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Besluit als bedoeld in artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur 

 

Kenmerk verzoek: 14749/01.255.856 

Kenmerk besluit: 14749/01.257.065 

Besluit 

Verzoek 

1. Op 5 januari 2022 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de 

raad van bestuur) een verzoek ontvangen tot openbaarmaking van informatie als 

bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). 

Wettelijk kader 

2. Het verzoek is beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat 

er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die 

om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van die informatie (zoals 

bedoeld in de Wob) bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de 

gevraagde informatie achterwege laten wanneer (een of meer) van de in de 

artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen 

voordoen. Daarnaast kan de raad van bestuur verwijzen naar documenten die reeds 

openbaar zijn. 

Inhoud van het verzoek 

3. Het verzoek om openbaarmaking ziet op een inventarislijst betreffende de formele 

en informele onderzoeken van de Kanssspelautoriteit naar het opereren van de 

Curaçaose online kansspelaanbieders op de Nederlandse markt.  

Beoordeling 

4. Op basis van uw verzoek zijn er geen documenten aangetroffen. De 

Kansspelautoriteit heeft namelijk niet een dergelijke inventarislijst opgesteld. 

Kortom, de door u opgevraagde inventarislijst bestaat niet. Zoals u wellicht weet, is 

er geen sprake van een vervaardigingsplicht. Op grond van de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 juni 2013 

(ECLI:RVS:2013:CA2102) bestaat er geen verplichting voor bestuursorganen tot het 

alsnog vervaardigen van (nieuwe) documenten, ongeacht de mate van inspanning 

die dat met zich meebrengt. Informatie is beschikbaar in de vorm zoals die ten tijde 

van de ontvangst van het Wob-verzoek aanwezig is.  
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Beslissing 

 

5. De raad van bestuur wijst het verzoek af om openbaarmaking van een inventarislijst 

betreffende de formele en informele onderzoeken van de Kansspelautoriteit naar het 

opereren van de Curaçaose online kansspelaanbieders op de Nederlandse markt. 

 
Den Haag, 18 februari 2022 

Hoogachtend, 

 

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 

de directeur, 

namens deze, 

 

 

w.g. 

 

mr. Laurence M.A. Gimbrere, 

Hoofd afdeling Juridische Zaken en 

Ontwikkeling 

  

   

 

Bezwaarclausule 

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een ieder wiens belang 

rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door 

de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 

waarop het bezwaar rust. Dit bewaarschrift moet worden gericht aan de 

Kansspelautoriteit, afdeling Juridische Zaken en Communicatie, postbus 298, 2501 CG 

Den Haag.  

 

Let wel: het instellen van bezwaar/beroep schort de werking van dit besluit niet op. 

Kunt u de beslissing op uw bezwaarschrift/beroepschrift niet afwachten vanwege een 

spoedeisend belang? Dan kunt u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw 

arrondissement een verzoek om voorlopige voorziening indienen. 

 

 

 


