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Naam aanvrager/affiliate:      CasinoNieuws.nl  

Datum:            16-08-2022 

Behandeld door:   

Herbeoordeling geldig tot:    

  

  

  XY Legal Solutions  

01-09-2023 

Website Compliant/Non-compliant:    Compliant 

  

Indien Non-compliant: zie toelichting.  

  

Uw website is op 01.09.2021 goedgekeurd aan de hand van de destijds geldende KVA-code en 

wetgeving, ondertussen zijn er een aantal zaken veranderd op het gebied van kansspelwetgeving. 

 

Aan de hand van de nieuwe KVA-code en nieuwe wetgeving is CasinoNieuws.nl herkeurd. Uw website 

is bij de herkeuring compliant bevonden.  

 

CasinoNieuws.nl heeft verschillende 18+ kenmerken op de website opgenomen. De 18+ kenmerken 

zijn duidelijk zichtbaar en geven aan dat de inhoud van CasinoNieuws.nl nimmer voor minderjarigen 

bestemd is.  

 

Verder tonen de verschillende sociale mediakanalen van CasinoNieuws.nl op een duidelijke wijze het 

18+ kenmerk “Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+”, daarnaast hebben de reclameactiviteiten op 

de sociale mediakanalen van CasinoNieuws.nl ook een duidelijk zichtbaar 18+ kenmerk. 

 

CasinoNieuws.nl is duidelijk in de vormgeving van de reclameactiviteiten en zet de speler nimmer 

aan tot onmatige deelname aan kansspelen.  

 

Tot slot wordt de websitebezoeker voldoende geïnformeerd op de ‘Speel bewust’ webpagina en 

worden voldoende middelen aangeboden betreffende het krijgen van hulp/aanvullende informatie 

voor kansspelverslaving. 
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Beste KVA-keurmerk houder,  

 

In dit document treft u de herbeoordeling van uw website aan. Uw herbeoordeling wordt aan de 

hand van de punten van de code van de KVA en geldende wetgeving behandeld. Per punt zal worden 

onderbouwd waarom de herbeoordeling als compliant of non-compliant is bevonden, er wordt 

vooral gekeken naar de webpagina’s die na de KVA-beoordeling toegevoegd zijn. Indien uw 

herbeoordeling als non-compliant is bevonden, stellen wij u een termijn van vier weken om uw 

website te conformeren aan de code van de KVA. Wij zullen uw website vervolgens opnieuw in 

behandeling nemen, hier zijn geen aanvullende kosten aan verbonden.  

 

Wordt de herbeoordeling alsnog compliant bevonden, dan zult u bericht ontvangen van ons en mag 

u het KVA-keurmerk behouden. Indien na de termijn van vier weken uw website nog steeds non-

compliant met de code van de KVA is, kan KVA u verplichten om het keurmerk te verwijderen tot uw 

website geheel compliant is met de KVA-code. 

  

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.  

 

aanvraag@kva.nl l https://kva.nl/  

Euclideslaan 1 l 3584 BL l Utrecht 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

mailto:aanvraag@kva.nl
https://kva.nl/
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1. Bijdragen aan kanalisatiedoelstellingen: illegaal aanbod  

 Compliant  Compliant 

 Non-compliant   

Toelichting: 
 

Als verantwoord affiliate dient u te letten op de kansspelaanbieders die u op uw website aanbiedt. U dient hierbij te letten op 

uw links, advertenties, wervende teksten en vormgeving van de website. Artikel 1 van de Wet op de kansspelen geeft aan dat 

het bevorderen en/of promoten van deelname aan illegale kansspelaanbieders verboden is. Onder illegale kansspelaanbieders 

vallen kansspelaanbieders die zich op de Nederlandse markt richten zonder een geldige Nederlandse vergunning van de 

Kansspelautoriteit verleent te hebben gekregen. 

 

Artikel 3.8 lid 1 sub C van de Beleidsregels vergunningsverlening Kansspelen op afstand geeft aan wanneer een kansspelaanbieder 

zich op de Nederlandse markt richt. Een kansspelaanbieder richt zich op de Nederlandse markt indien er sprake is van (niet 

limitatief): 

 

- Een spelaanbod dat plaatsvindt op een website die eindigt op .nl; 

- Een website die in het Nederlands wordt aangeboden;  

- Er reclame gemaakt wordt op de televisie, radio of via gedrukte media die zich richten op de Nederlandse markt;  

- Een domeinnaam waarbij gebruikgemaakt wordt van typisch Nederlandse begrippen in combinatie met 

kansspelaanduidingen; 

- Een website die zich op Nederlanders richt; 

- Een website die Nederlandse betaalmethodes aanbiedt. 

