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Beerendonk van, André (PJA)

Van: Meijer, A <AMeijer@kansspelautoriteit.nl>

Verzonden: dinsdag 23 mei 2017 11:08

Aan: Gootzen, Wim (WH)

CC: Netten, J

Onderwerp: Preventie kansspelverslaving speelautomatensector

Bijlagen: Amvb Reclame.pdf; MR Reclame.rtf; Wok.rtf; Speelautomatenbesluit.rtf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Markeringsstatus: Gemarkeerd

Dag Wim, 

 

Zoals toegezegd hierbij wat nadere informatie voor de gemeente Weert over welke mogelijkheden er zijn voor de 

gemeente om kansspelverslaving aan speelautomaten (hallen en horeca) zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Relevante artikelen uit de Wet op de kansspelen: 

- Art. 4a: alle vergunninghouders moeten kansspelverslaving zoveel mogelijk voorkomen (lid 1) en reclame 

moet onmatige deelname voorkomen (lid 2); 

- Art. 30 t/m 30g van de Wok gaan over de aanwezigheidsvergunning. Kortheidshalve verwijs ik naar deze 

artikelen. 

- Graag wel bijzondere aandacht voor art. 30d lid 1 van de Wok: aan de aanwezigheidsvergunning MOET 

het voorschrift worden verbonden dat de houder ervan zorgdraagt voor een beleid ter voorkoming van 

verslavingspreventie. 

 

Relevante artikelen uit het Speelauotmatenbesluit: 

- Art. 2 t/m 4, die betrekking hebben op de door de gemeente te verstrekken aanwezigheidsvergunning. 

NB: deze artikelen gaan niet specifiek over kansspelverslaving! 

 

Relevante artikelen uit het Besluit werving, reclame en verslavingsprventie kansspelen (kortweg: de 

Amvb Reclame): 

- Art. 6 en 7 gaan met name over verslavingspreventie. De artikelen 2 t/m 5 gaan over werving en reclame. 

- Art. 6 gaat kort gezegd over het beschikken over kennis en inzicht die nodig is om de vergunning 

verantwoord te exploiteren. 

- Art. 7 gaat over een verplichting voor o.a. de houder van een aanwezigheidsvergunning om te 

interveniëren bij (dreiging van) onmatige deelname. 

 

Relevante artikelen uit de Regeling werving, reclame en verslavingsprventie kansspelen (kortweg: de 

MR Reclame): 

- Art. 2 en 3 gaan weer over werving en reclame; 

- Art. 4, 6 en 7 gaan over kennisvereisten voor speelautomatenhallen. Dit gaat er kort gezegd over wie op 

cursus moet, hoe vaak en wanneer en welke thema’s daar minimaal aan bod moeten komen, hoe je 

aantoont deze cursus gevolgd te hebben 9art. 6) en wat indicatoren van onmatige deelname zijn. 

 

Wat kan de gemeente verder nog doen? 

- Leeftijdgrens hoger dan 18 stellen (bijvoorbeeld op 21) 

- Vergunning beperken tot spelersplaatsen ipv speelautomaten (beter controleerbaar door gemeenten) 

- Niet al te ruime openingstijden van de speelautomatenhal 

- Geen verstrekking van gratis consumpties  

- Bij de gunningsprocedure vragen om schriftelijk verslavingspreventiebeleid (sterker nog; gelet op art. 30d 

lid 1 Wok MOET dit zelfs) 

- Strakke controle op aanwezigheid van het GGZ wettelijk bewijsstuk (zie art. 6 MR Reclame). De 

Kansspelautoriteit controleert hier overigens ook op indien zij een locatie bezoekt. 

- Eisen aan de fysieke locatie (aanwezigheid ramen en klok bijvoorbeeld) en ligging van de hal (niet in de 

nabijheid van scholen bijvoorbeeld). 

 

Tenslotte verwijs ik u naar deze link van onze website, waarop ook een handleiding te vinden is: 

http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2017/maart/invulling-zorgplicht (NB: de 

handleiding is voor aanbieders van kansspelen geschreven en dus niet voor gemeenten, maar geeft desondanks 

een goed inzicht in de verplichtingen die gelden voor de aanbieders). 
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In de tussentijd is de Kansspelautoriteit met andere gemeenten en ook de VNG in gesprek om te peilen waar de 

informatiebehoefte ligt als het gaat om toezicht op (voorkomen van verslaving) de speelautomatenmarkt. 

Nu de Kansspelautoriteit tevens een toezichthoudende taak heeft op de speelautomatensector (naast gemeenten) 

is het tevens zaak dat nadere samenwerkingsafspraken met gemeenten worden gemaakt. 

 

Zodra meer bekend is over dit traject wordt u daarover geïnformeerd. 

 

Indien u over bovenstaande mail nog nadere vragen heeft verneem ik dat graag. 

 

Succes ermee verder en vriendelijke groet 

Annet Meijer 

 

J.A. (Annet) Meijer 

Coördinerend adviseur preventie kansspelverslaving 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….... 

Afdeling Toezicht en Consument 

Kansspelautoriteit  

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag   

Postbus 298  | 2501 CG | Den Haag 

T   070 302 1360 

E   ameijer@kansspelautoriteit.nl 

W www.kansspelautoriteit.nl 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….... 

Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

 

 

 

  

 

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van de Kansspelautoriteit zijn met grote zorgvuldigheid 
samengesteld. De Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin 
verstrekte informatie geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht 
(inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan 
vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u 
niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de Kansspelautoriteit u dit bericht te verwijderen, 
eventuele bijlagen niet te openen en wijst de Kansspelautoriteit u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, 
kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).  


