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1.
Motto: Veilig spelen op een eerlijke markt
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Beschermen en informeren van consumenten

In de Eerste Kamer liggen twee wetsvoorstellen die de markt danig
gaan veranderen. Het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand zorgt

Voorkomen van kansspelverslaving

voor de grootste verandering. Deze wet maakt online kansspelen
onder strikte voorwaarden legaal en geeft de Kansspelautoriteit

Tegengaan van illegaliteit en criminaliteit

meer mogelijkheden en bevoegdheden om te handhaven als het
gaat om online kansspelen. Dat is dringend nodig. De Wet op de
kansspelen geeft onvoldoende mogelijkheden om illegaal aanbod

Dit zijn de drie publieke doelen van de Kansspelautoriteit; zij zijn

effectief te kunnen bestrijden. Dit signaal komt op verschillende

bij het overdragen van gedragsnormen aan aanbieders van kans-

plekken in dit jaarverslag terug.

spelen, bij het verlenen van vergunningen en in het toezicht- en
handhavingsbeleid steeds leidend. Alle activiteiten moeten leiden

Het Wetsvoorstel Modernisering casinoregime voorziet in de

tot ‘veilig spelen op een eerlijke markt’ – het motto van de

privatisering van Holland Casino en een gedeeltelijke openstelling

Kansspelautoriteit.

van de casinomarkt. Wanneer de wetten van kracht worden is nog
niet bekend, maar nu al vragen de wetsvoorstellen het nodige aan

De Kansspelautoriteit zit in een overgangsfase. Op dit moment is

voorbereidingen.

haar juridische basis om de genoemde publieke doelen te dienen
de Wet op de kansspelen. Volgens deze wet zijn online kansspelen

In hoofdstuk 2 laat de voorzitter van de Raad van Bestuur Jan

in Nederland verboden, is er een open markt voor goededoelen-

Suyver zijn licht schijnen op het jaar 2017. In 2018 treedt hij af,

loterijen en speelautomaten en is er een monopoliestelsel voor de

reden voor een persoonlijke beschouwing op de eerste zes jaar

Staatsloterij en sportprijsvragen, lotto’s en instantloterijen (kras-

van de Kansspelautoriteit, de stand van zaken nu en een blik in

loten) en mag alleen Holland Casino casinospellen als roulette,

de toekomst wat betreft de markt voor kansspelen in Nederland.

black jack en poker aanbieden.
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In hoofdstuk 3 wordt beschreven wat er in 2017 is gedaan om

In hoofdstuk 5 van dit Jaarverslag gaat het over de organisatie.

een veilig en betrouwbaar aanbod van kansspelen te garanderen.

Wat deed de Kansspelautoriteit in 2017 aan haar eigen ontwikke-

De Kansspelautoriteit heeft hiervoor verschillende middelen en

ling, hoe zorgt zij ervoor dat de medewerkers gemotiveerd blijven,

instrumenten tot haar beschikking: het bevorderen en overdragen

wat gebeurt er om de kennis steeds op peil te houden en wat waren

van gedragsnormen, het verlenen van vergunningen, het houden

er nog meer voor activiteiten om een vitale organisatie te blijven?

van toezicht op aanbieders en – indien nodig – handhavende
bevoegdheden. De Wet op de kansspelen draagt de Kansspel-

In hoofdstuk 6 ten slotte, draait het om de feiten en cijfers. Hier

autoriteit verder op kansspelverslaving te voorkomen door het

treft u onder meer een verkorte jaarrekening en de ontwikkelingen

bevorderen van verslavingspreventie.

in het personeelsbestand aan.

In hoofdstuk 4 wordt op een rij gezet wat de Kansspelautoriteit in

Vragen of opmerkingen over dit Jaarverslag?

2017 deed om zich – voor zover mogelijk – voor te bereiden op de

Mail het naar info@kansspelautoriteit.nl

toekomst. Als de Wet Kansspelen op afstand (die online kansspelen
onder voorwaarden legaal maakt) en de Wet Modernisering
casinoregime (die de casinomarkt privatiseert) door de Eerste
Kamer zijn aangenomen verandert er veel. Beide wetsvoorstellen
passeerden de Tweede Kamer al.
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2.
Jan Suyver:
‘Te lang aarzelen, of het stellen van te hoge eisen, kan
ertoe leiden dat fatsoenlijke bedrijven geen interesse
meer hebben in de Nederlandse gokmarkt. Dat kan de
kanalisatiedoelstelling in gevaar brengen en dat betekent
weer dat de consument niet goed kan worden beschermd.’
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Dit is het laatste Jaarverslag

We hebben in de afgelopen zes jaar vaak gezegd dat de Kansspel-

met een door mij als bestuurs-

autoriteit die wet dringend nodig heeft om echt een vuist te

voorzitter geschreven voor-

kunnen maken tegen het illegale online aanbod. Dat moet ik ook

woord. Staat u mij om die

nu weer doen. Het is mijn overtuiging dat deelnemers aan kans-

reden toe dit voorwoord toe

spelen alleen afdoende kunnen worden beschermd door de markt

te spitsen op drie onderdelen:

te reguleren. Dan kunnen vergunningen worden verleend aan

een terugblik op de afgelopen

bonafide bedrijven met een effectief preventiebeleid. De Kansspel-

zes jaar, een persoonlijk getinte

autoriteit kan op die bedrijven dan, dankzij die vergunningen,

reflectie op het hier en nu

toezicht houden en tegelijkertijd de online aanbieders zonder

en een vooruitblik, voor zover

vergunning krachtig bestrijden. Nederland heeft dit voor de online

mogelijk.

kansspelmarkt als een van de weinige landen in Europa nog niet
geregeld. Ons land moet oppassen zichzelf niet in de voet te

Wetsvoorstel Kansspelen op afstand

schieten. Te lang aarzelen, of het stellen van te hoge eisen, kan

Een belangrijke reden de Kansspelautoriteit in 2012 in het leven

ertoe leiden dat fatsoenlijke bedrijven geen interesse meer hebben

te roepen was het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa).

in de Nederlandse gokmarkt. Dat kan de kanalisatiedoelstelling in

Dit voorstel beoogt het aanbieden van kansspelen via internet

gevaar brengen en dat betekent weer dat de consument niet goed

legaal te maken: onder strikte voorwaarden is het mogelijk een

kan worden beschermd.

vergunning te krijgen. De Nederlandse speler kan hierdoor veilig
en betrouwbaar deelnemen aan online kansspelen (‘kanalisatie’)

Een goed voorbeeld hoezeer onze handen gebonden zijn, is het

en illegaliteit kan beter worden bestreden. De veronderstelling

volgende. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

was dat dit wetsvoorstel snel na de oprichting van de Kansspel-

State stelde eind 2017 de Kansspelautoriteit in het ongelijk in

autoriteit zou worden aangenomen. Het is inmiddels 2018 – het

een rechtszaak tegen betaaldienstverlener CURO Payments.

wetsvoorstel ligt nog in de Eerste Kamer.

De Kansspelautoriteit had dat bedrijf een last onder dwangsom
opgelegd wegens het verlenen van betaaldiensten aan kansspel-
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websites – die dus in Nederland zijn verboden. In de Wet op de

Loterijenbeleid

kansspelen (de Wok stamt uit 1964, toen er nog geen internet was

Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen periode was de

en betalingsverkeer via internet dus ook niet bestond) staat dat het

openstelling van de markt voor goededoelenloterijen. Ik roep in

‘bevorderen’ van kansspelen aan aanbieders zonder vergunning

dit verband de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter van

niet mag. De Kansspelautoriteit voerde bij de rechter aan dat het

12 mei 2016 in herinnering. Die bepaalde dat de Kansspelautoriteit

verlenen van betaaldiensten onder bevorderen valt. Immers:

ten onrechte Lottovate een vergunning voor het organiseren van

als er niet kan worden betaald, kan er ook niet worden gespeeld.

een loterij voor goede doelen geweigerd had. Dit was gedaan

De Raad van State oordeelde – in tegenstelling tot de rechtbank

op grond van een beleidsregel van de staatssecretaris, waarin

eerder – anders. De hoogste bestuursrechter komt tot dit oordeel

stond dat alleen vergunningen af mochten worden gegeven aan

omdat in de huidige wet niet ‘nauwkeurig, duidelijk en ondubbel-

bestaande vergunninghouders. Volgens de rechter was niet

zinnig’ staat omschreven dat het leveren van betaaldiensten onder

duidelijk waarom het aantal goededoelenloterijen tot vier beperkt

het bevorderen van kansspelen valt.

moest blijven. De Kansspelautoriteit zag geen aanleiding in beroep
te gaan tegen deze uitspraak. Daarmee was de markt voor goede-

Dit bewijst maar weer eens dat de Kansspelautoriteit de nieuwe

doelenloterijen geopend. Het gevolg is dat er tot op heden twee

wet nodig heeft om illegaal aanbod echt te kunnen bestrijden.

nieuwe vergunninghouders bij zijn gekomen. Echt een majeure

Zo wordt in de Wet Koa het verlenen van betaaldiensten wél onder

ontwikkeling.

het bevorderen van kansspelen geschaard. Daarnaast krijgt de
Kansspelautoriteit ook nog andere handhavende bevoegdheden.

Stand van zaken
Hoewel er dus alle reden is reikhalzend uit te kijken naar nieuwe

De Kansspelautoriteit heeft in de afgelopen zes jaar in handhavende

wetgeving, is het tegelijkertijd zaak ons daar niet blind op te

zin gedaan wat ze kon – en zal dat ook blijven doen. Maar onder

staren. Want er is heel veel dat de Kansspelautoriteit wél kan en

het huidige wettelijke regime dringt als het gaat om de online

ook doet, dankzij een competente organisatie die er na zes jaar

gokmarkt, de vergelijking met dweilen met de kraan open zich toch

stáát.

wel enigszins op.
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Hiermee ben ik aanbeland bij de huidige stand van zaken. Ik ben

immers steeds onze publieke doelen: bescherming van consumen-

trots op het feit dat de Kansspelautoriteit zich in zes jaar tijd heeft

ten, het voorkomen van kansspelverslaving en het tegengaan van

ontwikkeld tot de organisatie die zij nu is. Een organisatie die zich

illegaliteit en criminaliteit. In hoofdstuk 3 wordt uit de doeken

het ingewikkelde vak van evenwichtige vergunningverlening eigen

gedaan welke handhavingsinstrumenten de Kansspelautoriteit tot

heeft gemaakt. Met de introductie van het instrumentarium in

haar beschikking heeft.

het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur (Bibob) in 2014, onderwerpen we onder

De Kansspelautoriteit handhaaft zelfstandig, maar werkt ook vaak

meer exploitanten in de speelautomatensector aan een stevige

samen met andere overheidsorganisaties. Ik noem ook hier graag

betrouwbaarheidstoets. Om toegang te krijgen tot de markt voor

onze juridische afdeling: die is, hoewel bescheiden in omvang,

meerjarige goededoelenloterijen, ondergaan partijen een zware

in staat zorgvuldig en bekwaam een constant grote stroom van

geschiktheidstoets. Lang niet alle partijen slagen voor deze test.

bezwaren en beroepen en verzoeken op grond van de Wet open-

Als vergunningen eenmaal zijn verleend, is het vervolgens zaak

baarheid van bestuur af te handelen. Wij werken in een sterk

effectief toezicht te houden. Ook de expertise die nodig is om goed

gejuridiseerde omgeving.

toezicht te houden, heeft de Kansspelautoriteit zich eigen gemaakt.
Dat kan alleen met een gedegen kennis over en van de markt –

Voor een meer uitgebreid overzicht over de stand van zaken verwijs

kennis die in ruime mate is opgebouwd. In dit verband wijs ik graag

ik naar de in 2017 gepubliceerde evaluatie (Kansen begrensd:

op onze jaarlijkse marktanalyse, die alle deelmarkten in kaart

evaluatie Kansspelautoriteit 2012-2016) van het Wetenschappelijk

brengt en een goed overzicht biedt van het geheel.

