
Keurmerk Verantwoorde Affiliates gelanceerd 
 
 
Utrecht, 11 augustus 2021 – Vandaag is het Keurmerk Verantwoorde 
Affiliates (KVA) gelanceerd. Casino-affiliates die het keurmerk 
voeren, geven aan zich te houden aan de strenge code van het KVA 
die eerlijkheid, verantwoord spelen, en maximale kanalisatie 
nastreeft. 
 
Op 1 april is de Wet Kansspelen op afstand ingevoerd en vanaf 1 oktober 2021 zullen de eerste 
legale online casino’s zich op de Nederlandse markt gaan richten. Om een vergunning te 
bemachtigen, moeten online casino’s aan tal van voorwaarden voldoen en tientallen 
documenten delen met de Kansspelautoriteit. 
 
Als speler kan je ervan uit gaan dat een online casino haar zaakjes op orde heeft als het een 
vergunning van de Ksa heeft gekregen. Spelers moeten er echter ook gerust op kunnen zijn 
dat de informatie die ze online vinden over online casino’s, eerlijk en betrouwbaar is. Dat is 
helaas vandaag nog lang niet altijd het geval. 
 
Steven Vrolijk van XY Legal Solutions (XYLS) zag een gat tussen wat de wet voorschrijft, en wat 
er vandaag de dag op internet te vinden is. Daarom heeft XYLS het Keurmerk Verantwoorde 
Affiliates in het leven geroepen.  
 
XYLS heeft een strenge code opgesteld gestoeld op drie kernzaken waaraan aangesloten 
casino-affiliates moeten voldoen: 
 

• Maximale kanalisatie 
Zo veel mogelijk spelers begeleiden naar legale aanbieders met een Nederlandse 
vergunning. 
 

• Eerlijke informatie 
Eerlijke informatie zodat de consument een bewuste keuze kan maken uit het aanbod. 
 

• Verantwoorde promotie 
Verantwoorde promotie van het kansspelaanbod, met oog voor de risico’s die 
kansspelen met zich meebrengen. 

 
  



Drie van de grootste online casino-websites van Nederland zijn bij het initiatief van het KVA 
betrokken. MeneerCasino.com, OneTime.nl, en CasinoNieuws.nl hebben de code van het KVA 
ondertekend waarmee ze zichzelf verplichten alle punten na te leven. 
 
Casino-affiliates die het keurmerk ook op hun site willen voeren, kunnen zich aanmelden via 
KVA.nl. Daar is ook de gehele code na te lezen en te downloaden. 
 
XYLS ziet erop toe dat bestaande leden en aspirant leden voldoen aan alle in de code 
opgenomen punten. Sites die wel lid zijn maar de grondbeginselen tarten, kunnen een 
waarschuwing krijgen of geroyeerd worden. Daarmee geeft het keurmerk een signaal af 
richting zowel de consument als de aanbieders welke online casino-affiliates in Nederland 
betrouwbaar zijn. Zie je het keurmerk op een website, dan kan je er zeker van zijn dat de site 
netjes handelt en eerlijk omgaat met online kansspelen in Nederland. Omdat online casino’s 
verantwoordelijk zijn voor alle in hun naam gemaakte reclames – zoals gedetailleerd in 
Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand – doen zij er goed aan te letten op 
het keurmerk als ze in zee gaan met online casino-affiliates. 
 
 
 
NIET VOOR PUBLICATIE 
 
Voor informatie over het Keurmerk Verantwoorde Affiliates, neem contact op met Steven Vrolijk (+31 6 
41817332, steven@xyls.nl) 
 
Over XYLS 
XY Legal Solutions is een juridisch consultancybureau dat dingen nét even anders doet. In een wereld die in 
sneltreinvaart digitaliseert zijn de juridische gebieden privacyrecht, contractenrecht, en informatiebeveiliging 
relevanter dan ooit. XY Legal Solutions opereert op het snijvlak van die drie gebieden. Met deze werkfocus bouwen 
ze aan een goede juridische fundering. Zo kunnen opdrachtgevers worden geholpen bij het opstellen en 
implementeren van algemene voorwaarden – terwijl ze ook geadviseerd worden over privacywetgeving en 
informatiebeveiliging. 
 
Over CasinoNieuws.nl 
CasinoNieuws.nl is dé onafhankelijke website over casinonieuws en casinospellen van Nederland. Op 
CasinoNieuws.nl wordt dagelijks het laatste nieuws gebracht over casino’s van over de gehele wereld, online 
casino’s, gokken, loterijen, en poker.  
 
