OPENBAAR

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van
de Wet op de kansspelen.
Kenmerk: 00.079.919

Besluit

Samenvatting
1. De Kansspelautoriteit heeft vastgesteld dat de heer xxx speelautomaten
exploiteert zonder daarvoor een vergunning te hebben. Daarmee handelt de
heer xxx in strijd met de Wet op de Kansspelen (hierna: Wok). De
Kansspelautoriteit draagt de heer xxx op de exploitatie van speelautomaten te
staken en gestaakt te houden door middel van het opleggen van een last onder
bestuursdwang.

Handhaving van de Wet op de kansspelen
2. De Kansspelautoriteit is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde
in de Wok. In de Wok is onder andere bepaald dat het in Nederland verboden is
om zonder vergunning van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit één of
meerdere speelautomaten te exploiteren (artikel 30h, eerste lid Wok).
3. Op 1 februari 2013 is aan de heer xxx een vergunning verleend om één of
meerdere speelautomaten te exploiteren. Deze exploitatievergunning is op 18
april 2016 vanwege het niet aanleveren van de opstellijst 2015 ingetrokken. De
heer xxx mag daarom vanaf die datum geen speelautomaten meer exploiteren,
nu daar geen grondslag meer voor is.
4. De Kansspelautoriteit acht het exploiteren van speelautomaten zonder daartoe
strekkende vergunning als zeer ernstig. De doelstellingen van het kansspelbeleid
worden – door het zonder vergunning exploiteren van speelautomaten –
omzeild. De kansspelsector is bovendien geen gewone economische sector maar
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extra gevoelig voor fraude, bedrog en verslaving waarvan de consument de dupe
kan worden.

Juridisch kader
5. Op grond van artikel 30h, eerste lid, van de Wok is het verboden om zonder
vergunning van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit één of meerdere
speelautomaten te exploiteren.
6. Op grond van artikel 33b van de Wok heeft de Kansspelautoriteit onder meer tot
taak het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de
vergunningen, alsmede de handhaving daarvan. De Kansspelautoriteit is op
grond van artikel 35 van de Wok bevoegd tot het opleggen van een last onder
bestuursdwang, als bedoeld in artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht, wegens
overtreding van de voorschriften van de Wok.

Bevindingen
7. Op 6 september 2016 heeft een toezichthouder van de Kansspelautoriteit op de
volgende adressen geconstateerd dat de heer xxx nog steeds speelautomaten
exploiteert:
De Kastelein, Ruiterskwartier 55, 8911 BP Leeuwarden
De Tapery, Lageweg 44, 9251 JX Burgum

Overtreding van de Wet op de kansspelen
8. Op grond van het voorgaande staat naar het oordeel van de Kansspelautoriteit
vast dat de heer xxx speelautomaten exploiteert zonder dat de heer xxx
daarvoor beschikt over een rechtsgeldige vergunning afgegeven door de raad
van bestuur van de Kansspelautoriteit.
9. Op grond van het voorgaande stelt de Kansspelautoriteit vast dat de heer
xxx artikel 30h, eerste lid, van de Wok heeft overtreden.
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Weergave van de zienswijze
Procedureel
10. In de brief van 19 september 2016, waarin de Kansspelautoriteit het voornemen
tot het opleggen van een last onder bestuursdwang kenbaar heeft gemaakt, is
aan de heer xxx de gelegenheid geboden om binnen twee weken na dagtekening
van de brief een zienswijze, mondeling of schriftelijk, te geven op het
voornemen.
11. De heer xxx heeft op 21 september 2016 telefonisch zienswijze gegeven op het
voornemen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.

