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Datum 26 november 2009 
Onderwerp Reactie consultatiedocument 

 
 
Geachte mevrouw Hulshof, 
 
Allereerst wil ik u hartelijk danken voor de gelegenheid die u mij geeft om te 
reageren op het consultatiedocument voor de planning van de 
Consumentenautoriteit voor 2009, middels uw brief van 30 oktober 2009. 
U vroeg mij te reageren op vier vragen. 
 
1) Wat is uw mening over de gekozen thema’s? Zijn dit de 
consumentenproblemen waar de Consumentenautoriteit in 2010-2011 aandacht 
aan zou moeten besteden? 
2) Welke oorzaken ziet u voor de geconstateerde problemen binnen de 
verschillende thema’s? 
3) Zijn er binnen de genoemde thema’s onderwerpen waaraan de 
Consumentenautoriteit volgens u vooral aandacht moet geven? 
 
Onder het thema ‘Oneerlijke handelspraktijken online’ herkent het projectbureau 
Kansspelen de sms-diensten als een blijvend probleem. Terecht dat dit voor de 
derde keer een thema is. Dit ondersteunt trouwens ook het feit dat u uw agenda 
nu voor twee jaar vaststelt, sms-diensten blijken zo’n fenomeen dat niet binnen 
een jaar kan worden aangepakt. 
 
Sms-diensten worden soms onterecht onder de vlag van promotionele kansspelen 
aangeboden. Over de oorzaken hiervan is niet veel bekend. Waarschijnlijk komt 
dit doordat voor promotionele kansspelen geen vergunning aangevraagd hoeft te 
worden, wat het voor kwaadwillende aanbieders makkelijker maakt hiervan 
misbruik te maken. Aan de kant van de gebruiker is de Gedragscode promotionele 
kansspelen mogelijk niet zo bekend. Binnenkort wordt de Gedragscode 
promotionele kansspelen aangescherpt, mogelijk dat dit het misbruik van 
promotionele kansspelen vermindert. 
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Misleidende loterijen en prijzenfestivals waren in 2007 een van de 
aandachtsgebieden, deze passen mijn inziens goed in de omschrijving die u geeft 
van oneerlijke handelspraktijken. Het projectbureau ontvangt nog regelmatig 
meldingen over misleidende loterijen en prijzenfestivals. Uit onze eigen praktijk 
kan ik daarom beamen dat ‘oneerlijke handelspraktijken’ een relevant thema is. 
Dit geldt ook voor ‘de grensoverschrijdendend consument’ een van uw nieuwe 
thema’s voor de komende periode. Misleidende loterijen en prijzenfestivals 
worden ook aangeboden vanuit buurlanden.  
 
Deze thema’s lijken me ook van belang voor de continuïteit van het beleid en het 
waarborgen van de tot nu toe behaalde successen. Het Projectbureau Kansspelen 
wil u hierbij graag waar mogelijk ondersteunen. 
 
4) Heeft u nog andere opmerkingen naar aanleiding van dit consultatiedocument? 
 
Momenteel wordt op het Projectbureau kansspelen hard gewerkt aan de 
oprichting van de Kansspelautoriteit, een zelfstandig bestuursorgaan dat 1 juli 
2009 van start moet gaan. Ik wil de Consumentenautoriteit bedanken voor de 
betrokkenheid bij de oprichting hiervan. Ik ga ervan uit dat de betrokkenheid 
tussen beide autoriteiten in de toekomst wordt bekrachtigd via een convenant.  
 
Ik wens u ook in 2010 veel succes met de uitvoering van uw taken. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
H.W.G. Remme  

 

Programmamanager kansspelen  
 

 
 

 


