
 

Onderwerp: Bonussen       Datum: 5 november 2021 

Aan:  ,  

Auteurs:  ,   (team reclame)  

Afgestemd met:   (team verslavingspreventie),   

Geraadpleegde personen:  ,  ,  ,   en   

 

Dit advies is geschreven naar aanleiding van de vraag van Holland Casino1 of een bonus mag worden 
aangeboden aan jongvolwassenen en minderjarigen (A). In het verlengde hiervan is eveneens bekeken welke 
andere beperkingen voor bonussen gelden op grond van de wet- en regelgeving (B), hoe de Nederlandse 
praktijk er op dit moment uitziet (C) en wat dit betekent voor het toezicht op bonussen (D). Op basis hiervan 
wordt een – voorlopig – advies aan manager toezicht opgesteld (E).  

A. Is het aanbieden van een bonus aan minderjarigen en/of jongvolwassenen toegestaan?  

Wat is een bonus?  

Een bonus is een goed of een dienst, waaronder gratis speeltegoed, aangeboden om spelers voor de vergunde 
kansspelen te werven of te behouden of om reclame voor die kansspelen te maken (artikel 1 aanhef en onder f 
Besluit werving reclame verslavingspreventie kansspelen (hierna: Bwrvk)). Voorbeelden hiervan zijn een 
stortingsbonus of een gratis weddenschap. Het aanbieden van bonussen wordt blijkens de toelichting bij het 
Bwrvk opgevat als een wervings- of reclameactiviteit in de zin van artikel 1, aanhef en onder e Bwrvk).2  

Wat is géén bonus? 

Er is volgens de toelichting geen sprake van een bonus wanneer het aangeboden voordeel onderdeel uitmaakt 
van het kansspel en de spellogica. Prijzen zoals een extra spel dat in een speelautomatenspel wordt gewonnen, 
zijn zodoende geen bonussen. Ook extra spelrondes die tijdens het spel kunnen worden behaald en daarmee 
onderdeel uitmaken van het vergunde kansspel en de spellogica, zijn dus geen bonussen. 

Antwoord: Bonussen zijn een reclameactiviteit. Dit betekent dat de algemene regels ten aanzien van reclame- 
en wervingsactiviteiten ook op bonussen van toepassing zijn. Vergunninghouders mogen hun bonussen 
daarmee niet richten op maatschappelijk kwetsbare groepen van personen (artikel 2, derde lid Bwrvk). Onder 
kwetsbare groepen van personen wordt in ieder geval verstaan minderjarigen en personen die kenmerken van 
risicovol spelgedrag vertonen (artikel 2, derde lid Bwrvk).3 Voor aanbieders van een speelcasino, 
kansspelautomaten en kansspelen op afstand geldt dat zij bonussen tevens niet mogen richten op personen in 
de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar; (artikel 2, vierde lid Bwrvk). Beide verboden gelden voor alle soorten 
bonussen. NB. Dit hebben we, op verzoek van Bernadette, al expliciet verwoord op de website van de Ksa. 
Hiermee is ook de vraag van HC beantwoord. 

B. Overige regels m.b.t. bonussen  

Hierna zijn de (overige) belangrijkste reclameregels opgenomen die relevant zijn voor bonussen alsmede de 
reclameregels die specifiek en uitsluitend gelden voor bepaalde vergunninghouders voor het aanbieden van 
bonussen.  

B.1 Alle vergunninghouders 

Het bonusaanbod is zorgvuldig en evenwichtig  

De wervings- en reclameactiviteiten van alle vergunninghouders moeten zorgvuldig en evenwichtig zijn en 
mogen niet aanzetten tot onmatige deelname (artikel 4a, tweede lid Wet op de kansspelen (hierna: Wok)). Dit 
geldt zodoende ook voor het aanbieden van bonussen. Wanneer het betreffende bonusaanbod onvoldoende 
terughoudend is qua vorm, doelgroep, inhoud, strekking, aantal en soort kanalen waarop de bonus wordt 

