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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt dat de bescherming van minderjarigen tegen de blootstelling aan onlinegokken 
een belangrijke beleidsdoelstelling moet blijven; onderstreept dat in alle lidstaten strikte 
en betrouwbare normen voor leeftijdsverificatie en identiteitscontrole moeten worden 
ingevoerd op basis van methodes die in sommige lidstaten doeltreffend blijken te zijn en 
dat daarop doeltreffend toezicht moet worden gehouden om te voorkomen dat niet-
geïdentificeerde gebruikers en minderjarige gokkers toegang hebben tot gokproducten op 
afstand; wijst op het belang van uitwisseling van goede praktijken tussen de Commissie en 
de lidstaten;

2. wijst het creëren van een interne markt voor onlinegokken met grensoverschrijdend 
aanbod af en wijst op de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie; 
betwijfelt of een EU-richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming 
van gokkers en jongeren een meerwaarde heeft; verlangt evenwel dat de reeds bestaande 
strenge normen in de lidstaten daadwerkelijk in acht worden genomen en roept de 
toezichthoudende instanties in de lidstaten op tot intensievere samenwerking bij de 
rechtshandhaving; 

3. eist de definitie en uitvoering van maatregelen waardoor digitale geletterdheid bij 
kinderen en jongeren tot stand wordt gebracht en wordt vergroot; is van mening dat de 
invoering van lessen op school voor jongeren over de beste praktijken op het internet 
gebruikers beter zou wapenen tegen verslaving aan onlinegokdiensten;

4. wijst op de belangrijke rol van onderwijs, adviesdiensten en ouders voor de bewustmaking 
over de problematiek van onlinegokken en de gevolgen ervan voor jongeren;

5. pleit ervoor de exploitanten van onlinegokspelen te verplichten om minderjarigen 
duidelijk en ondubbelzinnig met grote letters te wijzen op het feit dat het hun verboden is 
om online te gokken;

6. herinnert eraan dat bijna 2% van de Europese bevolking een gokverslaving heeft; is 
bezorgd dat ten gevolge van de gemakkelijke toegang tot websites voor onlinegokken dit 
percentage waarschijnlijk zal toenemen, in het bijzonder bij jonge mensen; is daarom van 
mening dat efficiënte preventieve maatregelen voor kwetsbare consumenten ten uitvoer 
moeten worden gelegd, zoals de invoering van strikte, door de speler zelf bepaalde 
limieten voor stortingen en verliezen en de evaluatie door de lidstaten van elk gokproduct 
dat door gokexploitanten online wordt aangeboden; dit beoordelingsproces moet leiden tot 
betere regulering of zelfs tot een verbod op gevaarlijke gokproducten als er een wezenlijke 
dreiging van uitgaat naar de kwetsbare consument;

7. verzoekt de lidstaten het gokaanbod te onderwerpen aan een alomvattende 
licentieverplichting en nationale regelgevende agentschappen op te richten die illegale 
gokactiviteiten en corruptie in de sport moeten tegengaan en verantwoordelijk zijn voor de 



PE504.088v02-00 4/8 AD\934053NL.doc

NL

licentieverlening van gokproducten; is van mening dat deze agentschappen internationaal 
nauw met elkaar moeten samenwerken;

8. wijst erop dat onlinegokken bijzonder verslavend is wegens de anonimiteit van 
onlinegokkers, de continue beschikbaarheid van onlinegokdiensten en het gebrek aan 
enige sociale controle en dat het daarom veel grotere risico's inhoudt voor kwetsbare 
consumenten en jongeren in het bijzonder; benadrukt dat deze kenmerken deze 
verslavingsvorm minder zichtbaar maken dan traditioneel gokken; dringt er daarom bij de 
exploitanten op aan om, als verplichte eis, op de homepage van gokwebsites een link te 
plaatsen naar online-informatie over gokverslaving en mogelijkheden om professionele 
hulp te krijgen;

