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  1 Het jaar 2006
 Inclusief het financiële Jaarverslag 

Holland	Casino	werd	in	2006	6.931.192	keer		

bezocht,	opende	haar	dertiende	én	veertiende		

vestiging	(in	respectievelijk	Venlo	en	Leeuwarden),	

organiseerde	voor	de	vijftiende	keer	de	‘Master		

Classics	of	Poker’	(Europa’s	grootste	en	meest		

populaire	poker-event),	zette	voor	de	tweede	keer		

in	acht	jaar	tijd	een	legaal	internetcasino	in		

de	steigers	en	vierde	haar	dertigste	verjaardag.	
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Ruim dertig jaar geleden heeft Holland Casino de opdracht van de  
overheid aanvaard om een legaal casinoaanbod in Nederland tot stand  
te brengen. De opdracht was en is tot op de dag van vandaag even 
simpel als complex: biedt de volwassen consument, geïnteresseerd in 
casinospelen in Nederland, bescherming tegen illegaliteit, criminaliteit 
en kansspelverslaving. Reputatie-onderzoek onder de Nederlandse  
bevolking toont aan dat Holland Casino als een eerlijke en betrouwbare 
casino-organisatie wordt gezien. Een avondje uit in een van de dertien1 
vestigingen behoort, getuige het uiterst geringe aantal incidenten op  
de bijna zeven miljoen bezoeken in 2006, zonder twijfel tot de meest 
veilige uitgaansmogelijkheden in Nederland. Is een casino echter  
ook het juiste middel om gokverslaving tegen te gaan? Holland Casino 
Inzicht geeft het woord aan Henk Kivits, sinds 1998 CEO van  
Holland Casino. 

Preventiebeleid	Kansspelen,	
een	zorgplicht

vervolg van pagina 1

In	hetzelfde	jaar	verving	’s	lands	enige	legale	casino-

exploitant	–	naar	aanleiding	van	tijdig	ontdekte	

vervalsingen	–	956.000	chips,	en	beleefde	de	organisa-

tie	een	primeur	door	als	eerste	in	Europa	infotainment	

in	de	casino’s	via	3D-televisieschermen	aan	te	bieden	

waarbij	de	bekende	3D-bril	overbodig	is.	Holland	

Casino	voerde	24.305	preventiegesprekken,	registreer-

de	5.404	entreeverboden	en	4.127	bezoekbeperkingen,	

bracht	174.771.000	euro	aan	belastingen	op	en	spekte	

de	schatkist	met	een	nettowinst	van	85.283.000	euro.	

Bezoekers	besteedden	per	bezoek	gemiddeld	104	euro.	

Eind	2006	bedroeg	het	aantal	personeelsleden	(excl.	

stand-by	medewerkers	en	stagiaires)	4.714,	waarvan	

47,69%	fulltimers	en	52,31%	parttimers,	met	een	

gemiddeld	ziekteverzuim	(excl	zwangerschappen)	van	

3,4%.	In	de	restaurantkeukens	van	Holland	Casino	

bereidden	koks	onder	andere	350.000	bitterballen,	

75.870	kroketten,	80.000	kilo	patat	frites,	60.000	

porties	varkenshaassaté,	26.388	Hollandse	biefstukken	

en	37.500	entrecotes.	Daarbij	bestelden	Holland	Casino-	

bezoekers	138.910	flessen	wijn,	bijna	600.000	flessen	

mineraalwater,	917.057	liter	bier	en	2.857.142	kopjes	

koffie.

Eind	2006	bestond	het	totaal	spelaanbod	bij	Holland	

Casino	uit	156	Roulettetafels,	147	Black	Jacktafels,	31	

Punto	Bancotafels,	37	Caribbean	Studtafels,	29	

Pokertafels,	13	Money	Wheeltafels,	2	Casino	Hold’m-

tafels,	3	Sic	Bo-tafels,	2	Two	Card	Pokertafels	en	7.097	

speelautomaten.	Het	aantal	aan	speeltafels	gekoppelde	

Multi	Roulettes	bedroeg	510.	Er	werden	in	2006	81	

Jackpots	boven	de	45.000	euro	uitgekeerd,	met	een	

totaalwaarde	van	9.542.000	euro.	Het	totaal	aantal	

uitgekeerde	prijzen	bedroeg	bijna	93%	van	de	inzet.

Bovenstaande	cijferbrij	is	slechts	een	willekeurige	

greep	uit	de	vele	feiten	en	cijfers	die	het	jaar	2006	

betreffen.	In	de	separate	bijlage	behorende	bij		

deze	uitgave	van	Holland	Casino	Inzicht,	zijnde	het	

financiële	Jaarverslag	2006	en	de	Jaarrekening	2006,	

zult	u	overigens	de	‘smaakmakende’	feitjes	als	het	

aantal	bitterballen	of	kopjes	koffie	niet	verder		

aantreffen.	In	de	voorliggende	editie	van	Holland	

Casino	Inzicht	staan	we	stil	bij	beleidsissues	die	

afgelopen	tijd,	al	dan	niet	via	de	media,	in	de	publieke	

belangstelling	hebben	gestaan.	Onder	het	motto	‘eerst	

de	feiten’	zijn	thema’s	geselecteerd	als	‘witwassen’,	

‘kansspelverslaving’,	‘eerlijk	spelaanbod’	en	‘Poker’.	

Daarnaast	wordt	aandacht	besteed	aan	het	legale	

casinoaanbod	op	het	internet,	de	noodzaak	van	een	

brede	interpretatie	van	‘een	mooie	gelegenheid	om	uit	

te	gaan’	en	de	internationale	ontwikkelingen	op	de	

kansspelmarkt.
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Henk	Kivits:	“Ja,	sterker	nog,	ik	vind	dat	het	aanbieden	

van	legaal	casinospel,	zoals	wij	dat	doen,	de	énige	juiste	

manier	is	om	gokverslaving	tegen	te	gaan.	Je	ontkomt	er	

niet	aan,	dwars	door	de	geschiedenis	van	de	mensheid	

heen,	vast	te	stellen	dat	gokken,	een	kansje	wagen,	

risico’s	nemen,	hoe	je	het	ook	wil	noemen,	deel	uitmaakt	

van	de	oerbehoeftes	van	de	mens.	Ik	vind	het	dan	ook	

meer	dan	terecht	dat	de	overheid	in	de	jaren	zeventig	

heeft	besloten	om	deze	behoefte	niet	langer	te	negeren	

maar	–	om	in	casinojargon	te	blijven	–	het	een	kans	te	

geven.	Maar	dan	wel	een	gecontroleerde	kans.	Dus	weg	

van	de	illegaliteit	van	louche	gokholen,	weg	van	de	

criminaliteit	van	onbetrouwbare	private	ondernemers	

die	hun	eigen	casino	gebruiken	als	dekmantel	voor	

onderwereldactiviteiten.	En	weg	van	de	persoonlijke	

drama’s	veroorzaakt	doordat	niemand	zich	bekommerde	

om	de	negatieve	gevolgen	van	kansspelverslaving.		

We	zijn	er	trots	op	dat	we	niet	alleen	tot	de	pioniers	

behoren	wat	betreft	een	adequaat	preventiebeleid,	maar	

dat	we	daarin	tot	op	de	dag	van	vandaag	wereldwijd	

toonaangevend	zijn.”

komen	met	de	bewuste	gast	vormt	de	basis	van	het	

Preventiebeleid	Kansspelen.	Het	bevat	diverse		

elementen,	zoals	de	legitimatie-	en	registratieplicht	

bij	de	entree,	de	voorlichting	en	doorverwijzing	naar	

de	hulpverlening,	het	opleiden	van	medewerkers	voor	

het	herkennen	van	mogelijke	verslavingssignalen,	het	

voeren	van	preventieve	gesprekken	en	het	verstrekken	

van	een	bezoekbeperking	of	een	entreeverbod.	Het	

Preventiebeleid	Kansspelen	van	Holland	Casino	wordt	

vier	keer	per	jaar	op	effectiviteit	beoordeeld	door	de	

stuurgroep	Preventiebeleid	Kansspelen.	Deze	stuur-

groep	bestaat,	naast	Holland	Casino,	uit	vertegenwoor-

digers	van	GGZ	Nederland	(brancheorganisatie	voor	de	

geestelijke	gezondheids-	en	verslavingszorg	in		

Nederland),	Jellinek	Consultancy	en	AGOG	(Anonieme	

Gokkers	Omgeving	Gokkers).	Henk	Kivits:	“Elk	jaar	

opnieuw	proberen	we	ons	preventiebeleid	te	verbeteren.	

Ook	in	2006	is	ons	dat	gelukt.	Het	aantal	preventieve	

gesprekken,	entreeverboden	en	bezoekbeperkingen	is	

wederom	toegenomen.	Deze	toename	komt	niet	alleen	

door	een	stijging	van	het	aantal	bezoeken,	maar	is	met	

name	terug	te	voeren	op	een	nog	intensiever	preven-

tiebeleid.”	

In	2006	heeft	Holland	Casino	onder	andere	extra	

aandacht	besteed	aan	het	verkorten	van	de	tijd	tussen	

het	signaleren	van	een	verslavingsrisico	en	de	daarop	

te	nemen	actie.	Als	zo’n	signaal	wordt	geregistreerd,	

dient	er	bij	het	volgende	bezoek	of,	in	het	uiterste	

geval,	in	het	daaropvolgende	bezoek,	een	gesprek	met	

die	gast	plaats	te	vinden.	Henk	Kivits:	“Zo’n	signaal	

wordt	bijvoorbeeld	afgegeven	door	een	croupier	of	een	

barkeeper.	De	dienstdoende	floormanager	zorgt	daarbij	

voor	de	registratie	van	het	signaal	en	voor	de	vervolg-

actie:	het	bewuste	gastheergesprek	met	de	gast.	De	

daaruit	voortvloeiende	rapportage	wordt	vervolgens	

besproken	binnen	het	vestigingsmanagement.	De	te	

nemen	vervolgacties	worden	wederom	ingevoerd	in	het	

registratiesysteem,	dat	een	‘alert’	geeft	wanneer	deze	

gast	weer	opnieuw	het	casino	bezoekt.”

Nieuwe ontwikkelingen in 2007: een digitaal 
zelfhulpprogramma en ‘Preventiebeleid 
Kansspelen voor Holland Casino online’
Aan	het	palet	van	communicatiemiddelen	dat	Holland	

Casino	inzet	bij	haar	preventiebeleid	zal	in	2007	een	

nieuw	element	worden	toegevoegd.	Naast	de	voorlich-

tingsinformatie	(zowel	in	druk	als	digitaal),	het	

persoonlijke	gastheergesprek	en	de	telefonische	

hulpverlening,	wordt	binnenkort	een	digitaal	hulp-

programma	gelanceerd.	Henk	Kivits:	“Daarmee		

kunnen	mensen,	die	schromen	om	een	telefonische	

hulpverlener	te	woord	te	staan,	via	een	soort	zelftest	

een	redelijke	inschatting	maken	of	ze	een	risico	op	

kansspelverslaving	lopen.	We	ontwikkelen	deze	nieuwe	

service	momenteel	samen	met	de	verslavingszorg-

instelling	Tactus.	De	verantwoordelijkheid	van	het	

willen	gebruiken	van	de	geboden	diensten	van	

instellingen	als	HANDS	of	Tactus	is	en	blijft	natuurlijk	

een	zaak	van	het	individu.”	Holland	Casino	verwacht	

dat	deze	digitale	zelfhulp	bij	de	beoogde	introductie	

van	het	legale	internetcasino	gereed	is.3

Het	preventiebeleid	voor	het	nieuwe	digitale	Holland	

Casino	is	in	basis	gelijk	aan	dat	van	de	fysieke	

vestigingen.	De	uitgangspunten	blijven	hetzelfde,		

zo	geldt	een	entreeverbod	of	een	bezoekbeperking		

voor	alle	Holland	Casinovestigingen	dus	ook	voor	het	

digitale	casino.	Voor	het	digitale	casino	geldt	in	geval	

van	een	bezoekbeperking	echter	ook	nog	een	extra,	

verlaagde	stortingslimiet.	Henk	Kivits:	“Er	zijn	nog	

meer	verschillen.	We	kunnen	op	het	internet	weliswaar	

niets	afleiden	uit	houding	of	gedrag,	maar	we	zijn		

wél	in	staat	om	alle	spelhandelingen	van	een	speler		

te	traceren.	Bij	Holland	Casino	online	weten	we		

voorafgaand	aan	elk	spel	wat	de	gast	wil	besteden		

Human	Assistance	Network	
for	Daily	Support	(HANDS)

Holland Casino werkt samen met HANDS. Deze 

telefonische hulpdienst is vierentwintig uur 

per dag, zeven dagen per week beschikbaar. De 

samenwerking tussen HANDS en Holland Casino 

biedt zowel casinobezoekers als hun verwanten 

de mogelijkheid om zich, via het gratis nummer 

0800-0220022, uitgebreid te laten informeren 

over de risico’s van kansspelverslaving. Sinds 

de start van de samenwerking in 200� kan 

HANDS zich verheugen in een gestaag stijgende 

vraag naar informatie. 

Controle op basis van signalering
Holland	Casino	heeft	een	controlesysteem	ingericht	

dat,	door	middel	van	signalering	op	basis	van	een	mix	

van	criteria,	potentiële	kansspelverslaafden	in	een	

vroeg	stadium	tracht	te	herkennen.	Het	tijdig	signale-

ren	van	de	symptomen	en	het	daarover	in	gesprek	
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“De	énige	juiste	manier.”
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(de	zogenaamde	stortingslimiet)	en	wat	zijn	speel-

limiet	is.	Mede	dankzij	deze	twee	gegevens	kunnen		

we	vaststellen	of	de	bewuste	internetspeler	goed	om	

kan	gaan	met	zijn	kansspelbehoefte.	Iemand	die	week	

na	week	zijn	stortingslimiet	verhoogt,	met	andere	

woorden	steeds	meer	geld	daaraan	wil	besteden,	zoekt	

kennelijk	een	grens	op.	In	zo’n	geval	gaat	bij	ons	

preventiebeleidssysteem	de	alarmbel	rinkelen.”

Rechtbank Haarlem: Holland Casino mag 
toegang vaste bezoekster beperken
In	het	najaar	van	2006	is	Holland	Casino	voor	de	

rechter	gedaagd	door	een	gast	die	niet	akkoord	wilde	

gaan	met	de	voorgestelde	bezoekbeperking	van	

maximaal	acht	bezoeken	per	maand.	Volgens	Holland	

Casino	vertoonde	zij	kenmerken	van	gokverslaving		

en	moest	ze	tegen	zichzelf	worden	beschermd.	De	

mevrouw	in	kwestie	ontkende	dat	zij	een	gokprobleem	

had.	Zij	vond	dat	ze	de	vrijheid	moest	hebben	om	zo	

vaak	te	komen	als	ze	zelf	wilde.	De	voorzieningen-

rechter	in	Haarlem	oordeelde,	eind	september	2006,	

dat	Holland	Casino	tot	een	bezoekbeperking	mocht	

besluiten,	omdat	het	casinobedrijf	een	zekere	mate	

van	beoordelingsvrijheid	heeft	bij	de	toepassing		

van	haar	preventiebeleid.	Gezien	het	grote	aantal	

bezoeken	van	deze	dame,	was	de	voorgestelde	maat-

regel	niet	onredelijk,	aldus	de	rechtbank.	Volgens		

de	rechter	kon	Holland	Casino	zich	redelijkerwijs	op		

het	standpunt	stellen	dat,	naast	het	grote	aantal	

bezoeken,	ook	het	speelgedrag	van	de	eiseres	haar	

belangen	schaadt.

Henk	Kivits:	“Holland	Casino	voelt	een	verplichting	

jegens	haar	gasten.	Bijna	iedereen	komt	gelukkig	voor	

zijn	plezier	naar	het	casino.	Ons	preventiebeleid	is	

erop	gericht	om	te	voorkomen	dat	mensen	door	

overmaat	schade	oplopen,	we	willen	voorkomen	dat	

mensen	doorschieten	in	hun	behoefte.	Een	100%	

sluitende	preventieaanpak	kunnen	we	helaas	niet	

garanderen,	per	slot	draagt	ieder	individu	zijn	eigen	

verantwoordelijkheid.	Het	is	bemoedigend	te	merken	

dat	ook	instanties,	zoals	de	rechtbank	te	Haarlem,		

vinden	dat	we	die	zorgplicht	serieus	nemen.	We	

ervaren	dat	als	steun	voor	ons	beleid.”

Meer	informatie	over	het	Preventiebeleid	Kansspelen	van	Holland	Casino	

vindt	u	in	Holland	Casino	Inzicht	1/2005	pag.	9-11,	Holland	Casino	

Inzicht	1/2006	pag.	4-5	en	Holland	Casino	Inzicht	2/2006	pag.	17-23.

1		Nederland	kent	–anno	2006-		veertien	legale	casinovestigingen,	dertien	

daarvan	zijn	reguliere	vestigingen	van	Holland	Casino	in	diverse	

gemeenten	verdeeld	over	Nederland.	Holland	Casino	Schiphol	is	echter	

slechts	toegankelijk	voor	vertrekkende	of	transferpassagiers	(18+)	en	

kent	daarnaast	openingstijden	die	niet	bepaald	aansluiten	bij	het	idee	

van	een	‘avondje	uit’.	Het	casino	op	de	nationale	luchthaven	opent	

namelijk	in	de	vroege	ochtend	en	sluit	in	de	vroege	avond.

2		Aantallen	inclusief	opgelegde	bezoekbeperkingen	en	entreeverboden	

en	via	internet	ontvangen	en	gehonoreerde	verzoeken.

3	Zie	artikel	Holland	Casino	op	het	internet:	‘easy	money?’	Pagina	22-27.

Casino’s hebben sinds de tijd van Al Capone 
een zweem van illegaliteit gekend en hoewel 

Holland Casino pas dertig jaar geleden met 
casino’s ten tonele verscheen, duikt ook in 

deze streng door de Staat gecontroleerde 
onderneming het witwasspook nog  

wel eens op. Terwijl Holland Casino, onder 
andere ondersteund door de uitspraken van 

toenmalig minister van Justitie Donner,  
al sinds jaar en dag duidelijk maakt niet  
mee te werken aan witwassen, blijkt dat 

witwascliché – in schoonmaakterminologie – 
moeilijk uitwisbaar.

In	februari	2006	publiceert	het	ministerie	van		

Financiën	de	resultaten	van	een	onderzoek	naar		

de	omvang	en	de	effecten	van	witwassen.	Het	rapport	

verschaft	een	verrassend	nieuwe	kijk	op	het		

Nederlandse	witwasvraagstuk.	De	aanname	was	

jarenlang	dat	er	in	Nederland	wel	werd	witgewassen,	

maar	men	ging	er	niet	van	uit	dat	het	op	grote	schaal	

gebeurde.	Het	onderzoeksteam	van	de	Utrecht	School	

of	Economics,	onder	leiding	van	professor	dr.	Brigitte	

Unger,	ontdekte	al	snel	dat	het	ging	om	geldstromen	

waarbij	miljoenen	niks	zijn.	Met	witwassen	in		

Nederland	is	een	bedrag	gemoeid	van	tenminste		

18,5	miljard	euro.	Het	rapport	toont	ook	aan	dat	er	

verbanden	zijn	tussen	het	witwassen	en	de	financie-

ring	van	terrorisme.	De	impact	van	deze	constatering	

alleen	al	heeft	ertoe	geleid	dat	de	politiek	zich	meer	

dan	ooit	tevoren	realiseert	dat	de	veiligheid	van	het	

land	ermee	gediend	is	als	de	aangetroffen	witwas-

mogelijkheden	in	de	diverse	sectoren	sterk	worden	

Rood,	
zwart	
of	was	
het	
wit?
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waaronder	naast	criminologen	bijvoorbeeld	ook	

economen,	zou	het	eindresultaat	nieuwe	inzichten	

kunnen	verschaffen.	Witwassen	als	probleemstelling	

leent	zich	bij	uitstek	voor	een	dergelijke	aanpak.		

