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SAMENVATTING

De wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) is op 1 april 2021 in werking getreden. Een half
jaar na de inwerkingtreding van de wet, op 1 oktober 2021, gaat de onlinemarkt open. De
doelstellingen van het kansspelbeleid zijn onveranderd, het gaat nog steeds om:
voorkomen van kansspelverslaving, het tegengaan van fraude, witwassen en overige
criminaliteit en het beschermen van consumenten. Met de invoering van de Wet Koa zijn
aan het toegestane aanbod strikte(re) regels en voorwaarden gesteld – met name ten
aanzien van kansspelverslaving -, terwijl op de naleving daarvan effectief toezicht kan
worden gehouden. Spelers dienen zo veel mogelijk naar dit gereguleerde aanbod te worden
geleid (kanalisatie).
De komende jaren wil het kabinet de gevolgen van de openstelling van de onlinemarkt
voor de doelstellingen van het kansspelbeleid evalueren. Het WODC van het ministerie van
Justitie en Veiligheid heeft daarom onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht
gegeven om voor openstelling van de onlinemarkt een (nieuwe) meting uit te voeren om
de deelname aan (legale en illegale) kansspelen en de stand van de beleidsdoelen in kaart
te brengen. Deze meting vormt de basis voor de evaluatie in 2024.

Opzet van het onderzoek
De meting van 2021 dient primair om de stand van de indicatoren en de deelname aan
kansspelen in kaart te brengen. Er is hiermee een indruk verkregen in de inspanningen
van de huidige vergunde aanbieders om kansspelverslaving te voorkomen,
consumentenbelangen van spelers te beschermen en fraude en overige vormen van
criminaliteit te bestrijden. De indicatoren zijn afgeleid uit de reconstructie van de
theoretische onderbouwing van het kansspelbeleid die Breuer&Intraval in 2015 heeft
uitgevoerd. Aan de hand van dit evaluatiekader hebben wij in 2016 een nulmeting
uitgevoerd. Door de lange doorlooptijd van het wetgevingstraject was deze nulmeting
inmiddels verouderd en is een nieuwe meting noodzakelijk.
In 2024 dient de modernisering van het kansspelbeleid te worden geëvalueerd. De meting
van 2021 vormt de basis voor de evaluatie. Dit onderzoek is er daarom op gericht een
meetwijze toe te passen die in 2024 op exact dezelfde wijze herhaald kan worden, zodat
de uitkomsten één op één vergelijkbaar zijn.
Voor deze meting 2021 hebben we in het voorjaar van 2021 een enquête afgenomen onder
het onlinepanel van Kantar (5.876 respondenten) en hebben we gegevens verzameld bij
ruim 100 vergunde aanbieders. Daarnaast hebben we gegevens opgevraagd bij de
Kansspelautoriteit (Ksa), de Reclame Code Commissie, de Stichting Informatie Voorziening
Zorg (IVZ), de Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN) en de Financial Intelligence
Unit (FIU-Nederland).
In meting 2016 hebben we een aselecte steekproef van de zogenoemde postafgiftepunten
aangeschreven voor het invullen van de vragenlijst via internet. Deze methode werd
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aangevuld met telefonische afname van de vragenlijst. Deze methode is echter om
meerdere redenen niet meer haalbaar. Daarom is gekozen voor de toekomstbestendige
methode van een online panel. Dit heeft echter als consequentie dat een vergelijking met
de bevolkingsenquête in de meting van 2016 niet mogelijk is. De dataverzameling onder
de vergunde aanbieders heeft wel op dezelfde wijze als in 2016 plaatsgevonden. Hierdoor
is hier wel een vergelijking mogelijk met de meting van 2016.

Bevindingen
De meting van 2021 biedt inzicht in de inspanningen die de huidige vergunde aanbieders
verrichten om uitvoering te geven aan bovengenoemde beleidsdoelstellingen. Daarnaast
geeft dit rapport een cijfermatig beeld van deelname aan kansspelen en speelgedrag.

