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Geachte leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),  
 
De wet kansspelen op afstand (koa) treedt naar verwachting op 1 maart 2021 
in werking. Deze wet bevat ook nieuwe regels voor vergunninghouders van 
speelautomaten in een speelautomatenhal. Gemeenten verlenen vergunningen 
tot het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een 
speelautomatenhal. Daarom ontvangt u deze brief. 
 
Wat betekent de wet kansspelen op afstand voor speelautomatenhallen 
en gemeenten? 
Op dit moment kunnen gokspelletjes op internet (kansspelen op afstand) in 
Nederland niet legaal worden aangeboden. Met de Wet kansspelen op afstand 
wordt legaal aanbod wel mogelijk, aanbieders kunnen hier een vergunning voor 
aanvragen. Deze vergunning zal door de Kansspelautoriteit onder strikte 
voorwaarden worden verleend.  
 
De wet voorziet ook in aanvullende maatregelen om kansspelverslaving te 
voorkomen bij kansspelen met een hoog verslavingsrisico. Een deel van de 
maatregelen zal dus ook gaan gelden voor speelautomatenhallen.1 De Wet koa 
heeft daarmee invloed op de voorwaarden waaraan speelautomatenhallen 
moeten voldoen voor het verkrijgen of behouden van een 
aanwezigheidsvergunning. De gemeente kan bij de aanvraag van een 
vergunning bepalen of aan de voorwaarden is voldaan. Indien dit niet het geval 
is kan de gemeente de aanwezigheidsvergunning weigeren of intrekken.  
 
Aan welke extra eisen moeten de speelautomatenhallen gaan voldoen?  
Speelautomatenhallen moeten vanaf de inwerkingtreding van de wet koa, 
voorzien voor 1 maart 2021, aan extra eisen gaan voldoen:  

 Speelautomatenhallen moeten een verslavingspreventiebeleid 
ontwikkelen, toepassen en onderhouden in samenwerking met 
deskundigen op het gebied van verslavingszorg en 
ervaringsdeskundigen op het gebied van kansspelen. Onderdeel van dit 
beleid is het zogenoemde ‘getrapte interventiemodel’ (zie bijlage). Dat 
wil zeggen: lichte interventies waar het kan, zware interventies als het 
moet.  

 De vergunninghouder moet een risicoanalyse uitvoeren op zijn 
spelaanbod. In de risicoanalyse brengt de vergunninghouder de 
kenmerken van ieder van de door hem aangeboden kansspelen in kaart 
en stelt hij vast welke risicofactoren dit met zich mee brengt. Die 
risicofactoren moeten wetenschappelijk zijn onderbouwd.  

 Leidinggevenden, personen op sleutelposities en medewerkers belast 
met toelaten van personen (spelers) en het houden van toezicht op de 
speelvloer, moeten een basiscursus verslavingspreventie hebben 
gevolgd bij een bevoegde instelling. De medewerkers die direct in 
aanraking komen met spelers, moeten ook een aanvullende cursus 
hebben gevolgd.  

 Voor reclame gelden ook nieuwe regels. Zo moet het reclame- en 
wervingsbeleid van de speelautomatenhallen afgestemd zijn op de 
uitkomst van de eerder genoemde risicoanalyses. Het reclame- en 

                                               
1 Het gaat hier om speelautomatenhallen als bedoeld in artikel 30c, lid 1, onder b van de 
Wet op de kansspelen. 
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wervingsbeleid moet passen binnen de kaders van het 
verslavingspreventiebeleid. 

 De speelautomatenhal moet, voordat deze een speler toegang verleent, 
de identiteit en leeftijd van de speler vaststellen. De speler moet 
minstens 18 jaar zijn.  

 In de conceptregelgeving is voorzien dat speelautomatenhallen vanaf de 
inwerkingtreding van de wet een bezoekersregistratie moeten 
bijhouden.2 

 Per 1 september 2021 moeten speelautomatenhallen controleren of de 
speler in het CRUKS staat geregistreerd. Is dat het geval, dan mag er 
geen toegang worden verleend. 

 Over de uitvoering van het verslavingspreventiebeleid en over de 
risicoanalyses dienen speelautomatenhallen minimaal jaarlijks te 
rapporteren aan de kansspelautoriteit. 

Waar vinden gemeenten meer informatie?  
De Kansspelautoriteit actualiseert de ‘Wegwijzer speelautomaten voor 
gemeenten’ zodat gemeenten zich kunnen voorbereiden op de nieuwe wet. In 
navolging van dit bericht zal de VNG de geactualiseerde wegwijzer ter 
consultatie aangeboden krijgen. De wegwijzer wordt in december gepubliceerd. 
 
 
 

                                               
2 In verband met een in de Tweede Kamer aangenomen motie wordt momenteel 
heroverwogen of deze verplichting moet blijven bestaan. Naar verwachting komt daarover in 
november 2020 meer duidelijkheid. Wij zullen u daarover informeren.  