Inhoudelijk
12. In de mondelinge zienswijze op het voornemen tot het opleggen van de last
onder bestuursdwang heeft de heer xxx – samengevat - het volgende
aangevoerd:
a. In juni 2016 is een voorlopige aanslag kansspelheffing verzonden. Deze is
door de heer xxx voldaan. De heer xxx stelt dat hij er daarmee op mocht
vertrouwen dat hij ook nog steeds mocht exploiteren.
b. De vergunning is ingetrokken nadat de opstellijst 2015 niet was
aangeleverd. Nadat de vergunning is ingetrokken is alsnog een opstellijst
over 2015 aangeleverd. De heer xxx heeft aangegeven dat hij de
opstellijst 2015 heeft ingeleverd en dat hij zijn vergunning terug wil.
c. De heer xxx heeft aangegeven niet te willen stoppen met exploiteren van
speelautomaten.
d. De heer xxx heeft aangegeven de volgende dag een nieuwe vergunning
aan te zullen vragen om te kunnen blijven exploiteren.

Beoordeling zienswijze
13. De heer xxx heeft in juni 2016 een voorlopige aanslag kansspelbelasting
ontvangen. Deze is per abuis verstuurd. Omdat de vergunning al vanaf 18 april
2016 was ingetrokken had de voorlopige aanslag kansspelbelasting niet
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verzonden mogen worden. De voorlopige aanslag kansspelbelasting is door de
heer xxx voldaan. Door de Kansspelautoriteit is deze onverschuldigde betaling
teruggestort op de bankrekening van de heer xxx.
14. In de brief van 18 april 2016, waarin het besluit tot het intrekken van de
exploitatievergunning is opgenomen, staat duidelijk vermeld dat de heer xxx niet
langer speelautomaten mag exploiteren.
15. Op basis van artikel 30h, eerste lid, van de Wok is het verboden om zonder
vergunning van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit één of meerdere
speelautomaten te exploiteren. Een onverschuldigde betaling van een voorlopige
aanslag kansspelbelasting doet daar niets aan af.
16. Tegen het besluit van 18 april 2016, waarbij de exploitatievergunning van de
heer xxx is ingetrokken, heeft zes weken de mogelijkheid tot het aantekenen
van bezwaar opengestaan. De heer xxx heeft daar geen gebruik van gemaakt.
Het besluit tot het intrekken van de exploitatievergunning is thans
onherroepelijk geworden.
17. Zolang de heer xxx niet in het bezit is van een geldige exploitatievergunning
mag hij geen speelautomaten exploiteren, op basis van artikel 30h, eerste lid,
van de Wok.
18. Door de Kansspelautoriteit is nog geen vergunningaanvraag ontvangen van de
heer xxx.
19. Het is staand beleid van de Kansspelautoriteit dat in het geval exploitatie van
speelautomaten plaatsvindt zonder een geldige exploitatievergunning dat een
last onder bestuursdwang wordt opgelegd om de overtreding te beëindigen.
20. De ingediende zienswijzen geven de bestuur van de Kansspelautoriteit geen
aanleiding af te zien van het opleggen van een last onder bestuursdwang.
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Besluit
21. Namens de raad van bestuur legt de Kansspelautoriteit de heer xxx de volgende
last onder bestuursdwang op:
-

De heer xxx 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 de heer xxx 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 de heer xxx moet stoppen met
het bedrijfsmatig gebruiken of aan iemand anders (zoals bijvoorbeeld een
uitbater van een horecabedrijf) in gebruik geven van zijn
speelautomaten.

-

Als deze last niet wordt opgevolgd, zal de raad van bestuur
bestuursdwang (laten) toepassen. Dat betekent dat namens de raad van
bestuur het bedrijfsmatige gebruik van de speelautomaten van de heer
xxx zal worden beëindigd.

22. De eventuele kosten die de Kansspelautoriteit moet maken bij het effectueren
van de bestuursdwang zullen op de heer xxx worden verhaald.
23. De heer xxx dient de beëindiging van zijn exploitatie te bewijzen door het
overleggen van documentatie (die de verkoop van de speelautomaten aantonen
en de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten).

’s-Gravenhage, 4 oktober 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,
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J.J.H. Suyver
Voorzitter raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

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.
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