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Waarom dit onderzoek

NOGA Online Kansspel Barometer: naar synergie onder álle stakeholders

Huidige situatie

Gewenste situatie

Sinds 1 oktober 2021 is het voor gokbedrijven met een vergunning legaal
om in Nederland online gokspelen aan te bieden. De Nederlandse Online
Gambling Associatie (NOGA) behartigt als branchevereniging de belangen
van aanbieders die middels een vergunning legaal (willen) opereren op de
Nederlandse online kansspelmarkt.
NOGA stelt zichzelf tot doel om de belangen en opinies van alle betrokken
partijen - overheid, bedrijfsleven en burger – op één lijn te brengen. Om
dat effectief te kunnen doen is een actueel en betrouwbaar beeld van de
stand van zaken in de online kansspelmarkt noodzakelijk.

NOGA wil een data-gedreven stakeholdersdebat in de kansspelbranche. Door
jaarlijks te peilen ontstaat er één dataset die gebruikt kan worden om tot
samenwerking van alle stakeholders te komen. Daarnaast kan NOGA door het
jaarlijks uitvoeren van de Barometer met recht een positie van thought leader
claimen in de online kansspelmarkt.

Met de NOGA Online Kansspel Barometer
Jaarlijks kwantitatief onderzoek om de gedragingen en opinies van
Nederlanders en van de spelers van online gokspelen te meten; om
op deze wijze zowel de huidige stand van zaken als trends over tijd
inzichtelijk te maken.
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Waarom dit onderzoek

Hoofdvraag om te beantwoorden
Wat zijn de huidige gedragingen en opinies betreffende online kansspelen in Nederland
en zijn er trends zichtbaar ten opzichte van de vorige NOGA Kansspel Barometer?
What we need to understand to answer this:
Wat we moeten begrijpen om dit te beantwoorden

1.

Bekendheid & deelname

▪ Hoe kijkt Nederland tegen online
gokspelen aan?
▪ In welke mate spelen Nederlanders?
▪ Wat zijn de triggers om te spelen? En
wat zijn de barriers?

2.

Reclame

▪ Hoeveel reclame voor online
kansspelen ziet men nu en waar komt
men die tegen?
▪ Hoe staat men tegenover reclame voor
online kansspelen?

3.

kanalisatie

▪ In hoeverre is Nederland bekend met
de legalisering en hoe staat men hier
tegenover?
▪ In welke mate speelt de Nederlandse
speler bij een legale aanbieder?
▪ In hoeverre worden nieuwe spelers
aangetrokken tot online gokspelen?

4.

Voorkomen gokverslaving

▪ Hoe kan problematisch gokgedrag
worden voorkomen?
▪ Wie zijn daar verantwoordelijk voor en
hoe?
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Leeswijzer
In dit rapport worden verschillende groepen beschreven:
▪ NL 18+ = Totale groep Nederlanders van 18 jaar en ouder (n=2.003)
Binnen deze groep maken we onderscheid tussen twee groepen*:
– Spelers 18+ = totale groep spelers van 18 jaar en ouder die de afgelopen 12 maanden online
gokspelen hebben gespeeld (n=219)
– Niet-spelers 18+ = Nederlanders van 18 jaar en ouder die nog nooit online gokspelen hebben
gespeeld (n=1.732)
▪ Jongvolwassenen (18-34 jaar) = totale groep jongvolwassenen van 18 tot 34 jaar oud (n=828)
– Spelers jongvolwassenen= totale groep spelers van 18 jaar en ouder die de afgelopen 12 maanden online
gokspelen hebben gespeeld (n=161)
– Niet-spelers jongvolwassenen= Nederlanders van 18 jaar en ouder die nog nooit online gokspelen hebben
gespeeld (n=620)

*Bij de spelers zijn alleen de spelers meegenomen die de afgelopen 12 maanden online gokspelen hebben gespeeld, de
spelers die weleens online gokspelen hebben gespeeld, maar niet in de afgelopen 12 maanden zijn niet meegenomen in de
resultaten van de groep spelers.
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Conclusie en aanbevelingen
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Conclusie en aanbevelingen

Conclusie
Nederlanders zijn bekend met de legalisering van online gokken maar weten niet hoe ze een vergunning kunnen
herkennen. Men maakt zich zorgen over de gevolgen van online gokken en verwacht dan ook van aanbieders dat zij
zorgen voor
de spelers.
Er is een negatieve houding ten opzichte van gokreclames.
What we need to understand
to answer
this:

1.

