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Besluit als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet open overheid 
 
Kenmerk verzoek:  15387 / 01.276.651 
Kenmerk besluit: 15387 / 01.278.756 
 

Besluit 

1 Verzoek 
 

1. Op 18 oktober 2022 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de 
raad van bestuur) per e-mail een verzoek om informatie ontvangen tot 
openbaarmaking van informatie als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet open overheid 
(hierna: Woo). 

 
2. De ontvangst van het Woo-verzoek is bij brief van 25 oktober 2022 bevestigd. 

Hierbij is de indiener verzocht het verzoek te preciseren. 
 

3. Op 27 oktober 2022 heeft de verzoeker telefonisch het verzoek gepreciseerd. 

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 
dus 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 
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. 
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3 Inhoud van het verzoek 
 

7. Het verzoek betreft het e-mailverkeer tussen de Kansspelautoriteit en Holland 
Casino in de periode vanaf juni 2022 tot heden inzake de keuring van de Random 
Number Generators van de online roulettespelen, alsmede het e-mailverkeer in de 
periode vanaf september 2022 tot heden inzake de stortingsbonus van Holland 
Casino online. Tevens betreft het verzoek de resultaten van enige onderzoeken 
verricht in de genoemde periodes naar deze onderwerpen. 

4 Beoordeling Woo-verzoek  
 

8. Naar aanleiding van het verzoek is navraag gedaan bij de afdeling Toezicht van de 
Kansspelautoriteit. Deze afdeling heeft een zoekslag verricht in diens mailboxen. Uit 
deze zoekslag is gebleken dat de Kansspelautoriteit niet beschikt over e-mails met 
de strekking zoals de indiener verzoekt. Over documenten waaruit de resultaten van 
onderzoeken over de betreffende onderwerpen in de respectievelijke periodes zijn af 
te lezen beschikt de Kansspelautoriteit evenmin.  

5 Besluit 
 

9. Er zijn bij de Kansspelautoriteit geen documenten aanwezig inhoudende:  
a. e-mailverkeer tussen de Kansspelautoriteit en Holland Casino in de periode vanaf 
juni 2022 tot heden inzake de keuring van de Random Number Generators van de 
online roulettespelen;  
b. e-mailverkeer tussen de Kansspelautoriteit en Holland Casino in de periode vanaf 
september 2022 tot heden inzake de stortingsbonus van Holland Casino online; of  
c. de resultaten van onderzoeken verricht in de genoemde periodes naar deze 
onderwerpen. Om deze reden kan de raad van bestuur niet tegemoetkomen aan het 
verzoek. 
 

10. De raad van bestuur wijst het verzoek af, nu er geen documenten zijn aangetroffen 
binnen de Kansspelautoriteit met de gevraagde informatie. 
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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, 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. 
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