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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over reclame in de 
openbare ruimte voor online 

gokken 

3405367  24 mei 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Op 5 april jl. hebt u ons raadsvragen gesteld over reclame in de openbare ruimte voor online 

gokken. Hieronder gaan wij puntsgewijs op uw vragen in.  
 

Vragen aan het college:  
1. Is het college het met ons eens dat reclame voor online gokken niets toevoegt aan 

Hengelo? 
 

Wij willen de verleiding tot gokken graag wegnemen, maar wij hebben op dit moment geen ruimte 
om deze afweging te kunnen maken. Wij zijn in afwachting van landelijke ontwikkelingen. Het 

kabinet werkt aan een aanpassing van de Wet kansspelen op afstand. Het is waarschijnlijk de 
bedoeling om 'ongerichte' reclame voor risicovolle kansspelen op termijn te verbieden.  

 
2. Deelt het college onze mening dat het onwenselijk is dat deze promotieberichten 

kwetsbare groepen bereiken?  
 

Ja, wij delen uw mening. Wij zijn ons ervan bewust dat kansspelen voor sommige mensen risico’s 
met zich meebrengen, zoals kansspelverslaving.  

 
 

3. Is het college het met ons eens dat gokken niet onschuldig is omdat het grote 
gevolgen kan hebben op het gebied van schulden en verslaving?  

 
Ja, dat is het college met u eens. Zie ook ons antwoord op vraag 2. 

 
 

4. Is het college op de hoogte van het feit dat met de legalisering van online gokken en 
de hausse aan gokreclames die daarop volgde, het aantal uur dat Nederlanders 

doorbrachten op goksites dramatisch toe genomen is?  
 

Nee, daarvan zijn wij niet op de hoogte. Wel zien wij een toename van de hoeveelheid reclame 
voor online gokken sinds de openstelling van de markt per 1 oktober 2021. Er is vanuit de 

landelijke overheid bewust gekozen om kansspelen op afstand toe te staan. De reden hiervoor is 
dat dit de mogelijkheid biedt om de deelnemer te wijzen op het legale aanbod dat gereguleerd 

wordt door de Kansspelautoriteit. Deze regulering was nodig omdat voorheen 800.000 
Nederlanders meespeelden met online kansspelen van illegale aanbieders, die mogelijk geen 

vangnet bieden aan spelers die hun speelgedrag niet in de hand hebben. 
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5. Veel voetbalclubs gaan sponsorrelaties aan met goksites? Weet het college of dit ook 
bij Hengelose voetbalclubs aan de orde is? Zo ja, is het college bereid om dit tussen de 

voetbalclub en het gokbedrijf bespreekbaar te maken?  
 

Wij hebben tot op heden geen signalen ontvangen dat Hengelose voetbalclubs door goksites 
worden gesponsord.  

 
6. Is het college bereid om mee te werken aan een wijziging in de APV die reclame voor 

gokken in de openbare ruimte verbiedt, zonder eerst te wachten op landelijke 
regelgeving? 

 
Zoals aangegeven bij vraag 1 wachten wij verdere ontwikkelingen op landelijk niveau af. Het 

voornemen van het kabinet om 'ongerichte' reclame voor risicovolle kansspelen op termijn te 
verbieden ondersteunen wij. 

Met tevredenheid constateren we dat er in de branche zelf stappen zijn gezet qua zelfregulering. 
Een aantal vergunninghouders, verenigd in de VNLOK, heeft inmiddels aangegeven dat ze verder 

zullen gaan op het gebied van zelfregulering. Zo zal het tijdblok voor tv-reclame worden aangepast 
naar 22.00 uur tot 06.00 uur. Tevens zal er geen reclame meer worden gemaakt in printmedia, in 

buitenruimtes en op de radio.  
Ook de overkoepelende brancheorganisatie van buitenreclame, Outreach heeft recentelijk 

aanvullende maatregelen genomen. Vanuit de behoefte aan een balans in het aandeel gokreclame 
in het gehele aanbod van reclame in de buitenruimte hebben de aangesloten partijen besloten 

maximaal 20% van de mediaruimte beschikbaar te stellen voor reclame door online gokbedrijven.  
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


