
 

 

Online gokken, veilig en verantwoord? 

 

Een onderzoek naar het Responsible Gambling beleid van landbased en online 

gokbedrijven op de Nederlandse markt 
 

 

 

 

Auteur:  Steef Hoogsteder 

Studentnummer: 2524019  

Datum en plaats: 14-11-2014, Santpoort-Noord 

Email:   s.hoogsteder@student.vu.nl 

Universiteit:  Vrije Universiteit Amsterdam 

Opleiding:  Beleid, Communicatie en Organisatie 

Vak:   Masterthesis  

Thesisbegeleider: Dr. ir. Sytze Kingma 

Tweede beoordelaar: Dr. C.H. Roessingh 



2 
 

Inhoudsopgave 

Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 

1. Introductie ........................................................................................................................................... 5 

1.1 Onderzoeksdomein ........................................................................................................................ 5 

1.2 Scriptie opzet ................................................................................................................................. 7 

2. Theoretisch kader ................................................................................................................................ 8 

2.1 Online gambling en problem gambling ......................................................................................... 8 

2.2 Corporate Social Responsibility .................................................................................................... 9 

2.3 Risicomanagement en reputatiemanagement .............................................................................. 10 

2.4 Risk-governance perspective ....................................................................................................... 12 

2.5 Responsible Gambling ................................................................................................................ 13 

3. Methodologie..................................................................................................................................... 17 

3.1 Onderzoekstype ........................................................................................................................... 17 

3.1.1 Onderzoeksverloop ............................................................................................................... 18 

3.2 Dataverzamelingsmethoden ........................................................................................................ 19 

3.2.1 Literatuuranalyse .................................................................................................................. 19 

3.2.2 (Participerende) Observaties ................................................................................................ 19 

3.2.3 Interviews ............................................................................................................................. 20 

3.2.4 Documentanalyse ................................................................................................................. 21 

3.3 Keuze organisaties ....................................................................................................................... 22 

3.3.1 Geïnterviewde organisaties .................................................................................................. 22 

3.3.2 Organisaties die niet zijn geïnterviewd ................................................................................ 24 

3.4 Interne en externe validiteit ......................................................................................................... 24 

4. Verschillen tussen het RG beleid van landbased en online gokbedrijven ......................................... 26 

4.1 De Holland Casino standaard ...................................................................................................... 26 

4.1.1 Holland Casino ..................................................................................................................... 26 

4.1.2 Speelhallen ........................................................................................................................... 27 

4.1.3 Online gokbedrijven ............................................................................................................. 28 

4.2 Werking en effectiviteit ............................................................................................................... 30 

4.2.1 Holland Casino ..................................................................................................................... 30 

4.2.2 Speelhallen ........................................................................................................................... 31 

4.2.3 Online gokbedrijven ............................................................................................................. 32 

4.3 Fysieke controle .......................................................................................................................... 33 

4.4 Niveau van Responsible Gambling ............................................................................................. 34 



3 
 

4.4.1 Holland Casino ..................................................................................................................... 34 

4.4.2 Speelhallen ........................................................................................................................... 35 

4.4.3 Online gokbedrijven ............................................................................................................. 36 

5. Het wetsvoorstel: de veranderingen op het gebied van RG en de consequenties voor de landbased en 

online gokaanbieders ............................................................................................................................. 38 

5.1 De veranderingen ........................................................................................................................ 39 

5.1.1 Het voorkomen van kansspelverslaving ............................................................................... 39 

5.2 De consequenties ......................................................................................................................... 41 

5.2.1 Kosten ................................................................................................................................... 41 

5.2.2 Cruks .................................................................................................................................... 42 

5.2.3 Level playing field ................................................................................................................ 44 

5.2.4 Fysieke controle ................................................................................................................... 44 

5.2.5 Niveau van Responsible Gambling ...................................................................................... 45 

6. Discussie en conclusie ....................................................................................................................... 46 

6.1 Beantwoorden van de onderzoeksvraag ...................................................................................... 46 

6.2 Beantwoorden van de deelvragen ................................................................................................ 47 

6.2.1 Het RG beleid van landbased en online gokaanbieders........................................................ 47 

6.2.2 Inhoud van het wetsvoorstel en de bijbehorende veranderingen op het gebied van RG ...... 48 

6.2.3 Consequenties voor het RG beleid van landbased en online gokaanbieders ........................ 49 

6.3 Theoretische en methodologische terugblik ................................................................................ 50 

6.4 Mogelijk toekomstig onderzoek .................................................................................................. 52 

6.5 Aanbevelingen ............................................................................................................................. 53 

6.5.1 Gokmarkt .............................................................................................................................. 53 

6.5.2 Nieuwe wetsvoorstel ............................................................................................................ 54 

Bibliografie ............................................................................................................................................ 56 

Bijlagen ................................................................................................................................................. 60 

Bijlage 1: Lijst met afkortingen ......................................................................................................... 60 

Bijlage 2: Topiclijst ........................................................................................................................... 61 

 

  



4 
 

Voorwoord 

 

Ik was een jaar of 18 toen ik voor het eerst in aanraking kwam met gokken. Niet door middel 

van een casino of speelhal maar gewoon een potje poker met wat vrienden aan de keukentafel. Vanaf 

dat moment heeft gokken mijn aandacht getrokken en heb ik ook het gokken via internet ontdekt. Ook 

dat begon met pokeren maar verschoof al snel naar sportweddenschappen. Gezien ik een voetbalfanaat 

ben en me zeer in de sport interesseer durf ik over mezelf te zeggen dat ik een kenner ben, en dat 

maakt het gokken nog iets leuker. Nu wed ik al een aantal jaar op voetbalwedstrijden maar ik was me 

eigenlijk nooit bewust van het feit dat gokken via internet in Nederland helemaal niet legaal is. In de 

zomer van 2013 las ik een artikel over de legalisering van online kansspelen in Nederland en dacht ik 

bij mezelf: “Hoe kan het nou zo zijn dat online gokken in Nederland niet legaal is maar ikzelf wel al 

een aantal jaar gok via internet?”. Dit artikel wakkerde mijn interesse voor deze ontwikkeling aan en 

heeft er uiteindelijk toe geleidt dat ik dit verder wilde gaan onderzoeken.    

 Op 11 juli jl. heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Teeven van 

Veiligheid en Justitie om het huidige kansspelbeleid te gaan moderniseren (Willems, 2014). Als het 

allemaal snel gaat zou het zo kunnen zijn dat vanaf 2015 het voor alle gokaanbieders mogelijk is om 

een vergunning te verkrijgen voor het aanbieden van online kansspelen. Dit zou ook kunnen betekenen 

dat buitenlandse aanbieders de Nederlandse gokmarkt zullen gaan betreden.  

 Omdat dit besluit zeer recentelijk door de ministerraad is genomen heeft deze ontwikkeling 

helemaal op het einde van dit onderzoek plaatsgevonden. De resultaten en conclusies uit dit onderzoek 

zijn gebaseerd op de situatie toen er door de Eerste en Tweede kamer nog geen uitspraken waren 

gedaan over het voorstel. Houdt u er dus rekening mee dat gegevens en data in dit rapport zijn 

gebaseerd op het concept wetsvoorstel dat op 22 mei 2013 door Teeven aan de ministerraad is 

aangeboden.           

 Ik wil graag Dr.ir. Sytze Kingma bedanken voor de tijd die hij voor mij heeft vrijgemaakt en 

de hulp die hij mij heeft geboden bij deze Masterthesis. Tevens wil ik al mijn twaalf respondenten 

bedanken die voor mij tijd hebben vrijgemaakt en mij van data hebben voorzien tijdens dit onderzoek. 

Zij gunden mij dit onderzoek en waren zelf ook erg geïnteresseerd in de resultaten. Ik heb veel 

inspiratie kunnen halen uit alle gesprekken die ik heb gevoerd. 

 

Steef Hoogsteder, 

Santpoort-Noord, november 2014 
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1. Introductie  

1.1 Onderzoeksdomein 

Zowel Holland Casino als het gokken via internet is een onderwerp waar in de media 

regelmatig over wordt geschreven. Maandelijks zijn er in de Nederlandse kranten artikelen te vinden 

over de huidige ontwikkelingen omtrent de legalisering van online gokken en de vermeende verkoop 

van Holland Casino door de staat. Dit zorgt ervoor dat de Nederlandse gokmarkt op dit moment onder 

een klein vergrootglas ligt.        

 Holland Casino zag de bezoekersaantallen teruglopen en daarmee direct de winsten dalen. In 

2012 boekte de organisatie een verlies van 652.000 euro en een 2% daling in de bezoekersaantallen 

(ANP, 2013). Hoewel de organisatie in 2011 nog meer dan drie miljoen euro winst maakte heeft de 

landbased gokmarkt het nog steeds zwaar. Holland Casino noemt de groei die het online gokken de 

afgelopen twintig jaar heeft doorgemaakt als één van de redenen hiervoor (Casino Strategie, 2014). De 

groei van online gokken was volgens Williams en Wood (2007) het gevolg van het publieke en 

commerciële gebruik van internet vanaf begin jaren ’90. In de daaropvolgende jaren breidde het online 

gokken zich uit over de gehele wereld waarbij de meeste nieuwe online gokaanbieders zich vestigden 

in het Caribisch gebied en Centraal Amerika vanwege de tolerante gokwetgeving, lage belasting en de 

vrij lakse handhaving waarna ook Gibraltar en Malta populaire vestigingsplaatsen werden (Williams & 

Wood, 2007). In het jaar 2000 was het zelfs zover gekomen dat internet gokken 2.2 miljard dollar 

genereerde over de hele wereld (Hammer, 2001). In 2007 waren er meer dan 2000 verschillende 

goksites beheerd door 436 organisaties, het overgrote deel van de sites waren online casino’s of 

pokerrooms. Deze sites opereerden in 45 verschillende rechtsgebieden waar Gibraltar, het Verenigd 

Koninkrijk, Antigua en Barbuda en Malta de gebieden met het hoogste volume aan online transacties 

waren (Williams & Wood, 2007). Op het moment van schrijven zijn er meer dan 3000 online goksites 

verdeeld over 119 rechtsgebieden met Gibraltar, Malta, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk als 

grootste spelers (Online Casino City, 2014).        

 Vanwege de technologische ontwikkelingen eind jaren ’90 en aan het begin van de 20
e
 eeuw 

vond er in verschillende landen een verschuiving plaats waarbij gokken ook buiten de bestaande, 

vertrouwde gokomgeving verscheen en zich verplaatste naar thuis of op het werk (Griffiths, 2003). 

Tevens werd het gokken steeds meer een non-sociale activiteit, aangezien het voor mensen 

makkelijker en comfortabeler was om thuis of op het werk te gokken zonder dat ze beïnvloed of 

afgeleid werden door anderen (Griffiths, Parke, Wood, & Parke, 2005). Ook vond er een deregulering 

plaats in de gokindustrie. Dit kwam onder andere door de wereldwijde groei van het gokken en de 

wens van de overheid om meer inkomsten te genereren uit incidentele uitgaven (Griffiths, 2003). De 

laatste zichtbare trend was de explosieve stijging in het aantal gokmogelijkheden (Griffiths, Parke, 

Wood, & Parke, 2005). Deze stijging was ook te zien op de online markt, waar een aantal voordelen 

van online gokken ervoor zorgden dat de casino’s en andere landbased gokbedrijven klanten begonnen 
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te verliezen en de winsten zagen dalen (Griffiths, 1999).      

 Een eerste grote voordeel van online gokken is het gemak voor de speler. Zij hebben de 

mogelijkheid om op elk moment van de dag te gokken waarbij het spel zelf maar een paar clicks 

verwijderd is. Het internet is wereldwijd toegankelijk en is 24 uur per dag beschikbaar (Griffiths, 

1999). Daarnaast zijn de kosten voor internetgebruik tegenwoordig veel lager geworden, in 

vergelijking met een bezoek aan een casino waar je vaak benzinekosten, parkeerkosten en 

entreekosten kwijt bent zijn de vaste kosten voor online gokken een stuk lager. Ook vinden mensen de 

anonimiteit van het internet een voordeel, dit verlaagt de onzekerheid bij mensen en geeft spelers geen 

mogelijkheid om op basis van gezichtsuitdrukkingen afkeuring te laten zien (Griffiths, 2003). 

Bovenstaande voordelen van online gokken kunnen daarentegen ook een valkuil vormen voor de 

spelers omdat deze factoren kunnen leiden tot overmatig gokgedrag. Op basis daarvan is er een relatie 

tussen online gambling en problem gambling.       

 Om onder andere de risico’s van online gambling en de gevolgen van problem gambling 

zoveel mogelijk te minimaliseren voeren de landbased en online gokaanbieders een Corporate Social 

Responsibility(CSR) beleid waar het Responsible Gambling(RG) beleid een onderdeel van is. Tijdens 

dit onderzoek zal de problematiek betreffende RG en online gambling centraal staan. De 

onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt:  

Hoe verschilt het Responsible Gambling beleid van de huidige landbased gokbedrijven in Nederland 

van de (illegale) online gokbedrijven en welke consequenties heeft de regulering van de online 

gokmarkt voor Responsible Gambling? 

 Bij het onderzoeken van deze kwestie zullen de volgende deelvragen worden beantwoord:  

1. Wat zijn de verschillen tussen het RG beleid van landbased gokaanbieders en dat van online 

gokaanbieders? 

2. Wat voor veranderingen op het gebied van RG brengt het wetsvoorstel met zich mee? 

3. Welke consequenties hebben deze veranderingen voor het RG beleid van de landbased en 

online gokaanbieders? 

Door middel van kwalitatief onderzoek zullen de onderzoeksvraag en deelvragen worden beantwoord 

met voornamelijk exploratie als achterliggende functie van het onderzoek. Bij de beantwoording is het 

risk-governance perspective als theoretische benadering gebruikt, bij dit perspectief sta ik in paragraaf 

2.4 uitgebreider stil.    
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1.2 Scriptie opzet 

In het volgende hoofdstuk zal ik de theorie en literatuur omtrent RG en CSR analyseren. Ik 

begin met het verklaren van de relatie tussen online gambling en problem gambling(2.1) Vervolgens 

bespreek ik de wereldwijd verschillende perspectieven betreffende CSR (2.2) en ga ik dieper in op de 

opkomst van risicomanagement en reputatiemanagement(2.3) Daarna komt het risk-governance 

perspective aan bod(2.4) alvorens ik afsluit met een paragraaf waar ik de literatuur over het begrip RG 

analyseer(2.5).            

 Het derde hoofdstuk bestaat uit de gebruikte methodologie. Ik begin het hoofdstuk door het 

beschrijven en verklaren van het onderzoekstype(3.1) alvorens ik de verschillende 

dataverzamelingsmethoden beschrijf die tijdens dit onderzoek aan bod zijn gekomen(3.2). Vervolgens 

verantwoord ik de keuze voor de verschillende organisaties en respondenten die tijdens het onderzoek 

zijn geïnterviewd(3.3) en sluit ik af met een paragraaf waarin de externe en interne validiteit van dit 

onderzoek wordt benadrukt(3.4).       

 Hoofdstuk vier en vijf bestaan uit de resultaten van het empirisch onderzoek. Hoofdstuk vier 

bestaat uit een analyse van de verschillen tussen het RG beleid van zowel landbased als online 

gokaanbieders. Vervolgens bespreek ik in hoofdstuk vijf het nieuwe wetsvoorstel en benoem ik de 

gevolgen voor de huidige landbased en online gokbedrijven op het gebied van RG. Ook analyseer ik 

hier de verschillende visies van de respondenten met betrekking tot de komende legalisering en de 

consequenties die dit voor de landbased en online gokaanbieders oplevert.   

 Het zesde en laatste hoofdstuk bestaat uit de discussie en conclusie over het onderzoek waarin 

ik begin met de belangrijkste resultaten uit het onderzoek en ik antwoord geef op de 

onderzoeksvraag(6.1) en deelvragen(6.2). Paragraaf 6.3 bestaat vervolgens uit een theoretische en 

methodologische terugblik waarna ik in paragraaf 6.4 suggesties geef voor vervolgonderzoek Op basis 

van de belangrijkste resultaten doe ik een aantal aanbevelingen specifiek gericht op RG(6.5)  
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2. Theoretisch kader 

2.1 Online gambling en problem gambling 

Door het huidige grenzeloze karakter van internet en de groei van het aanbod van kansspelen 

op afstand zijn er veel Nederlandse spelers in hoog tempo in aanraking gekomen met kansspelen op 

afstand. In 2011 werd het aantal spelers in Nederland naar aanleiding van het onderzoek “Gokken in 

Kaart” geschat op ongeveer 257.500 terwijl dit in 2005 nog op 130.500 werd geschat (Ministerie van 

Financiën, 2013). Andere onderzoeken schatten dit aantal nog hoger in, zo benoemt het Regioplan een 

aantal van 565.000 spelers wat ongeveer 5% van de hele Nederlandse bevolking zou omvatten. 

Daarbij wordt de omvang van de Nederlandse online gokmarkt geschat op 140 - 800 miljoen 

uitgedrukt in bruto spelresultaat, dat wil zeggen het verschil tussen het totale bedrag aan inleg en 

uitgekeerd prijzengeld. Dit in vergelijking met bijvoorbeeld Holland Casino dat in 2012 een bruto 

spelresultaat van 500 miljoen had (Ministerie van Financiën, 2013).   

 Online gokken brengt voor de spelers een aantal risico’s met zich mee. Wereldwijde 

toegankelijkheid maakt het voor spelers gemakkelijk om vanuit huis, of waar dan ook, online te 

gokken. Des te meer gokgelegenheden er komen, des te meer problemen er zullen ontstaan (Griffiths, 

2003). Vervolgens zorgen de lagere kosten van internetverbruik ervoor dat het online gokken 

toeneemt. Ook het gemak waarmee men online kan gokken kan tot gevolg hebben dat men zich veilig 

voelt wat leidt tot risicovollere beslissingen (Griffiths, 2003). Dit kan voor sommige spelers verslaafd 

werken. Online gokken kan tevens gezien worden als een ontvluchting van de stress en problemen uit 

het echte leven. Cooper et al (1999) omschrijven dit als een continu proces waarbij het eerst voelt als 

levensverbeterend maar vervolgens doorslaat naar ziekelijk en verslavend (Griffiths, 2003).

 Verder kan het internet ervoor zorgen dat je het tijd- en plaatsbesef kwijt bent Dit kan leiden 

tot een trance en zelfs persoonlijkheidsstoornissen (Griffiths, Parke, Wood, & Parke, 2005). Ook zorgt 

het internet ervoor dat je minder geremd bent. Griffiths (2003) beargumenteert dat meer persoonlijke 

betrokkenheid bij een gokactiviteit het gevoel van controle kan verhogen wat zal leiden tot een 

verhoogd gokgedrag. Een laatste gevaar van online gokken is dat men steeds vaker alleen speelt.

 Problem gambling is lastig te omschrijven. Wood & Williams (2007, p. 4) hanteren de 

volgende definitie: ”Problem gambling is gambling behaviour that creates negative consequences for 

the gambler, others in his or her social network, or for the gambler’s community”. Welke partijen 

kunnen ervoor zorgen dat problem gambling zoveel mogelijk wordt tegengegaan? In het verleden was 

dat voornamelijk de taak van de overheid maar op dit moment lijkt het meer de taak van de 

gokindustrie zelf te zijn. Daarnaast is de individuele speler verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en 

heeft hij de uiteindelijke keuze om wel of niet deel te nemen (Wood & Williams, 2007, p. 4). Deze 

gedeelde verantwoordelijk zal later in het onderzoek uitgebreider aan bod komen(5.1.1.1). 

 Aangezien een deel van de verantwoordelijkheid om de kwetsbare groepen te beschermen bij 
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de gokorganisaties zelf ligt behoort dit tot het CSR beleid, en nog specifieker het RG beleid, van de 

gokaanbieders. Om deze reden zal ik kort stilstaan bij het begrip CSR. 

2.2 Corporate Social Responsibility 

 CSR is intussen het standaard ondernemen van de 21
e
 eeuw geworden aangezien CSR de 

mogelijkheid biedt om op verschillende manieren waarde te creëren en duurzaamheid voor veel 

ondernemingen een kernbegrip is geworden. Waar er voorheen voornamelijk op interne gevolgen van 

bedrijfsactiviteiten en strategieën werd gelet en gestuurd wordt er hedendaags veel meer rekening 

gehouden met de maatschappelijke effecten van gemaakte keuzes. De reden hiervoor is dat men 

ontdekte dat CSR voor een organisatie waarde kan creëren (MVO Nederland, 2014).  

 Vanwege de associatie met gokverslavingen en de daarbij horende invloed op de reputatie en 

het imago van de onderneming(2.3) zijn ondernemingen in deze branche erbij gebaat om de risico’s 

van het gokken zoveel mogelijk te beperken (Kingma, 2013). CSR is echter een lastig begrip. In 1953 

was Bowen de eerste die Social Responsibility definieerde (Carroll, 1999, p. 269): “It refers to the 

obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of 

actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society”. Davis (1960) voegde 

hier vervolgens een “economic or technical interest” aan toe (Carroll, 1999). Tot op heden zijn er 

verschillende begrippen toegevoegd aan mogelijke definities van CSR. Jackson & Apostolakou (2010, 

p. 373) gebruiken de definitie van de EU commissie uit 2001, welke ik tijdens dit onderzoek zal 

aanhouden:”a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”. 