Je	hebt	met	zoveel	verschillende	facetten	te	maken:	

criminelen,	geldstromen,	beleidsmakers,	antropologie,	

politiek.	Het	was	een	uitdaging	om	met	dit	team	zoveel	

mogelijk	denkrichtingen	in	deze	studie	te	verpakken.	

Ik	denk	dat	ons	dat,	mede	dankzij	de	ondersteuning	

van	dr.	Greg	Rawlings	van	het	Centre	for	Tax	Integrity	

van	de	Australian	National	University,	gelukt	is.”

Wanneer is er sprake van witwassen?
Brigitte	Unger:	“Voor	ons	onderzoek	zijn	we	uitgegaan	

van	de	formulering	dat	er	van	witwassen	sprake	is,	als	

men	uit	enig	misdrijf	verkregen	geld	probeert	in	het	

witte	circuit	te	krijgen.	Anders	gezegd:	er	is	sprake	

van	witwassen	als	het	te	witten	geld	afkomstig	is	van	

criminaliteit	zoals	drugshandel	of	grote	fraude.	Voor	

het	onderzoek	zijn	we	dus	niet	op	jacht	gegaan	naar		

de	kleine	zwartspaarder	die	toevallig	een	bescheiden	

erfenisje	voor	de	fiscus	verborgen	wil	houden.”	Het	

bedrag	van	18,5	miljard	euro	aan	witwasgeldstromen	

in	Nederland	waarover	het	rapport	rept,	is	louter	

gebaseerd	op	criminele	gelden.	Zo’n	75%	van	dit	

bedrag	(circa	14,7	miljard	euro)	is	afkomstig	van	in	het	

buitenland	gepleegde	criminaliteit,	de	rest	(3,8	miljard	

euro)	is	te	traceren	naar	in	Nederland	gepleegde	

criminaliteit.	Deze	bedragen	zijn	gebaseerd	op	gege-

vens	van	onder	andere	het	Centraal	Bureau	voor	de	

Statistiek.	Zo	levert	dit	bureau	schattingen	aan	voor	

de	groei	van	de	schaduweconomie	in	Nederland.	

Brigitte	Unger:	“Dat	is	wel	handig	als	je	internationale	

geldstromen	uit	bijvoorbeeld	de	cocaïnehandel	wilt	

berekenen.	Voor	een	econoom	als	ik	is	het	uitermate	

prettig	dat	Nederland	heel	veel	goede	data	heeft	en	

heel	veel	aan	empirisch	onderzoek	doet.	Dat	maakt	ons	

werk	een	stuk	gemakkelijker.”	

Hoe komt het dat er zoveel meer  
buitenlands crimineel geld in Nederland 
wordt witgewassen?
Brigitte	Unger:	“Juist	omdat	Nederland	zo’n	sterke	

financiële	markt	vormt,	is	het	voor	witwassers		

aantrekkelijk	om	de	te	wassen	criminele	geldstromen	

hier	doorheen	te	laten	vloeien.	Er	is	een	enorme	massa	

zwart	geld	in	omloop,	die	gaat	‘all	over	the	world’.	Niet	

alleen	Nederland	wordt	geconfronteerd	met	enorme	

witwastransacties,	binnen	de	Europese	Unie	zijn	nog	

diverse	andere	sterke	financiële	markten	die	soortgelijke	

ervaringen	hebben.	Het	zal	voor	de	EU	erg	moeilijk	zijn	

het	witwassen	te	stoppen,	want	er	gaat	heel	veel	geld	in	

om	en	er	kan	dus	ook	gemakkelijk	geld	worden	verstopt.	

Als	ik	met	enkele	miljoenen	in	Suriname	iets	wil	doen,	

valt	dat	op.	Maar	doe	ik	dat	bijvoorbeeld	in	Nederland	of	

een	ander	West-Europees	land,	valt	het	niet	op.	Het	

hangt	straks	af	van	de	bereidheid	van	de	aangesloten	

lidstaten	of	een	samenwerking	zal	resulteren	in	een	

afname	van	de	witwasomvang.	Zolang	je	nog	eilandjes	

hebt	binnen	de	EU	zoals	Luxemburg,	waar	alles	mag,	of	

een	enclave	zoals	Liechtenstein,	geen	EU-lid	en	econo-

misch	sterk	afhankelijk	van	haar	bankgeheim,	hou	je	

het	probleem.	Sommige	landen	zijn	simpelweg	niet	

teruggebracht.	Een	voor	Holland	Casino	belangrijke	

conclusie	van	het	rapport	luidt	dat	er,	in	tegenstelling	

tot	de	publieke	opinie,	bij	’s	lands	casinomonopolist	

nauwelijks	sprake	is	van	witwassen.	De	studie	verwijst	

naar	schattingen	volgens	welke	zo’n	1,5	miljoen	euro	

wordt	witgewassen	in	de	Nederlandse	casino’s.	Het	

academische	rapport	is	niet	onopgemerkt	gebleven.	

Wereldwijd	verspreid	heeft	‘The	amounts	and	the	

effects	of	money	laundering’	bewondering	afgedwongen	

bij	zowel	internationale	witwasexperts	als	financiële	

deskundigen.	Reden	voor	Holland	Casino	Inzicht	om,		

in	gesprek	met	professor	dr.	Brigitte	Unger,	het	thema	

‘witwassen’	eens	verder	uit	te	diepen.

In opdracht van het ministerie van Financiën
De	laatste	15	jaar	is	er	geregeld	onderzoek	gepleegd	

rond	het	fenomeen	witwassen.	Echter	tot	voor	kort	

louter	bekeken	vanuit	de	optiek	van	criminologen.		

Het	ministerie	van	Financiën	wilde	een	meer	interdis-

ciplinaire	aanpak	voor	het	in	kaart	brengen	van	de	

groeiende	witwasproblematiek.	Sinds	de	aanslag	op	de	

Twin	Towers	wordt	met	name	de	financiering	van	

terrorisme	steeds	vaker	in	verband	gebracht	met	

witgewassen	criminele	gelden.	Brigitte	Unger:	“Het	

aanbod	van	het	ministerie	bereikte	me	op	een	moment	

dat	ik,	samen	met	een	dertigtal	experts	uit	verschil-

lende	disciplines	en	onder	leiding	van	de	legendarische	

John	Braithwaite	–	winnaar	van	de	2006		

Stockholmprijs	voor	criminologie	–	onderzoek	deed	

voor	the	Regulatory	Institutions	Network	van	de	

Australian	National	University	in	Canberra.”	De		

Oostenrijkse	professor	dr.	Brigitte	Unger	is	sinds	2002	

hoogleraar	Economie	van	de	Publieke	Sector	bij	de	

Utrecht	School	of	Economics	van	de	Universiteit	

Utrecht.	Deze	economische	faculteit	is	gericht	op	

interdisciplinair	werken.	Brigitte	Unger:	“Precies	

datgene	wat	het	ministerie	zocht.	Door	het	onder-

zoeksteam	samen	te	stellen	uit	diverse	disciplines,	

g 18.�00.000.000,-
Witwassen	in	Nederland

g 1.�00.000,-

Mogelijk	witwassen	bij	
Holland	Casino
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coöperatief	of	lijken	alleen	maar	coöperatief,	terwijl	in	

de	praktijk	de	verschillen	blijven	bestaan.	Met	andere	

woorden:	het	schort	nog	aan	die	broodnodige	samenwer-

king.	Internationaal	gezien	staat	Nederland	op	de	

zevende	plaats	van	de	landen	waar	het	goed	witwassen	

is.	Op	nummer	één	overigens	staat	Luxemburg.”

Een nieuwe onderzoeksvraag
Brigitte	Unger:	“Toen	we	hadden	vastgesteld	hoe	groot	

de	omvang	was	en	welke	effecten	het	witwassen	in	

Nederland	had,	stelde	onze	opdrachtgever,	directeur	

Financiële	Markten	van	het	ministerie	van	Financiën	

Bernard	Ter	Haar,	meteen	een	nieuwe	vraag,	namelijk	

‘Waar	zit	al	dat	geld	dan?’.	Het	hoofdstuk	dat	deze	

vraag	beantwoordt,	heeft	de	meeste	aandacht	getrok-

ken.	In	de	media	werd	wel	eens	beweerd	dat	80%	van	

de	casino-omzet	wordt	witgewassen.	Dat	zouden	dan	

honderden	miljoenen	op	jaarbasis	moeten	zijn.	Als	je	

echter	wat	dieper	graaft	en	je	constateert	hoe	het	in	

de	Holland	Casino’s	allemaal	geregeld	is,	dan	kun	je	

onmogelijk	dergelijke	beweringen	hard	maken.	Denk	

alleen	maar	eens	aan	datgene	wat	witwassers	al	snel	

afschrikt:	de	kans	op	herkenning	doordat	je	je	moet	

legitimeren,	het	feit	dat	er	overal	bewakingscamera’s	

zijn,	of	de	meldingen	die	Holland	Casino	doet	aan	het	

Meldpunt	Ongebruikelijke	Transacties	van	de	overheid.	

Je	valt	ook	meteen	op	als	je	spelgedrag	een	bepaalde	

absurditeit	vertoont.	Door	bijvoorbeeld	op	zwart	én	

rood	tegelijk	te	spelen,	kun	je	bijna	de	helft	van	je	

geld	‘witten’	maar	met	zo’n	abnormaal	speelgedrag	val	

je	meteen	door	de	mand.	Allemaal	facetten	waardoor	je	

zou	opvallen	en	dat	is	het	laatste	wat	de	potentiële	

witwasser	wil.	In	onze	studie	verwijzen	we	naar	

berekeningen	die	uitkomen	op	zo’n	1,5	miljoen	euro,	

dat	is	bijna	niks	als	je	het	afzet	tegenover	het	totaal	

van	18,5	miljard	euro.”

Volgens	het	rapport	zitten	de	berekende	18,5	miljard	

euro	aan	witwasgelden	vooral	in	de	vastgoedmarkt.	

Verder	wordt	een	aanzienlijk	deel	witgewassen	via	

‘gesjoemel’	met	fondsen	en	rekeningen.	Brigitte	Unger:	

“Ik	was	dan	ook	verbaasd	door	het	uitblijven	van	

reacties	uit	een	sector	als	de	verzekeringen.	Ook	het	

bankwezen	bleef	stil.	Alleen	de	vastgoedsector	werd	er	

door	de	media	uitgepikt,	alsof	daar	de	enige	rotte	

appel	zat.	Er	zijn	nog	meer	sectoren	waarbinnen	fors	

wordt	witgewassen,	maar	een	ding	is	zeker:	de	

Nederlandse	casino’s	zijn	het	niet.”

Holland Casino geen toneel voor stelselmatig 
witwassen van criminele gelden
Brigitte	Unger:	“Ik	denk	dat	wereldwijd	in	casino’s	

ontzettend	veel	wordt	witgewassen,	maar	pertinent	

niet	in	de	vestigingen	van	Holland	Casino.	Dat	heeft	

deels	te	maken	met	het	feit	dat	deze	organisatie	een	

publieke	inrichting	is.	Het	gecontroleerd	aanbieden	

van	kansspelen	is	veel	belangrijker	dan	het	fourneren	

van	een	loket	voor	witwassers.	In	andere	landen	is	het	

minder	geregeld.	Er	is	daar	geen	meldingsplicht,	zoals	

we	die	in	Nederland	kennen	in	de	vorm	van	MOT	en	

WID1.	Soms	zelfs	zijn	de	eigenaren	van	casino’s	

drugsdealers	die	hun	eigen	casino	gebruiken	om	wit	te	

wassen.	Dankzij	het	feit	dat	Holland	Casino	publiek	

eigendom	is	-	zij	is,	via	de	Staat,	van	ons	allen	–	

bestaat	er	geen	dubbele	agenda	wat	betreft	het	

bestaansrecht	of	doel	van	deze	organisatie.	Er	zijn	

geen	criminele	banden	of	eigenaren	die	hiermee	een	

mogelijkheid	hebben	om	wit	te	wassen.”

Kan witwassen worden uitgebannen?
Brigitte	Unger	is	stellig	in	haar	antwoord:	“Nee,	de	

reden	daarvoor	is	simpel.	Als	iets	aantrekkelijk	is	voor	

legaal	geld,	dan	trekt	het	ook	illegaal	geld	aan.	Je	

kunt	het	lokaal	wel	beperken	door	maatregelen	te	

treffen	waardoor	witwaspraktijken	ontmoedigd	worden	

of	de	pakkans	vergroot	wordt.	Maar	wat	je	als	effect	

zult	zien,	is	dat	de	betrokkenen	razendsnel	uitwijken	

naar	minder	risicovolle	oorden	op	de	financiële	

wereldmarkt	en	daar	doorgaan	met	hun	dubieuze	

praktijken.	Vergis	je	niet,	het	gaat	hier	veelal	om	

experts	die	goed	in	de	financiële	wereld	zijn	ingewijd.	

Deze	‘witte	boorden’-criminelen	volgen	de	wereldmarkt	

op	de	voet	en	weten	precies	wat	er	speelt	of	wat	er	

gaat	spelen.	Als	in	een	land	de	banken	aankondigen	

strenger	te	gaan	controleren	op	de	identiteit	van	hun	

cliënten,	zie	je	meteen	een	soepele	beweging	van	de	

illegale	geldstroom	die	daarvan	weg	wil	blijven.	Zolang	

er	ergens	in	de	wereld	nog	kanalen	vrij	zijn,	zoals	

bijvoorbeeld	de	Cayman	eilanden,	zullen	die	worden	

benut.”

Het verdrijven van het witwasspook begint 
in Brussel 
Door	de	internationale	aandacht	die	het	witwasrapport	

heeft	gekregen,	ligt	het	voor	de	hand	dat	er	nader	

onderzoek	zou	kunnen	plaatsvinden.	Vooral	Brussel	

zou,	voorafgaand	aan	een	mogelijke	Europese	kans-

spelwetgeving,	moeten	willen	weten	welke	elementen	

binnen	de	kansspelmarkt	gevoelig	zijn	voor	witwassen	

en	welke	elementen	hiertegen	goed	zijn	opgewassen.	

Ervaringen	van	de	diverse	lidstaten	met	kansspelaan-

bod,	privaat	en	publiek,	zouden	hiervoor	een	geschikte	

basis	vormen.	Brigitte	Unger:	“Als	wetenschapper	zou	

ik	wel	eens	willen	weten	welk	domein	de	beste	garantie	

biedt	tegen	het	witwassen	van	criminele	gelden.	Een	

vergelijking	binnen	de	EU	bijvoorbeeld,	tussen	privaat	

en	publiek.	Welke	van	de	twee	is	het	meest	witwas-

proof?	Ik	vermoed,	gezien	ons	eigen	onderzoek	in	

Nederland	dat	een	publieke	organisatie	zoals	Holland	

Casino	de	betere	kaarten	heeft,	maar	in	vergelijking	

met	andere	landen	moet	dat	nog	blijken.	Mijn	hypo-

these	zou	zijn	dat	als	iets	publiek	geregeld	is,	dit	beter	

Brigitte	Unger:	

“Ik	denk	dat	wereldwijd	in	

casino’s	ontzettend	veel	wordt	

witgewassen,	maar	pertinent	

niet	in	de	vestigingen	van	

Holland	Casino.”

Het anti-witwasbeleid van de Nederlandse 

overheid heeft tot doel het beschermen van de 

integriteit van het financiële stelsel, het 

tegengaan van het witwassen van misdaad-

gelden en het tegengaan van het financieren 

van terroristische misdrijven.



Holland	Casino	weigert		
14	gasten	dienstverlening

Wat doet Holland Casino om witwassen  
te voorkomen? Johan van Kastel, directeur 

Security & Risk Control, schetst de  
ontwikkelingen die sinds 2006 hebben 

plaatsgevonden op het gebied van  
compliance en ‘Customer Due Diligence’.
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beschermt	tegen	witwassen.	Dit	zou	een	argument	voor	

Brussel	kunnen	zijn	om,	als	de	grenzen	opengaan	voor	

concurrentie	binnen	de	kansspelmarkt,	te	kiezen	voor	

een	publiek	model	à	la	Nederland.	Het	hoeft	niet	per	se	

zo	uit	te	komen	dat	een	publieke	constructie	het	beste	

is,	maar	de	Europese	kansspelmarkt	moet	in	ieder	geval	

goed	geregeld	zijn.	Ook	eventuele	private	aanbieders	

moeten	zodanig	geselecteerd	worden	dat	ze	coöperatief	

zijn.	Als	ik	zie	dat	een	bepaalde	sector	criminelen	

aantrekt,	dan	moet	ik	die	sector	beter	gecontroleerd	

krijgen.	De	vastgoedsector	bijvoorbeeld	wordt		

onderzocht	door	het	Wetenschappelijk	Onderzoek-	en	

Documentatiecentrum	van	het	ministerie	van	Justitie.	

Ook	andere	risicosectoren	dienen	kritisch	te	worden	

doorgelicht.	Alles	met	de	bedoeling	de	witwas-

praktijken	uit	te	bannen.	Een	maatregel	in	Europees	

verband	zou	kunnen	zijn	dat	er	voor	casino’s	strengere	

regels	komen	bij	vergunningverlening.	Daarbij	is	het	

van	doorslaggevend	belang	dat	Brussel	moet	inzien	dat	

het	niet	alleen	mag	gaan	om	een	te	behalen	winstvoor-

deel,	het	competitie-element	of	om	de	belangen	van	de	

consument,	zoals	een	Europees	preventiebeleid	voor	

kansspelverslaving,	maar	dat	het	zeker	ook	moet	gaan	

om	zaken	zoals	veiligheid	en	witwasbestrijding.”

Vervolgonderzoek belangrijk 
Brigitte	Unger:	“Interessant	om	nog	nader	te	onderzoe-

ken	zou	zijn	welke	nieuwe	creatieve	witwasconstruc-

ties	worden	bedacht	om	door	de	mazen	van	de	regel-

geving	te	glippen?	Zijn	de	bij	Holland	Casino	genomen	

controlemaatregelen	een	schoolvoorbeeld	voor	‘hoe		

om	te	gaan	met	witwassers’?	Wat	doen	de	andere	EU-

landen	hieraan?	Wordt	er	in	een	vervolgonderzoek	met	

harde	feiten	aangetoond	dat	in	ons	omringende	landen	

in	casino’s	significant	meer	wordt	witgewassen?	Deze	

en	andere	vragen	zijn	stuk	voor	stuk	van	belang	bij	de	

keuze	die	Brussel	de	komende	jaren	moet	gaan	maken.	

De	antwoorden	moeten	mijns	inziens	leiden	tot	een	

Europees	beleid	dat	niet	alleen	het	concurrentiebeding	

voor	ogen	staat,	maar	vooral	het	veiligheidsaspect	ter	

harte	neemt.	Financiering	van	terrorisme	gebeurt	

immers	door	witwassen	en	als	het	je	lukt	om	een	of	

meerdere	risicosectoren	daarbij	uit	te	sluiten,	bied	je	je	

burgers	een	betere	bescherming.”