 

Tot slot geeft artikel 1 lid 1 sub B van de Wet op de kansspelen aan dat het bevorderen van deelname aan kansspelen bij een 

kansspelaanbieder zonder Nederlandse vergunning, het daartoe middelen verschaffen of daartoe voor openbaarmaking of 

verspreiding bestemde stukken in voorraad hebben niet toegestaan is. Punt 1 van de KVA-code reflecteert de wet en uw 

verplichtingen als verantwoord affiliate. U dient geen links op uw website te hebben die verwijzen naar onvergunde 

kansspelaanbieders en uw website dient geen wervende teksten te bezitten die uw websitebezoeker de indruk geven dat het 

spelen bij onvergunde kansspelaanbieders een ‘goed idee’ is.  

 

Kanspelaanbieders die op CasinoNieuws.nl aangeboden worden 

CasinoNieuws.nl biedt op de website verschillende vergunde online kansspelaanbieders aan. Bijna alle kansspelaanbieders op 

afstand die u op uw website heeft en/of naar verwijst hebben een geldige Nederlandse vergunning van de Nederlandse 

Kansspelautoriteit. Uw website heeft enkele artikelen over onvergunde kansspelaanbieders, waarvan bijvoorbeeld uw artikel 

‘Betsson’ en ‘888’. In deze artikelen worden Betsson en 888 Casino objectief weergegeven en wordt in meervoud aangegeven 

dat deze kansspelaanbieders (nog) in Nederland onvergund zijn. U geeft nergens op uw website de indruk dat deelname aan een 

onvergund kansspelaanbod een ‘goed idee’ is en u geeft uw websitebezoeker nergens middelen om aan een onvergund 

kansspelaanbod deel te nemen, conform geldende wetgeving en punt 1.2 van de KVA-code. 

 

CasinoNieuws.nl is op de website transparant en duidelijk over de vergunningstoestand van de kansspelaanbieders en geeft 

meerdere malen aan dat enkel vergunde kansspelaanbieders betrouwbaar zijn en dat uw websitebezoeker het beste bij deze 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&titeldeel=I&artikel=1&z=2021-07-01&g=2021-07-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13407.html#d17e1905
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13407.html#d17e1905
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&titeldeel=I&artikel=1&z=2021-07-01&g=2021-07-01
https://kva.nl/
https://www.casinonieuws.nl/reviews/betsson/
https://www.casinonieuws.nl/reviews/888-casino/
https://kva.nl/
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kansspelaanbieders kunnen spelen, in de verschillende reviews over vergunde kansspelaanbieders wordt ook duidelijk 

aangegeven dat vergunde kansspelaanbieders betrouwbaar zijn (mede) omdat zij over een Nederlandse vergunning beschikken. 

 

Conclusie 

CasinoNieuws.nl heeft enkel wervende teksten over online kansspelaanbieders met een geldige Nederlandse vergunning. De 

website geeft duidelijk aan enkel vergunde kansspelaanbieders te promoten en dat alleen de in Nederland vergunde 

kansspelaanbieders een goed en betrouwbaar kansspelaanbod hebben. Uw website is hierdoor volledig compliant met punt 1 

van de KVA-code en geldende wetgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kva.nl/
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2. Verantwoordelijk gebruik van kanalen  

 Compliant  Compliant 

 Non-compliant   

Toelichting: 

 

Als affiliate bent u verantwoordelijk voor uw reclameactiviteit en de doelgroep waarop uw reclame zich richt. Artikel 2 lid 4 sub a 

van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen geeft aan dat uw wervings- en reclameactiviteiten zich niet 

op de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar mag richten en dat u altijd dient te voorkomen dat u uw websitebezoekers aanzet 

om onmatig aan kansspelen deel te nemen. U dient vooral te letten op kwetsbare groepen, artikel 2.3.3 van het besluit houdende 

bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) geeft aan dat bij wervings- en 

reclameactiviteit in het bijzonder dient te worden gewaakt tegen onmatige deelname aan kansspelen door kwetsbare groepen. 

 

Volgens artikel 2.5 lid 1 van de Beleidsregels verantwoord spelen en artikel 2 lid 3 van het Besluit werving, reclame en 

verslavingspreventie kansspelen vallen onder kwetsbare groepen, personen met een verstandelijke beperking, personen die een 

verslaving aan kansspelen hebben of hebben gehad, minderjarigen en personen die kenmerken van risicovol spelgedrag tonen. 

