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> Retouradres Postbus 298 2501 CG  Den Haag 

 
 

AANGETEKEND VERSTUREN 

Olders Amusementsautomaten B.V. 

T.a.v. dhr. xxx 

 

 

 

 

Datum:  2 augustus 2016 

Onderwerp:   Besluit opleggen last onder bestuursdwang 

 

 

Geachte heer xxx, 

 
Op 25 april 2016 is de exploitatievergunning van Olders Amusementsautomaten 

B.V. ingetrokken. Dat betekent dat de vennootschap nu geen 

exploitatievergunning meer heeft en dus geen speelautomaten meer mag 

exploiteren. Geconstateerd1 is dat Olders Amusementsautomaten B.V. nog steeds 

speelautomaten exploiteert en het is daarom dat ik heb besloten Olders 

Amusementsautomaten B.V. een last onder bestuursdwang op te leggen. 

Hieronder leg ik dat verder uit. 

 
De Kansspelautoriteit 

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft als taak om toezicht uit te oefenen op de 

naleving van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) en deze zo nodig te 

handhaven. De Ksa ontleent haar bevoegdheid om bestuursrechtelijk te 

handhaven aan de Wok alsmede aan de Algemene wet bestuursrecht. 

 

De Ksa heeft de mogelijkheid om bestuursrechtelijke sancties op te leggen als de 

wet waar zij op toeziet niet wordt nageleefd. Deze sancties kunnen zijn een 

bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. 

 

Voor meer informatie over de Ksa verwijs ik u kortheidshalve naar website 

www.kansspelautoriteit.nl. 

 
De overtreding van de Wet op de Kansspelen 

Door één of meerdere speelautomaten te exploiteren zonder vergunning van de 

raad van bestuur van de Ksa overtreedt Olders Amusementsautomaten B.V. het 

verbod van artikel 30h, eerste lid, van de Wet op de kansspelen.  

                                                
1 Zie brief ‘voornemen tot opleggen last onder bestuursdwang’ van 15 juli 2016. 

 
 

Kansspelautoriteit 
  

Rijnstraat 50 

2515 XP    Den Haag 

Postbus 298 

2501 CG  Den Haag 

www.kansspelautoriteit.nl 
  

Contactpersoon 
  

info@kansspelautoriteit.nl 

  

Ons kenmerk 

00.075.797 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

 

 

 

 

http://www.kansspelautoriteit.nl/
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Kansspelautoriteit
  

 

Datum 

3 augustus 2016 
 

Ons kenmerk 

00.075.797 

 

 

 

De Wet op de kansspelen verstaat onder exploiteren: het bedrijfsmatig en als 

eigenaar gebruiken of aan een ander in gebruik geven van één of meer 

speelautomaten. 

Om te zorgen dat Olders Amusementsautomaten B.V. de exploitatie van 

speelautomaten zonder exploitatievergunning beëindigt, kan de raad van bestuur 

van de Ksa Olders Amusementsautomaten B.V. op grond van artikel 35 van de 

Wet op de kansspelen een last onder bestuursdwang opleggen.  

Last onder bestuursdwang 

In mijn brief van 15 juli 2016 heb ik u geschreven dat ik van plan was Olders 

Amusementsautomaten B.V. een last onder bestuursdwang op te leggen. Ik heb u 

de mogelijkheid geboden om daarop te reageren binnen twee weken na 

verzending van mijn brief. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

Gelet op het feit dat de oude exploitatievergunning op 25 april 2016 is 

ingetrokken op grond van: artikel 30l lid 1 aanhef en onder d van de Wet op de 

kansspelen, gelezen in samenhang met artikel 7 en 4 lid 1 van het 

Speelautomatenbesluit 2000, is het niet aannemelijk dat aan de vennootschap 

binnen afzienbare tijd een nieuwe exploitatievergunning kan worden verleend.  

 

Naleving van regelgeving - en dus ook van de Wet op de kansspelen - is 

belangrijk. Het ongecontroleerd (laten) gebruiken van speelautomaten kan een 

negatief effect hebben op de samenleving. Juist daarom is het belangrijk dat voor 

het gebruik van speelautomaten regels gelden en dat er een vergunningsplicht 

geldt voor de exploitatie van speelautomaten. Dit betekent dat handhavend 

opgetreden kan worden tegen een eventuele overtreding van de Wet op de 

kansspelen. Er zijn in het geval van Olders Amusementsautomaten B.V. geen 

redenen bekend, waarom niet tot handhaving overgegaan zou kunnen worden. 

 

Namens de raad van bestuur leg ik Olders Amusementsautomaten B.V.  daarom 

de volgende last onder bestuursdwang op: 

 

Olders Amusementsautomaten B.V. dient binnen twee weken na 

dagtekening van het besluit tot oplegging van de last onder 

bestuursdwang de exploitatie van speelautomaten te staken en gestaakt 

te houden zolang Olders Amusementsautomaten B.V. niet beschikt over 

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 30h, eerste lid, van de 

Wet op de kansspelen.  

Het staken van de exploitatie betekent dat Olders Amusementsautomaten 

B.V. moet stoppen met het bedrijfsmatig gebruiken of aan iemand anders 

in gebruik geven van de speelautomaten die eigendom zijn van Olders 

Amusementsautomaten B.V. 

Als Olders Amusementsautomaten B.V. de last niet opvolgt, zal de raad 

van bestuur bestuursdwang (laten) toepassen. Dat betekent dat ik 

namens de raad van bestuur het bedrijfsmatige gebruik van de 

speelautomaten van Olders Amusementsautomaten B.V. zal beëindigen. 

De kosten die de Kansspelautoriteit daarbij moet maken, worden op 

Olders Amusementsautomaten B.V. verhaald. 
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Kansspelautoriteit
  

 

Datum 

3 augustus 2016 
 

Ons kenmerk 

00.075.797 

 

 

 

 

Vragen? 

Als u vragen heeft over deze brief kunt u zich wenden tot xxx. De 

contactgegevens zijn opgenomen in het briefhoofd. 

 

Hoogachtend, 

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 

 

namens deze, 

 

w.g. 

 

 

J.J.H. Suyver  
 

De voorzitter van de raad van bestuur  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar maken 

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te 

dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift 

sturen naar het volgende adres: 

 

Kansspelautoriteit 

Afdeling Juridische Zaken 

Postbus 298 

2501 CG  Den Haag 

 

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde 

geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift. 

 

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat: 

 

• uw naam en adres;  

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; 

• een kopie van de beslissing; 

• de gronden van uw bezwaar; 

• uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde. 

 

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure “Bezwaar en beroep tegen 

beslissingen van de overheid” downloaden. 

 

 