Meer	informatie	over	het	anti-witwasbeleid	van	Holland	Casino	vindt	u	

in	Holland	Casino	Inzicht	1/2005	pag.	8	en	Holland	Casino	Inzicht	1/2006	

pag.	10-11	en	in	deze	editie	van	Holland	Casino	Inzicht	in	het	artikel	

‘Holland	Casino	weigert	14	gasten	dienstverlening’.

1		WID:	Wet	Identificatie	Dienstverlening;	MOT:	Melding	Ongebruikelijke	

Transacties.

Het anti-witwasbeleidsplan 
Johan	van	Kastel:	“Maatregelen	tegen	witwassen	zijn	

voor	Holland	Casino	niet	nieuw.	Maar,	mede	gebaseerd	

op	adviezen	van	De	Nederlandsche	Bank,	hebben	we	in	

2006	een	verder	verfijnd,	integraal	anti-witwasbeleids-

plan	samengesteld.	Het	is	een	document	geworden,	

waarin	álle	preventieve	activiteiten	van	de	diverse	

afdelingen	en	disciplines	binnen	Holland	Casino	

betreffende	het	witwasrisico	zijn	verzameld	en	tot	één	

logisch	geheel	zijn	gesmeed.	De	zo	ontstane	reeks	

samenhangende	maatregelen	zorgt	ervoor	dat	onze	

organisatie	opgewassen	blijft	tegen	de	risico’s	van	het	

witwassen.	We	willen	absoluut	vermijden	dat	bepaalde	

individuen	onze	casino’s	gebruiken	om	zwart	geld	te	

witten.”	



Witwassen

Onder witwassen verstaat men de activiteiten 

die tot doel hebben de herkomst van zwart 

geld te verbergen en het geld in het normale 

economische verkeer te brengen. 

Witwassen kent drie fases:

-  plaatsing: contant geld in het girale circuit 

brengen;

-  versluiering: een reeks financiële trans- 

acties uitvoeren om zo de oorsprong van het 

geld te camoufleren;

-  integratie: het investeren van crimineel 

verkregen geld in de bovenwereld.

 

Witwassen vormt een bedreiging voor het 

financiële stelsel. Het ondermijnt de werking 

hiervan en beschadigt de reputatie van 

financiële dienstverleners. Daarnaast wordt 

de concurrentiepositie van ondernemingen, 

die zich niet inlaten met witwaspraktijken, 

aangetast.1
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Hoe kan het ‘in het girale verkeer brengen 
van contant geld’ deel uit maken van een 
witwasoperatie?
Johan	van	Kastel:	“Neem	als	voorbeeld	een	gast	die	

binnenkomt	met	contant	geld	en	dat	wisselt	voor	

fiches.	Hij	speelt	wat,	op	de	speeltafels	of	bij	de	

speelautomaten.	Later	op	de	avond	wisselt	hij	zijn	

fiches	weer	om	met	het	verzoek	het	bedrag	over	te	

boeken	naar	zijn	bankrekening.	Dát	is	zo’n	moment	dat	

je	als	dienstverlenende	financiële	instelling	goed	moet	

oppassen.	We	moeten,	voordat	we	zijn	verzoek	kunnen	

honoreren	–	met	andere	woorden	contant	geld	in	het	

girale	verkeer	brengen	–	weten	of	het	bewuste	bedrag	

legaal	verkregen	is.	Zo	niet,	ben	je	als	bedrijf	alleen	al	

door	de	plaatsingshandeling	mogelijk	betrokken	bij	

witwassen	en	dus	strafbaar.	De	in	het	beleidsplan	

beschreven	samenhang	van	preventiemaatregelen	vind	

je	terug	bij	de	incheckprocedures	bij	Front	Office,	de	

voorhanden	zijnde	speltracering	bij	speeltafels	en	

speelautomaten,	de	geldwisselprocedures	en	WID/	

MOT-procedures2	bij	de	kassa	en	de	Back	Office,	en	de	

controle	op	persoonsgegevens	door	de	afdeling	

Security	&	Risk	Control.	Pas	als	we	zeker	weten	dat	

zo’n	overboekingsverzoek	voor	onze	organisatie	geen	

risico	vormt,	zullen	we	dit	uitvoeren.”

Voldoen aan de richtlijnen
“Het	begint	feitelijk	al	bij	de	binnenkomst	van	de	

gast,”	aldus	Van	Kastel.	“We	willen	weten	wie	onze	

bezoekers	zijn.	We	zitten	momenteel	ruim	over	de	

helft	van	het	traject	waarbij	we	alle	personen	opnieuw,	

compleet	met	een	scan	van	hun	legitimatiebewijs,	in	

ons	registratiesysteem	invoeren.	Met	deze	operatie		

voldoen	we	aan	de	verscherpte	richtlijnen	in	het	kader	

van	de	Wet	Identificatie	bij	Dienstverlening.	Door	het	

vastleggen	van	de	persoonsgegevens	in	ons	registratie-

systeem	kunnen	we	de	bezoeker	in	kwestie	herkennen	

in	de	diverse	stadia	van	zijn	of	haar	bezoek.	Dat	kan	

zijn	bij	het	contant	geld	wisselen	aan	de	speeltafels,	

het	omwisselen	van	fiches	aan	de	kassa,	of	bijvoor-

beeld	bij	het	overboeken	van	speelwinst	op	een	

bankrekening.”

De integriteit van de onderneming staat  
op het spel
Holland	Casino	is	een	bedrijf	dat	financiële	diensten	

verleent	aan	haar	gasten.	Het	heeft	een	verant-

woordelijkheid	in	het	beoordelen	of	de	door	een	gast	

gevraagde	financiële	dienst	verricht	kan	worden	zonder	

dat	daarbij	een	reputatierisico	ontstaat.	Van	Kastel:	

“Stel	dat	een	gast	80.000	euro	overgeboekt	wil	hebben.	

Dan	moeten	wij	ons	eerst	afvragen	waarom	we	dat	

zouden	willen	doen?	Stel	dat	het	crimineel	geld	is,	dan	

loop	je	namelijk	het	risico	dat	straks	blijkt	dat	je	hebt	

meegeholpen	aan	bijvoorbeeld	de	financiering	van	

terrorisme,	of	aan	het	witwassen	van	zwart	geld.	Je	

móét	dus	vooraf	vragen	stellen	over	de	gewenste	

overboeking.	Je	móét	je	afvragen	of	zo’n	financiële	

transactie	de	integriteit	van	het	bedrijf	kan	aantasten.”

Voldoen	aan	de	Wet	Identificatie	bij	Dienstverlening	is	

relevant	om	de	ontheffing	op	basis	van	financiële	

wetgeving	te	kunnen	behouden.	De	ontheffing	is	

belangrijk	in	het	kader	van	de	dienstverlening	aan	

gasten,	zoals	het	in	depot	nemen	van	gelden	en	het	

overboeken	van	speelwinsten.	De	Nederlandsche	Bank	

heeft	het	anti-witwasbeleidsplan	van	Holland	Casino	

in	de	praktijk	getoetst	en	heeft	daarbij	een	aantal	

aanbevelingen	gedaan.	Johan	van	Kastel:	“Zo	maakten	

we	in	het	verleden	soms	een	uitzondering	op	registra-

tie	en	de	identificatieplicht.	Bijvoorbeeld	als	een	grote	

groep	een	arrangement	had	geboekt	en	één	persoon		

in	dat	gezelschap	had	geen	geldig	identiteitsbewijs		

bij	zich.	Tegenwoordig	maken	we	die	uitzonderingen	

niet	meer.”	

Compliance: speerpunt nummer één
Holland	Casino	is	in	de	dertig	jaren	van	haar	bestaan	

een	overwegend	‘rule-based’	organisatie	gebleken.	De	

diverse	managementhandboeken	en	instructiehandlei-

dingen,	met	honderden	regels	en	procedures,	getuigen	

daarvan.	Van	Kastel:	“Compliance	–	de	wijze	waarop	

een	organisatie	voldoet	aan	de	wet	en	regelgeving	–	

houdt	echter	meer	in	dan	alleen	de	regeltjes	kennen	en	

volgen.	Naast	een	‘rule-based’	aansturing	is	nu,	geheel	

in	de	geest	van	de	tijd,	ook	een	‘risk-based’	benadering	

van	de	regels	vormgegeven.”	Het	is	voor	de	komende	

jaren	een	van	de	belangrijkste	speerpunten	die	de	

monopolist	zich	stelt.	Daartoe	is	inmiddels	een		

compliance	officer	aangesteld.	Deze	ziet	er	op	toe	dat	

compliance	zowel	in	procedurele	zin,	in	juridische	zin,	

als	in	personele	zin	een	onlosmakelijk	deel	van	de	

organisatie	wordt.	

Customer Due Diligence: ‘Ken uw gast’
Customer	Due	Diligence	(CDD)	beoogt	het	verkrijgen		

van	adequaat	inzicht	in	de	diverse	aspecten	van	de	

bezoekers	van	Holland	Casino	in	relatie	tot	de	diverse	

diensten	die	de	organisatie	aanbiedt,	voor	zover	deze	

een	risico	kunnen	vormen.	CDD	is	een	van	de	pijlers	van	

het	anti-witwasbeleid	bij	Holland	Casino.	Van	Kastel:	

“Het	is	lastig	om	de	risicobenadering	in	een	vat	met	

regels	te	gieten.	Er	wordt	feitelijk	een	bepaalde		

alertheid	of	‘Fingerspitzengefühl’	van	de	medewerker	

verwacht.	Deze	wordt,	als	professional,	in	staat	geacht	

zijn	gastenkennis	en	speelzaalervaring	zodanig	te	

gebruiken	dat	hem,	door	de	speelzaal	scannend,	al	snel	

opvalt	welke	gast	‘anders’	is,	of	anders	doet	dan	de	rest.”

De	Nederlandsche	Bank

In 1814 richtte Koning Willem I De Nederlandsche Bank (DNB) op. Oorspronkelijk een particuliere  

kredietverschaffer groeide De Nederlandsche Bank uit tot een naamloze vennootschap die enerzijds als 

zelfstandig bestuursorgaan opereert en anderzijds deel uitmaakt van het Europees Stelsel van Centrale 

Banken. De rol van DNB als bewaker van financiële stabiliteit is door de jaren heen onveranderd. In 2004 

fuseerde de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) met De Nederlandsche Bank. De nieuwe organisatie koos 

ervoor de naam De Nederlandsche Bank te behouden. 
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Het	CDD-beleid	houdt	in	dat	Holland	Casino	zelf		

een	inschatting	moet	maken	van	de	risico’s	die	een	

bepaalde	gast	of	een	bepaald	product	of	dienst		

met	zich	meebrengt	(risicoanalyse).	Teneinde	de	

geïdentificeerde	risico’s	te	verminderen,	dient	Holland	

Casino	beheersmaatregelen	te	treffen.	“CDD	gaan	we		

de	komende	tijd	meer	en	meer	inbedden	in	onze	

organisatie,”	vervolgt	Van	Kastel.	“We	brengen	dit	

compliancebeleid	dan	ook	op	structurele	wijze	onder	

de	aandacht	van	onze	medewerkers.	Het	moet	een	

soort	van	‘second	nature’	van	onze	medewerkers	

worden.	Een	vorm	van	alertheid	–	bij	het	observeren	

van	gedragingen	van	gasten	-	waarin	we	onze	mensen	

trainen	met	als	doel	het	afnemen	van	de	risico’s.”

Geen heksenjacht
Van	Kastel:	“Ik	wil	niet	de	indruk	wekken	dat	we	naar	

elke	zwarte	euro	op	zoek	zijn.	Daar	zijn	opsporings-

diensten	voor.	We	zijn	de	politie	niet,	wij	zijn	de	FIOD	

niet.	Als	iemand	met	een	paar	honderd	euro	komt	

spelen	en	hij	wint	of	verliest	wat,	dan	is	het	risico	van	

‘investeren	in	de	bovenwereld’	wel	erg	klein.	Hoe	

groter	het	bedrag	dat	het	girale	verkeer	in	gaat,	hoe	

meer	beheersingsmaatregelen	getroffen	worden.	Naast	

objectieve	vuistregels,	als	de	15.000	euro-MOT-grens,	

zijn	subjectieve	waarnemingen	in	het	kader	van	CDD	

van	evident	belang.	Achter	de	schermen	worden	deze	

door	medewerkers	afgegeven	signalen	onderzocht	en	

wordt	vastgesteld	of	er	niets	aan	de	hand	is	of	dat	er	

gerede	twijfel	is	over	de	gast	en	de	herkomst	van	het	

over	te	boeken	bedrag.	In	dat	laatste	geval	spreken	we	

de	betrokkene	aan	en	vertellen	hem	dat	hij	een	te	

groot	risico	voor	Holland	Casino	vormt.“

Holland	Casino	hoeft	daarbij	niet	te	bewijzen	dat	het	

geld	daadwerkelijk	een	illegale	herkomst	heeft.	Het	

aantonen	daarvan	blijft	een	taak	van	politie	en	

Justitie.	De	gast	wordt	duidelijk	gemaakt	dat	hij	een	

onaanvaardbaar	risico	vormt	in	het	kader	van	de	

integriteit	van	de	organisatie.	De	consequentie		

daarbij	is	dat	de	bewuste	persoon	wordt	uitgesloten	

van	dienstverlening.	Hem	wordt	vervolgens	een	

entreeverbod	opgelegd.	

‘Zero tolerance’
Johan	van	Kastel:	“We	streven	naar	‘zero	tolerance’	

wat	betreft	het	binnenlaten	van	gasten	die	niet	

voldoen	aan	de	registratie-	en	identificatieregels.	Dit	

impliceert	dat,	in	theorie,	zelfs	de	minister	van	

Justitie,	de	eindverantwoordelijke	voor	het	kansspel-

beleid	in	Nederland,	niet	binnenkomt	zonder	het	

voorgeschreven	document.”	Hij	voegt	eraan	toe:	“Laat	

duidelijk	zijn:	compliance	staat	voor	de	komende	jaren	

als	speerpunt	bovenaan	in	het	rijtje	van	doelstellingen	

van	Holland	Casino.	Daar	ben	ik	blij	mee.	Het	is	ten	

overvloede	een	duidelijk	signaal	naar	de	overheid	en	

alle	betrokken	controlerende	instanties	dat	we	als	

monopolist	de	verantwoordelijkheid	serieus	nemen	ten	

aanzien	van	risicomanagement	in	zijn	geheel	en	het	

anti-witwasbeleid	in	het	bijzonder.”

Meer	informatie	over	het	anti-witwasbeleid	van	Holland	Casino	vindt	u	

in	Holland	Casino	Inzicht	1/2005	pag.	8	en	Holland	Casino	Inzicht	1/2006	

pag.	10-11	en	in	deze	editie	van	Holland	Casino	Inzicht	in	het	artikel:	

‘Rood,	zwart	of	was	het	wit? ’

1	Bron:	Anti-witwasbeleidsplan	Holland	Casino	2006.

2		WID:	Wet	Identificatie	Dienstverlening;	MOT:	Melding	Ongebruikelijke	

Transacties.

Customer	Due		
Diligence-beleid

Het CDD-beleid wordt internationaal gezien  

als pijler van het anti-witwasbeleid en als 

preventie tegen bedrijfsrisico’s. Het niet of 

onvoldoende aanwezig zijn van een CDD-beleid 

en procedures kan leiden tot het optreden  

van een aantal risico’s, zoals reputatierisico, 

operationeel risico, juridisch en concentratie-

risico. Deze risico’s - al dan niet in samenhang - 

kunnen een groot afbreukrisico vormen en  

tot directe en indirecte schade leiden, zowel 

materieel (verliezen) als immaterieel  

(reputatieschade). Volgens De Nederlandsche 

Bank is een adequate invulling van dit beleid 

van groot belang, waarbij het uitgangspunt een 

risk-based benadering is. 

Johan	van	Kastel:	

“We	willen	weten	wie	

onze	bezoekers	zijn.”

Uitsluiting	van		
dienstverlening	op	basis	
van	CDD-beleid

In 2006 werden door Holland Casino op basis 

van vigerende financiële richtlijnen 14 gasten 

uitgesloten van dienstverlening.



Holland	Casino,	april	2007	•	3/1	•	1918	•	Holland	Casino,	april	2007	•	3/1 Holland	Casino,	april	2007	•	3/1	•	1918	•	Holland	Casino,	april	2007	•	3/1

De corebusiness
Volgens	Carin	van	Berkel	vormt	het	kansspel	ondub-

belzinnig	het	hart	van	de	Holland	Casino-organisatie:	

“Spel	is	onze	corebusiness.	Daar	kunnen	we	kort	over	

zijn.	Sterker	nog,	als	enige	legale	aanbieder	van	casino-

spelen	in	Nederland	is	het	onze	primaire	taak	om	op	

een	veilige	en	betrouwbare	wijze	kansspelen	aan	te	bie-

den	binnen	de	kaders	van	het	Nederlands	kansspelbe-

leid.	Om	daar	invulling	aan	te	geven,	moeten	we	wel	

blijven	inspelen	op	veranderende	wensen	van	onze	gas-

ten.	Zo	zorgen	we	ervoor	dat	het	legale	alternatief	aan-

trekkelijk	is	én	blijft.	Dit	is	in	praktijk	minder	

eenvoudig	dan	het	wellicht	lijkt.	Het	is	in	ieder	geval	

zeker	geen	kwestie	van	af	en	toe	wat	nieuwe	tafelspe-

len	of	speelautomaten	neerzetten.	De	wensen	en	ver-

wachtingen	van	onze	gasten	zijn,	conform	hetgeen	zich	

aftekent	in	de	maatschappij,	de	afgelopen	jaren	name-

lijk	veranderd.	Gasten	willen,	naast	een	gevarieerd	aan-

bod	van	kansspelen,	meer	en	meer	genieten	van	goede	

service,	hoogwaardige	horeca	en	entertainment.	Om	op	

deze	veranderde	vraag	in	te	spelen	en	ons	aanbod	vol-

doende	onderscheidend	te	houden,	is	Holland	Casino	

meer	dan	spel	alleen.	Vandaar	de	slogan:	‘Holland	

Casino,	een	mooie	gelegenheid	om	uit	te	gaan’.”

Ballenbak
Dat	de	wensen	en	verwachtingen	van	de	huidige		

consument	sterk	veranderd	zijn,	bevestigt	Ko	Floor:	

“De	consument	van	vandaag	is	veel	kritischer	dan		

vijftien	jaar	geleden.	Daardoor	moet	je	je	als	organi-	

satie	veel	meer	dan	vroeger	blijven	onderscheiden.		

Dat	geldt	zonder	twijfel	ook	voor	Holland	Casino.		

Met	louter	functioneel	productaanbod	red	je	het		

niet.	De	consument	zoekt	een	‘Total	Erlebnis’.	Hij		

stelt	hogere	eisen	aan	de	manier	waarop	hij	zijn	tijd	

besteedt.	Naast	een	functionele	reden,	zoekt	hij	ook	

een	emotionele	reden	om	ergens	naar	toe	te	gaan.		

Het	liefst	doen	consumenten	namelijk	alles	tegelijk.		

Ko Floor is een autoriteit op het gebied van 

totaalconcepten. Als onafhankelijk des- 

kundige verstrekt hij adviezen aan onder- 

nemingen in binnen- en buitenland. Hij is 

directeur van het adviesbureau Retail  

Factory en auteur van boeken als ‘Marketing- 

communicatie Strategie’ en ‘Branding a store’.