 

Op grond van deze artikelen dient er door uw website bij iedere reclameactiviteit afzonderlijk te worden gewezen op de risico’s 
van onmatige deelname aan kansspelen door middel van het tonen van een tekst met een dergelijke strekking. Punt 2 van de KVA-

code geeft verder aan dat al uw webpagina’s, advertenties en uploads betreffende expliciete reclame voor het spelen van 
kansspelen het nieuwe ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ kenmerk dienen te hebben. 

 

Het 18+ kenmerk van CasinoNieuws.nl 

CasinoNieuws.nl heeft een duidelijk zichtbaar 18+ kenmerk in de footer opgenomen. De website heeft in de footer een duidelijk 

en voldoende zichtbaar 18+ kenmerk. Het 18+ kenmerk staat in de footer in tweevoud, rechts van de footer is het 18+ kenmerk 

“Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+” opgenomen en onder in de footer is het tweede 18+ kenmerk te zien, “Wat kost gokken 

jou? Stop op tijd. 18+”. Door de vormgeving van de twee 18+ kenmerken zijn deze voldoende zichtbaar en opvallen waardoor 

CasinoNieuws.nl duidelijk aangeeft dat de inhoud niet voor minderjarigen bedoeld is en dat zij niet de doelgroep van 

CasinoNieuws.nl zijn.  

 

Punt 2.8 van de KVA-code geeft verder aan dat een verantwoord affiliate een 18+ kenmerk in de footer en boven in de website op 

dient te nemen (door bijvoorbeeld een pop-up of in de header van de website). CasinoNieuws.nl heeft rechts boven een duidelijk 

zichtbaar 18+ kenmerk opgenomen. Het 18+ kenmerk boven in de website is op elke webpagina duidelijk zichtbaar en geeft de 

websitebezoeker duidelijk aan voor welke doelgroepen de inhoud van CasinoNieuws.nl gemaakt is. 

 

Uw website heeft een duidelijk zichtbaar 18+ kenmerk in de footer en boven in de website opgenomen en geeft duidelijk aan voor 

welke doelgroep de inhoud van de website bedoeld is en dat minderjarigen nimmer als doelgroep gezien worden. De 18+ 

kenmerken op de website van CasinoNieuws.nl zijn geheel compliant aan punt 2.8 van de KVA-code. 

 

Doelgroep bij reclameactiviteit op sociale mediakanalen 

Als verantwoord affiliate dient u goed te letten op de personen die toegang (kunnen) hebben tot uw inhoud en u dient duidelijk 

te maken voor welke doelgroep uw inhoud bedoeld is. Dit geldt niet enkel voor de website van CasinoNieuws.nl maar ook voor 

alle sociale mediakanalen die opgesteld/beheerd worden door CasinoNieuws.nl.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0033412/2021-04-01/#Hoofdstuk2_Artikel2
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2020/08/20/besluit-houdende-bepalingen-ter-uitvoering-van-de-wet-kansspelen-op-afstand/Ontwerpbesluit+kansspelen+op+afstand+-+versie+8+juli+2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2020/08/20/besluit-houdende-bepalingen-ter-uitvoering-van-de-wet-kansspelen-op-afstand/Ontwerpbesluit+kansspelen+op+afstand+-+versie+8+juli+2020.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033412/2021-04-01/#Hoofdstuk2_Artikel2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033412/2021-04-01/#Hoofdstuk2_Artikel2
https://kva.nl/
https://kva.nl/
https://kva.nl/
https://kva.nl/
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De sociale mediakanalen van CasinoNieuws.nl geven duidelijk aan voor welke doelgroep de inhoud bedoeld is door een duidelijk 

zichtbaar 18+ kenmerk, ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd! 18+’. Verder heeft CasinoNieuws.nl op de sociale mediakanalen bij 

elke reclameactiviteit betreffende kansspelen afzonderlijk een duidelijk zichtbaar 18+ kenmerk. 

 

Door een duidelijk zichtbaar 18+ kenmerk in de beschrijving van de verschillende sociale mediakanalen en de berichten 

betreffende reclameactiviteiten voor kansspelen te hebben, zijn de sociale mediakanalen van CasinoNieuws.nl geheel compliant 

met geldende wetgeving en punt 2.2 van de KVA-code. 

