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Managementsamenvatting



Onderzoeksmethode: Online deskresearch
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177 Providers
177 Gok- en wedwebsites (providers) zijn onderzocht door marktonderzoeksbureau Sherloq. 160 hiervan zijn 
online actief.

Methode: Online deskresearch
• Een researcher van Sherloq heeft de websites via PC geraadpleegd.
• (Indien toegankelijk) Websites zijn grondig doorgenomen o.b.v. de prioriteringscriteria van de 

Kansspelautoriteit (KSA). Tevens is een account aangemaakt waar mogelijk.
• In samenspraak met VAN is een checklist gecreëerd in Microsoft Excel, gebaseerd op de 

prioriteringscriteria van de KSA.
• Waar de focus in de deskresearch ligt op online providers, is ook gekeken naar affiliates en andere 

opvallendheden.

Timings
De deskresearch heeft plaatsgevonden tussen 
22 oktober - 20 november 2019



Gecheckte prioriteringscriteria KSA
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Het aanbod aan illegale online kansspelen is enorm. De Kansspelautoriteit richt zich vooral op aanbieders die zich op 
de Nederlandse consument richten (de zogenoemde prioriteringscriteria). Dit is (onder meer) het geval als ze:

1. Gebruikmaken van de Nederlandse taal;

2. Gebruikmaken van een website met de extensie .nl;

3. Gebruikmaken van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt 
(bijvoorbeeld iDEAL);

4. Gebruikmaken van domeinnamen met daarin typisch Nederlandse begrippen in combinatie met 
kansspelaanduidingen (zoals 'klompenbingo', 'gezelligheidspoker' of 'rood-wit-blauw-casino’);

5. Gebruikmaken van overige Nederlandse kenmerken (bijvoorbeeld plaatjes van molens of klompen);

6. Geoblocking niet toepassen / mogelijk om als Nederlander een account aan te maken.

Deze prioriteringscriteria zijn als leidraad genomen binnen deze deskresearch om een lijst aan bedrijven te 
onderzoeken. 
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Toelichting samenvattingslide 

177 providers zijn binnen deze deskresearch meegenomen in een controle

Prioriteringscriteria KSA

• Van de 160 onderzochte providers die online actief zijn, overschrijdt tweederde (65%) ten minste één van de 
prioriteringscriteria die de kansspelautoriteit (KSA) heeft opgesteld.

• In de meeste gevallen ontbreekt geoblocking en is het tevens mogelijk om een account aan te maken.
• Ook is er bij een groot aantal providers (13%) de mogelijkheid om via iDEAL geld te storten.
• Van de 19 beboete providers die zijn meegenomen in de test, overschrijdt bijna de helft (9 providers) nog ten minste één van 

de criteria van het KSA: geoblocking is bij deze providers niet ingeschakeld.

Alternatieve targetting op de Nederlandse consument.

• Behalve de prioriteringscriteria wordt de Nederlandse consument ook op alternatieve manieren getarget:
• Zo hanteren providers Nederlandse ‘vraag & antwoord’ (FAQ), of is er een mogelijkheid om via een chatfunctie contact 

te hebben in de Nederlandse taal.
• Indirect wordt er ook promotie voor providers gemaakt via affiliate websites. Dit uit zich onder andere in het gebruik 

van Nederlandse (domein-)namen en expliciete communicatie over Nederlandse betaalmiddelen (iDEAL).



106

54

17

Overschrijdt tenminste één criterium

Overschrijdt geen criteria

Bestaat niet meer

Overschrijding prioriteringscriteria KSA - per criterium (indien online actief)Onderzochte providers (177, waarvan 160 actief)

Samenvatting
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4%

13%

1%

5%

63%

95%

100%

87%

99%

95%

37%

1. Gebruik van de NL taal

2. Extensie '.nl'

3. NL betaalmiddelen

4. Domeinnaam met typische NL begrippen

5. Overige kenmerken gericht op NL

6. Geen Geoblocking

Overschrijdt criterium Overschrijdt geen criterium

.nl

65%
Van de actieve providers 
overschrijdt ten minste 
een criterium van de KSA.
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Resultaten per criterium KSA



4%

96%

Overschrijdt criterium

1. Gebruik van de Nederlandse taal

1. Gebruik van de Nederlandse taal
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Voorbeelden

Betfirst (19) Bet 365 (28)



100%

Overschrijdt criterium

2. Extensie ‘.nl’

2. Extensie ‘.nl’
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.nl
Geen van de onderzochte providers overtreedt het criterium 2: Extensie 

‘.nl’.



13%

87%

Overschrijdt criterium

3. Nederlandse betaalmiddelen

3. Nederlandse betaalmiddelen
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Spinia (3) Bobcasino (4)

Voorbeelden:



1%

99%

Overschrijdt criterium

4. Domeinnaam met typische NL begrippen

4. Domeinnaam met typische NL begrippen

11

Extra Spel (136)

Voorbeeld:



5%

95%

Overschrijdt criterium

5. Overige kenmerken gericht op NL

5. Overige kenmerken gericht op NL
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Betchan (5)

Voorbeeld:



63%

37%

Overschrijdt criterium

6. Geen geoblocking

6. Geen geoblocking

13

Betway (37) Unibet (41)

Voorbeelden:
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Overige kenmerken
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Overschrijdt tenminste één criterium Overschrijdt geen criteria

Bestaat niet meer

Overzicht: providers met sanctie KSA

Sancties KSA: Bij 9 van de 19 providers die een sanctie hebben ontvangen van 
KSA is geen geoblocking aanwezig en is het mogelijk om een account aan te 
maken.
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In deze 9 gevallen is geoblocking niet geactiveerd: 
Het is mogelijk om vanuit Nederland een account aan 

te maken.
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NL Chatfunctie

NL FAQ

Nederlandse chatfunctie / FAQ

NL Chatfunctie & FAQ: 7 van de onderzochte providers 
maken gebruik van een Nederlandse chatfunctie.
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Fortune Legends (51) HEX Casino (3)

Voorbeelden:



Online advertenties voor affiliate websites

Affiliates richten zich op de Nederlandse consument: Het gebruik 
van iDEAL wordt expliciet vermeld.
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Affiliate websites gericht op de Nederlandse consument
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T +31 40 792 00 09 | www.sherloq.nl 

Contact Sherloq

Hans de Jong
Managing director

M +31 628 56 99 23
E hans@sherloq.nl


