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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over onlinegokken op de interne markt
(2011/2084(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 april 2011 "Groenboek. Onlinegokken op 
de interne markt" (COM(2011)0128),

– gezien artikel 51, 52 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
– gezien het aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte 

protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid,
– gezien de relevante uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie1,

– gezien de conclusies van de Raad van 10 december 2010 over het kader voor kansspelen 
en weddenschappen in de lidstaten van de Europese Unie,

– gezien zijn resolutie van 10 maart 2009 over de integriteit van onlinegokken2,
– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten3,

– gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 
97/7/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad4,

– gezien Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten5,

– gezien Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme6,

– gezien Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

                                               
1 Met name de arresten in de zaken Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-
124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), 
Fixtures Marketing Ltd v OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica e.a. 2007 (C-338/04, C-359/04 en C-360/04), Commissie v Italië 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg 
en Gerdin 2010 (C-447/08 en C-448/08), Markus Stoß e.a. 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-
409/07 en C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08). 
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0097.
3 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.
4 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
5 PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19.
6 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.
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persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens1,
– gezien Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 

betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in de sector elektronische communicatie2,

– gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde3,

– gezien Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne markt4,

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de interne markt5,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie juridische 
zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de markt voor kansspelen op internet gestaag groeit,
B. overwegende dat er geen specifiek Europees rechtsinstrument voor de regulering van 

kansspelen op internet is,
C. overwegende dat de fragmentering van de markt het de gereguleerde aanbieders moeilijk 

maakt om legale diensten grensoverschrijdend aan te bieden, anderzijds echter eveneens 
de bescherming van de consument evenals de bestrijding van de aan kansspelen 
verbonden criminaliteit nagenoeg onmogelijk maakt,

D. overwegende dat minimumnormen die in heel Europa gelden, onontbeerlijk zijn ter 
bescherming van spelers en consumenten en in de strijd tegen criminaliteit,

E. overwegende dat artikel 56 VWEU de vrijheid van dienstverrichting garandeert, maar dat 
gokdiensten op internet uitdrukkelijk niet onder de Dienstenrichtlijn vallen, omdat ze geen 
normale dienstverlening zijn,

F. overwegende dat het grote aantal inbreukprocedures en arresten van het Europees Hof van 
Justitie duidt op een grote rechtsonzekerheid op dit gebied,

G. overwegende dat kansspelen en weddenschappen op internet een groter verslavings- en 
veiligheidsrisico met zich meebrengen dan traditionele kansspelen waarbij er contact is 
tussen consument en aanbieder,

H. overwegende dat kansspelen een aanzienlijke bron van inkomsten zijn voor de lidstaten, 
voor liefdadigheidsdoeleinden en doeleinden van algemeen belang, evenals voor de 
financiering van sportactiviteiten,

                                               
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
2 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
3 PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.
4 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
5 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
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I. overwegende dat het noodzakelijk is dat de integriteit van de sport wordt gewaarborgd en 
dat verdere wedstrijdmanipulatie wordt voorkomen,

1. is van mening dat een doelmatige regulering van de onlinegokmarkt met name
(1) de natuurlijke goklust van de bevolking in natuurlijke en gecontroleerde banen moet 
leiden,
(2) de illegale gokmarkt moet indammen,

(3) een doeltreffende bescherming van jongeren en gokkers moet waarborgen,
(4) verslavingsrisico's bij kansspelen moet voorkomen en

(5) moet veiligstellen dat gokdiensten volgens de regels en op eerlijke, verantwoorde en 
transparante wijze worden geleverd,

(6) dat de gevaren voor de integriteit van de sportieve concurrentie worden voorkomen en
(7) dat een groot deel van de overheidsinkomsten van kansspelen wordt benut ter 
bevordering van publieke doeleinden, doeleinden van algemeen belang of 
liefdadigheidsdoeleinden;

2. onderstreept het standpunt van het Europees Hof van Justitie1, dat internet slechts een 
kanaal is waarlangs gokdiensten kunnen worden aangeboden;

