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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

  

 

 

 

 

Datum 28 november 2013 

Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de gevolgen van het legaliseren van 

de online kansspelen 

 

 

 

 

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Oosten (VVD) over 

de gevolgen van het legaliseren van de online kansspelen (ingezonden 20 

september 2013). 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

 

F. Teeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directoraat-Generaal 

Jeugd en 
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2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/venj 
   

Projectnaam 

Modernisering Kansspelen 
  

Ons kenmerk 

443166 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie over de gevolgen van het legaliseren van de online 

kansspelen (ingezonden 20 september 2013) 

  

1 

Heeft u kennisgenomen van het artikel 'Webgokken grote dreun goede 

doel, loterijen vrezen verlies inkomsten?' 1) 

 
Antwoord vraag 1 
Ja. 
 

2  

Deelt u de in het krantenartikel geuite vrees van de directeur van de 

Goede Doelen Loterijen dat door het openstellen van de markt voor het 

aanbieden van online kansspelen, de afdracht aan goede doelen 

substantieel zal verminderen? 2) Zo nee, waarom niet? 

 

3  

Is er al onderzoek gedaan naar de concrete gevolgen voor de afdracht 

aan goede doelen als het aanbieden van online kansspelen wordt 

gelegaliseerd? Zo nee, bent u bereid dit onderzoek uit te laten voeren? 

 

Antwoorden vragen 2 en 3. 

Nee, die vrees deel ik niet. Geen reden bestaat te verwachten dat de afdracht aan 

goede doelen en de sport door de regulering van online kansspelen substantieel 

zal verminderen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat substitutie tussen online 

kansspelen en loterijen niet kan worden aangetoond.1 In feite bestaat al sinds 

jaren een Nederlandse markt voor kansspelen op afstand. Honderdduizenden 

Nederlanders nemen namelijk momenteel al deel aan niet-gereguleerde 

kansspelen op afstand. Spelers die deelnemen aan loterijen zijn veelal een ander 

type speler dan spelers die deelnemen aan kansspelen op afstand. Uit o.a. het 

APE onderzoek volgt het bestaan van verschillen in demografische kenmerken 

tussen online en offline spelers. Verder blijkt uit diverse onderzoeken dat de 

regulering van kansspelen op afstand in een aantal andere landen heeft 

uitgewezen dat de loterijopbrengsten niet zijn afgenomen als gevolg van 

regulering, maar juist zijn gestegen. Ook in Nederland hebben de goede doelen 

loterijen de afgelopen jaren een omzetgroei weten te realiseren, ondanks de 

opkomst van online kansspelen, dit blijkt uit hun jaarverslagen en uit 

marktanalyse rapporten van het bureau H2 Gambing Capital2. Daarnaast wordt in 

deze rapporten een verwachte groei in de toekomstige deelname aan kansspelen 

voor alle deelmarkten verwacht, ook voor goede doelen loterijen. Een grafiek met 

de omzet ontwikkeling van de goede doelen loterijen en de markt voor online 

kansspelen is opgenomen in de bijlage. 

 

Tegelijkertijd realiseer ik mij dat geen garantie kan worden gegeven dat geen 

substitutie zal plaatsvinden. Continuïteit van de afdracht van inkomsten uit 

                                                
1 Zie o.a. PwC, Regulation of online gambling in Sweden, november 2012 en Ape rapport nr. 

03-937, Substitutie tussen online en offline kansspelen en loterijen, I. Blankers, K. Douma, 

P. Wilms, 2012 
2 http://www.h2gc.com/  
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loterijen aan goede doelen en de sport is echter wel belangrijk voor de 

samenleving. Mede om die reden wordt de regulering van kansspelen op afstand 

met de nodige waarborgen vormgegeven. In het wetsvoorstel kansspelen op 

afstand wordt o.a. duidelijk onderscheid gemaakt tussen loterijproducten en 

producten die aanbieders van kansspelen op afstand straks mogen aanbieden.  

 
In het wetsvoorstel Kansspelen op afstand is de mogelijkheid opgenomen om 
vergunninghouders van kansspelen op afstand verplicht te laten bijdragen aan het 
goede doel of de sport. Gezien de aard van deze spellen, waarbij een groot deel 
van de inleg als prijzengeld wordt uitgekeerd, mogen echter van een dergelijke 

afdracht plicht geen grote inkomsten voor het maatschappelijk belang worden 
verwacht. Dit leidt tot de principiële vraag of voor deze beperkte inkomsten 

gekozen moet worden, of voor een heldere scheiding tussen commerciële 
kansspelen en maatschappelijk georiënteerde kansspelen als de loterijen. De 
bepaling staat opgenomen in het wetsvoorstel met het oog op eventuele 
toekomstige ontwikkelingen die hiertoe aanleiding zouden kunnen geven.  

 

4  

Hoe kan worden bewerkstelligd dat goede doelen profiteren van de 

regulering van online kansspelen? 

 

Antwoord vraag 4 

Het doel van de regulering van kansspelen is om spelers te beschermen tegen de 

risico’s op verslaving, misleiding en criminaliteit. Afdrachten aan het goede doel 

en de sport zijn daarbij een gunstig neveneffect, maar mogen niet het primaire 

doel zijn. Zo hebben Nederlandse loterijen wel een afdrachtverplichting, maar is 

bij de regulering van speelautomaten in het verleden gekozen geen 

afdrachtverplichting op te leggen. 

 

Het staat alle aanbieders met een online vergunning vrij om zich te profileren met 

afdrachten aan het goede doel, mits de consument hierover juist wordt 

voorgelicht. Ook vergunninghouders van loterijen wordt ruimte geboden een 

vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand aan te vragen en 

daarmee een online productaanbod te ontwikkelen dat complementair is aan hun 

offline spelaanbod. Daarmee kunnen spelers die hun spelgedrag (mede) laten 

leiden door de bijdrage die zij daarmee doen aan het goede doel of de sport ook 

online terecht bij aanbieders die geen commerciële doelstelling hebben, maar 

rendementen ten gunste laten komen van goede doelen of sport in plaats van ten 

gunsten van de aandeelhouder. 

 

1) Telegraaf, 14 september 2013 

2) In onderhavig krantenartikel wordt gesproken over een bedrag van jaarlijks 

minimaal 150 miljoen euro 
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Bijlage: ontwikkeling van het bruto spelresultaat van de goede doelen 
loterijen en de markt voor online kansspelen. 
 
 
Het is gebruikelijk om de omzet in kansspelmarkt uit te drukken in bruto 
spelresultaat, ofwel het verschil tussen de inleg en het uitgekeerde prijzengeld. 

 
 

 
 
 
Bronnen: jaarverslagen van de goede doelen loterijen en het rapport “H2 
Netherlands 14-11-2013” van het marktanalyse bureau H2 Gambling Capital. Dit 
rapport ligt ter inzage bij de griffie van de Tweede Kamer. 
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bron: H2 Gambling Capital Market report "H2 Netherlands 14-11-2013"
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