Floor	vervolgt:	“Vroeger	ging	iemand	bijvoorbeeld	

alleen	naar	de	stad	om	boodschappen	te	doen,	tegen-

woordig	is	‘shoppen’	in	een	stadscentrum	of	

winkelgalerij	een	compleet	uitje	inclusief	horeca	en	

entertainment.	Steeds	meer	bedrijven	spelen	in	op	de	

verwachtingen	van	het	moderne	publiek.	Je	ziet	daar-

door	een	soort	integratie	plaatsvinden	tussen	retail,	

horeca	en	entertainment.	Alles	loopt	door	elkaar.	Win-

kelcentra	zorgen,	naast	het	gevarieerde	aanbod	van	

producten	en	horeca	ook	steeds	meer	voor	amusement.	

Dit	kan	variëren	van	een	poppenkastvoorstelling	tot	

groots	opgezette	evenementen.	Een	ander	voorbeeld	is	

Ikea.	Daar	gaan	mensen	niet	naar	toe	om	alleen	een	

kast	te	kopen.	Ikea	is	een	dagje	uit.	Beetje	rondlopen,	

meubels	kopen	natuurlijk,	maar	ook	een	hapje	eten	en	

de	kinderen	in	de	ballenbak.	Wat	te	denken	van	de	

Holland	Casino,	
meer	dan	spel	alleen

Holland Casino is de enige vergunninghouder voor casinospelen in  
Nederland. Het is dan ook logisch dat je bij de naam ‘Holland Casino’ in 
eerste instantie denkt aan allerhande kansspelen. Van Black Jack tot 
Roulette, van Punto Banco tot Videospeelautomaat. Toch biedt Holland 
Casino meer dan spel alleen. De noodzaak daartoe werd pijnlijk duidelijk 
in de jaren tachtig, in de hoogtijdagen van de illegale Golden Ten  
casino’s. Deze pseudo-casino’s trokken veel publiek met optredens van 
bekende artiesten. Holland Casino heeft zich dat aangetrokken. Niet  
voor niets luidt de zogenaamde ‘pay-off’ (slotzin) in de diverse reclame-
uitingen sindsdien ‘een mooie gelegenheid om uit te gaan’. Maar waarom 
is het aanbieden van kansspelen alleen niet voldoende? Samen met Carin  
van Berkel, directeur Marketing, Amber Ho-A-Sjoe, directeur Product-
management, en Ko Floor, onafhankelijk retailadviseur, geeft Holland 
Casino Inzicht antwoord op deze vraag.

Carin	van	Berkel:	

“Spel	is	onze	corebusiness.”
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bioscoop?	Daar	zie	je	eveneens	een	integratie	tussen	

het	originele	productaanbod	-	de	film	-,	horeca	en		

entertainment.	De	bioscoop	is	niet	meer	puur	en	alleen	

een	paar	uurtjes	naar	het	witte	doek	kijken.	Ook	daar	

worden	snacks	en	drankjes	te	koop	aangeboden	en	zijn	

er	kleine	merchandisingshops.	Voor	schouwburgen	en	

theaters	geldt	min	of	meer	hetzelfde;	naast	optredens	

heb	je	er	thema-avonden,	besloten	feesten	en	recepties	

en	ook	hier	de	mogelijkheid	tot	het	kopen	van	de	

gethematiseerde	t-shirts,	cd’s	en	posters.”	

I want it all and I want it now
Volgens	Floor	zijn	de	veranderde	wensen	en		

verwachtingen	van	consumenten	terug	te	voeren		

op	uiteenlopende	maatschappelijke	ontwikkelingen.	

“In	de	afgelopen	jaren	is	de	belevingscontext	van		

mensen	veel	breder	geworden.	Consumenten	doen	

tegenwoordig	veel	meer	ervaringen	op	dan	vroeger.	

Generaliserend	kun	je	stellen	dat	mensen	materialis-

tisch	gezien	al	bijna	alles	hebben.	Vergelijk	het	met	de	

bekende	piramide	van	Maslow:	iedereen	heeft	tegen-

woordig	zijn	basisbehoeften	min	of	meer	ingevuld	en	

is,	veel	meer	dan	vroeger,	bezig	met	zelfontplooiing.	

Mensen	willen	zich	proberen	te	onderscheiden	van	

anderen.	Een	eigen	identiteit	ontwikkelen.	Daarbij	is	

de	consument	behoorlijk	verwend	geworden:	‘I	want	it	

all	and	I	want	it	now’	is	wat	dat	betreft	een	toepas-

selijke	zin	uit	het	gelijknamige	nummer	van	de	

rockband	Queen.	Mensen	willen	alles	tegelijk	en	willen	

het	vooral	ook	direct	beschikbaar	hebben.”

Onderscheidend door een totaalconcept
Bedrijven	moeten	de	laatste	jaren	meer	moeite	doen	

om	op	te	vallen	om	in	de	gunst	te	komen	bij	de	consu-

ment.	Producten	en	diensten	worden	zodanig	onder	de	

aandacht	gebracht	dat	aan	het	verwachtingspatroon	

van	de	aanstaande	klant	wordt	voldaan.	Deze	maat-

schappelijke	trend,	het	bedienen	van	de	‘verwende’	

consument,	heeft	ook	consequenties	voor	Holland	

Casino.	Om	aan	het	stijgende	verwachtingspatroon	van	

de	gemiddelde	bezoeker	te	voldoen,	is	bij	Holland	

Casino	een	hoogwaardig	horeca-aanbod	te	vinden.	

Volgens	Amber	Ho-A-Sjoe	is	het	doel	hiervan	tweele-

dig:	“Mensen	willen	naast	het	spelen	van	een	spel	ook	

de	mogelijkheid	hebben	om	wat	te	eten	of	te	drinken.	

Geheel	in	lijn	met	zo’n	‘complete	avond	uit’	die	wij	wil-

len	bieden,	vormt	de	horeca	dan	ook	een	perfecte	

aanvulling	of	onderbreking	op	de	spanning	van	het	

spel.	Belangrijker	echter	is	dat	Holland	Casino	zich,		

bij	eigenlijk	alles	wat	ze	doet,	blijft	onderscheiden	van	

andere	kansspelaanbieders.	En	uit	onderzoek	blijkt	dat	

juist	horeca	hierbij	een	centrale	rol	speelt.	Dat	maakt	

Holland	Casino,	naast	het	exclusieve	aanbod	van	tafel-

spelen,	tot	het	echte	casino.”	

Sinds	begin	jaren	negentig	hoort	om	precies	dezelfde	

reden	ook	entertainment	bij	de	avond	uit	die	Holland	

Casino	haar	gasten	voorschotelt.	“Er	treden	bij	ons	

allerlei	artiesten	op.	Dat	varieert	van	een	pianist	of	

een	mime-act	tot	optredens	van	artiesten	als	Lee	

Towers,	Do,	Gerard	Joling	of	complete	dinershows”,	

aldus	Carin	van	Berkel.	Ook	qua	spelaanbod	probeert	

Holland	Casino	in	te	spelen	op	de	steeds	hogere	ver-

wachtingen	van	haar	gasten.	Amber	Ho-A-Sjoe:	“Ook	

op	dit	gebied	vinden	er	voortdurend	innovaties	plaats.	

Hoewel	je	natuurlijk	diverse	traditionele	spelen	hebt	

die	al	jaren	meegaan,	willen	wij	op	de	hoogte	blijven	

van	de	laatste	trends	op	het	gebied	van	tafelspelen	en	

speelautomaten.	Hiervoor	houden	wij	de	internationale	

ontwikkelingen	nauwlettend	in	de	gaten.	Voor	ons	

geldt:	het	spelaanbod	moet	toonaangevend	zijn	én	

blijven.”	Deze	mening	is	ook	Ko	Floor	toegedaan:	

“Hoewel	er	wellicht	best	een	paar	Holland	Casino-

gasten	zullen	zijn	die	je	zo	in	een	kale	omgeving	met	

tafelspelen	en	automaten	zou	kunnen	neerzetten,	

moet	je	de	overgrote	meerderheid	van	je	publiek	ook	

met	je	spelaanbod	blijven	verrassen.”

Meer dan een gehaktbal
Corebusiness	of	niet:	kwaliteit	is	bij	alles	het	centrale	

uitgangspunt.	Holland	Casino	staat	op	het	standpunt	

dat	alle	productfacetten	die	zij	haar	bezoekers	wil	aan-

bieden	van	A-kwaliteit	behoren	te	zijn.	Ko	Floor:	“Zo’n	

uitgangspunt	moet	inderdaad	gelden	voor	alles	wat	men	

doet.	Wanneer	je	als	casino	besluit	om	entertainment	

aan	te	bieden,	dan	moet	het	goed	zijn.	Een	optreden	in	

Holland	Casino	krijgt	hetzelfde	niveau	als	in	een		

concertzaal,	schouwburg	of	theater.	Het	eten	kan		

qua	smaak	en	presentatie	wedijveren	met	een	goed		

restaurant.	Gasten	nemen	nu	eenmaal	geen	genoegen	

meer	met	een	gehaktbal.	Kortom,	wanneer	een	gast	

besluit	om	naar	Holland	Casino	te	gaan,	dan	moet	dit	

aansluiten	bij	zijn	of	haar	verwachtingspatroon.		

Ik	attendeer	mijn	cliënten	dan	ook	regelmatig	op	het	

risico	dat	men	loopt	als	de	belofte	richting	de	consu-

ment	niet	over	de	hele	linie	wordt	waargemaakt.”	

Om	de	kans	op	een	positief	eindoordeel	zo	groot	mogelijk	

te	maken,	moeten	alle	onderdelen	volgens	Floor	comple-

mentair	zijn.	“Als	ik	naar	Holland	Casino	kijk,	kan	ik	me	

voorstellen	dat	dit	bepalend	is	voor	de	manier	waarop	

het	casino	wordt	beleefd	en	gewaardeerd.	Dat	geldt	dus	

voor	je	spelaanbod,	maar	evengoed	voor	al	het	andere;	

van	entreegebied	tot	speelzaal,	van	toiletten	tot	restau-

rant,	van	parkeerplaats	tot	podium.	Het	moet	altijd	vol-

doen	aan	de	verwachtingen	van	je	gast.	Wanneer	deze	

het	gevoel	krijgt	dat	er	‘toch	nooit	iets	verandert	bij	

Holland	Casino’,	zal	hij	vroeger	of	later	zijn	heil	ergens	

anders	zoeken.”	Carin	van	Berkel	voegt	hier	aan	toe:	“En	

dat	is	nu	juist	wat	wij	willen	voorkomen.	Als	we	blijven	

steken	in	een	verstard	aanbod,	niet	mee	kunnen	of		

willen	gaan	met	trends	op	het	gebied	van	vrijetijds-

besteding,	worden	we	voor	onze	bezoekers	onaantrek-

kelijk.	En,	gelet	op	onze	corebusiness	–	het	aanbieden	

van	legaal	kansspel	-		jagen	we	daarmee	mensen	die	

behoefte	hebben	aan	het	spelen	van	een	kansspel	de	

illegaliteit	in.	Dat	kan	nooit	de	bedoeling	zijn.	Daarom	is	

Holland	Casino	vandaag	de	dag	meer	dan	spel	alleen.”	

Ko	Floor:	“Mensen	

willen	alles	tegelijk.”

Amber	Ho-A-Sjoe:	

“Het	speelaanbod	

moet	toonaangevend		

zijn	én	blijven.”
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Een logische stap
Gerard	Prins:	“De	voorbereidingen	zijn	in	volle	gang.	We	

koersen	op	een	mogelijke	opening	medio	dit	jaar.”	Prins,	

die	o.a.	bij	Unilever	diverse	managementfuncties	heeft	

bekleed	en	in	2002	door	het	Ministerie	van	Economische	

Zaken	werd	uitgeroepen	tot	E-manager	van	het	jaar,	ziet	

de	nieuwste	telg	van	de	casinofamilie	als	een	logische	

stap:	“Er	is	veel	illegaal	en	niet	gecontroleerd	aanbod	op	

internet.	Daar	moet	een	legaal	alternatief	tegenover	

staan,	veilig	en	met	waarborgen	omgeven.	Het	is	mijn	

taak	om	de	benodigde	processen	aan	‘de	achterkant’	te	

optimaliseren	en	te	realiseren	dat	de	uitstraling	aan	‘de	

voorkant’	beantwoordt	aan	het	beeld	dat	de	overheid	

voor	ogen	heeft	als	we	het	hebben	over	het	legale	

antwoord	op	de	wildgroei	van	illegale	internetcasino’s.”	

Forse inspanning
Nu	wordt	er	al	weer	snel	geroepen	dat	de	overheid	

Holland	Casino	gebruikt	om	via	zo’n	gemonopoliseerde	

legale	casinosite	nog	wat	extra	miljoenen	in	de	

schatkist	te	krijgen.	Gerard	Prins:	“Het	is	beslist	geen	

‘easy	money’.	Het	zal	een	forse	inspanning	vereisen	om	

de	huidige	Nederlandse	internetspelers	te	bereiken	

met	de	boodschap	dat	ze	beter	af	zijn	met	ons	legale	

aanbod.	Het	feit	alleen	al	dat	de	meesten	van	hen	de	

diverse	op	de	Nederlandse	markt	opererende	websites	

niet	als	illegaal	beleven,	impliceert	dat	we	straks	in	

concurrentie	moeten	treden	met	honderden	andere	

aanbieders	op	het	internet.	Zowel	bij	de	overheid		

als	binnen	onze	organisatie	is	er	het	besef	dat	de	

concurrent	slechts	één	muisklik	verwijderd	is.”	

Er	zijn	momenteel	naar	schatting	zo’n	277.000		

Nederlanders	die	wel	eens	een	gokje	wagen	op	het	

internet.	Gerard	Prins:	“Het	valt	te	betwijfelen	of	al	

deze	mensen	achttien	jaar	of	ouder	zijn.	Weliswaar	

moet	men	wat	gegevens	invullen,	maar	deze	worden		

bij	illegale	sites	niet	of	nauwelijks	geverifieerd.		

Holland Casino Digitaal
De	Tweede	Kamer	heeft	op	14	september	2006	het	

voorstel	aangenomen	voor	de	proef	met	een	digitaal	

Holland	Casino	voor	een	periode	van	drie	jaar,	waarbij	

het	laatste	jaar	een	evaluatiejaar	is.	De	Eerste	Kamer	

heeft	eind	2006	aangegeven	een	besluit	dat	een	

wettelijk	kader	schept	voor	het	gokken	via	internet		

op	te	schorten	door	het,	met	nog	een	vijftal	andere	

wetsvoorstellen,	controversieel	te	verklaren.	De	

verwachting	is	dat	het	bewuste	wetsvoorstel	in	de		

loop	van	2007	opnieuw	in	behandeling	zal	worden	

genomen.	Bij	het	ter	perse	gaan	van	deze	editie	van	

Holland	Casino	Inzicht	ligt	het	voorstel	tot	wets-

wijziging	van	de	Wet	op	de	kansspelen	nog	bij	de	

Eerste	Kamer.	Ervan	uitgaande	dat	de	Eerste	Kamer	

binnenkort	alsnog	‘groen	licht’	geeft,	heeft	het	team	

van	Holland	Casino	Digitaal	het	nodige	voorwerk	

verricht	om	het	legale	casinoalternatief	ook	op	

internet	te	kunnen	bieden.

Holland	Casino	
op	het	internet:	

easy	money?

Kan de nieuwe legale casinosite een  
goudmijn voor de staat worden? Wat komt er 

allemaal bij kijken om zo’n website te  
starten? Een vraaggesprek met Gerard Prins, 

sinds 1 januari 2007 directeur van Holland 
Casino Digitaal.
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Als	een	kind	van	dertien	jaar	zich	bij	zo’n	illegale	

casinosite	aanmeldt	als	een	volwassene	krijgt	het	

zonder	problemen	toegang.	En	ken	je	het	creditcard-

nummer	van	een	van	je	ouders	dan	staat	niets	meer	

een	gokje	wagen	in	de	weg.	Bij	ons	zal	dat	anders	zijn.”

Fysieke bezoekersregistratie 
Het	proces	dat	Holland	Casino	gaat	inrichten,	houdt	in	

dat	de	internetbezoeker	zich	persoonlijk	dient	te		

registreren.	Zo’n	registratie	is	mogelijk	bij	de	receptie-

balies	van	de	verschillende	Holland	Casinovestigingen,	

maar	ook	kan	men	straks	terecht	bij	het	Postkantoor.	

Een	aanmelding	in	eigen	persoon	voor	het	digitale	

Holland	Casino	is	een	van	de	vereisten	die	de	casino-

organisatie	met	de	overheid	is	overeengekomen.	

Daarbij	moet	ook	een	Nederlands	bankrekeningnummer	

worden	opgegeven.	Vervolgens	kan	men	thuis		

de	registratie	afronden	op	www.hollandcasino.nl.		

Gerard	Prins:	“Als	een	bezoeker	zich	heeft	aangemeld,		

ontvangt	deze	een	unieke	‘username’	en	‘password’,	

oftewel	een	eigen	ID	(identiteit).	Als	je	daarmee	dan	

voor	de	eerste	keer	inlogt,	word	je	verzocht	die	

ID-gegevens	direct	te	veranderen.	Met	deze	extra		

security-handeling	beschermt	men	het	eigen	casino-

account.	Misbruik	is	dan	nog	slechts	mogelijk	als	men	

zijn	ID-gegevens	laat	rondslingeren	en	anderen	daar	

toegang	toe	biedt.”	Voordat	men	kan	spelen,	wordt	

door	het	registratiesysteem	gecheckt	of	de	speler	gere-

gistreerd	staat	op	de	lijst	van	casinobezoekers	met	een	

bezoekbeperking	of	een	entreeverbod.	Hiervoor	gel-

den,	wat	betreft	het	online	casino,	dezelfde	afspraken	

als	voor	de	fysieke	vestigingen:	met	een	entreeverbod	

komt	de	betrokkene	niet	binnen.	Bij	een	bezoekbeper-

kende	maatregel	geldt	dat	de	speler	niet	alleen	een	

beperkt	aantal	bezoeken	in	een	bepaalde	periode	mag	

brengen	in	de	vestigingen,	maar	ook	dat	hij	digitaal	

beperkt	wordt	in	het	bedrag	dat	hij	per	week	kan	

inzetten.	Dit	bedrag	is	maximaal	gelijk	aan	hetgeen	

voor	de	leeftijdscategorie	jongvolwassenen	(18	tot	24	

jaar)	is	vastgelegd,	zijnde	100	euro	per	week.

Wat is zo bijzonder aan de Holland Casino 
website?
De	website	van	Holland	Casino	zal	het	meest		

betrouwbare	online	aanbod	van	casinospelen	bevatten.	

De	overheid	probeert	momenteel	om	het	illegaal	

casinoaanbod	te	beperken.	Zo	is	onlangs	een	aantal	

casinosites	gesommeerd	te	stoppen	met	activiteiten	

gericht	op	de	Nederlandse	markt.	Gerard	Prins:	“Of	dit	

daadwerkelijk	het	gewenste	effect	heeft,	zal	de	tijd	

ons	leren.	De	Holland	Casino	website	onderscheidt	zich	

van	de	andere	sites	doordat	we	onze	bezoekers	vragen,	

naast	de	gebruikelijke	personalia	en	de	benodigde	

Nederlandse	bankrekening,	nóg	een	aantal	parameters	

in	te	vullen.	Ook	hebben	we	goed	gekeken	naar	de	

maximale	inzetmogelijkheid.	Deze	ligt	op	een	ander	

niveau	dan	bij	de	concurrent.	Met	dit	soort	beperkende	

en	consumentbeschermende	maatregelen,	én	het	feit	

dat	spelers	direct	over	hun	geld	kunnen	beschikken,	

onderscheiden	we	ons	nadrukkelijk	van	de	rest.	We	

moeten	hierbij	trachten	te	voorkomen	dat	we	met	deze	

beperkende	regels	betuttelend	overkomen	waardoor	

spelers	ergens	anders	gaan	spelen.”	

