OPENBAAR

Besluit als bedoeld in artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur.
Kenmerk verzoek: 12885 / 01.039.257
Kenmerk besluit:

12885 / 01.047.747

Openbaar gemaakt onder kenmerk: 12885 / 01.061.730

Besluit
1 Procesverloop
1. Bij brief van 26 juli 2018, ontvangen op 1 augustus 2018, heeft de raad van bestuur
van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) een verzoek ontvangen tot
openbaarmaking van bepaalde documenten als bedoeld in artikel 3 van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).1
2. Bij brief van 7 augustus 2018 is de ontvangst van het Wob-verzoek bevestigd.2
3. Bij brief van 22 augustus 2018 is verzoeker medegedeeld dat de termijn voor de
beslissing op het verzoek is opgeschort omdat niet mogelijk is gebleken binnen de
wettelijke termijn te beslissen.3
4. De op derde-belanghebbenden betrekking hebbende stukken zijn aan die
belanghebbenden toegezonden met de uitnodiging een zienswijze te geven op
voorgenomen openbaarmaking. Bij brief van 21 september 2018 is verzoeker
meegedeeld dat de beslistermijn is geschorst gedurende de termijn waarop de
derde-belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven.4

2 Wettelijk kader
5. 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 de informatie bestaat.
1
2
3
4

Kenmerk
Kenmerk
Kenmerk
Kenmerk

12885
12885
12885
12885

/
/
/
/

01.039.257.
01.039.258.
01.039.844.
01.042.109.

Pagina 1 van 14

OPENBAAR
Kansspelautoriteit
Datum
28 december 2018
Ons kenmerk
12885 / 01.047.747

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 zich voordoen.

3 Inhoud van het verzoek
6. Verzoeker vraagt om afschriften van alle interne en externe communicatie en
overige documenten (zoals memo's, verslagen en notulen) betreffende formele en
informele onderzoeken van medewerkers van de Kansspelautoriteit naar het
opereren van Unibet op de Nederlandse markt in de periode 1 januari 2015 tot
heden.
7. Gelet op de omschrijvingen in het verzoek van 26 juli 2018 heeft de
Kansspelautoriteit onderzocht welke relevante documenten in haar bezit zijn met
betrekking tot formele en informele onderzoeken van medewerkers van de
Kansspelautoriteit naar het opereren van Unibet op de Nederlandse markt in de
periode 1 januari 2015 tot de datum van het verzoek.

4 Aangetroffen informatie
8. Op basis van uw verzoek zijn in totaal 64 documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 1 bij dit besluit is
gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

5 Beoordeling
9. De raad van bestuur heeft besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de
documenten waar u om hebt verzocht (deels) openbaar te maken. Een nadere
specificatie vindt u per document in bijlage 1. De reden waarom de raad van
bestuur een aantal documenten niet of slechts deels openbaar maakt, volgt uit
hetgeen hieronder is opgenomen onder de kopjes ‘Algemene overwegingen’ en
‘Overwegingen per onderwerp uit de inventarislijst’.
10. De beoordeling of aan het verzoek tot openbaarmaking tegemoet kan worden
gekomen ziet op de bestuurlijke aangelegenheid zoals omschreven onder
randnummer 6. De aangetroffen documenten bevatten naast de verzochte
informatie ook informatie over andere bestuurlijke aangelegenheden. Voor zover de
aangetroffen documenten passages bevatten die inhoudelijk niet binnen de
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reikwijdte van uw verzoek vallen, zullen die passages om die reden niet worden
verstrekt. Deze passages zijn onleesbaar gemaakt onder vermelding van “buiten
reikwijdte van het Wob-verzoek” of “brv”.
11. Het Wob-verzoek ziet op onderzoek van de Kansspelautoriteit naar Unibet. Voor
meer algemene informatie over de aanpak van de totale online markt en de App
actie in het algemeen verwijs ik u naar de op 4 december 2017 openbaar gemaakte
documenten. Deze documenten zijn te vinden op
https://kansspelautoriteit.nl/besluiten/wob-verzoeken/.

6 Algemene toelichting op de aangetroffen documenten
12. Voor kansspelen online wordt op dit moment geen vergunning verleend, aangezien
binnen het huidige wettelijke kader onvoldoende vorm kan worden gegeven aan de
doelstellingen van het kansspelbeleid: het voorkomen van kansspelverslaving, het
beschermen van de consument en het tegengaan van mogelijke fraude en
criminaliteit. Zolang het wetsvoorstel Kansspelen op afstand niet is aangenomen,
kunnen er geen vergunningen worden afgegeven voor het aanbieden van online
kansspelen. Een van de taken van de Kansspelautoriteit is het handhavend optreden
tegen online kansspelaanbieders die zonder vergunning kansspelen online
aanbieden en welk aanbod (mede) gericht is op de Nederlandse markt.
13. Het aanbod aan online kansspelen dat bereikbaar is vanuit Nederland is zeer groot.
De Kansspelautoriteit ontbreekt het aan middelen en menskracht om tegen alle
aanbieders handhavend op te treden. Daarom is de Kansspelautoriteit genoodzaakt
keuzes te maken in de vorm van een prioriteringsbeleid zoals is te vinden op de
website van de Kansspelautoriteit.5 Voor een uitgebreide toelichting op het
prioriteringsbeleid en een overzicht van deze ontwikkelingen, verwijst de raad van
bestuur naar de sanctiebesluiten die via de website van de Kansspelautoriteit
openbaar gemaakt zijn.6
14. Om te kunnen komen tot een selectie van aanbieders waartegen handhavend wordt
opgetreden, wordt er periodiek gekeken naar de schadelijkheid van het aanbod en
de populariteit van de websites. De websites die hoog scoren op populariteit en
schadelijkheid worden sinds het aangescherpte beleid onderzocht om de mate van
gerichtheid op de Nederlandse markt te bepalen. Voor de mate van gerichtheid
wordt onder meer gekeken naar: aanwezigheid van de Nederlandse taal, een .nl
https://kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/a-z/aanpak-online/
https://kansspelautoriteit.nl/besluiten/sanctiebesluiten/, o.a. de besluiten in de zaken CyberRock
Entertainment N.V., Corona Limited en Bet-at-home.
5
6

