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

 

Kenmerk verzoek: 9657 / 00.056.066 

Kenmerk besluit: 9657 / 00.057.075 

 

Besluit 

1 Verzoek 

1. Op 9 september 2015 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 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.  

3 Inhoud van het verzoek 

3. Verzocht is om openbaarmaking van de betaalde kansspelheffing 2014, uitgesplitst naar 

vergunninghouder. 

 

4. Het verzoek ziet op informatie die betrekking heeft op of afkomstig is van derden, te 

weten de huidige houders van vergunningen op basis van de Wet op de kansspelen. 

 

5. Bij brieven van 22 september 2015 heeft de Kansspelautoriteit deze houders van een 

vergunning in staat gesteld tot het geven van een reactie op het verzoek om 

openbaarmaking.  

 

6. Niet om een reactie gevraagd zijn de betrokkenen in de kansspelautomatenbranche. De 

door hen betaalde kansspelheffing is administratief geclusterd en niet te herleiden tot een 

individuele betaler van kansspelheffing. 

 

7. Er zijn op de datum van dit besluit zes reacties van vergunninghouders ontvangen. Alle 

reacties hielden in dat geen bezwaar bestond tegen de verstrekking van de informatie. 

Drie vergunninghouders hebben geen reactie ingezonden. 

4 Beoordeling 

8. Ten aanzien van het verzoek wordt het volgende overwogen.  
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9. De raad van bestuur overweegt dat er geen bezwaar bestaat tegen openbaarmaking van 

de betaalde kansspelheffing. De berekening van de kansspelheffing is neergelegd in de 

Wet op de kansspelen, artikel 33e en volgende, en kan met behulp van de informatie uit 

de jaarverslagen van de vergunninghouders berekend worden. 

5 Beslissing 

10. De raad van bestuur maakt de gevraagde informatie openbaar.  

 

11. Openbaarmaking geschiedt door middel van plaatsing op de website van de 

Kansspelautoriteit. Ook dit besluit wordt op deze wijze openbaar gemaakt. Zie 

http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/. 

 

 

 

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 

de directeur, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

 

R.E. Heijungs   

Hoofd afdeling Juridische Zaken en 

Communicatie 

  

 
 

 

 

 

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.  

 

http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/

