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 Onderwerp: Kinderen en online-spelletjes 

  
 
 
Geachte heer Verhagen, 
 
De Consumentenbond wil u graag opmerkzaam maken op het rapport ‘Pas op je 
portemonnee! Over geld uitgeven in virtuele kinderwerelden’ van de Stichting 
Mijn Kind Online, oktober 2011 (zie voor het rapport 
http://mijnkindonline.nl/1683/pas-portemonnee-online-game-werelden.htm). 
 
De Consumentenbond deelt de bevindingen in het rapport van de Stichting Mijn 
Kind Online. De Consumentenbond ontvangt met enige regelmaat meldingen 
van ouders die zijn geschrokken van de onverwacht hoge bedragen die hun 
kinderen zonder hun toestemming hebben besteed op een speciaal op kinderen 
gerichte website. De ouders zijn onaangenaam verrast dat hun kinderen buiten 
hun medeweten om dergelijke grote bedragen kunnen uitgeven. 
 
In de betreffende ‘virtuele speeltuinen’ worden kinderen in de leeftijd van 6-14 
jaar voortdurend sterk verleid om geld uit te geven. In eerste instantie zijn veel 
spelletjes gratis, maar al gauw begint de verleiding tot geld uitgeven, 
bijvoorbeeld voor virtuele kleertjes en meubeltjes of virtueel eten voor een 
hondje dat je net daarvoor als welkomscadeau hebt gekregen. In de meeste 
gevallen wordt het kinderen heel makkelijk gemaakt om te betalen. Betalingen 
vinden plaats via het versturen van (meerdere) sms-jes of door het (meerdere 
keren) bellen met een vast telefoonnummer naar een 0900-nummer, waarna 
het totale bedrag in de honderden euro’s kan lopen. Zelfs voor zeer jonge 
kinderen gaat het bij het betalen dus om eenvoudige handelingen, terwijl 
kinderen tot 12 jaar door deze wijze van betalen vaak niet echt in staat zijn te 
beseffen dat het om echt geld gaat. Vandaar dat de Consumentenbond pleit 
voor betalingsmethoden waarbij er meer zekerheid is dat de ouders 
toestemming hebben gegeven. Daarnaast vindt de Consumentenbond dat er 
een redelijke grens zou moeten zijn aan het bedrag dat kinderen per dag of per 
maand uit kunnen geven in dergelijke virtuele werelden, passend bij de leeftijd 
van de kinderen waar de site zich op richt. 
 



  

 

Op het moment dat er niet betaald wordt, bijvoorbeeld omdat het kind een 
verkeerd telefoonnummer invult, volgt er bij sommige sites een waarschuwing 
die er niet om liegt: “Het negeren van deze aanmaning is een poging tot 
bedrog, teneinde wederrechtelijk goederen te verwerven. We zullen aangifte 
doen bij de politie. Dit kan hoge geldboetes tot een maximale gevangenisstraf 
van 5 jaar tot gevolg hebben. Het feit dat je deze pagina gezien hebt, wordt 
opgeslagen!’ Vervolgens wordt de mogelijkheid voor een automatische incasso 
geboden. Kinderen die op een dergelijke wijze worden aangesproken zullen 
sneller geneigd zijn in zo’n situatie te betalen, ook wanneer dat wellicht niet 
redelijk zou zijn. 
 
Uit het rapport van de Stichting Mijn Kind Online blijkt tevens dat een aantal 
van de virtuele kindersites kinderen aanzet tot het verstrekken van 
privégegevens ten behoeve van adverteerders. Sites bieden de mogelijkheid 
door het invullen van gegevens op sites van adverteerders gratis credits of 
virtuele goederen te verdienen. Vaak gaat het niet slechts om de gegevens, 
maar wordt er door het invullen ook direct een contract of abonnement met de 
betreffende adverteerder aangegaan, waar slechts in de kleine lettertjes voor 
wordt gewaarschuwd. Kinderen vullen op deze manier niet alleen de gegevens 
van zichzelf of hun ouders in, maar soms ook van anderen om maar zo veel 
mogelijk credits binnen te halen. De Consumentenbond  ontving een melding 
van een moeder wiens zoon op deze wijze de halve straat bij een energie-
aanbieder had aangemeld en een aantal tijdschriftencontracten had afgesloten. 
 
De Consumentenbond deelt de constatering het in het rapport dat, in het geval 
er problemen zijn, het contact met de exploitanten van de sites (voor zowel 
ouders als een organisatie als de Consumentenbond) vaak te wensen overlaat 
en dat er daarbij grote verschillen zijn tussen de verschillende sites. Naast de 
sites die problemen van ouders na betalingen door hun kinderen serieus nemen, 
zijn er ook sites die ouders direct afschepen of in het geheel niet reageren. 
 
De Consumentenbond wil bovenstaande punten graag bij de betreffende 
branche aankaarten, maar dat is lastig, omdat de branche niet georganiseerd is 
in een branchevereniging. En de minst goedwillende sites zijn vaak in het 
geheel niet bereikbaar. Daarom zou de Consumentenbond graag met uw 
departement van gedachten wisselen om te bekijken of er mogelijkheden zijn 
de door de Consumentenbond en de Stichting Mijn Kind Online gesignaleerde 
problemen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. 
 
Uw reactie op deze brief ziet de Consumentenbond met belangstelling 
tegemoet.  
  
Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond, 
 
 
 
Bart Combée 
Algemeen directeur 


