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De gamingindustrie houdt 13 en 14 juni in
Amsterdam een conferentie als lobby voor
online gokken. Peter Greevenen Philip
Veermanwaarschuwen voor verslaving.

Op 9 mei had de vaste commis-
sie voor Veiligheid en Justitie
van de Eerste Kamer vragen
voor de regering over de wijzi-
ging van de Wet op de kans -
spelen en andere wetten in

verband met het organiseren van kansspelen
op afstand (internetgokken). Het idee dat ten
grondslag lag aan de nieuwe Wet kansspelen op
afstand is de gigantische en groeiende gok-
markt te reguleren en zo de groeiende groep 
onlinespelers meer te kunnen beschermen.

Naar verwachting zal een nieuwe regering 
pas met de gestelde vragen aan de slag zal gaan. 
Ondertussen is de gok- en gamingindustrie
hard aan het lobbyen. De conferentie die de 
gamingindustrie in Amsterdam organiseert, 
is zo’n lobbyactiviteit. Het wordt tijd dat de
kwets bare gokverslaafden en hun hulpverle-
ners meer worden gehoord.

Illegale contracten
Als bovengenoemde wetsvoorstellen ook door
de Eerste Kamer komen, kan de gaming- en
gokindustrie, als ze aan bepaalde voorwaarden
voldoet, ook op de Nederlandse markt online
pokerspelen en casinospelen aanbieden. Die
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Te veel vrijheid voor gokker

bedrijven mogen zich nu niet op de Nederland-
se markt richten, maar op het internet vind je
nu gemakkelijk aanbieders van gokspelen bij-
voorbeeld in Malta, Gibraltar of Ierland. 

Hierbij worden soms (via internet) illegale
contracten getekend om elke dag een aantal
uren te pokeren, waardoor men onder enorme
druk komt te staan. Het gevolg is vaak afhanke-
lijkheid van een gokbedrijf, dat er financieel
voordeel bij heeft, terwijl de Nederlandse Kans-
spelautoriteit deze mensen niet kan bescher-
men.  

In de verslavingszorg zien wij geregeld gok-
verslaafde cliënten wier kwetsbare positie werd
uitgebuit. De Europese Unie lijkt Nederland
vooral aan te sporen de markt open te stellen
omdat de EU vrij verkeer van diensten voor-
staat. Wij stellen voor dat de nieuwe regering
het monitoren van de toenemende gokversla-
ving op de agenda zet van onder andere het
Trimbosinstituut. 

Gok stoornis is niet lang geleden opgenomen
in het nieuwe classificatiesysteem van psychia-
trische stoornissen, DSM-5. Met slechts een
paar muisklikken kun je tegenwoordig al gok-
ken, met alle risico’s voor de volksgezondheid
van dien. Het Nederlandse beleid gaat te veel

uit van de ‘keuzevrijheid voor de burger’ en lijkt
vooral geporteerd voor de standpunten van de
industrie. 

Reeds op 5 juli 2013 wees een aantal versla-
vingszorginstellingen, onderzoekers en het Ne-
derlands Instituut van Psychologen (NIP) de
toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie erop dat de openstelling van de Neder-
landse markt ‘kan resulteren in een vergroting
van het aantal mensen met kansspelproblema-
tiek, waarin vooral jongeren en jongvolwasse-
nen kwetsbaar zijn’. 

De professionals en wetenschappelijke instel-
lingen benadrukten in hun brief het risico op
een toename van het aantal risicospelers en
verzochten ‘zeker ook gezien de impact die het
mogelijk heeft op jeugdigen, de invoering ver-
gezeld te doen gaan van onderzoek en concrete
uitwerking van preventieve maatregelen’.

Dit verzoek is anno 2017 nog even actueel als
in 2013. De Nederlandse staat lijkt nu een gokje
te gaan nemen door te hopen dat niet al te veel
kwetsbaren gokverslaafd zullen worden. 

Modernisering casinospelen
Er is ondertussen ook een wetsvoorstel door de
Eerste Kamer behandeld over de modernise-
ring van de casinospelen. De verwachting is dat
de minister van Veiligheid en Justitie de beant-
woording van de vragen daarover en die over
internetpokeren in samenhang gaat beant-
woorden. 

De inbreng van de andere Eerste Kamerleden
is meer verdeeld. Vaststaat dat de ChristenUnie
en de SP in elk geval kritisch zijn. De gaming -
industrie investeert nu grote bedragen in lob-
byactiviteiten. Grote commerciële belangen
staan ook voor ze op het spel als ze op de Neder-

landse markt zouden kunnen gaan opereren.
Wij pleiten (mogelijk op de valreep) toch nog
voor meer overleg met de verslavingszorgin-
stellingen en deskundigen.
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