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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over onlinegokken op de interne markt

(2012/2322(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 oktober 2012 "Naar een breed Europees 
kader voor onlinegokken" (COM(2012)0345),

– gezien de artikelen 51, 52 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien het aan het VWEU gehechte protocol betreffende de toepassing van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie cultuur en 
onderwijs en de Commissie juridische zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat, bij gebrek aan harmonisatie en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten over een bepaalde mate van vrijheid blijven 
beschikken om onlinegokken in overeenstemming met hun eigen waarden en 
doelstellingen van algemeen belang te reguleren;

B. overwegende dat de onlinegokdiensten die momenteel worden aangeboden niet onder een 
sectorspecifieke Europese regelgeving vallen, maar wel onder een aantal handelingen van 
afgeleid EU-recht;

C. overwegende dat het Europese Hof van Justitie (EHvJ) heeft bevestigd dat het aanbieden 
van kans- en gokspelen geldt als een economische activiteit die derhalve binnen het 
toepassingsgebied van de fundamentele vrijheden van het VWEU, met name het vrije 
verkeer van diensten, valt en dat beperkingen daarop in overeenstemming moeten zijn met 
de beperkingen van het VWEU, met name in de artikelen 51 en 52;

D. overwegende dat de risico's op het gebied van consumentenbescherming, 
fraudebestrijding en handhaving van de wetgeving inzake illegale activiteiten zoals het 
witwassen van geld en het manipuleren van sportwedstrijden, een gecoördineerde 
Europese aanpak vergen;

E. overwegende dat het van essentieel belang is dat er mechanismen worden ingesteld voor 
de controle op sportwedstrijden en geldstromen, alsmede mechanismen voor 
gemeenschappelijk toezicht op EU-niveau;

F. overwegende dat er momenteel voor de onlinegokmarkt geen gedetailleerd overzicht 
beschikbaar is in de vorm van informatie en gegevens met betrekking tot het binnenlandse 
en grensoverschrijdende, intra-Europese en mondiale, toegestane en niet-toegestane 
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aanbod;

Verenigbaarheid met de EU-wetgeving 

1. erkent dat de lidstaten het recht hebben om met inachtneming van de basisbeginselen van 
het VEU te bepalen hoe het aanbod van onlinegokdiensten op nationaal niveau wordt 
gestructureerd en gereguleerd; 

2. is ingenomen met de prioriteit van de Commissie om aanzienlijke vooruitgang te boeken 
met betrekking tot de inbreukzaken en klachtenprocedures die lopen tegen een aantal 
lidstaten, waarvan sommige sinds begin 2007 nog niet zijn afgehandeld;   

3. verzoekt de Commissie doeltreffende controles te blijven uitvoeren naar de 
verenigbaarheid van de nationale wetten en praktijken met het EU-recht en om in 
overeenstemming met de jurisprudentie van het EHvJ juridische stappen te nemen tegen 
gokmonopolies die het aantal gokgelegenheden niet verminderen of activiteiten die het 
gokken promoten niet op een consistente wijze beperken;

4. wijst op de risico's die verbonden zijn aan een algemeen verbod op onlinegokdiensten en 
aan te strenge beperkingen voor consumenten; verzoekt de Commissie en de lidstaten om, 
binnen de werkzaamheden van de deskundigengroep voor gokdiensten, de sociale kosten 
voor het toestaan van gereguleerde gokactiviteiten af te wegen tegen de nadelige gevolgen 
van de omstandigheid dat consumenten hun toevlucht nemen tot illegale markten;

5. onderstreept dat lidstaten die hun onlinegokmarkt openstellen, volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving een transparante procedure moeten uitwerken aan 
de hand van objectieve en niet-discriminerende criteria;

Administratieve samenwerking

6. verzoekt de deskundigengroep voor gokdiensten en de Commissie om de gegevensstroom 
tussen de regelgevende instanties in de lidstaten zoveel mogelijk te vergemakkelijken 
teneinde een gemeenschappelijk systeem op te richten voor de identificatie van spelers en 
om in de hele Europese Unie mechanismen voor zelfuitsluiting in te zetten;