Deelname en speelgedrag
Uit meting 2021 blijkt dat een groot deel van de respondenten (64%) recent heeft
deelgenomen (in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête) aan een kansspel. Zij
nemen met name deel aan loterijen, op grote afstand gevolgd door krasloten, wedden op
sportwedstrijden, speelautomaten, bingo en casinospelen. Van de respondenten heeft
62% recent deelgenomen aan legale kansspelen. De deelname aan illegale kansspelen ligt
met ruim 8% beduidend lager.
Op basis van de PGSI (Problem Gambling Severity Index, een screener voor
kansspelverslaving) zijn spelers in drie categorieën (risicoklassen) ingedeeld: geen of laag
risico op problematisch gokgedrag; matig risico; en hoog risico. In de meting van 2021 telt
Nederland naar schatting: tussen de 8,4 en 8,9 miljoen spelers behorende tot de categorie
geen tot laag risico; tussen 294.000 en 431.500 spelers met een matig risico; en tussen
162.400 en 268.900 spelers met een hoog risico.

Voorkomen kansspelverslaving
De mate waarin vergunninghouders maatregelen nemen om kansspelverslaving te
voorkomen verschilt per kansspelsector en per vergunninghouder. Holland Casino – in
2021 de enige vergunninghouder voor casinospelen – hanteert een Preventiebeleid
Kansspelen
(PBK)
waarin
verschillende
maatregelen
zijn
opgenomen
om
kansspelverslaving te voorkomen. Uit een enquête onder de exploitanten van
speelautomaten blijkt dat de meeste maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen
door de helft tot twee derde van de exploitanten wordt toegepast.
Tegengaan fraude en overige criminaliteit
Holland Casino hanteert verschillende maatregelen om fraude en overige criminaliteit
tegen te gaan. De maatregelen die exploitanten van speelautomaten nemen voor het
tegengaan van fraude en overige criminaliteit zijn over het algemeen minder uitvoerig.
Holland Casino geeft aan in de afgelopen jaren hun fraude- en witwasbeleid te hebben
aangescherpt. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo zijn de meldingen die FIU-Nederland
ontvang van Holland Casino tussen 2015 en 2020 gestegen. Voor de exploitanten van
speelautomaten bestaat geen meldplicht voor ongebruikelijke transacties.
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Consumentenbescherming
Holland Casino en de vergunninghouders loterijen geven aan verschillende maatregelen
uit te voeren ter bescherming van consumenten. Het gaat daarbij onder meer om het
informeren van spelers over het spel en de wijze van uitbetaling, de bescherming van
persoonsgegevens, het aanbieden van eerlijk spel en het beschermen van kwetsbare
groepen. Het percentage exploitanten van speelautomaten dat dergelijke maatregelen
hanteert verschilt per maatregel en varieert van 22% (informeren van spelers over het
gevoerde beleid ter bescherming van persoonsgegevens) tot 78% (vermelden dat spelen
op speelautomaten door minderjarigen niet is toegestaan). Bij de Stichting Reclame Code
zijn in 2020 vijf klachten gemeld over vergunninghouders loterijen en één over Holland
Casino. De klacht over Holland casino is niet gegrond verklaard, terwijl drie van de vijf
klachten over vergunninghouders loterijen zijn afgewezen. Over reclame van de overige
vergunde aanbieders zijn geen klachten binnengekomen.

Aanvullend onderzoek
Met dit onderzoek is een betrouwbare basis gelegd voor de evaluatie van de wet Koa, die
in 2024 uitgevoerd zal worden. Met de data die we voor de indicatoren verzamelen krijgen
we echter onvoldoende inzicht in de door de vergunde aanbieders gepleegde inspanningen.
Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Zo zou een kwalitatief aanvullend onderzoek
onder hoog risicospeler en kansspelverslaafden, aangevuld met gesprekken met
medewerkers van de verslavingszorg zinvol zijn. Daarnaast zouden mystery guests kunnen
worden ingezet om te toetsen in hoeverre kansspelaanbieders invulling geven aan de
doelstellingen. Met het inzetten van mystery quests wordt aanvullende informatie
verkregen over de inspanningen van bijvoorbeeld exploitanten van speelautomaten die
kunnen worden vergeleken met de inspanningen die zij zelf zeggen te plegen met de
(preventie)maatregelen.
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