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Afspraken tussen de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Raad van Bestuur van de 

Kansspelautoriteit over de wijze van samenwerking bij aangelegenheden inzake consumentenbescherming. 

 

Considerans 

1. Met onderhavig samenwerkingsprotocol wordt uitvoering gegeven aan artikel 5.1 van de Wet handhaving 

consumentenbescherming (hierna: Whc). Op basis van dat artikel worden afspraken gemaakt tussen de 

Minister van Economische Zaken, Lanbouw en Innovatie en de Kansspelautoriteit (hierna: de Ksa) Deze 

afspraken hebben betrekking op de wijze waarop de Consumentenautoriteit en de Ksa samenwerken.  

2. De in dit samenwerkingsprotocol neergelegde afspraken zien onder meer op de samenwerking in het kader 

van effectief en doelmatig toezicht en het optreden tegen inbreuken op de consumentenwetgeving, bedoeld 

in de bijlage bij de Whc en de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) 

3. De Consumentenautoriteit is krachtens artikel 2.2 Whc belast met de uitvoering en handhaving van de 

wetgeving inzake consumentenbescherming, bedoeld in de onderdelen a en b van de bijlage van de Whc, 

voorzover het niet betreft een financiële dienst of activiteit.  

4. De Ksa houdt toezicht op de naleving van de Wok. Zij is onder belast met toezicht op de naleving van de aan 

verleende vergunningen verbonden voorwaarden en het toezicht op het aanbod van illegale kansspelen. 

5. De Consumentenautoriteit en de Ksa streven naar een optimale samenwerking bij de coördinatie en 

toepassing van de Whc en de Wok. De (mogelijke) overlap in het toezichtsdomein van de 

Consumentenautoriteit en dat van de Ksa betreft gedragingen van kansspelaanbieders.  

6. Indien partijen dat wenselijk achten zal dit protocol worden gewijzigd; ook kunnen de Consumentenautoriteit 

en de Ksa over andere onderwerpen van wederzijds belang nadere (werk)afspraken maken. 

 

 

Hoofdstuk 1 – Definities en reikwijdte van het same nwerkingsprotocol 

 

Artikel 1 – Definities 

De in artikel 1.1 van de Whc  opgenomen definities zijn in dit samenwerkingsprotocol van toepassing.  

 

Artikel 2 – Reikwijdte 

De in het samenwerkingsprotocol vermelde afspraken hebben betrekking op de samenwerking tussen de 

Consumentenautoriteit in haar hoedanigheid van toezichthouder krachtens de Whc en de Ksa in haar 

hoedanigheid als toezichthouder krachtens de Wok. 

 

Hoofdstuk 2 – Samenloop, taakverdeling en interpret atie van begrippen 

 

Artikel 3 – Reikwijdte van hoofdstuk 2 

Dit hoofdstuk is van toepassing op niet-grensoverschrijdende inbreuken op de wettelijke bepalingen, bedoeld in 

de onderdelen a en b van de bijlage bij de Whc, voorzover de overtreding geen betrekking heeft op een financiële 

activiteit of dienst.  

 

Artikel 4 – Taakverdeling bij samenloop 

1. Indien de Consumentenautoriteit in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheden constateert dat ook 

de Ksa bevoegd is om toezicht uit te oefenen of handhavingsmaatregelen te nemen ten aanzien van 

dezelfde gedraging, laat de Consumentenautoriteit de zaak ter behandeling over aan de Ksa. Indien de 
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Consumentenautoriteit twijfelt of er samenloop in bevoegdheid is, neemt zij contact op met de Ksa en vindt er 

overleg plaats.  

2. Indien de Ksa toezicht uitoefent en/of handhavingsmaatregelen neemt in een geval waarin ook de 

Consumentenautoriteit bevoegd is om toezicht uit te oefenen en handhavingsmaatregelen te nemen, 

informeert zij de Consumentenautoriteit daarover.  

