K)
O
-vl

O

^

^^ ^^

Kansspelautoriteit

(jl

Datum

^

13 november 2017
Oas kenmerk

10844/ 01.020.595

Document 39.c.
Memo van 1 juni 2016. Onderwerp: 'Reactie nieuwe stap
online handhaving en vervolgstappen'

Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

RvB

Rijnstraat 50

2515 XP

Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag
www.kansspelautoriteit.nl
Contactpersoon

Handha vingsjurist
T 070 302 13 00

infQ@kansspeiautoritelt.ni

memo

Reactie nieuwe step online handhaving en vervolgstappen
Datum

1 juni 2016

Doel

Met dit memo wordt u kort geinformeerd over:
1) Voorstel afdoening van de brief van Speel Verantwoord d.d. 31-05-2017
2) De vervoigstappen van team oniine
Toelichting
Ad 1) In de brief van Speel Verantwoord:

a) worden diverse argumenten aangedragen die ook al in diverse juridische
procedures naar voren zijn gebracht betreffende de niethandhaafbaarheid van de Wok en kansspelen oniine;
b) wordt ontevredenheid geuit over de beieidswijziging, het niet tijdig
informeren dan wel vooraf afstemmen daarvan;
c) komt naar voren dat Speel Verantwoord bereid is om in nader overleg te
treden.

Het voorstei is om ais voigt schrifteiijk te reageren:
- Aangeven dat wij kennis hebben genomen van de inhoud van de brief;
- Dat wij bereid zijn in overieg te treden met Speei Verantwoord.

Wij gaan echter niet inhoudeiijk in op de bij a) genoemde argumenten. Bovendien
houdt zo'n overleg niet in dat wij terugkomen op ons beleid. Voor wat betreft de
ontevredenheid over het afstemmen (c) hebben wij dat in het verleden, zoais bij

de app-actie of WK-actie, ook niet gedaan en, belangrijker nog, nooit afgesproken
dat er vooraf over wijzigingen in overieg wordt getreden. Bovendien zuiien we
nog eens moeten benadrukken dat deze nieuwe stap in onze online handhaving
geen uitbreiding van de prioriteringscriteria betreft.
Ad 2) De vervoigstappen worden de komende maanden door het team oniine

uitgevoerd, indachtig uw besiuit inzake de nieuwe stap in oniine handhaving en
indachtig het memo van
('Ik zai handhaven').
Op basis van deze nieuwe stap in onze oniine handhaving staat het volgende op
de planning:
-Nieuwe seiecties van aanbieders

-Het monitoren van veranderingen van websites de komende maand juni
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-Indien na een maand van monitoring blijkt dat een aanbieder kenmerken
van gerichtheid op Nederland vertoont, dan zai er handhavend worden
opgetreden. Vermoedelijk zaI dat leiden tot het opieggen van een
bestuurlijke boete, zoals dat op dit moment ook gebeurt. Echter, het
opieggen van een last onder dwangsom/bestuursdwang behoort ook tot
de mogelijkheden en wordt derhalve niet op voorhand uitgesloten als
effectieve handhavingsinstrument.
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Naast het bovengenoemde zai het team online zich ook nog tot het einde van
het jaar bezig gaan houden met:
-Nader onderzoek naar deelname door minderjarigen aan online kansspelen
(derde kwartaal)
-De aanpak van bevorderaars in hun ondersteuning van illegale online
kansspelaanbieders; vooralsnog beperkt tot aanbieders die reeds
gesanctioneerd zijn (vierde kwartaal, mits voorgaande acties niet
uitlopen)

Verder zaI er op korte termijn, mede op verzoek van onze financiele
convenantpartners, een gezamenlijke bijeenkomst worden georganiseerd. Hierin
zaI de nieuwe stap in onze online handhaving het hoofdonderwerp zijn.
Watfl^HBBde scheme-owner vanfl^Bbetreft, is hij vooralsnog geen
onderwerp voor verdere handhaving, omdatf^^^^Bzelf geen contracten sluit
met online aanbieders;■^^^■heeft het productMBgemaakt en financiele
dienstverleners kunnen dat product gebruiken en aanbieden (als
certificaathouders van^^^BDeze certificaathouders kunnen echter wel mogelijk

onderwerp zijn van handhavend optreden in het vierde kwartaal; zij sluiten
namelijk direct contracten met websites en kunnen dan als bevorderaars worden
aangemerkt.
Tot slot

Op basis van berichtgeving lijken(
Ihun aanbod te staken en lijktnH^^^H^Bniet meer
toegankelijk te zijn voor spelers uit Nederland.
Een eerste korte verkenning lijkt deze berichtgeving te bevestigen.
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