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Besluitenlijst bestuursvergadering
10 april 2018
Buiten reikwijdte Wob-verzoek.

2. Actualiteiten

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

(meldt dat er een persbericht over loot boxes is gemaakt dat
een dezer dagen zai worden gepubllceerd.

Buiten reikwijdte Wob-verzoek.
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Buiten reikwijdte Wob-verzoek
Kansspelautoriteit

Datum

10 april 2018
0ns kenmerk

7.

Loot boxes

■■ischuift aan cm het rapport over loot boxes toe te lichten.
Henk Informeert watBBBheeft veranderd n.a.v. de bespreking In het MT.
Dit betreft vooral het taalgebrulk. Dingen die we niet 100% zeker weten
zljn minder stellig geformuleerd en er zijn een aantal disclaimers
toegevoegd.

Het bestuur vindt het zorgelijk dat veel minderjarigen in aanraking komen
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met loot boxes. Mogelljk maken de loot boxes de stap van gaming naar
gambling minder groot.
■Blegt ult dat Inmiddels 50% van de omzet van grote games uit
microtransacties komt, waaronder de aankopen van loot boxes.
legt
ook ult dat zelfs al zou men een vergunning kunnen aanvragen voor het
aanbieden van loot boxes, de aanbieders hier niet voor in aanmerking
zouden komen omdat beheersmaatregelen totaal ontbreken.

Kansspelautoriteit

Datum

10 april 2018
Ons kenmerk

Marja legt uit dat het rapport voorzichtig is ten aanzien van het
verslavlngsrisico, omdat we daar geen harde uitspraken over kunnen
doen. Maar het rapport Is helder met betrekking tot de vraag weike loot
boxes onder de WOK vallen en weIke niet. Relevant hierbij is de
mogelljkheid om een gewonnen Item buiten het spel om te verhandelen.
Deze mogelljkheid ontstaat niet toevallig, gameontwikkelaars bouwen
haar in en kunnen haar ook weer verwijderen.

Het bestuur verzoekt om in het persbericht op te nemen dat de Ksa in
gesprek zai gaan met JenV en VWS. Matga verzoekt om nog heel duidelijk
de norm in het persbericht op te nemen. ■■■■zaI hiervoor zorgen.
Het rapport wordt vastgesteid.

Buiten reikwijdte Wob-verzoek.
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