 CSR kan worden gezien als onderdeel van een strategie voor het ontwikkelen van 

concurrentievoordeel middels het opbouwen en beschermen van bedrijf- en merkreputatie (Jackson & 

Apostolakou, 2010). Er zijn binnen CSR drie verschillende benaderingen te onderscheiden (van 

Marrewijk, 2003). Allereerst is er de stakeholder approach, de meest voorkomende benadering, 

waarbij het beleid zich richt op het vinden van een evenwicht tussen de verschillende belangen van de 

stakeholders. De tweede benadering is de shareholder approach, ook wel de klassieke benadering van 

CSR genoemd. Hierbij ligt de focus voor de onderneming en haar strategie op het maximaliseren van 

de winst (van Marrewijk, 2003). De derde benadering is de societal approach, deze wordt ook wel de 

bredere visie van CSR genoemd. Bij deze benadering zijn de ondernemingen verantwoordelijk voor de 

samenleving als een geheel. Binnen de gokbranche is er een omslag geweest qua benadering. Vroeger 

was voor de casino’s en andere gokorganisaties het maximaliseren van de winst de belangrijkste 

drijfveer maar tegenwoordig wordt dit door de overheid niet meer getolereerd vanwege het ontstaan 

van meer gokproblemen en verslavingen. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een 

shareholder naar een stakeholder approach.       

 Over CSR in de gokbranche stelt Kingma (2013, p. 1) dat: “the core issue of corporate 

responsibility relates to marketing initiatives in the area of player protection by means of voluntary 
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programs in which the casino corporation develops beyond-compliance policies that lead to the 

reduction of negative externalities”. Volgens Kingma is “player protection” een belangrijke pijler 

binnen CSR om zodoende de “negative externalities” zoveel mogelijk te reduceren. “Self exclusion 

programs”, oftewel zelfuitsluiting, zijn hier een goed voorbeeld van waarbij spelers vrijwillig of 

onvrijwillig de toegang tot het casino wordt ontzegd. 

2.3 Risicomanagement en reputatiemanagement 

Gedurende de jaren tachtig en negentig breidden de gokmarkten zich over de hele wereld uit. 

Ook in Nederland was dit het geval: Holland Casino breidde zijn aantal vestigingen uit naar twaalf, 

gokkasten werden gelegaliseerd en de Postcode Loterij werd opgericht. Dit leidde tot een enorme groei 

van de markt in aantal consumenten en opbrengst (Kingma, 2004). Een nadeel van deze 

ontwikkelingen was dat, mede door de toenemende interesse van de media, de problematiek over 

gokverslaving meer aandacht kreeg. In eerste instantie richtte deze aandacht zich op de gokkasten 

maar al snel daarna kwam de aandacht op de gehele gokmarkt te liggen. De interesse van de 

consument verschoof van passieve speltypen, zoals de loterijen, naar actieve speltypen, onder andere 

de speelautomaten. Dit kan worden gezien als een verschuiving van risicoarme naar risicovolle 

kansspelen.           

 Gezien de ontwikkelingen die de markt doormaakte kwam er steeds meer vraag naar een 

hervorming van de Wet op de kansspelen(Wok) uit 1964. Deze Wok is gebaseerd op het door Kingma 

(2004) aangeduide ‘alibimodel’ waarin kansspelen nog worden betwist en worden gelegaliseerd om de 

illegaliteit in de markt tegen te gaan. Hierin speelt de overheid een centrale rol waardoor het 

alibimodel nauw aansluit bij de principes van de verzorgingsstaat (Kingma, 2004). In de jaren tachtig 

maakt het alibimodel plaats voor het risicomodel aangezien er vrijwel geen bezwaar meer bestaat 

tegenover gokken als entertainment. In plaats van het opstellen van beperkingen en verboden richt de 

reguleringsstrategie zich op het controleren van externe effecten waaronder gokverslaving. Eind jaren 

tachtig werd het risicomodel in Nederland duidelijk zichtbaar door een nieuwe groei van de markt en 

de opkomst van gokverslaving. Deze overgang ging niet zonder slag of stoot vanwege de onzekerheid 

die ontstond. Dit leidde tot een legitimatiecrisis van het beleid oftewel een situatie waarbij de politiek 

toegeeft aan de eisen vanuit de markt zonder overtuigende rechtvaardiging.  

 Uiteindelijk zorgt de liberalisering van het gokken voor een verandering in de relatie tussen 

overheid en markt. Voorheen liet de overheid de markt zijn gang gaan en greep ze in als het mis 

dreigde te gaan, tegenwoordig wordt de markt van tevoren gereguleerd door de overheid om te 

voorkomen dat er problemen ontstaan (Kingma, 2004). In tegenstelling tot het regime van de Wok 

ging de gokmarkt zich steeds meer interesseren in de wensen van de spelers. De liberalisering van de 

gokmarkt en de opkomst van gokverslaving als evaluatiemaatstaf (Kingma, 2004) zorgden ervoor dat 

men onder andere meer over de speler en zijn gokgedrag te weten wilden komen, welke 

spelersgroepen er het meest vatbaar zijn voor gokverslaving en welke kansspelen de meeste risico´s 
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bieden. De risicosamenleving zorgde voor nieuwe strategieën voor het beheersen van risico’s op basis 

van externe effecten en risicoanalyses. Daarnaast ontpopte gokverslaving zich tot een nieuw thema dat 

centraal kwam te staan in het huidige gokbeleid van gokaanbieders en bracht verschillende 

economische, culturele en politieke risico’s met zich mee.     

 De ontwikkelingen in technologie leidde uiteindelijk tot het ontstaan van gokken via internet. 

De opkomst van online kansspelen vervormde vervolgens niet alleen de traditionele manieren van het 

gokaanbod maar ook de huidige benadering tot reguleren (Zborowska, Kingma, & Brear, 2012). De 

risico’s behorende bij de industrie, zoals probleemgokken of het witwassen van geld, zorgden voor 

beperkingen en regulering van de markt. Door de komst van online kansspelen werd gokken een 

transnationale activiteit wat ervoor zorgde dat ook de risico’s van gokken transnationaal werden. Het 

bestrijden van de, vaak negatieve, perceptie van het publiek en de beleidsmakers door het bedenken 

van zelfregulerende normen of het managen van reputatierisico is een van de strategieën die wordt 

toegepast door online gokaanbieders om de online gokindustrie te legitimeren. Het reputatierisico 

blijkt voor online gokbedrijven die op zoek zijn naar legitimiteit één van de prikkels te zijn om een RG 

beleid te ontwikkelen (Kingma, 2013).        

 Power (2007) stelt dat risicomanagement centraal is komen te staan in de nieuwe vorm van 

reguleren waarbij het corrigeren van externe effecten een integraal onderdeel van de moderne 

regelgeving is geworden. Daarnaast geeft hij aan dat het toenemende belang van risicomanagement 

een nieuwe fase vertegenwoordigt in het besturen van een onderneming. Hierin is interne controle net 

zo belangrijk als externe controle en regelgeving. Doordat Gibraltar als een van de eerste landen ter 

wereld de gokindustrie reguleerde zorgde dit voor een verhoging van de legitimiteit en het vertrouwen 

in dit land. De perceptie en reputatie van het land is van het allergrootste belang voor de overheid 

(Zborowska, Kingma, & Brear, 2012). Reputatie moet daarom ook niet als een bijeffect van 

kansspelen worden beschouwd maar als een effect dat, in termen van reputatierisico, een integraal 

onderdeel is voor de regulering van online kansspelen.       

 Waar CSR als onderdeel van risicomanagement wordt gezien geldt hetzelfde voor 

reputatiemanagement. Organisaties zijn op dit moment zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het 

managen van hun reputatierisico als onderdeel van risicomanagement (Power, 2004). Reputatierisico 

doordringt in principe alle activiteiten binnen een organisatie en kan worden beschouwd als het 

zuiverste risico van organiseren, namelijk het risico hoe men wordt waargenomen door anderen 

(Power, Scheytt, Soin, & Sahlin, 2009).        

 Vaak bestaat er een verschil in hoe een bedrijf zichzelf waarneemt en hoe de klant of het 

publiek het bedrijf waarneemt. Reputatiemanagement kan worden gezien als een defensieve strategie 

aangezien er vooral wordt gestuurd op het verdedigen van de eigen reputatie. Daartegenover kunnen 

organisaties kiezen voor probleemmanagement, een meer offensieve, proactieve strategie, waarbij 

wordt getracht om zoveel mogelijk problemen te beheersen. Doelstellingen van deze strategie zijn het 

voorkomen van problemen en de daaruit voortkomende incidenten, het elimineren van terugkomende 
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incidenten en de impact van incidenten die niet te voorkomen zijn minimaliseren (Pink Academy, 

2014). 

2.4 Risk-governance perspective 

Ulrich Beck (1992) formuleerde een theorie die hij de risicosamenleving(The Risk Society) 

noemde. Hij stelt hierin dat de ontwikkeling van de wetenschap en technologie een dusdanige vorm 

heeft aangenomen dat moderne samenlevingen worden geconfronteerd met onvoorziene 

consequenties, bijvoorbeeld gezondheid- en milieukwesties, die op dit moment niet worden 

gewaarborgd door beschermende maatregelen. Dit houdt in dat risico’s met betrekking tot veiligheid, 

milieu en gezondheid worden beschouwd als inherent aan de moderne samenleving (Beck, 1992). De 

gokmarkt lijkt wat dat betreft goed in dit beeld te passen.     

 Het begrip ‘governance’ wordt gebruik om het grote aantal actoren en processen te 

omschrijven die leiden tot collectieve besluiten (van Asselt & Renn, 2011). Het governance 

perspectief benoemt dat collectieve besluiten worden gegenereerd en geïmplementeerd in complexe 

multi-actore netwerken en processen. Tevens zijn er maatschappelijke actoren, zoals NGO’s (Non-

governmental organizations) van invloed op de besluitvorming (van Asselt & Renn, 2011). Het 

governance perspectief wordt gebruikt om op een verstandige manier de maatschappelijke dynamiek 

van issues die als risico-issues gezien worden te onderzoeken en verklaren. Risk governance bevat de 

vertaling van de kernprincipes van governance naar risico en probleemoplossing (Renn, Klinke, & van 

Asselt, 2011).           

 Kingma (2013, p. 2) beschrijft het risk-governance perspective als volgt: “Such a perspective 

extends the notion of the organization which becomes increasingly responsive to a network of external 

stakeholders and internalizes unintended and adverse consequences in the organization’s culture and 

risk-management practices”. Dit geldt ook voor de offline en online gokbedrijven die ervoor moeten 

zorgen dat de risico’s en consequenties van het gokken zo veel mogelijk worden beperkt voor de 

externe stakeholders.           

 In 2005 heeft het International Risk Governance Council een kader ontwikkeld om het proces 

van risk governance in kaart te brengen en te structureren, het zogenoemde IRGC Risk Governance 

Framework. Het proces wordt hierbij in vier fasen verdeeld: pre-assessment, risk appraisal, risk 

characterisation and evaluation en risk management.      

 De eerste fase is de pre-assessment fase waarbij het risico geïdentificeerd en geframed wordt. 

Het risico wordt gedefinieerd, geoperationaliseerd en men zoekt een manier om met het risico om te 

gaan. Deze fase dient ervoor te zorgen dat de verschillende problemen die stakeholders en de 

samenleving van een bepaald risico kunnen ondervinden duidelijk worden (IRGC, 2008). 

 Tijdens de tweede fase, de risk appraisal, moet worden bepaald of het risico de moeite waard 

is om aan te pakken en zo ja, hoe het risico zou kunnen worden gereduceerd of afgewend. De fase 

bestaat uit twee assessments, bij het risk assessment worden alle karakteristieken van het risico 
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onderzocht samen met de waarschijnlijkheid dat het zal gaan plaatsvinden en bij het concern 

assessment worden zowel alle positieve als negatieve gevolgen en consequenties voor de stakeholders 

en overige individuen in kaart gebracht (IRGC, 2008).      

 Tijdens de derde fase wordt er beoordeeld of het risico acceptabel (reductie van het risico is 

niet nodig), draaglijk (reductie moet worden voortgezet vanwege de voordelen en indien er passende 

risicobeperkende maatregelen beschikbaar zijn) of ondraaglijk (extreme cases waarbij het risico moet 

worden vermeden) is.          

 De vierde en laatste fase is die van risk management. Deze fase omvat het ontwerp en de 

uitvoering van de acties en middelen die nodig zijn om de risico’s te voorkomen of te verminderen. 

Daarnaast is in alle vier de fases communicatie van essentieel belang om het risk-governance proces 

goed te laten verlopen. Het zorgt er voor dat de stakeholders het risico zullen begrijpen en hun rol in 

het risk-governance proces zullen herkennen, daarnaast geeft het de stakeholders een stem, een manier 

om zichzelf te laten horen. Tevens moet goede communicatie zorgen voor het verantwoorden van een 

genomen beslissing en geeft het vertrouwen waardoor het proces goed zal verlopen (IRGC, 2008).

 Om ervoor te zorgen dat de organisatie en de stakeholders zo min mogelijk risico lopen 

kunnen organisaties zorgen voor “inclusive governance”. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat 

alle stakeholders zouden kunnen bijdragen aan het proces van risk governance en dat het uitwisselen 

van ideeën en het overleggen met elkaar de kwaliteit van de uiteindelijke beslissingen zal verhogen in 

plaats van belemmeren (Renn & Schweizer, 2009). Renn & Schweizer benoemen zes verschillende 

concepten van “inclusive governance”. De auteurs geven aan dat een combinatie tussen het 

Functionalistische en het Deliberatieve concept het best geschikt lijkt om met risico’s om te gaan. Ze 

noemen een aantal voordelen: Het participatieproces zorgt voor gemeenschappelijk begrip over de 

problemen en kwesties en over de uitkomsten. Vervolgens kan dit proces zorgen voor nieuwe 

actiepunten of oplossingen voor problemen en als laatste leiden tot gemeenschappelijke overeenkomst 

of consensus. 

2.5 Responsible Gambling 

Een treffende definitie van RG is te vinden in het artikel van Blaszczynski et al (2004, p. 308): 

“RG refers to policies and practices designed to prevent and reduce potential harms associated with 

gambling; these policies and practices often incorporate a diverse range of interventions designed to 

promote consumer protection, community/consumer awareness and education, and access to 

efficacious treatment.” Vanuit het oogpunt van de gokindustrie is het belangrijkste doel van een 

dergelijke strategie om ervoor te zorgen dat het aantal nieuwe spelers met gokgerelateerde schade op 

individueel, groep, gemeenschappelijk en sociaal niveau wordt verminderd. Een aantal praktische 

voorbeelden die dit kunnen ondersteunen zijn bijvoorbeeld klachtafhandeling mechanismen, 

pamfletten met informatie over gokken, beperkte toegang tot de pinautomaat en marketing gericht op 

verantwoord gokken (Dickerson, 2003).        
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 De bezorgdheid over problem gambling en de interesse in risicomanagement binnen 

gokorganisaties hebben ertoe geleidt dat verschillende offline casino’s een RG beleid zijn gaan 

ontwikkelen (Kingma, 2013). Onderdeel van dit beleid zijn verschillende programma’s of maatregelen 

die worden genomen om spelers op een veilige en verantwoorde manier te laten spelen. Deze 

programma’s bestaan onder andere uit een tijdelijk entreeverbod die vrijwillig kan worden 

aangevraagd door de speler of kan worden uitgevaardigd door de aanbieder en complete zelfuitsluiting 

voor probleemspelers die verslaafd dreigen te raken of al zijn geworden.   

 In zijn artikel over, onder andere, zelfuitsluitingen bij Nederlandse casino’s onderscheid 

Kingma (2013) drie opeenvolgende niveaus van RG en de manier waarop een RG beleid wordt 

uitgevoerd. Allereerst is er het niveau van ‘lip-service’ waarbij organisaties alleen beschrijvingen 

geven en maatregelen beweren te nemen of te gaan nemen maar er vervolgens niets in praktijk wordt 

gebracht. Op het tweede niveau is er wel sprake van onderzoek en worden er daadwerkelijk 

maatregelen genomen maar levert dit enkel resultaten op over de motivatie, toepassing en werking van 

het RG beleid. Het derde niveau wordt bereikt als er door middel van onderzoek en dergelijke 

bewezen kan worden dat het RG beleid effectief is en bijdraagt aan het verminderen van 

gokproblemen en gokverslaving.        

 Kingma heeft in hetzelfde artikel een drietal paradoxen benoemd op het gebied van RG en 

zelfuitsluiting. De freedom paradox houdt in dat zelfuitsluiting in principe als een vrijwillige actie 

gezien wordt en elke drang die vanuit het casino komt staat hiermee op gespannen voet. Het probleem 

is dat probleemspelers vaak niet in staat zijn om zichzelf als probleemspeler te beoordelen en zichzelf 

te controleren. Een gebrek aan macht karakteriseert de spelers die dreigen te veranderen in 

probleemspelers. Ook heeft men de illusie dat problem gambling te controleren is en dat de 

verschillende risico’s van gokken onder controle zijn te brengen. Dit wordt door Kingma de objectivity 

paradox genoemd. Als laatste benoemt Kingma de knowledge paradox die de gelimiteerde effectiviteit 

van RG omvat. Een deel van de problemen moet als onoplosbaar worden gezien, het is nou eenmaal 

onmogelijk om het aantal probleemspelers naar nul te brengen.     

 In Nederland is Holland Casino een van de eerste en meest vooruitstrevende casino’s 

betreffende RG en zelfuitsluiting programma’s (Nowatzki & Williams, 2002). RG vraagt ook iets van 

de speler zelf aangezien de speler eindverantwoordelijke is voor zijn eigen besluitvorming. Het “Reno 

Model” is een van de eerst ontwikkelde kaders voor RG strategieën en is ook gebaseerd op individuele 

keuzes en goede voorlichting (Kingma, 2013). Vanuit het oogpunt van de gokindustrie is de 

langetermijndoelstelling van een RG kader om schade geassocieerd met gokken in het algemeen, en 

overmatig gokken in het bijzonder, te voorkomen en beperken (Blaszczynski, Ladouceur, & Shaffer, 

2004). Er zijn volgens Blaszczynski et al. (2004) echter twee hindernissen die de implementatie en 

evaluatie van RG strategieën compliceren: conceptual clarity en absence of consensus.   

 De auteurs benoemen een gebrek aan conceptual clarity aangezien er geen formele diagnose 

voor probleemspelers bestaat. Dit maakt het lastig om te classificeren welke speler er een risicospeler 
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of welke een probleemspeler is. Om accuraat te kunnen doorverwijzen en bijpassende behandelingen 

te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat wetenschappers instrumenten gaan ontwikkelen die 

probleemspelers kunnen identificeren (Blaszczynski, Ladouceur, & Shaffer, 2004).  

 Daarnaast constateren Blaszczynski et al. een absence of consensus. Overheden zijn 

onafhankelijk van elkaar allerlei strategieën aan het implementeren om de spelers te beschermen maar 

er is geen gemeenschappelijk kader die hen daarin begeleid. Zo gaan de partijen onafhankelijk van 

elkaar te werk. De auteurs benoemen zes gebieden waar de afwezigheid van consensus ervoor zorgt 

dat de ontwikkeling van RG initiatieven geremd worden. Allereerst is er door het ontbreken van een 

algemene definitie over ‘Responsible Gambling practises’ vrijwel geen basis te ontwikkelen voor 

onderzoek naar dit begrip, hierdoor zijn de meeste aanbevelingen niet gebaseerd op empirisch 

onderzoek maar op logica en persoonlijke overtuiging. Daarnaast is het onduidelijk wie (overheid, de 

gokindustrie of de consument) welke verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot gokgerelateerde 

schade. Ten derde zijn er segmenten binnen de gokindustrie die bezorgd zijn dat onderzoek bepaalde 

informatie zal gaan onthullen die negatief kan zijn voor de commerciële belangen. Echter om iets te 

kunnen bijdragen aan de RG strategie is het wel noodzakelijk dat de realiteit geconfronteerd wordt met 

de gevonden empirische data. Vervolgens is het onduidelijk op welke groepen of gemeenschappen de 

RG programma’s of strategieën zich moeten richten. Indien dit zou worden verduidelijkt bestaat er nog 

een gebrek aan helderheid over het trainen van het personeel en hoe zij de spelers dienen te benaderen 

die geïdentificeerd zijn als probleemspeler. Als laatste is er vrijwel geen kennis over de 

karakteristieken van spelers die gokgerelateerde schade ontwikkelen. Daarmee wordt het heel moeilijk 

om te bepalen welke richting er gegeven moet worden aan preventie, vroegtijdige interventie of 

behandelprogramma’s (Blaszczynski, Ladouceur, & Shaffer, 2004).     

 Bij de ontwikkeling van een RG strategie spelen de key stakeholders een belangrijke rol. Om 

dit proces succesvol te laten zijn is het noodzakelijk dat er zo veel mogelijk stakeholders betrokken 

worden bij het ontwikkelen van de strategie en dat de stakeholders onderling gaan samenwerken 

(Kingma, 2013). Samen moeten ze zich toeleggen op het terugdringen van gokgerelateerde schade.

 Blaszczynski et al. (2004) spreken over twee fundamentele principes waar elk verantwoord 

gokprogramma op rust: 1. De beslissing om te gokken ligt bij de speler zelf en vertegenwoordigt een 

individuele keuze. 2. Om een juiste beslissing te maken moeten individuen de kans krijgen om 

geïnformeerd te worden. Het recht om een beslissing te nemen kan tenslotte niet door externe 

organisaties worden afgenomen (Blaszczynski, Ladouceur, & Shaffer, 2004). Gokken kan dus worden 

gezien als een bewuste keuze van een individu, terwijl verantwoord gokken rust op de principes van 

een geïnformeerde keuze. Een geïnformeerde keuze zorgt ervoor dat individuen de mogelijkheid 

hebben om te beslissen of en zo ja hoe ze van plan zijn te gokken door ze te voorzien van informatie 

die correct en niet misleidend is. Daarover zegt Reith (2008, p. 152) het volgende: “The hope here is 

that informed choice will result in rational, and therefore responsible behaviour”. Dit is tevens de 

reden dat de eerste stappen van RG strategieën vaak het verstrekken van informatie en educatie zijn.
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 Op online gebied is een RG strategie misschien wel lastiger te implementeren dan landbased 

aangezien de controle die een online aanbieder op de spelers heeft minder groot is in vergelijking met 

offline aanbieders. Daarnaast kunnen online aanbieders moeilijk in contact komen met de spelers. 

