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Gesprek zwartboek (bestuurlijk) 12 februari 2021 

   
   

   

Omschrijving  Overleg zwartboek (bestuurlijk) 
Vergaderdatum en -tijd  12 februari 2021, 10:00 uur 
Aanwezig   

René Jansen (Ksa) 
Ksa) 
 (Ksa) 

 
(VAN) 

(VAN) 
 (HC) 

(JVH) 
(HC) 

 
 

   
   

 

 
 
Introductie  
 
Rene Jansen vraagt aan de marktpartijen hoe ze dit gesprek willen insteken.  
 

geeft aan dat de sluiting van de Casino’s en speelhallen de 
situatie van illegaliteit heeft verergerd. Consumenten worden niet meer 
beschermd. Misbruik vindt overal plaats, maar vooral online.
begrijpt dat de casino’s en de speelhallen in verband met corona nog niet open 
kunnen. Bovendien is er voor online nog geen vergunning verstrekt. Er bestaat nu 
een oneerlijk speelveld tussen legaal aanbod en illegaal aanbod. Iedereen pakt 
ruimte; landbased illegaal aanbod, online blijft ‘gas geven tot 1 oktober’, affliates 
die nauw samenwerken met die partijen en de .com aanbieders. 
 
De marktpartijen willen weten wat er gaat gebeuren na de inwerkingtreding van 
de wet Koa. De marktpartijen willen weten of (1) we het zelfde denken, (2) of we 
meer kunnen samenwerken, en  willen hun zorgen uiten over de toename van 
illegaliteit. Het wordt volgens de marktpartijen alleen maar erger (de illegaliteit).  
 
Dat de illegaliteit toeneemt is volgens de marktpartijen te zien in de 
jaarverslagen. In die jaarverslagen staat ook dat in Nederland niet wordt 
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opgetreden tegen illegale kansspelen zo lang ze maar aan de prioriteringscriteria 
voldoen (tolerantiebeleid). Dit is slecht voor hoe de markt wordt gezien, maar ook 
hoe de Ksa wordt gezien. Ze gaan proberen de strafbank van tafel te krijgen.   
 
Wat HC en Van vertegenwoordigers aangeven is dat ze niet snappen dat de ksa 
heeft opgeschreven dat hoe eerder men een vergunning aanvraagt, des te minder 
het illegaal aanbod wordt meegewogen. We willen toch geen Zweedse 
toestanden.   
 
2. Online 
Het grootste probleem is volgens de huidige marktpartijen dat online aanbieders 
gewoon door kunnen blijven gaan met het aanbieden.  
 
Volgens zijn er twee soorten partijen, de partijen die een vergunning 
willen (.com) en partijen die geen vergunning willen. De partijen die toch geen 
vergunning willen geven nog even extra gas tot 1 oktober. De .com aanbieders 
doen het niet veel beter. Ze publiceren informatie over dat het allemaal goed gaat 
met de activiteiten in Nederland. Iedereen heeft het gevoel dat ze er toch wel 
mee weg komen. vindt het van groot belang om samen te werken, en 
de signaleringsfunctie verder te ontwikkelen.  
 
René Jansen geeft aan dat de Ksa graag een signalenoverleg plaats wil laten 
vinden. René Jansen geeft nog wel aan dat er grote verschillen zijn tussen de Ksa 
en de marktpartijen. René Jansen geeft ook aan dat hij zich ook zorgen maakt. 
Tegelijkertijd zal de Ksa zich niet van de wijs laten brengen door verschillende 
informatie. We sturen slechts met gevalideerde informatie.  
 
 René Jansen geeft het volgende aan: 

1. Fysieke illegaal aanbod. Dit zijn vooral de pokertournooitjes. De Ksa 
richt zich op de samenwerking en het voeden van politie etc. Politie en 
boa’s en dergelijke zijn overbelast. We moeten uitkijken met het 
beroep doen op de politie met een taskforce. Dit gaat niet gebeuren. 
Het activeren van de politie doen we uiteraard wel waar nodig.  

2. Zaken als Dippen, Bingo’s, daar werken we vooral samen met 
Facebook, Apple, etc. Juist om snel te interveniëren.   

3. 

4. We zien dat de traffic niet echt is toegenomen. Echter krijgen we wel 
signalen dat de omzet stijgen.  

5. Denken we nu dat het veel erger is dan 1 jaar of 2 jaar geleden? 
Antwoord: Nee. 

6. Er is een strategie om te duiden wanneer partijen zich specifiek 
richten op Nederlandse spelers. Hier houdt de Ksa zich aan.  

7. Het Kabinet heeft gekozen voor een strategie. De politiek heeft 
gekozen om geen geoblocking toe te passen. Dit zal er namelijk toe 
leiden dat spelers richting de zgn. Cowboys worden gestuurd. De Ksa 
conformeert zich aan deze politieke uitspraak en ziet geen reden om 
op dit moment een ander beleid te hanteren. We zitten nu in een 
situatie waarbij er sprake is van een overgang van illegaal naar 
legaal. De politiek heeft hierin keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn 
vertaald naar beleidsregels. Dit wordt ook toegevoegd aan de 
vergunning.  