 

De verwijzing naar een ‘Verantwoord spelen’ webpagina 

Tot slot dient elke webpagina van uw website te verwijzen naar een ‘Verantwoord spelen’ webpagina. Punt 2.9 van de KVA-code 

geeft aan dat u een informatieve pagina over ‘Verantwoord spelen’ dient te hebben, welke middels verwijzing (bijv. hyperlink in 

de footer) vanaf iedere webpagina bezocht kan worden. CasinoNieuws.nl heeft een ‘Speel bewust’ webpagina waar u op elke 

andere webpagina van uw website naar verwijst door middel van een link in de footer en een verwijzing boven in de website van 

CasinoNieuws.nl. 

 

Conclusie 

CasinoNieuws.nl verwijst op een duidelijke wijze naar de webpagina betreffende verantwoord speelgedrag. De website van 

CasinoNieuws.nl heeft duidelijk zichtbare 18+ kenmerk, zowel in de footer als boven in de website. CasinoNieuws.nl geeft door 

de verschillende duidelijk zichtbare 18+ kenmerken aan voor welke doelgroepen de inhoud bedoeld is. De verschillende sociale 

media kanalen van CasinoNieuws.nl hebben in de beschrijving een duidelijk zichtbaar 18+ kenmerk en geven bij elk bericht dat 

deel uitmaakt van reclameactiviteit voor kansspelen het 18+ kenmerk ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’. Omdat voldoende 

duidelijk gemaakt wordt voor welke doelgroep de sociale mediakanalen van CasinoNieuws.nl geschikt zijn, en de website 

duidelijke 18+ kenmerken heeft, is Casinohunten.nl geheel compliant aan geldende wetgeving en punt 2 van de KVA-code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kva.nl/
https://kva.nl/
https://www.casinonieuws.nl/speel-bewust/
https://kva.nl/
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3. Zorgvuldige en evenwichtige vormgeving van uitingen  

 Compliant  Compliant 

 Non-compliant    

Toelichting: 
 

U dient als affiliate spelers niet aan te zetten om op een onmatige wijze deel te nemen aan kansspelen bij kansspelaanbieders. 

Het niet dienen aan te zetten tot onmatige deelname aan kansspelen betekent dat reclame terughoudend en evenwichtig dient 

te zijn wat betreft bijvoorbeeld vorm, doelgroep, inhoud, strekking, aantal en soort kanalen waarop de reclame-uiting wordt 

aangeboden. Artikel 2.3 van de Beleidsregels verantwoord spelen geeft een preciezere definitie voor het aanzetten tot onmatige 

deelname aan kansspelen. U dient als affiliate nimmer:  

 

- Consumenten overhalen tot het nemen van impulsieve beslissingen om deel te nemen aan kansspelen door middel van 

aanbiedingen, kortingsacties of bonussen die de kennelijke bedoeling hebben een sterk gevoel van urgentie bij de 

consument te creëren; 

- Kansspelen aanprijzen als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen; 

- Gokken als leefstijl promoten; 

- De gevolgen van onmatige deelneming bagatelliseren. 

 

Verder geeft artikel 2 lid 2 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen aan dat u als affiliate zorgvuldig 

dient om te gaan met uw reclame-uitingen, u dient nimmer:  

 

- Het tot voorbeeld te stellen van onmatige deelneming; 

- Het bagatelliseren van de gevolgen van onmatige deelneming; 

- Het wekken van de indruk dat deelneming aan kansspelen een oplossing kan vormen voor financiële of andere 

persoonlijke problemen. 

 

Gelet op de twee bovenstaande wetsartikelen (artikel 2.3 van de Beleidsregels verantwoord spelen en artikel 2 lid 2 van het Besluit 

werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen) dient u uw websitebezoekers niet aan te zetten tot onmatige deelname aan 

kansspelen. Verder geeft 2.3.3. (blz. 35) van het besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand 

aan dat bij reclame- en wervingsactiviteiten bijgedragen dient te worden aan de doelstellingen van het Nederlandse 

kansspelbeleid. 

 

Zorgvuldige vormgeving van uitingen betreffende kansspelaanbieders 

Uw CasinoNieuws.nl website informeert uw bezoekers over verschillende vergunde kansspelaanbieders, CasinoNieuws.nl heeft 

geen wervende artikelen over onvergunde kansspelaanbieders en wekt niet de indruk dat deelname aan een onvergund 

kansspelaanbod een ‘goed idee’ is. CasinoNieuws.nl verwijst grotendeels naar legale kansspelaanbieders en moedigt door reviews 

de websitebezoekers aan om bij deze vergunde kansspelaanbieders te spelen. Dit is in overeenstemming met de doelstelling van 

het Nederlandse kansspelbeleid en artikel 2 lid 2 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Punt 3.1 

van de KVA-code geeft verder aan dat uw website zorgvuldige en evenwichtige vormgeving aan de reclame- en/of 

marketingactiviteit moet geven. Omdat uw website compliant is met de doelstelling van het Nederlandse kansspelbeleid is 