Profiel en gedrag van
Nederlandse spelers is gelijk
aan vorig jaar

Het aantal Nederlandse spelers is gelijk
gebleven t.o.v. vorig jaar. Deze groep
bestaat nog steeds voornamelijk uit
mannen en hoger opgeleiden. Ook het
aandeel spelers onder jongvolwassenen
is stabiel.
Er wordt vooral gespeeld via een website
op de smartphone en een computer.
Jongvolwassenen spelen vaker op hun
smartphone.
Online sportweddenschappen en/of
online casinospelletjes/speelautomaten
worden door het merendeel van de
spelers gespeeld.
Ongeveer 40% van de spelers kan gezien
worden als een risicospeler (heeft ooit
gelogen over de inzet en/of behoefte om
meer in te zetten bij het gokken).

2.

Gokreclames zijn alom
bekend, maar worden niet
positief ontvangen

Zowel jongvolwassenen als Nederlanders
hebben dit jaar veel vaker online
gokreclames gezien. Nederlanders zien
deze reclames vaker op tv,
jongvolwassenen vaker op internet, social
media en via buitenreclame.
In lijn met de recent aangenomen motie
over gokreclames in de Tweede Kamer,
zijn Nederlanders en jongvolwassenen
niet erg enthousiast over reclames over
online gokken. Nederlanders en
jongvolwassenen willen vooral dat
reclames pas na 21.00 uitgezonden
mogen worden en dat deze zo min
mogelijk gericht worden aan jongeren en
kwetsbare groepen. Meningen zijn vooral
negatief maar meer verdeeld over het
gebruik van rolmodellen in reclames,
waarbij jongeren vaker vinden dat dit wel
moet kunnen (25% vs. 15%).

3.

Bekendheid met legalisering is
gegroeid, maar er is nog veel
onbekendheid over hoe
vergunningen te herkennen

Bekendheid met legalisering van de online
gokmarkt is meer dan verdubbeld onder
Nederlanders en jongvolwassenen. De
meningen zijn hierover verdeeld:
jongvolwassenen vinden dit vaker goed
dan Nederlanders.
Het offline gaan van een aanbieder omdat
deze (nog) geen vergunning heeft is geen
reden geweest voor spelers om te stoppen.
Een grote meerderheid van de spelers
(ongeveer 70%) weet echter niet hoe ze
een vergunning kunnen herkennen.

4.

Nederlanders en jongeren
vinden nog steeds dat
verslaafd raken aan gokspelen
een groot risico vormt

Meerderheid van de Nederlanders en
jongvolwassenen ziet verslaving als een groot
risico. Zij verwachten van de aanbieder dat zij
zich inzetten om verslaving te voorkomen,
leeftijdscontroles uitvoeren en goede
informatie over de risico's verstrekken.
Jongvolwassenen verwachten hierin minder
van de aanbieder dan Nederlanders.
Er is verdeeldheid in mening over de
verantwoordelijkheid van het speelgedrag,
waarbij jongvolwassenen vaker dan
Nederlanders vinden dat spelers hier zelf
verantwoordelijk voor zijn (31% vs. 27%).
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Conclusie en aanbevelingen

Aanbevelingen
Voor de online kansspel branche

1.
Informeer Nederlanders over het
belang en herkennen van een
vergunning voor aanbieders van
online gokken.

2.

3.

Verklein ongerustheid door
duidelijk te maken hoe legale
gokaanbieders gokverslaving
en problematisch gokgedrag
proberen tegen te gaan.

Doseer reclames en stel bepaalde
regels op ten aanzien van
gokreclames voor aangesloten
leden, zowel voor TV als online
uitzendingen.
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BEKENDHEID
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De groep huidige Nederlandse
spelers is nog steeds klein
In welke mate bent u bekend met online gokspelen (kansspelen)?
46%
49%

Ik heb er wel eens van gehoord, maar
weet verder nauwelijks wat het inhoudt

32%
38%

Ik had daar niet eerder van gehoord

Ik speel regelmatig online een gokspel

11%
NL rep.

van de Nederlanders heeft in
de afgelopen 12 maanden
online gegokt

2% niet in de
afgelopen 12
maanden

36%
31%
38%
35%

Ik denk redelijk te weten wat het
inhoudt

Ik heb al eens online gespeeld

2022

10%
10%

2021

22%
17%
4%
5%
3%
4%
4%
5%
5%
7%

NL rep 18+ 2022

12%

NL rep 18+ 2021

NL rep.

Jongvolwassenen (18-34 jaar) 2022
Jongvolwassenen (18-34 jaar) 2021

B01) In welke mate bent u bekend met online gokspelen (kansspelen)?
B02) Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden online gegokt?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

van de Nederlanders heeft in
de afgelopen 12 maanden
online gegokt

3% niet in de
afgelopen 12
maanden
Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Vooral jongvolwassenen vinden
hun weg naar online kansspelen,
maar minder vaak dan vorig jaar
In welke mate bent u bekend met online gokspelen (kansspelen)?
46%
49%

Ik heb er wel eens van gehoord, maar
weet verder nauwelijks wat het inhoudt

32%
38%

Ik had daar niet eerder van gehoord

Ik speel regelmatig online een gokspel

21%
18-34 jr.