                                                           
1 HC heeft op 5 oktober telefonisch contact gehad met René Jansen. HC biedt op dit moment geen bonussen aan 
minderjarigen en jongvolwassenen aan. andere vergunninghouders doen dit wel. HC vraagt zich af wie de juiste praktijk 
hanteert.  
2 Toelichting Bwrvk (Besluit KOA), Staatsblad 2021, 37, pagina 175.  
3 Ibid.  
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aangeboden, dan kan dit aanleiding zijn om handhavend op te treden.4 Ook het creëren van een sterk gevoel 
van urgentie door middel van een tijdelijk bonusaanbod kan aanzetten tot onmatige deelname.5  

Het bonusaanbod bevat duidelijke voorwaarden 

Reclame voor kansspelen mag consumenten niet misleiden.6 Dit betekent dat bij elke afzonderlijke 
reclameactiviteit informatie moet worden verstrekt aan de speler.7 Dit is niet anders bij het aanbieden van een 
bonus. De vergunninghouder die een bonus aan spelers aanbiedt, moet dat aanbod zodoende steeds voorzien 
van juiste, volledige en voor de consument begrijpelijke informatie over de voorwaarden en de aard van die 
bonus (i.e. hoogte, rondspeelvereiste, inzetbijdrage, vervaldatum etc.).8  

B.2 Vergunninghouders casino’s, speelhallen, online kansspelen 

Het bonusaanbod is afgestemd op de uitkomsten van de risicoanalyse  

De houder van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino, het aanwezig hebben van een of meer 
kansspelautomaten of het organiseren van kansspelen op afstand, moet reclame afstemmen op de uitkomsten 
van de risicoanalyse.9  De aanbieder van deze kansspelen moet dus steeds beoordelen of een reclameactiviteit 
zoals een bonus verantwoord is voor een specifiek kansspel. Voor hoog risico kansspelen geldt dat bepaalde 
reclame nooit verantwoord is. Dat is onder meer het geval bij reclame met een sterk wervend karakter. 
Voorbeelden van sterk wervende reclame zijn banners, pop-ups of mailtjes waarin spelers worden gewezen op 
hoge bonussen. Ook reclame die spelers aanzet tot doorspelen is bij die kansspelen niet toegestaan. Bonussen 
die gekoppeld zijn aan een bepaald aantal keren deelnemen aan zo’n kansspel, zijn voorbeelden van 
onverantwoorde reclameactiviteiten die aanzetten tot doorspelen.10 Ook spaar- en loyaliteitsprogramma’s die 
gekoppeld zijn aan deelname aan een hoog risico spel, \kunnen vallen onder dit verbod.  

Specifieke regels voor bonussen  

Voor vergunninghouders tot het organiseren van een speelcasino, tot het aanwezig hebben van een of meer 
kansspelautomaten in een speelautomatenhal of tot het organiseren van kansspelen op afstand gelden 
specifieke regels voor het aanbieden van bonussen: 

• bonussen worden niet aangeboden tijdens deelname (vanaf moment aanmaak spelersprofiel) aan 
kansspel (artikel 2a, eerste lid onder a Bwrvk); 

• bonussen worden niet aangeboden binnen een bij regeling van onze Minister vastgestelde termijn nadat 
hij jegens die speler een interventiemaatregel heeft getroffen (artikel 2a, tweede lid onder b Bwrvk);  

• het moment waarop een bonus wordt aangeboden of de aard van de bonus niet wordt afgestemd op het 
individuele speelgedrag van de speler (artikel 2a, tweede lid Bwrvk); 

• de speler wordt op passende, duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd over de bonus, de 
voorwaarden voor de verstrekking van de bonus en voor de uitkering van eventueel daarmee verkregen 
speelwinst. Er wordt geen bonus verstrekt aan een speler die de voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft 
aanvaard (artikel 2a, tweede lid Bwrvk); 

• de speler wordt in de gelegenheid gesteld te allen tijde aan te geven dat hij niet meer in aanmerking wil 
komen voor een bonus (artikel 2a, vierde lid Bwrvk).  

