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Besluit als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet open overheid 
 
Kenmerk verzoek:  15280/01.273.523 
Kenmerk besluit: 15280/ 01.275.895 
Openbaarmaking onder kenmerk: 15280 / 01.275.897 
 

Besluit 

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

de raad van bestuur) per e-mail een verzoek om informatie tot openbaarmaking van 
informatie als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet open overheid (hierna: Woo) 
ontvangen. 

 
2. De ontvangst van het Woo-verzoek is bij brief van 9 september 2022 bevestigd.  

 
3. Op 29 september 2022 is de beslistermijn verdaagd met twee weken wegens de 

omvang van het verzoek.  

2 Wettelijk kader 
4. Het verzoek is beoordeeld aan de hand van de Woo. Op grond van artikel 4.1, 

eerste lid van de Woo kan een ieder een bestuursorgaan verzoeken om informatie 
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Uitgangspunt van 
de Woo is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, 
voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van die 
documenten bestaat. Verstrekking van informatie op grond van de Woo betekent 
dat die informatie voor een ieder openbaar gemaakt wordt.  

 
5. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie 

achterwege laten wanneer zich (een of meer) uitzonderingsgronden of beperkingen 
voordoen als bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo.  

 
6. Voorts kunnen documenten die eerder op grond van de Woo (of de Wet 

openbaarheid van bestuur die gold voor 1 mei 2022) openbaar zijn gemaakt niet 
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nogmaals op grond van die wet openbaar worden gemaakt. De plicht tot 
openbaarmaking op grond van de Woo heeft dan ook geen betrekking op informatie 
die al openbaar is. 

3 Inhoud van het verzoek 
7. Verzoeker heeft verzocht om openbaarmaking van alle (concept)agenda’s en 

(concept)verslagen van de bestuursvergaderingen en het strategisch overleg van de 
raad van bestuur in de periode 2012 tot en met maart 2014, alsook de memo’s en 
notities inclusief bijlagen die ten behoeve van deze vergaderingen zijn opgesteld. 
Verzoeker heeft daarbij aangegeven dat het daarbij gaat om stukken die betrekking 
hebben op online kansspelen.  

4 Aangetroffen informatie 
8. Op basis van het verzoek is een groot aantal documenten aangetroffen. Zoals 

verzoeker terecht had opgemerkt, zijn enkele documenten reeds eerder 
(gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Daarbij wordt verwezen naar het besluit op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van 6 november 2013, maar 
ook naar het Wob-besluit van 21 januari 2022.  
 

9. Documenten die, behoudens persoonsgegevens, eerder volledig openbaar zijn 
gemaakt, zijn niet opgenomen in de bijgevoegde inventarislijst. Dit betreft immers 
al openbare informatie.  
 

10. Documenten die eerder slechts gedeeltelijk openbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld 
omdat het stuk destijds (deels) buiten de reikwijdte van het betreffende verzoek viel 
of vanwege één van de weigeringsgronden, zijn opnieuw beoordeeld en derhalve wel 
in de inventarislijst opgenomen. Als deze beoordeling tot gevolg heeft dat er binnen 
de reikwijdte van dit verzoek meer openbaar wordt gemaakt dan in het verleden, 
wordt ook het gedeelte van het document dat eerder al openbaar is gemaakt 
zichtbaar gehouden. Dit om de leesbaarheid van de documenten te 
vergemakkelijken. 

5 Beoordeling 
11. De Kansspelautoriteit heeft besloten grotendeels aan het verzoek tegemoet te 

komen en de meeste documenten waarom is verzocht geheel of gedeeltelijk 
openbaar te maken. De redenen waarom de Kansspelautoriteit een aantal 
documenten niet of slechts deels openbaar maakt, volgen uit hetgeen hieronder is 
opgenomen onder het kopje ‘Overwegingen’. 
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12. De beoordeling of aan het verzoek tot openbaarmaking tegemoet kan worden 
gekomen ziet op de bestuurlijke aangelegenheid zoals omschreven in onderdeel 3 
van dit besluit, te weten ‘online kansspelen’. De aangetroffen documenten bevatten 
naast de verzochte informatie ook veel informatie over andere bestuurlijke 
aangelegenheden en informatie die geen betrekking heeft op bestuurlijke 
aangelegenheden. Deze informatie is onleesbaar gemaakt. Voor zover de 
aangetroffen documenten passages bevatten die inhoudelijk niet binnen de 
reikwijdte van het verzoek vallen, worden die passages om die reden niet verstrekt. 
Deze passages zijn onleesbaar gemaakt onder vermelding van ‘buiten reikwijdte 
verzoek’.  