CasinoNieuws.nl op dit punt compliant met geldende wetgeving en punt 3.1 van de KVA-code. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=2&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033412/2021-04-01#Hoofdstuk3
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=2&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=2&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2020/08/20/besluit-houdende-bepalingen-ter-uitvoering-van-de-wet-kansspelen-op-afstand/Ontwerpbesluit+kansspelen+op+afstand+-+versie+8+juli+2020.pdf
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=2&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://kva.nl/
https://kva.nl/
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Zorgvuldige vormgeving van uitingen betreffende de artikelen/informerende teksten 

Buiten de reviews over vergunde kansspelaanbieders is de informatie en het aanbod dat op uw website gedaan wordt goed 

objectief geschreven. De indruk wordt nimmer gewekt dat deelname aan kansspelen een oplossing is voor financiële en/of 

persoonlijke problemen. Tevens wordt nimmer gesteld dat deelname aan kansspelen een snelle manier is om rijk te worden. Op 

de website wordt slechts informatie gegeven zodat spelers een beter inzicht krijgen in verschillende kansspelaanbieders, 

kansspelen, termen die in de kansspelsector gebruikt worden en weetjes om de kansen van een speler te verhogen door 

slim/logisch speelgedrag. 

 

Conclusie 

CasinoNieuws.nl heeft enkel wervende teksten en reviews over vergunde kansspelaanbieders. Verder is de informatie en het 

aanbod dat op uw website gedaan wordt goed objectief geschreven. De indruk wordt nimmer gewekt dat deelname aan 

kansspelen een oplossing is voor financiële en/of persoonlijke problemen. Tevens wordt nimmer gesteld dat deelnemen aan 

kansspelen een snelle manier is om rijk te worden. Op de website wordt slechts informatie gegeven zodat spelers een beter inzicht 

krijgen in verschillende kansspelaanbieders, kansspelen en de verschillende termen die door kansspelaanbieders gebruikt worden. 

CasinoNieuws.nl is hierdoor compliant aan artikel 3 lid 1 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, 

artikel 2.3.3 van het besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) 

en punt 3 van de KVA-code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=3&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/03/tk-bijlage-besluit-kansspelen-op-afstand/tk-bijlage-besluit-kansspelen-op-afstand.pdf
https://kva.nl/
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4. Voorkomen misleiding  

 Compliant   Compliant 

 Non-compliant   

Toelichting: 

 

Als affiliate dient u te zorgen voor transparantie en duidelijkheid bij het aanprijzen van kansspelaanbieders en kansspelen. U mag 

niet de indruk geven dat spelers een overwegende invloed kunnen uitoefenen op het resultaat (winkansen) van een kansspel. 

Artikel 3 lid 1 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en artikel 2.4 van de Beleidsregels verantwoord 

spelen geven aan dat er nimmer sprake dient te zijn van misleiding. De wet verstaat onder misleidende wervings- en 

reclameactiviteiten in ieder geval dat in of aan de wervings- en reclameactiviteiten: 

 

- Een onrealistisch of incorrect beeld van een product of dienst wordt gegeven; 

- Voorwaarden worden verbonden aan de (eenmalige) gratis deelneming aan een kansspel welke voorwaarden het gratis 

karakter van de deelname tenietdoen; 

- Geen duidelijkheid wordt geboden over de duur van de deelneming aan een kansspel of dat de gratis deelneming aan een 

kansspel zonder toestemming van de consument automatisch overgaat in betaalde deelneming; 

- De indruk wordt gewekt dat de consument in het algemeen overwegend invloed kan uitoefenen op de uitkomsten van 

een door een vergunninghouder aangeboden kansspel; 

- De indruk wordt gewekt dat de consument in het algemeen overwegend invloed heeft op zijn spelresultaat door het volgen 

van een training, studie, of (online) cursus; 

- De indruk wordt gewekt dat de raad van bestuur de wervings- en reclameactiviteiten, de kansspelen of de 

vergunninghouder heeft goedgekeurd, anders dan de neutrale vermelding dat een vergunninghouder beschikt over een 

vergunning op grond van de wet; of 

- De indruk wordt gewekt dat de vergunninghouder beschikt over een Europese vergunning of onder Europees toezicht valt. 

