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Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot opheffen van de last 
onder dwangsom van 3 juni 2021. 
 
Datum: 18 januari 2022  
Kenmerk: 01.256.290 
 

Besluit  

Samenvatting 
 
Bij besluit van 3 juni 2021 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: 
de raad van bestuur) een last onder dwangsom (hierna: de last) opgelegd aan de 
Staatsloterij B.V. (de Staatsloterij). De wettelijke grondslag waarop de last is 
gebaseerd, is per 1 januari 2022 gewijzigd. De raad van bestuur ziet daarom aanleiding 
om de last op te heffen.  

Juridisch Kader  
 

1. Artikel 35 van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) bepaalt dat de raad van 
bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) een last onder 
bestuursdwang kan opleggen wegens overtreding van de voorschriften 
vastgesteld bij of krachtens de Wok, met uitzondering van titel VA., paragraaf 2 
van de Wok. 

 
2. Artikel 5:32, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 

bepaalt dat een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op 
te leggen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom kan 
opleggen. 
 

3. Artikel 4, eerste lid van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie 
kansspelen (OUD) bepaalde dat vergunninghouders voor wervings- en 
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reclamedoeleinden in ieder geval geen gebruik maken van individuele 
beroepssporters of een team bestaande uit beroepssporters. (…) 
 

4. Artikel 4, eerste lid van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie 
Kansspelen (NIEUW) (hierna: Rwrvk) bepaalt dat de houder van een vergunning 
op grond van artikel 3, 8 of 27a van de wet voor wervings- en 
reclamedoeleinden geen gebruik maakt van individuele beroepssporters, een 
team bestaande uit beroepssporters en andere rolmodellen, voor zover die 
rolmodellen: 
a. jonger dan 25 jaar zijn; of 
b. substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen. 
 
 

Last onder dwangom  
 

5. De raad van bestuur heeft geconstateerd dat de Staatsloterij in ieder geval in de 
periode van 25 mei 2021 tot 7 juni 2021 het verbod om individuele 
beroepssporters in te zetten in reclame- en wervingsactiviteiten, zoals 
opgenomen in artikel 4, eerste lid van de Rwrvk (OUD), heeft overtreden.  

 
6. Naar aanleiding hiervan heeft de raad van bestuur bij besluit van 3 juni 20211 

aan de Staatsloterij een last onder dwangsom opgelegd. Met deze last heeft de 
raad van bestuur de Staatsloterij gesommeerd om de geconstateerde 
overtreding uiterlijk op 7 juni 2021 om 10:00 uur beëindigd te hebben en te 
houden op straffe van een dwangsom van €100.000, tot een maximum van 
€3.500.000. 
 

7. De Staatsloterij heeft op 9 juli 2021 bezwaar tegen het besluit tot oplegging van 
de last onder dwangsom ingesteld en verzocht om uitstel voor het indienen van 
de bezwaargronden. Dit uitstel is toegekend en op 16 augustus 2021 zijn de 
bezwaargronden alsnog ingediend. Op 15 september 2021 is de Staatsloterij 
gehoord door de hoorcommissie van de Kansspelautoriteit. Op 9 november 2021 

                                           
1 Zie het besluit van 3 juni 2021 met het kernmerk 01.239.938.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&artikel=3&g=2022-01-04&z=2022-01-04
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&artikel=8&g=2022-01-04&z=2022-01-04
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&artikel=27a&g=2022-01-04&z=2022-01-04
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heeft de raad van bestuur het bezwaar van de Staatsloterij ongegrond 
verklaard.2 
 

8. De Staatsloterij heeft op 22 december 2021 de raad van bestuur verzocht de last 
op te heffen. De Staatsloterij stelt daarbij dat de aan haar opgelegde last niet 
aansluit bij de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen 
zoals die vanaf 1 januari 2022 zal gelden.  

Verbeurde dwangsommen  
 

9. De raad van bestuur heeft sinds het opleggen van de last aan de Staatsloterij 
geen overtredingen geconstateerd. Er zijn geen dwangsommen verbeurd. 

Intrekking besluit tot oplegging last onder dwangsom   
 

10. Op 1 januari 2022 is het gewijzigde artikel 4 Rwrvk in werking getreden. Dit 
nieuwe artikel strekt tot uitvoering van de motie-Heerema waarin werd verzocht 
tot opheffing van het algemeen verbod op het inzetten van beroepssporters in 
werving- en reclameactiviteiten voor risicoarme kansspelen zoals loterijen.3  
 

11. Aangezien het besluit van 3 juni 2021 tot oplegging van de last was toegesneden 
op de oude redactie van artikel 4 Rwrvk, ziet de raad van bestuur in voornoemde 
wijziging aanleiding om de op 3 juni 2021 aan de Staatsloterij opgelegde last in 
te trekken.  
 

12. Hij betrekt daarbij tevens de omstandigheid dat de reclamecampagne die 
aanleiding vormde voor het opleggen van de last, inmiddels is geëindigd. 
 

13. Naar het oordeel van de raad van bestuur worden bovendien geen andere bij het 
besluit betrokken belangen geschaad door intrekking ervan.  

 

                                           
2 Zie het besluit van 9 november 2021 met het kenmerk 01.250.696. 
3 Tweede Kamer 30234, vergaderjaar 2020–2021, nummer 267.  
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Besluit 
 

14. De raad van bestuur besluit om het besluit tot oplegging van een last onder 
dwangsom van 3 juni 2021, met kenmerk 01.239.938, aan de Staatsloterij in te 
trekken.  

 
 
’s-Gravenhage,  
 
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 
namens deze, 
 
 
 
[VERTROUWELIJK]  

Hoofd afdeling Toezicht & Consument 
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Bezwaar maken 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te 
dienen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift 
sturen naar het volgende adres: 
 
Kansspelautoriteit 
Afdeling Juridische Zaken & Ontwikkeling 
Postbus 298 
2501 CG Den Haag 
 
U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde 
geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift. 
 
Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat: 
- uw naam en adres;  
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; 
- een kopie van de beslissing; 
- de gronden van uw bezwaar; 
- uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde. 
 
Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen 
beslissingen van de overheid’ downloaden. 
 
Let wel: het instellen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 
  
Kunt u de beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend 
belang? Dan kunt u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement 
een verzoek om voorlopige voorziening indienen.  
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