Onderzoeks- en Documentatie Centrum. Daaruit komt naar voren
dat er veel goed gaat, dat het huis op orde is, maar dat er ook nog

Het is onvermijdelijk dat toezichthouden soms leidt tot handhaven.

verbeterpunten zijn – verbeterpunten die voor een belangrijke deel

Als partijen zich niet houden aan de voorwaarden die staan in hun

al waren opgemerkt en in gang zijn gezet. Ik onderschrijf alle

kansspelvergunning, treedt de Kansspelautoriteit op. Leidend zijn

conclusies van het evaluatierapport.
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2023

Tot slot

Waarmee ik de blik op de komende vijf jaar richt. Een belangrijke

Waar ik vooral op hóóp tegen die tijd, zijn minder regels.

conclusie in het genoemde rapport is dat de Kansspelautoriteit

De huidige (uitvoerings)regels vormen een regelbrij, slechts door

klaar is voor een volgende stap. Daarbij noemen de onderzoekers

insiders te doorgronden. De regels zijn zeer gedetailleerd en

expliciet het belang van het snel aannemen van het Wetsvoorstel

wekken de indruk van wantrouwen uit te gaan. Dit is in elk geval

Kansspelen op afstand door de Eerste Kamer.

de sfeer die deze sterk rule based-regelgeving uitademt.

Ik probeer me voor te stellen hoe de kansspelmarkt er in 2023

Die benadering is naar mijn mening contraproductief. Ze zorgt

uitziet. Ik zie dan, naast een ruim digitaal aanbod, nog steeds de

voor bureaucratische knevelarij en staat innovatie in de weg.

fysieke markt van casino’s en speelhallen; daar zal behoefte aan

Ik geloof veel meer in het geven van vertrouwen, tot het tegendeel

blijven. Het lijkt me zeker dat er op de markt voor loterijen aan-

is bewezen. Ja, ook in de wet- en regelgeving over kansspelen,

bieders bij zijn gekomen. Dat is ook goed nieuws voor de maat-

zowel in de richting van de kansspelindustrie als in de richting van

schappij in algemene zin: goededoelenloterijen moeten immers

de Kansspelautoriteit. Wat meer beleidsruimte voor de Kansspel-

minstens vijftig procent van de inleg aan goede doelen uitkeren.

autoriteit bij het verlenen van vergunningen en in haar handhaving
kan immers leiden tot effectiever opereren. Dat is uiteindelijk ook

Ik zie daarnaast dat er in 2023 ook een legale online markt is

in het belang van de speler. Het zou een gemiste kans zijn ‘de

ontstaan. Op die markt bieden vergunninghouders via internet

politiek’ hierbij op voorhand uit de weg te gaan. Dat is ook nergens

tegen eerlijke voorwaarden en op verantwoorde wijze kansspelen

voor nodig. De politiek staat open voor goede argumenten in het

aan. Of het lukt het illegale aanbod helemaal naar nul terug te

belang van speler, aanbieder en samenleving.

dringen lijkt haast illusoir, maar het moet mogelijk zijn om daar

Kortom: wat zou het voor markt en consument heilzaam zijn als

dicht bij in de buurt te komen. Dit laat bijvoorbeeld Denemarken

er tegen die tijd sprake is van geheel vernieuwde, principle based-

zien. Met de juiste instrumenten en wapens in handen, moet het

wet- en regelgeving met een toezichthouder die streng en recht-

de Kansspelautoriteit lukken voor tachtig procent kanalisatie

vaardig de grenzen bewaakt.

richting legaal online aanbod (de politieke doelstelling) te zorgen.
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3.
Toezicht houden op de markt voor kansspelen
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De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar

Wat is een kansspel?

aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Het wettelijk

Wat precies een kansspel is dat onder het regime van de Wok valt,

instrumentarium hiervoor is de Wet op de kansspelen (Wok).

wordt geregeld in artikel 1. Dat is als er ‘gelegenheid wordt gegeven’

In deze wet uit 1964 is bepaald dat niet iedereen kansspelen mag

tot het winnen van prijzen of premies. Bepalend is verder de vraag

organiseren en aanbieden. In veel gevallen is een vergunning

of de aanwijzing van de winnaar gebeurt door ‘enige kansbepaling’

nodig. Verder bepaalt de wet dat er een aantal kansspelen is

waarop de deelnemers ‘geen overwegende invloed’ kunnen

waarvoor slechts aan één partij een vergunning kan worden

uitoefenen.

verleend.
Middelen
De Kansspelautoriteit zet om haar publieke doelen te bereiken
een scala aan middelen in. We onderscheiden hier de volgende
categorieën om dit nader toe te lichten, die steeds in een aparte
alinea nader toegelicht worden:
 Vergunningverlening (paragraaf 3.1);
 Normoverdracht (paragraaf 3.2);
 Toezicht & handhaving (paragraaf 3.3), onderverdeeld in
de sectoren loterijen, speelautomaten en casino’s; en de
bestrijding van illegale fysieke en online kansspelen.
 Bevorderen verslavingspreventie (paragraaf 3.4);
 Voorlichting (paragraaf 3.5).
 De slotparagraaf 3.6 van dit hoofdstuk geeft een overzicht
van het aantal juridische procedures dat in 2017 is gevoerd.
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3.1
Vergunningverlening

Totalisator
Op 29 juni 2017 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit de wettelijke monopolievergunning voor harddraverijen

Afgegeven vergunningen

2014

2015

2016

2017

45

37

39

29

7

0

10

1

Dit wil zeggen dat meer partijen mochten meedingen naar de

Gewijzigde meerjarige vergunningen loterijen

28

24

19

5

vergunning. Dit was het gevolg van een uitspraak van de rechtbank

Exploitatievergunning speelautomaat

51

31

60

37

Den Haag. Die bepaalde op 29 september 2016 op grond van

Ingetrokken exploitatievergunning speelautomaat

53

33

41

36

Europese regelgeving dat deze monopolievergunning niet meer

203

211

154

194

onderhands mocht worden verleend, zoals de Kansspelautoriteit

5.788

5.743

5.421

6.069

Eenmalige loterijen
Meerjarige kansspelvergunningen

Modeltoelating speelautomaten
Merktekens speelautomaat

en paardenrennen (Totalisator) verleend aan Sportech Racing B.V
(Runnerz). Dit was het sluitstuk van een transparante procedure.

in eerste instantie deed. In de hierop volgende procedure meldden
zich meerdere partijen. Alleen Sportech Racing B.V. voldeed aan

Exploitantenoverzicht

2013

2014

2015

2016

2017

de selectiecriteria. Daarmee verviel de tweede fase van de trans-

762

732

713

710

686

parante procedure, waarbij er zou worden geconcurreerd tussen

Aantal kansspelautomaten speelhallen

15.685 15.606

17.018

17.126

16.755

Aantal kansspelautomaten horeca

20.498

19.613 18.692 18.880

17.276

Aantal behendigheidsautomaten

4.660

4.351

3.495

3.082

2.800

Beschikking Staatsloterij

10.887

10.165

9.609

8.982

8.603

In 2017 actualiseerde de Kansspelautoriteit de Beschikking

262

270

271

280

276

Aantal exploitatievergunningen

Aantal horecalocaties
Aantal speelhallen

n.b. Cijfers 2017 betreffen voorlopige cijfers o.b.v. aangifte 2017.

verschillende gegadigden.

Staatsloterij, conform haar beleid de voorschriften van de meerjarige loterijvergunningen periodiek te actualiseren. Hiermee
wordt voorkomen dat de verplichtingen voor de Staatsloterij te
veel gaan afwijken van die van de andere loterijvergunningen.
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Bovendien vergroten geharmoniseerde en gestandaardiseerde

in 2008. De Kansspelautoriteit verleende in 2017 een ontheffing

voorschriften de rechtszekerheid en wordt handhaving makkelijker.

voor deze trekking en stemde in met het gebruik van een ander
deelnemersreglement, zodat deze trekking binnen het maximale

Afdrachtsverplichting Staatsloterij

vergunde aanbod georganiseerd kon worden. De ontheffing werd

Eind 2017 is de afdrachtsverplichting van de Staatsloterij aan de

verleend onder strikte voorwaarden. Zo moest de Staatsloterij

staat uit de vergunningsvoorwaarden gehaald. De reden is dat

duidelijke en begrijpelijke informatie verstrekken over de vereiste

deze verplichting al in de Wet op de kansspelen is geregeld.

finale kwijting. Met andere woorden: deelnemers moesten

Het is logischer dat het ministerie van Financiën dit rechtstreeks

begrijpen dat zij door deelname afstand deden van eventuele

regelt met haar staatsdeelneming Nederlandse Loterij en de

rechtsvorderingen en aanspraken op de Staatsloterij. Verder mocht

Staatsloterij. De afdrachtsverplichting van minimaal 15 procent

de bijzondere trekking niet worden aangeduid of aangeprezen als:

blijft onverminderd van kracht, maar wordt anders geregeld.

‘gratis loterij’, ‘gratis trekking’ of ‘gratis deelname’. Deelname was
immers niet gratis; in ruil voor deelname moest worden afgezien

Bijzondere trekking Staatsloterij

van rechtsvorderingen en aanspraken. Met deze voorwaarden

Op 27 mei 2017 organiseerde de Staatsloterij een eenmalige

gaf de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit invulling aan

‘Bijzondere Trekking’, als onderdeel van een formele schikking

een van de publieke doelen van de Kansspelautoriteit, namelijk

voor alle (oud-)spelers in verband met het oordeel van de

consumentenbescherming. De Kansspelautoriteit heeft om deze

Hoge Raad van 30 januari 2015. Door deze uitspraak kwam onher-

reden consumenten ook zelf actief geïnformeerd over de Bijzondere

roepelijk vast te staan dat de Staatsloterij een aantal misleidende

Trekking en de gevolgen daarvan.

mededelingen heeft gedaan in de periode 2000-2007 en eenmalig
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3.2
Overdragen van normen
Uiteindelijk is het streven van iedere toezichthouder dat er een
situatie wordt bereikt waarin toezicht eigenlijk niet meer nodig is.
Dat zal nooit werkelijkheid worden, maar het is een mooie doelstelling. Toezicht zou niet meer nodig zijn als marktpartijen volledig
doordrongen zijn van nut en noodzaak van handelen volgens
wet- en regelgeving. De Kansspelautoriteit richt zich hierbij in de
eerste plaats op de vergunninghouders, formeel via het verlenen
van vergunningen en uiteraard ook via informele contacten
rondom de vergunningverlening. Daarnaast is er een reeks van
contacten en samenwerkingsverbanden (denk aan gemeenten,
politie, zorginstellingen, belastingdienst, Openbaar Ministerie,
brancheorganisaties) waarin onophoudelijk onder de aandacht
wordt gebracht wat de gewenste situatie is en waarom die gewenst
is. Dit is ook steeds het doel van publieke (media)optredens van
de bestuursleden en de directeur van de Kansspelautoriteit.
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Leidraad rapportages

Eisen aan loterijen aangepast

In 2017 stelde de Kansspelautoriteit in het kader van normover-

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de eisen die worden gesteld

dracht een leidraad op die handvatten biedt voor de gewenste

aan houders van loterijvergunningen aangepast. Dit is gebeurd als

inhoud, vorm en wijze van aanleveren door kansspelaanbieders

gevolg van nieuwe inzichten over toezicht. Bij de nieuwe eisen is

van rapportages. Zij rapporteren onder meer over hun kansspel-

meer nadruk komen te liggen op risicobeheersing en de verant-

aanbod en de betrouwbaarheid van hun producten. Meerjarige

woordelijkheden van de aanbieder.

vergunninghouders zijn verplicht om jaarlijks de Kansspelautoriteit
via auditrapportages te informeren over het verloop van de

Regelgeving speelautomatenbranche verouderd

elektronische en mechanische processen van hun spelaanbod.