 

In het Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) deel 2.3.1 en 

2.3.3 wordt aangegeven dat u als affiliate meer inzicht heeft in factoren die een websitebezoeker en/of speler beïnvloeden. Door 

de informatieasymmetrie is het aan u als verantwoord affiliate om te voorkomen dat misleiding optreedt. 

 

Transparante en duidelijke vormgeving van artikelen en webpagina’s 

De artikelen op uw website over kansspelaanbieders, weddenschappen en bonussen zijn niet misleidend. Uw website schetst een 

objectief beeld van de kansspelaanbieders. Uw website geeft een duidelijk objectief overzicht van verschillende soorten 

kansspelaanbieders en bonussen. Uw website licht uw websitebezoeker in over de verschillen tussen de desbetreffende 

kansspelaanbieders en de verschillende bonussen die door kansspelaanbieders kunnen en worden aangeboden. U geeft uw 

websitebezoeker een goed idee van de werking en de voor- en nadelen van bonussen van de verschillende kansspelaanbieders, 

een goed voorbeeld hiervan zijn uw artikelen over verschillende bonussen, ‘Casino bonus’ en ‘instructies’ artikelen over het 

gebruiken/claimen van verschillende bonussen. 

 

Transparante en duidelijke vormgeving van CasinoNieuws.nl 

Buiten de artikelen op de website over kansspelaanbieders en bonussen dient CasinoNieuws.nl duidelijk en transparant te zijn 

over het aanbod dat op de website gedaan wordt. Gelet op artikel 3 lid 1 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie 

kansspelen en artikel 2.4 van de Beleidsregels verantwoord spelen en punt 4.4 van de KVA-code dient uw website nimmer de 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=3&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2020/08/20/besluit-houdende-bepalingen-ter-uitvoering-van-de-wet-kansspelen-op-afstand/Ontwerpbesluit+kansspelen+op+afstand+-+versie+8+juli+2020.pdf
https://www.casinonieuws.nl/casino-bonus/
https://www.casinonieuws.nl/instructies/
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=3&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=3&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://kva.nl/
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indruk te wekken dat de speler in het algemeen overwegend invloed heeft op zijn speelresultaat door het volgen van bijvoorbeeld 

een stappenplan (behalve bij kansspelen waar dit het geval kan zijn zoals poker). CasinoNieuws.nl wekt niet de indruk dat spelers 

een directe invloed kunnen uitoefenen op uitkomsten van kansspelen en is duidelijk in de winkansen die spelers hebben. De 

artikelen op CasinoNieuws.nl trachten enkel de websitebezoeker te informeren over verschillende kansspelen en slim speelgedrag 

(bijvoorbeeld voldoende geïnformeerd zijn bij het plaatsen van een weddenschap op een wedstrijd). 

 

Transparantie en duidelijkheid van de diensten die CasinoNieuws.nl aanbiedt 

Gelet op geldende wetgeving en 4.4 van de KVA-code dient u als verantwoord affiliate duidelijk te zijn over het aanbod dat op uw 

website gedaan wordt, uw website mag nimmer de indruk geven dat kansspelen op uw website gespeeld mogen worden. 

CasinoNieuws.nl geeft duidelijk aan zelf geen kansspelen aan te bieden geheel conform geldende wetgeving en 4.4 van de KVA-

code. 

 

Conclusie 

Uw artikelen over kansspelaanbieders, bonussen en kansspelen zijn objectief en misleiden uw websitebezoekers niet. Er wordt 

niet de indruk gewekt dat spelers een overwegende invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van een kansspel. Uw website is 

hierdoor compliant met punt 4 van de KVA-code, artikel 3 lid 1 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen 

en artikel 2.4 van de Beleidsregels verantwoord spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kva.nl/
https://kva.nl/
https://kva.nl/
https://kva.nl/
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=3&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
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5. Afstemming reclame op verslavingspreventie  

 Compliant  Compliant 

 Non-compliant   

Toelichting: 
 

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft nadrukkelijk aangegeven dat verslavingspreventie een heel belangrijk punt is voor de 

Nederlandse kansspelmarkt, dit wordt gereflecteerd in de wetgeving en de maatregelen die gehanteerd worden. Als verantwoord 

affiliate is het uw verantwoordelijkheid om spelers voor kansspelverslaving te beschermen en hulpmiddelen aan te bieden om 

kansspelverslaving te voorkomen en te verhelpen. Artikel 8 lid 1 sub G en artikel 8 lid 2 sub A en E van het Besluit werving, reclame 

en verslavingspreventie kansspelen geeft aan dat uw website de websitebezoeker over de risico’s van kansspelen en de ernst van 

verslaving dient in te lichten, verder dient u een verwijzing te hebben naar de website van de Kansspelautoriteit en een aantal 

externe partijen betreffende het verhelpen van kansspelverslaving. U dient een directe link te hebben naar: 

 

- één of meer online werkzame instellingen voor verslavingszorg; 

- één of meer online werkzame instellingen voor anonieme hulp bij kansspelverslaving; 

- één of meer fysiek in Nederland werkzame instellingen voor verslavingszorg;  

- één of meer fysiek in Nederland werkzame instellingen voor anonieme hulp bij kansspelverslaving; 

- een directe link naar de pagina van de Kansspelautoriteit. 