7. spoort de lidstaten aan om in het kader van deze deskundigengroep nauw samen te werken 
met de Commissie en met elkaar, teneinde het actieplan uit te voeren dat in de mededeling 
over onlinegokken uiteengezet werd;

8. benadrukt dat de deskundigengroep ernaar moet streven om overbodige administratieve 
lasten die het legale online-aanbieders moeilijk maken om hun diensten aan consumenten 
aan te bieden, uit de weg te ruimen;

9. is van mening dat nationale regelgevende instanties het eens moeten kunnen worden over 
de gelijkwaardigheidsbepalingen die de erkenning van nationale vergunningen zou 
vergemakkelijken, zo ook over de technische normen voor speelapparatuur;

Consumentenbescherming

10. is het met de Commissie eens dat een redelijk aanbod van gokdiensten nodig is ter 
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bescherming van consumenten, omdat bij gebrek aan een dergelijk aanbod consumenten 
waarschijnlijk sneller geneigd zijn om onbetrouwbare gokwebsites te raadplegen;

11. verzoekt de Commissie te blijven onderzoeken met welke maatregelen op Europees 
niveau kwetsbare consumenten beschermd kunnen worden, zoals een formele 
samenwerking tussen regelgevende instanties en het invoeren van een onlinekeurmerk 
voor legale aanbieders;

12. is van mening dat de niet-meetbare omvang van gokverslavingen erop wijst dat er nader 
onderzoek moet worden verricht en aanvullende gegevens moeten worden verzameld, en 
roept daarom alle lidstaten op verdere studies uit te voeren om meer inzicht te krijgen in 
probleemgokken;

13. verzoekt de Commissie nieuwe wetgeving te overwegen om voor de hele EU een register 
voor zelfuitsluiting aan te leggen dat toegankelijk is voor nationale instanties en 
vergunninghoudende aanbieders van gokdiensten, zodat de consumenten die zichzelf 
wensen uit te sluiten van een bepaalde aanbieder van kansspelen automatisch kunnen
worden uitgesloten van alle andere aanbieders van gokdiensten met een vergunning;

14. merkt op dat de technische overeenkomst die in februari 2011 door het Europees Comité 
voor normalisatie (CEN) werd gepubliceerd als basis kan dienen voor het vastleggen van 
de inhoud van gemeenschappelijke normen;

15. meent dat gemeenschappelijke normen voor onlinegokken betrekking moeten hebben op 
de rechten en plichten van zowel aanbieders als consumenten, onder meer door 
maatregelen te treffen waarmee een hoog beschermingsniveau van spelers, met name van 
minderjarigen en andere kwetsbare personen, wordt gewaarborgd en misleidende reclame 
wordt vermeden; 

16. beveelt de invoering aan van uniforme en pan-Europese gemeenschappelijke normen voor 
elektronische identificatie en diensten voor grensoverschrijdende identiteitscontrole; 
merkt op dat de uiteenlopende registratieprocedures in de EU de officiële aanbieders 
ondermijnen en consumenten in de armen van illegale aanbieders kunnen drijven; dringt 
er daarom op aan dat de registratie- en identificatieprocedures gestroomlijnd en 
doeltreffender worden.

Witwaspraktijken

17. benadrukt dat er bij onlinegokken geen contant geld in omloop is en dat er, gezien de 
afhankelijkheid van externe financiële dienstverleners, in het regelgevingskader van de 
EU aanvullende voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen voor het vestigen van en het 
verlenen van vergunningen aan financiële dienstverleners;

Integriteit van de sport

18. beklemtoont dat de bestrijding van wedstrijdmanipulatie een meer doeltreffende 
samenwerking behoeft tussen overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, de 
sportsector, aanbieders en regelgevende instanties op het gebied van gokken, gezien het 
internationale karakter van wedstrijdmanipulatie;
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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.