3. Indien de Consumentenautoriteit en de Ksa, nadat daarover overleg heeft plaatsgehad, van mening zijn dat 

het in een concreet geval, waarin zowel de Ksa als de Consumentenautoriteit tegen (een deelsaspect van) 

dezelfde gedraging kunnen optreden, wenselijk is om gezamenlijk op te treden, verzoekt de Ksa de 

Consumentenautoriteit om bijstand. 

4. In het kader van een gezamenlijk optreden kunnen de Consumentenautoriteit en de Ksa afspraken maken 

over: 

- de inzet van mensen en middelen; 

- de aanpak van het onderzoek en de wijze waarop toezichts- en handhavingsbevoegdheden zullen worden  

ingezet; 

- communicatieaspecten 

 

Artikel 5 – Uitleg van begrippen 

1. Afstemming dan wel overeenstemming bij de uitleg van begrippen als bedoel in artikel 4.3 Whc kan zich 

onder meer voordoen bij: 

- de uitoefening van toezichts- of handhavingsbevoegdheden; 

- het nemen van besluiten op aanvraag; 

- het uitvaardigen van beleidsregels, zienswijzen, consultatie- en visiedocumenten en toezichtskaders. 

2. Als de Ksa een begrip moet uitleggen dat wordt gehanteerd in een van de wettelijke bepalingen, bedoeld in 

onderdeel a van de bijlage van de Whc, legt zij de door haar voorgestane uitleg voor aan de 

Consumentenautoriteit, tenzij de uitleg overeenkomt een onherroepelijke rechterlijke uitspraak van een 

nationale rechter of een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen of met de 

uitleg in een besluit van de Consumentenautoriteit.  

 

 

Hoofdstuk 3 – Overige  

 

Artikel 6 – Informeren 

1. De Consumentenautoriteit en de Ksa informeren elkaar over zaken en ontwikkelingen die voor elkaars 

functioneren van belang (kunnen) zijn en staan elkaar met raad en daad bij in de uitvoering van dit protocol. 

2. In gevallen waarin dit protocol niet voorziet en samenwerking nodig is, treden de Ksa en de 

Consumentenautoriteit in overleg.  

 

Artikel 7 – Periodiek overleg 

1. De Hoofd van de Afdeling Toezicht van de Ksa en het Hoofd van de Afdeling Toezicht van de 

Consumentenautoriteit zullen zo vaak als nodig overleg hebben in het kader van de uitvoering van dit 

protocol.  

2. De Raad van Bestuur van de KSA en de Consumentenautoriteit overleggen op initiatief een der partijen zo 

vaak als nodig is voor een goede en effectieve samenwerking.  
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Artikel 8 – Informatie-uitwisseling 

1. Indien dit voor de uitvoering van de taken noodzakelijk is, kunnen de Consumentenautoriteit en de Ksa de 

relevante informatie aan elkaar overdragen voorzover wettelijke bepalingen hieraan niet in de weg staan.  

2. De Consumentenautoriteit en de Ksa zorgen ervoor dat geheimhouding van de informatie die zij van de 

andere toezichthouder krijgen voldoende is gewaarborgd. 

3. De Consumentenautoriteit en de Ksa gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan waarvoor 

deze is verstrekt. 

 

Artikel 9 – Contactpersonen 

De Consumentenautoriteit en de Ksa benoemen ieder vanuit de interne organisatie een contactpersoon die het 

aanspreekpunt is voor hetgeen is afgesproken in dit samenwerkingsprotocol.  

 

Artikel 10 – Aanpassingen, wijzigingen en opzegging 

1. Dit samenwerkingsprotocol kan slechts schriftelijk worden gewijzigd dan wel opgezegd als zowel de Minister 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie als de Ksa het daarover eens zijn.  

2. Opzegging geschiedt met een voor beide partijen redelijke opzegtermijn van minimaal drie maanden.  

 

Artikel 11 – Inwerkingtreding 

Dit samenwerkingsprotocol treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de 

Staatscourant waarin mededeling van dit protocol wordt gedaan. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag op 

 

 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  de Raad van Bestuur van de 

Kansspelautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 

drs. M.J.M. Verhagen mr. J.J.H. Suyver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van dit protocol wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 