6 Overwegingen 
13. Een deel van de aangetroffen documenten wordt geheel of gedeeltelijk niet 

openbaar gemaakt omdat daarop één of meer van de weigeringsgronden als 
bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo van toepassing zijn. Als de 
openbaarmaking van documenten gedeeltelijk geweigerd wordt, wordt in de 
betreffende documenten de bewuste tekst onleesbaar gemaakt, waarbij wordt 
aangegeven welke specifieke weigeringsgrond van toepassing is.  
 

14. Als bijlage bij dit besluit is een inventarislijst gevoegd. Deze inventarislijst biedt een 
overzicht van aangetroffen documenten. In de kolom ‘beoordeling’ staat de 
weigeringsgrond indien het stuk niet of niet geheel openbaar wordt gemaakt. Indien 
het stuk volledig (met uitzondering van eventuele persoonsgegevens) openbaar 
gemaakt wordt, is er niets in de kolom ‘beoordeling’ opgenomen. In de laatste 
kolom zijn eventuele bijzonderheden benoemd. 
 

15. De volgende weigeringsgronden zijn in dit besluit aan de orde: 
 

Eerbiediging persoonlijke levenssfeer 
16. Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft 

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 
tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. Voor zover het 
de namen van ambtenaren betreft, is hierbij het volgende van belang. 

 
17. Waar het gaat om het beroepshalve functioneren van ambtenaren, kan slechts in 

beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun 
persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders voor het openbaar maken van namen van 
ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden. Namen zijn 
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke 
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levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten.1 Daarbij is van 
belang dat het niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger 
die met de ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Woo.2  

 
18. De documenten bevatten persoonsgegevens van ambtenaren en andere 

betrokkenen. De persoonsgegevens zijn derhalve verwijderd uit de openbaar te 
maken documenten met uitzondering van de namen van de leden van de raad van 
bestuur van de Kansspelautoriteit. Hun namen zijn namelijk al openbaar gemaakt 
op de website van de Kansspelautoriteit.  
 

19. Verder zijn e-mailadressen, telefoonnummers, functietitels en profielfoto’s 
verwijderd waarmee rechtstreeks de identiteit van de betrokken personen herleid 
kan worden. Overigens is bij de e-mailadressen steeds het gedeelte weggelakt dat 
vóór het @-teken staat, omdat dat namen van ambtenaren betreft. Ook het @-
teken zelf is vaak weggelakt als gevolg van een geautomatiseerd proces. De 
gedeeltes van de e-mailadressen die direct volgen op het @-teken zijn dus steeds 
leesbaar. 

 
20. Ten aanzien van een groot deel van deze gegevens moet het belang dat de 

persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder wegen dan het belang van 
openbaarheid. In de documenten zijn de gegevens die op deze grond niet openbaar 
gemaakt worden, voorzien van een blokje met ‘5.1/2.e’. 

 
Onevenredige bevoor- of benadeling  
21. Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo blijft de verstrekking van informatie 

achterwege indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een 
ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid van artikel 5.1 van de Woo 
en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. 

 
22. Er zijn gegevens aangetroffen waarbij geldt dat het belang van het voorkomen van 

onevenredige benadeling zwaarder moet wegen dan openbaarmaking van die 
gegevens. In de documenten zijn de gegevens die op deze grond niet openbaar 
gemaakt worden voorzien van een blokje met ‘5.1.5’.  

 
23. In document 10 wordt de naam van een bedrijf genoemd. Openbaarmaking van 

deze naam kan onevenredig benadelend zijn en weegt niet op tegen 
openbaarmaking van de naam. In de documenten 22 en 23 gaat het over een 
handhavingsverzoek. Ook hier acht de raad van bestuur het belang van 
openbaarheid niet opwegen tegen het belang van de betreffende partij én de partij 

                                           
1 ABRvS 31 januari 2018, 201700494/1/A3. 
2 ABRvS 4 juni 2008, 200706367/1. 
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jegens wie het handhavingsverzoek zich richtte. Tot slot zijn in document met 
nummer 75 enkele voorbeelden onleesbaar gemaakt. Dit zijn voorbeelden van 
misleidende reclame of reclame die door de opsteller van het document destijds 
verleidend voor jongeren is geacht, maar waar niet formeel tegen opgetreden is. 
Gelet daarop acht de raad van bestuur het belang van de betreffende partijen om 
niet op een negatieve manier weggezet te worden, zwaarder wegen dan het belang 
van de openbaarheid.  