Waar je in een casino folders aan je bezoekers zou kunnen uitdelen of spelers direct op hun 

speelgedrag kunt aanspreken is dit bij een online goksite niet mogelijk. Monaghan (2009) noemt in 

haar artikel over RG een aantal strategieën die online goksites kunnen inzetten. Het vaststellen en 

benoemen van leeftijdsgrenzen zou een eerste stap in een dergelijke strategie kunnen zijn. Vervolgens 

hebben de sites de mogelijkheid om de bezoekers via de website van informatie over problem 

gambling te voorzien en kunnen de bezoekers via links op de site naar problem gambling helpsites, 

zelfuitsluiting programma’s of online raadgevers geleid worden. Daarnaast kunnen online aanbieders 

tijd- en geldlimieten implementeren die spelers zelf vervolgens kunnen instellen. De meeste 

bovengenoemde punten zijn tegenwoordig wel op de verschillende websites aanwezig maar zijn vaak 

heel moeilijk terug te vinden (Monaghan, 2009). Tevens zijn de genomen maatregelen per land 

verschillend. Sites die zijn aangesloten bij the UK Gambling Act (2005) zijn verplicht om een klok en 

timer te implementeren die de huidige tijd en de totale speeltijd weergeeft en daarnaast laat zien 

hoeveel geld is ingezet, dan wel gewonnen of verloren is (Monaghan, 2009). In de meeste landen 

wordt dit echter aan de websiteoperator zelf overgelaten.      

 Onderzoek heeft uitgewezen dat er destijds maar weinig goksites bezig waren met sociaal 

verantwoorde maatregelen en dat er veel meer gedaan kon worden om de kwetsbare spelersgroepen te 

beschermen (Griffiths, 2007). Bovendien is er een duidelijk gebrek aan onderzoek naar maatregelen 

die de spelers op goksites kunnen beschermen en de uitwerking van deze maatregelen (Monaghan, 

2009). Ook geeft Monaghan (p. 6) aan dat ”effective harm-minimisation strategies must be able to 

draw attention away from the game”. Een manier om dat te doen is het gebruik van een onderbreking 

in het spel die de aandacht van de speler verlegt van een primaire taak naar een notificatie. In haar 

artikel beveelt Monaghan het gebruik van pop-ups aan als een manier van onderbreken. Pop-ups 

onderbreken de goksessie tijdelijk om de aandacht van de speler naar de RG functies te leiden en het 

cognitief bewustzijn te vergroten (Monaghan, 2009). 
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3. Methodologie 

3.1 Onderzoekstype 

Het onderzoek is kwalitatief van aard wat door Snape en Spencer (in Ritchie & Lewis, 2003, 

p.16) wordt gedefinieerd als “a naturalistic, interpretative approach concerned with understanding 

the meanings which people attach to phenomena (actions, decisions, beliefs, values etc.) within their 

social worlds”. Daarbij heeft het als doel om te voorzien in een diepgaand en geïnterpreteerd begrip 

van de sociale wereld van de respondenten door te leren over hun sociale en materiële 

omstandigheden, ervaringen, perspectieven en geschiedenissen (Ritchie & Lewis, 2003). Verdere 

kenmerken van kwalitatief onderzoek zijn dat het gaat om dataverzamelingsmethoden waarbij close, 

interactief contact plaatsvindt tussen onderzoeker en respondent en waarbij de verzamelde data vaak 

erg informatief, gedetailleerd en uitgebreid is. Daarnaast is kwalitatief onderzoek effectief bij het 

behandelen en beantwoorden van een onderzoeksvraag waarbij een verklaring of begrip gevraagd 

wordt over bepaalde sociale begrippen of fenomenen en hun context. De leidende vraag tijdens dit 

onderzoek richt zich op verschillende online gokbedrijven en potentiële toetreders voor de markt van 

online gokken en hun beleid op het gebied van CSR en specifieker, RG. Aangezien de zojuist 

genoemde twee begrippen in deze vraag redelijk centraal staan is kwalitatief onderzoek bij uitstek het 

meest geschikt om uit te voeren. Vervolgens is bij het beantwoorden van deze vraag, en tijdens het 

uitvoeren van het onderzoek, een kritisch realistische positie ingenomen. Bij deze ontologische positie 

bestaan de werkelijkheid en sociale fenomenen onafhankelijk van aannames, interpretaties, ervaringen, 

of verstand, maar zijn ze alleen toegankelijk door middel van aannames, interpretaties, ervaringen, of 

verstand. In dit geval is de “werkelijkheid” voor de onderzoeker alleen toegankelijk via de 

interpretaties van de respondenten. De diversiteit aan perspectieven voegt iets toe aan mijn begrip over 

de manieren waarop de werkelijkheid wordt ervaren (Ritchie & Lewis, 2003). De epistemologische 

positie die is ingenomen is die van het interpretivisme waarbij de onderzoeker en de sociale 

werkelijkheid elkaar steeds opnieuw beïnvloeden. Daarbij komt dat de relatie tussen verschillende 

aspecten in het leven van mensen een belangrijke focus van kwalitatief onderzoek is waarbij 

psychologische, sociale, historische en culturele factoren een belangrijke rol spelen bij de vormgeving 

van het beeld en het begrip wat de mens heeft over de wereld.      

 De functie van dit onderzoek kan worden gezien als exploratief en beschrijvend waarbij het de 

bedoeling is om de achterliggende gedachte en onderbouwing van een bepaalde beslissing, gedrag of 

houding te ontdekken. Dit betreft tijdens het onderzoek het beleid van de verschillende gokbedrijven 

en de manier waarop dit beleid wordt vormgegeven. Tijdens dit onderzoek is het voornamelijk 

belangrijk om de motivaties te ontdekken van de gemaakte beslissingen ten behoeve van de spelers op 

het gebied van RG en CSR en welke interne of externe factoren invloed hebben gehad op deze 

motivaties (Ritchie, in Ritchie & Lewis, 2003, p.28). Daarnaast is er nog maar weinig literatuur en 

kennis beschikbaar over het RG beleid van verschillende online gokbedrijven waardoor dit onderzoek 
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gebruikt kan worden voor exploratie. De gegevens over RG en CSR die wel beschikbaar zijn, zijn 

vaak vrij complex en er bestaat geen wereldwijd vastgestelde theorie. Verschillende definities van 

begrippen worden door elkaar heen gebruikt zonder dat daar een lijn in terug is te zien. Tijdens het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag en het onderzoek naar het RG beleid van de verschillende 

online gokbedrijven zijn er geen speciale theorieën getoetst. Het doel was om informatie te verzamelen 

en vervolgens te analyseren om een antwoord te kunnen geven op de verschillende deelvragen, en 

uiteindelijk de onderzoeksvraag in het bijzonder, om zo nieuwe kennis en inzichten te creëren over dit 

onderwerp. 

3.1.1 Onderzoeksverloop 

Om tot een goed antwoord op de onderzoeksvraag te komen zijn er een drietal deelvragen 

opgesteld die ik heb onderzocht en beantwoord. Ik wilde dit onderzoek beginnen met een exploratief 

onderzoek naar de verschillende beleidsvormen die online gokbedrijven hanteren omtrent CSR en nog 

specifieker, RG. Echter bleek het lastig om contact te leggen met de online gokaanbieders, de enige 

mailadressen die voor mij beschikbaar waren, waren informatie of support mailadressen. Deze 

kwamen vervolgens terecht bij een klantenservice die me telkens weer doorverwezen naar de 

informatie op de website. Zij waren niet bereid om mij van informatie te voorzien of gegevens van 

andere medewerkers te verstrekken. Dit heeft ertoe geleidt dat ik één online gokaanbieder heb kunnen 

interviewen. Naast dit interview heb ik het onderzoek van Jaspers over het RG beleid van PokerStars 

gebruikt om RG bij online gokaanbieders te analyseren. Ook de interviews met STIOG en Speel 

Verantwoord, de brancheorganisaties voor online gokaanbieders, hebben bijgedragen aan de analyse 

over het RG beleid van de online aanbieders. Vervolgens heb ik andere belanghebbenden binnen de 

gokmarkt benaderd waaronder offline aanbieders, brancheorganisaties en zorginstellingen. Zo heb ik 

alsnog een goede vergelijking kunnen maken tussen het RG beleid van landbased en online 

gokbedrijven en verschillen kunnen constateren. 

Na het vaststellen van de verschillen ben ik me gaan richten op het nieuwe wetsvoorstel 

betreffende de legalisering van online gokken in Nederland. Het invoeren van de wetswijziging brengt 

een aantal zeer belangrijke gevolgen met zich mee voor zowel huidige online gokbedrijven als de 

potentiële toetreders. Bij het beantwoorden van de tweede deelvraag richtte ik me op de inhoud van 

het wetsvoorstel en de belangrijkste veranderingen op RG gebied die hiermee gepaard gaan. Het was 

de bedoeling om iemand van de Kansspelautoriteit te interviewen om ook vanuit dat oogpunt 

motivaties en gedachten mee te kunnen nemen in het onderzoek. Dit is uiteindelijk niet gelukt 

aangezien zij te druk bleken te zijn met de voorbereidingen voor de wetswijziging en daarom niet in 

staat waren mijn vragen te beantwoorden. Als laatste heb ik, nadat ik de inhoud van het wetsvoorstel 

samen met de verwachte gevolgen en veranderingen in kaart heb gebracht, beschreven wat de 

consequenties van deze veranderingen zijn voor het RG beleid van de gokaanbieders.  
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3.2 Dataverzamelingsmethoden  

Tijdens het verzamelen en analyseren van de data zijn er verschillende methoden gebruikt die 

allemaal een kwalitatief karakter hebben. De reden dat er voor kwalitatieve methoden is gekozen heeft 

ermee te maken dat het doel van dit onderzoek is om informatie te verzamelen over de motieven, 

meningen, ervaringen en gedachten van de verschillende online gokbedrijven over RG, CSR en de 

legalisering van online gokken. Allereerst is door middel van literatuuranalyse het theoretisch 

hoofdstuk in kaart gebracht waarbij de belangrijkste literatuur over CSR, RG, riskmanagement en het 

risk-governance perspective is verzameld en een beeld is geschetst over deze begrippen en het tijdens 

dit onderzoek gehanteerde perspectief(3.2.1). Vervolgens zijn er observaties uitgevoerd waarbij er een 

aantal websites van gokaanbieders zijn geanalyseerd(3.2.2). Aan de hand van de gevonden informatie 

uit de literatuuranalyse en observaties zijn er vragenlijsten opgesteld en semi-gestructureerde 

interviews afgenomen(3.2.3). Ten slotte is gedurende het gehele onderzoek sprake geweest van 

documentanalyse(3.2.4). 

3.2.1 Literatuuranalyse 

Allereerst heeft er een literatuuranalyse plaats gevonden waarbij de belangrijke begrippen die 

binnen het onderzoek aan bod kwamen verder zijn uitgediept in het theoretisch kader (hoofdstuk 2). 

Allereerst ben ik op zoek gegaan naar artikelen over online gambling, Responsible Gambling, problem 

gambling, risk governance en risk management. In deze artikelen ging ik op zoek naar verschillende 

vormen van discussie over deze begrippen om te kijken wat er speelt en wat de verschillende 

opvattingen over deze onderwerpen zijn. Hierna heb ik de literatuurlijst van nuttige, gebruikte 

artikelen bekeken om zo weer bij andere auteurs en artikelen terecht te komen. Op deze manier heb ik 

als onderzoeker kennis verworven die ik nodig heb gehad bij de verdere uitvoer van het onderzoek 

maar ook heb kunnen gebruiken tijdens de volgende onderdelen (o.a. de interviews) van mijn 

onderzoek. Op basis van het literatuuronderzoek heb ik onder andere de topics van de semi-

gestructureerde interviews samengesteld en alvast kunnen nadenken over verschillende vragen of 

onderwerpen die ik tijdens de interviews wilde gaan benoemen. Er is gedurende het gehele onderzoek 

sprake geweest van literatuuranalyse aangezien na het afnemen van de interviews verschillende 

artikelen zijn gebruikt om de gevonden resultaten aan verschillende theorieën te koppelen. 

3.2.2 (Participerende) Observaties 

Nadat de literatuuranalyse heeft plaatsgevonden zijn er een aantal (participerende) observaties 

uitgevoerd waarbij ik verschillende websites van online gokbedrijven heb bezocht en geanalyseerd. 

Met de verworven kennis uit de literatuuranalyse kon ik deze observaties beter en gedetailleerder 

uitvoeren aangezien ik kennis had opgedaan en wist waar ik op moest letten. Zo ben ik allereerst gaan 

bekijken hoe de verschillende websites waren ingedeeld, vervolgens onderzocht ik hoe zichtbaar de 

informatie met betrekking tot RG was en wat voor informatie er dan daadwerkelijk werd weergegeven. 

Ook op basis van de observaties zijn er bepaalde dingen opgevallen die ik heb kunnen gebruiken bij 
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het opstellen van de topics en verschillende vragen voor de interviews.    

 Tijdens de observaties zijn onder andere de website van Unibet (www.unibet.com), Kroon 

Casino (www.krooncasino.com), Oranje Casino (www.oranjecasino.com), Geluks Casino 

(www.gelukscasino.com) en Spinpalace (www.spinpalace.com) geobserveerd en geanalyseerd. De 

eerste drie organisaties zijn uitgekozen omdat zij geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van een 

vergunning voor de Nederlandse online markt. De overige twee organisaties, Geluks Casino en 

Spinpalace, zijn random uitgekozen met als enige criterium dat het kleine, minder bekende aanbieders 

zijn. Speciale aandacht is gevestigd op de zichtbare verschillen tussen grote, bekende organisaties als 

Unibet en kleinere organisaties als Geluks Casino en Spinpalace aangezien ik verwachtte dat de 

websites van kleinere online gokaanbieders minder uitgebreid en geavanceerd zijn vergeleken met die 

van grotere online aanbieders. Dat geldt ook op het gebied van RG. 

3.2.3 Interviews 

De derde methode die ik heb gebruikt is het semi-gestructureerde interview. Het afnemen van 

individuele interviews is de meest gebruikte methode binnen kwalitatief onderzoek en heeft 

verschillende vormen(open, semi-gestructureerd, volledig gestructureerd etc.). Een belangrijk kenmerk 

van deze methode is dat het een heldere focus op het individu geeft. Het geeft de onderzoeker een kans 

om de persoonlijke perspectieven van een respondent gedetailleerd te onderzoeken, het zorgt voor 

diepgaand inzicht over de persoonlijke context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt en je kunt er als 

onderzoeker en respondent zelf voor zorgen hoe diep je op het onderwerp wilt ingaan (Ritchie, in 

Ritchie & Lewis, 2003, p.36). Doordat het interview van tevoren niet volledig is vastgelegd zorg je 

ervoor dat het interview een conversatie wordt. Op dat moment kan je als onderzoeker zelf invloed 

uitoefenen op welk onderwerp er de nadruk wordt gelegd of op welk moment er kan worden 

doorgevraagd (Robson, 2011).          

 Uit het vooronderzoek zijn een aantal topics opgesteld die tijdens elk semi-gestructureerde 

interview behandeld werden(zie bijlage 1). Elk interview begon met een korte introductie van de 

betreffende respondent en de organisatie waarbij hij/zij werkzaam is. Daarnaast was ik benieuwd hoe 

iedere respondent bij het uitoefenen van zijn of haar functie in aanraking komt met gokken en/of 

verantwoord spelen. Vervolgens stelde ik vragen die iets dieper ingingen op de organisatie. Op welke 

markten is de organisatie actief? Wat is hun doelgroep? Wie zijn de belangrijkste stakeholders? etc. 

Hierna zette ik offline en online gokken tegenover elkaar, hoe kijkt de organisatie en/of de respondent 

aan tegen deze twee verschillende vormen van gokken en op welke manier heeft de organisatie en/of 

de respondent te maken met zowel offline als online partijen? Deze topic diende als een soort 

introductie voor de kern van het interview waarin de topics RG en de legalisering van online gokken 

werden behandeld. Deze twee topics zijn voor het interview het meest interessant en beslaan het 

grootste deel van het interview. In bijlage 1 is de algemene vragenlijst toegevoegd, bij elk interview 

werd deze lijst aangevuld met vragen die specifiek op de desbetreffende respondent waren afgestemd. 
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Hierin is ook informatie meegenomen die uit voorgaande interviews is verzameld. Zo heeft de 

onderzoeker telkens een gespecialiseerd interview kunnen samenstellen om zoveel mogelijk nuttige 

informatie te verkrijgen van de respondent. In totaal zijn er twaalf interviews afgenomen met de 

volgende organisaties en/of respondenten: 

1. AGOG, verslavingszorg  

2. Assissa, consultancy bureau 

3. Centrum voor Verantwoord Spelen, stichting 

4. Gold40, risico/probleemspeler 

5. JLahm, speler 

6. Oud-manager Holland Casino 

7. Responsible Gambling manager, Holland Casino, offline aanbieder 

8. Responsible Gambling manager, online gokbedrijf, online aanbieder 

9. Responsible Gambling manager, speelhalexploitant, offline aanbieder 

10. Speel Verantwoord, brancheorganisatie 

11. STIOG, brancheorganisatie 

12. VAN Speelautomaten, brancheorganisatie

 

Via “non-probability sampling” zijn de organisaties en respondenten benaderd, dit houdt in dat 

de respondenten speciaal zijn geselecteerd en benaderd. Het is in het belang van het onderzoek 

noodzakelijk dat de respondenten verstand van zaken hebben en mij van voldoende informatie over 

CSR en RG hebben kunnen voorzien. De geselecteerde respondenten zijn vakkundig en kunnen 

experts binnen hun vakgebied genoemd worden. Dit kan vervolgens ook als een vorm van “purposive 

expert sampling” worden gezien (Ritchie, Lewis en Elam, in Ritchie en Lewis, 2003, p. 80). 

3.2.4 Documentanalyse 

Naast bovengenoemde drie dataverzamelingsmethoden is er bij het beantwoorden van de 

deelvragen en onderzoeksvraag ook sprake geweest van documentanalyse. Specifiek bij de tweede 

deelvraag, waar de inhoud van het wetsvoorstel en de veranderingen die hierdoor zullen plaatsvinden 

wordt beschreven, zal er gebruik worden gemaakt van documentanalyse. Daarnaast is er gebruik 

gemaakt van de verschillende jaarverslagen en rapportages over het beleid of onderzoeken die door de 

verschillende gokbedrijven zijn opgesteld om bepaalde perspectieven en handelingen te kunnen 

interpreteren en verklaren. Zo is onder andere het concept wetsvoorstel, opgesteld door staatssecretaris 

Teeven, uitvoerig bestudeerd en geanalyseerd samen met de daarbij behorende Memorie van 

Toelichting. Ook verschillende onderzoeksrapporten zoals Gokken in Kaart(2011) of Gasten van 

Holland Casino – effectiviteit van het preventiebeleid kansspelverslaving(2001) hebben bijgedragen 

aan dit onderzoek. 
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3.3 Keuze organisaties 

Tijdens het selecteren van de organisaties voor de interviews is er gebruik gemaakt van “non-

probability sampling” oftewel de organisaties, en vervolgens de respondenten, zijn op basis van 

bepaalde criteria geselecteerd en benaderd. In paragraaf 3.2.3 zijn de twaalf verschillende 

respondenten omschreven, hieronder zal ik de keuze voor deze organisaties verantwoorden. 

3.3.1 Geïnterviewde organisaties 

Allereerst heb ik de RG manager van een online gokaanbieder geïnterviewd, dit betrof een van 

de grotere spelers binnen de Europese online gokmarkt. Deze organisatie heeft binnen de EU 

verschillende licenties bemachtigd en is daarmee een zeer interessante speler voor het onderzoek. 

Tevens noemen ze RG als een speerpunt binnen hun beleid.     

 Vervolgens heb ik als vertegenwoordigers voor de offline gokmarkt de RG managers van 

Holland Casino en een speelhalexploitant geïnterviewd. Holland Casino is de enige legale 

kansspelaanbieder in Nederland die door de overheid is aangewezen om casinospelen te exploiteren en 

is van plan de online markt te gaan betreden als de legalisering plaatsvindt. Ditzelfde geldt voor de 

speelhalexploitant die ik gesproken heb. Tevens zijn beide partijen belangrijke spelers binnen de 

huidige Nederlandse gokmarkt en daarom van essentieel belang tijdens dit onderzoek.  

 Ik heb tijdens dit onderzoek met een reden onderscheidt gemaakt tussen een casino en een 

speelhal. Allereerst bestaat er in Nederland maar één instantie die een vergunning heeft om casino’s te 

exploiteren: Holland Casino, waarmee het de enige partij is die naast speelautomaten bemande 

tafelspelen mag aanbieden (Gokken de baas, 2014). Een ander verschil is dat Holland Casino werkt 

met een landelijk overkoepelend RG beleid, de overige speelhallen zijn allemaal particuliere 

ondernemingen en zijn zelf verantwoordelijk voor het gevoerde RG beleid. De speelhallen hebben een 

grote gemeenschappelijke beleidsvrijheid en kunnen daarom het speelautomatenbeleid afstemmen op 

de plaatselijke omstandigheden (Kingma & van Eerten, 2006). In Nederland zijn er op dit moment 

ongeveer 10 à 15 exploitanten van speelhallen actief. Tijdens dit onderzoek is er geen onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende speelhalexploitanten en het onafhankelijke beleid dat ze voeren.

