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Aanleiding
De leden Romke de Jong Sneller en Kat alien D66 hebben vragen aan u de

minister voor Rechtsbescherming en de minister voor Armoedebeleid Participate
en Pensioenen gesteld over reclame van NLO op een website voor WK pools

Bijtagen
1 Kamervragen van de

leden Romke de ]ong
Sneller en Kat {alien D66

aan de ministers van

Financien voor RB en

voor APR

Beantwoording Kamer-

vragen reclame op een

website voor wk pools

Beslispunten
• Stemt u in met de beantwoording van de vragen bijlage 1 Indian u

instemt wordt u verzocht om de aanbiedingsbrief bijlage 2 te

ondertekenen De beantwoording wordt mede namens de minister voor

Rechtsbescherming en de minister voor Armoedebeleid Participatie en

Pensioenen verzonden De beantwoording is interdepartementaal ambtelijk

afgestemd en gaat parallel de lijn in bij deze ministers

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
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f

Kernpunten
• De vragen zijn gesteld naar aanlelding van het bericht op NOS n dat NLO

adverteerde op een populaire website voor voetbalpools Reclame op dit

soort websites is verboden aangezien pools voigens de Kansspelautoritelt
Ksa onder games vallen en daar mogen geen gokreclames getoond worden

• NLO was verrast door deze dassificering en heeft de reclames direct

verwijderd
• In de beantwoording van de Kamervragen zegt u dat u niet bekend was met

de overtreding en dat u verwacht dat deelnemingen zich aan de wet houden

U benadrukt de verwachte voorbeeldrol van NLO en geeft aan dat u in het

verleden de staatsdeelnemingen op meerdere momenten heeft aangesproken

op de hoeveelheid reclame

• Daarnaast geeft u aan dat de Ksa de bevoegdheid heeft om formele

consequenties aan overtredingen te verbinden U neemt deze overtreding wel

mee in de gesprekken met de rvb en rvc van NLO

• Als laatst gaat u in op de verschillende maatregelen die in de wet en

regelgeving zijn opgenomen om te voorkomen dat spelers problematisch

spelgedrag ontwikkelen

Communicatie

Niet van toepassing
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Politiek bestuurlljke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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