Pagina 3 van 14

OPENBAAR
Kansspelautoriteit
Datum
28 december 2018
Ons kenmerk
12885 / 01.047.747

extensie, Nederlandstalige reclame, betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels
door Nederlanders worden gebruikt en andere kenmerken waarop de gerichtheid op
Nederland valt af te leiden.7 Naar gelang de capaciteit, wordt vervolgens een nader
onderzoek gestart naar de aanbieders met de hoogste mate van gerichtheid op de
Nederlandse markt. Of een nader onderzoek naar een bepaalde website/aanbieder
wordt gestart, is dus niet alleen afhankelijk van het handelen van de aanbieder zelf,
maar ook van dat handelen in relatie tot het handelen van andere aanbieders op die
markt. De raad van besuur merkt tenslotte nog op dat er met de uitspraak van de
Raad van State van 2 mei 2018 duidelijkheid is gekomen over de status van het
aanbieden van sportprijsvragen zonder vergunning.8 De raad van bestuur verwijst
naar rechtsoverwegingen 6.7 en 10.4 en in het bijzonder naar rechtspverweging 11
van deze uitspraak, waarin wordt overwogen dat het éénvergunningstelsel voor
sportprijsvragen een gerechtvaardigde beperking is.

7 Algemene overwegingen
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
15. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob 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 en andere betrokkenen betreft is hierbij het volgende
van belang.
16. Waar het gaat om 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 en andere
betrokkenen. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan
verzetten.9 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 Wob.10
17. De documenten bevatten persoonsgegevens van ambtenaren en andere
betrokkenen. De persoonsgegevens zijn derhalve verwijderd uit de openbaar te
maken documenten met uitzondering, onder meer, van de namen van de voormalig

Zie hiervoor ook https://kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/a-z/aanpak-online/.
ECLI:NL:RVS:2018:1466.
9
ABRvS 31 januari 2018, 201700494/1/A3.
10
ABRvS 4 juni 2008, 200706367/1.
7
8
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directeur en de (voormalige) leden van de raad van bestuur van de
Kansspelautoriteit. Hun namen zijn namelijk al openbaar gemaakt op de website
van de Kansspelautoriteit. Voorts zijn e-mailadressen, telefoonnummers en
profielfoto’s verwijderd waarmee rechtstreeks de identiteit van de betrokken
personen herleid kan worden.
18. Er is tevens voor gekozen om enige andere namen van personen die gelet op hun
functie in de openbaarheid zijn getreden openbaar te maken. Dit zal onder
‘Overwegingen per onderwerp uit de inventarislijst’ nader worden aangegeven.
19. 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 zwart blok. In document 3 worden profielfoto’s
niet openbaar gemaakt deze zijn voorzien van een blokje met 10.2,e.
Inspectie, controle en toezicht
20. Op grond van artikel 10, tweede lid, onder d, van de Wob blijft verstrekking van
informatie achterwege voor zover het belang van openbaarmaking niet opweegt
tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen.
21. De bepaling ziet op handhaving van de vertrouwelijkheid van de door
bestuursorganen gebruikte methoden om aan informatie te komen. Ten aanzien van
deze gegevens moet het belang van doeltreffend en effectief toezicht door de raad
van bestuur zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Voorts kan het
belang van de inspectie, controle en toezicht worden ingeroepen met het argument
dat openbaarmaking van bepaalde informatie de toekomstige medewerking van
degenen op wie toezicht wordt uitgeoefend zal verminderen.
22. Er zijn (delen van) documenten en (bedrijfs)namen aangetroffen waar het belang
van inspectie, controle en toezicht zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarheid. De (delen van) documenten en (bedrijfs)namen die op deze grond
niet openbaar worden gemaakt worden voorzien van een blokje met: 10.2,d. Onder
‘Overwegingen per onderwerp uit de inventarislijst’ zal een nadere toelichting
volgen.
Onevenredige bevoor- of benadeling
23. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft de
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt
tegen de onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
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betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden. Daarbij is van
belang dat door het verstrekken van informatie andere belangen dan de eerder
genoemde te zeer worden geschaad.
24. Er zijn bedrijfs(namen) aangetroffen waarvoor geldt dat het belang van het
voorkomen van onevenredig nadeel zwaarder moet wegen dan openbaarmaking van
de bedrijfs(naam). In de documenten zijn de gegevens die op deze grond niet
openbaar gemaakt worden voorzien van een blokje met: 10.2.g. Onder
‘Overwegingen per onderwerp uit de inventarislijst’ zal een nadere toelichting
volgen.
Persoonlijke beleidsopvattingen in een document ten behoeve van intern beraad
25. Op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob blijft verstrekking van informatie
over persoonlijke beleidsopvattingen achterwege in geval de documenten zijn
opgesteld ten behoeve van intern beraad.
26. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder c, van de Wob wordt onder intern beraad
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.
27. 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.11 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 wetsgeschiedenis12 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.
28. Volgens artikel 1, aanhef en onder f, van de Wob wordt onder persoonlijke
beleidsopvatting verstaan: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van één
of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
aangevoerde argumenten.