8. René ziet geen reden om de koers te wijzigen.  
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9. René volgt het regeringsbeleid.  
10. Het strafbankje wordt gehanteerd.  

geeft aan dat hij zich zorgen maakt of en hoeverre het 
strafbankje echt gehandhaafd gaat worden. De CEO’s van illegale aanbieders 
zeggen gewoon dat ‘wij vallen onder het ‘tolerantiebeleid’ en daarmee wordt de 
Ksa in een beeldvorming geplaats die kwalijk en onjuist is. Dit is voor zowel de 
sector als de Ksa niet wenselijk. René Jansen geeft aan dat hij de tekst van de 
CEO een paar keer goed heeft beluisterd en dat die tekst duidelijk door een jurist 
is geschreven. Het is namelijk net niet verkeerd wat de man zegt.  
René Jansen geeft aan dat we het goed in de gaten houden en mee nemen bij het 
vergunningsverleningsproces.  
  
In beginsel wil René Jansen gewoon dat de illegale markt wordt gekanaliseerd. 
Maar waar nodig zullen we een vergunning niet verstrekken. Waar nodig blijven 
we gewoon rechtszaken voeren.  
 

stelt een vraag over het beleid.  
 
René Jansen geeft aan dat we hier geen discussie gaan voeren over het gevoerde 
beleid. Vooral niet met een aspirant vergunninghouder (online). Dit is bepaald 
door de regering. Wij voeren dat uit. 
 
René Jansen geeft verder aan dat het webverkeer niet is toegenomen. En dat er 
dus geen reden is om überhaupt te denken om het beleid te wijzigen.  
 

geeft een samenvatting. De kern van deze samenvatting is dat 
partijen die illegaal zijn, ook na 1 april gewoon door kunnen gaat. En dat er voor 
de rest niets wijzigt. voelt een disbalans. Juist omdat de wetgeving er 
wel vanaf 1 april 2021 ligt. geeft aan dat er genoeg signalen zijn dat 
er wel een toename is van het aantal spelers. 
 
René Jansen geeft aan dat we op de beleidsmatige kant niet volledig eens zullen 
worden.  
 

wil nog wel meegeven dat ondanks de beleidskaders, partijen zich 
opschuiven en dat er meer extreme gedragingen plaatsvinden.

 
 
René Jansen geeft aan dat we alles meenemen bij de vergunningverlening. Hierin 
wordt ook gekeken naar gedragingen van partijen. René Jansen geeft aan dat het 
goed zou kunnen zijn dat we een signaal afgeven. Hier kunnen we echter voor de 
rest niets over zeggen. We werken binnen de gestelde kaders van de regering.  
 
René Jansen wil graag wel duidelijke signalen vraagt wat ze 
kunnen doen dat in ieder geval het beeld in de markt verandert dat ze overal mee 
weg willen komen. René Jansen wil gewoon dat we signalen binnen krijgen. Meer 
hoeft er niet te gebeuren. We zitten nu vol in het proces. We moeten alles in orde 
hebben. We zijn op dit moment een zwaar belaste organisatie.  
 

geeft aan dat we met jullie over in gesprek gaan hoe die informatie 
eruit moet komen te zien en tot ons komt. We zoeken constant naar methodes 
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om snelle interventies te plegen. Dit zodat we niet een heel juridisch traject in 
hoeven te gaan. Daarnaast zullen we uitbreiden met 4 FTE voor online.   
 
René Jansen geeft aan de onrust te voelen. René Jansen geeft aan dat iedereen – 
bij de vergunningverlening – streng wordt getoetst.  

geeft aan dat de zin die in de beleidsregel staat ‘als je snel 
aanvraagt’ ‘ook al ben je illegaal geweest’ ‘dan zou dit positief worden 
meegenomen’. Dat roept een rare zweem op.  
 
René Jansen geeft aan dat het mogelijk gaat over de coulance regeling (motie 
Postema). En vraagt om de zinsnede per e-mail rechtstreeks te sturen naar René 
Jansen.  
 
René Jansen hoopt verder dat er wat concrete stappen worden gemaakt. René 
Jansen geeft aan dat er bepaalde zaken zijn waarbij we anders in de wedstrijd 
staan. René Jansen gaat overigens wel het een en ander aanscherpen om zo het 
proces beter te laten verlopen.  
 

geeft aan dat ze het van belang vinden om informatie te 
delen. Waaronder de technische achtergrond van bepaalde ‘creatieve kunstjes’. 
Daarnaast vindt het van belang om te weten wat de invulling 
van de Ksa zal zijn van motie Postema. De perceptie was dat de Ksa vanaf 1 april 
de illegalen hard zou aanpakken (geo blocking). René Jansen verwijst naar het AO  
van december 2019. Ksa zal pas vanaf 1 oktober strenger handhaven.  
 

stelt voor om aan te geven om het betalen van kansspelbelasting een 
onderdeel zou moeten zijn bij de vergunningverlening. René Jansen geeft aan dat 
dit intensief besproken is in de politiek en dat de staatssecretaris hierin keuzes 
heeft gemaakt. Deze keuze moeten we respecteren.  
 

geeft aan dat het verslavingspreventiefonds wel op 1 april inwerking 
zal treden. Hij hint erop dat dit dan ook maar later in moet gaan.  
 

geeft aan dat er heel veel oneffenheden zitten in de huidige 
werkwijze van de Ksa. Illegale aanbieders worden voorgetrokken.

 geeft aan dat dit uitermate pijnlijk is en hij vindt het teleurstellend en 
het geeft hem een onbevredigend gevoel. Vooral dat er na 1 april 2021 niets zal 
wijzigen qua handhaving. Ze gaan maar door met de exploitatie. De kanalisatie is 
belangrijker dan het belonen van partijen die zich wel netjes aan de regels 
houden. geeft aan dat er sprake is van een oneerlijk 
speelveld.  
 
René Jansen geeft aan dat de kanalisatie inderdaad belangrijk is. En het 
spelersperspectief centraal staat. René Jansen snapt de pijn, maar blijft 
koersvast.  
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