De stortingslimiet per week
Gerard	Prins:	“We	maken	het	mogelijk	dat	de	bezoeker	

zélf	grenzen	stelt	aan	het	in	te	zetten	budget,	de		

zogenaamde	stortingslimiet.	De	stortingslimiet	is	het	

maximale	bedrag	dat	je	per	week	op	je	speelrekening	

kunt	storten.	Dus	als	je	bijvoorbeeld	200	euro	stort		

op	‘mijn	casino’	en	dit	is	ook	je	ingestelde	stortings-

limiet,	dan	kun	je	die	week	niet	meer	bijstorten,	ook	

al	heb	je	dit	bedrag	verspeeld.	Behoort	een	bezoeker	

tot	de	leeftijdscategorie	18	tot	24	jaar	dan	is	er	een	

strengere	limietregel	van	toepassing:	het	plafond	voor	

deze	jongvolwassenen	is	maximaal	100	euro	per	week	

en	kan	niet	door	de	bezoeker	worden	gewijzigd.”

De speellimiet per dag
Nog	zo’n	extra	parameter	is	de	speellimiet.	Deze	is,	

volgens	Gerard	Prins,	uniek	in	de	wereld:	“Zo’n	

speellimiet	geldt	per	dag.	Stel,	ik	heb	mijn	speellimiet	

op	50	euro	vastgelegd,	dan	wil	ik	maximaal	50	euro	

per	dag	in	zijn	totaliteit	verspelen.	Bij	overschrijding	

waarschuwt	het	systeem	en	krijg	ik	een	e-mail.	In	

tegenstelling	tot	de	stortingslimiet	kan	de	speler		

wel	over	zijn	speellimiet	heen	gaan.	Anders	grijp		

je	in	in	de	spelsystematiek,	wat	spelers	in	de	regel		

niet	op	prijs	stellen.	Dit	is	het	punt	waar	de	eigen	

verantwoordelijkheid	om	de	hoek	komt	kijken.”

Teveel regels en beperkingen?
Gerard	Prins:	“Onze	kracht	is	tegelijkertijd	ons	

probleem.	Het	uitgangspunt	voor	dit	scala	aan	voor-

zorgsmaatregelen	is	dat	we	kansspelverslaving	tot	een	

minimum	willen	beperken	of	zelfs	geheel	proberen	te	

voorkomen.	Juist	doordat	alles	wordt	vastgelegd,	van	

aantal	bezoeken	tot	spelvoorkeur	en	verblijfsduur,	

weten	we	heel	veel	van	onze	internetcasinobezoekers.	

Signalen	van	mogelijke	kansspelverslaving	zullen	dus	

zeer	tijdig	kunnen	worden	herkend.	

Juist	de	diverse	ogenschijnlijk	strenge	regels	zijn	een	

wezenlijk	bestanddeel	van	het	preventiebeleid.	Maar	of	

de	consument	dit	belangrijk	genoeg	vindt	om	lokker-

tjes	van	de	concurrent,	zoals	bijvoorbeeld	‘als	u	100	

euro	inlegt,	doen	wij	er	50	bij’	links	te	laten	te	liggen,	

is	de	vraag.	Ook	gaan	we,	in	tegenstelling	tot	wat		

de	concurrentie	doet,	géén	spam	rondsturen.	De	meeste	

illegale	internetcasino’s	werken	daarvoor	met	zoge-

naamde	‘affiliate	partners’.	Deze	organisaties	zorgen,	

tegen	een	bepaalde	commissie,	voor	die	vervelende	

Gerard	Prins:	

“Als	wij	de	enige	legale	zijn,	is	

per	definitie	de	rest	voor	de		

Nederlandse	markt	dus	illegaal.”
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mailtjes	met	boodschappen	als	‘kom	nu,	probeer	nu,	

speel	nu’.	Daar	zal	Holland	Casino	dus	geen	gebruik	van	

maken.	Verder	werken	veel	illegale	pokersites	bijvoor-

beeld	op	de	een	of	andere	manier	samen	in	een	soort	

van	internationaal	pokernetwerk.	Dat	doen	we	ook	

niet.	Wij	richten	ons,	conform	de	wens	van	de	overheid,	

louter	op	de	Nederlandse	markt.”

Heeft Holland Casino Digitaal eigenlijk wel 
een reële kans?
Gerard	Prins:	“Het	is	bekend	dat	een	aantal	mensen	nu	

niet	op	internet	speelt	vanwege	de	angst	voor	het	

onbekende.	Wie	zit	er	achter	welke	site?	Het	merk	

Holland	Casino	biedt	vertrouwen,	biedt	zekerheid	en	

dat	zal	een	deel	van	de	internetpopulatie	aanspreken.	

We	staan	garant	voor	correcte	uitbetalingen	en	

hebben,	zoals	gezegd,	een	toonaangevend	preventie-

beleid.	Ik	denk	dat	we	met	het	digitale	Holland	Casino	

een	reële	kans	maken	als	de	met	de	overheid	afgespro-

ken	kaders	ruim	genoeg	zijn,	het	spelaanbod	goed	is	

en	we	het	vertrouwen	in	het	merk	Holland	Casino	

kunnen	overbrengen.	De	enige	doelgroep	waar	ik,	wat	

bereikbaarheid	betreft,	een	hard	hoofd	in	heb,	zijn	de	

zogenaamde	high	rollers.	Dit	zijn	kapitaalkrachtige	

mensen	die	gewend	zijn,	zowel	op	internet	als	in	

‘landbased’	casino’s,	grotere	inzetten	te	plaatsen.	Onze	

restricties	rond	de	maximale	inzetmogelijkheden	

zullen	ons	internetcasino	voor	hen	waarschijnlijk	

minder	interessant	maken.	Dat	is	jammer,	niet	alleen	

omdat	deze	groep	naar	verwachting	een	aanzienlijk	

deel	van	de	omzet	voor	het	digitale	casino	voor	zijn	

rekening	zou	hebben	genomen,	maar	vooral	ook	omdat	

Holland	Casino	het	legale	alternatief	wil	zijn	voor	het	

huidige,	illegale	aanbod	in	Nederland.	Het	lijkt	er	nu	

op	dat	we	voor	deze	grotere	spelers	dat	alternatief	niet	

zullen	zijn.	We	sluiten	zo	eigenlijk	bij	voorbaat	al	een	

deel	van	de	beoogde	doelgroep	uit.	Ik	kan	me	zo	

voorstellen	dat	we	met	de	in	de	proefperiode	opgedane	

ervaringen	nog	het	een	en	ander	zullen	moeten	

heroverwegen.”	

Één belastingregime, géén live spelaanbod 
In	tegenstelling	tot	het	belastingregime	voor	de	

landbased	vestigingen	(het	BTW-tarief	bij	de	speel-

automaten	en	de	kansspelbelasting	bij	de	tafelspelen)	

heeft	de	overheid	voor	de	digitale	vestiging	gekozen	

voor	één	belastingtarief	voor	het	gehele	spelaanbod,	

namelijk	40,85%	kansspelbelasting.	Zoals	altijd	betaalt	

Holland	Casino	voor	de	spelers	de	kansspelbelasting.	

Het	spelassortiment	zal	veel	gelijkenis	vertonen	met	

dat	in	de	fysieke	vestigingen.	Het	zal	een	mix	vormen	

van	tafelspelen	en	speelautomaten.	Een	aantrekkelijke	

mogelijkheid	voor	het	digitale	spelaanbod	ziet	Holland	

Casino	in	het	aanbieden	van	‘live’	spel	aan	haar	

internetbezoekers.	Via	een	webcam	zou	men	aan	zo’n,	

door	een	echte	croupier	bediend,	spel	kunnen	deel-

nemen.	De	formulering	van	de	beoogde	wetswijziging	

werpt	daartoe	een	belemmering	op.	De	vereiste	

kansbepaling	is	nu	zodanig,	dat	op	afstand	meespelen	

met	‘live’	speeltafels	niet	mogelijk	is.	De	bottleneck	is	

dat	in	de	memorie	van	toelichting	bij	het	wetsontwerp	

wordt	aangegeven	dat	de	kansbepaling	gebeurt	langs	

elektronische	weg.	Het	Kamerstuk	definieert	het		

als	volgt:	“Het	betreft	hier	kansspelen	die	gespeeld	

worden	middels	een,	door	de	speler	via	internet	in	

werking	gesteld,	elektronisch	proces,	waarbij	de	

kansbepaling	onmiddellijk	of	vrijwel	onmiddellijk	na	

het	in	werking	stellen	van	het	spelproces	geschiedt	en	

de	uitkomst	van	het	spel	wordt	bepaald	door	de	

software,	de	zogenaamde	‘random	generator’.”		

Gerard	Prins:	“Dit	is	een	nodeloos	beperkende	formule-

ring.	Het	gaat	erom	dat,	net	als	in	de	fysieke	casino’s,	

de	kansbepaling	echt	‘ad	random’	is.	Volstaan	zou	

kunnen	worden	met	te	vermelden	dat	een	kansspel-	

generator	de	kansen	bepaalt,	of	desnoods	dat	een	

gecertificeerde	kansspelgenerator	de	kansen	bepaalt.”	

Het	verzoek	van	Holland	Casino	om	‘live’	tafelspel	aan	

te	bieden,	is	vooralsnog	door	de	overheid	afgewezen.	

Gerard	Prins:	“Live	spel	biedt	ons	een	unieke	mogelijk-

heid	om	je	te	positioneren	ten	opzichte	van	de	concur-

rent.	Helaas	mogen	we	dat	nu	niet,	en	doen	we	nu	dus	

feitelijk	dat	wat	alle	andere	internetaanbieders	ook	al	

doen.	Wat	ons	onderscheidt,	is	dat	de	bezoeker	voor	

vragen	en	informatie	niet	alleen	bij	ons	permanent	

bezette	callcenter	terecht	kan,	maar	ook	in	de	fysieke		

vestigingen	van	Holland	Casino.”

Wat zijn de verwachtingen?
Daar	waar	men	voor	een	avondje	uit	zo’n	drie	tot	vier	

uur	reserveert,	is	de	verwachting	van	Gerard	Prins	dat	

een	bezoekje	aan	Holland	Casino	Digitaal	beduidend	

korter	zal	zijn.	Het	merendeel	van	de	spelers	zal	naar	

schatting	een	dertigtal	minuten	online	willen	spelen.	

Een	ander	verschil	met	de	fysieke	vestigingen	is	de	

verwachte	bezoekbehoefte	van	de	speler.	Er	zijn	

spelers	die	al	vanaf	het	begin,	ruim	dertig	jaar	

geleden,	Holland	Casino	trouw	zijn	blijven	bezoeken.	

“Veel	internetspelers	spelen	momenteel	op		

verschillende	sites.	We	zullen	ons	best	moeten	doen	

om	ze	straks	bij	onze	site	te	houden.	De	behoefte		

om	illegale	sites	te	blijven	bezoeken	moet	afnemen.		

De	verwachting	is	daarbij	overigens	dat	een	bepaalde	

loyaliteit	bij	internet	minder	zal	zijn	dan	die	bij	onze	

‘gewone’	casino’s.	Ondanks	snel	op	elkaar	volgende	

nieuwe	features	en	releases	van	spelen,	is	algemeen	

bekend	dat	vroeger	of	later	onherroepelijk	de	verveling	

gaat	toeslaan.	Dat	is	inherent	aan	het	medium	inter-

net.”	Gerard	Prins	sluit	niet	uit	dat	in	de	toekomst	

spelen	op	internet	worden	aangeboden	die	in	fysieke	

casino’s	technisch	gewoon	niet	haalbaar	zijn.	Het	

aanbod	van	dergelijke,	geavanceerde	spelen	is		

afhankelijk	van	de	interesse	van	de	spelers.	Prins:	

“Van	oorsprong	een	landbased	casino-organisatie	

hebben	we	één	groot	voordeel.	Deze	website	biedt		

ons	een	uitstekend	platform	om	onder	de	aandacht		

te	brengen	dat	Holland	Casino	hét	legale	alternatief		

is	en	blijft,	zowel	op	internet	als	in	den	lande.”

Meer	informatie	over	Holland	Casino	Digitaal	vindt	u	in	Holland	Casino	

Inzicht	1/2005	pag.	20-21,	Holland	Casino	Inzicht	1/2006	pag.	22-23	en	

Holland	Casino	Inzicht	2/2006	pag.	29.

“Op	het	internet	is

niets	onbekend…”



Het	Nederlands		
Meetinstituut	(NMi)

NMi bestaat onder andere uit het Van Swinden 

Laboratorium B.V., gespecialiseerd in standaar-

den en wetenschappelijke metrologie en NMi 

Certin B.V., een certificerings- en testinstituut 

op het gebied van meetinstrumenten en 

kansspelinstrumentarium. NMi Certin B.V. is in 

opdracht van Holland Casino belast met de 

periodieke controle van de kansspelgenerato-

ren, te weten: Roulettecilinder, Money Wheel, 

Sic Bo en de kaartschudmachines. De controles 

vinden plaats in twee separate rondes en 

worden jaarlijks uitgevoerd. NMi Certin B.V. 

verricht ook zogenaamde ‘typekeuringen’. Dit 

houdt in dat alle nieuwe speeltafels, speelauto-

maten en kaartschudmachines worden getest 

om vast stellen of ze voldoen aan de wettelijke 

vereisten. Behalve in Nederland, is NMi onder 

andere actief in België, Luxemburg, Kroatië, 

Denemarken, Litouwen, Slovenië, Zweden, 

Zwitserland, Groot-Brittannië en Italië.
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Speelt	Holland	Casino	
wel	eerlijk	spel?

Behalve als ‘een mooie gelegenheid om uit te gaan’ staat Holland Casino ook bekend om 
haar eerlijke en betrouwbare spelaanbod. Veel casinobezoekers zien Holland Casino dan 
ook als dé organisatie waar je, als je een kans wilt wagen, gegarandeerd eerlijk spel 
aantreft. De cijfers spreken voor zich: afgelopen jaar werden de speelzalen van Holland 
Casino zo’n 6,9 miljoen keer bezocht. Toch zijn er ook nog steeds Nederlanders die twijfelen 
of het wel allemaal zo eerlijk gaat als wordt beweerd. Vaak zijn zij nog nooit in een Holland 
Casino geweest en zien ze een casino als in een scène uit een ‘film noir’: een rokerige, 
slechtverlichte ruimte waar louche croupiers erop getraind zijn de argeloze speler zo snel 
mogelijk van zijn geld af te helpen. Om betrouwbaar spelverloop te garanderen kent 
Holland Casino uitgebreide interne procedures. Maar ook werkt zij samen met 
gerenommeerde externe instanties zoals Verispect B.V. en het Nederlands Meetinstituut.  
In ‘Speelt Holland Casino wel eerlijk spel?’ wordt stilgestaan bij diverse elementen van de 
interne controlesystematiek. Daarnaast wordt de geschiedenis van het IJkwezen geschetst, 
waarbij de tegenwoordige rol van NMi wordt toegelicht door Miet Vangertruyden, manager 
Sales & Development op het gebied van kansspelen bij Nederlands Meetinstituut.

De historie van de metrologie in Nederland
Miet	Vangertruyden:	“Voor	1816	waren	maten	en	

gewichten	in	Europa	nauwelijks	geharmoniseerd.	Ook	

in	Nederland	had	elke	streek	en	zelfs	elke	stad	zijn	

eigen	meetstandaarden.	Behalve	de	bekende	‘voet’	en	

‘ton’,	die	overigens	in	verscheidene	delen	van	het	land	

een	verschillende	grootte	hadden,	bestonden	er	eenhe-

den	als	‘lood’,	‘schepel’,	‘mutsje’,	‘streep’,	‘mengel’	en	

‘wigtje’.	In	1816	werd	het	metrieke	stelsel	bij	wet	ver-

plicht.	Vanaf	dat	moment	werd	iedereen	in	Nederland	

geacht	te	rekenen	met	exact	dezelfde	lengte-,	vlakte-	

en	inhoudsmaten	(bijvoorbeeld	meter,	are,	liter)	en	

eenheden	van	massa	(bijvoorbeeld	kilo).	Stedelijke	

ijkers	werden	belast	met	het	toezicht	hierop.	Zo’n		

zestig	jaar	later	werd	deze	taak	overgenomen	door		

landelijke	inspecteurs.	Het	ijkerswerk	werd	vastgelegd	

in	de	IJkwet,	waarbij	de	dienst	van	het	IJkwezen	als	

onderdeel	van	het	ministerie	van	Economische	Zaken	

de	taak	kreeg	deze	wet	uit	te	voeren.	In	mei	1989	werd	

het	IJkwezen	geprivatiseerd	en	was	de	geboorte	van	

het	Nederlands	Meetinstituut	(NMi)	een	feit.”



Holland	Casino,	april	2007	•	3/1	•	3130	•	Holland	Casino,	april	2007	•	3/1 Holland	Casino,	april	2007	•	3/1	•	3130	•	Holland	Casino,	april	2007	•	3/1

Een ‘schepel’, een ‘mengel’ en een ‘wigtje’..?
Miet	Vangertruyden	moet	even	lachen:	“Er	is	wel	heel	

veel	veranderd	in	een	paar	eeuwen	tijd.	Bijna	alle	lan-

den	ter	wereld	hebben	inmiddels	wettelijke	regelingen	

voor	het	gebruik	van	eenheden,	maten,	gewichten	en	

meetinstrumenten.	Dit	komt	voort	uit	de	zorg	van	

overheden	voor	eerlijkheid	in	handel,	veiligheid,	

gezondheid	en	milieu.	In	Nederland	is	NMi	of	juister	

gezegd,	NMi	Certin	B.V.,	aangewezen	als	instelling	om	

keurings-	en	certificeringstaken	uit	te	voeren	in	het	

kader	van	de	Metrologiewet	en	de	Wet	op	de	

kansspelen.”

Wat doet NMi nu concreet voor  
Holland Casino? 
“In	de	jaren	zeventig	van	de	vorige	eeuw	heeft	NMi	

een	standaard	protocol	ontwikkeld	voor	het	periodiek	

testen	van	kansspelgeneratoren,”	legt	Miet	

Vangertruyden	uit.	“Tweemaal	per	jaar	worden	alle	

Roulettecilinders	minutieus	bekeken	op	afwijkingen,	

wordt	de	software	van	kaartschudmachines	grondig	

getest	en	wordt	vastgesteld	of	de	combinatie	van	

schudmachines	en	kaartendecks	correct	is.	Dit	alles	

geschiedt	uiteraard	op	locatie.	Immers,	nog	afgezien	

van	de	met	een	fysieke	verplaatsing	gemoeide	inspan-

ning	en	kosten,	is	er	een	grote	kans	dat	het	

verplaatsen	zelf	leidt	tot	afwijkingen,	zoals	bijvoor-

beeld	scheefstand	van	cilinders.	De	testrapporten	gaan	

naar	Holland	Casino,	die	vervolgens	voor	de	nodige	

aanpassingen	zorgt.	Bij	de	volgende	periodieke		

controle	wordt	door	NMi	gecontroleerd	of	alle	aanbe-

velingen	zijn	gerealiseerd.	Van	elke	Roulettecilinder	

wordt	een	dossier	bijgehouden	zodat	de	geschiedenis	

door	de	jaren	heen	gemakkelijk	kan	worden	gevolgd.	

