
        

 

PERSBERICHT oprichting branchevereniging VNLOK 

Toekomstige online kansspelaanbieders richten branchevereniging VNLOK op 

Op 9 september 2021 is de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online 
Kansspelaanbieders (VNLOK) opgericht door vijf potentiële online kansspelaanbieders. 
VNLOK is een vereniging voor aanbieders van online kansspelen met een vergunning van de 
Kansspelautoriteit Nederland (Ksa). Helma Lodders is de voorzitter van VNLOK: “De energie 
onder de leden van VNLOK is enorm positief. Samen gaan wij er alles aan doen om werkelijk 
van betekenis zijn als het aankomt op gedegen regulering van de online kansspelmarkt en het 
bieden van een verantwoord en veilig aanbod van online kansspelen.“ 

De initiatiefnemers zijn Holland Casino N.V., FPO Nederland B.V., JOI Gaming Limited, 
Nederlandse Loterij B.V. en ZEbetting & Gaming Nederland B.V.. Zij hebben allen een 
aanvraag voor vergunning voor kansspelen op afstand ingediend bij de Ksa.  

Doel 
VNLOK biedt een centraal aanspreekpunt voor alle online kansspel gerelateerde onderwerpen 
bij relevante stakeholders zoals onder andere ministeries, de Ksa en partners in de 
verslavingspreventie. De leden van VNLOK staan voor een veilige online kansspelmarkt voor 
consumenten waarbij er geen plaats is voor illegale aanbieders. Dit in lijn met de 
doelstellingen van het kansspelbeleid.  

Aanleiding 
Op 1 april 2021 is de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) in werking getreden. Deze wet 
reguleert online kansspelen in Nederland, zoals online casino, live sportweddenschappen, 
online bingo en online poker. De wetgeving heeft als doel het beschermen van de consument, 
het voorkomen van kansspelverslaving en het voorkomen van kansspel gerelateerde fraude en 
criminaliteit. Aanbieders van online kansspelen moeten een vergunning aanvragen bij de Ksa 
voordat ze hun speelaanbod vanaf 1 oktober 2021 legaal mogen aanbieden. “Per 1 oktober 
2021 wordt de markt voor online kansspelen dan eindelijk geopend en is er wat ons betreft 
geen plek (meer) voor partijen die niet in het bezit zijn van een vergunning”, aldus Helma 
Lodders, voorzitter van VNLOK. VNLOK ziet een vergunning van de Ksa als het centrale middel 
om een veilige, eerlijke en verantwoorde kansspeldeelname te garanderen. 

Reclamecode Online Kansspelen (ROK) 
De leden van VNLOK hebben samen met VAN Kansspelen en een internationale toetreder het 
initiatief genomen voor de Reclamecode Online Kansspelen (ROK). Met de ROK  willen de 
initiatiefnemers bereiken dat de reclame voor online kansspelen de consument leidt naar een 
veilig, legaal en daarom aantrekkelijk aanbod van kansspelen en hen weghoudt van illegaal 
aanbod. Ook dient reclame terughoudend te zijn, gericht op een verantwoorde deelname en 
mag het niet aanzetten tot risicovol spelgedrag dat kan leiden tot kansspelverslaving. Naar 
verwachting wordt de ROK eind september 2021 van kracht naast de bestaande wettelijke 



        

eisen. VNLOK speelt samen met de andere initiatiefnemers een belangrijke rol in de bewaking 
van de ROK. 

Tot slot hoopt VNLOK snel nieuwe leden te mogen verwelkomen en nodigt iedereen met een 
vergunning uit om met de leden van VNLOK te werken aan een zo betrouwbaar en veilig 
mogelijk aanbod voor de Nederlandse consument. 
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