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Hlerbij wordt u de brede evaluatie handhaving online kansspelen
aangeboden, die naar aanlelding van de behandeling van de wet KOA In
de Tweede Kamer Is opgestart.
Aan de hand van de bijgevoegde presentatle en voorstellen zai moeten
worden besloten of, en zo ja, op weike wljze de Ksa In staat Is het Imago
om te bulgen In de goede rlchtlng. De evaluatie Is In korte tijd tot stand
gekomen en in de vorm van een aantal sheets. Ten behoeve van de
voorbereldlng treft u deze hlerbij aan. Ten behoeve van een spoedlge
behandeling verzoek Ik u de sheets vooraf door te nemen.
De thema's die behandeld worden zljn:

1. De tussenevaluatie van de in September 2015 vastgesteide
totale aanpak online
De conclusle hiervan Is dat de resultaten worden geboekt. De
verwachting Is dat, gezlen langdurlge zleke en een vertrokken
college, de beoogde resultaten haalbaar zljn maar wel sterk onder
druk staan.

2. Analyse van de woordvoerlngen In de Tweede Kamer
De conclusle hier Is dat de partljen die tegen de wet hebben
gestemd zeer kritlsch waren over de Inzet, houding en capacltelt
van de Ksa

Media-analyse /Krachtenveld / Lobbyactivlteiten /
Communlcatle Ksa

De Ksa is vanaf 1 juni 2016 niet negatlef In de media gekomen. De
dossier kenmerkt zlch door krachtlge lobby actlvltelten door sterke
partljen.
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Voorstellen:

A. Public affairs: 3 opties
Het uitwerken van optie 3 (een geplande lobby) en deze ter
goedkeuring aan u voorleggen.
B. Communicatie: korte termijn acties
1. Medic September persbericht over afronding app-actle en
sportzomer.
2. Medic oktober medlapubllcatle waarin (hernleuwde) aanpak
wordt ultgelegd.
c.

Paglna 2 van 2

