
Online gokken  
legaliseren?20 oktober 2018 

Auteur: Jeroen Kester



�2

Samenvatting
Weinig draagvlak voor legaliseren online gokken 

Eenderde (34%) wil online gokken legaliseren. Andere mensen zijn tegen (43%) of 
weten het niet (23%). Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 21.000 
leden van het Opiniepanel.   

Op dit moment wordt een wet om online gokken te legaliseren voorgelegd aan de 
Eerste Kamer. De Tweede Kamer was al in 2016 in meerderheid voor. Om tegemoet te 
komen aan de tegenstanders van legalisering heeft minister Sander Dekker een aantal 
toezeggingen gedaan, maar ook die vergroten het draagvlak niet, blijkt uit het 
onderzoek.   

Online gokken, mag dat? 
Opvallend is verder dat slechts een derde (38%) weet dat online gokken (nog) 
verboden is. 39 procent denkt, ten onrechte, dat online gokken legaal is en de rest 
(22%) weet het niet. "Als het illegaal was, zou er toch wel ingegrepen zijn?" vraagt een 
panellid zich af.   

Gokken via de Staatsloterij, de goededoelenloterijen, de Lotto en de Toto mag wél en 
dat voedt de verwarring over wat wel en niet mag. Een deelnemer: œEen paar 
gokbedrijven mogen dat wel, want er wordt overal reclame voor gemaakt. Best 
verwarrend allemaal.’  

Overheid informeert onvoldoende 
Twee op de drie ondervraagden (67%) vinden bovendien dat de overheid onvoldoende 
informeert over wat wel en niet mag rondom online gokken. Ook horen de meeste 
panelleden (55%) de overheid onvoldoende over de risico’s van online gokken.   
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Online gokgedrag

Mensen die wel eens geld hebben ingezet op online gokspellen:  

Heb je tot nu toe meer geld verloren of gewonnen met het spelen van online 
gokspellen?  
Meer gewonnen: 12% 
Meer verloren: 68% 
Ongeveer evenveel: 19% 
Weet niet / geen mening: 1% 

Heb je wel eens schulden bij familie en/of vrienden gemaakt doordat je 
geld had verloren met online gokken? 
Ja: 5% 
Nee: 95%  
Weet niet / geen mening: 0% 

Ben je wel eens verslaafd geweest aan online gokken?  
Met verslaafd zijn bedoelen we dat je permanent bezig bent met het spelen van online 
gokspellen, al dan niet in gedachten, en daar niet mee kan stoppen.  
Ja, en dat ben ik nog: 1% 
Ja, maar dat ben ik niet meer: 4% 
Nee: 95%  
Weet niet / geen mening: 0% 

Eén op tien zet geld in op online gokspelen

Gok jij wel eens online of heb je dat wel eens gedaan?   
Met online gokken bedoelen we hier het spelen van kansspellen op het internet, zoals 
poker, roulette of sportweddenschappen. Vink ook 'ja' aan als je daarbij geen geld hebt 
ingezet. 
Ja, dagelijks: 1% 
Ja, wekelijks: 1% 
Ja, maandelijks: 2% 
Ja, een enkele keer: 13%  
Nee, nooit gedaan: 82% 
Weet niet / geen mening: 0% 

Heb je in de afgelopen vijf jaar wel eens geld ingezet op online kansspellen?  
Ja, dagelijks: 1% 
Ja, wekelijks: 1% 
Ja, maandelijks: 2% 
Ja, een enkele keer: 7%  
Nee, nooit gedaan: 90% 
Weet niet / geen mening: 0% 

Schulden en verslaving
Eén op twintig online gokkers heeft of had schulden bij  
directe omgeving

Mensen onder de 45 jaar blijken het meest gevoelig voor online gokken. Van deze groep 
geeft 17 procent aan geld in te zetten op online gokspellen, tegenover 6 procent van de 
mensen ouder dan 45 jaar die dat doen.  



Stelling: 'In Nederland is het taboe om te zeggen dat je online gokt'.  
Eens: 29% 
Oneens: 31% 
Weet niet / geen mening: 40%  
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Gokgedrag in directe omgeving
Vier op de tien kennen mensen die online gokken

Ken je mensen die wel eens online gokken of online gegokt hebben?  
Ja, meer dan 5: 7% 
Ja, tussen 2 en 4: 8% 
Ja, een enkele: 26% 
Nee, ik ken niemand: 54% 
Weet niet / geen mening: 5% 

Kent minstens één iemand die online gokt: 
Ken je mensen die wel eens geld hebben verloren met online gokspellen? 
Ja, meer dan 5: 15% 
Ja, tussen 2 en 4: 14% 
Ja, een enkele: 51% 
Nee, ik ken niemand: 9% 
Weet niet / geen mening: 12% 

Ken je mensen die schulden bij derden hebben gekregen door het spelen van 
online gokspellen? 
Ja, meer dan 5: 2% 
Ja, tussen 2 en 4: 4% 
Ja, een enkele: 21% 
Nee, ik ken niemand: 60% 
Weet niet / geen mening: 13% 

Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe heeft of had dit invloed op die persoon en zijn 
of haar omgeving? Licht je antwoord toe.   
"Ik ken iemand die zo’n 10.000 euro voor de bruiloft heeft vergokt op internet. De bruiloft 
ging niet door en de relatie is over." 
"Ja, in mijn omgeving zijn er mensen die online gokken, daardoor schulden maken en niet 
meer rond kunnen komen." 
"Bij de schoonvader van mijn dochter leidde het tot bankroet, ontslag, echtscheiding, en 
vervreemding van zijn eigen kinderen. Tragisch."  

