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Het kabinet werkt momenteel aan een stapsgewijze modernisering van het gehele 
kansspelbeleid. De komende jaren wil het kabinet de gevolgen van deze wijzigingen 
evalueren. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL hiervoor een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting dient primair om de staat van 
verschillende indicatoren in kaart te brengen - nog voor de voorgenomen wijzigingen in het 
kansspelbeleid van kracht worden. Het vormt de basis om in vervolgmetingen te kunnen 
vaststellen of de beoogde maatregelen van het gemoderniseerde kansspelbeleid worden 
uitgevoerd en of de doelstellingen van het beleid worden gerealiseerd.  
 
Onderzoeksopzet 
Om informatie te verzamelen over de indicatoren die betrekking hebben op het spelen van 
kansspelen hebben we een bevolkingsenquête uitgevoerd bij 5.873 respondenten van 16 jaar 
en ouder. Daarnaast hebben we door deskresearch, interviews en een telefonische enquête 
gegevens verzameld bij ruim 100 vergunde aanbieders, de Kanspelautoriteit (KSA), de 
Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN), de Stichting Reclame Code, de Stichting 
Informatie Voorziening Zorg (IVZ) en de Financial Intelligence Unit (FIU).  
 
Bevindingen 
De indicatoren zijn onderverdeeld naar de drie doelstellingen van het kansspelbeleid: 
voorkomen van kansspelverslaving; het tegengaan van fraude en overige criminaliteit; en het 
beschermen van consumenten. Daarnaast hebben we de huidige omvang van 
kansspeldeelname in Nederland in kaart gebracht. 
 
Deelname aan kansspelen 
Uit meting 2016 blijkt dat een groot deel (62,1%) van de Nederlandse bevolking van 16 jaar 
en ouder recent (de afgelopen 12 maanden) heeft deelgenomen aan een kansspel. Zij nemen 
voornamelijk deel aan loterijen, op grote afstand gevolgd door krasloten, speelautomaten, 
bingo en casinospelen. Mede op basis van de locatie waar wordt gespeeld, hebben we een 
onderscheid gemaakt naar deelname aan legale dan wel illegale kansspelen. In meting 2016 
heeft 61,8% recent deelgenomen aan legale kansspelen. De deelname aan illegale kansspelen 
ligt met 4,0% beduidend lager.  
 
Op basis van de items uit de South Oaks Gambling Screen (SOGS) is een onderverdeling 
gemaakt naar type speler. De SOGS is een screeningsinstrument voor kansspelverslaving dat 
behandelaars kan helpen om (potentiële) kansspelproblematiek  vast te stellen. Bekend is dat 
het gebruik van de SOGS in een bevolkingsenquête leidt tot een overschatting van het aantal 
probleemspelers. In de meting van 2016 telt Nederland naar schatting 8,4 miljoen recreatieve 



II INTRAVAL – Modernisering kansspelbeleid 

spelers (8.265.000 – 8.610.000 met 95% betrouwbaarheidsmarges), 95.700 risicospelers 
(66.500 – 124.800) en 79.000 probleemspelers (52.700 – 105.500). 
 
In 2005 en 2011 heeft ook onderzoek plaatsgevonden naar kansspeldeelname en de 
prevalentie van problematisch speelgedrag. De vergelijkbaarheid met de 
onderzoeksbevindingen van 2016 kent echter beperkingen. Deze hebben te maken met de 
wijzigingen in de vragenlijst en de weging van de resultaten. Gezien deze wijzigingen dienen 
de cijfers met grote voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.  
 
Voorkomen kansspelverslaving 
De mate waarin vergunninghouders maatregelen nemen om kansspelverslaving te 
voorkomen verschilt per kansspelsector en per vergunninghouder. Holland Casino (HC) – in 
2015 de enige vergunninghouder voor casinospelen – hanteert een Preventiebeleid 
Kansspelen (PBK). Uit de enquête onder exploitanten van speelautomaten blijkt dat zij in 
veel mindere mate maatregelen treffen om kansspelverslaving te voorkomen: voor de meeste 
maatregelen geldt dat deze door minder dan de helft van de exploitanten wordt toegepast. 
Omdat in 2015 nog geen vergund aanbod is van kansspelen op afstand, is vergelijking met 
aanbieders van kansspelen op internet op basis van gegevens van vergunninghouders niet 
mogelijk. 
 
Fraude en overige criminaliteit  
Vanwege de soms grote sommen geld die in kansspelen rondgaan, zijn sommige segmenten 
van de kansspelmarkt gevoelig voor bepaalde vormen van criminaliteit. HC hanteert 
verschillende maatregelen om dit tegen te gaan. De maatregelen van vergunninghouders die 
speelautomaten exploiteren voor het tegengaan van fraude en overige criminaliteit zijn over 
het algemeen minder uitvoerig. Hoewel dit geen voorwaarde is voor het verkrijgen van een 
vergunning  zegt HC van al haar medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te 
vereisen. Van de exploitanten van speelautomaten zegt 38% een VOG te vragen van hun 
personeel.  
 
Consumentenbescherming 
HC en de vergunninghouders loterijen zeggen verschillende maatregelen uit te voeren ter 
bescherming van consumentenbelangen. Het percentage exploitanten van speelautomaten dat 
hiervoor maatregelen hanteert verschilt per maatregel en varieert van 7% (informeren van 
spelers over het gevoerde beleid ter bescherming van persoonsgegevens) tot 100% 
(vermelden dat spelen op speelautomaten door minderjarigen niet is toegestaan). In 2015 zijn 
alleen klachten over reclame van drie van de zes vergunninghouders loterijen gemeld bij de 
Stichting Reclame Code. De klachten gaan onder meer over: het ten onrechte vermelden dat 
men gratis kan meespelen; het verkrijgen van een welkomstgeschenk; en het wekken van 
onjuiste verwachtingen. 
 


