
AD\934520NL.doc PE506.167v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken

2012/2322(INI)

29.4.2013

ADVIES
van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake onlinegokken binnen de interne markt
(2012/2322(INI))

Rapporteur voor advies: Piotr Borys



PE506.167v02-00 2/7 AD\934520NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\934520NL.doc 3/7 PE506.167v02-00

NL

SUGGESTIES

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

1. is er verheugd over dat de Commissie haar mededeling "Een breed Europees kader voor 
onlinegokken" (COM(2012)0956) heeft gepresenteerd, die er als eerste stap toe moet 
leiden dat de consument kan beschikken over veilige en goed gereguleerde onlinediensten 
en is van oordeel dat een doelmatige regelgeving voor de onlinegoksector in het bijzonder 
de risico's van gokverslaving moet voorkomen en ervoor moet zorgen dat gokdiensten 
volgens de regels en op eerlijke, verantwoorde en transparante wijze worden geleverd;

2. is van mening dat een doelmatige regelgeving voor de onlinegoksector met name:

– de goklust van de bevolking in banen moet leiden door reclame te beperken tot wat strikt 
noodzakelijk is om potentiële spelers attent te maken op het legale aanbod van diensten en 
door te eisen dat alle reclame voor onlinegokken systematisch gepaard gaat met een 
boodschap die waarschuwt tegen excessief of pathologisch gokgedrag,

– de illegale goksector moet bestrijden door de technische en juridische middelen te 
versterken waarmee illegale exploitanten kunnen worden opgespoord en bestraft en door 
het legaal aanbieden van kwalitatief hoogstaande gokdiensten te bevorderen, en

– een doeltreffende bescherming voor gokkers moet waarborgen, door bijzondere aandacht 
te schenken aan kwetsbare groepen, met name jongeren;

3. wijst erop dat onlinegokken een economische activiteit is waarop de 
internemarktvoorschriften, namelijk de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverlening, niet onbeperkt van toepassing kunnen zijn; stelt met nadruk dat de 
lidstaten met name om redenen van openbare orde het recht hebben hun gokmarkten 
overeenkomstig de Europese wetgeving voor de interne markt, de beginselen van de EU-
Verdragen en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU te reguleren en 
controleren;

4. herinnert eraan dat de lidstaten, vanwege voor iedere lidstaat specifieke historische, 
sociale en culturele factoren, hun autonomie dienen te behouden bij de regulering van 
gokactiviteiten op hun grondgebied, zodat zij op efficiënte wijze kunnen reageren om de 
openbare orde, de maatschappij en consumenten te beschermen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten stappen te ondernemen tegen illegale gokdiensten 
die worden aangeboden op het grondgebied van de lidstaten; dringt er in dit verband bij de 
Commissie op aan de lidstaten te verzoeken handhavingsmaatregelen te treffen tegen het 
aanbieden van illegaal gokken in haar geplande aanbevelingen over 
consumentenbescherming en reclame;

6. bevestigt dat onlinegokken een vorm van commercieel gebruik van sport is en dat, terwijl 
de sector gestaag groeit door technologische innovaties op de voet te volgen, de lidstaten 
moeilijkheden ondervinden bij de controle van de onlinegoksector vanwege de specifieke 
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eigenschappen van het internet, hetgeen kan leiden tot schendingen van de rechten van 
consumenten en onderzoeken binnen de sector in het kader van de strijd tegen 
georganiseerde misdaad;

7. onderstreept het belang van nationale vergunningen voor exploitanten van onlinegokken; 
is van oordeel dat de lidstaten in dezen het best volgens het subsidiariteitsbeginsel kunnen 
handelen;

8. is van mening dat een enkele Europese wetgevingshandeling die de gehele goksector op 
een eenduidige manier zou reguleren, niet passend zou zijn vanwege 
subsidiariteitsoverwegingen, maar dat op bepaalde terreinen een gecoördineerde Europese 
aanpak ter aanvulling van nationale regelgeving duidelijk toegevoegde waarde zou hebben 
gezien het grensoverschrijdende karakter van onlinegokdiensten;

9. erkent echter de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin 
wordt beklemtoond dat nationale controles op consistente, evenredige en niet-
discriminerende wijze moeten worden vastgesteld en toegepast, en in overeenstemming 
moeten zijn met de juridische doelstellingen gericht op de bescherming van consumenten 
en openbare orde en de voorkoming van fraude;

10. herinnert de Commissie eraan dat strenge handhaving van cruciaal belang is om een 
effectieve toepassing van het Europees recht te kunnen waarborgen, en dat er derhalve 
effectieve controles moeten worden uitgevoerd om te waarborgen dat nationale wetgeving 
inzake onlinegokken in overeenstemming is met het EU-recht;

11. dringt er derhalve bij de Commissie op aan om de talloze inbreukprocedures en klachten, 
waarvan sommige teruggaan tot 2007, vóór het verlopen van dit mandaat af te ronden en 
om concrete maatregelen te treffen in gevallen waarin dergelijke procedures het Verdrag 
en de jurisprudentie van het Hof van Justitie schenden;

12. dringt aan op een nauwere samenwerking tussen de lidstaten en de nationale autoriteiten, 
in het bijzonder ten aanzien van snel reagerende handhavingsmaatregelen en het 
voorkomen van het witwassen van geld;