De Kansspelautoriteit is in 2017 in samenwerking met de speel-

In 2017 startte de Kansspelautoriteit met een schriftelijke terug-

automatenmarkt gestart met een innovatietraject. De aanleiding

koppeling van individuele bevindingen en aanbevelingen voor de

is dat de regelgeving voor de speelautomatenbranche sterk

processen. De Kansspelautoriteit monitort de opvolging van de

verouderd is. Dit komt de bescherming van de consument niet ten

aanbevelingen in volgende rapportages.

goede en innovatie wordt geremd. Tegelijkertijd is te voorzien dat
exploitanten van speelautomaten in de nabije toekomst te maken

Bestuurlijk sectoroverleg loterij

krijgen met nieuwe wettelijke eisen. Een en ander zet de markt

De Kansspelautoriteit startte in 2017 een bestuurlijk sectoroverleg

onder druk. Dit kan op langere termijn de publieke doelen die de

loterijen. Dit overleg is opgericht om een dialoog te voeren over de

Kansspelautoriteit nastreeft schaden, doordat het illegale aanbod

ontwikkelingen op de loterijmarkt. Het overleg wordt een á twee

mogelijk toeneemt ten koste van het legale aanbod. De samen-

keer per jaar georganiseerd. In 2017 waren er in mei en december

werking met de branche kan de Kansspelautoriteit nieuwe moge-

bijeenkomsten. Doel is steeds om in een constante dialoog op de

lijkheden opleveren voor het houden van toezicht met behulp van

hoogte te blijven van elkaars inzichten en beweegredenen.

technische systemen. In de loop van 2018 moet duidelijk worden
waar dit traject toe leidt. Doelstelling is te komen tot het wegnemen van innovatiebelemmeringen, ook onder de huidige
regelgeving.
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Voorlichting Bibob

Opleiding ambtenaren

Iedere exploitant van speelautomaten krijgt op enig moment te

Gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn medeverant-

maken met een toetsing in het kader van de Wet bevordering

woordelijk voor het opsporen, bestrijden en tegengaan van illegale

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).

gokactiviteiten. De Kansspelautoriteit ondersteunt hierbij, mede

Om ondernemers hierover nader voor te lichten, gaf de Kansspel-

in het kader van het overdragen van normen, met een opleiding.

autoriteit tijdens de algemene ledenvergadering in 2017 van de

In 2017 volgden 161 handhavings-, opsporings- en politieambtenaren

branchevereniging van speelautomatenondernemers VAN een

het theoriegedeelte van de opleiding. 110 ambtenaren voltooiden

korte presentatie over het Bibob-onderzoek. De VAN-leden is

ook het praktijkgedeelte. De opleiding is erop gericht illegale

tijdens die bijeenkomst toegezegd in een aparte presentatie

gokactiviteiten te ontdekken en tegen te gaan.

nadere uitleg te geven over de manier waarop de Kansspelautoriteit
onderzoek doet in het kader van de Wet Bibob. Deze presentatie
vindt plaats in 2018.
Bestuursvoorzitter Jan Suyver

Beoordelingskader kansspelen

reikte op 16 mei 2017 certificaten

Eind 2017 deed de Kansspelautoriteit het Beoordelingskader

uit aan handhavingsambtenaren

afbakening kansspelaanbod in consultatie. Dit kader verduidelijkt

van de gemeente Dordrecht.

waar de Kansspelautoriteit in specifieke gevallen de grens trekt

Bekijk het fimpje.

tussen kansspelen, behendigheidsspelen, financiële producten
en spellen zonder prijzen. Het kader wordt in 2018 vastgesteld.

Behalve het opleiden van ambtenaren verzorgde de Kansspelautoriteit in 2017 presentaties voor circa honderd medewerkers
van de politie in Rotterdam en Haarlem, van de Belastingdienst
en van de gemeente Eindhoven.

VOORWOORD

TOEZICHT

TOEKOMST

ORGANISATIE

CIJFERS

17

3.3.1

3.3
Toezicht & Handhaving

Sector Loterijen

Deelname minderjarigen
De Kansspelautoriteit sprak in 2017 de Nederlandse Loterij

Sancties
Totaal opgelegde sancties

2014

2015

2016

2017

10

19

27

41

Waarvan naar type sanctie:

Organisatie (NLO) aan op deelname van minderjarigen aan de
kansspelen die haar dochtermaatschappijen organiseren. Dat mag
niet, pas vanaf 18 jaar mag worden deelgenomen aan kansspelen.

- Bestuurlijke boete

8

7

1

8

De Kansspelautoriteit beschikt over surveys waaruit blijkt dat ook

- Last onder dwangsom

1

2

10

15

minderjarigen deelnamen. Een en ander resulteerde uiteindelijk in

- Last onder bestuursdwang

0

8

16

9

november in een schriftelijke toezegging van de Nederlandse Loterij

- Kennisgeving o.g.v. art. 5:50 lid 2
onder a Awb

1

2

0

9

aan de Kansspelautoriteit. In die toezegging belooft de Nederlandse
Loterij maatregelen te treffen. De Kansspelautoriteit ziet erop toe

Waarvan naar kansspel:
- online

3

3

0

30

- gokzuilen

3

7

7

0*

- loterij

2

0

2

1

- bingo

1

0

0

0

- kansspelautomaten

1

8

18

10

- overigen

0

1

0

0

821.500

529.000

Totale waarde boetes in €

373.750 1.007.000

Aantal uitvoering LOB

0

Aantal verbeuren LOD

4

* Sanctionering verloopt in principe via gemeenten.

dat dit daadwerkelijk gebeurt.
Reclame gericht op minderjarigen
In 2017 legde de Kansspelautoriteit een last onder dwangsom
op aan de Bankgiroloterij, de Nationale Postcode Loterij, de
Vriendenloterij, de Staatsloterij en de Lotto. De Kansspelautoriteit
constateerde dat genoemde partijen reclame maakten op websites
die zich op minderjarigen richten, terwijl de wet dit uitdrukkelijk
verbiedt. Zij zijn gesommeerd hier direct mee te stoppen.
Ook moeten zij maatregelen nemen ter voorkoming van herhaling.
Om dit af te dwingen, is de partijen een last onder dwangsom
opgelegd. De Kansspelautoriteit ziet er op toe dat de partijen
vereiste maatregelen nemen.
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Plaats en tijdstip van trekking

In totaal werden 48 overtredingen geconstateerd:

In 2017 werd eveneens een last onder dwangsom opgelegd aan

• 13 speelhallen hadden de toegangscontrole niet op orde;

de Nationale Postcode Loterij N.V, de VriendenLoterij N.V. en de

• 20 speelhallen voldeden niet aan de voorschriften met betrekking

BankGiro Loterij N.V., omdat zij verzuimden om op publicaties
plaats én tijdstip van de trekking te vermelden. Daarmee handelden

tot verslavingspreventie;
• 15 speelhallen voldeden niet aan de opleidingsvoorschriften.

deze partijen in strijd met de Wet op de kansspelen. De Kansspelautoriteit heeft de kansspelaanbieders opgedragen om op alle

De exploitanten zijn aangeschreven en op de hoogte gebracht van

loten en publicaties, voor zover praktisch mogelijk, plaats en

de termijn waarbinnen de overtredingen moeten zijn beëindigd.

tijdstip van de trekking(en) duidelijk te vermelden. De Kansspelautoriteit heeft naderhand geen nieuwe overtredingen

Bibob-toetsing

waargenomen.

De Kansspelautoriteit onderwierp ook in 2017 aangevraagde en
al verleende exploitatievergunningen voor speelautomaten aan

3.3.2 Sector speelautomaten

een zogenoemd Bibob-onderzoek. Dit zijn onderzoeken in het

Toezichtactie speelhallen

kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het

Op 5 en 6 oktober hield de Kansspelautoriteit een onaangekondigde

openbaar bestuur (Wet Bibob). In 2017 is één op de vijf aanvragen

toezichtactie in speelhallen van kleinere organisaties (met maximaal

voor de exploitatievergunning geweigerd of buiten behandeling

enkele speelhallen) in de provincies Noord-Holland, Friesland,

gelaten. In totaal gaat het om 12 aanvragen. Daarnaast is

Groningen en Drenthe. 25 speelhallen kregen bezoek. Drie speel-

met behulp van signalen van partners, zoals de politie en de

hallen voldeden volledig aan de voorschriften.

Belastingdienst, zogenoemd risicogestuurd toezicht uitgevoerd.
Dat komt neer op het identificeren van de grootste risico’s, om
vervolgens juist daar scherp toezicht te houden en te handhaven.
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Dit beleid leidde tot het intrekken van nog eens 9 exploitatiever-

locatie onderzoek doen. In 2017 zijn dertig van deze onderzoeken

gunningen in 2017. De Kansspelautoriteit draagt hiermee (pro-)

uitgevoerd, waarbij 25 speelhallen, vier horecalocaties en een

actief bij aan het voorkomen en bestrijden van malafide praktijken

vestiging van Holland Casino zijn onderzocht. Twee speelautomaten

en criminele activiteiten in de speelautomatensector.

zijn naar aanleiding van een bezoek aangepast omdat ze afwijkingen
vertoonden.

Bibob-toetsen
Aantal uitgevoerde Bibob-toetsen

2016

2017

105

84

Waarvan:

Inventarisatie speelhallen
34 speelhallen zijn in 2017 geïnventariseerd op de zogenoemde

Verleende exploitatievergunningen

60

35

functionele werking van de speelautomaat. Is het mogelijk een

Geweigerde aanvragen

8

11

bepaalde stand vast te houden, doet het touchscreenscherm het,

Gewijzigde vergunningen

11

5

branden de lampen, is de speler goed geïnformeerd? Het doel van

Onderzoeken risico gestuurd toezicht

17

15

deze bezoeken was de consument te beschermen en het waar-

Ingetrokken vergunningen

14

9

borgen van een eerlijk en betrouwbaar kansspelaanbod. In die

* als gevolg van lopende onderzoeken tijdens de jaarovergang is de som niet gelijk
aan het aantal uitgevoerde toetsen.

34 speelhallen ging het in totaal om 2017 speelautomaten met
3.662 spelersplaatsen. 225 afwijkingen werden geconstateerd.
Met 6,1 procent is dit een afname van 5,3 procent ten opzichte van

Meldingen over speelautomaten

2016, toen 11,4 procent van de speelautomaten afwijkingen ver-

Consumenten kunnen bij de Kansspelautoriteit meldingen doen

toonden. Veertien speelhallen zijn naar aanleiding van de controle-

over speelautomaten. In 2017 gebeurde dat 84 keer. De Kansspel-

bezoeken aangeschreven over de geconstateerde afwijkingen met

autoriteit beoordeelt klachten op grond van een aantal risico’s,

gelegenheid tot herstel. Na de herstelperiode zijn alle afwijkingen

onder meer om hoeveel geld het gaat en of er sprake is van recidive.

hersteld.

