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Factsheet reclame maken voor kansspelen mag 
onder strikte voorwaarden  
 

 

 

 

 

 

 

Wat doet de Kansspelautoriteit? 
De Kansspelautoriteit verleent vergunningen, houdt toezicht en handhaaft. Dit doet 
de Kansspelautoriteit vanuit haar maatschappelijke doelen: beschermen van spelers 

(consumenten), tegengaan van illegaliteit, criminaliteit en nadelige gevolgen die 
kansspelen kunnen hebben zoals gokverslaving (zie voor meer informatie over de 

Kansspelautoriteit onder Veilig spelen op eerlijke markt). Daarom is het van belang 
dat de Kansspelautoriteit ook toezicht houdt op reclame door vergunninghouders. 

 
Wat is reclame? 
Reclame is voor de Kansspelautoriteit iedere vorm van communicatie waarmee 

vergunninghouders direct of indirect hun diensten of goederen aanprijzen. De 
kansspelaanbieder kan die informatie zelf of met hulp van anderen overdragen. 

 
Waarom mag reclame? 
Nederland wil dat spelers zoveel mogelijk gebruikmaken van betrouwbare kansspelen 

in een veilige omgeving. Om dat doel te bereiken moeten vergunninghouders de 
aandacht van mensen kunnen vestigen op hun legale kansspelaanbod en met elkaar 

een aantrekkelijke kansspelmarkt bieden. Daarom mogen legale kansspelaanbieders 
reclame maken. 
 

Vergunning maakt reclame mogelijk 
Voor het maken van reclame heeft een aanbieder van een legaal kansspel geen 

aparte vergunning nodig. Wel is een aanbieder verantwoordelijk voor elke reclame 
voor zijn of haar aanbod. Een kansspel is legaal als de aanbieder hiervoor een 
vergunning heeft van de Kansspelautoriteit. De aanbieder staat hiermee onder 

toezicht van de Kansspelautoriteit. 

Aanbieders van kansspelen met een vergunning van de Nederlandse 

Kansspelautoriteit mogen voor hun kansspelaanbod reclame maken. Zo kunnen zij 

spelers (consumenten) leiden naar legale kansspelen.  

Reclame mag spelers niet misleiden en evenmin aanzetten tot overmatig gebruik 

van kansspelen waardoor gokverslaving en gokschulden op de loer liggen. 
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Tegen welke reclame treedt de Kansspelautoriteit op? 
De Kansspelautoriteit treedt op tegen reclame voor illegale kansspelen en tegen 

misleidende reclame die een onaanvaardbaar risico vormt voor spelers. Ook treedt 
zij op als reclame zich richt op jongeren. Eén van de maatregelen die de 

Kansspelautoriteit kan nemen is een sanctie (straf), bijvoorbeeld een boete of een 
last onder dwangsom, die bepaalt dat de overtreding moet worden beëindigd op 
straffe van een boete.  

 
Wat zegt de wet? 

Bij het maken van reclame moet een aanbieder zich uiteraard houden aan de 
bestaande wet- en regelgeving voor reclame. De Wet Op de Kansspelen (WOK) 

spreekt in artikel 4a van ‘reclame- en wervingsactiviteiten van vergunninghouders’. 
Artikel 4a omschrijft waar aanbieders aan moeten voldoen bij die activiteiten. Die 
activiteiten moeten: 

 zorgvuldig en evenwichtig zijn; 
 niet aanzetten tot ‘onmatige’ deelneming; 

 in elk geval niet misleidend zijn; 
 zich niet richten op minderjarigen. 
 

Wat is zorgvuldige en evenwichtige reclame? 
Reclame is zorgvuldig en evenwichtig als aanbieders ook wijzen op de risico’s van 

kansspelen en zo proberen om de nadelige gevolgen van kansspelverslaving te 
voorkomen. Ze moeten informatie geven over: 
 de kenmerken van het spel; 

 wat het kost om eraan deel te nemen; 
 hoe de winst wordt bepaald; 

 hoe groot de statistische kans is op het winnen van een prijs. 
Reclame mag de goklust niet aanwakkeren, moet eerlijk zijn en mag spelers niet op 
het verkeerde been zetten.  

 
Wat is ‘aanzetten tot onmatige deelneming’?  

Onmatige deelneming is risicovol spelgedrag dat kan leiden tot kansspelverslaving. 
Een aanbieder die spelers aanzet tot dat risicovolle gedrag, bijvoorbeeld door dit 
gedrag als een goed voorbeeld te presenteren of als onbelangrijk aan te duiden, 

overtreedt de wet. Dat is ook het geval als hij of zij bij spelers de indruk wekt dat 
deelname aan een kansspel de oplossing biedt voor persoonlijke geldzorgen. 

 
Wat is misleidende reclame? 
De wet keert zich tegen misleidende reclame omdat die spelers op het verkeerde 

been zet en hun belangen schaadt. Volgens de wet is er in ieder geval sprake van 
misleidende reclame als de aanbieder een verkeerde indruk wekt, bijvoorbeeld door  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/2015-01-01#TiteldeelI_Artikel4a
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het idee te geven dat iemand al een prijs heeft gewonnen of zal winnen, of met een 
bepaalde handeling – bij voorbeeld een druk op de knop van een speelautomaat – 

een prijs zal winnen of ander voordeel zal behalen.  
 