11
12

ABRvS 4 juni 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD3114.
Memorie van toelichting Wob, p. 13-14.
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29. Met de in artikel 11 van de Wob 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 geen informatie verstrekt die betrekking heeft op persoonlijke
beleidsopvattingen van bewindslieden, bestuurders of ambtenaren.
30. Met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob is het, met het oog op een
goede en democratische bestuursvoering, mogelijk om informatie te verstrekken
over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm.
31. De aangetroffen documenten bevatten onder andere concept-stukken, waaronder
concept-versies van:
 het rapport ‘App gebruik: Unibet Bet Live & In Play’ (document 11),
 de ‘Effectmeting nieuwe stap tot nu toe’ (document G);
 antwoorden op gestelde vragen van EenVandaag (delen van document 33);
 OA-123, bevindingen onderzoek Unibet (document 30).
32. Van de ‘Effectmeting nieuwe stap tot nu toe’ en de antwoorden op gestelde vragen
van EenVandaag zijn definitieve versies beschikbaar. De Afdeling heeft geoordeeld13
dat concept-documenten, voor zover deze afwijken van de definitieve documenten
en derhalve niet reeds openbaar zijn, persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. De
concepten zijn aan te merken als een voorstel hoe in het oordeel van de betrokken
functionaris een document zou moeten luiden. De mate waarin de concepten
afwijken van de definitieve versie is in dit kader niet relevant. Voor zover de
concept-versies wel overeenkomen met de uiteindelijke versie van de documenten,
zijn deze reeds openbaar. Gelet op het belang van de vrije meningsvorming maakt
de raad van bestuur de concept-documenten niet openbaar.
33. Van het rapport ‘App gebruik: Unibet Bet Live & In Play’ en het verslag ‘Bevindingen
onderzoek Unibet’ van dossier AO-123 zijn geen definitieve versies tot stand
gekomen. De meest voltooide of enige versie van het document zal daarom deels
openbaar worden gemaakt. Er zijn in het rapport ‘App gebruik: Unibet Bet Live & In
Play’ diverse passages aangetroffen die bestaan uit persoonlijke beleidsopvattingen
van de betrokken personen. Hierbij gaat het om meningen, voorlopige conclusies en
aanbevelingen. Gelet op het belang van de vrije meningsvorming worden deze
passages niet openbaar gemaakt.
ABRvS 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3563. Zie ook ABRvS 1 september 2010,
ECLI:NL:RVS:2010:BN5701, ABRvS 1 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN5699 en ABRvS 5 december
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5117.
13
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34. In de aangetroffen (interne) e-mailcorrespondentie, memo’s, concept rapporten en
presentaties zijn diverse passages aangetroffen die bestaan uit persoonlijke
beleidsopvattingen van de betrokken personen. Hierbij gaat het om meningen,
commentaren, voorstellen, aanbevelingen en conclusies met betrekking tot het
onderzoek. Gelet op het belang van de vrije meningsvorming worden deze passages
niet openbaar gemaakt.
35. Er is bij de documenten ten behoeve van intern beraad bekeken of over de
persoonlijke beleidsopvattingen, met het oog op een goede en democratische
bestuursvoering, informatie kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare
vorm. Ten aanzien van de persoonlijke beleidsopvattingen aangetroffen in de
documenten is de raad van bestuur van oordeel dat het niet in het belang van een
goede en democratische bestuursvoering is om dit openbaar te maken. Het belang
van een vrije meningsvorming prevaleert.
36. In de documenten zijn de gegevens die op deze grond niet openbaar gemaakt
worden voorzien van een blokje met: 11.1.

