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VNLOK-leden gaan online kansspelreclames
verder beperken
Vooruitlopend op de vandaag aangekondigde wijziging van de Wet kansspelen op afstand door de
Minister van Rechtsbescherming nemen de leden van VNLOK de verantwoordelijkheid om via
zelfregulering de online kansspelreclames op korte termijn aanzienlijk te beperken.

Zoals in de Kamerbrief vermeld is de sector bezig met de implementatie van een pakket van aanvullende
maatregelen met als voornaamste doel om kwetsbare groepen verder te beschermen. Deze afspraken worden
dan vastgelegd in de algemeen verbindende Reclamecode Online Kansspelen en een gedragscode over onder
meer speellimieten. Het streven is om dit vanaf 1 april 2022 in te voeren.

Helma Lodders (voorzitter VNLOK): ‘Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en in constructief overleg
met de sector echt vooruitgang geboekt om tegemoet te komen aan de maatschappelijke onrust. We nemen
stevige stappen, waarin ruimte blijft om online - waar gericht adverteren wel mogelijk is - de
kanalisatiedoelstelling te verwezenlijken. Daarnaast moet er een echt offensief komen tegen illegale partijen, die
bonussen tot in de hemel aanbieden.’

Afgesproken beperkingen en maatregelen
De aanvullende beperkingen van reclames voor online kansspelen gaan onder andere over het inkorten van het
tijdsvenster voor tv-reclames voor online kansspelen naar 22.00 uur - 6.00 uur en over het stoppen met reclame
voor online kansspelen in printmedia, op radio en in de buitenruimte.

De extra afgesproken maatregelen ter bescherming van in het bijzonder kwetsbare groepen hebben betrekking
op het sectorbreed gelijktrekken en inperken van speellimieten tot een maatschappelijk verantwoorde hoogte.
Ook wil de online sector afspraken maken over het uniformeren en verlagen van de opnamelimiet en maximale
inlogperiode.

Handhaving
VNLOK vindt het verder belangrijk dat de Minister en de Kansspelautoriteit (Ksa) aandacht en prioriteit blijven
geven aan handhaving van illegale aanbieders. Ook vindt VNLOK het bemoedigend dat de Minister met de Ksa
gaat verkennen of aanvullend instrumenten nodig zijn om illegaal aanbod aan te pakken, juist ook ten behoeve
van de kanalisatie naar legaal aanbod.
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