
Reactie Kansspelautoriteit i.o. op het consultatiedocument Agenda 2012-2013, 

binnengekomen per mail op 25-11-2011: 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Van Buchem, 

 

Hierbij doe ik u mijn reactie toekomen op het door u aan ons gezonden 

consultatiedocument. Ik wil u in de eerste plaats danken dat u mij gelegenheid geeft 

hierop te reageren. Bovendien wil ik u complimenteren met de wijze waarop u de 

consultatie heeft vormgegeven. Ik ga hierna in op de door u gestelde vragen. 

 

1. Wat is uw mening over de gekozen aandachtsgebieden en vooronderzoeksgebieden? 

Zijn dit de consumentenproblemen waar de Consumentenautoriteit in 2012-2013 

aandacht aan zou moeten besteden? 

 

Vanuit de door u opgestelde selectiecriteria zijn de drie door u gekozen 

aandachtsgebieden waarop de CA zich zou moeten richten zeer passend. 

Agressieve en misleidende reclame is een veel voorkomende en constante bron van 

ergernis en heeft om die reden ook de aandacht van de politiek. 

Die aandacht geldt eveneens het terrein van de kansspelen. Ook de groei van de 

webwinkels en zeer waarschijnlijk ook aanbieders die het minder nauw nemen met de 

consumentenbelangen vormt een goede aanleiding voor gerichte aandacht van de CA. De 

argumenten die u aangeeft voor het onder de loep nemen van de reisbranche bevatten 

eveneens voldoende reden om 

ook hier aandacht aan te besteden.     

 

2. Zijn er binnen de genoemde aandachtsgebieden en vooronderzoeksgebieden 

onderwerpen waaraan de Consumentenautoriteit volgens u vooral aandacht moet geven? 

Ik kan geen onderwerpen aangeven waarop u speciaal aandacht moet vestigen. Wel wil 

ik erop wijzen dat puzzelboekjes, loterijen en goede doelen (2.1) ook onder het 

aandachtsgebied vallen van de kansspelautoriteit in oprichting. Het komt mij voor dat we 

hierin nauw samenwerken. Datzelfde geldt voor het vooronderzoek naar online-games 

(2.4). Onze ervaring is dat online games regelmatig elementen van kansspelen in zich 

hebben, dan wel de "voordeur" zijn naar het spelen van kansspelen. Dit is des te 

kwalijker omdat veel van deze games zich richten op jeugdige spelers. Ook daarin 

zouden wij graag met u samen willen optrekken. 

  

3. Welke oorzaken ziet u voor de geconstateerde problemen binnen de verschillende 

aandachtsgebieden en vooronderzoeksgebieden? 

Ik meen dat een van de belangrijkste oorzaken is dat het internet voor de consument 

vele voordelen biedt. Men hoeft de deur niet uit en kan vanachter de "keukentafel" 

goederen bestellen, spelletjes spelen en reizen plannen. De sites zien er betrouwbaar uit, 

maar degenen die erachter zitten zijn vaak onzichtbaar of niet te traceren. Bovendien 

zijn (of lijken) producten op internet vaak goedkoper en is er meer keuze dan in de 

fysieke wereld. Dit maakt het voor de consument zeer aantrekkelijk om daarin mee te 

gaan. De consument wordt als het ware door zijn/haar "koopjesgedrag" gelokt, waarna 

hij/zij er niet zelden bedrogen uit komt. Het internet biedt namelijk voor personen die 

het minder voor hebben met de belangen van de consument vele voordelen. 

Bovendien is het voor de consument nauwelijks inzichtelijk welke sites betrouwbaar zijn 

en welke niet. Kortom, met name op internet maakt "gelegenheid de dief".  

 

 



4. Heeft u nog andere opmerkingen naar aanleiding van dit consultatiedocument? 

Ik benadruk dat wij op een aantal gebieden waar uw agenda kansspelen raakt, graag 

met u samen willen optrekken en de krachten willen bundelen. 

 

Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan uw agenda voor de komende twee 

jaren. Rest mij u succes te wensen met de samenvoeging met NMA en OPTA tot de 

Autoriteit Consument en Markt. Ik zie uit naar onze samenwerking. 

 

H.W.G. Remme 

Kwartiermaker kansspelautoriteit 

 

Namens deze 

 

M.P.P.M. Merx 

Kwartiermaker afdeling Toezicht en Sanctionering 