C. Bonussen in de praktijk 

Er is op dit moment nog relatief weinig informatie beschikbaar over het bonusaanbod van Nederlandse 
vergunninghouders. Uit een recente inventarisatie door team o blijkt dat in ieder geval de volgende aanbieders 
momenteel gebruik maken van bonussen: Hollandcasino.nl, Toto.nl, Ggpoker.nl, Bet365.nl en Betcity.nl. De 
soorten bonussen die worden aangeboden zijn divers en variëren van stortingsvoordeel, leaderboardbonus en 
gratis geld tot tickets voor pokertoernooien en loyaliteits- en spaarprogramma’s. Overige vergunninghouders 
hebben op dit moment nog geen actief reclamebeleid of bieden geen (zichtbare) bonussen aan.11 

Ondanks de beperkte informatie weten we dat bonussen een belangrijke en onderscheidende wervings- en 
reclameactiviteit vormt voor aanbieders. Met name in deze fase, waarin aanbieders zich van elkaar (en van 

                                                           
4 Toelichting Beleidsregels verantwoord spelen, Staatscourant 2021, 13410 pagina 12.  
5 Ibid 
6 Artikel 4, derde lid Wok.  
7 Artikel5, eerste lid, Bwrvk.  
8 Toelichting Bwrvk (Besluit KOA), Staatsblad 2021, 37, pagina 175. 
9 Artikel 2, vierde lid Rwvk juncto artikel 7, tweede lid Bwrvk. Zie ook toelichting Bwrvk (Besluit KOA), Staatsblad 2021, 37, 
pagina 180 
10 Ibid, pagina 47 
11 Deze conclusie is gebaseerd op de op dit moment bekende (openbare) informatie. We sluiten niet uit dat een deel van de 
reclameactiviteiten, waaronder het bonusaanbod, op dit moment nog niet zichtbaar voor ons is, bijvoorbeeld omdat dit 
rechtstreeks aan spelers wordt aangeboden.  



illegale partijen) moeten onderscheiden om een marktaandeel te verwerven, ligt veel nadruk op reclame. We 
verwachten dan ook dat (nieuwe) vergunninghouders de komende maanden steeds actiever zullen worden met 
het aanbieden van diverse bonussen. Die trend wordt versterkt naar mate er meer vergunninghouders tot de 
markt toetreden. Die toename kan leiden tot het opzoeken van grenzen op het gebied van bonussen met 
mogelijk excessen tot gevolg.  

D. Toezicht op bonussen  

Hierboven werd geconcludeerd dat er wettelijke regels gelden voor bonussen, dat bonussen op dit moment in 
Nederland worden aangeboden en dat we verwachten dat de hoeveelheid bonussen sterk zal toenemen i.v.m. 
onderlinge concurrentie. We schetsten ook onze zorg ten aanzien van deze toename van bonussen en het 
ontstaan van excessen. Dit vormt aanleiding om deze ontwikkelingen in de gaten te houden maar uiteraard ook 
om op te treden indien vergunninghouders de regels voor bonussen overtreden. De vraag is vervolgens: waar 
gaat de komende periode onze focus naar uit wanneer we toezicht houden op bonussen?  

Invulling norm 

Voordat we deze vraag beantwoorden wijzen we nog kort op het volgende. De wetgever heeft in de aanloop naar 
opening van de online markt geworsteld met bonussen. Onderkend wordt dat het aanbieden van bonussen een 
belangrijk onderdeel is van de wervings- en reclameactiviteiten van kansspelaanbieders en dat voor de 
noodzakelijke kanalisatie het van belang is zij dit marketinginstrument kunnen inzetten. Bonussen zijn daarmee 
simpelweg toegestaan. Tegelijkertijd constateert de wetgever in de toelichting bij de wet dat bonussen vaak een 
sterk wervend karakter hebben en al snel aanzetten tot onmatig deelname.12 Ook licht de wetgever toe dat hoe 
hoger het risicopotentieel van een kansspel is, des te minder verantwoord het aanbieden van bepaalde 
bonussen is. De wetgever hinkt dus ten aanzien van bonussen op twee gedachten. Het is aan de Ksa om met dit 
in het achterhoofd invulling te geven aan de normen in de hierboven genoemde wettelijke regels. 