 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een document ten behoeve van intern beraad 
24. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo blijft verstrekking van informatie 

over persoonlijke beleidsopvattingen achterwege in geval de documenten zijn 
opgesteld ten behoeve van intern beraad. Onder intern beraad wordt verstaan: het 
beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel 
binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. 

 
25. Van intern beraad is sprake indien zij, die de desbetreffende stukken hebben 

opgesteld of de inhoud ervan voor hun verantwoordelijkheid hebben genomen, de 
bedoeling hebben gehad dat zij zouden dienen voor zichzelf of voor het gebruik door 
anderen binnen de overheid.3 Of er sprake is van een document bestemd voor 
intern beraad wordt bepaald door het oogmerk waarmee een stuk is opgesteld. 
Onder intern beraad vallen volgens de wetsgeschiedenis4 onder meer nota’s van 
ambtenaren aan hun politieke en ambtelijke chefs, correspondentie tussen 
onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van 
stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen 
en rapporten van ambtelijke adviescommissies. 

 
26. Volgens artikel 5.2, eerste lid, van de Woo wordt onder persoonlijke 

beleidsopvattingen verstaan: ambtelijke adviezen, visies, standpunten en 
overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, 
beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere 
onderdelen met een overwegend objectief karakter. 

 
27. Met de in artikel 5.2, eerste lid, van de Woo geregelde beperking van de 

openbaarheid is beoogd te bewerkstelligen dat bij de primaire vormgeving van het 
beleid de betrokkenen in alle vrijheid hun gedachten en opvattingen kunnen uiten 
en hiermee in vertrouwelijke sfeer kunnen “brainstormen” zonder vrees voor 
gezichtsverlies (vrije meningsvorming). Uit documenten, opgesteld ten behoeve van 
intern beraad, wordt in beginsel geen informatie verstrekt die betrekking heeft op 
persoonlijke beleidsopvattingen van bestuurders of ambtenaren.  

                                           
3 ABRvS 4 juni 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD3114. 
4 Memorie van toelichting Wob, p. 13-14. 
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28. In de aangetroffen documenten zijn diverse passages aangetroffen die bestaan uit 

persoonlijke beleidsopvattingen van de betrokken personen. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om meningen, commentaren, voorstellen, aanbevelingen en conclusies. 
Gelet op het belang van de vrije meningsvorming wordt een deel van deze passages 
niet openbaar gemaakt. Het belang van een vrije meningsvorming prevaleert.  

 
29. In de documenten zijn de gegevens die op deze grond niet openbaar gemaakt 

worden voorzien van een blokje met: 5.2.1. In de meeste van die gevallen wordt 
niet nader per document gemotiveerd waarom de desbetreffende gegevens niet 
openbaar worden gemaakt. Het zou dan immers steeds een herhaling van dezelfde 
motivering zijn.  
 

30. Onder de aangetroffen stukken bevinden zich concepten van documenten die in 
definitieve vorm al openbaar zijn. Voor zover een concept afwijkt van de definitieve 
versie is er sprake van persoonlijke beleidsopvattingen als bedoeld in artikel 5.2 van 
de Woo. Deze informatie wordt in het geheel niet openbaar gemaakt. Veel van deze 
concepten bevatten separate opmerkingen van betrokken ambtenaren. Deze 
opmerkingen zijn te beschouwen als persoonlijke beleidsopvattingen die zijn 
geplaatst in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad. Zij 
worden daarom ook niet openbaar gemaakt. De resterende informatie kan niet 
openbaar gemaakt worden, omdat ze al openbaar is.  

 
31. Bij de aangetroffen documenten zijn 10 concepten aangetroffen van ofwel de Wet 

kansspelen op afstand, ofwel de consultatiereactie van Kansspelautoriteit daarop, 
ofwel een rapport met betrekking tot een uitvoeringstoets. Deze concepten worden 
gelet op het voorgaande niet openbaar gemaakt. Voor zover er in andere stukken 
over deze concepten is gesproken, worden deze passages eveneens onleesbaar 
gemaakt op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo.  

