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Toezichthouder kan straks subtieler bijsturen
Van onze redacteur

Er is een nieuwe zwaardere toezichthouder op komst voor de
kansspelmarkt. Het College van toezicht op de kansspelen, dat
sinds 1996 waakt over de casino’s en landelijke loterijen pleit
al jaren voor beter toezicht. ‘Nu kan alleen een vergunning
worden ingetrokken. Dus het is alles of niets’, zeggen voorzitter Lien Vos-van Gortel en secretaris Eric van Vondelen van
het college. Een gesprek over toezicht op de Wet op de kansspelen, illegaliteit en speelautomaten.
Al in 2000 beloofde het toenmalige
kabinet een nieuwe Wet op de kansspelen met daarin een beter geëquipeerde toezichthouder. Nu, zeven
jaar later, krijgt de kansspelmarkt,
ook wel de illusie-economie genoemd, waarschijnlijk eindelijk een
volwaardige onafhankelijke toezichthouder, die vergunningen verleent,
toezicht houdt en handhaaft. Momenteel zien zowel het ministerie van
Justitie (vergunningen, sancties), het
voormalige IJkwezen – tegenwoordig
Verispect – (controle speelautomaten) en het college toe op de gokwereld. Het college heeft alleen een adviserende bevoegdheid en nauwelijks
personeel; de zeven collegeleden worden ondersteund door een bureau
van slechts vier personen. ‘Ik geloof
dat dit het kleinste zelfstandige bestuursorgaan van Nederland is’, zegt
collegevoorzitter Lien Vos-van Gortel, voormalig burgemeester van
Utrecht. Voor 1996 was er met de
Raad voor de Casinospelen nog minder toezicht. De raad hield alleen een

meenten vergunning voor verlenen.
Ook hebben we ons nogal eens gebogen over grensoverschrijdende loterijen, bijvoorbeeld uit Duitsland. We
proberen trends in de gaten te houden, zodat op tijd maatregelen kunnen worden genomen. Tegenwoordig
is internet belangrijk. Ook is pokeren
een trend.
U hebt met de nieuwe wet op het oog
eind juni onder meer geadviseerd paal
en perk te stellen aan het aantal speelautomatenhallen
in
Nederland.
Waarom? En waarom is het advies
niet overgenomen?
Vos-van Gortel: De wetgeving rond
de speelautomatenhallen is wonderlijk, wijkt af in het toezichts-, preventie- en vestigingsbeleid. Het college ziet alleen toe op de loterijen en
de 14 formeel erkende casino’s, niet
op de speelautomatenhallen. Het
vroegere IJkwezen controleert weliswaar of de speelautomaten technisch
in orde zijn, maar verder is er eigenlijk geen landelijk toezicht. Holland

De wetgeving rond de speelautomatenhallen
is wonderlijk
oogje op de casino’s die vanaf 1974 Casino heeft een registratieplicht
voor bezoekers en een strikt prevenwaren toegestaan.
tiebeleid tegen kansspelverslaving.
Hoe hebt u sinds 1996 met uw be- Speelautomatenhallen doen minder
perkte bevoegdheid en bezetting toe- aan preventie en controle op leeftijd,
terwijl de hallen laagdrempeliger zijn
zicht gehouden?
Vos-van Gortel: Vooral administra- dan de casino’s. De minister beslist
tief. En zo nu en dan deden we zelf- over het aantal casino’s en er geldt
standig onderzoek of lieten we dat een restrictief beleid. Gemeenten bedoen. Zo hebben we onderzoek ge- slissen vrijelijk over de vestiging van
daan naar de kansspelen waar ge- een hal. Dus we hebben casino’s
waarvoor een strikt beleid geldt en
‘pseudo-casino’s’ die we helemaal
vrijlaten. Dat spoort niet met elkaar.
Dat is niet logisch.
Van Vondelen: Er zijn inmiddels een
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Hoe zou u het strikte beleid voor casino’s en het vrije beleid voor speelhallen dan dichter bij elkaar willen brengen?