Als er voldoende aanleiding is, gaat de Kansspelautoriteit op
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3.3.3 Casino’s
De Kansspelautoriteit houdt toezicht op Holland Casino in het
kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
terrorisme (Wwft). De Kansspelautoriteit oefent dit toezicht uit
sinds 1 januari 2016, tot die datum was het Wwft-toezicht ondergebracht bij De Nederlandsche Bank. Voldoen aan de Wwft houdt
onder meer in dat aanbieders een cliëntonderzoek moeten doen
en ongebruikelijke transacties moeten melden.
Eerder leek het erop dat ook per medio 2017 andere kansspelen
onder het Wwft-toezicht zouden gaan vallen. Het ministerie
van Financiën maakte voor de andere kansspelen echter een
uitzondering, omdat een eerste scan uitwees dat de risico’s gering
zijn. Wel is al bekend dat aanbieders van online kansspelen straks
onder het regime van de Wet Kansspelen op afstand niet worden
vrijgesteld: in dit wetsvoorstel wordt geregeld dat deze aanbieders
onder de Wwft-verplichtingen vallen.
In 2017 legde de Kansspelautoriteit een last onder dwangsom op
aan Holland Casino wegens het reclame maken op websites die
zich (mede) op jongeren richten.

VOORWOORD

TOEZICHT

TOEKOMST

ORGANISATIE

CIJFERS

21

3.3.4 Tegengaan illegaal aanbod fysieke kansspelen
Eigen onderzoeken
Onderzoeken Kansspelautoriteit

2014

2015

2016

2017*

Onderzoek illegaal aanbod kansspelen
op internet

19

4

40

27

Onderzoek gokzuil

9

31

13

31

Onderzoek poker en bingo’s

6

11

12

6

Onderzoek kansspelautomaten

52

42

40

9

Onderzoeken naar exploitatie kansspelautomaten

18

23

29

21

Onderzoek overige kansspelen

11

9

6

7

* Lopende en afgeronde zaken

De Kansspelautoriteit rondde in 2017 75 zogenoemde ‘eigen’
onderzoeken naar illegaal aanbod van fysieke kansspelen af.
Het betrof onderzoeken naar aanleiding van ingetrokken of afgewezen vergunningen, of naar aanleiding van eigen constateringen.
Als een vergunning bijvoorbeeld wordt ingetrokken, wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk geen kansspel meer wordt aangeboden.
Soms leidt dit tot het vernietigen speelautomaten. Dat gebeurt
bijvoorbeeld als er sprake is van een ingetrokken exploitatievergunning, een automaat illegaal is of wanneer een vergunning
niet is verleend. Het doel van de vernietiging is uiteraard dat de
speelautomaten niet meer in het economisch verkeer opduiken.
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Ondersteuning gemeenten

Verder werd er 1 keer een illegaal pokerspel aangetroffen.
Dit leidde tot 3 maanden sluiting. Tijdens deze invallen werd

Onderzoeken gemeenten en
politie, met ondersteuning
Kansspelautoriteit

2014

2015

2016

2017

Aantal assistenties

34

35

27

29

Afgeronde onderzoeken

31

28

27

32

Aantal bezochte locaties

78

53

40

38

Tijdelijke sluiting locaties

8

2

3

9

Definitieve sluiting locaties

2

3

6

0

Maatregel gemeente

11

5

11

3

ook een tiental illegale speelautomaten aangetroffen.

De Kansspelautoriteit werkt met enige regelmaat samen met
andere overheden, zoals gemeenten, de politie, Douane, de
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst
en het Openbaar Ministerie. Dat gebeurde in 2017 24 keer, waarbij
er per keer soms op meer plekken een inval werd gedaan in de
opsporing van overtredingen van wet- en regelgeving. In totaal

Wat is een gokzuil? Bekijk het filmpje.

werden 38 locaties bezocht. Op 19 locaties werden in totaal
31 gokzuilen aangetroffen. Hierop volgden maatregelen: 1 keer

De Kansspelautoriteit verleent ook adviezen aan gemeenten.

leidde dit tot 2 maanden sluiting, 5 keer tot 3 maanden sluiting,

In 2017 leidden 5 adviezen tot het staken van illegaal aanbod:

2 keer tot 6 maanden sluiting, in 2 gevallen werd een proces

4 keer ging het om een illegale bingo en 1 keer om illegale poker.

verbaal opgemaakt, 3 keer werd een last onder dwangsom
opgelegd en 4 zaken lopen nog.
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Tussen handhavingsmedewerkers van de Kansspelautoriteit en

3.3.5 Tegengaan illegaal aanbod online kansspelen

gemeenten, maar ook met de politie en andere overheidsorganen

Online kansspelen zijn in Nederland overwegend verboden,

als de Belastingdienst, is er ook buiten bovenstaande activiteiten

zolang het wetsvoorstel Kansspelen op afstand niet is aangenomen

om zeer regelmatig contact. Dan gaat het om honderden contacten

(zie hoofdstuk 4). De Kansspelautoriteit treedt met de haar door

per jaar. Deze contacten komen op verschillende manieren tot

de wetgever gegeven mogelijkheden op tegen aanbieders van

stand. Soms wordt contact opgenomen met de Kansspelautoriteit

kansspelen via internet, omdat er geen controle mogelijk is op de

over een concrete casus. Soms zijn dit nieuwe contacten, soms

eerlijkheid van het spel, de detectie van kansspelverslaving en op

is er eerder contact geweest en neemt de gemeente rechtstreeks

deelname van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen.

contact op met de inspecteur die ze al eerder ontmoetten.
Hier moet worden gezegd dat online handhaving geen gemakkelijke
Arcadehallen

opgave is. Internet is één groot waterbed: als de ene illegale online

In de zomer van 2017 was er het nodige te doen over arcadehallen.

aanbieder is verdwenen, stapt de speler over naar een andere

Dat zijn amusementscentra die tegen betaling behendigheidsspellen

aanbieder. Die zijn er in overvloed. De omzet van de illegale markt

aanbieden. Arcadehallen zijn toegankelijk voor minderjarigen.

voor online kansspelen bedraagt naar schatting 284,2 miljoen euro.

De zorg was vooral of kinderen in die arcadehallen risico lopen op

Rond de 500.000 Nederlanders (3,5 procent van de bevolking)

het ontwikkelen van kansspelverslaving. In het onderzoek van de

nemen deel aan online kansspelen, blijkt uit de in paragraaf 3.4

Kansspelautoriteit zijn geen misstanden op het gebied van kansspel-

genoemde onderzoeken. Onder de deelnemers zitten ook minder-

verslaving aangetroffen. De Kansspelautoriteit heeft exploitanten

jarigen. Aanbieders van illegale online kansspelen maken gebruik

wel opgedragen meer invulling te geven aan hun zorgplicht op het

van indringende online marketingtechnieken met behulp van

gebied van verslavingspreventie.

geavanceerde algoritmen. Kwetsbare groepen, waaronder jongeren,
worden hiermee verleid en aangemoedigd deel te nemen aan
(illegale) online kansspelen.
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De Kansspelautoriteit boekt onmiskenbaar resultaten, zoals blijkt

Kenmerkend voor het tekortschieten van de Wet op de kansspelen

uit de verderop in deze paragraaf benoemde activiteiten en de

is de nederlaag die de Kansspelautoriteit eind 2017 leed in een

resultaten daarvan. Zij zal ook onverkort doorgaan met de bestrij-

rechtszaak tegen betaaldienstverlener CURO Payments. In 2016

ding van illegale online kansspelen. Maar het aanbod is grens-

had de Kansspelautoriteit CURO Payments een last onder dwang-

overschrijdend én enorm. De Wet op de kansspelen – het kwam al

som opgelegd, wegens het verlenen van betaaldiensten aan

eerder in dit Jaarverslag aan de orde – biedt onvoldoende middelen

illegale gokwebsites. De Kansspelautoriteit voerde aan dat dit

om hier effectief tegen op te kunnen treden – de beoogde Wet

onder het ‘bevorderen’ van kansspelen valt – dit mag niet volgens

Kansspelen op afstand geeft de Kansspelautoriteit aanvullende

de Wet op de kansspelen. De rechtbank Oost-Brabant stelde de

bevoegdheden voor een meer doeltreffende handhaving, en dus

Kansspelautoriteit in het gelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak

voor bescherming van spelers en hun omgeving.

van de Raad van State besloot in hoger beroep echter anders.
Deze uitspraak is een forse tegenvaller. Het wordt voor de Kansspelautoriteit nog moeilijker op te treden tegen online kansspelen
omdat hiermee een gat is geslagen in een barrière die de Kansspelautoriteit wilde opwerpen onder het mom van ‘no pay, no play’.
De Raad van State oordeelde dat niet ‘nauwkeurig, duidelijk en
ondubbelzinnig’ staat omschreven in de wet dat het leveren van
betaaldiensten onder het bevorderen van kansspelen valt. Tegen
de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. In de
Wet Kansspelen op afstand, die nu in de Eerste Kamer, wordt het
verlenen van betaaldiensten wél onder het bevorderen van kansspelen geschaard (zie over deze kwestie ook het voorwoord van
bestuursvoorzitter Jan Suyver).
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Prioriteringscriteria

Ook in een ander opzicht is de aanpak van de Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit hanteert bij haar handhaving onder het

verscherpt. Zo wordt er niet meer eerst gewaarschuwd door

regime van de Wet op de kansspelen zogenoemde prioriterings-

middel van aanschrijvingsbrieven. Er wordt direct handhavend

criteria: als aanbieders van online kansspelen zich op de Nederlandse

opgetreden. Na vijf jaar Kansspelautoriteit is genoegzaam bekend

consument richten, worden ze aangepakt. Deze criteria die bepalen

wat mag en wat niet. Een aanbieder moet het Nederlandse verbod

welke aanbieders met voorrang worden aangepakt zijn:

op online kansspelen respecteren en moet zo nodig zelf in actie

• gebruikmaken van de Nederlandse taal;

komen om te zorgen dat zijn aanbod zich niet richt op de

• gebruikmaken van een website met de extensie .nl;

Nederlandse consument. Dat kan hij bijvoorbeeld doen door

• Nederlandstalige reclame op radio en tv en in geprinte media.

geoblocking: aanbieders kunnen ervoor zorgen dat hun
(buitenlandse) website niet bereikbaar is vanuit Nederland.

Dit betekent uitdrukkelijk niet dat aanbieders die niet voldoen
aan één of meer van deze criteria, vrij spel hebben. Met ingang van

Verwijdering kansspelapps

1 juni 2017 zette de Kansspelautoriteit een volgende stap in haar

In 2016 startte de Kansspelautoriteit met het onderzoeken van

aanpak. Aanbieders van kansspelen die zich specifiek en onmis-

zogenoemde real money kansspelapps. Met deze apps kan worden

kenbaar richten op de Nederlandse consument, bijvoorbeeld door

deelgenomen aan kansspelen zonder vergunning. Dit leidde tot

gebruik te maken van Nederlandse termen en/of symbolen en in

verwijdering van 55 kansspelapps. In 2017 zijn nog eens elf van

Nederland gangbare manieren van betalen, worden onder de loep

deze apps verwijderd. Ook in 2018 houdt de Kansspelautoriteit

genomen. Met andere woorden: ook andere factoren dan alleen de

dergelijke gokapps nauwlettend in de gaten.