7 Besluit 
32. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit maakt dit besluit en de daarin 

genoemde documenten openbaar, conform de overwegingen in dit besluit, door 
middel van publicatie op de website van de Kansspelautoriteit 
(https://kansspelautoriteit.nl/over-ons/woo-verzoeken/).  
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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 Vergunningen, postbus 298, 2501 CG Den Haag.  
 
Let wel: het instellen van bezwaar 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. 



Nummer Omschrijving Bestandsnaam Beoordeling Bijzonderheden 
001.  Vergadering 24 mei 2012 

Agenda 
20120524 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 

 
 
 

002.  Vergadering 24 mei 2012 
Verslag  

20120524 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
 

Deels al openbaar 
(6 november 2013) 

003.  Vergadering 24 mei 2012 
Bijlage 5a  

20120524 WOK-Iinternet 15-5-2012 Niet openbaar: 
5.2.1 

 

004.  Vergadering 24 mei 2012 
Bijlage 5b 

20120524 memo kansspelen op afstand.pdf   

005.  Vergadering 3 juli 2012 
Verslag  

20120703 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief 

Brv 
 

Deels al openbaar 
(6 november 2013) 

006.  Vergadering 28 augustus 2012 
Agenda 

20120828 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

007.  Vergadering 28 augustus 2012 
Verslag  

20120828 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
 

 

008.  Vergadering 28 augustus 2012 
Bijlage 7 

20120828 kansspelen op afstand memo 
bestuur en verslag eerste bijeenkomst versie 
20082012.pdf 

  

009.  Vergadering 11 september 2012 
Agenda  

20120911 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

010.  Vergadering 11 september 2012 
Verslag 

20120911 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
Art. 5.1.5 

 
 
 

011.  Vergadering 25 september 2012 
Agenda 

20120925 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

012.  Vergadering 25 september 2012 
Verslag  

20120925 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
 

 

013.  Vergadering 2 oktober 2012 
Agenda  

20121002 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

014.  Vergadering 2 oktober 2012 
Verslag  

20121002 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
 

 

015.  Vergadering 9 oktober 2012 
Agenda  

20121009 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

016.  Vergadering 9 oktober 2012 
Verslag 

20121009 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
 

 



017.  Vergadering 16 oktober 2012 
Agenda  

20121016 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

018.  Vergadering 16 oktober 2012 
Verslag  

20121016 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
 

 

019.  Vergadering 30 oktober 2012 
Agenda  

20121030 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

020.  Vergadering 30 oktober 2012 
Verslag  

20121030 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
 

 

021.  Vergadering 6 november 2012 
Verslag 

20121106 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
 

 

022.  Vergadering 14 november 2012 
Agenda  

20121114 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
Art. 5.1.5 

 

023.  Vergadering 14 november 2012 
Verslag 

20121114 besluitenlijst bestuursvergadering 
vastgesteld.pdf 

Brv 
Art. 5.1.5 

 

024.  Vergadering 14 november 2012 
Bijlage 6 

20121114 memo voortgang aanpak 
kansspelen internet.pdf 

  

025.  Vergadering 20 november 2012 
Agenda  

20121120 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

026.  Vergadering 20 november 2012 
Bijlage 7b 

20121120 kansspelen op afstand bijlage 
projectvoorstel.pdf 

  

027.  Vergadering 20 november 2012 
Bijlage 7a 

20121120 memo projectvoorstel kansspelen 
op afstand.pdf 

  

028.  Vergadering 12 maart 2013 
Agenda  

20130312 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

029.  Vergadering 12 maart 2013 
Verslag  

20130312 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

 

030.  Vergadering 12 maart 2013 
Bijlage 7a 

20130312 memo_MT_haakjes 
vergunningverlening kansspelen op 
afstand.pdf 

  

031.  Vergadering 19 maart 2013 
Agenda  

20130319 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

032.  Vergadering 19 maart 2013 
Verslag  

20130319 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

 

033.  Vergadering 19 maart 2013 
Bijlage 7 

20130319 memo inzet ex-ante 
uitvoeringstoets.pdf 

  

034.  Vergadering 19 maart 2013 20130319 projectplan kansspelen op 
afstand.pdf 

  



Bijlage 4a 
035.  Vergadering 19 maart 2013 

Bijlage 4c 
20130319 projectplan toezicht en 
handhaving 7-3.pdf 

  