Vos-van Gortel: Door een maximum
te stellen aan het aantal speelautomaten. Je neemt in de Wet op de
kansspelen dan een limiet op. Je kunt
ook bepalen dat het aantal dat er nu
staat het maximum is en op dat aantal gaan bevriezen. Gemeenten kunnen onderling dan alleen nog automaten uitwisselen. Een dergelijk beleid is richting Brussel ook duidelijker, want je toont zo werkelijk aan
dat je een restrictief beleid voert.
Vanwege de gemeentelijke autonomie is dit natuurlijk enigszins een
mijnenveld. Maar het ministerie zou
dit bijvoorbeeld in overleg met de
Vereniging van Nederlands Gemeenten kunnen doen. En eigenlijk zou-

Lien Vos-van Gortel en Eric van Vondelen: ‘Wij hebben altijd gepleit voor een onafhankelijke toezichthouder.
Foto: Jeroen van der Meyde
den de hallen onder het toezicht van meewerken aan bepaalde transacties.
de nieuwe kansspelautoriteit moeten Mensen kunnen dan geen geld inzetHet ministerie van Justitie heeft onvallen.
langs een conceptvoorstel voor een
ten of prijzen uitbetaald krijgen.
nieuwe Wet op de kansspelen naar
Van Vondelen: De internetproviders
Alle opbrengsten van Holland Casino mogen die sites eigenlijk niet doorgebuiten gebracht. De huidige wet uit
gaan naar de staat. Hoe zit dat bij ven, want kansspelen via internet
1964 is verouderd. Om gokverslaving,
speelautomatenhallen?
illegaliteit en criminaliteit tegen te
zijn in Nederland verboden. De rechVos-van Gortel: Die opbrengsten terlijke uitspraken zijn heel duidelijk.
gaan voert Nederland sinds 1964 een
zijn voor de exploitant. Dat is ook al Als het aanbod gericht is op Nederstreng kansspelbeleid. Kansspelen
een groot verschil. Bij discussies in de land en Nederlanders mee kunnen
aanbieden zonder vergunning is verKamer komt dat nooit aan de orde, doen, is het strafbaar, ook al staan
boden. Slechts enkele vergunninghouzo valt ons altijd weer op.
ders, zoals Holland Casino en de Nede servers in het buitenland. Justitie
derlandse staatsloterij, mogen landeoverlegt momenteel met al die parWat is uw oordeel als toezichthouder tijen. Het probleem met internet is
lijk kansspelen als loterijen en casinoover de Wet op de kansspelen? Heeft dat je het kansspel bij de mensen
spelen organiseren. De opbrengst
die sinds 1964 doelen als het beperken thuis brengt. ‘Loosing your house
gaat naar goede doelen of de staat. In
van het aantal kansspelen en gokver- without leaving it’, waarschuwt een
de nieuwe wet worden belspelletjes
slaafden bereikt?
harder aangepakt en komt er beter
Australische one-issuepartij tegen
Vos-van Gortel: Zeker. Zonder ver- onlinepoker. Als de Eerste Kamer
toezicht met een Kansspelautoriteit.
gunningenstelsel had de kansspelwe- akkoord gaat, mag Holland Casino
Een serie van drie delen over het bereld andere vormen aangenomen. Bij straks als experiment wel kansspelen
leid rond de kansspelen. Vandaag: de
vrijlating waren buitenlandse spelers op internet aanbieden, maar met
toezichthouder. Deel 1 en 2 verschedominant geworden, want die waren drempels en geldlimieten.
nen resp. in Staatscourant 149 en 151.
allemaal in de Nederlandse vijver komen vissen. Dan zouden er ongetwij- U hebt als toezichthouder de afgelofeld ook meer verslaafden zijn dan pen jaren regelmatig gepleit voor meer
nu.
bevoegdheden en dwangmiddelen.