Tenslotte	wordt	éénmaal	per	jaar	een	rapportage		

opgestuurd	aan	het	de	overheid	adviserend	College		

van	toezicht	op	de	kansspelen.”

Wat zijn zoal de meest voorkomende  
gebreken die NMi constateert? 
Miet	Vangertruyden:	“NMi	controleert	nauwkeurig	alle	

kansspelgeneratoren.	Mogelijke	gebreken	zijn	bijvoor-

beeld	beschadiging	in	het	houten	loopvlak	van	de	

Roulettecilinder	of	slijtage	in	combinatie	met	een	

lichte	vuilafzetting.	Sommige	mankementen	worden	in	

goede	samenwerking	tussen	NMi	en	de	technische	

dienst	van	Holland	Casino	ter	plekke	opgelost.	Zoals	

bijvoorbeeld	het	bijstellen	van	de	afstand	tussen	de	

pennen	en	de	klepper	van	een	Money	Wheel.	Andere	

zaken,	bijvoorbeeld	het	vervangen	van	software	in	een	

kaartschudmachine,	gebeuren	zo	spoedig	mogelijk	na	

de	controle.	Indien	nodig	worden	bepaalde	generatoren	

tijdelijk	buiten	gebruik	gesteld.”

Behalve periodieke controles ook  
typekeuringen
Naast	de	periodieke	controles	verricht	NMi	ook		

zogenaamde	typekeuringen.	Alle	nieuwe	kansspelge-

neratoren	voor	speeltafels	en	speelautomaten	worden	

door	NMi	getest	om	vast	stellen	of	ze	voldoen	aan	de	

wettelijke	vereisten.	Zo	moet	het	spelresultaat	door	

toeval	tot	stand	komen.	Verder	moet	het	spelresultaat	

voor	de	speler	zichtbaar	geregistreerd	worden	en	moet	

minimaal	80%	van	de	inleg	als	prijzengeld	uitbetaald	

worden.	Een	typekeuring	voor	een	speelautomaat	

resulteert	in	een	rapport	met	alle	relevante	meetresul-

taten,	dat	benodigd	is	om	een	zogenaamde	‘Verklaring	

van	Toelating’	te	verkrijgen.	Deze	verklaringen	voor	

speelautomaten	worden	verstrekt	door	het	ministerie	

van	Justitie.	

Nieuwe ontwikkelingen
Kijkend	naar	de	toekomst	geeft	Miet	Vangertruyden	aan	

dat	nationale	en	internationale	regelgeving	en	techno-

logische	ontwikkelingen	uit	de	pas	dreigen	te	raken:	

“Het	is	van	belang	dat	de	wetgeving	in	de	verschillende	

landen	en	dus	ook	Nederland,	zich	tijdig	blijft	aanpas-

sen	aan	de	zich	snel	ontwikkelende	technologie.	Of	dit	

nu	gaat	om	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	internet	

of	‘server	based’	gaming,	waarbij	niet	alle	software	zich	

meer	daadwerkelijk	in	elke	fysieke	speelautomaat	

bevindt.	Zo	niet,	dan	zou	er	een	vacuüm	kunnen	ont-

staan.	NMi	streeft	ernaar	zich	verder	op	dit	gebied	als	

expertisecentrum	te	ontwikkelen	en	haar	adviesrol	uit	

te	breiden.	Ook	naar	landen	waar	NMi	nu	nog	niet	actief	

is.	Maar	daarnaast	blijven	we	natuurlijk	keuren	en	tes-

ten.	Want	daar	zijn	we	heel	goed	in.”

Miet	Vangertruyden:	

“Van	elke	Roulettecylinder

wordt	een	dossier	bijgehouden.”

Verispect	B.V.

Verispect, dochteronderneming van NMi, verzorgt – in opdracht van de ministeries van 

Economische Zaken en Justitie – het toezicht op de naleving van de Metrologiewet, de Wet op de 

kansspelen (speelautomatentitel) en de Waarborgwet. Verispect heeft als belangrijkste functie 

de bescherming van de consument en het behoeden van de handel tegen fraude en oneerlijke 

concurrentie. Zij doet dit door middel van periodieke en steekproefsgewijze controles in de 

markt. Verispect verzorgt het toezicht op álle speelautomaten in Nederland. Niet alleen die van 

Holland Casino maar ook de speelautomaten zoals deze in amusementscentra en de horeca 

worden aangetroffen. In het openbaar jaarverslag 200� van Verispect B.V. valt te lezen dat van 

alle 11� klachten van spelers die in 200� het vermoeden hadden dat ze werden benadeeld, er 2 

betrekking hadden op een vestiging van Holland Casino. De overige 113 klachten betroffen 

speelautomaten in speelhallen (96) en horecagelegenheden (17).

Wie	controleert	
de	controleur?

NMi staat onder toezicht van de Raad van 

Accreditatie. Deze raad heeft als primaire  

taak om te verifiëren dat instellingen aan 

internationale (ISO-normen) en Europese 

normen (EN-normen) voldoen.

In de praktijk keert Holland Casino bij de 

speelautomaten gemiddeld 93% van het 

ingelegde speelgeld weer uit. Bij een tafelspel 

als Roulette kan dit oplopen tot 97,7%.



Holland	Casino,	april	2007	•	3/1	•	3332	•	Holland	Casino,	april	2007	•	3/1 Holland	Casino,	april	2007	•	3/1	•	3332	•	Holland	Casino,	april	2007	•	3/1

Interne	maatregelen

Behalve de keuringen en controles van NMi en Verispect B.V. kent Holland Casino zelf óók nog een reeks van 

interne controles en procedures die de kans op eventuele onregelmatigheden zoveel mogelijk moet 

verkleinen. Zo is er een strenge selectieprocedure, inclusief uitgebreid antecedentenonderzoek, voor nieuw 

personeel. Daarna volgt een intensief intern opleidingstraject. Holland Casino – als monopolist – kan 

immers niet zomaar een advertentie zetten voor ‘ervaren croupiers’. Wanneer de opleiding succesvol is 

afgerond, begint het ‘echte’ werk. Al het geleerde op het gebied van het spel, maar ook gedetailleerde 

procedures ten aanzien van het openen en sluiten van tafels en het omgaan met soms grote hoeveelheden 

waardemiddelen moet in de praktijk worden gebracht. Tablemanagers en floormanagers houden toezicht op 

een eerlijk spelverloop en het correct toepassen van de zeer uitgebreide en gedetailleerde procedures die 

Holland Casino kent. 

Daarnaast worden alle spelhandelingen geregistreerd per camera. Spelobservanten van de afdeling Security 

& Risk Control houden via monitoren nauwlettend in de gaten of er geen vergissingen worden begaan. In 

geval van twijfel wordt er door de leidinggevende even naar ‘boven’ gebeld om iets na te kijken. Soms op 

initiatief van de croupier maar geregeld ook op initiatief van de gast. Gasten ervaren deze 

‘checkmogelijkheid’ in het algemeen als zeer prettig. Holland Casino gaat ver waar het gaat om de 

optimalisering van de dienstverlening en eerlijk spel. Het komt wel voor dat een gast bij een volgend bezoek 

aan Holland Casino bij binnenkomst even apart wordt genomen om vervolgens te vernemen dat hij of zij 

alsnog recht heeft op een bepaalde uitbetaling. Mensen vergeten soms eenvoudigweg dat ze op een bepaalde 

tafel hebben ingezet. Camerabeelden bieden dan uitkomst. De avond van zo’n winnende bezoeker kan in elk 

geval niet meer stuk.

De onafhankelijk opererende afdeling Internal Audit tenslotte functioneert als een intern controleorgaan. 

Naast het auditten ondersteunt deze afdeling de audit commissie van de raad van commissarissen van 

Holland Casino. Deze audit commissie heeft tot taak het uitvoeren van toezicht op de interne beheersing, 

financiële informatieverschaffing en de naleving van regelgeving binnen Holland Casino. Daarenboven zijn 

er uiteraard ook de controles door de externe accountant.

Het blijft mensenwerk
Alle	keuringen,	controles,	opleidingsinspanningen,	

procedures,	toezicht,	camerabewaking	en	interne	

auditactiviteiten	ten	spijt,	zal	Holland	Casino	geen	

waterdichte	garantie	kunnen	afgeven	dat	er	nooit	

onregelmatigheden	zullen	optreden.		

Miet	Vangertruyden:	“NMi	is	een	technisch	

expertisecentrum	dat	alleen	kan	constateren	of	

bepaalde	spelen	en	automaten	voldoen	aan	de	

wettelijke	eisen.	Naast	het	technische	aspect	blijft		

het	aanbieden	van	kansspelen	echter	ook	gewoon	

mensenwerk.”

Meer	informatie	over	interne	controle	vindt	u	in	Holland	Casino	Inzicht	

1/2006	pag	17.	Meer	informatie	over	spelproductontwikkeling	vindt	u	in	

Holland	Casino	Inzicht	1/2005	pag	22-23,	Holland	Casino	Inzicht	1/2006	

pag	32-34	en	Holland	Casino	Inzicht	2/2006	pag	7-12.
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De	winst	van	de	bank	
is	een	gemiddelde

Met winst naar huis
De	vaststelling	dat	Holland	Casino	de	schatkist	spekt,	

impliceert	dat	‘s	lands	enige	legale	casinospelaan-

bieder	gemiddeld	kennelijk	meer	wint	dan	verliest.	

Maar	dat	wil	niet	zeggen	dat	de	ruim	1,2	miljoen	

bezoekers	per	jaar,	samen	goed	voor	bijna	7	miljoen	

bezoeken,	geen	kans	hebben	om	te	winnen.	Iedereen	

kent	wel	de	anekdotes	van	vrienden,	bekenden	of	

misschien	zelfs	uit	eigen	ervaring	waarin	je	tijdens	

een	avondje	Holland	Casino	met	meer	geld	thuiskwam	

dan	waarmee	je	van	huis	was	gegaan.	

Het	antwoord	op	de	vraag	of	de	bank	altijd	wint	dient	

dus	tweeledig	te	worden	beantwoord:	“Ja,	de	bank	

wint	op	de	lange	termijn”.	Ondanks	de	kleine	winst-

marges	voor	de	bank	(bij	Roulette	is	het	voordeel	voor	

de	bank	1/371)	zorgt	de	wetmatigheid	van	het	grote	

aantal	inzetten	ervoor	dat	het	huis	uiteindelijk	meer	

overhoudt	dan	het	uitkeert.	En	“nee,	de	bank	wint	

niet	altijd”.	Naast	grote	en	spraakmakende	gewonnen	

jackpotbedragen,	mag	worden	vastgesteld	dat	vele	

tienduizenden	bezoekers	na	een	avondje	Holland	

Casino	met	een	al	dan	niet	bescheiden	winst	huis-

waarts	keren.

Bestaan er kansspelen die betere  
winstkansen bieden?
Om	deze	vraag	te	kunnen	beantwoorden	moet	eerst	

worden	vastgesteld	wat	een	kansspel	is.	Volgens	

dr.	Marcel	Dreef	–	hij	promoveerde	in	september	2005	

aan	de	Universiteit	van	Tilburg	op	zijn	proefschrift	

‘Strategy	and	Skill	in	Games’2-	is	het	Roulettespel	een	

goed	voorbeeld	van	een	zuiver	kansspel.	Bij	Roulette	is	

het,	volgens	deze	econometrist,	evident	dat	het	om	

een	kansspel	gaat.	Spelers	kunnen	immers	op	geen	

enkele	manier	hun	spelresultaat	beïnvloeden;	ze	zijn	

volledig	afhankelijk	van	waar	het	Rouletteballetje	in	

de	Roulettecilinder	tot	stilstand	komt.	Marcel	Dreef:	

“Voor	dit	spel	valt	dan	ook	geen	optimale	strategie	te	

bedenken.	Wil	je	lang	kunnen	genieten	van	het	

Roulettespel,	dan	zou	je	bijvoorbeeld	met	bescheiden	

bedragen	moeten	spelen	en	inzetten	op	kansen	zoals	

zwart	of	rood.	Hierbij	heb	je	bijna	50%	kans.	Gok	je	op	

de	winnende	kleur,	dan	krijg	je	éénmaal	je	inzet	erbij.	

Op	die	manier	spelend	kun	je	het,	natuurlijk	met	het	

nodige	geluk,	lang	volhouden.	Maar	wil	je	een	intenser	

gevoel	van	spanning	beleven,	dan	is	inzetten	op	één	

nummer	misschien	een	betere	keuze.	En	heb	je	op	het	

winnende	nummer	ingezet,	dan	krijg	je	35	keer	je	

inzet	uitbetaald.”	Hij	vervolgt:	“Hoe	meer	invloed		

een	speler	heeft	op	de	uitkomst,	hoe	minder	er	sprake	

is	van	een	kansspel.	Terwijl	Roulette	dus	een	goed	

voorbeeld	van	een	kansspel	is,	is	schaken	bijvoorbeeld	

duidelijk	te	classificeren	als	een	behendigheidsspel.		

Bij	schaken	speelt	toeval	geen	enkele	rol.”

Dat	sommige	spelers	beweren	dat	ze	kansen	kunnen	

ruiken,	vindt	hij	onzin.	“De	nummers	die	al	gevallen	

zijn,	zeggen	niets	over	het	nummer	dat	komen		

gaat.	Ieder	nieuw	spel	is	de	kans	weer	gelijk	voor		

elk	nummervak	in	de	Roulettecilinder.	En	ook	de		

Roulettebal	heeft	geen	geheugen.	Een	spelstrategie		

bij	Roulette	lijkt	me	vooral	gebaseerd	op	bijgeloof		

of	een	verkeerd	begrip	van	kansberekening.”

Toch nog een dosis geluk nodig
Bij	een	spel	als	Black	Jack	kan	de	speler	keuzes	maken,	

bijvoorbeeld	om	te	passen	of	nog	een	kaart	te	nemen,	

of	om	te	splitsen	bij	twee	gelijke	kaarten.	De	beslis-

sing	van	de	speler	is	van	invloed	op	zijn	gemiddelde	

spelresultaat	op	lange	termijn.	

Er	bestaat	veel	literatuur	over	Black	Jack	en	het	

vergroten	van	de	winstkansen.	Een	van	de	eerste	

“De bank wint altijd”, hoor je mensen wel 
eens beweren als het over het casino gaat. 

Feit is dat Holland Casino als een financieel 
gezonde onderneming functioneert. Dit 

illustreren de vele tientallen miljoenen euro 
nettowinst die jaarlijks in de schatkist 

terechtkomen. Alleen al in de afgelopen vijf 
jaren bedroeg, naast belastingafdrachten ter 

waarde van zo’n driekwart miljard euro,  
de winstafdracht ruim ��0 miljoen euro. 

Holland Casino levert hiermee een  
substantiële bijdrage aan de overheids-

inkomsten. Maar, wint de bank altijd, of 
maak je als bezoeker van het casino toch ook 

nog kans op winst?
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publicaties	op	dit	vlak	was	het	boek	‘Beat	the	Dealer’	

(1962)	van	Edward	O.	Thorpe.	Deze	Amerikaanse	

wiskundige	ging	onder	meer	in	op	het	tellen	van	

kaarten.	Casino’s	in	Las	Vegas	waren	daar	destijds	niet	

blij	mee,	want	het	vergrootte	de	kansen	voor	de	speler.	

Spelers	die	volgens	de	aanbevelingen	van	Thorpe	

speelden,	beperkten	het	voordeel	voor	de	bank	tot	

onder	de	1%3.	In	casino’s	wereldwijd	is	het	registreren	

van	het	spelverloop	bij	Black	Jack	niet	toegestaan,	

zodat	het	aankomt	op	een	goed	geheugen.	Een	

obstakel	voor	‘cardcounters’	bij	het	tellen	van	kaarten	

is	dat	de	croupier	gebruik	maakt	van	een	zogeheten	

snijkaart	die	grofweg	halverwege	de	slof	(de	houder	

van	de	speelkaarten)	wordt	gestoken	(‘gesneden’).	Er	

wordt	dus	niet	doorgespeeld	tot	de	laatste	kaart.	Bij	

het	bereiken	van	de	snijkaart	worden	alle	kaarten	

opnieuw	geschud.	Een	ander	facet	dat	de	statistische	

informatie	van	het	kaarten	tellen	bemoeilijkt,	is	het	

gebruik	van	meerdere	stokken	kaarten,	zogenaamde	

decks.	Overigens	wordt	tegenwoordig	meer	en	meer	

gebruik	gemaakt	van	automatische	schudmachines,	

die	na	iedere	gespeelde	hand	de	decks	weer	volledig	

‘ad	random’	schudt.	Door	deze	moderne	wijze	van	

kaartschudden	wordt	het	tellen	van	de	kaarten	

feitelijk	onmogelijk	en	behoren	winstkanstheorieën	à	

la	Thorpe	tot	het	verleden.	

Het	probleem	met	een	strategie	voor	Black	Jack	is	

trouwens	niet	zozeer	het	uitrekenen	ervan,	aldus	

Dreef,	maar	het	goed	uitvoeren	van	die	strategie.	Veel	

Black	Jackspelers	zien	graag	dat	hun	tafelgenoten	

volgens	dezelfde	strategie	kopen,	splitsen	of	passen.	

Marcel	Dreef:	“Hoeveel	informatie	kun	je	aan?		

Uiteindelijk	komt	het	erop	aan	dat	je	dingen	uit	je	

hoofd	leert.	Wie	Black	Jack	speelt	met	een	slimme	

strategie	maakt	meer	kans	om	met	winst	het	casino	te	

verlaten.	Een	goede	avond	is	niet	uitgesloten.	Maar	het	

is	en	blijft	een	kansspel,	dus	heb	je	er	ook	een	dosis	

geluk	bij	nodig.”

Poker, niet tegen de bank maar tegen elkaar
Poker	is	nog	een	slag	ingewikkelder	dan	Black	Jack.	

Over	dit	spel	is	dan	ook	nog	veel	meer	geschreven	dan	

over	Black	Jack.	Poker	is	een	spel	waarbij	het	verschil	

in	ervaring	tussen	de	spelers	invloed	kan	hebben	op	de	

einduitslag.	Maar,	naast	een	gedragsfactor	als	bluffen,	

geldt	ook	hier	weer	dat	de	geluksfactor	van	overwe-

gend	belang	is	voor	wie	op	het	eind	van	de	avond	als	

winnaar	kan	opstaan.	Het	verschil	met	andere	casino-

spelen	zit	hem	met	name	in	het	feit	dat	de	spelers	niet	

tegen	de	bánk	spelen,	maar	tegen	elkaar.	De	‘winst’	

voor	het	casino	is	in	de	vorm	van	een	commissie,	de	

zogenaamde	‘rake’.	Deze	‘rake’	bedraagt,	afhankelijk	

van	het	speltype	en	het	gestelde	commissiemaximum	–	

de	‘cap’	–	5%	danwel	10%	van	de	spelinleg.	

Pokerspelers	moeten	ook	wiskundig	inzicht	hebben,	

willen	ze	tegen	andere	spelers	een	kans	maken,	aldus	

Dreef.	“Je	moet	verstand	hebben	van	kansberekening.	

Kijk,	als	je	zeshonderd	keer	met	twee	dobbelstenen	

gooit,	kom	je	er	ook	wel	achter	dat	de	som	vaker	zeven	

is	dan	twee,	maar	met	kansberekening	is	dat	veel	

sneller	te	bepalen.”	