036.  Vergadering 19 maart 2013 
Bijlage 4b 

20130319 Projectplan vergunningen KOA-
versie-20130307.pdf 

  

037.  Vergadering 26 maart 2013 
Verslag  

20130326 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

 

038.  Vergadering 7 mei 2013 
Agenda  

20130507 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

Bijlage is reeds openbaar 
gemaakt bij besluit van 
21/01/22 (14552) 

039.  Vergadering 28 mei 2013 
Agenda  

20130528 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
Openbaar 

 

040.  Vergadering 28 mei 2013 
Bijlage 4 

20130528 memo consultatieronde KOA raad 
van bestuur Ksa.pdf 

Niet openbaar: 
5.2.1 

 

041.  Vergadering 25 juni 2013 
Bijlage 4a 

20130625 48785 GtP Eindrapport ex ante 
uitvoeringstoets Ksa 14062013.pdf 

Niet openbaar: 
5.2.1 

Eindrapport is al openbaar:  
https://internetconsultatie.nl
/kansspelen_op_afstand/rea
cties 
 

042.  Vergadering 25 juni 2013 
Agenda  

20130625 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

043.  Vergadering 25 juni 2013 
Verslag  

20130625 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
5.2.1 

 

044.  Vergadering 25 juni 2013 
Bijlage 4b 

20130625 memo_RvB_uitwerking 
wetsvoorstel.pdf 

Niet openbaar: 
5.2.1 

 

045.  Vergadering 25 juni 2013 
Bijlage 4d 

20130625 schema facultatieve uitwerking 
wetsvoorstel Koa.pdf 

Niet openbaar: 
5.2.1 

 

046.  Vergadering 25 juni 2013 
Bijlage 4c  

20130625 schema imperatieve uitwerking 
wetsvoorstel.pdf 

Niet openbaar: 
5.2.1 

 

047.  Vergadering 9 juli 2013 
Bijlage 5 

20130709 20130703_brief_RvB_consultatie 
wetsvoorstel Koa_clean.pdf 

Niet openbaar: 
5.2.1 

Definitieve 
consultatiereactie is al 
openbaar:  
https://internetconsultatie.nl
/kansspelen_op_afstand/rea
cties 



048.  Vergadering 9 juli 2013 
Agenda 

20130709 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

049.  Vergadering 9 juli 2013 
Verslag 

20130709 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

 

050.  Vergadering 16 juli 2013 
Bijlage 5d  

20130716 20130711_brief_RvB_consultatie 
wetsvoorstel Koa (1).pdf 

Niet openbaar: 
5.2.1 

Definitieve 
consultatiereactie is al 
openbaar:  
https://internetconsultatie.nl
/kansspelen_op_afstand/rea
cties 

051.  Vergadering 16 juli 2013 
Agenda  

20130716 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

052.  Vergadering 16 juli 2013 
Bijlage 5a 

20130716 Eindrapport ex ante 
uitvoeringstoets Ksa 12 juli def.pdf 

Niet openbaar: 
5.2.1 

Eindrapport is al openbaar:  
https://internetconsultatie.nl
/kansspelen_op_afstand/rea
cties 

053.  Vergadering 23 juli 2013 
Verslag  

20130723  besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
5.2.1 
 

 

054.  Vergadering 23 juli 2013 
Agenda  

20130723 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

055.  Vergadering 6 augustus 2013 
Verslag 

20130806  besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

Deels al openbaar 
(zie besluit 21 januari 
2022) 

056.  Vergadering 6 augustus 2013 
Agenda  

20130806 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

Zie ook 
https://kansspelautoriteit.nl/
aanpak-
misstanden/sanctiebesluiten
/globalstars/  

057.  Vergadering 6 augustus 2013 
 
 

20130806 e-mails terugkoppeling V&J 
consultatie KOA.pdf 

Niet openbaar: 
5.2.1 

 

058.  Vergadering 6 augustus 2013 
Bijlage 8 

20130806 Voortgangsrapportage dd 
20130730 Vergunningstelsel KOA - juli 
2013.pdf 

  

https://kansspelautoriteit.nl/aanpak-misstanden/sanctiebesluiten/globalstars/
https://kansspelautoriteit.nl/aanpak-misstanden/sanctiebesluiten/globalstars/
https://kansspelautoriteit.nl/aanpak-misstanden/sanctiebesluiten/globalstars/
https://kansspelautoriteit.nl/aanpak-misstanden/sanctiebesluiten/globalstars/