8 Overwegingen per onderwerp uit de inventarislijst
Documenten over sponsordeal
37. Tussen de aangetroffen documenten zijn kopieën aangetroffen van (pers)berichten
van verschillende website’s. Deze documenten zijn voor een ieder openbaar te
raadplegen op verschillende websites. Verwezen wordt naar de vindplaats.
38. In document 3 zijn (passages van) van op internet openbaar te raadplegen
(pers)berichten aangetroffen. Gelet op de verwevenheid van die berichten met de
openbaar te maken informatie en de leesbaarheid van het document, is er echter
voor gekozen om die al op internet openbaar te raadplegen (passages van)
berichten niet uit die documenten te verwijderen.
39. Tevens bevatten de documenten de namen van de voorzitter van de KNWU en de
directeur van Unibet West-Europa. Er is voor gekozen om deze namen te laten
staan. Dit is gedaan omdat de personen gelet op hun functie reeds in de
openbaarheid zijn getreden en ze zichzelf ook via de media bekend hebben
gemaakt.
Documenten App Actie en Unibet
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40. In de documenten over de App Actie wordt een bedrijfsnaam, inclusief alle
informatie die herleidbaar is naar het bedrijf, niet openbaar gemaakt. Deze
gegevens worden niet openbaar gemaakt, omdat het belang van inspectie, controle
en toezicht van het bestuursorgaan (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van
de Wob) en het belang om onevenredige benadeling van het bedrijf te voorkomen
(artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob) zwaarder weegt dat het
belang om de naam van het bedrijf openbaar te maken. Hiervoor is van belang dat
het bedrijf de Kansspelautoriteit in vertrouwen informatie heeft versterkt die de
Kansspelautoriteit heeft kunnen inzetten ten behoeve van inspectie, controle en
toezicht. Openbaarmaking van de bedrijfsnaam zal ervoor zorgen dat het bedrijf in
de toekomst nadelige gevolgen zal ondervinden bij het verzamelen van informatie.
Hierdoor komen de kwaliteit van de informatie en daarmee in alle waarschijnlijkheid
ook de inkomsten van het bedrijf onder druk te staan.
41. Voor de Kansspelautoritreit heeft openbaarmaking van de bedrijfsnaam ook nadelige
gevolgen. Ten eerste, omdat de Kansspelautoriteit in de toekomst geen gebruik
meer kan maken van informatie van het bedrijf voor inspectie, controle en toezicht,
doordat de informatie minder bruikbaar wordt en door de ontstane slechte
verhoudingen met het bedrijf. Ten tweede omdat openbaarmaking een goede
uitoefening van de toezichtstaken in de weg zit. Met openbaarmaking zou de
Kansspelautoriteit immers aangeven dat er geen informatie in vertrouwen verstrekt
kan worden, niet door dit bedrijf en dus ook niet door andere bedrijven. Daardoor
zullen de Kansspelautoriteit en andere Nederlandse toezichthouders in de toekomst
mogelijk geen informatie kunnen vergaren van commerciele partijen en dat is van
invloed op de effectiviteit van inspectie, controle en toezicht.
42. Deze belangen wegen zwaarder dan het belang bij openbaarmaking van de naam
van het bedrijf waarvan de informatie afkomstig is. Zeker nu de bij de
Kansspelautoriteit aanwezige informatie en de daarop gebaseerde grafieken en
conclusies wel openbaar zullen worden gemaakt.
43. Bij de documenten over de app actie zijn drie bestanden aangetroffen met ruwe
data over de apps van Unibet. Openbaarmaking van deze bestanden zal achterwege
worden gelaten. Ten eerste omdat uit de opbouw van de databestanden voor
gebruikers valt te herleiden van welk bedrijf de data afkomstig is. Dit heeft tot
gevolg dat de bedrijfsnaam alsnog bekend wordt en dat de gevolgen in zullen treden
zoals beschreven in randnummers 40 tot en met 42.
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44. Daarbij komt dat het openbaarmaken van ruwe data ook schadelijk is voor de
Kansspelautoriteit, aangezien er een contractueel verbod bestaat om de verkregen
data te publiceren.
45. Het hierboven beschreven nadeel is onevenredig met het belang van
openbaarmaking van de ruwe data, omdat een groot deel van de informatie uit de
databestanden, zijn verwerkt en reeds openbaargemaakt in de openbare delen van
het concept rapport “App gebruik: Unibet Bet Live & In Play” en de presentaties
“Thematische actie Kansspelapps De evaluatie – intern” en “App gebruik: Unibet”.
Het belang van openbaarmaking weegt daarom niet op tegen zowel het belang van
voorkoming van onevenredige benadeling van bedrijf, het belang van inspectie,
controle en toezicht als de benadeling van de Kansspelautoriteit.
46. Over Unibet en de App actie zijn zeven presentaties aangetroffen. Twee van deze
presentaties, zijnde “Thematische actie Kansspelapps - De evaluatie – intern” en
“App gebruik: Unibet” worden worden openbaar gemaakt, voor zover de
presentaties onder de reikwijdte van het Wob-verzoek vallen, behoudens
persoonsgegevens van ambtenaren en een bedrijfsnaam of naar het bedrijf te
herleiden gegevens. Deze uitzonderingsgronden zijn hierboven reeds toegelicht.
Tijdens de behandeling van het Wob-verzoek kwam naar voren dat dia 14 van
“Thematische actie Kansspelapps - De evaluatie – intern” een onjuiste titel heeft
gekregen. De titel dient te luidden “Aantal downloads Unibet in periode juni ’15 –
juni ’16”.
47. De presentatie “Thematische actie Kansspelapps De evaluatie – GREF” bevat één
pagina die binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek valt én die niet identiek is aan
de openbare delen van de drie hierboven genoemde presentaties. Deze pagina zal
openbaar worden gemaakt, behoudens bedrijfsnaam 2.
48. De presentatie “Kansspel apps” bevat één pagina die, binnen de reikwijdte van het
Wob-verzoek valt én die niet identiek is aan de openbare delen van de presentatie
“Thematische actie Kansspelapps - De evaluatie – intern”. Deze pagina zal openbaar
worden gemaakt.
49. De overige presentaties zijn, voor zover ze binnen de reikwijdte van het Wobverzoek vallen, identiek aan de openbaar te maken delen van de hiervoor genoemde
presentaties. De gegevens uit de presentaties hoeven daarom niet nogmaals
openbaar gemaakt te worden.
Onderzoek OA-123
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50. Verstrekken van de documenten H tot en met L blijft deels achterwege, omdat het
persoonsgegevens en naar personen te herleiden gegevens bevat, waarbij
openbaarmaking niet opweegt tegen eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
van de melders en hun minderjarige familieleden. Het gaat hier om namen,
telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata en naar een persoon te herleiden
gegevens zoals een dienstbetrekking. Voor het overige deel blijft openbaarmaking
ook achterwege, omdat het openbaarmaken niet opweegt tegen de onevenredige
benadeling van de betrokkenen. Het gaat hierbij namelijk om informatie met een
uiterst persoonlijk karakter. De informatie ziet op problemen waar minderjarige
deelnemers aan online kansspelen en hun families tegenaanlopen. Openbaarmaking
van deze gegevens is onevenredig benadelend voor de betrokkenen, omdat zij dan
opnieuw zonder er zelf voor te kiezen met deze gevoelige informatie geconfronteerd
worden en bovendien ook derden (al dan niet uit hun nabije omgeving) hier kennis
van kunnen krijgen. Daarbij is als aanleiding voor het onderzoek met name van
belang dat er meldingen betreffende minderjarigen zijn ontvangen. De persoonlijke
verhalen zijn voor de beantwoording van het Wob-verzoek geen relevant onderdeel.
51. Openbaarmaking van deze documenten blijft tevens achterwege omdat het belang
van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van inspectie controle en
toezicht door de Kansspelautoriteit. In de documenten staat informatie over
minderjarige deelnemers aan online kansspelen. Het zijn meldingen met gevoelige
persoonlijke informatie die in vertrouwen zijn gedaan door familieleden. Het is in het
belang van toezicht dat mensen zich vrij blijven voelen om meldingen te doen bij de
Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit gebruikt de meldingen om inspectie,
controle en toezicht zo effectief mogelijk in te zetten. Te verwachten is dat deze
meldingen niet meer door de burger worden gedaan, wanneer de hierop betrekking
hebbende documenten voor een ieder openbaar worden gemaakt. Openbaarmaking
heeft dan tot gevolg dat de Kansspelautoriteit haar toezichthoudende taak niet meer
naar behoren zal kunnen uitoefenen. Dit is zoals de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (hierna: de Afdeling) eerder heeft overwogen een reden om
openbaarmaking met een beroep op 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob
te weigeren.14
52. De inhoud van de memo “”Klachten deelname minderjarigen Unibet” van 22 maart
2016 is gelijk aan de informatie die met de memo van 30 maart 2016 openbaar
wordt gemaakt. De gegevens hoeven daarom niet nogmaals openbaar te worden
gemaakt.

