
Reactie Kansspelautoriteit 
 
Dank voor je vragen en het signaal over de Pokémonkaarten. Voor de Kansspelautoriteit is het 
belangrijk of er sprake is van een product dat kan leiden tot kansspelverslaving onder jongeren, als 
wij de indruk hebben dat dit het geval is kunnen we een onderzoek starten.  
  
Uit wetenschappelijk onderzoek (2021 Zendle, D., Walasek, L., Cairns, P., Meyer, R., & Drummond, 
A. (2021). Links between problem gambling and spending on booster packs in collectible card 
games: A conceptual replication of research on loot boxes. Plos one, 16(4), e0247855) blijkt dat 
kaarten (waaronder pokemonkaarten) geen significante relatie hebben met kansspelverslaving, dit 
in tegenstelling tot loot boxes. Ook hebben we tot op heden geen signalen gekregen van ouders en 
verslavingsinstellingen. Daarom hebben we geen onderzoek naar deze kaarten gedaan. Omdat we 
geen onderzoek hebben gedaan naar Pokémonkaarten hebben we ook niet vastgesteld of deze 
kaarten onder de wet op de Kansspelen vallen. Maar mochten we meldingen krijgen van 
bijvoorbeeld spelers die verslaafd zijn of van mensen van de verslavingskunde die zich zorgen 
maken dan zal het fenomeen kunnen worden onderzocht. Mensen kunnen zich eventueel bij ons 
melden via info@kansspelautoriteit.nl. 
 
Hieronder vind je onze antwoorden.  
 
- Vallen Pokémonkaarten onder de kansspelwet? 
- Pakjes worden uitgepakt zonder dat je van tevoren weet wat erin zit. Hoe kijken jullie 
hier tegenaan? Vinden jullie dit een gokelement? 
 
De Kansspelautoriteit heeft tot heden geen signalen ontvangen dat er verslavingsproblemen 
ontstaan door het openen van speelkaartverpakkingen. Het is ook expliciet gevraagd aan 
verslavingszorginstellingen. Dergelijke producten zijn al meer dan twintig jaar op de markt. De 
Kansspelautoriteit heeft speelkaartverpakkingen verder niet onderzocht. We kunnen dan ook niet 
de conclusie trekken dat ‘Pokemonpakjes’ onder de Wet op de kansspelen vallen. 
 
- Vinden jullie dat Pokémonkaarten een verslavende werking kan hebben op jongeren? 
Waarom wel/niet? 
- Hoe kijken jullie tegen de invloed/het effect van Pokémonkaarten op jongeren aan? 
Uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Maar we houden wel vinger aan de pols. Mochten we 
meldingen krijgen over speelgedrag of signalen van de verslavingskunde dan kunnen we een 
onderzoek starten. 
 
- Maken jullie je zorgen om de invloed/het effect van Pokémonkaarten op jongeren? 
De Kansspelautoriteit heeft tot heden geen signalen ontvangen dat er verslavingsproblemen 
ontstaan door het openen van speelkaartverpakkingen. 
 
- Lootboxes in games zijn verboden voor jongeren onder de 18 als de speler een prijs 
kan winnen. In lootboxes weet je, net zoals bij Pokémonkaarten, niet wat je krijgt. Op 
jullie site geven jullie aan: “Wij adviseren om geen enkele loot box te openen, of deze 
nou mogen of niet. Loot boxes hebben bijna altijd een verslavend karakter.” Vinden jullie 
dit niet vergelijkbaar als met Pokémonkaarten? Waarom wel/niet? 
De Kansspelautoriteit heeft veel signalen over loot boxes ontvangen. De beschikbare analyses 
wijzen erop dat loot boxes verslavend kunnen zijn. Qua ontwerp en mechanismen zijn loot boxes 
vergelijkbaar met gokspelen zoals fruitautomaten en roulette. De Kansspelautoriteit heeft tot 
heden geen signalen ontvangen dat er verslavingsproblemen ontstaan door het openen van 
speelkaartverpakkingen. 
 
- We merken op dat het doel van Pokémonkaarten voor jongeren verschuift: van plaatjes 
verzamelen/ruilen naar de waarde van Pokémonkaarten. Wat vinden jullie daarvan? 
De Kansspelautoriteit heeft hier geen oordeel over. 
 
- Zouden volgens jullie de verkoop van Pokémonkaarten strikter gereguleerd moeten 
worden zodat jonge kinderen de pakjes niet kunnen kopen? Waarom wel/niet? 
Zijn jullie wellicht al bezig hiermee? 
Tot op heden heeft de Kansspelautoriteit geen signalen gekregen dat dit product leidt tot 
kansspelverslaving. 
 