059.  Vergadering 13 augustus 2013 
Agenda  

20130813 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

060.  Vergadering 13 augustus 2013 
Bijlage 4b 

20130813 begeleidende brief EAUT RvB 
aan VenJ dd 20130724.pdf 

  

061.  Vergadering 13 augustus 2013 
Verslag  

20130813 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

Consultatiereacties zijn 
reeds openbaar: 
https://internetconsultatie.nl
/kansspelen_op_afstand/rea
cties 

062.  Vergadering 13 augustus 2013 
Bijlage 4d 

20130813 Nota beslispunten na 
consultatie1V&J.pdf 

  

063.  Vergadering 20 augustus 2013 
Agenda  

20130820 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

064.  Vergadering 27 augustus 2013 
Bijlage 6a 

20130820 memo aandachtspunten KOA.pdf   

065.  Vergadering 27 augustus 2013 
Bijlage 6b 

20130820 planning V&J wetsvoorstel  
KOA.pdf 

  

066.  Vergadering 27 augustus 2013 
Agenda 

20130827 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

067.  Vergadering 27 augustus 2013 
Verslag  

20130827 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

 

068.  Vergadering 1 oktober 2013 
Agenda  

20131001 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

069.  Vergadering 1 oktober 2013 
Verslag 

20131001 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

 

070.  Vergadering 22 oktober 2013 
Agenda  

20131022 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

071.  Vergadering 22 oktober 2013 
Verslag  

20131022 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

Sanctiebesluit: 
https://kansspelautoriteit.nl/
aanpak-
misstanden/sanctiebesluiten
/onisac-limited/ 
 



072.  Vergadering 10 december 2013 
Bijlage 4b 

20131210 131205 Memo aanpak overige 
aanbieders en weigeringsgronden.pdf 

 Deels openbaar 
(zie besluit 21 januari 
2022) 

073.   20131210 20131209 Memo RvB - Wijze van 
behandeling vergunningaanvraag i.c.m. 
geldigheidsduur vergunning.pdf 

  

074.  Vergadering 10 december 2013 
Agenda  

20131210 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

075.  Vergadering 10 december 2013 
Bijlage 4d 

20131210 Bijlage 1 (2).pdf Art. 5.1.5  
 

076.  Vergadering 7 januari 2014 
Verslag  

20140114 concept besluitenlijst 
bestuursvergadering 7 januari 2014.pdf 

Brv 
 

 

077.  Vergadering 7 januari 2014 
Bijlage 7 

20140107 20131217 Memo Stand van zaken 
Project aanpak illegale online kansspelen 
DEFINITIEF.pdf 

  

078.  Vergadering 7 januari 2014 
Agenda  

20140107 agenda bestuursvergadering.pdf Brv   

079.  Vergadering 21 januari 2014 
bijlage 4b 

20140121 131220 Rapportage KOA 
Toezicht (2).pdf 

  

080.  Vergadering 21 januari 2014 
Agenda  

20140121 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

081.  Vergadering 21 januari 2014 
Verslag  

20140121 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

 

082.  Vergadering 21 januari 2014 
Bijlage 4a 

20140121 memo RvB project toezicht 
koa.pdf 

  

083.  Vergadering van 19 februari 2014 
Bijlage 4b 

20140219 20140211_overzicht wetsartikelen 
- rol Ksa (1).pdf 

  

084.  Vergadering van 19 februari 2014 
Bijlage 4a 

20140219 20140217_memo 
uitvoeringsruimte Ksa_def.pdf 

  

085.  Vergadering 19 februari 2014 
Agenda  

20140219 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 

086.  Vergadering 19 februari 2014 
Verslag  

20140219 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv 
 

 

087.  Vergadering 18 maart 2014 
Bijlage 5  

20140318 140313 Totaalmemo.pdf    

088.  Vergadering 18 maart 2014 
Agenda  

20140318 agenda bestuursvergadering.pdf Brv 
 

 



089.  Vergadering 18 maart 2014 
Verslag  

20140318 besluitenlijst bestuursvergadering 
definitief.pdf 

Brv  

090.  Vergadering 21 januari 2014 
Bijlage 4a  

21012014 memo RvB project toezicht koa 
nieuw.pdf 
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