Welke verantwoordelijkheid hebben aanbieders? 
Vergunninghouders van kansspelen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Zij 
mogen mensen niet aanmoedigen om meer te spelen of de indruk wekken dat spelen 

financiële problemen oplost. Zij hebben ook als taak om spelers aan te spreken als 
die risicovol spelgedrag vertonen. Zo kunnen kansspelaanbieders voorkomen dat 

spelers verslaafd raken of geldproblemen krijgen. 
 

Regels voor faciliteren van reclame 
Ook degenen die reclame voor een kansspel(aanbieder) mogelijk maken (faciliteren) 
zijn aan de regels gebonden. Wie bij voorbeeld reclamecampagnes voor illegale 

kansspelen en aanbieders zonder vergunning mogelijk maakt, advertenties plaatst of 
uitzendt dan wel banners op de website accepteert is in overtreding. Maakt u reclame 

voor een aanbieder van kansspelen? Controleer dan eerst of de kansspelaanbieder 
een vergunning heeft van de Nederlandse Kansspelautoriteit en of de reclame past 
binnen de wet- en regelgeving. 

 
Welke verantwoordelijkheid hebben spelers? 

Ook spelers (consumenten) hebben een eigen verantwoordelijkheid. Kansspelen zijn 
niet zonder risico; ze kunnen leiden tot geldverlies en gokverslaving. Door te spelen 
bij legale aanbieders, beperkt de consument ook zelf de risico’s. Bovendien kan een 

speler ongewenste reclame in veel gevallen weren, bijvoorbeeld door zich in te 
schrijven in het bel-me-niet-register of door een ja/nee sticker op de brievenbus te 

plakken.  
 
Kansspelen online en reclame 

De huidige wet op de kansspelen biedt geen mogelijkheid om een vergunning te 
verlenen aan kansspelen online. Reclame voor kansspelen online is daarom ook 

verboden. Als de Eerste Kamer der Staten-Generaal het wetsvoorstel Kansspelen op 
afstand (Koa) aanvaardt, zal deze wet op een nog te bepalen datum van kracht 
worden. Aanbieders van kansspelen kunnen dan een vergunning aanvragen bij de 

Kansspelautoriteit. Als een aanbieder een vergunning heeft, mag hij of zij voor dit 
aanbod ook reclame maken, uiteraard mits de aanbieder zich houdt aan de hierboven 

omschreven voorwaarden. 
 
Leidraad voor reclame  

De Kansspelautoriteit heeft een Leidraad voor reclame die aanbieders meer houvast 
geeft bij het ontwikkelen van reclame voor hun kansspelen. De Kansspelautoriteit  
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publiceerde deze leidraad op 22 februari 2016. In deze leidraad staat een overzicht 
van de belangrijke wettelijke regels en jurisprudentie voor reclames over kansspelen. 

De wettelijke regels gelden voor alle aanbieders van alle soorten kansspelen. 
 

Hulpmiddel voor reclame 
De Leidraad voor reclame kan voor kansspelaanbieders een hulpmiddel zijn bij het 
vormgeven van reclame. Een aanbieder die na het lezen van de leidraad hierover nog 

vragen heeft kan via e-mail een bericht sturen naar info@kansspelautoriteit.nl.  
 

Klachten 
De Kansspelautoriteit ontvangt graag meldingen van ongewenste reclame om inzicht 

te krijgen in het aantal en het soort klachten. U kunt deze meldingen sturen naar 
info@kansspelautoriteit.nl. Vervolgens kan de Kansspelautoriteit de aanbieder hierop 
aanspreken. De Kansspelautoriteit lost echter zelf geen individuele klachten op. U 

kunt hiervoor het best contact opnemen met de aanbieder zelf en met de 
Reclamecodecommissie. (Zie voor contactgegevens onder: Vragen?) 

 
Recente handhavingsacties 
De Kansspelautoriteit treedt op tegen reclame voor illegaal kansspel aanbod. Kijk 

voor recente voorbeelden van handhavingsacties op de website van de 
Kansspelautoriteit, www.kansspelautoriteit.nl.  

 
Wettekst WOK 
Amvb 

Leidraad voor reclame 
 

Veilig spelen op eerlijke markt 
De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen 
in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen 

met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij 
eveneens samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige 

omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig. 
 
De Kansspelautoriteit heeft als maatschappelijke opdracht: 

 Toezicht houden op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor 
kansspelen en het handhaven hiervan; 

 Beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen; 
 Bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving; 
 Geven van voorlichting en informatie. 

 
 

mailto:info@kansspelautoriteit.nl
http://www.kansspelautoriteit.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/2015-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/2015-01-01
http://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2008/besluit_wervings-en_reclameactiviteiten_en_preventiebeleid.pdf
http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2016/februari/leidraad/


April 2017   

 
 

 
 

 
 
De Kansspelautoriteit staat samen met aanbieders en spelers voor de opdracht dat 

zoveel mogelijk mensen alleen veilig een gokje kunnen wagen. Als iedereen hieraan 
meewerkt, kun je mensen beschermen, misdaad weren en met elkaar een even 

eerlijke en aantrekkelijke kansspelmarkt bieden. 
 
 

Vragen? 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze factsheet? U kunt dan een e-mail sturen of 

bellen met onze informatielijn. Die is bereikbaar via het e-mailadres 
info@kansspelautoriteit.nl en tussen 9.00 en 13.00 uur via het telefoonnummer 070 

– 302 13 00.  
De Kansspelautoriteit helpt u graag verder. Kijk voor meer informatie over de 
Nederlandse Kansspelautoriteit op onze website: www.kansspelautoriteit.nl. 
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