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Betreft: Regulering kansspelen 
 
 
Geachte heer Blom, beste Alexander,  
 
Op 13 april jl. heeft u per brief het Goede Doelen Platform verzocht om ons voor 30 april aan te sluiten bij uw 
initiatief om aan de hand van ‘zeven concrete vragen een impactanalyse uit te laten voeren naar de gevolgen van 
artikel 34n voor het internet en de betrokken marktpartijen in het kader van de voorgenomen regulering van online 
kansspelen.’ U hebt tevens aangegeven een brief van gelijke strekking te hebben verzonden aan Amnesty 
lnternational Nederland, het Prins Bernhard CultuurFonds, Natuurmonumenten, het Fonds Slachtofferhulp, het 
Loterijplatform, de Nationale Postcode Loterij, de BankGiroLoterij en de Vriendenloterij. Elk van deze organisaties 
heeft mij gevraagd om ook namens hen op uw verzoek te reageren.  
 
Ik dank u voor uw belangstelling voor het Goede Doelen Platform. Ik zal echter niet op uw verzoek ingaan. Voor 
wat betreft het Goede Doelen Platform en de daarbij aangesloten goededoelenorganisaties geldt dat zij in hun 
internetconsultatiebijdrage van 19 juli 2013 slechts hebben aangegeven dat het wenselijk is dat het kabinet de lat 
hoog legt bij de regulering van de kansspelwet. Daarbij hebben zij geconstateerd dat het wenselijk is dat het illegale 
online kansspelaanbod van de markt geweerd gaat worden. De betrokken organisaties hebben daarbij instemmend 
verwezen naar de suggesties die het Loterijplatform daartoe heeft gedaan in haar consultatiebijdrage van 19 juli 
2013.  
 
De loterijen noemen ‘websiteblokkering’ als een van de mogelijke maatregelen, maar committeren zich daar niet 
aan. Bovendien is het de vraag wat hier precies onder moet worden verstaan (het ging onder meer om payment 
providers die bij doorgifte van online kansspelbetalingen hun licentie van de DNB zouden kunnen kwijtraken). Dit 
alles laat kortom meer dan genoeg ruimte voor debat over de mogelijke invulling van het een en ander. Het lijkt mij 
dat uw bijdrage kan helpen om dit debat te verrijken. Het doet mij daarom deugd dat uw organisatie al heeft 
toegestemd om tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 21 mei aanstaande tweemaal het woord te voeren.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

 
 
 
 
 