14

uitspraak van de Afdeling 27 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ2643.
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53. In document 28 en document 29 zijn gegevens aangetroffen die niet openbaar
worden gemaakt omdat het belang van doeltreffend en effectief toezicht zwaarder
weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat hierbij om inloggegevens
(gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, rekeningnummer enz.) die
gebruikt zijn om een account aan te maken. Deze gegevens worden niet openbaar
gemaakt, omdat deze gegevens daardoor onbruikbaar worden voor verdere
inspectie, controle en toezicht, zowel bij deze als bij andere aanbieders, terwijl deze
gegevens voor het begrip van de informatie niet noodzakelijk zijn.
54. De videobestanden (documenten N en O) behorende bij document 28 en document
29 worden niet openbaargemaakt, omdat op de beelden te zien is hoe er met de
gegevens van de Kansspelautoriteit wordt ingelogd. Er is sprake van zodanige
verwevenheid van de videobeelden met de inloggegevens van de Kansspelautoriteit
dat de inloggegevens niet van de videobeelden te scheiden zijn. Het belang van
openbaarmaking van de videobestanden weegt niet op tegen het belang van
inspectie, controle en toezicht. De Kansspelautoriteit zal na bekendmaking in de
toekomst niet meer met deze gegevens kunnen inloggen ten behoeve van controles.
Bovendien is in het verslag van ambtshandelingen (hierna: VVA) van 20 april 2016
beschreven wat er op de videos te zien is en zijn de videos in grote mate in
overeenstemming met de deels openbaar gemaakte bijlagen 4-7 en 10. Ook voor de
videobestanden behorende bij document 29 geldt dat in de VVA een volledige
beschrijving is gegeven van wat er in de videos te zien is.
Overige documenten
55. De Kansspelautoriteit heeft 11 documenten aangetroffen, waarvan openbaarmaking
leidt tot een belemmering voor het functioneren van de Kansspelauriteit en haar
toezichthoudende taak. Openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van
inspectie, controle en toezicht door de Kansspelautoriteit.
E-mails
56. Document 31 wordt openbaar gemaakt, behoudens de persoonsgegevens van de
betrokken ambtenaren en de naam van de melder. Openbaarmaking van de naam
Mei Li Vos is niet achterwege gelaten, omdat zij in 2015 door het bekleden van haar
functie als Tweede Kamerlid al in de openbaarheid trad en de naam ook in de
context van de functie naar voren is gekomen. 15

15

De Afdeling, 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2275.
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57. De naam van de melder wordt niet openbaar gemaakt, omdat de openbaarmaking
van de naam niet opweegt tegen de onevenredige benadeling van de bij de
aangelegenheid betrokken melder. Het is de Kansspelautoriteit bekend dat de
melder schade op zal lopen wanneer bekend wordt dat hij/zij de Kansspelautoriteit
op de hoogte heeft gesteld. Bovendien blijft de openbaarmaking van de naam
achterwege, omdat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang
van inspectie, controle en toezicht. De Kansspelautoriteit gebruikt meldingen om
inspectie, controle en toezicht effectief in te zetten. Indien blijkt dat de naam van
een melder voor een ieder openbaar wordt gemaakt, is te verwachten dat er geen
meldingen meer zullen worden gedaan. Openbaarmaking heeft dan tot gevolg dat
de Kansspelautoriteit haar toezichthoudende taak niet meer naar behoren kan
uitoefenen.
58. Document 33 wordt, voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek openbaar
gemaakt, behoudens persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen. De
motivering hiervoor is te vinden onder de randnummers 15 e.v. en 30 e.v.