 Ten derde zijn er een drietal brancheorganisaties geïnterviewd die beïnvloed zullen worden 

door de komende wetswijziging. Dit zijn Stichting Online Gaming Nederland (STIOG), Speel 

Verantwoord en de VAN Speelautomaten Brancheorganisatie. De STIOG en Speel Verantwoord zijn 

beide brancheorganisaties voor online gokaanbieders waarbij STIOG zich hard maakt voor het 

reguleren van online kansspelen in de meest ruime zin terwijl Speel Verantwoord nog een stapje 

verder gaat. Speel Verantwoord is in mei 2014 opgericht en heeft als doel de belangen te behartigen 

voor bedrijven die zich inzetten voor veilig en verantwoord online kansspelaanbod (De Telegraaf, 

2014). Speel Verantwoord is een initiatief van onder andere Unibet, Betfair, Bet365 en PokerStars, 

waarvan de eerste drie hiervoor allemaal waren aangesloten bij STIOG. Daartegenover staat de VAN, 

de brancheorganisatie voor exploitanten van speelautomaten. Inmiddels zijn er ongeveer 120 

organisaties aangesloten bij de VAN waaronder de Janshen-Hahnraths Group en JvH Gaming BV, de 
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grootste exploitanten in Nederland. Alle brancheorganisaties zijn erg gebaat bij de legalisering en 

hopen een zo prettig mogelijke omgeving te creëren voor hun leden. Ze zullen enorm worden 

beïnvloed door de wetswijziging en zijn daarom belangrijke respondenten binnen dit onderzoek. 

 Om ook de praktijk te kunnen analyseren en te onderzoeken wat de uitwerkingen zijn van het 

RG beleid van de gokaanbieders achtte ik het noodzakelijk om ook de speler te interviewen. De 

individuele speler oftewel de consument is de persoon die zich in de gokomgeving begeeft en zowel 

het offline als online gokken ervaart. Zij kijken door een volledig andere bril naar de problematiek van 

RG en zijn de personen die de gevolgen van het RG beleid ervaren. Uiteindelijk heb ik één speler 

gesproken die normaal speelgedrag vertoonde en één speler die risico of probleemgedrag vertoonde 

om te analyseren of ze op een verschillende manier omgaan of te maken hebben met RG. 

 Als laatste zijn er een aantal organisaties benaderd die weer net op een andere manier 

belanghebbende zijn binnen de gokmarkt en op hun eigen manier bezig zijn met RG. Dit zijn de 

AGOG, Assissa, het Centrum voor Verantwoord Spelen en een oud-manager van Holland Casino.

  Ik heb gesproken met de AGOG, de stichting Anonieme Gokkers Omgeving 

Gokkers(AGOG). Dit is een organisatie die hulpverlening biedt aan mensen die een gokverslaving of 

problemen met gokken hebben. Deze organisatie maakt daarbij gebruik van de naasten van deze 

risico- of probleemspelers. De stichting AGOG Nederland is momenteel de grootste 

zelfhulporganisatie voor gokverslaafden en voor mensen die in relatie staan tot een gokverslaafde, 

zoals partners, ouders, andere familieleden of vrienden van een gokker. Ook de AGOG is zeer gebaat 

bij de komende legalisering aangezien het aantal online spelers de laatste jaren is toegenomen wat leidt 

tot een stijging van het aantal spelers met een online gokprobleem of gokverslaving. Om deze reden 

vond ik het belangrijk om deze organisatie te spreken.     

 Assissa Consultancy Europe is een Nederlands consultancybureau die onder andere trainingen 

verzorgt voor de kansspelindustrie. Vanwege de zowel nationale als internationale bekendheid van de 

organisatie binnen de gokmarkt en het feit dat Assissa met veel verschillende grote gokaanbieders uit 

Europa samenwerkt, is het een partij die zijn invloed heeft op de komende legalisering en daarom 

interessant om te spreken voor het onderzoek.       

 Het Centrum voor Verantwoord Spelen is een stichting die zich inzet om kansspelverslaving te 

voorkomen waarbij de organisatie zich focust op RG. De stichting probeert een missing link te zijn 

tussen kansspelindustrie en verslavingszorg (Centrum voor Verantwoord Spelen, 2014). Deze 

organisatie is volledig gebaseerd op RG en het voorkomen van kansspelverslaving en zal daarom 

worden beïnvloed door de komende legalisering. De organisatie heeft contacten verspreid over het 

hele veld van gokaanbieders en wil de koppeling tussen de kansspelaanbieders en de 

hulpverlening/verslavingszorg verbeteren.       

 Als laatste heb ik gesproken met een oud-manager van Holland Casino om onder andere de 

ontwikkelingen te bespreken die Holland Casino de afgelopen twintig jaar heeft doorgemaakt op het 

gebied van RG en een vergelijking te kunnen maken met het beleid van toen en het beleid van nu. 
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3.3.2 Organisaties die niet zijn geïnterviewd 

Er waren een aantal partijen niet bereid om tijd vrij te maken voor het onderzoek waardoor ik 

deze helaas niet heb kunnen spreken. Ik zal kort stilstaan bij deze organisaties en aangeven waarom ze 

van toevoeging hadden kunnen zijn voor het onderzoek.      

 Allereerst was het de bedoeling om meerdere online aanbieders te interviewen. Een aantal 

organisaties zijn door middel van een email aangeschreven maar waren uiteindelijk niet bereid om mij 

door te verwijzen naar iemand binnen de organisatie waarmee ik over de problematiek van RG e.d. 

zou kunnen praten. Dit beschouw ik als een indirecte reden om te constateren dat er nog veel 

ontwikkeld kan worden aan het RG beleid van deze partijen. Ik ben ervan overtuigd dat op het 

moment dat deze online gokaanbieders een sterk RG beleid zouden hebben ze dit graag aan mij 

zouden willen laten zien en hier over zouden willen vertellen. Twee andere partijen die uiteindelijk 

geen mogelijkheden zagen om een interview in te plannen waren de Kansspelautoriteit en de overheid, 

specifieker het ministerie van Veiligheid en Justitie. Mede vanwege de drukte betreffende de 

voorbereidingen voor de modernisering van de kansspelmarkt waar de Kansspelautoriteit en het 

ministerie een belangrijke rol in spelen heeft er uiteindelijk geen interview plaatsgevonden. Deze 

interviews hadden van grote toevoeging voor het onderzoek kunnen zijn aangezien de 

Kansspelautoriteit de partij is die in de gelegaliseerde situatie de vergunningen zal gaan verdelen en 

hier op zal gaan controleren en het ministerie de uiteindelijk nieuwe wet gaat opstellen. Ook dit zegt 

iets over het feit dat er waarschijnlijk nog heel veel onduidelijkheden bestaan binnen deze organisaties 

over hoe de modernisering van de kansspelmarkt eruit gaat zien en er op dit moment nog geen 

mogelijkheden zijn om de buitenwereld hier iets over te vertellen. Uiteindelijk zal de komende 

regulering vallen of staan met het vergeven van vergunningen en de monitoring van de 

vergunninghouders om te zorgen voor een effectief en hoogstaand landelijk RG beleid. Het feit dat de 

Kansspelautoriteit niet bereid was om mij hierover te woord te staan is wat dat betreft geen goed 

signaal. 

3.4 Interne en externe validiteit 

Tijdens de uitvoer van een onderzoek zijn termen als validiteit en betrouwbaarheid zeer 

belangrijk. Het is tenslotte essentieel dat het onderzoek dat een onderzoeker uitvoert geldig is en dat de 

gegevens op een veilige en eerlijke manier zijn verkregen.      

 Bij het begrip validiteit is er onderscheid te maken tussen interne en externe validiteit. Interne 

validiteit draait om het feit of je daadwerkelijk onderzoekt wat je aangeeft te onderzoeken terwijl 

externe validiteit te maken heeft met generaliseerbaarheid. Oftewel zijn de gegenereerde dan wel 

geteste constructies en theorieën van toepassing op de gehele populatie of andere groepen binnen de 

bevolking(Lewis en Ritchie,  in Ritchie en Lewis, 2003, p. 273). Aangezien ikzelf als onderzoeker 

ervaring en affiniteit heb met online gokken wordt de interne validiteit als hoog gezien. Door mijn 

eigen ervaringen met de verschillende gokbedrijven heb ik al kennis opgedaan, heb ik een goed beeld 

van de situatie en hoe ik de situatie wil gaan onderzoeken. Zo zorg ik ervoor dat er daadwerkelijk 
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gemeten wordt wat er gemeten moet worden. Bij kwalitatief onderzoek worden de gegevens verkregen 

door directe waarneming. De onderzoeker is daarbij zelf het onderzoeksinstrument. Het functioneren 

van de kwalitatieve onderzoeker is van groot belang voor het slagen van het onderzoek en daarom 

worden er hoge eisen aan hem gesteld. De gegevens moeten zo ‘natuurlijk’ mogelijk worden 

verzameld, zonder gebruik te maken van al te opvallende onderzoeksinstrumenten. Deze kunnen de 

onderzoekssituatie namelijk verstoren en op die manier de kwaliteit van onderzoeksgegevens negatief 

beïnvloeden. Door het ‘natuurlijk’ verzamelen van de gegevens verhoog ik de interne validiteit. Een 

laatste manier die ik gebruik om de interne validiteit te verhogen zijn de tussentijdse gesprekken met 

mijn scriptiebegeleider. Tijdens deze gesprekken heb ik de mogelijkheid om inhoudelijke en 

methodologische kwesties over het onderzoek en mijn interpretaties hierin te bespreken.  

 Een manier die ervoor zal zorgen dat de externe validiteit wordt verhoogd is de toepassing van 

methodische triangulatie. Methodische triangulatie houdt in dat verschillende vormen van kwalitatief 

onderzoek worden gecombineerd om het onderwerp te onderzoeken. Zo komen tijdens dit onderzoek 

literatuuranalyse, observatie, interviews en documentanalyse aan bod. Het uiteindelijke doel is om 

overeenkomstige patronen te ontdekken tussen de verschillende onderzoeksmethoden en zo de 

generaliseerbaarheid te verhogen. Daarnaast zal ik een zo representatief mogelijke groep respondenten 

proberen te benaderen. Door zo veel mogelijk verschillende belanghebbenden in de gokmarkt te 

interviewen probeer ik een zo compleet mogelijk beeld van de gokmarkt te schetsen. 
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4. Verschillen tussen het RG beleid van landbased en online gokbedrijven 
In dit hoofdstuk analyseer ik de belangrijkste verschillen tussen het huidige RG beleid van 

landbased en online gokaanbieders op basis van literatuur, observaties en interviews. Tijdens dit 

onderzoek wordt het gevoerde RG beleid van Holland Casino als relatieve standaard gebruikt 

aangezien het beleid zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Daarmee 

kan dit in Nederland ook als analytische meetlat gebruikt worden. Het beleid wordt in vergelijking met 

de speelhallen en online aanbieders door verschillende respondenten beoordeeld als het meest 

effectieve van de drie aangezien dit beleid het meest voldoet aan de doelstellingen van het Nederlands 

kansspelbeleid. In dit hoofdstuk heb ik geanalyseerd welke verschillen ervoor zorgen dat het RG 

beleid van Holland Casino zich op dit moment verder heeft ontwikkeld dan het RG beleid van de 

speelhallen en de online gokbedrijven. 

4.1 De Holland Casino standaard 

“Nederland heeft een bepaalde standaard bereikt van hoe je omgaat met verantwoord spelen, 

dat is de standaard die Holland Casino heeft ontwikkeld. Dat is niet de standaard die automatenhalen 

bereiken en ook niet de standaard die illegale partijen hebben ontwikkeld.”(Oud-manager Holland 

Casino, 05-06-2014) 

Met bovenstaand citaat geeft een Oud-manager van Holland Casino aan dat het RG beleid van 

Holland Casino zich heeft ontwikkeld tot de standaard in Nederland. Een standaard die de speelhallen 

en online gokbedrijven met hun RG beleid (nog) niet hebben behaald. De respondenten noemen 

gezamenlijk dat het RG beleid van Holland Casino in zijn algemeenheid effectief is, al heeft 

wetenschappelijk onderzoek deze effectiviteit nog nooit bewezen. Het beleid van Holland Casino 

wordt gedurende dit onderzoek tegelijk als maatstaf gebruikt om een duidelijke vergelijking met de 

speelhallen en de online partijen te kunnen maken. 

4.1.1 Holland Casino 

Vanaf de jaren negentig pretendeert Holland Casino “social responsibility” serieus te nemen 

en het heeft dan ook vanaf die periode verschillende maatregelen ontwikkeld om de risico’s van 

gokken te beperken. Er werd een landelijk registratiesysteem gecreëerd waarin de geschiedenis en 

bezoekfrequentie van alle spelers is af te lezen. Dit systeem werd gekoppeld aan het computersysteem 

OASE, een programma die de gegevens bijhoudt van spelers die een entreeverbod of zelfuitsluiting 

hebben aangevraagd of opgekregen. (Nieuwe) Medewerkers kregen voorlichtingsbijeenkomsten over 

kansspelproblematiek, verzorgd door Holland Casino zelf of door Jellinek verslavingszorg, om ervoor 

te zorgen dat het bewustzijn en de betrokkenheid van het personeel bij het RG beleid vergroot werd. 

Hierdoor zijn de medewerkers getraind in het herkennen van verslavingsverschijnselen en kunnen ze 

de spelers aansporen om beschermende maatregelen te nemen of contact te zoeken met een 

hulpverlener. Daarnaast is de brochure ‘De risico’s van het spel’ ontwikkeld als preventieve maatregel. 

Deze brochure waarschuwt de spelers voor de risico’s van het gokken en de onwenselijke overgang 
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van recreatieve speler naar risico- of probleemspeler. Tevens is er in de brochure een formulier te 

vinden waarmee een speler vanaf thuis een entreeverbod of bezoekbeperking kan aanvragen. Op deze 

manier is het RG beleid verder ontwikkeld en verfijnd en is het nog steeds onderdeel van een 

leerproces aangezien er nog steeds innovaties plaatsvinden en het beleid zich blijft ontwikkelen.     

“Het beleid is vooral de afgelopen tien, vijftien jaar zoveel professioneler geworden. Er is een 

opleiding(voor medewerkers) gekomen, er zijn systemen gekomen om zaken bij te houden et cetera. 

Dit is telkens verbeterd en in overleg met de verslavingszorg zijn er harde en zachte indicatoren 

vastgesteld om gedrag meetbaar te maken. Wij willen nu nog iets aan het beleid toevoegen waarbij 

we, voordat we de gast gaan monitoren, ervoor willen zorgen dat de gast bewust is van alles wat hij 

doet. Dat wil dus zeggen dat we voor het monitoren ook gesprekken met de gast willen voeren.”(RG 

manager, Holland Casino, 16-05-2014) 

Uit bovenstaande quote blijkt de intentie voor de continue ontwikkeling van het beleid 

inclusief maatregelen. Er zijn plannen gemaakt om alle spelers die voor het eerst langskomen bij 

Holland Casino uit te nodigen voor een gesprek om ze bewust te maken van de gevaren en risico’s die 

gokken met zich mee kan brengen. Het is echter wel belangrijk dat het niet alleen blijft bij een intentie 

ofwel lip-service(zie hoofdstuk twee) maar dat deze plannen op termijn ook echt tot uiting gaan 

komen. 

4.1.2 Speelhallen 

De Oud-manager van Holland Casino vertelt dat de speelhallen en de online gokbedrijven op 

het moment van schrijven (nog) niet voldoen aan de relatieve standaard van Holland Casino. Mijn 

onderzoek bevestigt deze bewering. Alle speelhallen voeren wel een RG beleid maar doen dit 

onafhankelijk van elkaar. Vanwege deze absence of consensus is er een verschil ontstaan in de 

kwaliteit en effectiviteit van het RG beleid van de verschillende speelhalexploitanten en dient het RG 

beleid van de meeste speelhallen zich nog te ontwikkelen wil de analytische standaard van Holland 

Casino bereikt worden.          

 Zo is er tussen de speelhallen onderling sprake van verschil in RG beleid. In Nederland is per 

gemeente de wettelijke leeftijdscontrole verschillend waardoor er een verschil bestaat tussen het 

gehanteerde deurbeleid. Daarnaast leert de ervaring dat de toegangscontrole enkel bij uitzondering 

gehanteerd wordt en is er geen sprake van bezoekersregistratie. Ook is er verschil te zien in de 

genomen maatregelen. Zo creëert elke exploitant afzonderlijk zijn eigen informatiefolder net als de 

trainingen en cursussen die zij hun medewerkers aanbieden. Daardoor is de kwaliteit van deze 

informatie en trainingen moeilijk te controleren. De geïnterviewde speelhalexploitant zegt het volgende 

over het door hen gevoerde RG beleid: 

“Wat blijkt is dat het preventiebeleid van ons goed functioneert. Je ziet niet alleen een afname 

in het aantal witte lijsten maar je ziet ook dat het doorverwijzingprotocol zijn vruchten afwerpt. Als we 
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inderdaad het vermoeden hebben dat een gast misschien problemen heeft of zijn omgeving hiervan 

problemen krijgt, dan gaan we met deze gast in gesprek en bieden we hem handvatten aan. Ook komen 

veldwerkers van de verslavingszorginstanties bij ons in de locaties kijken, tips geven en eventueel met 

de gasten praten. Wij hebben met de verslavingszorg in de omgeving folders ontwikkeld, maar hebben 

bijvoorbeeld ook visitekaartjes op de toiletten liggen.”(RG manager, speelhalexploitant, 28-05-2014) 

 De witte lijsten waarover wordt gesproken zijn lijsten waarop de spelers staan die een 

entreeverbod hebben aangevraagd of opgekregen. De speelhalexploitant benoemt het kleiner worden 

van deze witte lijsten als een factor waarop hij baseert dat het RG beleid goed functioneert. Echter zou 

een dergelijke afname ook kunnen liggen aan een totale afname van de bezoekersaantallen of aan het 

feit dat minder spelers het nut inzien van een entreeverbod. Met betrekking tot de doorverwijzing 

vertelde de AGOG dat de organisatie veel en goed contact heeft met de verschillende gokaanbieders 

maar dat er nog niet is vast te stellen of dit ook in minder probleemspelers resulteert. Er is namelijk 

geen landelijk protocol aanwezig over hoe om te gaan met risico- en probleemspelers en op welk 

moment en op welke manier deze moeten worden doorverwezen naar partijen als de AGOG of de 

verslavingszorg. Het ontwikkelen van een dergelijk protocol zou kunnen bijdragen aan een manier om 

deze spelers eerder te kunnen signaleren en op een eerder tijdstip te kunnen ingrijpen.  

 Als je het gemiddelde niveau van RG beleid bij speelhallen bekijkt en dit vergelijkt met 

Holland Casino kan er worden geconcludeerd dat Holland Casino hierin verder lijkt dan de speelhallen 

en er een aantal belangrijke verschillen zijn. Holland Casino doet een identiteitscontrole bij entree, 

heeft een professioneel softwareprogramma waarin verschillende gegevens van de spelers kunnen 

worden bijgehouden en kan spelers met entreeverboden en zelfuitsluiting effectief controleren. Echter 

is er bij de speelhallen sprake van andere omstandigheden waardoor verschillende maatregelen die 

Holland Casino neemt (nog) niet door de speelhallen worden geïmplementeerd. 

4.1.3 Online gokbedrijven 

Ook op de online gokmarkt zijn er volgens de respondenten verschillen te constateren tussen 

de kwaliteit en effectiviteit van de verschillende gokbedrijven. Dit zorgt ervoor dat, net als bij de 

speelhallen, de door Holland Casino gezette analytische standaard door de meeste online organisaties 

niet wordt bereikt. Een oorzaak hiervan is dat er tot op heden in veel landen nog steeds geen duidelijke 

wetgeving van toepassing is op online gokken waardoor de online aanbieders zelf verantwoordelijk 

zijn voor de maatregelen die ze nemen met betrekking tot RG. Dit heeft hetzelfde gevolg als bij de 

offline markt, verschillen in RG beleid tussen de online aanbieders onderling.    

 Het geïnterviewde online gokbedrijf maakt gebruikt van het Player Safety – Early Detection 

System, een systeem dat is ontwikkeld om controle over het eigen speelgedrag van klanten te 

stimuleren. De eerste stap in dit detectiesysteem is dat software het speelgedrag van alle spelers volgt 

en bepaalde veranderingen in gedrag signaleert. Vervolgens wordt er door middel van een individuele 

analyse van de gedetecteerde klant een oplossing aangedragen die geaccepteerd moet worden door de 
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klant, hierna wordt het behandeltraject samen met verslavingszorg en andere partijen ingezet. In dit 

systeem wordt het meest recente, academische onderzoek geïmplementeerd om zo vroeg mogelijk 

risicovol speelgedrag te signaleren. Ook wordt het personeel dat in contact staat met de klant naast de 

standaard training nog specifieker opgeleid. Dit detectiesysteem heeft recentelijk een prijs ontvangen 

voor innovatie van het jaar 2014 (eGaming Review Award). De RG manager van de online 

gokaanbieder geeft aan dat dit systeem het vroegtijdig signaleren van probleemspelers online 

misschien wel makkelijker maakt dan landbased: 

“So what we’ve seen for example is if we detect a problem, the early signs of problem 

gambling, we can educate customers early on. So for example this would make the online world a bit 

easier than landbased since we can see the transactions, we can detect chasing losses, chasing 

winnings. And then when the customer gets detected, one of the team is looking to the account. Or we 

can call him up. And that’s I think the way to medicate risks. Because, at least, in an early stage we try 

to promote and help the customer to regulate.”(RG manager, online gokaanbieder, 26-05-2014) 

Op deze manier probeert de online gokaanbieder de speler in een vroegtijdig stadium aan te 

spreken en te helpen voordat het te laat is. Daarnaast heeft de organisaties een eigen RG afdeling met 

medewerkers die gespecialiseerd en speciaal getraind zijn voor dit vak, heeft de websites een eigen 

pagina over RG waarop er informatie te vinden is over de risico’s van gokken, tips voor spelers, 

mogelijkheden tot hulp en maatregelen die spelers zelf kunnen nemen om hun speelgedrag te beperken 

door het stellen van verschillende limieten. De gokaanbieder geeft zelfs aan samen te werken met 

HANDS (Human Assistance Network for Daily Support) een organisatie die telefonische begeleiding 

biedt.           