Subsidiariteitsbeginsel
3. is van mening dat de goksector sterk door de verschillende tradities en culturen in de 

lidstaten wordt bepaald en dat de gokmarkten op zeer uiteenlopende wijze worden 
gereguleerd, zodat het subsidiariteitsbeginsel een bijzonder belangrijke rol moet spelen in 
deze sector;

4. is van mening dat een aantrekkelijk legaal aanbod aan gokdiensten op internet de illegale 
markt aanzienlijk zou terugdringen en tevens de overheidsinkomsten zou kunnen 
verhogen;

5. wijst derhalve een Europees rechtsinstrument betreffende de consistente regulering van de 
gehele gokmarkt van de hand, maar is desalniettemin van mening dat een uniforme 
Europese aanpak voor een aantal deelsectoren zinvol zou zijn;

6. respecteert het besluit van een aantal lidstaten om onlinegokdiensten helemaal te 
verbieden; spreekt zich echter uit tegen overheidsmonopolies op onlinegokdiensten;

7. wijst echter met nadruk op de noodzaak dat lidstaten die de gokmarkt op internet openen, 
volledige transparantie veiligstellen en een concurrentie zonder discriminatie mogelijk 
maken; dringt er bij de lidstaten op aan om een vergunningenmodel in te voeren, waarmee 
elke Europese aanbieder van gokdiensten een vergunning kan aanvragen die voldoet aan 
de voorwaarden die door de lidstaten zijn vastgesteld;

8. is van mening dat het beginsel van de wederzijdse erkenning van vergunningen op de 
gokmarkt niet van toepassing is, maar dat met het oog op de interne markt evenwel 
vereenvoudigde procedures voor het aanvragen van een vergunning in meerdere lidstaten 
moeten worden ingevoerd;

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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9. dringt met het oog op het beginsel van de "actieve subsidiariteit" aan op een 
gemeenschappelijk regelgevingskader, waarin hoge minimumnormen op het gebied van 
de preventie van gokverslaving en wedstrijdmanipulatie en de bescherming van jongeren 
worden vastgelegd; meent dat als een aanbieder aantoont aan deze minimumnormen te 
voldoen, de andere lidstaten dit moeten erkennen, maar wel de mogelijkheid moeten 
hebben, verdere voorwaarden te stellen; is van mening dat een Europese gedragscode voor 
onlinegokken een eerste stap zou kunnen zijn;

10. dringt er bij de Commissie op aan een richtlijn betreffende deze minimumnormen voor te 
stellen indien er niet op een andere wijze overeenstemming wordt bereikt; meent dat 
indien nodig eveneens over een intensievere samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden nagedacht;

11. dringt er bij de Commissie en de lidstaten samen op aan om de door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden doelmatig te controleren en overtredingen aan te pakken;

Samenwerking tussen regelgevende instanties
12. is bezorgd over de mogelijke fragmentering van de Europese onlinegokmarkt, die een 

legaal aanbod met name in de kleinere lidstaten bemoeilijkt;

13. dringt derhalve aan op een intensivering van de samenwerking tussen nationale 
regelgevende instanties onder coördinatie van de Europese Commissie, teneinde 
gemeenschappelijke normen te ontwikkelen en gezamenlijk tegen de illegale zwarte markt 
op te treden; meent dat met name voor de identificatie van spelers en de bestrijding van 
het witwassen van geld nationale op zichzelf staande oplossingen geen soelaas bieden; 
meent dat het GREF-netwerk evenals het informatiesysteem voor de interne markt 
hiervoor als basis kan dienen;

14. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om statistische informatie over de 
onlinegokmarkten en de gokverslaving in de EU te verzamelen en openbaar te maken;

15. roept de Commissie op om de aanzet te geven tot de oprichting van een netwerk van 
nationale organisaties die zich bekommeren om gokverslaafden, teneinde de uitwisseling 
van ervaringen en beproefde praktijken mogelijk te maken;