De relatieve behendigheid van een spel
In	zijn	dissertatie	meet	Marcel	Dreef	het	relatieve	

behendigheidsniveau	van	een	spel	door	de	spelers-

invloed	op	het	spelresultaat	te	vergelijken	met	de	

invloed	van	toevalselementen	zoals	het	delen	van	

kaarten,	het	gooien	van	dobbelstenen	of	het	draaien	

van	een	Roulettecilinder.	Om	de	spelersinvloed	te	

bepalen,	maakt	Dreef	in	zijn	theoretische	model	

gebruik	van	drie	spelerniveaus:	de	beginner,	de	

optimale	of	gevorderde	speler,	en	de	fictieve	speler.	Het	

verschil	tussen	de	beginner	en	de	optimale	speler	is	het	

leereffect.	Hoe	groter	dit	leereffect,	des	te	minder	is	er	

sprake	van	een	kansspel.	De	fictieve	speler	kent	alle	

uitkomsten	van	toevalsfactoren	van	tevoren.	Door	

gebruik	te	maken	van	deze	informatie	kan	hij	vaker	

winnen	dan	een	optimale	speler	die	deze	kennis	niet	

heeft.	Het	verschil	tussen	de	optimale	speler	en	de	

fictieve	speler	is	het	toevalseffect.	Hoe	groter	dit	

toevalseffect,	des	te	minder	is	er	sprake	van	een	

behendigheidsspel.	De	relatieve	behendigheid	van		

een	spel	wordt,	gebruikmakend	van	een	formule4,	

vastgelegd	als	een	getal	tussen	0	en	1.	De	waarde	0	

staat	daarbij	voor	een	zuiver	kansspel	en	de	waarde	1	

staat	voor	een	zuiver	behendigheidsspel.	Ergens	tussen	

deze	beide	uitersten	bevindt	zich	het	kantelpunt		

van	kansspel	naar	behendigheidsspel.	Naarmate	de	

relatieve	behendigheidswaarde	van	een	spel	dichter		

bij	de	0	ligt,	is	er	in	toenemende	mate	sprake	van	een	

kansspel.

Kansspel of behendigheidsspel?
Momenteel	is	er	opnieuw	een	discussie	in	de	Poker-

wereld	rond	de	vraag	of	dit	populaire	kaartspel	nu	een	

kansspel	of	een	behendigheidsspel	is.	Hoewel	sommige	

spelers	beweren	dat	het	bestaan	van	beroepsspelers	

impliceert	dat	Poker	meer	met	behendigheid	dan	met	

geluk	te	maken	heeft,	zijn	weer	anderen	ervan	

overtuigd	dat	het	wel	degelijk	‘een	kwestie	van	geluk	

is’.	Nederlands	Kampioen	Poker	2006	Steven	ten	Cate	

antwoordt	op	de	vraag5	of	Poker	een	kansspel	is:		

“Ja,	Poker	is	een	kansspel,	maar	je	kunt	er	wel	voor	

proberen	te	zorgen	dat	je	er	structureel	geld	mee	wint.	

Als	je	het	spel	beter	begrijpt	dan	je	tegenstanders,	

door	veel	te	studeren,	lig	je	op	hen	voor.	Je	moet	

weten	wanneer	je	moet	inzetten.	De	truc	is	om	bij	

potjes	waarvan	je	verwacht	dat	je	ze	gaat	winnen	
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-	als	je	goede	kaarten	hebt	-	zo	veel	mogelijk	geld	

binnen	te	halen	door	andere	spelers	flink	te	laten	

inzetten.	Bij	potjes	die	je	niet	kunt	winnen,	moet	je	

zorgen	dat	je	zo	min	mogelijk	geld	verliest	door	snel	te	

passen.	Want	je	kunt	nu	eenmaal	niet	elke	hand	

winnen.”	Als	kansspel	valt	Poker	onder	de	vergunning	

die	de	overheid	exclusief	aan	Holland	Casino	heeft	

verleend.	Jurisprudentie	hieromtrent	vinden	we	in	een	

arrest,	uitspraak	23	december	1996,	van	het	Gerechts-

hof	Amsterdam.	Het	Hof	veroordeelde	daarbij	een	

private	onderneming	die	midden	jaren	negentig	het	

Pokerspel	bedrijfsmatig	aanbood	zonder	dat	daartoe	

een	vergunning	was	verleend	ingevolge	de	Wet	op	de	

kansspelen.	Het	Hof	oordeelde	–	kort	gezegd	–	dat	

Poker	een	kansspel	is	in	de	zin	van	de	Wet	op	de	

kansspelen.	De	Hoge	Raad,	het	hoogste	rechtscollege	

van	ons	land,	bevestigde	op	3	maart	1998	(NJ	1999,	59)	

de	uitspraak	van	het	Hof,	zodat	definitief	is	vast	

komen	te	staan	dat	Poker	een	kansspel	is.

Buitenlandse jurisprudentie
De	discussie	over	de	status	van	Poker	(behendigheids-

spel	of	kansspel)	heeft	inmiddels	ook	in	Groot-

Brittannië	tot	een	gerechtelijke	uitspraak	geleid.	

Begin	2007	achtte	de	jury	aan	het	Snaresbrook	Crown	

Court	de	voorzitter	van	de	Londense	Gutshot	club,	

Derek	Kelly,	schuldig	aan	het	overtreden	van	de	1968	

Gambling	Act.	In	de	bewuste	club	werd,	zonder	

vergunning,	het	Pokerspel	aangeboden.	Ook	in	de	

Britse	kansspelwet	wordt	Poker,	naast	spelen	als		

Black	Jack	en	Roulette,	als	kansspel	aangeduid	en		

kan	derhalve	uitsluitend	in	casino’s	met	een	kansspel-

vergunning	worden	aangeboden.

Onrust en ondergronds
In	het	afgelopen	jaar	zien	we	dat	Justitie	harder	

optreedt	tegen	illegaal	Pokeraanbod.	In	2006	zijn	132	

illegale	internetsites	gesommeerd	hun	kansspelaanbod	

zoals	Roulette	en	Poker	op	de	Nederlandse	markt	te	

staken.	Het	legale	alternatief,	een	Holland	Casino	

internetsite,	is	in	de	afgelopen	maanden	intensief	

voorbereid	en	wacht	voor	de	lancering	momenteel	op	

een	definitief	akkoord	van	de	overheid.	Niet	alleen	in	

de	digitale	wereld	treedt	de	Nederlandse	overheid	op	

tegen	illegaal	kansspelaanbod.	De	politie	heeft	in	

november	2006	een	inval	gedaan	bij	een	Pokertoernooi	

in	een	café	in	Vleuten.	Daarbij	werd	spelmateriaal,	

zoals	fiches,	kaarten	en	Pokertafels,	en	geld	in	beslag	

genomen.	In	diezelfde	maand	werd	een	Pokertoernooi	

in	een	café	in	Amsterdam	afgelast	uit	angst	voor	een	

soortgelijke	politie-inval.	“Op	zich	zijn	we	blij	met	de	

houding	van	Justitie	maar	we	zien	tegelijkertijd	dat	de	

Pokerscene	ondergronds	kan	raken”,	zegt	Johan	van	

Kastel,	directeur	Security	&	Risk	Control	van	Holland	

Casino.	“We	hebben,	inspelend	op	de	groeiende	

behoefte,	afgelopen	jaar	het	Pokeraanbod	verdrie-

voudigd.	Vanaf	1	maart	2007	kan	men	al	voor	10	euro	

deelnemen	aan	een	Pokertoernooi,	terwijl	zogeheten	

cashgames	worden	aangeboden	met	een	minimuminzet	

van	2	euro”.	Toch	hoopt	Holland	Casino	op	verdere	

uitbreiding	van	het	aantal	legale	casinolocaties	in	den	

lande.	“De	bereikbaarheid	van	onze	vestigingen	laat	te	

wensen	over	vanuit	de	kop	van	Noord	Holland,	vanuit	

Zeeland	en	vanuit	Overijssel/Gelderland,”	aldus	Van	

Kastel,	“De	reistijd	vanuit	die	regio’s	is	voor	velen	een	

struikelblok	om	Holland	Casino	te	bezoeken.”	De	

casino-organisatie	heeft	enige	tijd	geleden	de	minister	

van	Justitie	verzocht	om	de	diverse	‘witte	vlekken’	op	

de	Nederlandse	kansspelkaart	te	mogen	invullen.	

“Een kans van één op twee: ik win wél  
of ik win niet!”
Marcel	Dreef:	“Het	gevoel	van	spanning	als	je	meedoet,	

is	de	aantrekkingskracht	van	kansspelen,	denk	ik.	

Mensen	geloven	graag	in	hun	geluk.	De	meesten	

denken	niet:	ik	heb	een	kans	van	één	op	een	miljoen	

dat	ik	de	jackpot	win.	Ze	geloven	dat	ze	een	kans	van	

één	op	twee	hebben:	ik	win	wel	of	ik	win	niet.”	

Econometrist	Dreef	is	zelf	geen	casinobezoeker.	In	een	

eerder	interview6	vertelt	hij	daarover:	“Mij	zul	je	niet	

aan	een	speeltafel	zien.	Sterker	nog,	ik	kom	nooit	in	

een	casino.	Ook	heb	ik	voor	mijn	onderzoek	geen	

spelers	gesproken.	Het	is	mij	altijd	puur	om	de	wiskun-

dige	kant	van	het	spel	gegaan.	Thuis	poker	ik	wel	eens	

met	vrienden.	Dat	doe	ik	even	slecht	als	zij.”	

1		Wanneer	men	in	één	Rouletteronde	op	alle	individuele	nummers	inzet,	

verliest	men	per	definitie	2,7027%	van	de	totale	inzet.	Van	de	

benodigde	37	inzetten	(alle	nummers	van	0	t/m	36)	kan	er	immers	maar	

één	winnen.	De	uitbetalingnorm	op	zo’n	winnende	nummerkans	is	35x	

de	waarde	van	de	inzet.	De	uitbetaling	plus	de	winnende	inzet	vormen	

samen	36x	de	waarde	van	de	inzet.	Terwijl	deze	speelwijze	per	spel	dus		

37	inzetten	behoeft,	kan	maar	36x	de	inzet	per	spelronde	terugver-

diend	worden.	

2		Marcel	Dreef,	Skill	and	Strategy	in	games.	CentER	Dissertation	Series	

(nr.148)	ISBN	90-5668-148-6.

3			Bron:	www.lottotest.nl/berekeningen.jsp.

4		De	relatieve	behendigheid	(RB)	is	het	leereffect	(L)	gedeeld	door	de	som	

van	het	leereffect	(L)	en	het	toevalseffect	(T),	oftewel	RB	=	L/(L+T).

5		Quote	uit	een	interview	met	Bart	Reijnen,	Elsevier	16	december	2006.

6		‘Een	stok	kaarten	levert	2,5	miljoen	Pokerhanden	op’	gepubliceerd	op	

13	oktober	2005	in	Univers,	het	weekblad	van	de	universiteit	van	

Tilburg,	Auteur:	Mariëtte	Schrader.

Marcel	Dreef:	

“Mensen	geloven	graag	in	

hun	geluk.”
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uit	te	voeren.	Een	geldstroom	van	jaarlijks	circa	zes	

miljard	US	dollar	van	Amerikaanse	spelers	naar	

buitenlandse	internetbedrijven	zou	daarmee	zijn	

afgesneden.	Een	direct	gevolg	was	dat	veel	internetca-

sino-aanbieders	zich	terugtrokken	uit	de	Amerikaanse	

digitale	kansspelmarkt.	Grote	digitale	kansspelaanbie-

ders	als	PartyGaming,	‘888’	en	SportingBet	verloren	in	

korte	tijd	een	fors	deel	van	hun	marktwaarde.	Oor-

spronkelijk	bedoeld	om	de	Amerikaanse	consument	te	

beschermen	tegen	het	illegale	spelaanbod	op	de	vele	

honderden	Poker-	en	casinosites,	vragen	velen	zich	

inmiddels	af	of	deze	recente	wet	niet	een	nadelig	

effect	zal	hebben.	Een	vergelijking	tussen	de	droogleg-

ging	in	de	jaren	twintig	en	de	‘Unlawful	Internet	

Gambling	Act’	is	snel	gemaakt.	De	kansspelbehoefte	

Sinds een aantal jaren geleden de internetcasino’s als niche op de kansspelmarkt verschenen, is 
er het nodige veranderd. Mede door de populariteit van het Pokerspel is de internettak enorm 
gegroeid. Het niet transparante van vele online aanbieders laat ruimte voor speculatie, maar de 
waarde van de online kansspelindustrie wordt inmiddels geschat op zo’n 12 miljard US dollar1. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer traditioneel ingestelde kansspelorganisaties 
een digitale exponent aan hun portfolio toevoegen. Illustratief hiervoor is de aankondiging van 
Las Vegas Sands in 2006 dat het, samen met Cantor Gaming, een internetcasino wil starten, 
speciaal gericht op de Europese markt. De komende jaren valt een reeks van soortgelijke fusies 
tussen live en internet casinoaanbod te verwachten.

zal	niet	verdwijnen	maar	wel	ondergronds	gaan.	

Hetgeen	inhoudt	dat	een	deel	van	deze	kansspelmarkt	

zeer	waarschijnlijk	in	criminele	handen	komt,	met	

voorspelbaar	nadelige	gevolgen	voor	de	‘beschermde	

consument’.	Een	ander	effect	van	deze	Amerikaanse	

wetgeving	is	dat	landen	die	als	thuisbasis	dienen	voor	

die	internetcasino-ondernemingen	de	U.S.A.	verwijten	

protectionistisch	te	handelen.	Dit	zou	in	strijd	zijn	

met	internationale	handelsafspraken.	Een	van	hen,	het	

ministaatje	Antigua,	heeft	dan	ook	een	klacht	

ingediend	bij	de	World	Trade	Organization.	En,	zoals	

we	later	in	dit	artikel	zullen	beschrijven,	nemen	

landen	zoals	Groot-Brittannië	het	initiatief	over	door	

internetcasino’s	juist	te	willen	faciliteren.

De	kansspelmarkt		
wereldwijd	
in	beweging

ment	in	september	2006.	Door	deze	wet	is	het	verboden	

financiële	transacties	–	via	creditcardmaatschappijen	

en	andere	Amerikaanse	financiële	instellingen	-	

tussen	Amerikaanse	staatsburgers	en	kansspelwebsites	

De U.S.A. terug in de tijd
Een	juridisch	wapenfeit	voor	de	kansspelindustrie	in	

het	afgelopen	jaar	was	het	aannemen	van	de	‘Unlawful	

Internet	Gambling	Act’	door	het	Amerikaanse	parle-
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Sinds	medio	oktober	2006	de	grenzen	van	de	U.S.A.	

voor	online	kansspelen	werden	gesloten,	is	er	sprake	

van	een	wereldomvattende	hergroepering.	De	diverse	

internetpartijen	hebben	door	wegvallen	van	de	

Amerikaanse	spelersmarkt	hun	werkterrein	met	name	

naar	Europa	en	Azië	verlegt.	Daarbij	zijn	de	grote	

broertjes	in	deze	internetcasinobranche	fanatieker	dan	

ooit	op	het	overnamepad.	Zo	heeft	PartyGaming,	dat	

eerder	overwoog	om	de	‘888’	Holdings	in	te	lijven,	in	

2006	Gamebookers	gekocht	en	overweegt	het	ook	het	

Oostenrijkse	bwin.com	over	te	nemen.

Harrah’s, een verhaal apart
Met	investeringskapitaal	dat	in	de	miljarden	dollars	

loopt,	zijn	grote	Amerikaanse	casino-ondernemingen		

de	laatste	jaren	voortdurend	op	zoek	naar	expansie-

mogelijkheden.	Het	mekka	van	de	gokindustrie,	Las	

Vegas,	blijft	zichzelf	vernieuwen,	getuige	de	plannen	

van	bijvoorbeeld	MGM	Mirage	Inc.	Eind	2009	wil	deze	

onderneming	een	7	miljard	US	dollar	kostend	mega-

resort	(het	‘CityCenter’)	aan	de	Strip	openen,	terwijl	

Boyd	Gaming	Corp.	haar	‘Echelon	Place’	met	een	

prijskaartje	van	4	miljard	US	dollar	medio	2010	hoopt	te	

presenteren.	Daarnaast	hebben	MGM	Mirage,	Las	Vegas	

Sands	en	Harrah’s	elk	ook	nog	eens	hun	zinnen	gezet	op	

nieuwe	casinolocaties	‘all	over	the	world’.	In	de	verschil-

lende	stadia	van	lobbyen,	planvorming	of	concretisering	

ontwikkelen	zij	activiteiten	in	met	name	Macau,	

Singapore,	Oost	Europa	en	binnen	de	Europese	Unie.

Het	meest	verrassende	nieuws	in	2006	zat	hem	

overigens	niet	zozeer	in	een	van	die	plannen	voor	

nieuwe	casino’s,	maar	in	de	overname	van	Harrah’s	

Entertainment	Inc.	zelf	door	de	investeringsmaat-

schappijen	Texas	Pacific	Group	en	Apollo	Management.	

Het	bedrag	van	ruim	17	miljard	US	dollar	gemoeid	met	

deze	transactie	is	het	hoogste	in	de	geschiedenis	van	

de	kansspelindustrie.	Behalve	de	overnameprijs	nemen	

de	beide	durfkapitalisten	ook	de	aanwezige	schuld	van	

ruim	10	miljard	US	dollar	over.	Harrah’s	is	de	grootste	

casino-organisatie	ter	wereld	qua	inkomsten	en	

exploiteert	39	casino’s	in	de	USA	waaronder	Caesars	

Palace,	Paris,	Bally’s	in	Las	Vegas	en	Caesars	en	

Harrah’s	in	Atlantic	City.	In	Canada	heeft	Harrah’s	

belangen	in	Casino	Windsor	en	in	Uruguay	in	Conrad	

Punta	del	Este.	In	2006	heeft	deze	casinomogol	ook	

nog	het	Britse	London	Clubs	International	PLC	ge-

kocht.	Daarmee	zijn	onder	andere	zeven	Britse	casino’s	

gemoeid	plus	twee	in	Egypte	en	een	in	Zuid	Afrika.	

Harrah’s	biedt	werkgelegenheid	aan	zo’n	80.000	

medewerkers.	Verdere	buitenlandse	expansieplannen	

van	Harrah’s	in	de	afgelopen	tijd	betreffen	Macau,	

Bahama’s,	Slovenië	en	Spanje.	Het	is	nog	niet	duidelijk	

of	deze	expansieplannen	allemaal	intact	blijven	nu	het	

bedrijf	in	andere	handen	komt.	Helemaal	zeker	is	de	

overname	nog	niet.	De	aandeelhouders	van	Harrah’s	

moeten	het	bod	nog	goedkeuren.	Harrah’s	is	voor	de	

twee	investeringsmaatschappijen	aantrekkelijk	

vanwege	de	hoge	kasstroom	(in	2006	ruim	1	miljard	US	

dollar)2.	Dit	biedt	de	nieuwe	eigenaren	straks	de	

mogelijkheid	nieuwe	activiteiten	te	financieren.	

De	laatste	twee	jaren	werd	duidelijk	dat	ook	Nederland	

op	het	verlanglijstje	van	deze	Amerikaanse	casinogi-

gant	staat.	Harrah’s	heeft	voor	het	realiseren	van	een	

groot	entertainmentcentrum	een	oogje	laten	vallen	op	

Maastricht,	met	daarbinnen	een	casino.	Vooralsnog	

staat	de	Nederlandse	overheid	op	het	standpunt	dat	

binnen	het	restrictieve	kansspelbeleid	één	vergunning	

voor	de	exploitatie	van	casinospelen	wordt	verleend.	

