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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2015Z14208
Vragen van de leden Segers en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake verkoop van krasloten en
gokverslaving (ingezonden 17 juli 2015).
Vraag 1
Kent u het bericht «Kansspelcommissie wil daglimiet voor daglotjes»?1
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Vraag 2
Kunt u aangeven hoeveel mensen in Nederland gokverslaafd zijn? Herkent u
het beeld dat de Stichting AGOG (Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers)
schetst, namelijk dat er 40.000 gokverslaafden zijn en daarnaast nog eens
76.000 probleemspelers, waardoor het totaal aantal gokverslaafden ver boven
de 100.000 personen uit komt?
Vraag 3
Bent u het eens met Trubendorffer Verslavingsklinieken dat het psychologisch
ontwerp van krasloten zoals «quick fix» extreem verslavend werkt? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 4
Deelt u de mening dat het maximum bedrag van 50 euro per keer dat de
Lotto hanteert, gokverslaving niet tegengaat, aangezien het meest populaire
kraslot hooguit 2 euro kost en mensen meerdere keren per dag krasloten
kunnen kopen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Bent u bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de introductie
van een daglimiet die wel werkt? Bent u bereid hierover in overleg te treden
met de Kansspelautoriteit? Bent u bereid daarbij ook de mogelijkheid van de
introductie van een registratiepas te betrekken?
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Vraag 6
Kunt u aangeven op welke wijze de Lotto verkopers traint in het herkennen
van gokverslaving? Kunt u zich voorstellen dat deze training, gezien de
omvang en ernst van de problematiek, te vrijblijvend is? Deelt u de mening
dat gereguleerde verkoop ook in dit opzicht wenselijk is?
Vraag 7
Bent u bereid in België bij de Kansspelcommissie na te gaan welke technische mogelijkheden men daar ziet om tot handhaving van een daglimiet bij
krasloten over te gaan?
Vraag 8
Wilt u de ontwikkelingen in het terugdringen van gokverslaving in België en
andere Europese landen volgen en de Kamer daarover informeren?
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