9 Beslissing
59. De raad van bestuur maakt dit besluit en de daarin genoemde documenten, zoals
overwogen in dit besluit, openbaar door middel van publicatie op haar website
(http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/).
60. Kopieën worden verstrekt tegen vergoeding van de kosten conform het Besluit
tarieven openbaarheid van bestuur.
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Den Haag, 28 december 2018
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
de directeur,
namens deze,
w.g.
L.M.A. Gimbrere
Hoofd afdeling Juridische Zaken en
Ontwikkeling

Bezwaar
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 Ontwikkeling, postbus 298, 2501 CG Den Haag.

Voor het moment van openbaarmaking wordt verwezen naar artikel 6, vijfde lid, van de
Wet openbaarheid van bestuur.
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Documenten over de sponsordeal Unibet - KNWU
Nr. Document
Naam
Datum

Beoordeling

Wob

Toelichting

Randnummer
besluit

Dit persbericht is al openbaar en te vinden op
https://www.knwu.nl/nieuws/unibet-nieuwe-hoofdsponsor-van-deknwu. Deze informatie zal daarom niet nogmaals openbaar worden
gemaakt.

37

A

Print screen

Persbericht KNWU
Sponsordeal

27-1- 2016

Reeds
openbaar

-

1

Besluitenlijst

2-2- 2016

Besluitenlijst

3

Verslag

Vooronderzoek

4-2- 2016

Deels
openbaar
Deels
openbaar
Deels
openbaar

10.2,e

2

Besluitenlijst
bestuursvergadering
Besluitenlijst MT

4

E-mail

Liefde op het eerste
gezicht: afwegingen
KNWU voor Unibet

5-2- 2016

Deels
openbaar

10.2,e
11.1

5

Besluitenlijst

8-2-2016

Besluitenlijst

Deels
openbaar
Deels
openbaar

10.2,e

6

Besluitenlijst
bestuursvergadering
Besluitenlijst
bestuursvergadering

4-2- 2016

11-2- 2016

10.2,e
10.2,e
11.1

10.2,e

Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek, openbaar,
behoudens
 persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren (10.2,e).
In dit document zijn (passages van) op internet openbaar
toegankelijke berichten verwerkt. Gelet op de verwevenheid met
overige openbaar te maken informatie zullen deze gegevens in het
document blijven staan.
Openbaar, behoudens
 persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren en
profielfoto’s van de reacties van consumenten (Bijlage 5.4.)
(10.2,e).
 persoonlijke beleidsopvattingen (11.1).
Deels reeds openbaar en te vinden op
https://www.wielerflits.nl/nieuws/deal-knwu-unibet-hoe-zit-het-nuprecies/. Voor het overige openbaar, behoudens
 persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren (10.2,e).
 persoonlijke beleidsopvattingen (11.1).
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek, openbaar,
behoudens
 persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren (10.2,e).

10
15 e.v.

15 e.v.
25 e.v.
38
39

15 e.v.
25 e.v.

10
15 e.v.
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7

Besluitenlijst

24-3- 2016

Deels
openbaar

10.2,e

Overige stukken Bestuursvergadering
Nr. Document
Naam

Datum

Beoordeling

Wob

Toelichting

8

29-03-2016

Deels
openbaar

10.2,e

Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek, Openbaar,
behoudens
 persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren.

Datum
27-09-2016

Beoordeling
Deels
openbaar

Wob
10.2,e
10.2,d
10.2,g

27-09-2016

Deels
openbaar

10.2,e
11.1

01-2017

Niet
openbaar

11.1

21-01-2017

Deels
openbaar

10.2,e
10.2,d
10.2,g
11.1

Toelichting
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek openbaar,
behoudens
 persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e) en
 een bedrijfsnaam of naar het bedrijf te herleiden gegevens in
verband van 10.2,d en 10.2,g.
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek openbaar,
behoudens
 persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e), en
 een persoonlijke beleidsopvatting (11.1).
Dit is de oudste conceptversie. Deze conceptversie wordt in het
geheel niet openbaar gemaakt, vanwege persoonlijke
beleidsopvattingen (11.1).
Dit is een conceptversie. Aangezien er geen definitieve versie is
wordt hij, voor zover het binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek
valt, openbaar gemaakt, behoudens
 persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e) en

Besluitenlijst

Besluitenlijst MT

Besluitenlijst
bestuursvergadering

App Actie en Unibet
Nr. Document
Naam
9
Rapport
Effecten Thematische
actie "Kansspel-apps”op
sportbetting apps

10

Memo

B

Concept
rapport

Memo aan MT/RvB
Effecten Thematische
actie "Kansspel-apps”op
sportbetting apps
App gebruik: Unibet Bet
Live & In Play

11

Concept
rapport

App gebruik: Unibet Bet
Live & In Play

10
15 e.v.

10
15 e.v.
31 e.v.
40.e.v.
10
15 e.v.
25 e.v.
25 e.v.
33
10
15 e.v.
40 e.v.
25 e.v.
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12