Over OneTime.nl 
Onetime is de grootste casinocommunity van Nederland, zowel online als offline. Enthousiaste leden en 
gepassioneerde medewerkers beoordelen en testen alle (online) casino’s ter wereld. Gokken is voor OneTime 
entertainment, maar als zij casino’s een beetje pijn kunnen doen met handige trucjes, dan zullen ze dat niet laten. 
 
Over MeneerCasino.com 
Meneer Casino is de eerste onafhankelijke Nederlandse website met informatie over casino’s. Op 
MeneerCasino.com vind je het laatste nieuws uit de casinowereld, de slimste casinotips, en de beste 
casinostrategieën. 
 
Bijlage: 

• Logo Keurmerk Verantwoorde Affiliates 
• Logo MeneerCasino.com, CasinoNieuws.nl, OneTime.nl 
• Keurmerk Verantwoorde Affiliates code 



Quality mark for responsible affiliates launched in the 
Netherlands 
 
 
Utrecht, August 11, 2021 - The Responsible Affiliates Quality Mark 
(original: Keurmerk Verantwoorde Affiliates, KVA) was launched 
today. Casino affiliates that carry the hallmark indicate that they 
adhere to the KVA's strict code of fairness, responsible gambling, and 
maximum channelization. 
 
On April 1, the Law on Remote Gaming was introduced and from October 1, 2021, the first 
legal online casinos will start to target the Dutch market. To obtain a license, online casinos 
must meet numerous conditions and share dozens of documents with the Gaming Authority. 
 
As a player you can be sure that an online casino has its affairs in order when it receives a 
license from the Ksa. However, players must also be reassured that the information they find 
online about online casinos is honest and reliable. Unfortunately, this is far from always the 
case today. 
 
Steven Vrolijk of XY Legal Solutions (XYLS) saw a gap between what the law prescribes, and 
what can be found on the internet today. That's why XYLS created the Responsible Affiliates 
Quality Mark.  
 
XYLS has established a strict code based on three core issues that affiliated casino affiliates 
must meet: 
 

• Maximum channelization 
Guide as many players as possible to legal providers with a Dutch license. 
 

• Honest information 
Honest information so that the consumer can make an informed choice. 
 

• Responsible promotion 
Responsible promotion of the games of chance on offer, with an eye for the risks 
involved. 

 
Three of the largest online casino websites in the Netherlands are involved in the KVA 
initiative. MeneerCasino.com, OneTime.nl, and CasinoNieuws.nl have signed the code of the 
KVA whereby they commit themselves to comply with all points. 
 
Casino affiliates who want to use the quality mark on their site, can apply via KVA.nl. There 
you can also read and download the code in full. 
 



XYLS makes sure that existing and prospective members comply with all the points in the code. 
Sites that are member but defy the principles can receive a warning or be expelled. In doing 
so, the quality mark sends a signal to both consumers and providers which online casino 
affiliates in the Netherlands are trustworthy. Whenever you see the quality mark on a website, 
you can be sure that the site is acting properly and honestly in dealing with online gambling 
in the Netherlands. Since online casinos are responsible for all advertisements made on their 
behalf - as detailed in the Remote Gaming Licensing Policy - they should pay attention to the 
quality mark when dealing with online casino affiliates. 
 
 
NOT FOR PUBLICATION 
 
For information about the quality mark, contact Steven Vrolijk (+31 6 41817332, steven@xyls.nl) 
 
 
About XYLS 

XY Legal Solutions is a legal consultancy that does things just a little differently. In a world that 
is rapidly digitizing, the legal fields of privacy law, contract law and information security are 
more relevant than ever. XY Legal Solutions operates on the cutting edge of these three areas. 
With this work focus, they build a sound legal foundation. Thus, clients can be assisted in 
drafting and implementing general terms and conditions - while also being advised on privacy 
law and information security. 
 
 
About CasinoNieuws.nl 

CasinoNieuws.nl is the independent website about casino news and casino games in the 
Netherlands. On CasinoNieuws.nl you’ll find the latest news on casinos from around the 
world, online casinos, gambling, lotteries, and poker.  
 
 
About OneTime.com 

Onetime is the largest casino community in the Netherlands, both online and offline. 
Enthusiastic members and passionate employees review and test all (online) casinos in the 
world. Gambling is entertainment for Onetime, but they also share tips and tricks for you to 
gain a little edge on the casinos. 
 
 
About MeneerCasino.com 

Meneer Casino is the first independent Dutch website with information about casinos. On 
MeneerCasino.com you can find the latest news from the casino world, the smartest casino 
tips, and the best casino strategies. 
 
Attached: 

• Logo Keurmerk Verantwoorde Affiliates 
• Logo MeneerCasino.com, CasinoNieuws.nl, OneTime.nl 
• Keurmerk Verantwoorde Affiliates code 