 

Buiten de links op uw ‘Verantwoord spelen’ webpagina dient u rekening te houden met de verantwoordelijkheid van uw reclame 

en wervingsactiviteit op uw ‘Verantwoord spelen’ webpagina. Artikel 2.6 van de Beleidsregels verantwoord spelen stelt welke 

soorten wervings- en reclameactiviteiten worden gezien als onverantwoord. Dit zijn:  

 

- Wervings- en reclameactiviteiten met een sterk wervend karakter voor een kansspel waarvan uit de risicoanalyse naar 

voren is gekomen dat het kansspel een hoog risicopotentieel heeft;  

- Wervings- en reclameactiviteiten die een bij de risicoanalyse geconstateerde risicofactor van het kansspel versterken;  

- Wervings- en reclameactiviteiten die spelers aanzetten tot doorspelen, terwijl uit de risicoanalyse naar voren is gekomen 

dat het kansspel een hoog risicopotentieel heeft; 

- Wervings- en reclameactiviteiten die een kansspel presenteren als een betrekkelijk ongevaarlijk kansspel, terwijl uit de 

risicoanalyse naar voren is gekomen dat het kansspel een hoog risicopotentieel heeft. 

 

U bent niet verplicht om een risicoanalyse te maken, omdat uzelf geen kansspelen aanbiedt. Door de beleidsregels en artikel 3a 

van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, waarin wordt aangegeven dat u uw reclame wervings- en 

reclameactiviteiten op de risico’s dient af te stemmen, wordt duidelijk gemaakt dat u een bewuste overweging dient te maken 

tussen het risico dat een bepaald kansspel met zich meebrengt en de manier waarop u reclame maakt.  

 

Verder geeft het Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) 

onder onderdeel E (uitleg over artikel 3a) op pagina 134 aan dat het risico van de Wervings- en reclameactiviteiten afhankelijk is 

van het spel en de manier waarop de Wervings- en reclameactiviteiten gepresenteerd wordt. Dit betekent dat u als affiliate altijd 

goed dient te letten op uw wervings- en reclameactiviteit en rekening dient te houden met de risico’s die de reclame met zich 
meebrengt tezamen met de manier en locatie waarop uw wervings- en reclameactiviteiten plaatsvinden. Dit betekent dat uw 

website altijd goed dient te letten op uw wervings- en reclameactiviteit en rekening dient te houden met de risico’s die de reclame 
met zich meebrengt en de manier en locatie waarop uw wervings- en reclameactiviteiten plaatsvinden.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=3&afdeling=2&paragraaf=2&artikel=8&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=3&afdeling=2&paragraaf=2&artikel=8&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13410.html
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033412&hoofdstuk=2&artikel=3a&z=2021-04-01&g=2021-04-01
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2020/08/20/besluit-houdende-bepalingen-ter-uitvoering-van-de-wet-kansspelen-op-afstand/Ontwerpbesluit+kansspelen+op+afstand+-+versie+8+juli+2020.pdf
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Vindbaarheid van de webpagina over verantwoord speelgedrag 

Uw website heeft op elke webpagina een goed vindbare, duidelijke verwijzing naar uw ‘Speel bewust’ webpagina. CasinoNieuws.nl 

heeft een duidelijke verwijzing in de footer opgenomen de “Gokverslaving” verwijzing brengt de websitebezoeker naar de ‘Speel 

bewust’ webpagina van CasinoNieuws.nl. CasinoNieuws.nl verwijst goed en duidelijk op elke webpagina naar de webpagina over 

verantwoord speelgedrag conform punt 5.1 van de KVA-code. 