36%
31%
38%
35%

Ik denk redelijk te weten wat het
inhoudt

Ik heb al eens online gespeeld

2022

10%
10%

4%
5%
5%
7%

6% niet in de
afgelopen 12
maanden
2021

22%
17%
4%
5%
3%
4%

van jongvolwassenen heeft in
de afgelopen 12 maanden
online gegokt

NL rep 18+ 2022

20%

NL rep 18+ 2021

18-34 jr.

Jongvolwassenen (18-34 jaar) 2022
Jongvolwassenen (18-34 jaar) 2021

B01) In welke mate bent u bekend met online gokspelen (kansspelen)?
B02) Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden online gegokt?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

van jongvolwassenen heeft in
de afgelopen 12 maanden
online gegokt

3% niet in de
afgelopen 12
maanden
Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Meerderheid Nederlandse spelers is
man en hoogopgeleid
Speler afgelopen 12 maanden (n=219)

Niet-speler (n=1732)

31%

45%
21%

17%

Nat rep. 18+

15%

16%

2%
11%

85%

12%

46%

Geslacht

54%

72%

…heeft afgelopen 12 maanden gespeeld
…heeft afgelopen 12 maanden niet gespeeld
…heeft niet gespeeld

50%
37%

5%

… van de Nederlanders
behoort tot risicogroep*
(4% 2021)

B02) Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden online gegokt?
Basis: Nederland representatief (n=2003, 2022 / n=1004, 2021)
* Definitie risicospeler: zie pagina 16

Opleiding

40%

39%

Midden

Hoog

21%

13%
Laag

19%

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

28%

3%

2021

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

87%

12%

7%

Leeftijd

2022

16%

Midden

Hoog

Laag

Sign. hoger dan andere
groep
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Ook meerderheid jongvolwassen
spelers is man en hoogopgeleid
Speler afgelopen 12 maanden (n=161)
Jongvolwassenen
18-34 jaar

Niet-speler (n=620)
67%

60%
40%

33%

Leeftijd

2022

21% 6%

18-24

73%

25-34

18-24

25-34

28%

2021

20% 3%

77%

Geslacht
72%

…heeft afgelopen 12 maanden gespeeld
…heeft afgelopen 12 maanden niet gespeeld
…heeft niet gespeeld

8%

… van de jongvolwassenen
behoort tot risicogroep*
(9% 2021)

B02) Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden online gegokt?
Basis: Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021).
* Definitie risicospeler: zie pagina 17

58%

40%
Opleiding

53%

44%

47%

Midden

Hoog

9%

7%
Laag

42%

Midden

Hoog

Laag
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Hoe vaak en op welke apparaten wordt er gespeeld?
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12
maanden online gegokt?

41%
38%
48%
44%

Af en toe
22%
19%
19%
23%

Maandelijks

Wekelijks

Dagelijks

16%
11%
10%
13%

Heeft via website of app gespeeld

87%

69%
(72% 2021)

Website
(85% 2021)

NL rep 18+

46%

72%

2%
9%
0%
5%

(68% 2021)

App
(44% 2021)

17%
20%
22%
13%

Ik heb in de afgelopen 12 maanden
geen online gokspelen gespeeld

Wil ik liever niet zeggen

Op welk(e) apparaat/apparaten heeft
u online gegokt

2%
3%
0%
2%

NL rep. 18+ 2022
NL rep. 18+ 2021
Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2022

27%
(29% 2021)

Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2021
B02) Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden online gegokt?
B03) Op welk(e) apparaat/apparaten heeft u online gegokt?
Basis: Nederland representatief (n=271 2022 / n=138, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=208, 2022 / n=119, 2021)

Sign. hoger dan andere
meting
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Hoe vaak en op welke apparaten wordt er gespeeld?
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12
maanden online gegokt?

41%
38%
48%
44%

Af en toe
22%
19%
19%
23%

Maandelijks

Wekelijks

Dagelijks

16%
11%
10%
13%

Heeft via website of app gespeeld

87%

61%
(69% 2021)

Website
(83% 2021)

Jong
volwassenen

47%

87%

2%
9%
0%
5%

(81% 2021)

App
(56% 2021)

17%
20%
22%
13%

Ik heb in de afgelopen 12 maanden
geen online gokspelen gespeeld

Wil ik liever niet zeggen

Op welk(e) apparaat/apparaten heeft
u online gegokt?