drie prioriteringscriteria kunnen aanleiding zijn tot optreden door
de Kansspelautoriteit. Dit leidde tot een rechtszaak van gokbedrijf
Betsson tegen de Kansspelautoriteit. De rechter verklaarde Betsson
in september 2017 niet ontvankelijk in zijn vorderingen. Illegale
gokwebsites met de extensie .nl komen nagenoeg niet meer voor.
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Actie tegen reclamemakers
In april 2017 maakte de Kansspelautoriteit de eerste resultaten
bekend van een actie gericht op reclamemakers op internet voor
online kansspelen. De directe aanleiding om deze actie op te
starten waren 17 websites waarop reclame werden gemaakt voor
online kansspelaanbieders, die al eerder beboet waren door de
Kansspelautoriteit. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat de
eigenaren van deze 17 websites ook eigenaar waren van bijna 400
andere geregistreerde websites.
Het gros van de onderzochte websites haalde de reclames weg na
het ontvangen van een informatievordering en/of voornemen tot
een last onder dwangsom, waardoor het opleggen van een last
onder dwangsom niet meer nodig was; aan in ieder geval één
moest wel een last onder dwangsom worden opgelegd om ervoor
te zorgen dat de reclame zou worden gestaakt. Reclame op televisie
en in gedrukte media voor online gokwebsites komt door de
handhaving van de Kansspelautoriteit nauwelijks meer voor.
De Kansspelautoriteit blijft oog houden voor reclame voor online
kansspelen en zal waar nodig hiertegen optreden.
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3.4
Verslavingspreventie
Volgens de wet moet de Kansspelautoriteit ‘bevorderen’ dat
kansspelverslaving zo laag mogelijk blijft. De Kansspelautoriteit
ontwikkelt momenteel een visiestuk over haar coördinerende rol.
Daarin wordt nader omschreven hoe de Kansspelautoriteit deze rol
invult. De conceptvisie ging in oktober 2017 in consultatie en wordt
in 2018 vastgesteld.
Toezicht op invulling zorgplicht
De Kansspelautoriteit bewandelt ter bescherming van de consument
twee paden.
In de eerste plaats houdt zij toezicht op de invulling van de wettelijke ‘zorgplicht’ die kansspelaanbieders hebben. Zo moeten zij
spelers in de gaten houden en als zij risicovol gedrag vertonen,
ingrijpen. De Kansspelautoriteit controleert op verschillende
manieren of kansspelaanbieders zich aan deze zorgplicht houden
(zie hiervoor onder meer paragraaf 3.3.2 over het toezicht en
handhaving wat betreft de sector speelhallen).
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Stimuleren

Verder zijn in het jaar 2017 gesprekken gevoerd met een represen-

In de tweede plaats zorgt de Kansspelautoriteit er vanuit haar

tatieve vertegenwoordiging van speelautomatenbedrijven over de

coördinerende rol voor dat het onderwerp verslavingspreventie

manier waarop zij invulling geven aan het concept ‘verantwoord

onder de aandacht komt. Zo gaf de Kansspelautoriteit in januari

gokken’. De gesprekken krijgen in 2018 een vervolg met vertegen-

2017 een presentatie bij de jaarlijkse bijeenkomst van de stichting

woordigers van andere deelmarkten. Uiteindelijk gaat dit leiden

AGOG, een zelfhulporganisatie voor problematische gokkers en

tot een ‘normenkader’ dat de Kansspelautoriteit gaat hanteren bij

mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand

het toezicht op speelhallen. Onderdeel hiervan is een uitgebreidere

in hun omgeving. In ditzelfde kader organiseerde de Kansspel-

rapportageverplichting op het gebied van verslavingspreventie.

autoriteit in november 2017 de Themabijeenkomst zorgplicht
speelautomaten. Tijdens deze bijeenkomst ontmoetten vertegen-

Samenwerking met gemeenten

woordigers van speelautomatenbedrijven, Holland Casino en

Belangrijke partners van de Kansspelautoriteit in het toezicht op

verslavingszorginstellingen elkaar.

de speelautomatenmarkt zijn de gemeenten, zoals al eerder
opgemerkt in de paragraaf over toezicht. In 2017 zijn gesprekken

Een andere activiteit op het gebied van verslavingspreventie in

gevoerd met vijftien gemeenten om beter inzichtelijk te krijgen

2017 was de coördinatie van de totstandkoming van verbeterde

waar zij behoefte aan hebben en wat de Kansspelautoriteit kan

opleidingseisen voor medewerkers in de speelautomatenmarkt.

doen bij het adviseren en/of faciliteren. Bijzondere aandacht bij

De VAN, de brancheorganisatie van speelautomaatbedrijven en

deze gesprekken was er voor verslavingspreventie. De Kansspel-

GGZ Nederland, bereikten hierover in december 2017

autoriteit werkt aan een ‘Wegwijzer speelautomaten voor

overeenstemming.

gemeenten’. Daarin kunnen gemeenten alle relevante informatie
vinden. Een concept wordt in het voorjaar van 2018 geconsulteerd.
Er is in 2017 in dit verband ook gesproken met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten.
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Het onderzoek Kansspeldeelname en problematisch speelgedrag
Nederlanders met een migratieachtergrond, eveneens uitgevoerd
Directeur Marja Appelman licht

door bureau IVO, was een herhaling van de hierboven genoemde

in een filmpje de samenwerking

WODC-enquête bij een aanvullende steekproef. Hierbij lag een

tussen de Kansspelautoriteit en

sterke focus op mensen met een niet-westerse migratieachter-

gemeenten toe.

grond. Het doel was om nader inzicht te krijgen in kansspelgedrag
en verslavingsrisico’s bij mensen met een niet-westerse

Onderzoeken op gebied van verslavingspreventie

migratieachtergrond.

In 2017 verschenen er drie onderzoeken op het gebied van
verslavingspreventie waar de Kansspelautoriteit een rol in speelde.

Het derde onderzoek, Assessment verslavingsgevoeligheid

Het onderzoek Kansspeldeelname en problematisch speelgedrag,

Nederlands kansspelaanbod, uitgevoerd door bureau CVO, is een

uitgevoerd door bureau IVO in opdracht van de Kansspelautoriteit,

integraal assessment van de verslavingsgevoeligheid van het

was een secundaire analyses op door het Wetenschappelijk

Nederlandse kansspelaanbod aan de hand van een in de literatuur

Onderzoeks- en Documentatie Centrum ter beschikking gestelde

beschreven instrument. Dit instrument evalueert tien spelken-

gegevens. Hierin wordt onder andere ingegaan op verslavings-

merken die verband kunnen houden met kansspelverslaving.

risico’s van kwetsbare groepen en illegaal aanbod.
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3.5
Voorlichting

Het geven van voorlichting en informatie aan onder meer de
consument (spelers van kansspelen) is een belangrijke wettelijke
taak van de Kansspelautoriteit. Zij geeft hier op verschillende

Wijze van contact

2014

2015

2016

2017

manieren invulling aan. Op www.kansspelautoriteit.nl is in 2017

Telefonisch contact

1.275

1079

941

1395

de informatie over verantwoord gokken geactualiseerd en over-

Emailcontact

1.035

1077

1261

701

Totaal aantal contacten

2.310

2156

2202

2096

zichtelijker gemaakt.
In 2017 werd er 2.096 keer contact opgenomen met de Kansspel-

Onderwerp van contact
Klachten over loterijen, paardenweddenschappen, Holland Casino
en exploitanten speelautomaten

2014

2015

2016

2017

54

34

35

39

autoriteit. De redenen zijn divers: klachten en/of meldingen over
loterijen en reclames, vermoedens van illegale kansspelen, vragen
over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot kansspelen.
In 2017 werden er door journalisten negentig vragen gesteld.

Klachten over promotionele kansspelen

5

4

1

1

Meldingen illegaal, fraude en oplichting

572

376

273

218

Vragen over online kansspelen

129

136

115

75

Verder zijn er in 2017 99 nieuwsberichten op Kansspelautoriteit.nl

Vragen over loterijen en speelautomaten

841

688

651

672

gepubliceerd. De Kansspelautoriteit is een transparante organisatie

Vragen over een promotioneel kansspel

60

159

164

195

en maakt inzichtelijk welke activiteiten worden ondernomen,

649

759

963

896

waarom die worden gedaan en wat de resultaten zijn.

2014

2015

2016

2017

137

136

101

90

Algemene vragen

Overig
Persvragen

De Kansspelautoriteit is ook actief op sociale media. De nieuwsberichten worden extra onder de aandacht gebracht via Twitter
(@Ksa_Nederland). Vacatures en nieuws over de organisatie
worden vooral via de pagina van de Kansspelautoriteit op Linkedin
onder de aandacht gebracht.
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Een moeilijk te bereiken doelgroep is de speler van kansspelen.

consumentenprogramma Kassa om deze waarschuwing toe te

Spelers zijn overwegend pas geïnteresseerd als er iets aan de hand

lichten. Loot boxes zijn ‘schatkistjes’ in internetspellen. In de

is (nieuws) of als zij persoonlijk een probleem hebben met een

schatkistjes zitten virtuele items. Die maken het spel mooier en/of

kansspelaanbieder, een speelautomaat of een kansspelproduct.

makkelijker. De inhoud wordt door toeval bepaald. De Kansspel-

De Kansspelautoriteit zet haar pagina op Facebook

autoriteit wijst op mogelijke gevaren, zoals het risico op verslaving

(www.Facebook.com/Kansspelautoriteit) in om met name de

en grote financiële uitgaven. Vooral bij minderjarigen bestaat het

omgeving van spelers (ouders, leraren, maatschappelijk werkers,

risico dat zij de gevolgen van zulke spellen lastig kunnen overzien.

medewerkers zorginstellingen) voor te lichten. Hiervoor worden

De Kansspelautoriteit startte ook een onderzoek naar de vraag

berichten die leuk zijn om te weten verrijkt met een educatieve

of loot boxes kansspelen zijn volgens de Wet op de kansspelen –

boodschap. Bewustwording van de consument voor de risico’s

een juridisch complexe vraag. In 2017 was dat onderzoek nog niet

van kansspelen staat steeds centraal.

afgerond.

Loot boxes en ontwikkelingen op het gebied van social gaming

In dit kader is het in 2017 gepresenteerde onderzoek Social gaming

VOORWOORD

In november 2017 waar-

en betaalde online kansspelen relevant. Dit onderzoek, uitgevoerd

schuwde de Kansspel-

door bureau SuperData Research in opdracht van de Kansspel-

autoriteit in het kader van

autoriteit, brengt de karakteristieken van de producenten en

het voorlichten van consu-

consumenten in social gaming-markten in kaart, en in het bijzonder

menten door middel van een

de trends in de wederzijdse convergentie tussen social gaming en

bericht op haar website en

betaalde online kansspelen. Een speciale focus in dit onderzoek lag

via de sociale media voor

op de social casino-games, spellen die het dichtst aanliggen tegen

de mogelijke gevaren van

kansspelen online. Uit het onderzoek blijkt dat behoorlijk wat

loot boxes. Directeur Marja

spelletjes elementen bevatten die de spelers verleiden verder te

Appelman verscheen bij

spelen en uiteindelijk voor (virtueel) geld te gaan spelen. Daarnaast
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kwam naar voren dat ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren

Verder kondigde de Kansspelautoriteit in 2017 aan in 2018 een

tot 24 jaar op enig moment online de overstap maakt van social

bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Hiervoor zullen

gaming naar betaald gokken.

onder meer verslavingszorginstellingen, aanbieders en spelers van
games worden uitgenodigd. De Kansspelautoriteit heeft over de

In 2017 zijn twee nieuwe onderzoeken gestart naar de snelle

wisselwerking tussen gaming en gambling ook nauw contact met

ontwikkelingen op het gebied van gaming. Het ene onderzoek richt

buitenlandse toezichthouders.

zich op de wisselwerking tussen social gaming en deelname van
jongeren aan kansspelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
bureau Intraval en is een veldonderzoek aan de hand van diepteinterviews onder gamende minderjarigen en jongvolwassenen.
Het doel is hun spelgedrag, risicobewustzijn en hun eventuele
deelname aan kansspelen in kaart te brengen.
Het tweede onderzoek gaat over risico’s en schadelijkheid van
social gaming. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door bureau CVO.
Het is een literatuuronderzoek naar de mogelijke schadelijke
gevolgen die social games kunnen hebben op kansspeldeelname
en speelgedrag van kwetsbare groepen, met name minderjarigen
en jongvolwassenen.
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3.6
Juridische procedures

De Kansspelautoriteit nam in 2017 50 beslissingen op bezwaar en
er zijn in beroep 47 zaken afgedaan. Er is een stijging te zien in het
aantal ingediende hoger beroepen: 25 in 2017 tegen 16 in 2016. Ook

Juridische procedures

2014

2015

2016

2017

zijn er beduidend meer verzoeken voor voorlopige voorzieningen

7

8

4

1

ingediend: 13 in 2017 (in 2016 waren dit er 3 en in de periode vóór

10

9

3

2

2016 waren het er in totaal 4). In 14 van de door de Kansspel-

Bezwaar tegen openbaarmaking

6

3

5

10

autoriteit opgelegde lasten onder dwangsom is bezwaar gemaakt.