 

De informatie die wordt aangeboden 

Buiten de vindbaarheid van de ‘Speel bewust’ webpagina dient uw website, gelet op artikel 8 lid 1 van het Besluit werving, reclame 

en verslavingspreventie kansspelen, bepaalde gegevens aan uw websitebezoeker op een begrijpelijke, duidelijke en passende 

wijze te verstrekken. U dient uw websitebezoeker te informeren over: de categorieën personen aan wie geen kansspelen mogen 

worden aangeboden, de risico’s die gepaard gaan met kansspelen (kans op kansspelverslaving), verantwoord speelgedrag, de in 

Nederland beschikbare verslavingszorg en anonieme hulp en de mogelijkheid om zich uit te sluiten aan kansspelen (Cruks).  

 

Uw website geeft duidelijk aan dat verslavingspreventie en gezonde deelname aan kansspelen belangrijke punten zijn. Uw website 

geeft op verschillende webpagina’s in meervoud aan dat het belangrijk is om op een gezonde wijze deel te nemen aan kansspelen. 

Buiten de andere webpagina’s licht CasinoNieuws.nl de websitebezoeker op de ‘Speel bewust’ webpagina nader in over 

verantwoord speelgedrag, wanneer het speelgedrag gevaarlijk kan zijn, de symptomen van gevaarlijk speelgedrag en de 

mogelijkheid voor de speler om zich door middel van het Cruks systeem uit te sluiten aan kansspelen. CasinoNieuws.nl geeft 

uitgebreid informatie over kansspelverslaving en de risico’s die gepaard gaan met deelname aan kansspelen, gelet op artikel 8 lid 

1 sub H en sub I van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en 5.2 van de KVA-code biedt 

CaisnoNieuws.nl voldoende informatie op de ‘Speel bewust’ webpagina.  
 

Middelen die worden aangeboden op de ‘Gokverslaving’ webpagina 

Buiten de informatie die wordt aangeboden op de ‘Speel bewust’ webpagina, dient de webpagina bepaalde middelen aan de 

websitebezoeker te geven betreffende het krijgen van hulp/extra informatie over kansspelverslaving gelet op artikel 8 lid 1 sub G 

en artikel 8 lid 2 sub A en E van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Uw website dient verschillende 

directe links te hebben naar derde partijen. 

 

CasinoNieuws.nl geeft op de ‘Speel bewust’ webpagina duidelijk verschillende links naar verschillende derde partijen waaronder, 
de Nederlandse Kansspelautoriteit, het Cruks systeem, verschillende derde partijen die de websitebezoeker nader 

inlichten/helpen met kansspelverslaving. Gelet op artikel 8 lid 1 sub G en artikel 8 lid 2 sub A en E van het Besluit werving, reclame 

en verslavingspreventie kansspelen biedt CasinoNieuws.nl voldoende middelen op de ‘Speel bewust’ voldoende middelen aan uw 

websitebezoeker om hulp/aanvullende informatie betreffende kansspelverslaving bij derde partijen te krijgen. De middelen die 

op de ‘Speel bewust’ webpagina van CasinoNieuws.nl aangeboden worden zijn compliant met geldende wetgeving en punt 5.2 

van de KVA-code. 

 

Reclameactiviteit op de ‘Verantwoord spelen’ webpagina 

CasinoNieuws.nl dient altijd goed te letten op de wervings- en reclameactiviteit en dient rekening te houden met de risico’s die 
de reclame met zich meebrengt en de manier en locatie waarop de wervings- en reclameactiviteiten plaatsvindt. CasinoNieuws.nl 

heeft geen reclame- en wervingsactiviteit op de ‘Speel bewust’ webpagina. Uw ‘Speel bewust’ webpagina geeft enkel informatie 

over kansspelverslaving en verantwoord speelgedrag en biedt verschillende middelen aan om meer informatie/hulp te krijgen 

betreffende kansspelverslaving. Conform geldende wetgeving en 5.3 van de KVA-code. 

 

Conclusie 

U geeft op CasinoNieuws.nl duidelijk aan dat het verantwoord speelgedrag belangrijk is en dat spelers dienen te letten op hun 

speelgedrag. Uw ‘Speel bewust’ webpagina geeft voldoende informatie betreffende kansspelverslaving en verantwoord 

speelgedrag en biedt een aantal derde partijen aan waar uw websitebezoeker aanvullende informatie en/of hulp kan krijgen 

betreffende kansspelverslaving. De website licht de websitebezoeker in over de risico’s en symptomen van kansspelverslaving. 

Op uw ‘Speel bewust’ webpagina worden voldoende middelen en informatie aangeboden in het kader van kansspelverslaving en 

verantwoord speelgedrag geheel compliant met geldende wetgeving en punt 5 van de KVA-code. 

 

https://www.casinonieuws.nl/speel-bewust/
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https://www.casinonieuws.nl/speel-bewust/
https://kva.nl/
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