Gokken en sport
16. stelt vast dat sportweddenschappen met name op wedstrijden in kleinere takken van sport 

een risico voor de integriteit van de sport kunnen vormen; is derhalve van mening dat 
sport- en wedstrijdmanipulatie in heel Europa moet worden aangepakt;

17. is zich bewust van het belang van de bijdrage van de gokinkomsten voor de financiering 
van sportactiviteiten in de lidstaten; meent dat een verdere ontwikkeling van de 
onlinegokmarkt derhalve niet tot een verlaging van de financiering van sportactiviteiten 
moet leiden;

18. wijst op de noodzaak van pragmatische oplossingen ten aanzien van reclame en 
sponsoring van sportevenementen door aanbieders van onlinegokdiensten; is van mening 
dat gemeenschappelijke reclamenormen moeten worden opgesteld die kwetsbare 
consumenten voldoende beschermen, maar tegelijkertijd sponsoring van internationale 
evenementen mogelijk maken, en dat een verbod op reclames in elk geval niet doelmatig 
is;
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19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De onlinegokmarkt groeit gestaag. Volgens actuele cijfers vindt tegenwoordig circa 10 % van 
alle kansspelen in Europa plaats via internet of vergelijkbare kanalen, zoals mobiele telefoons 
of interactieve televisieplatforms. Dit komt neer op een marktvolume van ruim 10 miljard 
euro en het genoemde percentage is bovendien stijgende.

De markt van kansspelen waarbij er contact is tussen consument en aanbieder, en de 
onlinegokmarkt worden gekenmerkt door een veelzijdig productaanbod: traditionele lotto- en 
loterijspelen, maar ook sportweddenschappen, poker, bingo's en weddenschappen op paarden-
en windhondenraces via een totalisatorregeling. 

Internet is van nature een grensoverschrijdend medium. Onlinegokdiensten houden zich 
derhalve niet aan grenzen. Als gevolg van het gestaag groeiende aanbod en het toenemende 
aantal spelers wordt ook de huidige fragmentering van de markt in Europa alsmaar 
duidelijker. Vele lidstaten kennen een algeheel verbod of een verbod behoudens vergunning, 
andere lidstaten daarentegen hebben een volledig open en geliberaliseerde markt. 

Zoals het Europees Hof van Justitie in talloze arresten heeft vastgesteld, zijn gokdiensten geen 
normale dienstverlening. Om die reden vallen gokdiensten uitdrukkelijk niet onder de 
Dienstenrichtlijn, ook al geldt de vrijheid van dienstverrichting volgens artikel 56 VWEU 
uiteraard ook voor kansspelen. De lidstaten kunnen hun markt onder andere op grond van 
artikel 51 en 52 VWEU in vergaande mate zelf reguleren, zolang deze regelgevingen in 
overeenstemming zijn met de beoogde doelstellingen, zoals de bestrijding van gokverslaving.

Op grond van de zeer uiteenlopende tradities moet het subsidiariteitsbeginsel in deze sector 
echter een bijzonder belangrijke rol spelen. De lidstaten bepalen in grote mate zelf hoe zij hun 
gokmarkt willen reguleren. Deze sterk uiteenlopende regulering leidt op internet echter ook 
tot verstoringen van de markt. Aanbieders van gokdiensten uit lidstaten met een open markt 
en lage belastingtarieven zijn ook bereikbaar in landen waar onlinegokken verboden is of 
concurreren daar met onlineaanbieders die een vergunning hebben. Deze aanbieders, evenals 
aanbieders van kansspelen waar contact is tussen consument en aanbieder uit landen waar een 
gokverbod geldt, zijn nauwelijks in staat om concurrentie te bieden. Bovendien kent het 
internet een enorme illegale gokmarkt.

Het indammen van deze zwarte en grijze markt moet derhalve als belangrijkste doel worden 
nagestreefd. Een algeheel verbod zou een mogelijkheid voor de lidstaten zijn om dit doel te 
bereiken; dit verbod zou dan echter strikt gehandhaafd moeten worden. Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel kunnen de lidstaten voor deze mogelijkheid kiezen.