2%
3%
0%
2%

NL rep. 18+ 2022
NL rep. 18+ 2021
Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2022

22%
(19% 2021)

Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2021
B02) Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden online gegokt?
B03) Op welk(e) apparaat/apparaten heeft u online gegokt?
Basis: Nederland representatief (n=271 2022 / n=138, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=208, 2022 / n=119, 2021)

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Vooral online sportweddenschappen afgelopen 12 maanden
gespeeld

38%
38%
39%
45%

Online games

59%
55%
57%
53%

Online sportweddenschappen
24%
23%
22%
29%

Online pokeren

52%
41%
50%
43%

Online casinospelletjes
/speelautomaten

Online bingo

Live Casino online

22%
24%
18%
18%
10%

NL rep. 18+ 2022

22%

20%

36%

NL rep. 18+ 2021
Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2022

Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2021
B04) Welke van de onderstaande online spellen heeft u de afgelopen 12 maanden online
gespeeld via computer of mobiel (websites of apps)?
Basis: Nederland representatief (n=108 2022 / n=219, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=161, 2022 / n=100, 2021)

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Risicospeler: heeft op één of beide onderstaande vragen “ja”
geantwoord
Heeft u ooit de behoefte gevoeld om steeds meer geld
in te zetten bij het gokken?

Heeft u ooit tegen mensen die voor u belangrijk zijn
gelogen over hoeveel u gokte?

Risico speler
NL rep 18+
17%

38%

19%

Ja

33%

16%

40%

Ja

18%

38%

60%

41%

82%

(37% 2021)

79%

Nee

83%

61%

81%

Risico speler
Jongvolwassenen

67%
Nee

1%
Wil ik liever niet zeggen

2%
1%

1%

61%
Spelers NL rep. 18+ 2022
Spelers NL rep. 18+ 2021
Spelers Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2022
Spelers Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2021

B05) Heeft u ooit tegen mensen die voor u belangrijk zijn gelogen over hoeveel u gokte?
B06) Heeft u ooit de behoefte gevoeld om steeds meer geld in te zetten bij het gokken?
Basis: Nederland representatief (n=108 2022 / n=219, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=161, 2022 / n=100, 2021)

59%

40%

60%

(44% 2021)
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RECLAME
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Reclame voor online kansspelen vooral gezien op internet, social media
en TV
Ziet u wel eens reclame van online aanbieders van online
sportweddenschappen, online bingo, online poker, live casino online of
online casinospellen/speelautomaten?

Ja, heel vaak

25%

6%

13%

28%
19%

Ja, soms

30%

Heeft (wel eens)
reclame gezien
45%
47%

Dagbladen/tijdschriften

10%
Anders
10%
9%

36%
26%

NL rep 18+2022
NL rep 18+ 2021
Jongvolwassenen (18-34) 2022
Jongvolwassenen (18-34) 2021

C01) Ziet u wel eens reclame voor online sportweddenschappen, online bingo, online poker, live
casino online of online casinospellen/speelautomaten?
C02) Waar heeft u deze reclames gezien?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

Weet ik niet meer

69%
64%
68%

48%
61%
59%

33%
40%

Op televisie

Buitenreclame

10%

Nee, nooit

37%

Via social media

26%

28%

Nee, bijna nooit

49%

Op internet

23%

9%
Ja, vaak

Waar heeft u deze reclames gezien?

81%
71%

15%
7%
21%
11%
9%
5%
6%
4%
1%
3%
1%
5%
3%
4%
3%
4%

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Jongvolwassenen laten in reclame voor online kansspelen meer toe
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Nederland representatief
Het gebruik van rolmodellen (influencers) en
atleten in reclames voor online gokspelen moet
kunnen

Jongvolwassenen 18-34 jaar

62%

20%

15% 4%

59%

24%

13% 5%

Reclames voor online gokspelen zouden op
televisie alleen in de avonden na 21:00 uur 10% 11%
mogen worden uitgezonden
10% 15%

75%
71%

Online gokspelaanbieders moeten ervoor
zorgen dat reclames voor online gokspelen zo
4% 8%
min mogelijk gericht zijn aan jongeren en
kwetsbare groepen* 5% 11%

85%

55%
46%

4%

3%

80%

Ik vind het niet erg om reclame voor online
gokspelen te ontvangen/zien

4%

20%
26%

3%

22% 3%
25% 3%

Het gebruik van rolmodellen (influencers) en
atleten in reclames voor online gokspelen moet
kunnen
Reclames voor online gokspelen zouden op
televisie alleen in de avonden na 21:00 uur
mogen worden uitgezonden