 Jaspers (2013) heeft in 2012 onderzoek gedaan naar het RG beleid bij PokerStars, een van de 

grootste online aanbieders van poker op dit moment. Gezien PokerStars een grote online organisatie is 

met vergunningen verspreid over heel Europa en spelers die overal ter wereld vandaan komen is het 

huidige RG beleid ver ontwikkeld in vergelijking met andere, kleinere online gokbedrijven 

(PokerStars, 2014). In dit onderzoek wordt institutionele druk door Jaspers (2013) genoemd als de 

voornaamste reden dat PokerStars een RG programma is gaan ontwikkelen aangezien de RG manager 

van PokerStars aangaf dat er in de eerste jaren na het ontstaan van de organisatie nog geen sprake was 

van enige regulering met betrekking tot verantwoord spelen (Jaspers, 2013, p. 27). Pas vanaf het 

moment dat er aan bepaalde eisen moest worden voldaan om een vergunning te verkrijgen is de 

organisatie hier serieus aan gaan werken. Ook kwam vanuit de spelers de vraag om meer te reguleren 

aangezien spelers tegen verschillende dingen aanliepen(gokproblemen) en de organisatie van allerlei 

ideeën en feedback gingen voorzien. PokerStars heeft vervolgens verschillende maatregelen genomen, 

zo bestaat er binnen de organisatie een eigen RG afdeling die autonoom kan opereren. Alle 

medewerkers op deze afdeling hebben speciale RG trainingen gevolgd en kunnen zich specialiseren op 

spelers die vragen of problemen hebben bij het spelen (Jaspers, 2013, p. 62). Dit lijkt vanzelfsprekend 
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maar de RG Manager van PokerStars gaf aan dat dit zeer zeker niet het geval is: “I can’t say for 

certain, but I am pretty sure that we are the only site that has a dedicated RG team.” (Jaspers, 2013, p. 

33). Nu heeft de online gokaanbieder tijdens het interview aangegeven dat ook zij een eigen RG 

afdeling hebben en blijkt hetgeen PokerStars vertelde, in ieder geval nu, niet meer waar te zijn. 

 Ondanks de goede ontwikkelingen die de geïnterviewde online gokaanbieder en PokerStars 

hebben doorgemaakt op het gebied van verantwoord spelen is de effectiviteit van deze maatregelen 

nooit goed gemeten. PokerStars heeft aangegeven niet de mogelijkheden en middelen te hebben om dit 

te doen (Jaspers, 2013, p. 54) en er is nooit onderzoek gedaan naar de werking van het eerder 

genoemde detectiesysteem. Het blijft nog altijd gissen of en op welke manier de genomen maatregelen 

bijdragen aan het verminderen van gokproblemen en gokverslaving. Tevens zijn er de kleine online 

gokaanbieders die geen RG afdeling hebben en in veel mindere mate maatregelen nemen om spelers te 

beschermen.    

4.2 Werking en effectiviteit 

Een tweede verschil, aansluitend op de vorige paragraaf, is te vinden in de werking en 

effectiviteit van het RG beleid van Holland Casino, de speelhallen en de online gokbedrijven waarbij 

vooral de manier waarop de organisaties omgaan met het signaleren en vervolgens behandelen van 

risico- en probleemspelers belangrijk is. 

4.2.1 Holland Casino 

 Bij Holland Casino is dit een logisch, goed werkend proces beginnend bij de registratie en 

identificatie bij entree. Met deze registratie is meteen de bezoekfrequentie zichtbaar die gebruikt kan 

worden bij de vroegsignalering van potentieel probleemgedrag. Tevens is dit een landelijk 

registratiesysteem en zijn de gegevens van een speler in elke vestiging van Holland Casino op te 

vragen. Op basis van deze gegevens kan de organisatie direct overgaan tot een gesprek met de speler 

of andere maatregelen nemen. Vervolgens zijn er in elk casino verschillende werknemers aanwezig die 

getraind zijn in het herkennen van risico- en probleemgedrag en de mogelijkheid hebben om spelers 

aan te spreken als ze opvallend gedrag vertonen. Daarnaast zijn er verschillende informatiebrochures 

te vinden die in samenwerking met verslavingszorg en GGD zijn opgesteld en de speler de 

belangrijkste informatie verschaffen over de risico’s van gokken. Deze informatie is ook op de website 

na te lezen waar de speler tevens de mogelijkheid heeft om direct maatregelen te nemen zoals het 

afnemen van een zelftest of het aanvragen van een entreeverbod.     

 Als een speler een entreeverbod of zelfuitsluiting heeft aangevraagd wordt dit opgeslagen in 

het landelijke computersysteem en is het onmogelijk om bij de vestigingen van Holland Casino binnen 

te komen. Dit zorgt voor een effectief preventiebeleid wat door zowel Speel Verantwoord, Assissa als 

de AGOG wordt bevestigd. De manier waarop een speler wordt benaderd en aangesproken is 

verandert ten opzichte van een aantal jaar geleden: 
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 “Waar ze op dit moment een goede slag in hebben geslagen is dat zij niet meer vragen of een 

speler een probleem heeft maar dat ze constateren: “U heeft een probleem”. Op dat moment is dat dus 

geen discussiepunt meer en verschuift de aandacht naar hoe ze dit probleem willen oplossen. Het 

wordt dwingender en dat moet ook.”(AGOG, 27-6-2014) 

 Deze verandering zorgt ervoor dat de freedom paradox deels wordt weggenomen aangezien de 

speler zelf niet meer hoeft te beoordelen of hij probleemgedrag vertoont. De genoemde ontwikkeling 

werpt daarbij ook zijn vruchten af aangezien dit ertoe heeft geleid dat het aantal mensen dat via 

Holland Casino bij de AGOG terecht komt de laatste jaren is afgenomen in tegenstelling tot het aantal 

mensen dat met een online verslaving bij de AGOG binnenkomt. Zo´n 10 jaar geleden kwam er 

ongeveer 60% via Holland Casino terecht bij de AGOG, tegenwoordig is dat nog 35% en komt er juist 

40% van het totaal binnen met een online verslaving (AGOG, 2014). 

4.2.2 Speelhallen 

De werking van het RG beleid van speelhallen is enigszins vergelijkbaar met dat van Holland 

Casino echter aangezien de speelhallen geen bezoekersregistratie hebben is het voor de organisaties 

een stuk lastiger om uitgesloten spelers op een effectieve wijze te weren. De RG manager van de  

speelhalexploitant omschreef tijdens het interview hoe het controleren op locatie in zijn werk gaat: 

“Ten eerste moeten de medewerkers per locatie ervoor zorgen dat ze de gasten herkennen die 

zich niet aan het entreeverbod houden. Ze moeten minimaal 1x per maand de witte lijsten doorkijken 

om nogmaals de fotootjes in zich op te nemen. Als er een nieuwe witte lijst wordt uitgeschreven blijft 

die een tijd lang bij hen in het kantoor hangen.”(RG manager, Speelhalexploitant, 28-05-2014) 

De genoemde manier van controleren vraagt een hoge mate van verantwoordelijkheid van de 

medewerkers en zal sneller leiden tot fouten tijdens de uitvoer van dit beleid. De speelhalexploitanten 

geven echter aan dat ze hun klanten wel kennen zodat er geen identiteitscontrole nodig is om 

uitgesloten spelers effectief te kunnen weren. Het verspreiden van foto’s en spelersinformatie binnen 

de vestiging geeft overigens geen garantie dat deze spelers daadwerkelijk aan de deur worden 

geweigerd. Daarbij worden deze gegevens niet uitgewisseld met andere aanbieders waardoor dit beleid 

door de onderzoeker als minder effectief wordt gezien in vergelijking met Holland Casino. Niet voor 

niets wordt door veel partijen gepleit voor een sluitende identiteitscontrole als voorwaarde voor een 

goed werkend RG beleid (Intraval, 2011, p. 90).       

 In vergelijking met het Holland Casino zijn de meningen over het RG beleid van de 

speelhallen meer verdeeld. De respondenten benoemen de goede intentie van de meeste exploitanten 

maar aangezien ze individueel handelen en in hun beleid andere richtlijnen aanhouden ontstaat er een 

niveauverschil: 
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“Je kunt van oorsprong een driedeling maken: je hebt partijen die zo snel mogelijk een hoop 

geld proberen te verdienen, daar zijn er nog steeds heel veel van. Dan heb je een groep operators die 

reactief is, zij reageren op het feit dat er landelijk beleid wordt aangepast en wat zij dan specifiek 

moeten veranderen, dit zijn de meeste partijen. Maar waar wij mee te maken krijgen zijn echt de 

proactieven, partijen die aangeven maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen.”(Consultant 

Assissa, 26-05-2014) 

Partijen die reactief zijn doen dit uit het belang van hun reputatie. De proactieve partijen gaan 

een stap verder en handelen vanuit probleemmanagement door op een actieve manier spelers te 

benaderen en maatregelen te nemen om gokproblemen en verslaving tegen te gaan. Ook is er een 

kleine groep aanbieders die helemaal niets doet om de speler te beschermen of verantwoord spelen te 

stimuleren. 

4.2.3 Online gokbedrijven 

Online gokbedrijven hebben middels het internet de mogelijkheid om het speelgedrag van de 

spelers op een vrij overzichtelijke manier in kaart te brengen. Doordat alles wat een speler online doet 

wordt opgeslagen en door de online gokbedrijven kan worden gebruikt is van elke speler een 

gedragsprofiel op te stellen. Zo kunnen de speler en de aanbieder op basis van dit profiel limieten of 

beperkingen opleggen en gegevens over het speelgedrag opvragen en analyseren. Op basis van harde 

indicatoren, oftewel objectieve en meetbare indicatoren, kunnen maatregelen worden genomen. Een 

voorbeeld hiervan is het al eerder genoemde Player Safety – Early Detection System. Indien een 

dergelijk systeem volledig zelfstandig te werk kan gaan en in een vroegtijdig stadium risicogedrag kan 

signaleren is dit een van de meest effectieve manieren van RG. De vraag is echter of elke 

gokaanbieder een dergelijk systeem hanteert en hoe ver dat systeem ontwikkeld is.   

 Het benaderen van deze potentiële probleemspelers door de online gokbedrijven geeft echter 

problemen. Vanwege de afwezigheid van fysiek contact moet er via e-mail of telefoon contact worden 

gezocht waarbij de meeste organisaties onvolledige of onjuiste contactgegevens van de spelers hebben. 

De gokbedrijven kunnen dan enkel een mail sturen waarin wordt aangegeven dat er een limiet zal 

worden ingesteld of een zelfuitsluiting voor bepaalde tijd zal plaatsvinden. Wanneer de speler deze 

limieten of beperkingen niet begrijpt of het hiermee oneens is zal hij bij een andere aanbieder gaan 

spelen waar deze maatregelen niet gelden. In dat geval wordt deze potentiële probleemspeler nog 

steeds niet op korte termijn aangesproken of geholpen. Een geïnterviewde speler zegt het volgende 

over de werking en effectiviteit van de verschillende maatregelen die online gokbedrijven nemen om 

consumenten te beschermen: 

“Als ik kijk wat ik in het verleden heb meegemaakt is dat mijn account wel een aantal keer 

voor een maand is geblokkeerd. Dit is dan vaak bij verschillende sites geweest zodat het niet zo opviel 

en ik gewoon via andere websites kon blijven spelen. Daarnaast hebben sommige sites 
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stortingslimieten zodat je maar een bepaald bedrag per week of per maand kan storten om mee te 

spelen. Maar omdat ik bij genoeg verschillende sites speelde had ik nooit echt last van die 

limieten.”(JLahm, 17-05-2014) 

Dit duidt er op dat JLahm proactief is benaderd en is aangesproken op zijn gedrag en er 

vervolgens maatregelen zijn genomen. Die maatregelen hebben met betrekking tot die bepaalde 

website wel zin gehad aangezien de speler op dat moment niet meer via die site kon spelen. In zijn 

totaliteit hebben de maatregelen echter niets teweeg gebracht aangezien de speler op allerlei andere 

websites heeft kunnen blijven spelen en dat ook blijkt te hebben gedaan.   

 Aangezien het online gokken in Nederland op dit moment nog illegaal is opereren de online 

aanbieders, net als de speelhallen, volledig onafhankelijk van elkaar en voeren ze allemaal een 

onafhankelijk RG beleid. De grotere organisaties met meer naamsbekendheid zoals Unibet, Betsson 

e.d. zijn met betrekking tot hun beleid veel verder gevorderd dan de kleinere, onbekende online 

aanbieders. De grotere organisaties hebben bijvoorbeeld een onafhankelijke RG afdeling en een ver 

ontwikkeld detectiesysteem. Vandaar dat er een verschil bestaat tussen de werking en effectiviteit van 

het RG beleid van de verschillende online aanbieders. Door dit onderlinge verschil in werking en 

effectiviteit is er ook een verschil met het RG beleid van Holland Casino. Dit verschil heeft vooral te 

maken met het ontbreken van het fysieke contact, echter de mogelijkheden die het internet 

daartegenover zet biedt de online gokaanbieders de mogelijkheid om het RG beleid verder te 

ontwikkelen en qua effectiviteit te verbeteren.       

 Uit de observaties blijkt er ook een verschil te zitten in het netwerk dat online gokaanbieders 

hebben met betrekking tot verslavingshulp en zorginstellingen. Waar bij de meeste websites standaard 

partijen als Jellinek en GamCare genoemd worden werkt bijvoorbeeld Unibet samen met partijen als 

AGOG, Assissa en SolutionS (Unibet, 2014). Zo heeft Unibet meer mogelijkheden te bieden aan zijn 

spelers en kan de hulp of zorg die een speler nodig heeft beter op hem of haar afstemmen.  

4.3 Fysieke controle 

Een belangrijk verschil dat in de voorgaande twee paragrafen ook al kort is aangestipt is de 

aanwezigheid van fysieke controle bij het RG beleid van zowel Holland Casino als de speelhallen in 

tegenstelling tot de online aanbieders. In de quote op pagina 27 noemt de RG manager van Holland 

Casino twee soorten indicatoren waarmee Holland Casino het speelgedrag van spelers meetbaar 

probeert te maken: harde ofwel objectieve, meetbare indicatoren als bezoekfrequentie en zachte, 

subjectieve indicatoren zoals gedragingen en uiterlijk. Holland Casino zegt dat het RG beleid is 

gebaseerd op beide indicatoren en dat opvallende veranderingen hierin zouden moeten leiden tot het 

aanspreken van de klant. Daarmee zijn deze indicatoren van essentieel belang bij de vroegsignalering 

van risico- en probleemspelers. De combinatie van beide indicatoren en de controle hierop maakt het 

beleid van Holland Casino gedetailleerder dan dat van de online gokbedrijven waar geen fysieke 
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controle mogelijk is. Met onderstaand citaat laat de RG manager van de speelhalexploitant de nadelen 

van het ontbreken van de fysieke controle zien:  

“Ik kan achter de computer gaan zitten, online een spelletje spelen, een sigaretje opsteken en 

zelfs een fles whisky erbij pakken en niemand die er wat van zegt. Een speler kan online doen en laten 

wat hij wil want niemand ziet hoe hij er uitziet en wat hij doet. Sterker nog, wie checkt er dat hij 18 

jaar is. Wie weet heeft hij de creditcard van zijn vader wel. Dat is bij ons(landbased) natuurlijk niet 

mogelijk.” (RG manager, speelhalexploitant, 28-05-2014) 

Het ontbreken van de fysieke controle brengt bovengenoemde risico’s met zich mee en heeft 

tot gevolg dat het RG beleid van online aanbieders alleen gebaseerd is op objectieve, meetbare 

indicatoren als bezoekfrequentie of uitgaven. Subjectieve indicatoren zoals gedragingen en het 

uiterlijk van de speler zijn door de online aanbieders niet waar te nemen. Dit zorgt er voor dat het 

signaleren van probleemgedrag wordt bemoeilijkt. 

4.4 Niveau van Responsible Gambling 

Als we kijken naar de voorgaande drie paragrafen valt er een belangrijk verschil te 

constateren. In het theoretisch kader is te lezen dat Kingma spreekt over drie verschillende niveaus van 

RG. Als vervolgens het RG beleid van Holland Casino, de speelhallen en de online gokbedrijven 

worden beoordeeld constateer ik dat het Holland Casino zich op dit moment op het niveau bevindt 

waarbij er expliciete maatregelen genomen worden en de speelhallen en online gokbedrijven met hun 

RG beleid zowel op het niveau van lipservice als op het niveau van expliciete maatregelen zitten. Niet 

alle speelhallen en online gokbedrijven nemen daadwerkelijk RG maatregelen waardoor speelhallen en 

online gokbedrijven in het algemeen niet per definitie het niveau behalen waarbij er duidelijk 

maatregelen genomen worden.  

4.4.1 Holland Casino 

Het RG beleid van Holland Casino bestaat uit het signaleren van problemen, het voeren van 

gesprekken en het aanbieden van maatregelen. Het feit blijft wel dat er een onbekend percentage 

spelers is met gokproblemen en er daarom naar mijn mening nog steeds een betere regulering nodig is. 

Desalniettemin wordt tijdens dit onderzoek het gevoerde RG beleid van Holland Casino als relatieve 

standaard in Nederland gebruikt aangezien het beleid volgens de respondenten goed in elkaar zit en 

zich de afgelopen jaren zichtbaar sterk heeft ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Het is op basis van 

de interviews duidelijk dat Holland Casino op een proactieve manier bezig is om het probleem 

gokverslaving aan te pakken en zoveel mogelijk te minimaliseren, in het RG beleid staat 

probleemmanagement centraal. Tegelijk dient het beleid van Holland Casino, voor mij als 

onderzoeker, als maatstaf om in dit onderzoek een duidelijke vergelijking met de speelhallen en de 

online partijen te kunnen maken.        

 Er is geanalyseerd dat het RG beleid van Holland Casino zich op het niveau van expliciete  
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maatregelen bevind aangezien er in de praktijk duidelijk resultaten worden geboekt en verschillende 

maatregelen worden genomen om spelers te beschermen tegen overmatig gokgedrag. Op deze manier 

doet Holland Casino aan probleemmanagement door proactief te sturen op maatregelen die 

gokproblemen en gokverslaving tegengaan. Dit wordt echter niet ondersteund door wetenschappelijk 

onderzoek gezien er sinds het onderzoek van de Bruin et al. in 2001 geen nieuw, officieel onderzoek is 

gedaan naar de werking en effectiviteit van het RG beleid. Wetenschappelijk onderzoek zou de 

werking en effectiviteit van het RG beleid kunnen bevestigen waardoor het beleid het niveau van 

effectieve maatregelen zou kunnen bereiken. 

4.4.2 Speelhallen 

Het gemiddelde RG niveau van de speelhallen bevindt zich tussen het niveau van lip-service 

en het niveau van expliciete maatregelen. Qua effectiviteit kan het RG beleid van de speelhallen zich 

zeker nog ontwikkelen ten opzichte van het RG beleid van Holland Casino. Dit heeft te maken met het 

feit dat alle aanbieders los van elkaar opereren en eigen regels opstellen, hierdoor ontstaan er 

verschillen in de markt. Dit is onder andere te zien in het feit dat spelers na het krijgen van een, 

vrijwillig of onvrijwillig, entreeverbod gemakkelijk bij andere aanbieders kunnen gaan spelen. Tevens 

werpt de manier van controleren van spelers met entreeverboden zijn vragen op. Het beleid dat de 

verschillende exploitanten bij hun eigen speelhallen voeren ligt onder de analytische standaard waarop 

Holland Casino zich bevindt. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de spelers zich niet 

hoeven te legitimeren of registreren bij entree en er daardoor minder van een speler is bij te houden 

met betrekking tot zijn gokgedrag. Hierdoor wordt de registratie en controle van spelers met een 

entreeverbod moeilijker en is de effectiviteit van het RG beleid afhankelijk van de medewerkers en de 

verantwoordelijkheid die zij willen en kunnen nemen. Het lijkt zo te zijn dat verschillende 

exploitanten voornamelijk gebaat zijn bij een positief imago. Ze voldoen aan de minimale eisen 

betreffende het voorkomen van kansspelverslaving maar zullen niet erg proactief te werk gaan en zo 

min mogelijk bindende maatregelen nemen om te zorgen dat er inkomsten worden misgelopen. Bij 

speelhallen is er in tegenstelling tot Holland Casino vaker sprake van reputatiemanagement. Wel een 

voordeel ten opzichte van de online aanbieders is het fysieke contact wat ze met hun spelers hebben en 

zo zowel harde als zachte indicatoren kunnen waarnemen. De meeste respondenten zijn het er over 

eens dat de speelhallen meer proactief te werk moeten gaan: 

“Ik speel nu vooral in speelhallen en daar is eigenlijk helemaal geen controle. Wel ken ik bij 

die hallen de medewerkers een beetje ken en zij mij dus ook. Als zij dingen aan mij zien zullen ze dat 

wel met mij delen, maar als je je normaal weet te gedragen denk ik dat zij ook geen enkele reden 

hebben om je aan te spreken. Plus, in zo’n hal kunnen zij bijna niet zien wat je wint of 

verliest.”(Gold40, 22-05-2014) 
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Uit bovenstaande quote blijkt echter dat de fysieke controle ook zo zijn beperkingen heeft en 

de aanwezigheid van bezoekersidentificatie en registratie zou kunnen leiden tot een effectievere 

werking van het RG beleid van speelhallen. Zo bestaat er dus een verschil tussen speelhallen die enkel 

de intentie uitspreken om hun spelers te controleren maar waar vervolgens niets van terecht komt en 

de speelhallen waar deze controle wel plaatsvindt. 

