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Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur  

 

Zaak:  13842 

Kenmerk: 13842.001/ 01.078.083 

Openbaarmaking onder kenmerk: 13842.001/ 01.242.000 

 

Besluit tot openbaarmaking 

Besluit tot openbaarmaking van de weigering tot betaling door Virtual Coin Gaming N.V. 

van de bestuurlijke boete van 15 december 2020, kenmerk 13842 / 01.078.168. 

1 Inleiding 
 

1. Bij besluit van 15 december 2020, kenmerk 13842 / 01.078.168, heeft de raad 

van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) aan Virtual 

Coin Gaming N.V. (hierna: VCG) op grond van artikel 35a en artikel 1, eerste lid, 

aanhef en onder a, van de Wet op de kansspelen een boete opgelegd van in 

totaal € 500.000,-. Bij besluit van 15 december 2020, kenmerk 13842 / 

01.078.169 is dat boetebesluit openbaar gemaakt op grond van artikel 8 van de 

Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). 

 

2. VCG is meerdere malen in de gelegenheid gesteld om het boetebedrag te 

betalen. VCG heeft het boetebedrag desondanks niet betaald.  

 

3. De Kansspelautoriteit heeft daarom een dwangbevel uitgevaardigd en is een 

dwanginvorderingstraject gestart. De gerechtsdeurwaarder heeft het 

dwanginvorderingstraject voortgezet.  

2 Overwegingen 
 

4. De raad van bestuur maakt betalingsweigeringen in beginsel openbaar op grond 

van artikel 8 van de Wob.  
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5. De raad van bestuur hecht eraan betalingsweigeringen openbaar te maken. De 

raad van bestuur ziet in de weigering tot betaling van een opgelegde boete 

namelijk een sterke indicatie dat de aanbieder onbetrouwbaar is. De 

betalingsweigering wordt openbaar gemaakt om een ieder (waaronder de 

consument) te informeren over, en te waarschuwen voor bepaalde 

(handels)praktijken van aanbieders en de risico’s die de maatschappij daarbij 

loopt.  

 

6. Daarnaast biedt de raad van bestuur met de openbaarmaking transparantie over 

de gevolgen van een betalingsweigering, zoals de inzet van een 

dwanginvorderingstraject. Een ieder kan zo kennis nemen van het feit dat de 

raad van bestuur tegen betalingsweigeringen optreedt en van de wijze waarop 

hij optreedt.  

 

6. Verder draagt de raad van bestuur met de openbaarmaking bij aan de 

transparantie van de eigen organisatie en de uitvoering van de aan hem 

opgedragen taken.  

 

7. De raad van bestuur acht openbaarmaking ook in dit concrete geval van belang, 

omdat hij daarmee kennis geeft van dat VCG heeft geweigerd de boete te 

betalen en dat hiertegen door de raad van bestuur wordt opgetreden.  

 

8. De raad van bestuur neemt hierbij het volgende in aanmerking. 

 

9. VCG is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven ten aanzien van de 

openbaarmaking van de betalingsweigering. Er is geen zienswijze gegeven. 

 

10. Slechts als het belang van een (rechts)persoon om openbaarmaking in een 

concreet geval te voorkomen zwaarder weegt dan de hierboven omschreven 

maatschappelijke belangen, kan een uitzondering op de openbaarmaking 

gemaakt worden. In dit geval is niet gebleken van feiten en omstandigheden op 

grond waarvan er aanleiding bestaat om die uitzondering te maken.  

 

11. Voorts overweegt de raad van bestuur dat openbaarmaking geschiedt met het 

oog op de hiervoor weergegeven belangen: het informeren van de maatschappij 

(waaronder de consument) over de betalingsweigering, het bieden van 

transparantie over de mogelijke gevolgen van een betalingsweigering, en de 
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transparantie over de organisatie en de uitvoering van de taken van de 

Kansspelautoriteit. Openbaarmaking is daarom van zeer groot belang.  

 

12. Van overige belangen of omstandigheden, op grond waarvan zou moeten 

worden afgezien van openbaarmaking, is de raad van bestuur niet gebleken.  

3 Besluit 
 

13. Op grond van het voorgaande zal de raad van bestuur overgaan tot 

openbaarmaking van de weigering door Virtual Coin Gaming N.V. om de boete 

van 15 december 2021 te betalen. Ook zal dit besluit tot openbaarmaking zal 

openbaar worden gemaakt.  

 

14. Openbaarmaking geschiedt door op de website www.kansspelautoriteit.nl te 

vermelden dat overtreder heeft geweigerd de boete te betalen en dat tot 

dwanginvordering is overgegaan. 

 

’s-Gravenhage, 1 juni 2021 

 

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

mr. Laurence M.A. Gimbrere, 

Hoofd afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling  

 
VERZONDEN OP: 1 juni 2021 
 
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 

de Kansspelautoriteit, afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling, Postbus 298, 2501 CG Den 
Haag. 
 
Voor de termijn waarop openbaarmaking plaatsvindt, wordt u verwezen naar artikel 6, vijfde lid, 
van de Wet openbaarheid van bestuur. 