49%
50%

19% 5%

12% 18%

67%

3%

13%

62%

5%

20%

41%
34%

(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee oneens

Niet mee eens/niet mee oneens

Niet mee eens/niet mee oneens

(Helemaal) mee eens

(Helemaal) mee eens

Weet ik niet/geen mening

Weet ik niet/geen mening

C03 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

25% 3%

25%

Online gokspelaanbieders moeten ervoor
zorgen dat reclames voor online gokspelen zo
7% 12%
min mogelijk gericht zijn aan jongeren en
kwetsbare groepen* 6% 13%
Ik vind het niet erg om reclame voor online
gokspelen te ontvangen/zien

23%

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep

79%

2%

77%

4%

24%
27%

33%
35%

2%
4%
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KANALISATIE
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Bekendheid van de legalisering van online gokken groter in 2022 en
onder spelers
Op de hoogte van legalisering van online gokken
NL rep 18+ en jongvolwassenen

Op de hoogte van legalisering van online gokken
Spelers en niet-spelers
73%

54%
Ja, daar was ik goed van op de
hoogte

41%

51%
10%

13%

21%

30%
Ja, daar heb ik iets over gehoord,
maar ik weet niet precies wat dit
inhoudt

27%

Ja, daar was ik goed van op de
hoogte

12%

23%

30%
20%

NL rep. 18+ 2022
NL rep. 18+ 2021

Ja, daar heb ik iets over gehoord,
maar ik weet niet precies wat dit
inhoudt

32%
31%
21%

Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2022

Jongvolwassenen (18-34 jr.) 2021
6%

16%
Nee, dit wist ik niet

65%

29%
67%

Nee, dit wist ik niet

41%

Spelers 18+ 2022

18%
69%

Spelers 18+ 2021
Niet-spelers 18+ 2022
Niet-spelers 18+ 2021

D1) Was u op de hoogte van de legalisering van online gokken?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)
Spelers (n=219, 2022 / n=108, 2021) en niet-spelers (n=1732, 2022 /n=866 2021)

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Meer dan de helft van de spelers heeft na de legalisering online gegokt,
slechts een klein deel van de spelers is begonnen met online gokken
sinds de legalisering
17% van de spelers die na 1 oktober
hebben gegokt, gokte voor 1
oktober niet

…van de spelers heeft sinds 1
oktober online gegokt

79%

20% heeft niet
gespeeld sinds 1
oktober

D2) Heeft u sinds 1 oktober 2021 online gegokt?/ D3) Gokte u vóór 1 oktober 2021 ook online?
(Basis D2 spelers 18+ (uit de nat rep groep) n=219, 2022)
(Basis D3 spelers (uit de nat rep groep) die sinds 1 oktober hebben gegokt 18+ n=173, 2022)

80%

…van de spelers die na 1 oktober hebben
gegokt, gokte ook voor 1 oktober
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Een grote meerderheid van de spelers weet niet hoe ze een aanbieder
met een vergunning kunnen onderscheiden van een aanbieder
zonder vergunning
Weet u hoe u een aanbieder met een vergunning kan
onderscheiden van een aanbieder zonder vergunning?
Nee

Ja

Spelers 18+ 2022

70%

30%

Spelers jongvolwassenen (18-34 jaar) 2022

69%

31%

D4) Niet alle internet gokaanbieders hebben een vergunning in Nederland. Weet u hoe u een
aanbieder met een vergunning kan onderscheiden van aanbieder zonder vergunning?
Basis: spelers 18+ (uit de nat rep groep) n=219; spelers 18-34 jaar n=161)
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Voor 9% is door de legalisering de aanbieder offline gegaan, 4%
speelt liever bij een legale aanbieder
Belangrijkste redenen niet meer gegokt sinds 1 oktober 2021

67%

Om een persoonlijke reden (bijvoorbeeld geen tijd, geen zin)

De aanbieder waar ik normaal speel heeft (nog) geen vergunning en is daarom offline
gegaan voor Nederlandse spelers

De aanbieder waar ik normaal speel heeft (nog) geen vergunning en is nog wel online,
maar ik speel liever bij een legale aanbieder

Anders

Wil ik liever niet zeggen

D5) U heeft sinds 1 oktober 2021 niet meer online gegokt. Kunt u aangeven wat hier de
belangrijkste reden voor is?
Basis: Spelers 18+ (uit de nat rep groep) die sinds 1 oktober ‘niet online hebben gegokt n=45,
spelers jongvolwassenen (18-34 jaar) die sinds 1 oktober niet online hebben gegokt n=40

73%

9%
10%

4%
5%

11%
3%

9%

Spelers 18+ 2022
Spelers jongvolwassenen
(18-34 jaar) 2022

11%
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Een grote meerderheid van de spelers heeft sinds 1 oktober bij
een aanbieder met een vergunning gespeeld…