Besluit verzoek betalingsuitstel

2

4

0

0

Daarnaast werd er in 9 gevallen bezwaar gemaakt tegen het besluit

Afgehandelde beroepszaken

5

4

31

47

tot openbaarmaking van de lasten onder dwangsom. Dit is een

Afgehandelde hoger beroepszaken

0

5

0

6

significante stijging ten opzichte van de voorgaande jaren: toen

Afgehandeld voorlopige voorziening

3

1

2

14

Besluit op bezwaar vergunning

8

28

80

40

Besluit op bezwaar lasten onder
dwangsom/onder bestuursdwang

0

0

4

4

Besluit op bezwaar WOB

0

0

1

1

Besluit op grond van de WBP

0

0

1

1

Besluit op bezwaar WBP

0

0

1

1

Afgehandelde AWB-klachten

2

7

1

4

Afgehandeld bezwaar op sanctiebesluiten
Openbaarmaking sanctiebesluiten

werden geen bezwaren ontvangen.
De bezwaren die volgden op de verlening van de vergunningen
eind 2014 aan Lotto en Sportech, alsmede de aanpassingen daarvan, bevinden zich nog in de fasen van beroep en hoger beroep.
Op 31 december 2017 bedroeg het aantal nog lopende procedures
in deze categorie 52. Opvallend hierbij is dat slechts een beperkt
aantal aanbieders en brancheorganisaties verantwoordelijk is voor
dit grote aantal procedures.
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Daarnaast heeft de wijziging van de vergunningen als gevolg van
de wijziging van de rechtsvorm ter voorbereiding van de fusie van
de Staatsloterij en de Lotto, geleid tot 7 procedures. Die bevinden
zich in de fase van hoger beroep.
Tot slot: het aanscherpen van de aanpak op grond van het prioriteringsbeleid online (zie paragraaf 3.3.5) heeft geleid tot omvangrijke
verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
Wob-verzoeken

2014

2015

2016

2017

Totaal ontvangen Wob-verzoeken

13

8

9

14

Afdoening Wob-verzoeken

15

9

10

15

13

8

7

14

- Intrekking

1

1

0

0

- Doorzending

1

0

3

1

Waarvan:
- Besluit
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4.
Voorbereiden op de toekomst
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Er zijn twee wetsvoorstellen die de markt voor kansspelen
in Nederland danig gaan veranderen:

de Wet Kansspelen op afstand en
de Wet Modernisering casinoregime
De Kansspelautoriteit bereidt zich voor op de situatie die ontstaat
als de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen aanneemt. Wanneer de
Eerste Kamer de wetsvoorstellen behandelt, is bij verschijnen van
dit Jaarverslag nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of de
wetten, indien ze door de Eerste Kamer worden aangenomen,
tegelijkertijd van kracht worden. Eveneens is nog onbekend als de
wetten apart van elkaar worden ingevoerd, welke wet als eerste
van kracht wordt. Dit maakt het voor de Kansspelautoriteit lastig
anticiperen.
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4.1
Wet Kansspelen op afstand

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid leverde de
Kansspelautoriteit in 2017 een bijdrage aan de beantwoording van
vragen van leden van de Eerste Kamer over het Wetsvoorstel

De Wet Kansspelen op afstand maakt online kansspelen onder

Kansspelen op afstand. Ook werd op verzoek van het ministerie

strikte voorwaarden legaal. Dit wetsvoorstel is op 7 juli 2016 door

vaktechnische expertise voor de uitwerking van diverse onderdelen

de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu voor bij de Eerste Kamer.

van de zogenoemde ‘lagere regelgeving’ van de wet geleverd.

Nederland is een van de weinige landen in Europa die de legalisering

4.1.1

van online kansspelen nog niet heeft geregeld. Dat is wel nodig,

De Wet Kansspelen op afstand roept een vergunningstelsel voor

zoals in onder meer paragraaf 3.3.5 is uiteen gezet.

online kansspelen in het leven. Aanbieders van online kansspelen

Vergunningverlening

kunnen als de wet van kracht is, een aanvraag tot een vergunning
Kanaliseren

indienen. Een inventarisatie door de Kansspelautoriteit leerde dat

Door de online markt voor kansspelen te legaliseren, is het mogelijk

er straks zestig tot tachtig partijen potentieel geïnteresseerd zijn.

die te reguleren. Er is een ‘kanalisatiedoelstelling’ van 80 procent

De Kansspelautoriteit moet als de wet van kracht wordt, in korte

genoemd, waarmee wordt bedoeld dat 80 procent van de spelers

tijd veel vergunningaanvragen beoordelen. Om dit soepel en

dat bij een legale aanbieder doen. Door betrouwbare bedrijven een

efficiënt te laten verlopen, is de Kansspelautoriteit onder meer

vergunning te geven om online kansspelen aan te bieden, kunnen

bezig een webportaal in te richten. Kansspelaanbieders die een

er tegelijkertijd voorwaarden worden gesteld. Zo is het mogelijk

vergunning willen aanvragen, kunnen daar hun aanvraag indienen

om toezicht te houden op de markt en kansspeldeelnemers te

door een digitale vragenlijst in te vullen en bewijsstukken te

beschermen. Ook wordt het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit

uploaden. De Kansspelautoriteit legt bij de voorbereidingen onder

eenvoudiger.

meer haar oor te luisteren bij de United Kingdom Gambling Commision,
de Britse Kansspelautoriteit. Die had eerder met een dergelijke
operatie te maken.
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4.1.2 Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Hierbij wordt gebruik gemaakt van systemen die zich in de praktijk

In het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand staat dat er een

al hebben bewezen. Er wordt bij het optuigen van de Controle Data

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) komt. Alle houders

Bank gekeken naar toezichthouders in het buitenland, zoals DGOJ,

van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen moeten

de Spaanse toezichthouder op kansspelen. Die gebruikt het systeem

straks zijn aangesloten op dit register. Spelers van kansspelen

al jaren. Ook in Nederland heeft de Kansspelautoriteit contact met

kunnen zich dan door aanmelding bij het CRUKS (tijdelijk) laten

andere overheidsorganisatie over de Controle Data Bank.

uitsluiten van deelname. Ook wordt het onder voorwaarden
mogelijk spelers tegen hun wil in te registreren. Exploitanten
controleren straks bij fysieke binnenkomst in een speelhal of
casino, of bij de online aanmelding, of de speler is geregistreerd.
Als dit het geval is, krijgt hij of zij geen toegang. De Kansspelautoriteit is bezig het CRUKS in te richten. Zij zal in de aanloop naar
inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand de huidige
vergunninghouders informeren over het CRUKS en hoe zij zich
kunnen aansluiten.

4.1.3 Controle Data Bank
Een voorwaarde voor het straks mogen aanbieden van online
kansspelen, is het onderhouden van een database waarin gegevens
over online gokactiviteiten worden opgeslagen. De Kansspelautoriteit kan vervolgens op afstand de gegevens in deze database
raadplegen. De Kansspelautoriteit bereidt zich voor op de komst
van een dergelijk rapportagesysteem.
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4.1.4 Verslavingsfonds

4.1.5 Sports Betting Intelligence Unit

Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand voorziet in de oprichting

Aanbieders van sportweddenschappen moeten na inwerkingtreding

van een ‘verslavingsfonds’. Vergunninghouders voor speelcasino’s,

van de Wet Kansspelen op afstand gebruik gaan maken van een

speelautomaten en online kansspelen (de kansspelen met de

systeem dat ongebruikelijke wedpatronen herkent. Als dit het

meeste kans op verslaving) moeten vanaf het moment dat de wet

geval is, moet dat worden gemeld bij de Kansspelautoriteit. Er zou

van kracht is, een ‘bestemmingsheffing’ voor dit fonds betalen.

dan sprake kunnen zijn van matchfixing. De Kansspelautoriteit

Dit fonds zal worden aangewend voor diverse activiteiten op het

voerde in 2017 hierover diverse keren overleg met het ministerie

gebied van verslavingspreventie en behandeling van kansspel-

van Justitie en Veiligheid. De Kansspelautoriteit houdt er straks

verslaving. Bij de oprichting van het fonds zijn behalve de Kans-

toezicht op dat er daadwerkelijk melding wordt gemaakt van

spelautoriteit ook de ministeries van Justitie en Veiligheid (politiek

ongebruikelijke wedpatronen. Hiervoor wordt de ‘Sports Betting

verantwoordelijk voor het kansspelbeleid) en Volksgezondheid,

Intelligence Unit’ ingericht.

Welzijn en Sport (in het kader van verslavingspreventie) betrokken.
In 2017 zijn over het verslavingsfonds in oprichting verschillende

In 2017 sloot de Kansspelautoriteit zich in het kader van het op te

gesprekken gevoerd.

richten Sports Betting Intelligence Unit aan bij een internationaal
instrument van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om
informatie uit te wisselen. Dat heeft op 14 maart 2017 geleid tot
ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen het IOC
en de Kansspelautoriteit. Dit memorandum geeft toegang tot het
Integrity Betting Intelligence System (IBIS).
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4.2
Wet Modernisering speelcasinoregime
De tweede wet waar de Kansspelautoriteit zich op voorbereidt is
de Wet Modernisering speelcasinoregime. Het wetsvoorstel werd
op 31 januari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu
voor bij de Eerste Kamer. Kort gezegd houdt de wetswijziging drie
zaken in:
• het mogelijk maken van de privatisering van Holland Casino;
• een beperkte openstelling van de markt met maximaal zestien,
geografisch te spreiden vergunningen;
• een nieuwe vorm van vergunningverlening in de vorm van een
veiling door de Kansspelautoriteit.

Wet- en regelgeving
Tijdens het schrijven van dit jaarverslag ligt het wetsvoorstel

De eerste ronde van vergunningverlening na inwerkingtreden van

voor bij de Eerste Kamer. In 2017 is het ministerie van Justitie en

de wet zal er anders uit zien dan de gebruikelijke veiling op grond

Veiligheid begonnen met de uitwerking van de wet in lagere

van deze nieuwe wet. Holland Casino, dat bestaat uit veertien

regelgeving. De Kansspelautoriteit levert hiervoor vaktechnische

vestigingen, wordt verkocht door het ministerie van Financiën. Dit

expertise, vooral om de uitvoerbaarheid van het voorgenomen

gebeurt in twee clusters: één van tien vestigingen en één van vier

beleid te bevorderen.

vestigingen. De Kansspelautoriteit toetst potentiële kopers vooraf
op geschiktheid. Na verkoop verleent zij de vergunningen aan de

De Kansspelautoriteit bereidt zich ook intern voor op de situatie

kopers van de tien en van de vier vestigingen. Deze vergunningen

die ontstaat als de Wet Modernisering speelcasinoregime van

worden dus niet geveild door de Kansspelautoriteit. De twee losse

kracht wordt.

vergunningen worden wel door haar geveild.
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5.
Een vitale organisatie
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In 2017 verscheen het rapport Kansen begrensd: Evaluatie van

In een reactie op het rapport schrijft de Kansspelautoriteit zich te

de Kansspelautoriteit. Zelfstandige bestuursorganen, zoals de

herkennen in het beeld dat de onderzoekers schetsen. Wat betreft

Kansspelautoriteit, moeten elke vijf jaar worden geëvalueerd.

de verbeterpunten wordt opgemerkt dat die al de aandacht

Dat schrijft de Kaderwet ZBO’s voor. De onafhankelijke evaluatie

hebben en zullen blijven krijgen.

werd uitgevoerd door het Institute for Management Research, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van het

Om verder te verbeteren, zowel in het eigen functioneren als in

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het

het opereren op de markt voor kansspelen en in de samenwerking

ministerie van Justitie en Veiligheid.

met partners, ontplooide de Kansspelautoriteit in 2017 tal van
activiteiten. Een overzicht.

