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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32264  

Wijziging van de Wet op de kansspelen in ve rband met de instelling van de 

kansspelautoriteit 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 27 september 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel C 
10 à 20 à 21 à 22 (Bouwmeester c.s.) 

Dit amendement strekt ertoe extra voorwaarden te stellen aan wervings- of 

reclameactiviteiten, om misleiding van consumenten door aanbieders van  

vergunninghouders van kansspelen te voorkomen. 

Van misleiding is ten minste sprake indien het subject van de reclame wordt 

voorgehouden dat deze reeds een prijs heeft gewonnen of dat deze louter door het 

verrichten van een handeling een prijs zal winnen of voordeel zal behalen, terwijl daarop 

slechts een kans bestaat. Daarnaast zijn de indieners van mening dat het subject van de 

reclame moet worden gewezen op de risico’s en gevaren van kansspelen, zoals verslaving. 

Ook moet de statistische winkans per aanbod duidelijk vermeld worden. Ook moet van 

tevoren duidelijk zijn of er bij deelname sprake is van eenmalige deelneming dan wel 

doorlopende deelneming tot wederopzegging. 
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Het amendement ziet voorts op een nadere duiding van het begrip zorgvuldige en 

evenwichtige wervings- en reclameactiviteiten. Indieners zijn van mening dat de Wet op de 

kansspelen een zelfstandig verbod op misleidende reclame  dient te bevatten, zodat de 

kansspelautoriteit tegen misleidende reclame kan optreden. Wat ten minste in het kader 

van wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen als misleidend dient te worden 

beschouwd is opgenomen in het toegevoegde lid 2b; nadere uitwerking hiervan vindt 

plaats bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. 

Met deze extra regels over informatieverschaffing aan de consument wordt vooraf 
voorkomen dat mensen worden misleid bij deelname aan kansspelen. Tevens is er een 

voorhangbepaling toegevoegd ten aanzien van de vast te  stellen algemene maatregel van 

bestuur. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

Artikel I, onderdeel DD 

11 (Van der Staaij c.s.) 

De indieners vinden het wenselijk om de preventietaak van de Kansspelautoriteit 

uitdrukkelijk te benoemen in de wet. De taak van het bevorderen van het voorkomen van 

kansspelverslaving en het beperken daarvan wordt door dit amendement nadrukkelijk in 

de taakomschrijving opgenomen. Er kan hierbij onder meer gedacht worden aan advisering 

bij de (gemeentelijke) vergunningverlening en het stimuleren van gemeenten tot het 

voeren van een lokaal preventiebele id. Eveneens is er hiermee een duidelijke wettelijke 

basis voor de coördinerende rol ten aanzien van het preventiebeleid en het organiseren van 
gemeenschappelijk overleg met als doel te zorgen voor afstemming tussen alle betrokken 

partijen op het brede terrein van verslavingspreventie ten aanzien van kansspelen. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 
Moties 
 

12 (Van Gent c.s.) over een door kansspelaanbieders te financieren fonds 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA 

 

13 (Van Gent c.s.) over permanente waarschuwingen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA  

 

14 (Kooiman c.s.) over malafide en illegale gokwebsites 

Met algemene stemmen aangenomen 
 
15 à 24  (Kooiman c.s.) over het tegengaan van gokverslaving 

Aangenomen. Voor : SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA 

 

16 (Schouten c.s.) over het aantal kansspelverslaafden en risicospelers  

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 



 

 Datum 27 september 2011 

 blad 3 

 

 

17 (Van Toorenburg c.s.) over de vergunningvoorwaarde dat de aanbieder ook landbased 

is 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA  

 

18 (De Liefde c.s.) ove r misleidende reclame -uitingen 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

19 (Bouwmeester c.s.) over geen vergunning voor illegale aanbieders van kansspelen 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en CDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