4.4.3 Online gokbedrijven 

Ook de huidige maatregelen die online aanbieders nemen zijn volgens verschillende 

respondenten nog onvoldoende terwijl de online aanbieders zelf wel volledig overtuigd zijn van de 

effectiviteit van hun beleid. Enerzijds zitten er risico’s vast aan online gokken aangezien het fysieke 

contact ontbreekt tussen speler en aanbieder, daarnaast wordt problematisch gokgedrag door de vrije 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van online gokken bevorderd. Anderzijds is het wel mogelijk om 

online al het speelgedrag van de spelers op te slaan en daarmee goede analyses uit te voeren en 

mogelijk problematisch gedrag in een vroegtijdig stadium te signaleren. Gemiddeld gezien ligt het 

niveau van het RG beleid van de online gokaanbieders onder de analytische standaard aangezien er 

vanuit de Nederlandse overheid nog geen regulering plaats kan vinden en de organisaties hierin zelf 

hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Door de mogelijkheden die internet en technologie te bieden 

hebben is er met betrekking tot registratie en analyseren wel heel veel mogelijk en zal dit na de 

legalisering de algemene effectiviteit van het landelijk gevoerde RG beleid ten goede kunnen komen.

 Op dit moment kunnen we, wat betreft de online gokmarkt, constateren dat het verschil in RG 

beleid bij de online aanbieders vrij groot is. De ene aanbieder gaat niet verder dan lip-service, waarbij 

er op de website van alles wordt geroepen en de bedoelingen goed zijn maar er vrijwel geen controle 

is. Bovendien zijn de maatregelen die genomen worden om de speler beschermen vrijwel niet 

zichtbaar. Daartegenover staan partijen als Unibet en PokerStars, die zichtbare maatregelen hanteren 

en ontwikkelen om de speler te helpen en te beschermen. Zij gaan een niveau verder betreffende de 

uitvoer van het RG beleid in tegenstelling tot de kleinere, onbekende online aanbieders. Echter zetten 

de meeste respondenten nog wel hun vraagtekens bij het feit of dit voornamelijk te maken heeft met 

reputatiemanagement of dat deze organisaties echt gebaat zijn bij het oplossen en verminderen van de 

gokproblemen.           

 Ditzelfde beeld wordt bevestigd door de analyse van de door de onderzoeker uitgevoerde 

observaties. Er zijn proactieve organisaties zoals de geïnterviewde gokaanbieder, via de website is te 

zien dat zij veel maatregelen nemen en de spelers van veel informatie en handvatten omtrent RG 

voorzien. Zij doen net dat stapje extra om zich te onderscheiden en te laten zien dat ze het probleem 

van gokverslaving willen minimaliseren. Daarnaast zijn er de reactieve organisaties die het allemaal 

redelijk goed voor elkaar lijken te hebben. Zij bieden via hun website verschillende mogelijkheden en 

informatie aan ter bescherming van de speler echter is het veelal de vraag in hoeverre het in de praktijk 

goed en effectief werkt en spelers ook daadwerkelijk op hun gedrag worden aangesproken. Zo hebben 



37 
 

deze organisaties geen speciale RG afdeling en reiken de mogelijkheden van hun spelsoftware minder 

ver. Als laatste zijn er de aanbieders die helemaal geen support bieden aan hun spelers(o.a. Geluks 

Casino en Spinpalace). Dit zijn vaak onbekende aanbieders waar waarschijnlijk minder consumenten 

spelen dan bij de eerdergenoemde aanbieders. De consumenten die er spelen doen dit zeer 

waarschijnlijk in een onveilige en onverantwoorde omgeving zonder genomen maatregelen en 

bescherming. 
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5. Het wetsvoorstel: de veranderingen op het gebied van RG en de 

consequenties voor de landbased en online gokaanbieders  
Na de aanstelling van de Kansspelautoriteit in 2012 vormt het nieuwe wetsvoorstel, waarin 

onder andere een vergunningsstelsel voor het organiseren van kansspelen op afstand zal worden 

ingevoerd, de volgende stap in het proces van de modernisering van het kansspelbeleid. Dit beleid 

heeft als doel het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het 

tegengaan van illegaliteit en criminaliteit (Ministerie van Financiën, 2013). Aangezien het voorkomen 

van kansspelverslaving een directe relatie heeft met RG wordt daar in de volgende paragraaf dieper op 

in gegaan(5.1).           

 Het beschermen van de consument heeft te maken met de integriteit van het spel. De 

consument moet erop kunnen vertrouwen dat hij op een legale, eerlijke wijze kan spelen en dat het 

spel dat hij speelt betrouwbaar is. Zo worden de gokaanbieders verplicht om bepaalde algemene en 

individuele informatie te verstrekken(o.a. een zelftest, het instellen van limieten, adresgegevens van 

hulporganisaties etc.) waarbij deze informatie duidelijk en te allen tijde toegankelijk is. Het gevolg van 

deze gestelde eisen is dat alle gokaanbieders verplicht zijn hun RG beleid te ontwikkelen om in 

aanmerking te komen voor een vergunning. Het minimale niveau van RG wordt op deze manier 

verhoogd en zorgt voor evenwichtigheid in de gehele gereguleerde Nederlandse gokmarkt. De 

Kansspelautoriteit zal bij deze controle de belangrijkste rol gaan spelen en streng moeten beoordelen 

of de aanbieders aan bovenstaande eisen voldoen.      

 Ook ten behoeve van het tegengaan van fraude en criminaliteit stelt de regering een aantal 

strenge eisen aan de komende vergunninghouders. Zo moeten zij de identiteit van alle spelers 

vaststellen, alle financiële transacties registreren en spelers bij enige verdenking van fraude of 

criminaliteit uitsluiten van deelname.       

 Daarnaast beoogt de regering de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via 

internet naar een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod te leiden. In het kader van RG is 

het van belang dat het legale aanbod van online kansspelen zo attractief is dat de spelers niet meer 

geneigd zijn om gebruik te maken van de diensten van de illegale online aanbieders. In het 

wetsvoorstel wordt een kanalisatiegraad van minimaal 75% genoemd, dit houdt in dat er naar wordt 

gestreefd dat 75% van het door Nederlandse spelers gegenereerde bruto spelresultaat wordt 

gegenereerd bij aanbieders met een vergunning (Ministerie van Financiën, 2013).  

 Om te zorgen voor een passend en attractief aanbod noemt de regering een aantal 

uitgangspunten. Zo zal er geen specifieke limiet worden gesteld aan het aantal te vergeven 

vergunningen omdat dit de concurrentie tussen de aanbieders zal beperken wat kan leiden tot een 

lagere innovatiedrang. Hierdoor kunnen spelers sneller de neiging krijgen om gebruik te maken van 

illegale kansspelaanbieders wanneer deze wel innoverend zijn. Vervolgens moet er genoeg variatie 

zijn in het gereguleerde aanbod. 
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5.1 De veranderingen 

5.1.1 Het voorkomen van kansspelverslaving 

Een van de doelen van de modernisering van het kansspelbeleid is het voorkomen van 

kansspelverslaving. Ten behoeve van dit doel creëert het wetsvoorstel een kader om 

kansspelverslaving tijdig te signaleren en daarnaast concrete stappen te zetten om verslaving te 

voorkomen. Door deze verslavingspreventie probeert de regering te voorkomen dat kwetsbare groepen 

zoals jongeren in de problemen komen door het spelen van kansspelen op afstand. Tevens wil men 

gokproblemen tijdig kunnen signaleren en, indien nodig, de spelers door kunnen verwijzen naar 

passende zorg. 

5.1.1.1 Verantwoordelijkheid 

Een belangrijk uitgangspunt bij de verslavingspreventie is het begrip “Responsible Gambling” 

waarbij de spelers, vergunninghouders maar ook de overheid ieder hun eigen verantwoordelijkheid 

hebben. Spelers zijn verantwoordelijk voor hun eigen speelgedrag en krijgen daarom de verplichting 

om via speellimieten aan te geven waar hun grenzen liggen, voordat ze dit hebben ingesteld krijgen ze 

geen mogelijkheid om te spelen. De vergunninghouders hebben een zorgplicht om spelers tegen 

zichzelf te beschermen en worden verplicht om een aantal maatregelen te nemen en de online 

speelomgeving in te richten op basis van een aantal criteria. Ze zullen de nodige voorzieningen moeten 

treffen om de spelers van zoveel mogelijk informatie over hun eigen speelgedrag te voorzien als ook 

informatie over gokken in het algemeen en de daarbij horende risico’s. Ook ligt er 

verantwoordelijkheid bij de overheid, zij dient heldere voorwaarden te stellen aan het uitdelen van 

vergunningen en vervolgens strak toezicht te houden op de naleving hiervan. Samen met de overheid 

zal de Kansspelautoriteit een grote verantwoordelijkheid krijgen bij de uitvoer van het nieuwe 

landelijke kansspelbeleid. Verschillende respondenten geven aan te denken dat het succes van dit 

beleid valt of staat met de manier waarop de Kansspelautoriteit zal controleren en handhaven. Het 

blijft lastig om te bepalen tot op welke hoogte aanbieder, overheid en consument verantwoordelijk zijn 

omdat de grenzen voor de verantwoordelijkheid over gokgerelateerde schade of problemen vaag zijn. 

In het nieuwe kansspelbeleid is er behoefte aan duidelijkheid en specifieke richtlijnen omtrent de 

verantwoordelijkheid voor een zo effectief mogelijke werking van het landelijke RG beleid.  

 Ook in het veld zijn de meningen hierover verdeeld. Zo zijn Speel Verantwoord en Assissa 

ervan overtuigd dat spelers oud en wijs genoeg zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en 

vinden zij dat er teveel verantwoordelijkheid bij de aanbieders wordt neergelegd: 

“Nou, ik merk in de politieke discussie dat de verantwoordelijk bijna eenzijdig bij de 

aanbieder wordt neergelegd en waarbij eigenlijk gezegd wordt dat de speler bijna geen eigen 

verantwoordelijkheid meer heeft. Daar moet je wel gewoon reëel zijn met z’n allen, de gemiddelde 

speler is niet dom en weet heel goed wat hij doet en waar hij in stapt. De verantwoordelijkheid voor de 

aanbieder ligt bij het feit dat hij hier een veilige en verantwoorde omgeving voor moet aanbieden en 
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als daar dingen scheef lopen dat daar op een moment moet worden ingegrepen.”(Speel Verantwoord, 

20-06-2014) 

Het evenwicht in verantwoordelijkheid waar de respondent over spreekt wordt beaamd door 

de overige respondenten. De meeste partijen zijn het er over eens dat de verantwoordelijkheid een 

samenwerking zou moeten zijn waarbij de directe verantwoordelijkheid van het handelen bij de speler 

zelf ligt, hij neemt tenslotte het besluit om te gaan spelen. De aanbieder heeft een zorgplicht die hij 

dient te vervullen. Allereerst moet de aanbieder ervoor zorgen dat de omgeving waarin de speler 

terecht komt veilig en verantwoord is, zoals Speel Verantwoord aangeeft. Vervolgens heeft hij de 

plicht om spelers van informatie te voorzien over de risico’s van gokken en het speelgedrag van de 

speler te monitoren en indien nodig in te grijpen en te wijzen op mogelijke gedragsveranderingen of 

probleemgedrag.         

 Holland Casino noemt, naast de aanbieder en de speler, de overheid als derde partij die zijn 

verantwoordelijkheid moet nemen aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgeving. 

Vanaf dat moment is het de verantwoordelijkheid van de speler die daadwerkelijk de stap onderneemt 

om te gaan gokken:  

 “De speler is de hoofdverantwoordelijke, hij zet zijn computer aan of rijdt naar het casino en 

doet z´n activiteiten. Maar er komt een moment dat de speler het niet meer in de hand heeft, dan vind 

ik dat voor een deel de overheid een rol heeft in wet- en regelgeving en voor een deel de 

organisaties(gokaanbieders).”(RG manager, Holland Casino, 16-05-2014) 

De AGOG deelt de overheersende mening waarbij de verantwoordelijkheid is verdeeld over 

speler en aanbieder maar vindt wel dat de aanbieders hun zorgplicht strakker mogen naleven. Spelers 

die via bepaalde criteria worden gesignaleerd moeten hiervoor sneller bindende maatregelen krijgen en 

de aanbieder moet de verantwoordelijkheid van de speler overnemen. De AGOG ziet de speler op dat 

moment niet meer in staat om verantwoordelijkheid te nemen over zijn daden en moet hierin 

beschermd worden door de aanbieder. Het is op dat moment al te laat aangezien de speler dan al in een 

stadium is waarin hij problemen ervaart door zijn gokgedrag. 

5.1.1.2 Cruks 

Een van de manieren om het aantal probleemspelers terug te dringen is een centraal 

registratiesysteem in samenwerking met een sluitend deurbeleid. In het huidige wetsvoorstel is daarom 

een registratiesysteem opgenomen waar gegevens over uitgesloten spelers van zowel online als offline 

gokaanbieders kunnen worden opgeslagen. In de huidige situatie beschikken de verschillende 

landbased aanbieders nog over een eigen systeem voor het uitsluiten van spelers. Zo hebben de 

speelhallen de zogenoemde “witte lijsten” en heeft Holland Casino een eigen registratiesysteem 

inclusief software ontwikkeld. Echter is er een overkoepelend systeem nodig om, met het oog op RG, 

ervoor te zorgen dat wanneer een speler bij de ene aanbieder is uitgesloten niet bij een andere 
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aanbieder kan spelen. De zogenoemde cruks is dan ook een voorwaarde vanuit de regering voor de 

regulering van kansspelen op afstand. Dit register biedt een effectieve mogelijkheid om risico- en 

probleemspelers te beschermen tegen kansspelverslaving. Op deze manier is het voor de aanbieder 

mogelijk een verantwoorde en onderbouwde keuze maken tot het uitsluiten van bepaalde 

probleemspelers, waarbij de uitsluiting tegelijkertijd een ideale kans biedt tot het inschakelen van 

hulpverlening. Tevens wordt er zo een brug geslagen tussen de online en offline gokmarkt. 

 In de cruks zullen spelers worden opgenomen die vrijwillig of onvrijwillig voor een periode 

van minimaal 6 maanden niet kunnen deelnemen aan kansspelen. Een van de achterliggende motieven 

van het centrale register is dat de regering het aantal risicospelers in 2017 wil hebben teruggebracht 

naar het niveau van 2005, dat wil zeggen een vermindering van 92.000 naar circa 55.000, en het aantal 

probleemspelers maximaal op het niveau van 2011 wil houden (Ministerie van Financiën, 2013). 

Daarnaast draagt deze maatregel bij aan een sluitend deurbeleid, een van de onderdelen binnen een 

landelijk RG beleid. 

5.2 De consequenties 

In het meest recente concept wetsvoorstel zijn er een aantal zaken genoemd die ingevoerd, 

meegenomen of afgesproken zullen worden. De belangrijkste en meest opvallende zaken zijn in de 

vorige paragraaf benoemd en geanalyseerd. De regulering en legalisering van de online gokmarkt 

heeft voor de landbased en online gokaanbieders verschillende gevolgen en consequenties op het 

gebied van RG, deze zullen hieronder aan bod komen.  

5.2.1 Kosten 

 Met de introductie van het vergunningsstelsel wil de overheid ervoor zorgen dat het RG beleid 

van de gelegaliseerde online gokaanbieders zich gaat ontwikkelen en elke gokaanbieder een minimum 

aantal maatregelen neemt. In hoofdstuk vier wordt vooral het feit dat elke online gokaanbieder een 

onafhankelijke RG beleid voert als een belangrijk onderdeel gezien waarom het RG beleid van online 

gokaanbieders de standaard van Holland Casino niet behaalt. Bij het aanvragen van een vergunning 

om online kansspelen aan te mogen bieden zal een aanbieder aan verschillende voorwaarden moeten 

voldoen. Op deze manier zorgt de overheid ervoor dat de online organisaties aan een aantal 

gemeenschappelijke eisen voldoen en daarmee aan een zelfgestelde minimum standaard van RG. Om 

aan deze voorwaarden te kunnen voldoen moet de betreffende aanbieder vrij hoge kosten maken 

voordat hij daadwerkelijk een vergunning heeft verdiend en op deze manier wil de overheid ervoor 

zorgen dat het alleen voor de serieuze partijen aantrekkelijk is om een vergunning aan te vragen. 

 De meeste respondenten begrijpen wel dat er bij dit proces bepaalde kosten komen kijken 

maar zijn ze wel van mening dat dit een vrij hoog kostenplaatje is. Tevens zijn ze bang dat een te hoge 

kostendruk ervoor zal zorgen dat partijen worden afgeschrikt en dat ten koste zal gaan van de 

kanalisatiegraad: 
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 “Hoe meer van dat soort voorwaarden of verplichtingen, hoe lager de kanalisatie zal zijn en 

hoe groter het fiasco zal worden van het hele project. Probeer nou zoveel mogelijk partijen te 

verleiden om binnen de Nederlandse markt voor een licentie te gaan.”(STIOG, 13-05-2014) 

 De STIOG vindt dat de potentiële aanbieders verleid moeten worden om in Nederland voor 

een licentie te gaan terwijl op dit moment de organisaties eerder lijken te worden afgeschrikt. Het 

Centrum voor Verantwoord Spelen ziet nog een risico aan de vrij hoge kosten: 

“Alles bij elkaar moeten ze(de vergunninghouders) redelijk veel betalen, ze moeten de 

Kansspelautoriteit betalen en straks ook nog eens een verplichte afdracht aan de verslavingszorg. Dus 

de vraag is, als dat maar meer en meer wordt, hoe houd je het aantrekkelijk om op die manier ook de 

kansspelen op een verantwoorde manier te blijven aanbieden?”(Centrum voor Verantwoord Spelen, 

05-06-2014) 

Het Centrum voor Verantwoord Spelen probeert aan te geven dat er ook een keerzijde zit aan 

het hoge aantal eisen dat gesteld wordt aan het verkrijgen van een vergunning. Enerzijds zorgt het 

ervoor dat de kwaliteit van de markt op peil wordt gehouden maar anderzijds is er de mogelijkheid dat 

de overheid hierin doorslaat. Met het voldoen aan de eisen gaan hoge kosten, heffingen en afdrachten 

gepaard en indien deze voor een aanbieder te hoog zijn kan hij hier gewoonweg niet aan voldoen 

terwijl deze aanbieder misschien wel een heel goed RG beleid voert. Daarnaast blijft er minder geld 

over om het RG beleid te ontwikkelen en extra beschermende maatregelen te nemen.  

 Met het instellen van vrij zware vergunningvoorwaarden wil de overheid ervoor zorgen dat er 

alleen serieuze organisaties een vergunning gaan aanvragen om een hoog niveau van RG te kunnen 

garanderen. Daarbij zal de Kansspelautoriteit als toezichthouder fungeren om ervoor te zorgen dat het 

RG beleid van de vergunninghouders op een hoog niveau blijft. Holland Casino heeft zelf geen 

uitspraken gedaan over de manier waarop zij een online RG beleid willen gaan inrichten, de 

organisatie heeft enkel aangegeven dat ze het offline beleid zover mogelijk willen kopiëren naar 

online. Het is dus onduidelijk op welke manier zij de analytische standaard die ze in de offline markt 

hebben gecreëerd ook online willen gaan neerzetten en of die standaard kan worden bereikt.  

5.2.2 Cruks 

Het legaliseren en reguleren van de online gokmarkt in Nederland heeft ook gevolgen voor de 

werking en effectiviteit van het RG beleid van online gokbedrijven. In hoofdstuk vier is terug te lezen 

dat vooral de effectiviteit, door het onafhankelijke RG beleid dat de verschillende online 

gokaanbieders voeren, nog zijn vragen oproept. Met het instellen van de cruks wil de overheid ervoor 

zorgen dat risico- en probleemspelers effectief kunnen worden geweerd en niet meer in de gelegenheid 

zijn om bij andere gokaanbieders te spelen. De overheid wil het aantal risicospelers in 2017 hebben 

teruggebracht naar het niveau van 2005 en daarnaast draagt deze maatregel bij aan een sluitend 

deurbeleid, een van de onderdelen binnen een landelijk RG beleid.    
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 Met betrekking tot het centraal register zijn de meningen verdeeld. Een deel van de 

organisaties is voor (Holland Casino, de online gokaanbieder, Speel Verantwoord, de AGOG en de 

speelhalexploitant), zij vinden het belangrijk dat wanneer spelers worden uitgesloten zij geen 

mogelijkheid meer mogen hebben om bij een andere aanbieder, zowel online als offline, te kunnen 

spelen. Zij vinden dat je er op het moment van uitsluiting alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat 

de speler niet meer in de verleiding komt om te gaan spelen, dit geldt ook voor de wet- en regelgeving. 