Presentatie

Kansspel apps

31-03-2016

Deels (reeds)
openbaar

-

13

Presentatie

Thematische actie
Kansspelapps
De evaluatie - intern

10-11-2016

Deels
openbaar

10.2,d
10.2,g

14

Presentatie

App gebruik: Unibet

29-08-2017

Deels
openbaar

10.2,e
11.1

C

Presentatie

Thematische actie
Kansspelapps
De evaluatie – MTB

10-11-2016

Reeds
openbaar

-

15

Presentatie

Thematische actie
Kansspelapps
De evaluatie - GREF

09-02-2017

Deels (reeds)
openbaar

10.2,g

een bedrijfsnaam of naar het bedrijf te herleiden gegevens in
verband met 10.2,g en 10.2,d en persoonlijke
beleidsopvattingen (11.1).
Voor zover de presentatie binnen de reikwijdte van het Wobverzoek valt is hij, op één pagina na, gelijkluidend aan de openbare
delen van de presentatie “Thematische actie Kansspelapps De
evaluatie – intern”, de gegevens hoeven voor zover ze gelijkluidend
zijn niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.
De afwijken de pagina zal openbaar worden gemaakt.
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek openbaar,
behoudens
 een bedrijfsnaam of naar het bedrijf te herleiden gegevens in
verband met 10.2,g en10.2,d.
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek openbaar,
behoudens
 persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e) en
 persoonlijke beleidsopvattingen (11.1).
Voor zover de presentatie binnen de reikwijdte van het Wobverzoek valt is hij gelijkluidend aan de openbare delen van de
presentatie “Thematische actie Kansspelapps De evaluatie – intern”.
De gegevens hoeven daarom niet nogmaals openbaar te worden
gemaakt.
Voor zover de presentatie binnen de reikwijdte van het Wobverzoek valt is hij, op één pagina na, gelijkluidend aan de openbare
delen van de presentatie “Thematische actie Kansspelapps De
evaluatie – intern”, de gegevens hoeven voor zover ze gelijkluidend
zijn niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.
De afwijken de pagina zal openbaar worden gemaakt, behoudens
een bedrijfsnaam in verband met 10.2,g.

10
48

10
40 e.v.

10
15 e.v.
25 e.v.

10
46 e.v.
49

10
46 e.v.
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D

Presentatie

Sportweddenschappen ACM

11-04-2017

Reeds
openbaar

-

E

Presentatie

“Ongewone”
databronnen

04-07-2018

Reeds
openbaar

-

F

Data

3 databestanden

27-3-2017
20-4- 2017

Niet
openbaar

10.2,d
10.2,e

Voor zover de presentatie binnen de reikwijdte van het Wobverzoek valt, is hij gelijkluidend aan de openbare delen van de
presentatie “App gebruik: Unibet”. De gegevens hoeven daarom niet
nogmaals openbaar te worden gemaakt.
Voor zover de presentatie valt binnen de reikwijdte van het Wobverzoek is hij gelijkluidend aan de openbare delen van de
presentaties presentatie “Thematische actie Kansspelapps De
evaluatie – intern” en “App gebruik: Unibet”. De gegevens hoeven
daarom niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.
Openbaarmaking van deze stukken blijft achterwege omdat
openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van inspectie,
controle en toezicht door de KSA (10.2, d ) en het voorkomen van
onevenredig nadeel van een derde (10.2,e).

10
46 e.v.
49
10
46 e.v.
49

40 e.v.
43 e.v.

Effecten nieuwe stap - Unibet
Nr.

Document

Naam

Datum

Beoordeling

Wob

Toelichting

G

Concept
Rapport

Effectmeting nieuwe stap
tot nu toe

12-9-2017

Niet
openbaar

11.1

Dit document wordt niet openbaar gemaakt, omdat het een
concept-document is. Het wordt in zijn geheel aangemerkt als
persoonlijke beleidsopvatting (11.1).

25 e.v.
31 e.v.

16

Rapport

Effectmeting nieuwe stap
tot nu toe

19-9-2017

Deels
openbaar

Voor zover het rapport binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek
valt, openbaar.

10
25 e.v.
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Onderzoeken naar Unibet
Nr. Document
Naam/beschrijving
Informeel onderzoek
17
e-mail
Unibet App toont zich
ongevraagd op Iphones

Datum

Beoordeling

Wob

Toelichting

27-2- 2015

Deels
openbaar

10.2,e
11.1

Deels
openbaar
Deels
openbaar

10.2,e

Openbaar, behoudens
 persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren en
 persoonlijke beleidsopvatting.
Openbaar, behoudens persoonsgegevens van de betrokken
ambtenaren.
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek, openbaar,
behoudens
 persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e).

18

Bijlage

150227 VVA App Unibet

27-2-2015

19

e-mail

Verslag team online
16 maart 2015

16-3- 2015

20

Openbaar

-

11-6-2018

Openbaar

-

22

Data

6-6-2018

Openbaar

-

23

e-mail

Website Analysis Report
Unibet.eu – SimilarWeb Marketing Mix /
unibet.eu – SimilarWeb
Onderzoek Unibet 07-052018 t/m 06-03-2018
WK effect

11-2017

21

Rapport
data
Data

18-6-2018

Deels
openbaar

10.2,e
11.1

Niet
openbaar

10.2,d
10.2,e
10.2,g

10.2,e

15 e.v.
25 e.v.
15 e.v.
10
15 e.v.

Openbaar, voor zover het binnen de reikwijdte van het Wobverzoek valt. De data is afkomstig van Similarweb.

-

Openbaar, voor zover het binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek
valt en behoudens
 persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e);.
 en een persoonlijke beleidsopvatting (11.1).
De data is afkomstig van Similarweb.

10
15 e.v
25 e.v.

