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Aanwezig

Jan, Henk, Joop,

Afwezig

Marja

Kople aan

MT Ksa

medewerkers Ksa

1. Handhaving online
H^^BIicht de voorgestelde aanpassingen van de aanpak van online
kansspelaanbieders toe. Desgevraagd geeftfll^Baan dat de thematische actie
gericht op mindetgarigen aan het eind van hetjaar van start kan gaan. Joop
merkt op dat het bij de uitwerking van deze actie van belang is te kijken in
hoeverre bepaald kan worden of reclame daadwerkelijk op minderjarigen gericht
is. M.b.t. het voorstel in de toekomst geen individuele waarschuwingsbrieven
meer te sturen, adviseert Joop na te gaan of de drie weken die voorzien is tussen
de datum van de publieke waarschuwing over dit nieuwe beleid en de datum
waarop de Ksa hier naar gaat handelen, juridisch gezien een juiste termijn is.
Voor het overige gaat het bestuur akkoord met de voorgestelde aanpassingen van
de aanpak van online kansspelaanbieders.

2. Thematische actie kansspelapps
■miicht de notitie over de effecten van de thematische actie kansspelapps toe.
Desgevraagd geeftflHBaan dat een kansspelapp nog gebruikt kan worden
nadat deze uit de app-store(s) verwijderd is, zolang de aanbieder deze maar blijft
ondersteunen. Het bestuur verzoekt^^mna te gaan In hoeverre het mogelljk is
aanbleders te vragen kansspelapps gericht op Nederland, die al In gebrulk zljn, uit
de lucht te halen (actiepunt).
Het bestuur beslult voorts dat de media gei'nformeerd wordt over de effecten van
de thematische actie kansspelapps, met de opmerking dat hierbij ook gemeld
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dient te warden dat de aanpak van aanbieders die kansspelapps aanbieden, in de
toekomst zai piaatsvinden via de reguliere handhavingsactiviteiten van de Ksa.
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