 “I think self exclusion is really good, it’s appropriate for some people and some people do 

need that. The cruks is something that we really support. Because we understand that if a player has a 

problem it should be prevented from having the temptations.”(RG manager, online aanbieder, 26-05-

2014) 

Als een speler eenmaal een probleem ondervindt via het gokken blijkt hij daar vatbaar voor te 

zijn en biedt een centraal register een ideale uitkomst om ervoor te zorgen dat deze speler nergens 

meer aan spelen toekomt. Daartegenover staan de organisaties die het nut van een centraal register niet 

inzien(o.a. Centrum voor Verantwoord Spelen en STIOG). Sterker nog, zij zijn van mening dat het 

instellen van een centraal register ervoor zal zorgen dat de doelstellingen die het ministerie heeft 

geformuleerd niet worden gehaald. Zij twijfelen aan de uitvoerbaarheid en effectiviteit van het centraal 

register: 

 “Ik zeg niet doen. Waarom moet je het niet doen? Omdat je mensen uitsluit en dat maakt niet 

dat mensen de weg naar zorg of begeleiding vinden, het tegendeel zelfs. Ik verwacht dat die dan juist 

naar een illegale aanbieder gaan. Dit zijn mensen die de controle voorbij zijn en gewoon niet meer 

kunnen stoppen. Het is een heel zwaar middel voor een relatieve kleine groep die dit nodig 

heeft.”(Centrum voor Verantwoord Spelen, 05-06-2014) 

 Het Centrum voor Verantwoord Spelen verwacht dat een centraal register ervoor zal zorgen 

dat meer spelers zich zullen begeven naar de illegale markt aangezien ze door het register ervan 

worden weerhouden op de legale markt te spelen.      

 Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat de speelomgeving van de gokaanbieders hierop zal 

moeten worden ingericht. Gokaanbieders zullen een registratiesysteem moeten ontwikkelen of het 

huidige systeem moeten aanpassen om te voldoen aan de eisen van de Kansspelautoriteit. Ook moet 

het mogelijk zijn om door middel van bepaalde criteria en kenmerken op een vroegtijdig moment 

risico- en probleemgedrag te signaleren. Om er voor te zorgen dat de aanbieders en spelers hier op een 

positieve manier aan bijdragen worden er bepaalde verplichtingen opgelegd. Deze verplichtingen 

zullen moeten worden nageleefd aangezien er door de Kansspelautoriteit actief toezicht op zal worden 

gehouden. Als de aanbieders niet aan de verplichtingen voldoen komen ze niet in aanmerking voor een 

vergunning of kan de verkregen vergunning weer worden ingenomen. Over de manier waarop de 

Kansspelautoriteit deze controle zal gaan uitvoeren zijn helaas nog geen uitspraken te doen aangezien 
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de Kansspelautoriteit daar geen informatie over wilde loslaten. Op deze manier is het nog maar de 

vraag op basis waarvan de vergunningen zullen worden toegekend en op welke manier controle en 

monitoring zal gaan plaatsvinden. 

5.2.3 Level playing field 

Om een effectief, goed werkend landelijk kansspelbeleid te voeren is het noodzakelijk dat de 

online en offline gokaanbieders zich zoveel mogelijk aan dezelfde regels moeten houden. Een 

struikelpunt voor de landbased partijen is dat vooral de speelhallen in de huidige situatie gebonden 

zijn aan een beperkt spelaanbod. Zoals in dit rapport al eerder is aangegeven hebben de speelhallen te 

maken met een gelimiteerde inzet en mogen zij de meest zware spellen niet aanbieden waarbij 

statistisch de meeste kans op gokverslaving bestaat. De landbased partijen proberen hiermee aan te 

geven dat ze op deze manier geen eerlijke kans krijgen om de concurrentie aan te gaan met de online 

aanbieders. Mede hierom pleiten voornamelijk de landbased partijen voor een level playing field 

waarbij er geen verschil bestaat tussen online en offline aanbod en waar alle spelers ‘het spel’ volgens 

dezelfde regels kunnen spelen. Voor een aantal organisaties is dit nog wel een ongelijkheid die ze 

graag veranderd zouden zien: 

“Er zullen altijd mensen naar de casino´s en speelhallen blijven gaan maar de ongelijkheid zit 

hem in het speelaanbod, het level playing field. Dat voelt niet helemaal fair moet ik zeggen. Dat ik als 

ik 18 ben en ik op mijn laptop alles kan gaan spelen terwijl ik in de casino’s en speelhallen maar een 

beperkt aanbod heb.”(Centrum voor Verantwoord Spelen, 05-06-2014) 

Het Centrum voor Verantwoord Spelen hoopt op een zo fair mogelijke situatie zonder 

verschillen in aanbod. Voor het Nederlandse kansspelbeleid zou dit ook het beste zijn aangezien in een 

level playing field het best te sturen is op RG. Wanneer het aanbod op online en landbased niveau 

verschild is het veel lastiger sturen op een effectief werkend RG beleid dan wanneer er in de gehele 

markt dezelfde regels en wetten gelden. 

5.2.4 Fysieke controle 

Het legaliseren en reguleren van online kansspelen zal niet leiden tot een mogelijkheid voor 

fysieke controle door de online gokaanbieders, dit is inherent aan het begrip “online”. Echter worden 

de online gokaanbieders door de vergunningsvoorwaarden verplicht om meer maatregelen te nemen 

waardoor het online speelgedrag beter kan worden geanalyseerd en probleemgedrag vroegtijdig kan 

worden gesignaleerd. Spelers zullen worden verplicht om bij het aanmaken van een account limieten 

in te stellen betreffende hun uitgaven en speelgedrag en de online aanbieders worden verplicht om de 

spelers van informatie te voorzien over de risico’s van gokken. Daarnaast wordt de speelomgeving van 

elke potentiële vergunninghouder gekeurd door de Kansspelautoriteit voordat de vergunning 

daadwerkelijk wordt uitgereikt. Ondanks dat subjectieve indicatoren vrijwel niet kunnen worden 

beoordeeld wordt de controle op objectieve indicatoren verbeterd om alsnog het vroegtijdig signaleren 
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van probleemgedrag gemakkelijker en effectiever te maken. Ook de cruks in samenwerking met een 

mogelijk “online deurbeleid” kan deze vroegtijdige controle ondersteunen.    

5.2.5 Niveau van Responsible Gambling  

De ontwikkeling van een landelijk vergunningsstelsel heeft tot gevolg dat het gemiddelde 

niveau van het RG beleid van de online gokaanbieders op de Nederlands markt minimaal zal gaan 

stijgen naar het niveau van expliciete maatregelen. Om in aanmerking te komen voor een vergunning 

zullen online gokaanbieders verplicht maatregelen moeten nemen ter bescherming van de spelers. 

Toch worden hier de eerdergenoemde risico’s van online gokken niet mee weggenomen aangezien er 

nog steeds geen mogelijkheid bestaat tot fysieke controle en de vrije toegankelijkheid en 

beschikbaarheid van online gokken niet zal veranderen. Wel zullen deze risico’s beter kunnen worden 

beperkt door de invoer van de cruks in samenwerking met een online deurbeleid.  

 Dit zal ertoe leiden dat elke online vergunninghouder een RG beleid voert dat minimaal een 

aantal maatregelen bevat en daardoor minimaal het niveau expliciete maatregelen heeft bereikt. Online 

gokbedrijven moeten hierin hun eigen verantwoordelijk gaan nemen en zichtbaar aantonen dat er 

maatregelen genomen worden aangezien de Kansspelautoriteit als onafhankelijke, externe 

toezichthouder zal fungeren en indien nodig een vergunning kan afnemen. Dit heeft ook tot gevolg dat 

online gokbedrijven zich zichtbaar moeten richten op probleemmanagement in plaats van 

reputatiemanagement. Aangezien het echter nog niet duidelijk is op welke manier en aan de hand van 

welke criteria de Kansspelautoriteit de vergunninghouders gaat controleren kan er nog niets worden 

gezegd over de effectiviteit hiervan. De Kansspelautoriteit zal een essentiële rol bekleden bij de 

uitvoer van het gemoderniseerde Nederlandse kansspelbeleid en de gevolgen die dit voor zowel 

landbased als online gokbedrijven zal hebben.       

 Ook het gemiddelde niveau van het RG beleid van de speelhallen zal, mede vanwege de cruks, 

gaan stijging richting het niveau van expliciete maatregelen. Een registratiesysteem met een sluitend 

deurbeleid kan zorgen voor een vermindering van het aantal probleemspelers en dit systeem zal in de 

gehele gokmarkt geïntroduceerd gaan worden. Dit wil zeggen dat er ook bij de speelhallen een 

bezoekersregistratie en identificatie zal gaan komen om ervoor te zorgen dat spelers met een 

entreeverbod of zelfuitsluiting effectief kunnen worden geweigerd. 
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6. Discussie en conclusie 
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen betreffende dit onderzoek nogmaals op 

een rijtje worden gezet en worden bediscussieerd samen met de gevolgde aanpak die is gekozen om 

deze resultaten te behalen. 

6.1 Beantwoorden van de onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde: Hoe verschilt het Responsible Gambling beleid van de 

huidige landbased gokbedrijven in Nederland van de (illegale) online gokbedrijven en welke 

consequenties heeft de regulering van de online gokmarkt voor Responsible Gambling?   

 Zoals blijkt uit hoofdstuk vier hebben alle landbased en online gokaanbieders een RG beleid 

ontwikkeld echter bestaat er een verschil in het niveau en de effectiviteit hiervan. Om in de woorden 

van Kingma (2013) te spreken, er zijn aanbieders die niet verder gaan dan het niveau van lip-service 

en er zijn aanbieders die dit niveau overstijgen en zichtbare maatregelen nemen en laten zien dat hun 

RG beleid in het teken staat van het zo goed mogelijk informeren en beschermen van de consument. 

Eenzelfde onderscheid kan gemaakt worden tussen aanbieders die maatregelen nemen die vooral 

intern gericht zijn en de reputatie van de organisatie beschermen en aanbieders die maatregelen nemen 

die in het teken staan van het minimaliseren van de gokproblemen van de speler en het tegengaan van 

gokverslaving. Oftewel reputatiemanagement tegenover probleemmanagement.   

 Daarnaast zijn alle respondenten zeer tevreden met de legalisering van het online gokken en de 

daarbij horende modernisering van het kansspelbeleid. Ondanks dat er nog een aantal plooien moeten 

worden gladgestreken om aan de wensen van verschillende organisaties te voldoen is iedereen ervan 

overtuigd dat de legalisering zijn doorgang moet vinden. Op dit moment is er op online gebied geen 

regulering, is er geen landelijk registratiesysteem om spelers te monitoren en zijn er dermate grote 

verschillen in de inhoud en effectiviteit van het RG beleid van gokaanbieders. Ten behoeve van de 

veiligheid van de spelers is landelijke legalisering en regulering noodzakelijk.   

 Dit heeft wel een aantal consequenties voor de verschillende landbased en online 

gokaanbieders. Nu de Nederlandse online markt gereguleerd gaat worden moeten aanbieders die hun 

diensten online willen aanbieden een vergunning hebben. Om deze vergunning te verkrijgen moet aan 

verschillende voorwaarden voldaan worden en worden bewezen dat de organisatie een goed, effectief 

werkend RG beleid heeft waarin er voldoende maatregelen worden genomen ter bescherming van de 

speler en het creëren van een veilig en verantwoorde speelomgeving. Daarnaast zal er een centraal 

register worden ontwikkeld waarin spelers worden opgenomen die een tijdelijk of definitief entree- of 

speelverbod hebben gekregen, dit register zal voor zowel landbased als online gokaanbieders gelden. 

De overige consequenties en maatregelen zijn terug te vinden in hoofdstuk vijf.   

 Het RG beleid van gelegaliseerde online gokbedrijven in Nederland zullen na de invoering van 

het vergunningsstelsel minimaal het niveau van expliciete maatregelen hebben bereikt aangezien er 

verplichte maatregelen genomen moeten worden om een vergunning te krijgen. Dit heeft tot gevolg 
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dat het gemiddelde RG niveau in de Nederlandse gokmarkt zal stijgen en risico- en probleemspelers in 

een eerder stadium en op een effectievere manier gesignaleerd en geholpen kunnen worden. Op 

termijn kan dan ook het niveau worden bereikt waarin daadwerkelijk effectieve maatregelen worden 

genomen. Hiervoor zal er echter eerst wetenschappelijk onderzoek gedaan moeten worden naar de 

werking en resultaten van de verschillende RG activiteiten. Het behalen van dit niveau is zeer 

wenselijk aangezien kansspelverslaving op die manier beter zal kunnen worden tegengegaan.  

6.2 Beantwoorden van de deelvragen 

 Om tot een juist antwoord te komen op de onderzoeksvraag is er allereerst geprobeerd een 

drietal deelvragen te beantwoorden(1.1). In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten 

besproken die uiteindelijk hebben geleid tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

6.2.1 Het RG beleid van landbased en online gokaanbieders  

Om de eerste deelvraag Wat zijn de verschillen tussen het RG beleid van landbased 

gokaanbieders en dat van online gokaanbieders? te kunnen beantwoorden is er een analyse gemaakt 

van het RG beleid van zowel de landbased gokaanbieders in Nederland als de illegale, online 

gokaanbieders die hun diensten vanuit het buitenland aanbieden.    

 Het RG beleid van Holland Casino wordt door de respondenten als vrij goed en effectief 

beoordeeld en is tijdens dit onderzoek als relatieve standaard gebruikt voor de gokaanbieders in 

Nederland. Om van Marrewijk (2003) te citeren kunnen we concluderen dat bij Holland Casino sprake 

is van een societal approach van CSR aangezien de focus in de bedrijfsvoering ligt op het dienen van 

de behoeften van de samenleving op een manier dat de samenleving hier ook daadwerkelijk wat aan 

heeft. Ook de organisaties binnen de gokmarkt constateren dit wat voor Holland Casino resulteert in 

een, volgens de respondenten, goede reputatie en ze zich zodoende volledig kunnen richten op 

probleemmanagement.          

 Dit verschilt met het RG beleid van de speelhallen die door een deel van de markt als minder 

effectief wordt beoordeeld. Doordat de aanbieders landelijk los van elkaar opereren stellen ze allemaal 

een eigen RG beleid op wat leidt tot verschillen in de markt. Dit heeft geleid tot een enigszins 

versnipperde markt waarin bepaalde speelhalexploitanten andere prioriteiten hebben en zich niet 

volledig focussen op RG. Het beleid dat de speelhalexploitanten voeren ligt onder de analytische 

standaard waarop Holland Casino zich bevindt. Het verschil zit in het feit dat de speelhallen geen 

bezoekersregistratie hebben waardoor er niets over een speler en zijn gokgedrag is bij te houden. De 

controle ligt volledig in de handen van de medewerkers die op deze manier een enorme 

verantwoordelijkheid hebben. Ook zorgt het individuele RG beleid ervoor dat uitgesloten spelers 

gemakkelijk bij andere speelhallen kunnen spelen zonder dat dit wordt opgemerkt. Een aantal 

exploitanten doen hun best voor de speler en gaan verder dan het RG niveau van lip-service maar er 

zijn ook exploitanten die hier minder waarde aan hechten en denken en handelen vanuit 

reputatiemanagement. Om de standaard van Holland Casino te bereiken dient het algemene RG beleid 
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van de speelhalexploitanten zich nog te ontwikkelen.      

 Dezelfde verschillen zijn bij het RG beleid van de online aanbieders te zien. In Nederland zit 

het door de online aanbieders gevoerde RG beleid nog wel onder de door Holland Casino gezette 

standaard echter heeft dit, met de voordelen die internet biedt, zijn mogelijkheden. De grotere 

organisaties met meer naamsbekendheid zoals Unibet, Betsson, PokerStars e.d. zijn met betrekking tot 

hun beleid verder gevorderd dan de kleinere, onbekende online aanbieders, dit bleek onder andere uit 

de observaties. Vandaar dat er een verschil bestaat tussen de werking en effectiviteit van het RG beleid 

van de verschillende online aanbieders. Dit verschil, ten opzichte van de landbased aanbieders, zit 

voornamelijk in de beperkte mogelijkheid tot fysieke controle van de spelers. Door de mogelijkheden 

die internet en bepaalde software te bieden hebben zijn er met betrekking tot registratie en analyseren 

veel mogelijkheden. De ene online aanbieder gaat overduidelijk niet verder dan lip-service en 

bepaalde verplichte maatregelen worden enkel genomen vanwege reputatierisico. Dit blijkt overeen te 

komen met hetgeen Kingma (2013) in zijn artikel ook al constateerde: het reputatierisico blijkt een van 

de prikkels te zijn om een RG beleid te ontwikkelen voor online gokbedrijven die op zoek zijn naar 

legitimiteit. Daartegenover staan partijen als Unibet, die zichtbare maatregelen hanteren en 

ontwikkelen om de speler te helpen en te beschermen. Echter zetten de meeste respondenten nog wel 

hun vraagtekens bij het feit of dit voornamelijk te maken heeft met reputatiemanagement of dat deze 

organisaties echt gebaat zijn bij het oplossen en verminderen van de problemen omtrent gokken. 

6.2.2 Inhoud van het wetsvoorstel en de bijbehorende veranderingen op het gebied van RG 

De tweede deelvraag in dit onderzoek luidt: Wat voor veranderingen op het gebied van RG 

brengt het wetsvoorstel met zich mee? Om deze vraag te beantwoorden heb ik het concept 

wetsvoorstel “Kansspelen op Afstand” geanalyseerd en bestudeerd dat door de staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie is opgesteld samen met de bijbehorende Memorie van Toelichting. 

  De huidige Wet op kansspelen bestaat al sinds 1964 en is daarom aan vernieuwing toe. Deze 

modernisering van het kansspelbeleid heeft een viertal doelen en op basis van deze doelen is het 

wetsvoorstel opgesteld met daarin verschillende veranderingen en maatregelen die genomen zullen 

gaan worden. Het beschermen van de consument, het tegengaan van fraude en criminaliteit en het 

realiseren van een passend en attractief aanbod zijn drie van de vier doelen die door de overheid zullen 

worden nagestreefd en op basis waarvan online en landbased gokaanbieders verschillende maatregelen 

moeten nemen.           

 Het voorkomen van kansspelverslaving is de vierde doelstelling en direct gerelateerd aan het 

begrip RG. De belangrijkste maatregelen die genomen moeten worden zijn gericht op het tijdig 

signaleren van probleemgedrag en daarnaast is het noodzakelijk dat er een centraal registratiesysteem 

zal worden ontwikkeld. Het nieuwe wetsvoorstel verhoogt het niveau van het RG beleid dat potentiële 

vergunninghouders moeten hebben door ervoor te zorgen dat deze organisaties zichtbaar maatregelen 

nemen. Tevens worden de aanbieders verplicht zich te richten op probleemmanagement in plaats van 
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op reputatiemanagement.         

 De nieuwe wetswijziging heeft met onder andere de cruks en het vergunningsstelsel een aantal 

belangrijke maatregelen en veranderingen voor de gokmarkt in petto. Aanbieders die geïnteresseerd 

zijn in het verkrijgen van een vergunning moeten aan een aantal eisen(zichtbare maatregelen, 

vergunningskosten etc.) voldoen voordat ze toegelaten worden tot de gereguleerde markt. Dit verplicht 

organisaties om expliciete maatregelen te nemen ter bescherming van de speler en het creëren en 

waarborgen van een veilig en verantwoorde speelomgeving. Tevens zorgt de nieuwe wetswijziging 

voor een eenduidige strategie en een gemeenschappelijk kader ter bescherming van de consument, de 

gokindustrie en andere gevestigde belanghebbenden. De absence of consensus waar Blaszczynski et 

al. (2004) over spreken wordt hierdoor deels weggenomen en dit zorgt voor een verminderde 

beperking in de ontwikkeling van RG initiatieven. 

6.2.3 Consequenties voor het RG beleid van landbased en online gokaanbieders 

Als derde is er geprobeerd een antwoord te vinden op de deelvraag: Welke consequenties 

hebben deze veranderingen voor het RG beleid van de landbased en online gokaanbieders? Door 

middel van de interviews heb ik de meningen over het nieuwe wetsvoorstel van de verschillende 

respondenten geanalyseerd om vervolgens de consequenties van de legalisering en veranderingen in de 

nieuwe wet voor het RG beleid van de landbased en online gokaanbieders te benoemen.  

 Met het aanwijzen van de Kansspelautoriteit als externe partij die de vergunningshouders gaat 

controleren en handhavend zal gaan optreden tegen illegale gokaanbieders wordt het algehele RG 

niveau in Nederland verhoogd naar het niveau van expliciete maatregelen. Voornamelijk het RG 

beleid van de online gokaanbieders moet aan een aantal minimale eisen voldoen om hun diensten op 

de Nederlandse markt te mogen aanbieden. Dit heeft tot gevolg dat de online gokbedrijven de 

standaard van Holland Casino zullen gaan benaderen aangezien alleen serieuze partijen in aanmerking 

zullen komen voor een vergunning. De Kansspelautoriteit als toezichthouder en handhaver krijgt 

hierin een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitvoer van de nieuwe wet- en regelgeving.