Bent u tevreden met de vormgeving belangenverstrengeling. Een onafhankelijke toezichthouder is daarom
Hoe groot is de illegale markt? Hebt u van de nieuwe kansspelautoriteit?
daar zicht op? U waarschuwde recent Vos-van Gortel: Ja. Het enige instru- ook een goed signaal richting Brusnog tegen de Nigeriaanse loterij- ment dat nu bestaat is het intrekken sel. Dan is het zuiver geregeld.
fraude.
van een vergunning. Dus het is alles
Vos-van Gortel: Die waarschuwing of niets. Straks kun je beginnen met Er klinken de laatste tijd weer geluiwas op tijd, maar helaas had de het opleggen van boetes als partijen den dat Brussel zou willen optreden
fraude geen prioriteit bij de opspo- zich niet aan de regels houden. De tegen de staatsmonopolies die kansring. Dat is ook altijd ons probleem vergunning intrekken is dan het spelinstellingen toch zijn.
geweest. Als wij illegale activiteiten eindpunt. Je kunt wat subtieler gaan Vos-van Gortel: Dat is een discussie
die telkens even opbloeit en dan weer
signaleren gaan die altijd ten onder bijsturen.
in zwaardere criminaliteit, die veel Van Vondelen: In de nieuwe wet is dooft. Lidstaten mogen hun sociale
meer aandacht vraagt.
Daarom voorzien in last onder bestuurs- wetgeving ook zelf ordenen om menkomt er nu ook een toezichthouder
met medewerkers die zelf ter plekke
onderzoek kunnen doen. Wij kunnen
Als wij illegale activiteiten signaleren gaan die
dat niet. Wij moeten het hebben van
altijd ten onder in zwaardere criminaliteit
klachten en vragen per mail of telefoon. Daaruit destilleren we dan dat
er weer iets illegaals gebeurt.
Van Vondelen: We kennen de om- dwang, dwangsom onder bestuurs- sen te beschermen. Waarom dan niet
vang van de illegale markt niet pre- dwang en bestuurlijke boetes. Een de kansspelen.
cies. In een onderzoek in 2001, in op- compleet instrumentarium, met als Van Vondelen: Op dit gebied lopen
dracht van het college, werd een sluitstuk het strafrecht. Dat blijft. De er tegen zeker tien landen inbreukschatting gemaakt van enkele hon- strafmaat wordt zelfs verhoogd naar procedures, vrijwel allemaal over
derden miljoenen euro’s. Justitie be- zes jaar. Zoals het er nu uitziet, weddenschappen. Maar de Commisgint er dit jaar een nieuw grootscha- wordt de nieuwe autoriteit niet alleen sie heeft het nog niet aangedurfd een
lig onderzoek naar. De Belasting- toezichthouder voor legale activitei- land voor het Europese Hof te dadienst heeft de afgelopen jaren een ten, maar kan ook optreden tegen il- gen. De meeste lidstaten zijn tegen
eind gemaakt aan het probleem van legaliteit. Het is nog onduidelijk of Europese inmenging. Dat is de stade illegale casino’s. Ze zijn opge- de autoriteit ook opsporingsbe- tus-quo. Het Hof heeft in zogeheten
prejudiciële procedures de criteria
spoord en kregen een ﬁkse belasting- voegdheden krijgt.
wel steeds aangescherpt. Zo mag het
aanslag. Toen was het snel afgeloU hebt ook altijd gepleit voor onaf- beleid geen verband houden met het
pen.
hankelijk toezicht. De vorige minister op orde brengen van de staatsﬁnanIs het mogelijk op te treden tegen wilde het toezicht nog direct onder het ciën. Landen moeten echt een coherent beleid voeren tegen de negatieve
kansspelen die via internet worden ministerie laten vallen.
Vos-van Gortel: Ja, omdat de kans- gevolgen van kansspelen.
aangeboden?
Vos-van Gortel: Ja. Je kunt afspra- spelen de schatkist veel geld opleveken maken met internetproviders. En ren. Met een onafhankelijke toemet banken en creditcardmaatschap- zichthouder scheid je opbrengsten en
pijen kun je afspreken dat ze niet toezicht. Dat vermijdt de schijn van Elly Lammers

