


Disclaimer
Deze good practice geeft niet-verplichtende aanbevelingen voor de toepassing van de Wft en de Wwft aan 

betaalinstellingen die merchants bedienen in de Gambling & Gaming sector. Met behulp van deze good 

practice draagt DNB haar opvattingen uit over de door haar geconstateerde of verwachte gedragingen in de 

beleidspraktijk, die naar haar oordeel een goede toepassing inhouden van de regels waarop deze good 

practice betrekking heeft.

Met deze good practice beoogt DNB te bereiken dat betaalinstellingen met merchants in de Gambling & 

Gaming sector het daarin gestelde, de eigen omstandigheden in aanmerking nemende, in hun afweging 

betrekken, zonder dat zij verplicht zijn dat te doen. De good practice geeft inzicht in de door DNB 

geconstateerde of te verwachten gedraging in de beleidspraktijk, is indicatief van aard en sluit daarmee niet 

uit dat voor instellingen een afwijkend, al dan niet strengere toepassing van de onderliggende regels 

geboden is. De afweging betreffende de toepassing berust bij deze instellingen zelf.
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Inleiding

Met deze Good Practice wil De Nederlandsche Bank 

N.V. (DNB) betaalinstellingen1 handvaten bieden 

voor de beheersing van risico’s met betrekking tot 

verlenen van diensten aan aanbieders van 

kansspelen op afstand (online gokwebsites) 2 en/ of 

aanbieders van online gamewebsites (hierna 

tezamen: Gambling & Gaming).

DNB heeft in 2021 een thema-onderzoek uitgevoerd 

naar betaalinstellingen die betaaldiensten aanbieden 

aan merchants in de Gambling & Gaming sector. 

Hiertoe zijn een negental betaalinstellingen 

geselecteerd die merchants bedienen die actief zijn 

in de Gambling & Gaming sector. Het onderzoek 

heeft zich met name gericht op de 

beheersmaatregelen die betaalinstellingen treffen 

ten aanzien van de dienstverlening aan merchants 

in de Gambling & Gaming sector. Een aantal 

betaalinstellingen is vervolgens geselecteerd voor 

een verdiepend onderzoek (desk-based). 

Risicobeheersing vergt altijd maatwerk. Dit geldt 

ook voor de risico's die gepaard gaan met Gambling 

& Gaming. De voorbeelden in deze Good Practice 

zullen vaak, maar niet altijd direct bruikbaar zijn 

voor elke instelling.

1 Deze Good Practice kan mogelijk ook relevant zijn voor overige betaaldienstverleners.
2 Per 1 oktober 2021 is een aanbieder van online kansspelen verplicht om op grond van artikel 31a van de Wet op de 

kansspelen een KOA-vergunning aan te vragen voor het aanbieden van diensten in Nederland. Een legale aanbieder 
staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit.

Relevante wet- en regelgeving

Betaalinstellingen dienen (onder meer) aan 

onderstaande wettelijke verplichtingen te voldoen 

die betrekking hebben op de beheersing van risico’s 

op witwassen en financieren van terrorisme. Deze 

Good Practice ziet op een nadere (niet-bindende) 

invulling hiervan voor betaalinstellingen die 

merchants bedienen in de Gambling & Gaming 

sector.

 ▪ Integere en beheerste bedrijfsvoering (art. 3:10 

Wet op het financieel toezicht (Wft) jo 3:17 Wft jo 

art. 10 en 17 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr));

 ▪ Maatregelen om de risico’s op witwassen en 

financieren van terrorisme vast te stellen en te 

beoordelen (door middel van de SIRA (art. 2b Wet 

ter voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme (Wwft));

 ▪ Gedragslijnen, procedures en maatregelen om de 

risico’s op witwassen en financieren van 

terrorisme en de risico’s die zijn geïdentificeerd in 

de meest recente versies van de supranationale 

risicobeoordeling (SNRA) en de nationale 

risicobeoordeling (NRA) te beperken en effectief 

te beheersen (artikel 2c Wwft);

 ▪ Cliëntenonderzoek (art. 3, 8 en 9 Wwft);

 ▪ Transactiemonitoring (art. 2a en art. 3, tweede lid, 

aanhef en onder d, van de Wwft);

 ▪ Melden ongebruikelijke transacties (art. 16 Wwft).
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Voor guidance van DNB omtrent 

transactiemonitoring verwijzen we naar: Post-event 

transactiemonitoringsproces bij 

betaaldienstverleners (ook beschikbaar in het 

Engels).

 ▪ Controle transactie (pay-in/ pay-out) op illegaal gokken. Bijvoorbeeld het blokkeren van transacties 

van de zender en naar de ontvanger in landen waar merchants geen vergunning hebben voor 

Gambling activiteiten of waar deze diensten verboden zijn.