9. is van mening dat maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat de 
sociaal zwakkeren door gokactiviteiten niet nog verder in existentiële nood komen te 
verkeren;

10. verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten de mogelijkheid na te gaan om een 
gemeenschappelijk, in de gehele EU geldend mechanisme voor zelfuitsluiting op te 
richten waarbij spelers zichzelf eenvoudig en vrijwillig kunnen uitsluiten van alle 
gokwebsites in de EU; deze functie dient duidelijk zichtbaar te worden aangebracht op 
alle websites die onlinegokdiensten aanbieden;

11. raadt de lidstaten aan een gemeenschappelijk minimumpercentage van de gokinkomsten 
vast te leggen dat moet worden verdeeld onder organisaties die actief zijn op het gebied 
van de verslavingspreventie of -voorlichting;

12. is van mening dat er een gevaarlijk verband bestaat tussen de periodes waarin de 
economische crisis het meest acuut is en het gokken toeneemt; meent daarom dat het 
fenomeen gokverslaving en gokgerelateerde ziekten continu moeten worden onderzocht;

13. beveelt aan om een duidelijk onderscheid te maken tussen gokactiviteiten en andere 
vormen van onlineamusement; diensten die specifieke kenmerken van de goksector 
vertonen, moeten onder de relevante gokwetgeving vallen en de mechanismen voor 
leeftijdsverificatie en identiteitscontrole volledig in acht nemen;

14. wijst erop dat er, in het licht van de snelle evolutie van de onlineomgeving, efficiënte 
methoden moeten worden ontwikkeld om toezicht te houden op weddenschappen, maar 
benadrukt eveneens dat het belangrijk is om de persoonsgegevens van gebruikers te 
beschermen tegen misbruik;

15. is van mening dat gokreclame vaak vertekenend en misleidend is en kan leiden tot 
ongezond en schadelijk gedrag; meent derhalve dat gokreclame meer verantwoord en 
gereglementeerd moet worden teneinde de meest schadelijke effecten ervan, die 
voornamelijk de meest kwetsbaren treffen, te beperken;

16. verzoekt de Commissie, teneinde minderjarigen het gokken te beletten en kwetsbare 
personen te beschermen, in haar aanbevelingen over verantwoorde gokreclame een verbod 
op te nemen op misleidende reclame voor onlinegokdiensten die is gericht tot 
minderjarigen en andere kwetsbare personen, met name in de sociale media;
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17. dringt erop aan dat sociaal verantwoorde reclame voor onlinegokken alleen voor legale 
gokproducten wordt toegestaan; is van mening dat reclame voor onlinegokken waarbij de 
winstkansen te rooskleurig worden voorgesteld, nooit mag worden aanvaard, omdat een 
verkeerde indruk wordt gewekt dat gokken een redelijke manier zou zijn om iemands 
financiën te verbeteren; gelooft dat reclame duidelijke informatie moet bevatten over de 
gevolgen van pathologisch gokken;

18. wijst erop dat voor de preventie van gokken door personen onder de 18 jaar en van het 
ontstaan van problematisch of dwangmatig gokgedrag moet worden vastgelegd wat 
onschadelijke vormen van reclame en reclameverspreiding zijn;

19. merkt op dat, hoewel er uit verschillende bronnen in de goksector inkomsten naar sport 
gaan, de sportorganisaties in de meeste lidstaten relatief weinig financiële opbrengsten 
hebben uit commerciële weddenschappen, hoewel sport het voornaamste actiegebied is 
van onlineweddenschappen; vraagt de Commissie een initiatief op te starten voor de 
erkenning van de intellectuele-eigendomsrechten van organisatoren van sportwedstrijden, 
zodat de sportfederaties zeker zijn van een redelijke financiële opbrengst; raadt de 
lidstaten aan een gemeenschappelijk minimumpercentage van de inkomsten uit 
sportweddenschappen vast te leggen dat eerlijk aan sportfederaties moet worden 
herverdeeld, die moeten zorgen voor een duurzame financiering van de amateursport en 
solidariteit tussen de verschillende sporten;

20. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat een deel van de gokinkomsten wordt gebruikt 
voor de ondersteuning van de amateursport;

21. wijst op het belang van financiering uit gokspelen voor doelen van algemeen belang 
(sport, cultuur, sociale projecten, onderzoek en andere doelen van algemeen belang); 
verzoekt om de specifieke kenmerken en de duurzame bijdrage van loterijen aan de 
maatschappij te erkennen en in aanmerking te nemen in elke gecoördineerde aanpak op 
EU-niveau; benadrukt voorts het belang van de loterijsector voor de werkgelegenheid die 
deze sector indirect creëert;

22. roept op tot een nauwere samenwerking op Europees niveau, onder de coördinatie van de 
Commissie met de lidstaten, exploitanten van gokdiensten en de sportorganisaties, om de 
exploitanten van onlinegokken die betrokken zijn bij illegale activiteiten, zoals 
wedstrijdvervalsing, en de exploitanten die illegaal zonder toestemming 
onlinegokdiensten verstrekken, te identificeren en hun activiteiten te verbieden; benadrukt 
dat deze problemen absoluut moeten worden aangepakt om de integriteit van de sport in 
Europa te vrijwaren;

23. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om in het kader van de Raad van Europa 
op de korte termijn een ambitieuze, bindende overeenkomst te sluiten met derde landen in 
de wereldwijde strijd tegen bij de vervalsing van wedstrijden betrokken georganiseerde 
misdaad, om de manipulatie van sportresultaten tegen te gaan; stelt voor om een 
eenheid/centrum tegen wedstrijdvervalsing op te zetten dat wordt belast met het vergaren, 
de uitwisseling, analyse en verspreiding van feiten over wedstrijdvervalsing, sportfraude 
en andere vormen van corruptie in de sport, zowel in Europa als daarbuiten, alsmede het 
verzamelen van de beste praktijken in de strijd tegen corruptie in de sport en de 
bevordering van concepten van goed bestuur in de sport;
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24. merkt op dat wedstrijdvervalsing in alle lidstaten strafbaar is en dat de belangrijkste 
tekortkomingen met betrekking tot de vervolging van gevallen van wedstrijdvervalsing 
van operationele aard zijn; is van oordeel dat de onderlinge toenadering van 
strafrechtelijke sancties van essentieel belang is om de regelgeving voor de 
onlinegoksector in alle lidstaten vast te stellen; vraagt de Commissie derhalve om 
wetgevingsvoorstellen te doen ter vaststelling van minimumregels betreffende de definitie 
van nationale strafbare feiten en sancties in verband met illegaal onlinegokken en de 
bestrijding van wedstrijdvervalsing alsmede de criminaliteit die daarmee op EU-niveau 
verbonden is, om het opsporingspercentage te verhogen en tegelijkertijd de fundamentele 
rechten volledig in acht te nemen;

25. benadrukt dat de strijd tegen wedstrijdvervalsing en andere vormen van sportfraude moet 
zijn gericht op ordehandhaving, voorlichting en preventie, evenals op de tenuitvoerlegging 
van basisregels inzake goed bestuur, financiële en operationele transparantie en 
verantwoording; erkent dat duurzaam bestuur van sportorganisaties (clubs, bonden en 
federaties) het risico vermindert dat zij slachtoffer worden van wedstrijdvervalsing;

26. roept op tot een gedragscode, als onderdeel van een initiatief tot zelfregulering, met een 
algemeen verbod voor alle medewerkers (in het bijzonder spelers, trainers, 
scheidsrechters, medisch en technisch personeel, clubeigenaars en -bestuurders) van 
sportevenementen die een rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen op het resultaat, om op 
hun eigen wedstrijden of evenementen te gokken; benadrukt in dit verband ook de nood 
aan strikte en betrouwbare systemen voor leeftijdsverificatie en identiteitscontrole op 
niveau van de lidstaten; roept sportorganisaties op om sporters, scheidsrechters en 
functionarissen vanaf jonge leeftijd met behulp van voorlichtingscampagnes en 
gedragscodes in te prenten dat wedstrijdvervalsing illegaal is;