Prioritering handhaving schadelijk bonusaanbod 

Gelet op de toename van bonussen zullen we niet alles direct kunnen aanpakken via handhaving.13 In 2022 
richten we ons daarom op bonussen die het meest schadelijk zijn en die tevens aansluiten bij de geprioriteerde 
reclameonderwerpen. Dat komt neer op de volgende categorieën:  

• bonussen die gericht zijn op minderjarigen en jongvolwassen14; 
• bonussen die zijn afgestemd op het individuele gedrag van spelers; 
• bonusvoorwaarden die onjuiste of onvolledige informatie bevatten 

Uiteraard kan nog steeds ad hoc worden ingegrepen wanneer ander schadelijk gedrag plaatsvindt, bijvoorbeeld 
bij excessief hoge bonussen, bij het creëren van sterke urgentie bij de speler (‘deze bonus is nog maar 1 uur 
geldig’) of bij onredelijke rondspeelvereisten of zeer korte uitbetalingstermijnen.  

Hierbij hoort wel een kanttekening. Het aanbieden van bonussen en spaarprogramma’s, met de bijbehorende 
voorwaarden, gebeurt voor een groot deel rechtstreeks tussen aanbieder en speler. Zolang de Ksa niet beschikt 
over eigen accounts op de verschillende gokwebsites, zijn de mogelijkheden tot toezicht dus beperkt.  

Vergroten kennis wettelijke regels bij vergunninghouders 

Om te voorkomen dat vergunninghouders schadelijke bonussen aanbieden, zetten we in op het expliciet onder 
de aandacht brengen van de wettelijke regels voor bonussen bij (nieuwe) vergunninghouders. Daarbij 
benadrukken we ook de verplichting om duidelijke en volledige voorwaarden te hanteren. Door het rechtstreeks 
aanschrijven van vergunninghouders worden zij nogmaals geattendeerd op de regels en wordt bovendien 
duidelijk dat de Ksa hun bonusaanbod nauwlettend in de gaten houdt. Deze aanschrijving kan vervolgens via het 
uitbrengen van een nieuwsbericht onder de aandacht van andere stakeholders worden gebracht zoals spelers, 
aspirant vergunninghouders, media en politiek.  

Vergroten kennis bonussen bij spelers  

Een ander belangrijk aandachtspunt is het vergoten van kennis over bonussen onder spelers. Wanneer spelers 
begrijpen wat een bonus precies inhoudt en wat dit betekent voor hun financiële situatie, zullen zij wellicht 
bewuster de keuze maken om een aanbod al dan niet te accepteren. Dit draagt bij aan het beperken van schade 
voor spelers. Dit vraagt om het direct benaderen van spelers via communicatie op onze website en sociale 
media.  

                                                           
12 Met name wanneer bonussen gekoppeld zijn aan deelname, de bonus zeer hoog is of wanneer er gratis speeltegoed wordt 
aangeboden.  zie o.m. toelichting bij Bwrvk.  
13 Dat zou bovendien ook een te grote impact kunnen hebben op de genoemde kanalisatie. 
14 Zoals in onderdeel a van dit stuk al werd genoemd, is het richten van een bonus op kwetsbare groepen niet toegestaan.  



E. Advies  

We adviseren de manager toezicht op dit moment:  

 voorlopige focus op: 
o aanpak schadelijk bonusaanbod; 
o onder de aandacht brengen van wettelijke regels bij vergunninghouders; 
o vergroten kennis bonussen bij spelers via communicatie.  

We monitoren de ontwikkelingen rondom bonussen. Over zes maanden (of zoveel eerder als de omstandigheden 
daarom vragen) evalueren we deze aanpak aan de hand van de op dat moment bekende data (uit o.a. CRUKS), 
informatie over nieuwe vergunninghouders en het specifieke aanbod. Op basis van die gegevens kunnen we het 
handhavingsbeleid dat we hanteren aanpassen of bepaalde normen verder aan scherpen (bijvoorbeeld wanneer 
een bonus te hoog is of dat een specifieke bonus of voorwaarde nooit is toegestaan).  

Na akkoord van de manager toezicht zullen we een plan van aanpak opstellen voor het toezicht op bonussen. 