13. erkent dat samenwerking tussen de lidstaten essentieel is, maar benadrukt dat het eveneens 
van groot belang is dat de groep deskundigen op het gebied van gokken nauw samenwerkt 
met alle betrokkenen, met inbegrip van zowel de gokindustrie als 
consumentenorganisaties;

14. bevestigt opnieuw zijn standpunt dat sportweddenschappen een vorm van commercieel 
gebruik van sportwedstrijden zijn, en beveelt de Commissie en de lidstaten aan 
sportwedstrijden tegen iedere vorm van ongeoorloofd commercieel gebruik te 
beschermen, met name door de erkenning van de eigendomsrechten van sportorganen aan 
de door hun georganiseerde wedstrijden, niet alleen om voor een redelijke opbrengst te 
zorgen op alle niveaus van professionele en amateursport, maar ook als middel ter 
versterking van de strijd tegen wedstrijdvervalsing;

15. erkent dat wedstrijdvervalsing ernstige reden tot zorg geeft en dikwijls verbonden is met 
georganiseerde misdaad, en dat dit de integriteit binnen de sport in de Europese Unie 
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ernstig in gevaar brengt; verzoekt de Commissie derhalve om de samenwerking tussen de 
belangrijkste betrokken partijen, zoals politiediensten, sportorganen en aanbieders van 
weddenschappen, te verstevigen, opdat verslaglegging over en onderzoek naar verdachte 
wedpatronen wordt verbeterd;

16. verzoekt de Commissie om organisatoren van sportevenementen, aanbieders van 
weddenschappen en overheidsinstanties aan te sporen een gedragscode op te stellen met 
het oog op de ontwikkeling van mechanismen die noodzakelijk zijn voor het behoud van 
de integriteit binnen de sport, met inbegrip van bepalingen voor de financiering van deze 
mechanismen;

17. benadrukt dat een evenwichtigere relatie tussen beide partijen gemakkelijker kan worden 
gewaarborgd door middel van de sluiting van juridisch bindende overeenkomsten tussen 
de organisatoren van sportevenementen en exploitanten van online gokdiensten en 
weddenschappen, bijvoorbeeld door de bestrijdingsmechanismen ten behoeve van 
integriteit duidelijk vast te stellen, te bepalen welke soorten weddenschappen toegestaan 
zijn en informatie uit te wisselen tussen de betrokken partijen;

18. is van oordeel dat een consistent beleid inzake strafwettelijke sancties van essentieel 
belang is voor een pan-Europese benadering van het vaststellen van regelgeving voor de 
onlinegoksector en dringt er derhalve bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat het 
frauduleus manipuleren van einduitslagen ten behoeve van financieel of andersoortig 
gewin wordt verboden door elke vorm van bedreiging van de integriteit van wedstrijden, 
inclusief vormen die verbonden zijn met weddenschappen, strafbaar te stellen; verzoekt de 
Commissie met klem om op Europees niveau maatregelen te treffen tegen niet-
gereguleerd onlinegokken en om de bestrijding van wedstrijdvervalsing te ondersteunen;

19. waarschuwt ervoor dat gokken tot een gevaarlijke vorm van verslaving kan leiden, een 
kwestie die omwille van de consument en de integriteit van deze sportvorm in ieder geval 
in een wetgevingsvoorstel dient te worden aangepakt;

20. wijst op de door de Raad van Europa uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden met 
betrekking tot het voorontwerp van het verdrag ter bestrijding van de manipulatie van 
sportevenementen, en moedigt de lidstaten aan dit waardevolle initiatief te ondersteunen;

21. verzoekt de Commissie geselecteerde wetgevingsvoorstellen in te dienen teneinde een 
rechtskader te creëren dat zal zorgen voor rechtszekerheid voor legitieme Europese 
ondernemingen en efficiënte samenwerkingsregelingen tussen de lidstaten om 
bescherming van consumenten te waarborgen;

22. benadrukt dat, hoewel het voor de succesvolle handhaving van de wet van belang is dat de 
gegevensuitwisseling tussen onderzoeksinstanties effectief verloopt, de maatregelen ter 
bestrijding van wedstrijdvervalsing moeten voldoen aan nationale en Europese wetgeving 
en voorschriften inzake gegevensbescherming;

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten doeltreffende maatregelen te nemen om met name 
jongeren te wijzen op de risico’s van gokverslaving;

24. verzoekt de Commissie de invoering te overwegen van een "witte lijst" aan de hand 
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waarvan consumenten een erkende Europese exploitant van een niet-Europese exploitant 
kunnen onderscheiden;

25. benadrukt dat beschuldigingen van wedstrijdvervalsing dikwijls door zowel rechtbanken 
als arbitragecommissies worden behandeld en dat beide procedures moeten voldoen aan 
de internationale procedurele minimumnormen, zoals vastgelegd in artikel 6 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens;

26. verzoekt de lidstaten pan-Europese uniforme gemeenschappelijke normen uit te werken 
met betrekking tot onlinediensten voor elektronische identiteitscontrole; merkt op dat het 
opstellen van uniforme registratieprocedures voor exploitanten van onlinegokken een 
belangrijk aspect vormt bij het voorkomen van een verdere toename van het aantal illegale 
diensten; pleit er derhalve voor dat controle- en registratieprocedures consistent worden en 
efficiënter worden opgezet. 
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