De eerste evaluatie laat zien dat de Kansspelautoriteit op de goede
weg is. De toezichthouder verleent op heldere en eenduidige wijze

Informatiemanagement

vergunningen, de organisatie is operationeel op orde en het

Om meer grip te krijgen op de informatiestromen in de organisatie

handhavingsbeleid komt overeen met wat gezien de stand van

is in 2017 informatiemanagement ingericht. Een van de onderdelen

de techniek verwacht mag worden. Als de Kansspelautoriteit

daarvan is het Project Portfolio Management. Dat project heeft als

handhaaft, doet zij dat effectief, met een goede balans tussen

doel de juiste prioriteiten in projecten aan te brengen, door steeds

normoverdracht en sanctioneren. Tegelijkertijd zijn er nog ver-

in kaart te brengen of de goede dingen worden gedaan, of er

beterpunten: zo moet de Kansspelautoriteit actiever en concreter

ruimte is voor nieuwe projecten en hoe het ervoor staat met de

invulling geven aan het bevorderen van verslavingspreventie,

planning en uitvoering van lopende projecten. Dit is van groot

moeten er meer concrete activiteiten en doelen worden geformu-

belang, te meer omdat de Kansspelautoriteit in omvang groeit, de

leerd en moet er worden geïnvesteerd in samenwerking met

markt voor kansspelen voortdurend verandert en nieuwe wetgeving

gemeenten.

in aantocht is.
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Ontwikkeling toezicht
De Kansspelautoriteit werkt in toenemende mate volgens het
concept van risicogestuurd toezicht. Dat wil zeggen dat voor de
verschillende deelmarkten (speelcasino’s, speelautomaten en
loterijen) wordt ingeschat waar de grootste risico’s zich bevinden.
Juist daar wordt actief toezicht gehouden en – indien nodig –
gehandhaafd. Door zo te werken wordt zo efficiënt en effectief
mogelijk met de schaarse middelen omgegaan. De Kansspelautoriteit is een relatief jonge organisatie; het duurt even voordat
er voldoende expertise is opgebouwd om risicogestuurd toezicht
te kunnen houden. Die kennis over de verschillende deelmarkten
is in voldoende mate opgebouwd.
Investeren in expertise
Het kapitaal van elke organisatie is de deskundigheid van het
personeel. Om deze deskundigheid vast te houden en te vergroten,
investeert de Kansspelautoriteit in de expertise van haar medewerkers. Zo worden er intern regelmatig lezingen en jurisprudentiebesprekingen voor de medewerkers georganiseerd. Soms worden
die verzorgd door eigen medewerkers, soms worden hiervoor
gastsprekers uitgenodigd. Een bijzondere gast in 2017 was professor
Judith van Erp. Zij deed op 7 december als een van de hoofdonderzoekers verslag van het genoemde evaluatieonderzoek Kansen
begrensd.
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Adviesraad

Verder krijgen medewerkers de gelegenheid congressen te
bezoeken. In 2017 werden congressen bezocht in San Diego, Londen,

Om externe expertise naar

Manchester, Birmingham, Boedapest en Utrecht. Met enige regel-

binnen te halen, werkt de

maat verzorgen medewerkers van de Kansspelautoriteit lezingen

Kansspelautoriteit met een

en gastcolleges. Er werden in 2017 door medewerkers van de

Adviesraad. Die raad, die

Kansspelautoriteit gastcolleges over ICT en economische en

wordt gevormd door externe,

juridische aspecten van kansspelen gegeven aan de universiteiten

onafhankelijke experts, komt

van Leiden, Nijmegen en Utrecht. Studenten criminologie en

drie keer per jaar bijeen.

economie & recht van de universiteiten van Rotterdam en Utrecht

De Adviesraad adviseert,

schreven tijdens stages bij de Kansspelautoriteit hun

gevraagd en ongevraagd,

afstudeerscripties.

over uiteenlopende onderwerpen. De voorzitter van de Adviesraad is Arthur Docters van

Om ideeënvorming op het beleidsterrein van de Kansspelautoriteit

Leeuwen (voorzitter, aandachtsgebied toezicht). De andere leden

te stimuleren, wordt sinds 2015 jaarlijks de Kansspelautoriteit

zijn Pieter Winsemius (kansspelveld), Theo Schuyt (maatschappe-

Scriptieprijs uitgereikt. De prijs in 2017 werd op 7 februari uitgereikt

lijk/goede doelen), Han Moraal (opsporing), Dike van de Mheen

aan Len van der Sluijs van de Universiteit van Amsterdam voor zijn

(kansspelverslavingspreventie) en Ronald Prins (cybercrime).

winnende masterscriptie, getiteld ‘Arbitrage opportunities in sports

In 2017 gingen de overleggen tussen de Kansspelautoriteit en de

betting markets’.

Adviesraad over de evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016,
over de vervolgstappen op het gebied van handhaving online;
over het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand en over externe
positionering.
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Marktanalyses en onderzoeken

marktanalyses. In 2017 verscheen de Marktscan landgebonden

Om goed toezicht te kunnen houden, is het zaak gedegen kennis

kansspelen 2016, met daarin de belangrijkste trends en

te hebben van de markt en de ontwikkelingen die zich daarop

ontwikkelingen op de verschillende kansspelmarkten

voordoen. Om deze reden maakt de Kansspelautoriteit periodiek

(loterijen, sportweddenschappen, casino’s en speelautomaten).

Sector

Vergunninghouder

Loterijen

Nederlandse Staatsloterij
Holding Nationale Goede Doelen Loterijen 4
Samenwerkende Non-profit loterijen
De Lotto

Sportweddenschappen

8

De Lotto
Sportech Racing B.V.

Casinospelen

Holland Casino (tafelspelen)

Kansspelautomaten

Holland Casino (casinoautomaten)
Speelhalautomaten

7

Omzet

Prijzen 1

BSR 2

696,4

425,2

271,2

930,0 5

323,6 6

713,6

465,0

43,8

26,2

0,6

25,6

20,4

0,1

272,2

130,2

142,0

47,7

15,5

133,9

103,2

30,7

10,3

1,5

23,8

18,0

5,8

1,7

0,3

Afdracht
staat

KSB 3

94,6

50,0

9

33,6

73,3

305,5

40,5

88,6

253,0

10

Afdracht
goede doel

720,7

Totale markt

2468,1

209,0
545,1

168,7

482,1

1 Waarde in het economisch verkeer, netto van kansspelbelasting
2 BSR = Bruto spelresultaat (spelomzet minus inkoopwaarde nettoprijzen)
3 KSB = Kansspelbelasting
4 Omvat: Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij
5 Nationale Postcode Loterij 682,8; BankGiro Loterij 133,9; VriendenLoterij 113,3
6 Inclusief naturaprijzen: Waarde in het economische verkeer (niet gecorrigeerd voor inkoopkortingen).
7 Omvat: Jantje Beton Loterij, de Grote Clubactie Loterij, de Zonnebloem Loterij, KWF seizoensloterij, SupportActie Loterij en Nationale Scoutingloterij
8 Inclusief Instantloterij
9 Exclusief troncopbrengst (fooien)
10 Bron: Marktscan landbased 2016
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Research partners
Om haar kennis en deskundigheid in 2017 verder te verdiepen, ging
de Kansspelautoriteit opnieuw een samenwerkingsverband aan
met vier zogenoemde ‘research partners’. De research partners zijn
gemiddeld een dag per maand beschikbaar en/of aanwezig bij de
Kansspelautoriteit voor advies, lezingen en cursussen. De research
partners:
• drs. Dick de Bruin, onderzoeker bij bureau CVO te Utrecht,
gespecialiseerd in kansspelverslaving en verslavingspreventie;
• dr. Joost Poort, universitair hoofddocent aan de Universiteit
van Amsterdam bij het Instituut voor Informatierecht,
gespecialiseerd in marktordeningsvraagstukken, auteursrecht
Verwerking Persoonsgegevens

en telecommunicatie;

25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming

• dr. Karin van Wingerde, universitair docent aan de Erasmus

(AVG) in werking. Deze verordening, waarin regels voor de verwer-

Universiteit Rotterdam bij de afdeling Criminologie, gespeciali-

king van persoonsgegevens zijn opgenomen, heeft gevolgen voor

seerd in governance, regulering en compliance van bedrijven;

de Kansspelautoriteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in paragraaf

• dr. Johan Wolswinkel, universitair hoofddocent aan Tilburg

4.1.3 behandelde Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. In 2016

University bij de Tilburg Law School, gespecialiseerd in de

is de Kansspelautoriteit gestart met de voorbereidingen voor de

verdeling van schaarse rechten door de overheid.

AVG. Ook in 2017 had dit de aandacht, ter voorbereiding op de
inwerkingtreding van de verordening.
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De drie eerstgenoemde experts ondersteunden in 2017 de Kans-

Samenwerking over de grenzen heen

spelautoriteit op onderwerpen als verslavingspreventie, juridische

De kansspelmarkt is volop in beweging. Niet alleen binnen, maar

en economische aspecten van regulering en toezicht, en op het

ook buiten Nederland. Toezicht houdt voor de Kansspelautoriteit

terrein van criminaliteit en nalevingstoezicht. Vanaf 2018 is

dan ook niet op bij de landsgrenzen. Internationaal optreden is

Johan Wolswinkel eveneens aangesteld als research partner.

vaak alleen mogelijk met hulp van buitenlandse collega-toezichthouders of – bij gebrek daaraan – met hulp van andere autoriteiten.

Ondernemingsraad

Illegale online gokpraktijken ondermijnen Europese rechtstaten

De Ondernemingsraad boog zich in 2017 over de volgende

en kunnen Europese consumenten schaden.

onderwerpen:
• adviestraject naar aanleiding van heroverweging van

De Kansspelautoriteit werkt dan ook zo veel mogelijk, bilateraal en

communicatie in de organisatie (zie ook Hoofdstuk 6);

multilateraal, internationaal samen. Doelstellingen zijn informatie-

• een medewerkersonderzoek;

uitwisseling en kennisdeling, het afstemmen van technische

• Een onderzoek naar de bevordering van gezondheid en veiligheid

standaarden, het bespreken van sancties en bestrijding van illegaal

op de werkplek (Risico Inventarisatie en Evaluatie plus het

aanbod. In 2017 was de internationale samenwerking vooral

bijbehorende plan van aanpak);

gericht op het internationaal innen van boetes, de bestrijding van

• wijziging in de verwerking van persoonsgegevens medewerkers;

matchfixing, en de bestrijding van illegaal aanbod.

• een ICT-beleidsplan;
• het voeren van twee overleggen inzake de algemene gang van
zaken (artikel 24 WOR);
• voorbereiding verkiezingen februari 2018.

VOORWOORD

TOEZICHT

TOEKOMST

ORGANISATIE

CIJFERS

48

Er is een probleem met het internationaal innen van boetes.