 Ook de werking en effectiviteit van het RG beleid van online gokbedrijven wordt positief 

beïnvloed door de legalisering van online kansspelen. Het ontwikkelen van de cruks zou moeten 

leiden tot het effectief weigeren van risico- en probleemspelers die vervolgens van passende zorg 

zouden kunnen worden voorzien. Echter zijn in het veld de meningen hierover verdeeld. Een deel van 

de organisaties is voor, zij vinden het belangrijk dat wanneer spelers vrijwillig of onvrijwillig worden 

uitgesloten zij geen mogelijkheid meer mogen hebben om bij een andere aanbieder, zowel online als 

offline, te kunnen spelen. Daartegenover staan de organisaties die het nut van een centraal register niet 

inzien. Sterker nog, zij zijn van mening dat het instellen van een centraal register ervoor zal zorgen dat 

de doelstellingen die het ministerie in het wetsvoorstel heeft geformuleerd niet worden gehaald. In 

plaats van dat het centrale register ervoor zorgt dat deze spelers in contact komen met zorg en 

begeleiding verwachten ze dat deze spelers de illegale websites zullen gaan opzoeken. De cruks heeft 
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tot gevolg dat zowel de landbased als online speelomgeving van de gokaanbieders hierop zal moeten 

worden ingericht.          

 Ik kan concluderen dat de meningen in het veld over een aantal maatregelen(o.a. cruks, level 

playing field en vergunningskosten) van elkaar verschillen. Niet iedereen zal even tevreden zijn met 

bepaalde maatregelen in de vernieuwde situatie maar uiteindelijk zal voor de overheid de doorslag 

geven of de speler erop vooruitgaat en dat deze speler in een betrouwbare, veilige en gereguleerde 

omgeving kan spelen. Zoals al eerder aangegeven zal het de komende wetswijziging ertoe leiden dat 

de kwaliteit van het algehele RG beleid zal gaan stijgen. Het RG beleid van de vergunninghouders zal 

gemonitord gaan worden door de Kansspelautoriteit waardoor de kwaliteit gewaarborgd zal worden. 

Hierdoor stijgt het niveau van RG in de gehele gereguleerde Nederlandse gokmarkt naar het, door 

Kingma (2013) genoemde niveau waarbij er in praktijk expliciete maatregelen worden genomen tegen 

gokverslaving aangezien het niet meer mogelijk is om enkel nog het niveau van lip-service te 

bereiken. De organisaties zullen zich meer gaan bezighouden met probleemmanagement in plaats van 

het verdedigen en beschermen van de eigen reputatie door middel van reputatiemanagement.  

 Dit houdt wel in dat de gokaanbieders moeten kunnen en willen investeren in het RG beleid 

om aan de voorwaarden van een vergunning te voldoen. Tot op heden heeft de Kansspelautoriteit nog 

niets losgelaten over de manier waarop de controle op de vergunninghouders zal gaan plaatsvinden en 

op basis van welke criteria dit zal gaan gebeuren. Het is daarom lastig om uitspraken te doen over het 

beeld en de toekomstige werking van de gereguleerde Nederlandse gokmarkt. 

6.3 Theoretische en methodologische terugblik 

 Volgens Williams en Wood (2007) heeft het publieke en commerciële gebruik van internet 

vanaf begin jaren negentig ervoor gezorgd dat internet als een aantrekkelijk medium voor het 

aanbieden van online gokdiensten werd gezien. Gezien de toegankelijkheid van het internet ontstond 

er vanaf dat moment een explosieve groei in het aantal online gokkers in Nederland. Griffiths (2003) 

beargumenteerd dat een verhoging in toegankelijkheid gepaard gaat met een stijging van het aantal 

gokverslaafden, dit lijkt de positieve relatie te bevestigen tussen online gambling en problem 

gambling. Aangezien de gokorganisaties als een van de verantwoordelijken worden gezien om de 

kwetsbare spelersgroepen tegen problem gambling te beschermen behoort dit tot het CSR beleid, en 

nog specifieker het RG beleid, van deze organisaties. Zo speelt CSR een belangrijke rol bij de 

ontwikkeling van het online gokken. Vanwege de associatie met gokverslavingen en de daarbij 

horende invloed die dit kan hebben op de reputatie en het imago van de onderneming(2.3) zijn 

ondernemingen in deze branche erbij gebaat om de risico’s van het gokken zoveel mogelijk te 

beperken (Kingma, 2013). CSR kan daarom worden gezien als onderdeel van een strategie voor het 

ontwikkelen van concurrentievoordeel middels het opbouwen en beschermen van bedrijf- en 

merkreputatie (Jackson & Apostolakou, 2010).       

 Een onderdeel van het CSR beleid is risicomanagement. Risicomanagement heeft niet alleen 



51 
 

betrekking op het minimaliseren van overmatig gokken maar ook op het creëren van organisatorische 

legitimiteit (Zborowska, Kingma, & Brear, 2012). Het reputatierisico blijkt een van de prikkels te zijn 

voor online gokbedrijven die op zoek zijn naar legitimiteit om een preventiebeleid te ontwikkelen. 

Daarnaast zijn de bezorgdheid over problem gambling en de interesse in risicomanagement juist voor 

offline casino’s een reden geweest om een RG beleid te ontwikkelen (Kingma, 2013). Reputatie moet 

daarom ook niet als een bijeffect van kansspelen worden beschouwd maar als een effect dat, in termen 

van reputatierisico, een integraal onderdeel is voor de regulering van online kansspelen (Power, 2007). 

Aangezien de stakeholders een belangrijke rol hebben binnen het CSR beleid en het 

reputatiemanagement van een organisatie is het risk-governance perspectief tijdens dit onderzoek 

gebruikt om het RG beleid van de verschillende gokaanbieders te analyseren.   

 Er is al een tijd lang sprake van een wijziging van de Wok uit 1964. Aangezien online gokken 

zijn intrede heeft gedaan en de complete gokmarkt enorme ontwikkelingen heeft doorgemaakt is hier 

dan ook zeker behoefte aan. Op 22 mei 2013 heeft staatssecretaris Fred Teeven (Justitie en Veiligheid) 

een concept wetsvoorstel(“Kansspelen op Afstand”) ingediend, welke bij de Eerste en Tweede kamer 

in consultatie is gegaan, die ervoor zorgt dat online gokken gelegaliseerd zal gaan worden (Kramer, 

2013). Dit concept is zeer recentelijk, 11 juli 2014, aangenomen en de mogelijkheid bestaat dat er 

vanaf 1 januari 2015 vergunningen kunnen worden verkregen om legaal online kansspelen aan te 

bieden op de Nederlandse markt. Deze scriptie is uitgevoerd in de periode voorafgaand aan dit 

akkoord en had als doel om inzicht te ontwikkelen in het huidige RG beleid van Holland Casino, 

speelhallen en online gokbedrijven en de onderlinge verschillen. Daarbij is ook gekeken naar het 

concept wetsvoorstel en de consequenties die dit zal hebben voor de gokmarkt met zijn aanbieders. 

Om dit te bereiken heb ik een exploratief onderzoek uitgevoerd waarbij ik verschillende 

belanghebbende organisaties in de gokmarkt heb geïnterviewd. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk 

organisaties te benaderen die op een verschillende manier belanghebbende zijn binnen de gokmarkt 

zoals gokaanbieders, regelgevers, consumenten en hulpverlening.    

 Het type onderzoek dat ik heb uitgevoerd is kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek heeft 

als doel om te voorzien in een diepgaand en geïnterpreteerd begrip van de sociale wereld van de 

respondenten door te leren over hun sociale en materiële omstandigheden, ervaringen, perspectieven 

en geschiedenissen (Ritchie & Lewis, 2003). Ik ben begonnen met een literatuuranalyse naar 

aanleiding waarvan het theoretisch kader is geschreven. Vervolgens heb ik een aantal websites van 

gokaanbieders geobserveerd en geanalyseerd. Met behulp van de verkregen informatie uit zowel de 

literatuuranalyse als de observaties zijn de vragenlijsten voor de semi-gestructureerde interviews 

opgesteld en zijn er in totaal twaalf interviews afgenomen met twaalf verschillende respondenten. Al 

deze respondenten zijn op hun eigen manier stakeholder binnen de gokmarkt en beïnvloeden en/of 

worden beïnvloed door alle ontwikkelingen die op de markt plaatsvinden. 
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6.4 Mogelijk toekomstig onderzoek 

Op basis van de genoemde conclusies is er mijns inziens zeker toekomstig onderzoek 

mogelijk. Ik heb eerder al de noodzaak genoemd tot het objectiveren van verschillende begrippen als 

problem gambling en gokverslaving. Dit objectiveren zal moeten gebeuren aan de hand van 

wetenschappelijk onderzoek waarbij instrumenten worden ontworpen om deze begrippen meetbaar en 

objectief te maken. Op deze manier zullen gokaanbieders meer kennis beheren en zal dit leiden tot een 

effectiever RG beleid aangezien spelers met (dreigende) gokproblemen eerder kunnen worden 

gesignaleerd en beter en specifieker kunnen worden geholpen of doorverwezen.  

 Daarnaast is in deze scriptie vaak genoemd dat er sinds het onderzoek van de Bruin et al. in 

2001 geen enkel wetenschappelijk onderzoek meer heeft plaatsgevonden die de effectiviteit van het 

RG beleid van Holland Casino of enige andere gokaanbieder heeft kunnen analyseren. Dit is ten 

zeerste noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de verschillende maatregelen die door gokaanbieders 

worden genomen voldoende zijn ter bescherming van de spelers en het minimaliseren van 

gokproblemen en verslaving. Op dit moment moeten we uitgaan van hetgeen de gokaanbieders zelf 

vertellen over hun RG beleid en de werking hiervan. Op de online gokmarkt heeft er zelfs nog nooit 

enig onderzoek plaatsgevonden naar de werking en effectiviteit van een gevoerd RG beleid. Er zijn 

voldoende artikelen te vinden die de problematiek over online gambling en de relatie met problem 

gambling benoemen maar vervolgens concluderen ze allemaal hetzelfde: nooit is er wetenschappelijk 

onderzoek gedaan naar de manieren en maatregelen die problem gambling bij online kansspelen kan 

tegengaan. Wanneer dit wel het geval zal zijn kan het RG beleid in Nederland het derde en laatste 

niveau van RG behalen waarbij effectiviteit kan worden bewezen (Kingma, 2013).  

 Als vervolg op dit onderzoek kan er ook nog onderzoek worden gedaan naar de verwachte 

gevolgen van de wetswijziging. Ik doe in dit rapport een aantal aannames en verwachtingen over 

zaken die zullen gaan plaatsvinden gebaseerd op de interviews die ik heb afgenomen. Het is tevens 

interessant om nog dieper te analyseren hoe de situatie na de nieuwe wetswijziging eruit zal gaan zien 

en hoe de verschillende partijen hun online speelomgeving zullen gaan inrichten. Dat is tijdens dit 

onderzoek nog niet heel duidelijk naar voren gekomen aangezien Holland Casino en de 

speelhalexploitant hier nog geen uitspraken over wilden doen.     

 Ik heb tijdens dit onderzoek zoveel mogelijk verschillende belanghebbenden proberen te 

spreken om een zo goed mogelijk analyse van de markt te kunnen doen. Echter zijn er een aantal 

partijen die ik niet heb kunnen spreken maar wel een belangrijk onderdeel zijn binnen deze 

ontwikkelingen, zoals de Kansspelautoriteit en andere online gokaanbieders. De Kansspelautoriteit zal 

de partij zijn die de controle en handhaving gaat uitvoeren in de gereguleerde situatie en zal een grote 

rol gaan spelen bij het wel al dan niet doen slagen van de modernisering van het kansspelbeleid. Bij 

vervolgonderzoek is het mijns inziens zeker noodzakelijk voor de validiteit van het onderzoek dat deze 

partijen worden meegenomen. Ik heb tijdens dit onderzoek twaalf individuele interviews afgenomen 
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en bij vervolgonderzoek lijkt het mij wenselijk om het aantal respondenten uit te breiden om zo nog 

meer informatie te verkrijgen over de complete gokmarkt en een nog betere analyse te kunnen maken.  

6.5 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de conclusies van dit onderzoek kunnen er een aantal aanbevelingen 

worden gedaan richting de overheid als wet- en regelgever. Enerzijds een aantal aanbevelingen 

betreffende RG binnen de gokmarkt vanuit theoretisch en praktisch oogpunt, anderzijds doe ik een 

aantal aanbevelingen met betrekking tot het nieuwe wetsvoorstel over de legalisering van online 

kansspelen gericht op RG. 

6.5.1 Gokmarkt 

 Bepaalde begrippen en problematiek kan worden geobjectiveerd. Begrippen als problem 

gambling, probleemspelers, gokproblemen en gokverslaving zijn op dit moment nog veel te 

vaag, er is voor al deze begrippen geen eenduidige definitie vastgesteld. Daarnaast is er op de 

online markt nooit onderzoek gedaan naar bovenstaande begrippen en zijn er geen criteria 

vastgesteld op basis waarvan men kan vaststellen of iemand een probleem of verslaving heeft. 

Door het objectiveren van begrippen als problem gambling maak je de problematiek meetbaar 

en beter controleerbaar en is het misschien mogelijk om de risico’s van gokken gedeeltelijk 

onder controle te brengen. Het IRGC Risk Governance Framework zou vervolgens kunnen 

bijdragen aan het identificeren en managen van deze risico’s. Op deze manier is het wellicht 

mogelijk om de objectivity paradox gedeeltelijk te kunnen weerleggen. 

 Ook zal er onderzoek gedaan kunnen worden naar de effectiviteit van de verschillende 

maatregelen die landbased maar vooral online gokaanbieders nemen bij de uitvoer van hun 

RG beleid. Het is belangrijk dat onderzocht wordt welke maatregelen de gewenste werking 

hebben en landelijk kunnen worden ingevoerd om gokproblemen en verslaving te 

minimaliseren. Door het onderzoeken en meten van de effectiviteit van verschillende 

maatregelen kan op den duur het aantal probleemspelers echt geminimaliseerd worden en 

verschaft het enige duidelijkheid over de knowledge paradox, het feit dat een deel van het 

probleem als onoplosbaar moet worden gezien. 

 Bij de overheid ligt er de taak om de verantwoordelijkheid over gokproblemen en 

gokverslaving duidelijker te specificeren. Oftewel wie is er op welk moment verantwoordelijk 

voor wat zodat er voor de verschillende partijen duidelijk is op welk moment een partij zijn 

verantwoordelijkheid dient te nemen. Men moet proberen duidelijke grenzen te creëren met 

betrekking tot de verantwoordelijkheid. Blaszczynski et al. (2004) onderstrepen dit en geven 

aan dat de onduidelijkheid in verantwoordelijkheid tussen overheid, gokindustrie en de 

consument ertoe leidt dat de ontwikkeling van RG initiatieven wordt belemmerd. Duidelijke 

grenzen betreffende verantwoordelijkheid zouden kunnen bijdragen aan het weerleggen van 

de freedom paradox aangezien de gokaanbieders op het juiste, afgesproken moment kunnen 
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overgaan tot het opleggen van verplichte zelfuitsluiting als de speler daar zelf niet meer toe in 

staat blijkt te zijn. 

 Er kan een landelijk protocol tussen verslavingszorg/hulpverlening en de gokindustrie worden 

ontwikkeld waarbij er duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot onder andere 

de verantwoordelijkheid. Iedere gokaanbieder in Nederland kan vervolgens worden verplicht 

een samenwerking te starten met de AGOG, GGZ en verslavingszorg zodat bij het signaleren 

van een potentieel gokprobleem een speler direct kan worden voorverwezen naar de juiste 

organisatie.  

 Een laatste aanbeveling is gericht op de gehele gokmarkt en heeft specifiek te maken met het 

ontwikkelen van het RG beleid. In mijn ogen is het van groot belang dat er zoveel mogelijk 

stakeholders worden betrokken bij de ontwikkeling van het RG beleid. Dit wordt ondersteund 

door het risk-governance perspective waarin de samenwerking tussen de stakeholders centraal 

staat. Uiteindelijk wil je als organisatie zorgen dat de risico’s en consequenties van het gokken 

zo veel mogelijk worden beperkt voor de externe stakeholders. Door gebruik te maken van de 

kennis en kunde van deze stakeholders en via goed overleg en samenwerking is dit doel het 

makkelijkst te behalen. Door op deze manier te zorgen voor inclusive governance, waarbij alle 

stakeholders bijdragen aan het proces van risk governance, zorgt een organisatie ervoor dat de 

kwaliteit van het beleid wordt verhoogd in plaats van belemmert. Het belang van het 

betrekken van stakeholders bij het ontwikkelen van een RG beleid wordt ook door 

Blaszczynski et al. (2004) bevestigt. 

6.5.2 Nieuwe wetsvoorstel 

 Het is voor de spelers wenselijk dat online gokken in Nederland op een redelijk korte termijn 

wordt gelegaliseerd. Dit is ter bescherming van de spelers die op dit moment gebruik maken 

van de illegale online diensten van gokaanbieders. Het succes hiervan hangt voor een deel af 

van de manier waarop de Kansspelautoriteit zijn voorbereidingen heeft getroffen en criteria 

heeft vastgesteld waarop gokaanbieders worden beoordeeld alvorens ze een vergunning 

krijgen. De Kansspelautoriteit is vervolgens in staat om controle uit te oefenen op deze 

aanbieders en kan handhavend optreden tegen de partijen die niet aan de voorwaarden 

voldoen.  

 Een ontwikkeling die kan bijdragen aan het voeren van een landelijk RG beleid is het creëren 

van een level playing field. Daarbij wordt er tussen Holland Casino, de speelhallen en de 

online kansspelen geen onderscheid gemaakt in de zwaarte van het spelaanbod en voor alle 

partijen moeten dezelfde regels gelden. Holland Casino zal nog wel de enige partij zijn die 

bemande tafelspelen mag aanbieden maar de speelhallen hoeven geen beperkt aanbod meer te 

hebben. Zo gelden op de gehele markt dezelfde regels en hoef je als overheid en de 
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Kansspelautoriteit ook geen afzonderlijk RG beleid te creëren. Dit duidt dus ook op een gelijk 

belastingtarief. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Lijst met afkortingen 

 

AGOG   Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers 

ANP   Algemeen Nederlands Persbureau 

Cruks   Centraal register uitsluiting kansspelen 

CSR   Corporate Social Responsibility 

EU   Europese Unie 

GGD   Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

HANDS  Human Assistance Network for Daily Support 

IRGC   International Risk Governance Council 

MVO   Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

NGO   Non-governmental organization 

RG   Responsible Gambling 

STIOG   Stichting Online Gaming Nederland 

UK   United Kingdom 

VAN   Vereniging Automatenhandel Nederland 

Wok   Wet op de kansspelen 
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Bijlage 2: Topiclijst 

 Algemene informatie organisatie/respondent 

o Zou u wat kunnen vertellen over de organisatie waarbij u werkt? 

o Hoe lang bestaat de organisatie al? 

o Welke producten en/of diensten levert de organisatie? 

o Welke organisaties of partijen maken gebruik van uw diensten? 

o Welke functie bekleedt u precies bij deze organisatie? 

o Wat houdt de functie in? 

o Waar krijgt u zoal mee te maken? 

o Kunt u enigszins omschrijven hoe een gemiddelde werkweek er voor u uitziet? 

o Op welke manier heeft uw werk te maken met “Responsible Gam(bl)ing”? 

 Organisatie  

o Waar is het hoofdkantoor van de organisatie gevestigd?  

o Waarom juist daar? 

o Op welke markten is de organisatie allemaal actief? 

o Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich voornamelijk? 

o Wat zijn de organisaties waarmee u/ uw organisatie het meest mee samenwerkt? 

o Wat zijn de belangrijkste stakeholders binnen uw organisatie? 

 Offline vs Online gokken 

o Het offline gokken maakt de laatste jaren een beetje plaats voor het online 

gokken, ziet u de voordelen van online gokken ten opzichte van offline gokken? 

o Verwacht u dat mensen nog offline zullen blijven gokken? 

o Waarom? 

 Responsible gambling 

o Bent u van mening dat online gokken risico’s met zich meebrengt? 

o Hoe kunnen deze risico’s het best worden beperkt door speler/organisatie of 

overheid? 

o Een onderdeel van CSR is “Responsible Gambling”, wat verstaat uw organisatie 

onder “Responsible Gambling”? 

o Sinds wanneer houdt de organisatie zich hier mee bezig? 

o Hoe heeft het beleid omtrent “Responsible Gambling” zich bij uw organisatie 

ontwikkeld? 

o Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat mensen verantwoord gokken? Welke 

maatregelen worden er door de organisatie genomen? 

o In hoeverre acht u probleemgokken controleerbaar? (Objectivity paradox) 

o In hoeverre acht u het probleemgokken in z’n totaliteit oplosbaar? (Knowledge 

paradox) 

o In hoeverre vindt u dat de organisatie verantwoordelijk is voor de spelers omtrent 

RG of is de speler zelf verantwoordelijk? 

o Hoe vindt u dat de verantwoordelijkheid met betrekking tot “Responsible 

Gambling” is verdeelt? 

o Heeft u het idee dat zowel online als offline partijen er alles aan doen om 

kansspelverslaving tegen te gaan? 

o Zo nee, wat zouden ze in uw ogen nog beter of meer kunnen doen? 

 Legalisering online gokken 

o Wat is uw mening over de komende legalisering van het online gokken in 

Nederland? 
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o Vindt u dit een positieve of negatieve ontwikkeling voor de gokbranche en 

waarom? 

o Wat vindt u van de plannen om een Centraal Register in te stellen? 

o Wat zullen in uw ogen de gevolgen zijn van deze ontwikkeling voor zowel de 

gokbranche als voor u/uw organisatie? 

o Wat vindt u van de voorwaarden die daaraan vastzitten? (belasting, goede doelen 

afdracht etc.) 

o Wanneer verwacht u dat de legalisering helemaal rond is en in de wet wordt 

aangepast? 

o Hoe ziet in uw ogen het toekomstbeeld van de gokbranche in Nederland eruit na 

de legalisering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