91%

…van de spelers heeft sinds 1
oktober bij een aanbieder met
een vergunning gespeeld:
TOTO Sport

Holland Casino
TOTO Casino
Bet365
BetCity
Jacks Casino
Batavia Casino
Fair Play Casino
Tombola
Bingoal
Ggpoker
Livescorebet
Fair Play Bingo

49%
54%
40%
29%
23%
33%
17%
15%
17%
14%
10%
8%
6%
7%
5%
3%
5%
2%
4%
5%
4%
2%
3%
3%
3%
3%

D6) Bij welke aanbieder(s) van online gokken (kansspelen) heeft u sinds 1 oktober gespeeld?
Basis: Spelers 18+ (uit de nat rep groep) die sinds 1 oktober online hebben gegokt n=173

15%

…van de spelers (16% van de
jongvolwassen spelers) heeft sinds 1
oktober bij een aanbieder zonder
een vergunning gespeeld :
N1casino
Dux Casino
Luckywins
Bobcasino
Avalon
Betamo casino
Casiplay
Cookie casino
Playfrank
Slothunter
Winny
Spinia
Scatters
Mason slots
Maneki Casino
Praisecasino
Maximalwins
Pino Casino
Vulcanbet

3%
4%
2%
3%
2%
2%
2%
3%
2%
3%
2%
0%
2%
3%
1%
3%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Spelers 18+ 2022
Spelers jongvolwassenen
(18-34 jaar) 2022
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Door legalisering is 1/3 is overgestapt naar een legale online
gokaanbieder, 9% speelt nog steeds bij een aanbieder zonder
vergunning
Gevolgen van legalisering op speelgedrag

45%
38%

Er is voor mij niks veranderd, mijn aanbieder heeft een vergunning
29%
30%

Ik ben overgestapt naar een legale online gokaanbieder, omdat de aanbieder waar ik
voorheen speelde (nog) geen vergunning heeft en offline is gegaan voor Nederlandse spelers
Er is voor mij niks veranderd, mijn aanbieder heeft geen vergunning, maar is nog wel online
bereikbaar

9%
9%

Ik ben overgestapt naar een andere aanbieder zonder vergunning, omdat de aanbieder waar
ik voorheen speelde offline is gegaan voor Nederlandse spelers

8%
10%

Ik ben overgestapt naar een andere aanbieder met een vergunning, omdat ik liever speel bij
een legale aanbieder
Ik ben overgestapt naar een andere aanbieder, maar weet niet of deze aanbieder een
vergunning heeft

7%
7%
4%
4%

Ik maak gebruik van een VPN om blokkades te omzeilen

2%
2%

Wil ik liever niet zeggen

2%
2%

Weet ik niet
D7) Heeft de legalisering gevolgen (gehad) voor uw speelgedrag?
Basis: Spelers 18+ (uit de nat rep groep) die sinds 1 oktober online hebben gegokt n=173)

Spelers 18+ 2022
Spelers jongvolwassenen
(18-34 jaar) 2022
14%

23%
Sign. hoger dan andere
groep
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Spelers meer geneigd om te blijven gokken
Waarschijnlijkheid (blijven) online
gokken
Nederland representatief

Jongvolwassenen 18-34 jaar
1%

3%
7%
Hoe waarschijnlijk is het dat u zelf online gaat
gokken?

Hoe waarschijnlijk is het dat u de komende tijd
online blijft gokken?

90%

16%

25%

59%

Hoe waarschijnlijk is het dat u zelf online gaat
gokken?

Hoe waarschijnlijk is het dat u de komende tijd
online blijft gokken?

83%

10%
5%

22%

28%

50%

(heel) onwaarschijnlijk
Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk
(Heel) waarschijnlijk

(heel) onwaarschijnlijk
Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk
(Heel) waarschijnlijk
wil ik liever niet zeggen

D08) Hoe waarschijnlijk is het dat u zelf online gaat gokken / dat u de komende tijd online blijft
gokken? Basis: spelers Nederland representatief (n=219). Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=161),
niet-spelers Nederland representatief (n=1732). Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=620).

