K)
O

O

Kansspelautoriteit

!V

Datum

bo
00

13 november 2017

Ons kenmerk

10844/ 01.020.595

Document 35.g.
Reactie van de raad van bestuur naar aanleiding van de brief
van de European Gaming and Betting Association van 16 juni
2016

Kansspelautoriteit

> Retouradres Po^us 298 2501 CG Den Haag
Kansspelautoriteit

Bureau Brandeis

Rijnstraat 50

2515 XP Den Haag
Postbus 298

Apollolaan 151

2501 CG Den Haag

1077 AR AMSTERDAM

wvyw.kansspelautoriteit.nl
Contacti

T +31 (0)70 302 13 00

F +31 (0)70 302 13 99
gnfTie@kansspelautorlteit.nl

Datum

16 juni 2016

Ons ken merit

10269/00.071.988

Onderwerp Optreden Kansspelautoriteit ten aanzien van gokapps
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk veimelden.

Geachte mevrouw

Uw brief van 27 mei 2016 betreffende bovenvermeld onderwerp, is ontvangen.
In uw brief stelt u dat EGBA, ondanks herhaalde verzoeken van 11, 17 en 19 mei
2016, niet is geinformeerd over de inhoud van aanschrijvingen aan appstores of
een kopie van die aanschrijvingen heeft ontvangen.
Ik bericht u als volgt.
De verzoeken die u noemt, zijn bij de Kansspelautoriteit bekend. De verzoeken

zijn ingediend door de gemachtigde van EGBA, de beer '^''||||||||||^mm||

111111111 De ontvangstbevestiging van 18 mei 2016 is aan hem toegezonden. De
Kansspelautoriteit heeft in de ontvangstbevestiging bericht dat het verzoek om
informatie wordt behandeld als een verzoek in het kader van de Wet

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Voorts is informatie verstrekt over de
voorziene behandeltermijn. Uw opmerking over het niet verstrekken van
informatie door de Kansspelautoriteit, berust dan ook op een abuis.
Voorts geeft u aan dat uw brief van 27 mei 2016 tevens als bezwaarschrift moet
worden beschouwd.

Indien en voor zover u doelt op een bezwaar tegen de beslissing op grond van de
Wob, acht de Kansspelautoriteit dit bezwaar prematuur, nu er nog geen besluit is
genomen.

Indien en voor zover u doelt op een ander bezwaar, wijs ik u op het bepaalde in
artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), met name op het
bepaalde in artikel 6:5, eerste lid, onder c, en het tweede lid, van de Awb. Het
niet voldoen aan het hier bepaalde zai ingevolge artikel 6:6 van de Awb leiden tot
niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar.

Het overige in uw brief vermelde, wordt beschouwd als gronden van het nader te
duiden bezwaar en zaI te gelegener tijd in een eventuele bezwaarprocedure aan
de orde kunnen komen.
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Nu er namens EGBA kennelijk twee gemachtigden zijn, te weten u en de heer
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jjjjjjjjjjjjjjjjjjUim verzoek ik u mij te berichten aan wie correspondentie in deze
zaak kan worden gezonden en tot wie de Kansspelautoriteit zich in dit dossier
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Voor eventuele vraqen kunt u terecht bij mevr. mr.

telefoonnummerl
Hoogachtend,
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
de directeur.

Hoofd afdeling Juhdische Zaken
& Ontwikkeling a.i.
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