Die toezichthouder kiest zelf de aanpak, maar de strekking moet

De boetes die de Kansspelautoriteit oplegt aan buitenlandse

wel zijn dat de toezichthouder de buitenlandse overtreding van zijn

kansspelaanbieders, kan ze niet dwingend innen. Ter illustratie:

vergunninghouder afwijst en dat voortzetting van die activiteiten

de Kansspelautoriteit heeft boetes opgelegd aan 17 (bevorderaars

in de toekomst mogelijk gevolgen kan hebben voor de vergunning

van) illegale online aanbieders. In totaal bedragen de boetes ruim

in dat land.

2,6 miljoen euro. Hiervan is slechts 530.000 euro betaald.
Internationale samenwerking tussen toezichthouders is nodig
Om het innen van boetes in het buitenland mogelijk te maken, is

om effectief toezicht te kunnen blijven houden op de Nederlandse

een Europees instrument van groot belang. Dat vraagt om nieuwe

kansspelmarkt en om illegaal kansspelaanbod te bestrijden.

wetgeving of aanpassing van een bestaand instrument. Dat zijn

In 2017 viel het illegaal kansspelaanbod uit Curaçao in Nederland

trajecten van lange adem. De Kansspelautoriteit introduceerde in

op. Ook andere toezichthouders uit Europa en Australië brachten

afwachting daarvan in 2017 de zogenoemde ‘Dubbele dialogen’.

in 2017 het illegaal kansspelaanbod uit Curaçao bij de Kansspel-

Dit deed zij tijdens verschillende bijeenkomsten bij de Europese

autoriteit onder de aandacht. Echter: de Kansspelautoriteit is niet

collega-toezichthouders, en met steun van de Europese

de toezichthouder van Curaçao, hoewel dat in buitenlanden vaak

Commissie. De naam ‘Dubbele dialogen’ verwijst naar de twee

wel wordt gedacht.

gesprekken die worden gevoerd om beboete buitenlandse partijen
over te halen de boete vrijwillig te betalen. Het eerste gesprek
vindt plaats tussen twee toezichthouders, en heeft als doel de
collega-toezichthouder te informeren over de overtreding van zijn
vergunninghouder. Daarop vindt een tweede gesprek plaats, nu
tussen de collega-toezichthouder en zijn vergunninghouder.
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6.
Feiten & cijfers
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Financiën
De Kansspelautoriteit stelt jaarlijks, zoals bepaald in de Kaderwet
zelfstandige bestuursorganen (Zbo), een jaarrekening op. In dit
jaarverslag hieronder een verkorte versie.

Balans ultimo 2017

Passiva

(bedragen x € 1.000)

4. Eigen vermogen

Activa

2017

2016

3.860

3.726

a. Bestemmingsreserve CRUKS

493

493

2017

2016

b. Egalisatiereserve

124

- 81

4.556

3.314

c. Wettelijke reserve

3.243

3.314

62

132

541

717

7.090

6.219

6. Langlopende schuld o.g.

3.903

2.960

27

36

7. Vlottende passiva

3.404

2.262

b. Debiteuren

169

68

a. Crediteuren

157

174

c. Vorderingen & overlopende activa

345

397

b. Kortlopende schulden

826

371

d. Boetebesluiten

1.059

406

c. Boetebesluiten

1.653

980

e. Liquide middelen

5.490

5.312

768

737

11.708

9.665

11.708

9.665

1. Immateriële vaste activa
2. Materiële vaste activa
3. Vlottende activa
a. Voorraad merktekens

Totaal activa
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Toelichting op de balans, de resultatenrekening en
de waarderingsgrondslagen

Staat van baten en lasten
(bedragen x € 1.000)
Baten

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

1. Kansspelheffingen

7.446

7.100

7.316

2. Vergoedingen

1.192

1.200

1.228

Totaal baten

8.638

8.300

8.544

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

3. Personeel

6.130

5.838

5.791

4. Inhuur

1.543

1.343

736

5. Huisvesting

1.034

1.208

1.051

6. Organisatie

544

525

561

7. Automatisering

374

448

401

8. Afschrijvingen

77

90

91

9. Rentekosten

45

44

50

-1.577

-1.207

- 650

334

-

96

8.504

8.289

8.127

134

11

417

Lasten

10. Activeringen
11. Bijzondere waarde vermindering
Totale lasten
Resultaat uit bedrijfsvoering

Immateriële vaste activa
De voorbereidende werkzaamheden die de Kansspelautoriteit
treft in het kader van het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand (zie
paragraaf 4.1) worden naar verwachting na het van kracht worden
van de wet in tien jaar terugverdiend via de kansspelheffing.
De afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode. De voorbereidingen op het Wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime
(zie paragraaf 4.2) worden in vijf jaar terugverdiend.
Ter voorbereiding van het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand
heeft de Kansspelautoriteit in 2017 een bijdrage ontvangen van
€ 1,3 miljoen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijk
aanschafprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen,
gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Investeringen worden afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De afschrijvingstermijn voor hard- en software is drie
jaar en voor inventaris geldt een afschrijvingstermijn van vier jaar.
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Vorderingen

Voorzieningen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen,

Uitgestelde beloningen betreffen de nominale waarde van de

verminderd met de noodzakelijk geachte voorziening voor

geschatte toekomstige verplichtingen, voor jubilea, de partiële

mogelijke oninbaarheid.

arbeidsparticipatie seniorenregeling en vervroegde uittreding van
personeel. Daarnaast is een voorziening getroffen vanwege een

Liquide middelen

geschil met een voormalige leverancier.

De Kansspelautoriteit heeft een rekening-courant bij het ministerie
van Financiën; het ministerie beheert eventuele tegoeden.

Resultaten

De Kansspelautoriteit had eind 2017 een lening van het ministerie

De staat van baten en lasten 2016 geeft inzicht in het gerealiseerde

van Financiën van 3 miljoen euro voor werkzaamheden ter voor-

en het begrote resultaat 2016. In de resultatenrekening wordt de

bereiding op de Wet Kansspelen op afstand.

realisatie afgezet tegen de door de raad van bestuur vastgestelde
begroting.

VOORWOORD

TOEZICHT

TOEKOMST

ORGANISATIE

CIJFERS

53

Beloningen

Model Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De topfunctionarissen moeten worden vermeld conform de Wet

bedragen x € 1

mr. J.J.H.
Suyver

mr. H.W.
Kesler

drs. J.G.
Pot

drs. M.D.
Appelman

Bezoldiging normering topfunctionarissen (Wnt). De beloning aan

Functiegegevens

Voorzitter
raad van
bestuur

Lid
raad van
bestuur

Lid
raad van
bestuur

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-04-12 01-04-12

topfunctionarissen voldoet aan de gestelde normering.
Accountant
De accountant (BDO Nederland) heeft op 19 maart 2018 verklaard
dat de jaarrekening van de Kansspelautoriteit een getrouw beeld
geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van

23-09-13

Deeltijdfactor in fte

0,67

0,33

0,33

1,00

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?
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nee
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43
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0
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0
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181
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Bezoldiging

de Kansspelautoriteit per 31 december 2017 en van het resultaat
over 2017.

01-11-14

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

VOORWOORD

TOEZICHT

TOEKOMST

ORGANISATIE

0,67

0,33
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95

45

45
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45
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In dienst bij de Kansspelautoriteit

Man/Vrouw

Bezetting gemiddeld in fte’s

Gemiddeld absolute aantallen

Verdeling aantal contracten naar vast – flexibel verband

Leeftijd

Gemiddeld in %

Gemiddeld in aantallen
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Salarisniveau

Ontwikkelingen personeelsbestand

1e kwartaal 2017 in aantallen
Het personeelsbestand van de Kansspelautoriteit is in 2017 toegenomen met 2,2 fte. Dit is een gevolg van het verder uitvoering
geven aan de strategie, die in 2016 werd ingezet. Daarbij werd al
formatieve ruimte toegewezen aan de speerpunten informatiemanagement en risico gestuurd toezicht. Ook de handhaving van
illegaal spelaanbod kreeg in 2017 extra capaciteit, met als logisch
gevolg extra capaciteit op juridische zaken. Verder zijn organisatorische keuzes gemaakt om de communicatie naar publiek en
aanbieders beter toe te kunnen snijden op de antwoorden die de
maatschappij van de Kansspelautoriteit verwacht. Al deze maatregelen zijn deels terug te zien in de toename van de bezetting.
De verhouding vaste aanstellingen versus tijdelijke aanstellingen
is nog steeds 70-30.
De man-vrouw verhouding is stabiel op 50-50.
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In de leeftijdsopbouw is de instroom van jongeren achtergebleven

Arbeidsomstandigheden

bij de toename van 40-plussers. Dit is een gevolg van de behoefte
aan ervaren medewerkers met specifieke expertises om de beoogde

Ziekteverzuim

kwalitatieve slag in 2017 te kunnen maken. Bij verdere toename
van aantallen medewerkers in plaats van het aantal expertises, zal

Aantal ziekmeldingen

Aantal
personen

Aantal
dagen

Percentage
fte ziek
t.o.v. fte
beschikbaar

121

56

1.140

4%

weer expliciet ruimte worden gegeven voor starters op de
Heel 2017

arbeidsmarkt.
Onderstaande weergave laat de procentuele verdeling zien.

In 2017 zijn in totaal 1.140 dagen ziekteverzuim genoteerd.
Hierdoor kwam het verzuimpercentage op vier procent. Bijna de
helft hiervan is het gevolg van twee niet aan werk gerelateerde
gevallen van langdurige arbeidsongeschiktheid (samen 568 dagen).
De daling van het verzuim ten opzichte van vorig jaar (zes procent)
wordt geheel verklaard door de gestage re-integratie van beide
personen.
Bevindingen medewerkersonderzoek 2017

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

Aan de hand van een vragenlijst is voorjaar 2017 voor de tweede
maal onderzoek gedaan naar de medewerkerstevredenheid.

2014

Uit het onderzoek komt de volgende ‘verbeter top-5’:

2015

• Inzicht in prioriteiten

2016

• Trots op organisatie

2017

• Medewerker past bij organisatie
• Werk geeft energie
• Efficiënt kunnen werken
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De top-5 verschilt met de resultaten uit 2015. Alleen efficiency

Nadat in 2016 de Kansspelautoriteit haar organisatie herstructu-

bleef in de top-5. Processen kunnen altijd beter, met name door

reerde met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, is in 2017

die verder te digitaliseren. Opvallend is dat leiding en duidelijkheid

het besluit genomen in de organisatie nog een verandering aan

uit de top vijf zijn verdwenen. De verbeterpunten in 2017 hebben

te brengen. Op 22 november besloot de raad van bestuur tot

meer te maken met zingeving, meer het wat, dan het hoe.

oprichting van de nieuwe afdeling Communicatie, Internationale

Het uitstel van de wetgeving voor Kansspelen Op Afstand is hier

Zaken en Bestuursondersteuning (CIB). Deze nieuwe afdeling gaat

onder meer debet aan, zoals bleek uit de nadere bespreking van

in 2018 van start. Een belangrijke reden om tot deze heroverweging

de resultaten met de medewerkers.

over te gaan is dat er meer inzet nodig is op het gebied van
communicatie.

Interne organisatie

Raad van bestuur

Directeur

Bedrijfsvoering

Juridische
zaken &
Ontwikkeling

VOORWOORD

Toezicht &
Consument

Toezicht &
Aanbieder

TOEZICHT

Handhaving

Communicatie,
Internationale Zaken en
Bestuursondersteuning
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Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van de Kansspelautoriteit.
Postbus 298 | 2501 CG Den Haag
T 070 302 1300;
E info@kansspelautoriteit.nl
www.kansspelautoriteit.nl
Ontwerp: Corps ontwerpers, Den Haag
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