Het zou echter verstandiger zijn om een legaal aanbod aan kansspelen op internet te creëren. 
Dit mag echter in geen geval leiden tot een (overheids)monopolie op onlinegokdiensten, daar 
monopolies slechts bij uitzondering voldoende aanbod garanderen. Om die reden moet de 
markt worden geopend en moeten er voldoende prikkels voor ondernemingen worden 
gecreëerd om legale diensten te kunnen aanbieden. Een vergunningenmodel is daartoe de 
beste oplossing, op voorwaarde dat dit berust op het beginsel van concurrentie zonder 
discriminatie. In dit systeem, dat in een aantal lidstaten zoals Frankrijk en Italië reeds met 
succes is ingevoerd, stellen nationale regelgevende instantie de voorwaarden voor het 



PR\869483NL.doc 9/10 PE467.028v01-00

NL

verlenen van vergunningen vast. In Frankrijk bijvoorbeeld is het aandeel van legale 
aanbieders sinds de invoering van het vergunningensysteem enorm gestegen: meer dan 80 % 
van de Franse onlinegokmarkt is nu in handen van aanbieders met een vergunning. Teneinde 
discriminatie te voorkomen, moet het aantal beschikbare vergunningen groot genoeg dan wel 
onbeperkt zijn; voorts mag er geen sprake zijn van indirecte discriminatie, bijvoorbeeld op het 
gebied van technische vereisten.

Voor een open en geordende markt voor onlinegokken is een onafhankelijke en sterke 
nationale regelgevende instantie vereist. Deze instantie moet de randvoorwaarden voor 
kansspelen vaststellen en deze randvoorwaarden met name ook kunnen handhaven. Nationale 
regelgevers moeten met andere woorden de noodzakelijke bevoegdheden krijgen om 
overtredingen aan te kunnen pakken en tegen illegale aanbieders te kunnen optreden.

Op grond van het grensoverschrijdende karakter van internet zijn de lidstaten alleen echter 
niet in staat om alle sectoren van onlinegokken te reguleren. Daarom is een veel uitgebreidere 
samenwerking tussen nationale regelgevende instanties onontbeerlijk. Tot dusver is er slechts 
sprake van kleinschalige samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van bilaterale regelingen. 
Wat echter vereist is, is institutionele samenwerking, bijvoorbeeld op basis van het 
informatiesysteem voor de interne markt, om efficiënt en snel informatie te delen. Ook een 
uitgebreid netwerk van regelgevers dat wordt gecoördineerd door de Commissie behoort tot
de mogelijkheden. Alleen met een gemeenschappelijke Europese aanpak kan worden 
voorkomen dat illegale aanbieders hiaten in de regelgeving uitbuiten en nationale 
regelgevende instanties tegen elkaar uitspelen. Om die reden worden de Commissie en de 
lidstaten opgeroepen om snel in actie te komen, teneinde de consumenten in Europa te 
beschermen tegen illegale aanbieders.

Kansspelen houden een verslavingsrisico in. Onderzoeken tonen aan dat het aantal mensen dat 
aanklopt bij centra die gokverslaafden hulp bieden, sinds de introductie van onlinegokken 
circa tien jaar geleden beduidend is toegenomen. Er zijn talloze initiatieven, zowel van 
regelgevende instanties als in de vorm van gedragscodes en eigen verplichtingen, waarmee 
wordt getracht problematisch gokken en gokverslaving op internet terug te dringen. Het is in 
dit verband echter weinig zinvol als in elke lidstaat verschillende normen worden gehanteerd. 
Er bestaan weliswaar in vele lidstaten zowel bij openbare als particuliere aanbieders van 
onlinegokdiensten uitstekende beschermingsmaatregelen, maar deze berusten dikwijls echter 
op zuiver nationale normen en zijn derhalve niet in overeenstemming met het concept van de 
interne markt. In een aantal lidstaten is bijvoorbeeld een elektronische identiteitskaart voor 
identiteitscontrole op internet vereist. Buitenlanders zijn dikwijls echter niet in het bezit van 
een dergelijke identiteitskaart en hebben derhalve geen toegang tot onlinegokdiensten, zelfs 
als zij permanent in de betreffende lidstaat verblijven. Om die reden zijn Europese technische 
normen van belang, die gezamenlijk door de industrie, consumentenbonden en de Commissie 
kunnen worden opgesteld. Daarmee kunnen ook de belemmeringen voor toegang tot de markt 
voor aanbieders van gokdiensten uit andere Europese landen worden verminderd. Minder 
belemmeringen voor toegang tot de markt zijn een belangrijke stap voor het creëren van een 
legale en gereguleerde gokmarkt.