Formeel onderzoek
H

e-mail

Onderzoek OA - 123
Benadering minderjarige
spelers door Unibet

20-2-2015
t/m
3-6-2016

Verstrekken van deze informatie blijft in het geheel achterwege, in
verband met

15 e.v.
50 e.v.
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Klachtenformulier –
melding 2 februari 2016
Meldingsformulier illegaal
kansspel Unibet - 2 maart
2016
Gespreksverslag met
klager
VVA verklaring Klager
onderzoek “Klachten
deelname minderjarigen
bij Unibet”
minderjarigen

10-2- 2016



3-3-2016



Memo

“Klachten deelname
minderjarigen bij Unibet”

22-3-2016

26

Grafieken

27

Memo aan
MT

Aantallen downloads
apps Unibet
Klachten deelname
minderjarigen bij Unibet

28

Verslag

N

Video
bestanden

I

e-mail

J

e-mail

K

Verslag

L
24

Verslag
Memo aan
MT

25

e-mail

M


13-5-2016
17-5-2016
16-3-2016

persoonsgegevens en de naar personen te herleiden gegevens,
van betrokkenen (10.2,e);
het belang van inspectie controle en toezicht van de KSA
(10.2,d);
het belang om onevenredige benadeling van betrokkenen te
voorkomen (10.2,g).

Deels
openbaar

10.2,e

Openbaar, behoudens persoonsgegevens van ambtenaren.

15. e.v

Deels
openbaar
Reeds
openbaar

10.2,e

10
15. e.v
-

24-3- 2016

Openbaar

-

30-3-2016

Deels
openbaar

10.2,e
11.1

VVA onderzoek website
Unibet + bijlagen 1-7 en
10

20-4- 2016

Deels
openbaar

10.2,d
10.2,e

2 videobestanden
behorende bij de VVA
onderzoek website
(Bijlagen 8 en 9)

28-4- 2016

Niet
openbaar

10.2,d

Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek valt,
openbaar, behoudens persoonsgegevens van ambtenaren.
De inhoud van deze memo is gelijk aan de informatie die met de
memo van 30-3-2016 openbaar wordt gemaakt. De gegevens
hoeven daarom niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.
Openbaar, voor zover het binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek
valt.
Openbaar, behoudens
 persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e) en
 persoonlijke beleidsopvattingen (11.1)
Openbaar, behoudens
 persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e) en
 inloggegevens die achterwege moeten worden gelaten in het
belang van inspectie, controle en toezicht door de KSA (10.2,d).
Verstrekken van deze videobestanden blijft achterwege in verband
met verwevenheid met

22-3- 2016

-

15. e.v
25.e.v.
15. e.v
53

54
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29

Verslag

VVA onderzoek app
Unibet

28-4-2016

Deels
openbaar

10.2,d
10.2,e

O

Video
bestanden

4 videobestanden
behorende bij de VVA
onderzoek app

28- 4-2016

Niet
openbaar

10.2,d

30

Concept
verslag

Concept ‘bevindingen
onderzoek Unibet’

1-6- 2016

Deels
openbaar

10.2,e

2017-2018

Niet
openbaar

10.2, d

Overige documenten
P
11 documenten

inloggegevens waarvan openbaarmaking achterwege moeten
blijven in het belang van inspectie, controle en toezicht door de
KSA (10.2,d).
Openbaar, behoudens
 persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e) en
 inloggegevens die achterwege moeten worden gelaten in het
belang van inspectie, controle en toezicht door de KSA (10.2,d).
Verstrekken van deze videobestanden blijft achterwege in verband
met verwevenheid met
 inloggegevens waarvan openbaarmaking achterwege moeten
blijven in het belang van inspectie, controle en toezicht door de
KSA (10.2,d).
Dit is een concept versie waarvan geen definitieve versie tot stand is
gekomen. Het document zal, voor zover het binnen de reikwijdte
van het Wob-verzoek valt, openbaar worden gemaakt behoudens,
persoonsgegevens van ambtenaren (10.2,e).

Openbaarmaking van deze stukken blijft achterwege omdat
openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van inspectie,
controle en toezicht door de KSA (10.2, d ).

15 e.v.
53

54

10
15 e.v.
31

55 e.v.

e-mails
Nr.

Document

31

e-mail

Naam

Datum

Kamervragen Mei Li Vos

26-02-2015
tot en met
27-02 -2015

Beoordeling
Deels
openbaar

Wob
10.2,d
10.2,e
10.2,g

Toelichting
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek openbaar,
behoudens;

10
15 e.v.
56
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32

e-mail

e-mail 16 februari 2018

16-02- 2018
19-02- 2018

Deels
openbaar

10.2,e

33

e-mail

EenVandaag

01-05- 2018
04-05- 2018

Deels
openbaar

10.2,e
11.1

34

e-mail

Vragen EenVandaag

03-05-2018
04-05- 2018

Deels
openbaar

10.2,e
11.1

persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren, die niet al
door hun functie in de openbaarheid treden (10.2,e);
 de naam van de melder, omdat openbaarmaking daarvan de
melder onevenredig zal schaden (10.2,g) en omdat het belang
van inspectie controle en toezicht van de KSA (10.2,d) zwaarder
weegt dan het belang van openbaarmaking van de naam.
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek openbaar,
behoudens;
 persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren.
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek openbaar,
behoudens;
 persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren en de overige
betrokken personen (10.2,e);
 persoonlijke beleidsopvattingen (11.1). o.a. conceptantwoorden. De definitieve antwoorden staan in de
mailwisseling van 03-05-2018 t/m 04-05- 2018 en worden
openbaar gemaakt.
Voor zover binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek, openbaar,
behoudens;
 persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren en de overige
betrokken personen (10.2,e);
 en persoonlijke beleidsopvattingen (11.1).

57

10
15 e.v.
15 e.v.
25 e.v.
32 e.v.
58

10
15 e.v.
25 e.v.
34 e.v.
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