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

 

Kenmerk besluit:14755/01.264.546 

Kenmerk openbaarmaking: 14755/01.265.474 

Besluit 

1 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). 

2 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. 

3 Inhoud van het verzoek 
3. Het verzoek om openbaarmaking betreft alle interne en externe 

communicatie en overige verzamelde en/of verwerkte (concept) stukken 

betreffende formele en informele onderzoeken van de Kansspelautoriteit naar 

het opereren van [bedrijf 1] op de Nederlandse markt. 
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4 Beoordeling 
4. Als een onderzoek naar een aanbieder leidt tot het opleggen van een sanctie 

wegens overtreding van de Wet op de Kansspelen, dan wordt het 

sanctiebesluit openbaar gemaakt op de website van de Kansspelautoriteit. In 

dit besluit is een samenvatting opgenomen van de bevindingen uit het 

onderzoek. Openbaarmaking van sanctiebesluiten gebeurt met het oog op 

het belang van het informeren van consumenten, generale en speciale 

preventie en transparantie van het werk van de Kansspelautoriteit. 

Openbaarmaking van documenten over een (rechts)persoon die geen 

overtreder (meer) is, en aan wie geen sanctie is opgelegd dient 

bovengenoemde belangen niet.  

 

5. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft de 

verstrekking van informatie over afgeronde onderzoeken die niet hebben 

geleid tot een sanctiebesluit, achterwege omdat het belang van 

openbaarmaking niet opweegt tegen de onevenredige bevoordeling of 

benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 

rechtspersonen dan wel derden. De openbaarmaking kan zorgen voor 

reputatieschade als openbaar wordt gemaakt of de aanbieder voorwerp van 

onderzoek door de Kansspelautoriteit is geweest, terwijl dat niet heeft geleid 

tot oplegging van een sanctie en betrokken bedrijven of personen geen 

zienswijze hebben kunnen geven. 

 

6. De naam [bedrijf 1] komt niet voor in dossiers en documenten die hebben 

geleid tot een sanctie.  
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5 Beslissing 

7. De raad van bestuur wijst het verzoek af om openbaarmaking 

van stukken betreffende formele en informele onderzoeken van 

de Kansspelautoriteit naar het opereren van [bedrijf 1] op de 

Nederlandse markt. 

Den Haag, 26 april 2022 

Hoogachtend, 

 

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

 

mr. Laurence M.A. Gimbrere, 

Hoofd afdeling Juridische Zaken en 

Vergunningen 

  

   

 

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. 

 

 

 