Sign. hoger dan andere
groep
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Merendeel zowel spelers als niet-spelers vindt dat er risico’s
kleven aan het spelen bij een illegale online gokaanbieder

Nederland representatief
2022 spelers
Ik speel bij voorkeur bij
een online gokaanbieder
met een Nederlandse
vergunning

8%

2021 spelers

2022 niet-spelers

Ik vind dat er risico's
kleven aan het spelen bij
een illegale online
gokaanbieder

2021 spelers

2021 spelers

59%

23%

8%
13%

70%

4%

2021 niet-spelers

3%

2021 spelers
84%

81%

57%

42%

8%
15%

49%

70%
62%

2022 niet-spelers

5%

79%

2021 niet-spelers

6%

77%

(Helemaal) mee oneens

D09) In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Spelers nationaal representatief (n=219, 2022 / n=108, 2021) en niet-spelers nationaal
representatief (n=1732, 2022 /n=866 2021)

71%

9%

2021 niet-spelers 15%

2022 spelers

69%

2022 niet-spelers

7%

2022 niet-spelers 16%
76%

2021 niet-spelers

2022 spelers

2022 spelers

69%

9%

28%

Jongvolwassenen 18-34 jaar

(Helemaal) mee eens

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Vooral jongvolwassenen en spelers vinden het een goede zaak
dat online gokken is gelegaliseerd; niet-spelers zijn vaker
neutraal of hebben geen mening
Nederland representatief
NL rep. 2022
NL rep. 2021
Spelers 2022
Spelers 2021
Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021
Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

43%
40%

Jongvolwassenen 18-34 jaar

16%
30%
47%
45%
43%
28%
41%
47%

Jongvolwassenen 18-34 jaar 2022
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2021

24%
22%
59%
36%
19%
18%
27%
37%
10%
14%

29%
35%

Spelers 2022
Spelers 2021
Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021
Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

29%
23%

15%
15%
34%
41%

23%
17%

28%
22%
32%
41%

36%
39%
13%
15%

(Helemaal) mee oneens
(Helemaal) mee oneens

D09) In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? Ik vind het goed dat online
gokken is gelegaliseerd
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

52%
45%

(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee eens

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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VOORKOMEN
GOKVERSLAVING
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Meeste mensen vinden dat verslaafd raken aan gokken een
groot risico vormt bij spelen van online gokspelen
Het verslaafd raken aan gokken vormt een groot risico bij het spelen van online gokspelen
Nederland representatief

Jongvolwassenen 18-34 jaar

NL rep. 2022
NL rep. 2021

3%
2%

Spelers 2022
Spelers 2021

5%
1%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

3%
2%

85%
85%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

5%
5%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

3%
4%

85%
79%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

6%
5%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

3%
2%

81% Niet bekend met legalisering 2022
85% Niet bekend met legalisering 2021

3%
3%

84%
83%
73%
72%

Jongvolwassenen 18-34 jaar 2022
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2021

5%
4%

Spelers 2022
Spelers 2021

7%
1%

(Helemaal) mee oneens
(Helemaal) mee oneens

D10) In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

79%
76%
72%
67%
80%
79%
77%
67%
83%
80%
(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee eens

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Merendeel vindt dat gokspelaanbieders verantwoordelijkheid
moeten dragen voor het voorkomen van gokverslaving
Online gokspelaanbieders hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen voor het voorkomen van gokverslaving
Nederland representatief
NL rep. 2022
NL rep. 2021
Spelers 2022
Spelers 2021

68%
64%
52%
52%

10%
13%
18%
23%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

71%
66%

9%
11%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

71%
65%

10%
16%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

55%
64%

12%
12%

Jongvolwassenen 18-34 jaar
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2022
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2021
Spelers 2022
Spelers 2021
Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

58%
56%

14%
17%

52%
46%

19%
21%

60%
58%

12%
16%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

61%
52%

14%
22%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

52%
58%

14%
15%

(Helemaal) mee oneens
(Helemaal) mee oneens

D10) In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee eens

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Online gokaanbieders moeten goede informatie geven over gokken
en mogelijke risico’s, jongvolwassenen vinden dit minder vaak
Online gokaanbieders moeten goede informatie geven over online gokken en de risico's die hieraan verbonden zijn.
Nederland representatief
NL rep. 2022
NL rep. 2021

3%
2%

Spelers 2022
Spelers 2021

4%
7%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

2%
1%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021
Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

Jongvolwassenen 18-34 jaar
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2022
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2021

4%
5%

83%
78%

Spelers 2022
Spelers 2021

4%
6%

80%
72%

89%
87%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

5%
4%

83%
79%

3%
3%

89%
85%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

5%
10%

81%
65%

2%
2%

83%
87%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

88%
87%
83%
82%

3%
2%

(Helemaal) mee oneens
(Helemaal) mee oneens

D10) In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

84%
86%
(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee eens

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Merendeel vindt dat online gokaanbieders ervoor moeten zorgen
dat spelers eenvoudig op kunnen zeggen
Online gokspelaanbieders moeten spelers de mogelijkheid bieden om eenvoudig op te zeggen op een manier
die hun voorkeur heeft
Nederland representatief