27. erkent dat de inspanningen ter bestrijding van de betrokkenheid van sportorganisaties bij 
corrupte activiteiten zoals wedstrijdvervalsing of witwaspraktijken, bijvoorbeeld een 
gedragscode, moeten zijn gericht op alle belanghebbenden (functionarissen, eigenaren, 
bestuurders, sportimpresario's, spelers, scheidsrechters en supporters) en alle organisaties 
(clubs, bonden, federaties enz.);

28. herinnert eraan dat de strijd tegen wedstrijdvervalsing begint bij de verspreiding van 
informatie en voorlichting over de negatieve gevolgen van wedstrijdvervalsing voor 
atleten, clubs, bonden en de sport in het algemeen, en wijst daarom op het belang van de 
voorlichting van alle belanghebbenden in de sportsector met betrekking tot de risico's van 
sportweddenschappen en wedstrijdvervalsing en erkent dat het belangrijk is dat specifieke 
organisaties, zoals atletenverenigingen en supportersnetwerken, hierbij worden betrokken;

29. is ingenomen met grensoverschrijdende voorlichtingsprojecten om wedstrijdvervalsing op 
mondiaal niveau aan te pakken;

30. verzoekt de sportfederaties en aanbieders van gokdiensten om in een gedragscode een 
verbod op te nemen op weddenschappen op zogeheten negatieve gebeurtenissen, zoals 
gele kaarten, strafschoppen of vrije trappen; roept de lidstaten en aanbieders van 
gokdiensten op alle vormen van livesportweddenschappen te verbieden, aangezien deze 
bijzonder kwetsbaar zijn voor wedstrijdvervalsing en daarom een risico vormen voor de 
sportintegriteit;
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31. vraagt de Commissie in haar aanbevelingen over onlinegokken een algemeen verbod op 
gokken op sportwedstrijden waaraan minderjarigen deelnemen, op te nemen en verwacht 
dat de onlinegokindustrie dit verbod naleeft door middel van zelfregulering;

32. spoort de lidstaten aan om een verbod te overwegen op alle vormen van 
wedstrijdvervalsing, zoals het wedden op hoekschoppen, vrije trappen, ingooien en gele 
kaarten, aangezien al deze gebeurtenissen bijzonder kwetsbaar zijn voor 
wedstrijdvervalsing;

33. verzoekt om een verplichting tot samenwerking en informatie-uitwisseling tussen 
sportorganisaties, overheidsinstanties, Europol en Eurojust, zowel op nationaal als op 
Europees niveau, met betrekking tot verdachte activiteiten om criminele activiteiten in 
grensoverschrijdend onlinegokken te bestrijden;

34. verzoekt de Raad om snel en ambitieus te werk te gaan in de onderhandelingen over het 
Commissievoorstel voor een Richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme1 en alle vormen van 
gokken aan te pakken, met inbegrip van onlinegokken, om de exploitatie van 
onlinesportweddenschappen voor criminele belangen, zoals witwaspraktijken, tegen te 
gaan;

35. benadrukt dat atleten effectieve beschermingsmechanismen nodig hebben om 
corrumperende invloeden af te wenden, zoals de vrijwaring van de morele en fysieke 
integriteit van atleten, correcte arbeidsomstandigheden en vrijwaringen van hun loon of 
bezoldigingen, met inbegrip van een verbod op deelname op verschillende 
competitieniveaus voor sportorganisaties die regelmatig verzuimen deze verplichtingen 
jegens hun atleten na te komen.

                                               
1 COM(2013)0045.
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