De bescherming van minderjarigen tegen gokken is een ander universeel doel dat niet 
gebonden is aan verschillende tradities of culturen. Het ligt derhalve voor de hand om 
Europese minimumnormen vast te stellen voor de bescherming van minderjarigen, de 



PE467.028v01-00 10/10 PR\869483NL.doc

NL

bestrijding van gokverslaving, maar ook de bestrijding van het witwassen van geld en andere 
vormen van criminaliteit die aan gokken verbonden zijn. Dat zou mogelijk zijn in de vorm 
van een voorstel voor een richtlijn van de Commissie, waarin minimumnormen worden 
vastgelegd die voor heel Europa gelden en die voor alle legale aanbieders van 
onlinegokdiensten verplicht zijn. De lidstaten zouden daarbij de mogelijkheid hebben om 
verdere criteria vast te stellen. Het is belangrijk dat de Commissie en de lidstaten daadkrachtig 
optreden om in heel Europa een consistent en hoog minimaal beschermingsniveau voor 
consumenten te waarborgen.

In de meeste lidstaten leveren de inkomsten uit kansspelen een bijdrage aan 
liefdadigheidsdoeleinden, doeleinden van algemeen belang en de bevordering van 
sportactiviteiten. Dit geldt echter uitsluitend voor legale en gereguleerde aanbieders van 
gokdiensten. Illegale aanbieders dragen geen belasting af en leveren derhalve evenmin een 
bijdrage aan de maatschappij. Een op het niveau van de lidstaten gereguleerde markt zou ertoe 
leiden dat aanbieders van onlinegokdiensten een groot deel van de kansspelbelasting in het 
land van de speler zouden moeten afdragen. Dat is belangrijk, zodat de overheidsinkomsten 
uit kansspelen in heel Europa ter beschikking staan ter bevordering van sportactiviteiten en 
andere doeleinden van algemeen belang. Met betrekking tot paardenweddenschappen kan 
zodoende worden gegarandeerd dat de fokkers een deel van de gokinkomsten ontvangen, dat 
voor de verdere financiering van de fokkerij nodig is.

Helaas hebben zich in het verleden steeds opnieuw gevallen van wedstrijdmanipulatie in de 
sportwereld voorgedaan, waardoor de integriteit van de sport in een kwaad daglicht is komen 
te staan. Het is direct in het belang van alle betrokken, de sportverenigingen, de fans, de 
aanbieders van gokdiensten en de spelers, dat de integriteit van de sport wordt gewaarborgd 
en dat wedstrijdmanipulatie wordt voorkomen. Wedstrijdmanipulatie kan het beste op 
Europees niveau worden bestreden. Daarom moet de Europese Commissie samen met de 
lidstaten een systeem ontwikkelen, waarmee wedstrijdmanipulatie op doeltreffende wijze kan 
worden tegengegaan. Gemeenschappelijk optreden tegen wedstrijdmanipulatie legt bovendien 
meer gewicht in de schaal in de strijd tegen criminelen die zich met wedstrijdmanipulatie 
bezighouden die niet uit Europa afkomstig zijn.

Met het oog op de integriteit van de sport moeten belangenconflicten tussen aanbieders van 
sportweddenschappen en sportverenigingen worden voorkomen. Reclame voor kansspelen of 
het sponsoren van een sportvereniging als zodanig vormt echter geen belangenconflict. Het 
verbod op reclame en sponsoring moet derhalve duidelijk van de hand worden gewezen.