Jongvolwassenen 18-34 jaar

NL rep. 2022
NL rep. 2021

3%
3%

86%
84%

Jongvolwassenen 18-34 jaar 2022
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2021

4%
5%

81%
76%

Spelers 2022
Spelers 2021

3%
4%

85%
81%

Spelers 2022
Spelers 2021

5%
4%

82%
77%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

2%
2%

86%
85%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

4%
5%

80%
76%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

3%
3%

87%
84%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

5%
11%

81%
65%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

3%
2%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

4%
2%
(Helemaal) mee oneens
(Helemaal) mee oneens

80%
82%
(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee eens

D10) In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

79%
84%

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Jongvolwassenen vinden minder vaak dat de kosten voor het
voorkomen en behandelen van gokverslavingen voor gokaanbieders
moeten zijn
De kosten voor het voorkomen en behandelen van gokverslaving moeten (mede) gedragen worden door de
aanbieders van online gokken
Nederland representatief
NL rep. 2022
NL rep. 2021
Spelers 2022
Spelers 2021

12%
13%
22%
26%

Jongvolwassenen 18-34 jaar
63%
61%

52%
44%

Jongvolwassenen 18-34 jaar 2022
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2021
Spelers 2022
Spelers 2021

20%
19%
29%
29%

50%
46%
45%
30%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

10%
11%

65%
63%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

17%
17%

52%
50%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

11%
9%

66%
64%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

20%
15%

52%
44%

19%
21%

45%
47%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

16%
15%

49%
60%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

(Helemaal) mee oneens
(Helemaal) mee oneens

D10) In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee eens

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Jongvolwassenen (bekend met de legalisering) vinden minder
vaak dat gokspelaanbieders spelers vooraf op leeftijd moeten
controleren
Online gokspelaanbieders moeten ervoor zorgen dat spelers vooraf gecontroleerd worden op leeftijd
Nederland representatief
NL rep. 2022
NL rep. 2021

2%
3%

Spelers 2022
Spelers 2021

3%
4%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

2%
3%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021
Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

Jongvolwassenen 18-34 jaar
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2022
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2021

4%
4%

83%
81%

Spelers 2022
Spelers 2021

5%
4%

78%
78%

88%
87%

Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

4%
4%

84%
82%

2%
3%

89%
85%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

5%
9%

82%
70%

3%
3%

83%
87%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

88%
86%
85%
81%

4%
2%
(Helemaal) mee oneens
(Helemaal) mee oneens

D10) In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

86%
86%
(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee eens

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Meningen verdeeld over verantwoordelijkheid van spelers voor
hun eigen speelgedrag, jongvolwassenen vinden vaker dat
spelers zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen speelgedrag
Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen speelgedrag, het instellen van speellimieten is niet de
verantwoordelijkheid van de online gokspelaanbieder
Nederland representatief
NL rep. 2022
NL rep. 2021
Spelers 2022
Spelers 2021
Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021

46%
41%
30%
29%

27%
30%
42%
44%

48%
43%

25%
27%

Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021

47%
40%

26%
35%

Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

38%
42%

30%
27%

Jongvolwassenen 18-34 jaar
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2022
Jongvolwassenen 18-34 jaar 2021
Spelers 2022
Spelers 2021
Niet-spelers 2022
Niet-spelers 2021
Bekend met legalisering 2022
Bekend met legalisering 2021
Niet bekend met legalisering 2022
Niet bekend met legalisering 2021

39%
35%

31%
31%

34%
22%
40%
39%

29%
28%

39%
30%

31%
32%

37%
38%

32%
30%

(Helemaal) mee oneens
(Helemaal) mee oneens

D10) In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
Basis: Nederland representatief (n=2003 2022 / n=1004, 2021).
Jongvolwassenen 18-34 jaar (n=828, 2022 / n=569, 2021)

37%
41%

(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee eens

Sign. hoger dan andere
meting
Sign. hoger dan andere
groep
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Onderzoeksopzet
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Onderzoeksopzet

Hoe we dit onderzocht hebben

Methode

Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos verzameld tussen 14 februari en 23 februari 2022.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder (n=2.003) en een
representatieve groep jongvolwassen Nederlanders van 18 tot 34 jaar (n=828).

Doelgroep

Afwijkingen tussen de samenstelling van beide steekproeven en de samenstelling van de Nederlandse bevolking op de
kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding en regio zijn door middel van een weging gecorrigeerd.
▪ Weeg-efficiëntie voor de Nederlandse bevolking: 98,4%
▪ Weeg-efficiëntie voor de representatieve groep jongvolwassenen 93,7%

Ipsos heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van NOGA.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Marierose Heineken – van Dooren
(marierose.vandooren@ipsos.com).
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DANK U
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