62%
Is het oneens met deze 

stelling en vindt het dus geen 
taboe om te zeggen dat ze 

online gokken. 22% vindt het 
wel een taboe.

Stelling: 'In Nederland is het taboe om te zeggen dat je online gokt'.  

Taboe
Meeste gokkers vindt het geen taboe om erover te  
praten
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Kennis over online gokken
Slechts eenderde weet dat online gokken (nog) illegaal 
is

Vind je dat de overheid voldoende of onvoldoende informeert over de risico's van 
online gokken? 
Voldoende: 15% 
Onvoldoende: 56% 
Weet niet / geen mening: 29% 

Wetgeving online gokken Wat denk jij, is online gokken om geld legaal of illegaal 
in Nederland?  
Met online gokken bedoelen we hier het spelen van kansspellen op het internet, zoals 
poker, roulette of sportweddenschappen.  
Legaal: 39%  
Illegaal: 38% 
Weet niet / geen mening: 22% 

Informeert de overheid, in jouw ogen, voldoende of onvoldoende over wat van de 
wet wel en niet mag als het gaat om online gokken? 
Voldoende: 9% 
Onvoldoende: 67% 
Weet niet / geen mening: 24% 

Weinig draagvlak voor legaliseren online gokken, ook  
niet met toezeggingen minister

In Nederland is het volgens de wet illegaal om online te gokken of gokspellen aan te 
bieden.Binnenkort wordt echter in de Eerste Kamer gestemd over een wet om online 
gokken legaal te maken in Nederland. Door die wet kunnen online gokbedrijven een 
vergunning aanvragen om kansspellen aan te bieden in Nederland. Voorstanders van 
de legalisering van online gokken vinden dat er nu te veel illegale aanbieders van 
gokspellen zijn en dat daar geen belasting over geheven kan worden. Tegenstanders 
vrezen een toename van het aantal gokverslaafden in Nederland en een veelheid van 
buitenlandse aanbieders van gokspellen.  
Vind je dat online gokken in Nederland legaal moet worden of moet het illegaal 
blijven?  
Online gokken moet legaal worden: 34% 
Online gokken moet illegaal blijven: 43% 
Weet niet / geen mening: 23% 

Om tegenstanders van legalisering tegemoet te komen heeft minister Sander Dekker 
een aantal toezeggingen gedaan. Buitenlandse gokbedrijven moeten minder snel een 
vergunning krijgen dan Nederlandse gokbedrijven. Daarnaast wordt reclame voor 
online gokken via andere websites beperkt. Ook worden online gokspellen, voordat ze 
op de markt komen, onderworpen aan een risicoanalyse op verslaving.  
Vind je na het lezen van bovenstaande toezeggingen dat online gokken legaal 
moet worden in Nederland of moet het illegaal blijven?  
Online gokken moet legaal worden: 35% 
Online gokken moet illegaal blijven: 43% 
Weet niet / geen mening: 22%

Als het illegaal was, zou er toch 
wel ingegrepen zijn?

Ik kan het heel gemakkelijk doen en 
wordt daar niet op gecontroleerd, 
dus ik denk dat het daarom legaal is.

Ik wist helemaal niet dat gokken online 
illegaal was. Ik gok al jaren op 
sportwedstrijden, terwijl het dus blijkbaar 
niet mocht.

Een paar gokbedrijven 
mogen dat wel, want er 
wordt overal reclame 
voor gemaakt. Best 

Wetsvoorstel: online gokken legaliseren
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Afgeven BSN-nummer en rol gokbedrijven
Online gokkers nauwelijks bereid BSN-nummer af te  
geven voor spelersprofiel

Om verslaving tegen te gaan, zullen gokbedrijven, volgens het nieuwe 
wetsvoorstel, zelf controleren of spelers te veel geld inzetten op hun kansspel. 
Wanneer spelers buitensporig gokgedrag vertonen, zal het gokbedrijf diegene in de 
gaten houden, contact zoeken en, desnoods, uitsluiten van deelname.  
Vertrouw je erop dat gokbedrijven risicogebruikers zullen wijzen op hun 
buitensporige gokgedrag?  
Veel vertrouwen: 0% 
Redelijk wat vertrouwen: 5% 
Niet zo veel vertrouwen: 35%  
Geen vertrouwen: 53%  
Weet niet / geen mening: 7% 

Online gokkers:  
Om online te kunnen gokken moeten spelers met de nieuwe wetgeving verplicht 
een profiel aanmaken bij een online gokbedrijf. Om bijvoorbeeld aan te tonen dat 
spelers 18 jaar of ouder zijn, moeten spelers zich identificeren door middel van een 
Burgerservicenummer (BSN). Doen zij dit niet, is het niet mogelijk om online 
kansspellen te spelen.  
In hoeverre ben je bereid om je BSN op te geven bij gokbedrijven om online te 
kunnen gokken? 
Daar ben ik wel toe bereid: 26% 
Daar ben ik niet toe bereid: 65% 
Weet niet / geen mening: 9%  



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
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Aan het onderzoek, gehouden tussen vrijdag 12 en donderdag 18 oktober deden 
21.014 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De uitslag van het onderzoek is na 
weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, 
burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

De resultaten van het onderzoek worden door Gijs Rademaker gepresenteerd in een 
speciale uitzending van EenVandaag op 20 oktober (NPO1, 18:15 uur). Voor meer 
informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoeker Jeroen 
Kester: jeroen.kester@eenvandaag.nl. 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden 
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het 
EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk 
leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke 
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen 
ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de 
meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.