En	deze	vergunning	is	afgegeven	aan	Holland	Casino.	

Medio	2006	werd	duidelijk	dat	een	dreigend	conflict	

tussen	Valkenburg	(in	de	aanname	dat	Holland	Casino	

in	deze	context	naar	Maastricht	zou	worden	ver-

plaatst)	en	Maastricht	(dat	met	de	komst	van	Harrah’s	

leisure	centre	een	positief	effect	op	de	lokale	werkge-

legenheid	hoopt	te	bewerkstelligen)	kon	worden	

afgewenteld.	Valkenburg	zou	zich	niet	verzetten	als	

Holland	Casino	naar	Maastricht	zou	gaan,	mits	

daarvoor	gepaste	compensatie	zou	worden	geboden.	

Het	toeristenstadje	aan	de	Geul	wil	zich	in	de	toe-

komst	meer	gaan	profileren	als	kuuroord	en	ziet	dan	

ook	graag	dat	investeringen	in	een	‘wellness’-boule-

vard	worden	versneld.	De	overname	van	Harrah’s	heeft,	

volgens	de	bestuursvoorzitter	van	Harrah’s	Gary	

Loveman3,	geen	gevolgen	voor	de	Amerikaanse	

plannen	in	Maastricht.	Nog	steeds	wil	men	in	de	

oudste	stad	van	het	land	een	entertainmentcentrum	

van	formaat	neerzetten.	De	hoofdattractie	zou,	zoals	

gezegd,	een	casino	moeten	zijn.	Begin	2007	dringt	de	

gemeente	Maastricht	aan	op	helderheid	en	besluitvaar-

digheid	van	het	vierde	kabinet	Balkenende.	Burge-

meester	Leers	wenst	op	korte	termijn	duidelijkheid	ten	

aanzien	van	de	politieke	haalbaarheid	van	de	Maas-

trichtse	plannen	met	Harrah’s.	De	gemeente	geeft	aan	

dat	er	inmiddels	ook	nog	andere	gegadigden	zijn.	Zo	

heeft	Living	City	Property	Performance,	het	samenwer-

kingsverband	tussen	Joop	van	den	Ende	en	Trimp	&	

van	Tartwijk,	belangstelling	getoond	om	bij	een	

eventueel	nieuw	casino	in	Maastricht	een	multifuncti-

oneel	theater	te	ontwikkelen.
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Rusland wil af van wildgroei
Rusland	wil	de	ongebreidelde	groei	van	kleine	en	

grotere	speelhallen	en	casino’s	aan	banden	leggen.	

Volgens	‘Die	Welt’4	heeft	Rusland	350.000	speelautoma-

ten,	4.000	speeltafels	en	160	casino’s.	De	omzet	in	

2006	wordt	geschat	op	ruim	5,5	miljard	US	dollar.	

Daarvan	vloeit	zo’n	20%	naar	de	schatkist.	In	Moskou	

alleen	al	staan	56	casino’s	en	2.000	speelhallen	met	

naar	schatting	tussen	de	60.000	en	100.000	speelauto-

maten.	De	Russische	president	zelf	presenteerde	eind	

2006	een	wetsvoorstel	waarin	wordt	aangekondigd	dat	

per	1	juli	2007	tienduizenden	kleine	speelhallen	en	

minicasino’s	hun	activiteiten	dienen	te	staken.	Casino’s	

moeten	straks	minimaal	800	vierkante	meter	vloerop-

pervlakte	hebben	en	tenminste	10	speeltafels	en	50	

speelautomaten	aanbieden.	Er	staan	vier	‘gokzones’	

gepland	die	na	2009	moeten	voorzien	in	de	kansspelbe-

hoefte	van	de	Russen.	Het	betreft	de	Baltische	exclave	

Kaliningrad,	de	regio	rond	Rostow/Krasnodar	in	Zuid	

Rusland,	het	Altaj-gebied	in	Siberië,	en	de	oostelijke	

kustregio	van	Primorsky	aan	de	Grote	Oceaan.	

Macau, eindelijk eerste?
Macau	beleefde	als	Aziatische	tegenpool	van	Las	Vegas	

een	absoluut	topjaar.	De	vroegere	Portugese	kolonie,	

slechts	een	korte	boottocht	verwijderd	van	Hong	Kong,	

zette	in	het	derde	kwartaal	van	2006	meer	om	dan	Las	

Vegas.	Met	24	casino’s	en	diverse	projecten	nog	in	de	

steigers,	waaronder	het	975	miljoen	US	dollar	kostende	

MGM	Macau,	heeft	het	er	alle	schijn	van	dat	Macau	alle	

records	gaat	breken.	Sommige	analisten	verwachten	dat	

2007	het	jaar	wordt	dat	Macau	Las	Vegas	van	de	eerste	

plaats	stoot	als	casinohoofdstad	van	de	wereld.

Singapore, een verdubbeling van het aantal 
toeristen in 201�
Singapore	heeft	de	opmars	van	Macau	tot	voor	enkele	

jaren	met	lede	ogen	moeten	aanzien.	Toen	echter	in	

2005	door	premier	Lee	Hsien	Loong	werd	besloten	dat	

het	taboe	op	gokken	moest	wijken	voor	het	econo-

misch	belang	van	de	stadstaat	in	Zuid	Oost	Azië,	

voltrok	zich	een	even	snelle	als	effectieve	ommekeer.	

Diverse	locaties	werden	onderzocht	en	wereldwijd	

mochten	kandidaat-exploitanten	zich	aanmelden	om	

met	doordachte,	ambitieuze	maar	ook	realistische	

plannen	de	Singaporese	overheid	te	overtuigen	dat	

hiermee	de	strijd	om	de	gunst	van	de	toerist/speler	

met	o.a.	Macau/Hong	Kong,	Maleisië	en	Thailand	kon	

worden	gewonnen.	Doel:	een	verdubbeling	van	het	

aantal	toeristen	naar	17	miljoen	per	2015.	Er	is	

gekozen	voor	twee	locaties.	De	eerste	concessie,	aan	de	

zogenaamde	‘Marina	Bay	waterfront’,	is	in	mei	2006	

toegekend	aan	Las	Vegas	Sands.	De	investering	

bedraagt	ruim	3	miljard	US	dollar	en	de	opening	staat	

voor	2009	gepland.	De	tweede	concessie	betreft	een	

locatie	op	Sentosa,	een	eiland	pal	voor	de	kust	van	

Singapore.	Dit	eiland	is	sinds	jaar	en	dag	een	populair	

dagje-uit	voor	vele	Singaporezen.	Eind	2006	werd	dit	

tweede	casinoproject	voor	een	bedrag	van	3,4	miljard	

US	dollar	toegekend	aan	de	Maleisische	casino-

organisatie	Genting.	
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De Europese Unie, kansspelmarkt  
uitzondering bij nieuwe Dienstenrichtlijn
Het	Europees	Parlement	heeft	na	lange	discussie	en	

een	reeks	amendementen	eind	2006	met	de	Diensten-

richtlijn5	ingestemd.	Deze	Dienstenrichtlijn	zal	in	2010	

voor	alle	lidstaten	van	kracht	worden.	Een	van	de	

compromissen	daarbij	is	dat	de	Europese	kansspel-

markt	een	uitzonderingspositie	behoudt.	Huidig	

eurocommissaris	interne	markt,	Charles	McCreevy,	gaf	

aan	dat	de	lidstaten	vrij	zijn	om	invulling	te	geven	

aan	hun	kansspelbeleid	mits	daarbij	het	EU-verdrag	in	

acht	wordt	genomen.	Wel	heeft	de	Europese	Commissie	

de	mogelijkheid	om	bij	twijfel	aan	de	rechtmatigheid	

van	nationale	regelgeving	inbreukprocedures	te	

starten.	Zo	heeft	McCreevy	in	oktober	2006	in	een	

interview	met	het	Duitse	weekblad	Der	Spiegel	

aangekondigd	dat	hij	het	kansspelbeleid	van	een	

tiental	lidstaten,	waaronder	Nederland,	onder	de	loep	

wil	nemen.	Ook	zal	het	Europese	Hof	in	Luxemburg	

zich	blijven	kwijten	van	de	taak	om	een	oordeel	te	

vellen	over	juridische	interpretatieverschillen	van	

kansspelbeleid	in	de	individuele	lidstaten.	Daarbij	gaat	

het	dan	voornamelijk	om	zaken	tussen	partijen	die	

elkaar	betwisten	of	de	kansspelwetgeving	in	het	

betreffende	EU-land	strijdig	is	met	het	vrije	verkeer	

van	goederen	en	diensten	binnen	de	EU	en	of	het	

kansspelbeleid	voldoende	restrictief	is.

Europese lidstaten verdeeld in hun aanpak
Opvallend	is	dat	sommige	Europese	landen	(zoals	

Frankrijk	en	Duitsland)	protectionistische	maatregelen	

nemen,	terwijl	andere	landen	een	meer	liberale	

kansspelmarkt	voorstaan.	Italië	bijvoorbeeld	gaat	

nieuwe	kansspelvergunningen	uitgeven	voor	de	

exploitatie	van	wedkantoren	en	internetkansspelen.	

Harrah’s	lijkt	vaste	voet	aan	de	grond	te	krijgen	in	

Spanje	en	Slovenië.	België,	tot	in	2006	tegenstander	

van	kansspelaanbod	via	het	internet,	overweegt	

inmiddels	om	de	online	casinomarkt	te	liberaliseren.	De	

Belgische	minister	van	Justitie,	Laurette	Onkelinx,	wil	

een	betrouwbaarheidscertificaat	uitreiken	aan	websites	

die	zich	aan	bepaalde	voorwaarden	houden6	De	in	2005	

geïntroduceerde	Gambling	Act	biedt	Groot-Brittannië	

de	gelegenheid	om,	naast	een	toename	van	kansspel-

aanbod	in	eigen	land,	de	nieuwe	thuisbasis	te	worden	

voor	internetcasino’s	die	vanaf	dit	eiland	de	kans	

willen	aangrijpen	om	het	vasteland	van	Europa	virtueel	

te	veroveren.	De	formele	invoering	van	deze	Britse	

kansspelwetgeving	wordt	in	september	2007	verwacht.

Groot-Brittannië zet de deur open
Hoewel	onder	de	nieuwe	Britse	‘Gambling	Act’	slechts	

17	nieuwe	casinovergunningen	worden	uitgegeven,	

inclusief	één	voor	een	supercasino,	lopen	er	nog	

tientallen	aanvragen	voor	casinovestigingen	onder	de	

oude	wetgeving.	Dat	kan	betekenen	dat	er	in	de	

komende	vijf	jaar	nog	zo’n	90	casino’s	bij	komen.	In	

januari	2007	werd	bekendgemaakt	dat	Manchester	is	

geselecteerd	als	stad	die	het	enige	supercasino	mag	

gaan	herbergen.	Verder	mogen	vanaf	2007	casino’s	

reclame	maken	op	de	Britse	televisie.	De	casino-

exploitanten	verwachten	dat	dit	voor	veel	extra	

bezoekers	en	extra	omzet	zal	zorgen.	Inmiddels	is	de	

destijds	verstomde	discussie	rondom	de	supercasino’s	

opnieuw	aangezwengeld	door	professor	Peter	Collins,	

directeur	van	Salford’s	University’s	centre	for	the	study	

of	gambling	and	commercial	gaming.	Als	een	van		

’s	lands	grootste	autoriteiten	op	kansspelgebied	roept	

hij	de	regering	op	het	aantal	supercasino’s	uit	te	

breiden	van	één	naar	elf.	Indien	de	wet	op	dat	onder-

deel	zou	worden	aangepast	zou	het	de	deur	beduidend	

verder	openzetten	voor	grote	buitenlandse	investeer-

ders.	Diverse	ondernemingen	anticiperen	hierop	door	

zich	in	te	kopen	in	de	Britse	kansspelmarkt.	Men	

beschouwt	het	overnemen	van	een	Britse	kansspelaan-

bieder	momenteel	als	de	snelste	manier	om	te	kunnen	

participeren	in	deze	naar	verwachting	snel	groeiende	

markt.	Zo	heeft	Genting,	een	kapitaalkrachtige	

Maleisische	onderneming,	de	firma	Stanley	Leisure	

(met	hoofdkantoor	in	Liverpool)	overgenomen	voor		

639	miljoen	Britse	ponden.	Harrah’s	heeft	inmiddels	

London	Clubs	overgenomen.	Maar	ook	bedrijven	als	

Rank,	William	Hill	en	Ladbrokes	staan	in	de	etalage.		

Ladbrokes	wordt	mogelijkerwijs	overgenomen	door	‘888’	

Holding	(waaronder	Pacific	Poker	en	888	Casino	

Anno 2006 vertegenwoordigt de European Casino 

Association (ECA) de belangen van bijna 900 casino’s 

en circa 76.000 casinomedewerkers in Europa. De ECA  

opereert zonder winstoogmerk en tracht door het  

verzamelen en verstrekken van relevante informatie 

omtrent de kansspelmarkt en de kansspelwetgeving de 

gezamenlijke belangen van de aangesloten casino-

organisaties onder de aandacht te brengen van de 

Europese en nationale beleidsmakers en stakeholders. 

De organisatie vindt haar oorsprong, in het begin van 

de jaren negentig van de vorige eeuw, als het Euro-

pean Casino Forum. Naast Holland Casino zijn 

casino-organisaties afkomstig uit nog 18 EU-lidlanden 

alsmede Zwitserland bij de ECA aangesloten. Het, jaar-

lijks door de ECA-leden opnieuw toe te wijzen, 

voorzitterschap is sinds 2006 in handen van de Neder-

lander Ron Goudsmit, directeur Business Development 

van Holland Casino.

Tijdens de algemene ledenvergadering (London janu-

ari 2006) betuigen de leden hun steun aan de door de 

ECA opgestelde ‘Code of conduct for responsible 

gaming’. Dit document, beschouwd als een belangrijke 

stap in het bereiken van gezamenlijke doelstellingen, 

bevat o.a. standpunten inzake reclame, marketing, 

opleidingen en preventiebeleid.

In mei 2006 maakt de ECA haar positie publiek ten 

aanzien van de SICL8-rapportage ‘the Study of  

Gambling Services in the Internal Market of the  

European Union’.

Hoewel de organisatie het toejuicht dat er eindelijk 

een onderzoek is geïnitieerd naar de wettelijke en  

economische structuur van het kansspelaanbod in de 

diverse lidstaten van de Europese Unie, wordt kritisch 

gekeken naar de beperkingen die uit de formulering 

van de onderzoeksopdracht voortvloeien. De ECA is  

van mening dat diverse essentiële onderdelen, zoals  

kansspelverslaving, daardoor niet of nauwelijks zijn 

belicht. De brancheorganisatie dringt dan ook aan op 

vervolgonderzoek, voordat de conclusies op de poli-

tieke agenda in Brussel worden geplaatst.

European	Casino	Association

Holland Casino behoudt monopolie

Het Franse bedrijf Compagnie Financière Régionale 

(CFR) krijgt geen vergunning om een casino in 

Nederland te beginnen. De Raad van State heeft 

dat medio maart 2007 bepaald in een uitspraak 

over het bestreden monopolie van Holland Casino.

Met deze uitspraak vernietigt de Raad van State in 

hoger beroep een eerdere uitspraak van de recht-

bank in Breda die eind 200� bepaalde dat de 

overheid onvoldoende aantoont dat er een recht-

vaardiging bestaat voor het kansspelmonopolie.7

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat het 

monopolie van Holland Casino in principe een 

beperking vormt van het Europese recht van vrije 

vestiging en vrij verrichten van diensten. “Er zijn 

echter dwingende redenen van algemeen belang 

die de beperking kunnen rechtvaardigen”, aldus de 

rechter. De Raad van State concludeert dat de 

marktbeperking een proportioneel middel is tegen 

de genoemde negatieve uitwassen. 

De rechtbank stelt de minister van Justitie en 

Holland Casino, die samen in beroep gingen tegen 

het oordeel van de rechtbank in Breda, daarmee in 

het gelijk. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep 

meer mogelijk.
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Ze	hoopt	dat	Groot-Brittannië	in	staat	blijkt	een	

toonaangevend	keurmerk	te	initiëren.	Zo	zullen	

websites	die	op	verantwoorde	wijze	het	kansspel	

aanbieden	straks	een	logo	mogen	dragen	met	de	tekst	

‘Regulated	in	Great	Britain’.	Een	speciaal	belasting-	

regime	voor	de	kansspelaanbieders	zal	echter	een	

lastige	klus	worden,	aldus	de	Britse	minister	van	

Financiën	John	Healey:	“Momenteel	genieten	vele	

buitenlandse	internetcasino’s	belastingvoordelen	die	

we	in	Groot-Brittannië	onmogelijk	kunnen	evenaren.”

ressorteren),	maar	ook	PartyPoker,	al	langer	op	jacht	

om	zijn	positie	op	de	digitale	kansspelmarkt	te		

versterken,	heeft	zijn	pijlen	op	dit	Britse	gokinstituut	

gericht.	In	tegenstelling	tot	de	protectionistische	

maatregelen	van	de	U.S.A.	bereidt	de	Britse	regering	

liberale	regelgeving	voor	die	ertoe	moet	leiden	dat		

veel	internetkansspelaanbieders	zullen	besluiten		

hun	huidige	thuisbasis	(vaak	een	belastingparadijs		

als	Gibraltar,	Antigua	of	Costa	Rica)	te	verruilen		

voor	Groot-Brittannië.	Volgens	Culture	Secretary		

“Regulated	in	

	Great	Britain”

Meer	informatie	over	ontwikkelingen	op	de	internationale	kansspelmarkt	

vindt	u	in	Holland	Casino	Inzicht	1/2005	pag.	14-15,	16-17,	18-19,	

Holland	Casino	Inzicht	1/2006	pag.	35-36,	37	en	Holland	Casino	Inzicht	

2/2006	pag.	31-36.

1		Bron:	Casino	City	Gaming	‘Stories	of	the	year’	2	januari	2007.

2		Bron:	Het	Financieele	Dagblad	‘Caesars	Palace	komt	in	handen	

durfkapitaal’	21	december	2006.

3		Bron:	Het	Financieele	Dagblad	‘Maastricht	nog	in	beeld	bij	Harrah’s’		

21	december	2006.

4		Bron:	Die	Welt	‘Putin	will	Glücksspiel-Ghettos	schaffen’		

20	december	2006.

5		Deze	Dienstenrichtlijn	is	oorspronkelijk	in	2004	ingebracht	door		

Frits	Bolkestein,	toenmalig	eurocommissaris	interne	markt.

6		Bron:	De	Standaard,	december	2006.

7		Lees	ook	‘Nederlands	monopolie	onder	druk’	Holland	Casino		

Inzicht	1/2006,	pag.	35-36.	

8		Swiss	Institute	of	Comparitive	Law.

Tessa	Jowell	wil	de	overheid	een	vorm	van	regulering	

creëren	voor	online	kansspelaanbod	om	criminaliteit	

uit	te	sluiten	en	online	spelers	bescherming	te	bieden.	

Ze	denkt	daarbij	aan	het	instellen	van	een	soort		

Brits	keurmerk.	Ook	wil	Jowell	daarbij	kwaliteitseisen	

stellen.	Indien	internetbedrijven	voldoen	aan	de	

gestelde	eisen	ontvangen	ze	een	‘seal	of	approval’.	

Volgens	Tessa	Jowell	is	het	niet	de	bedoeling	van	de	

overheid	om	extra	inkomsten	voor	de	Staat	te	genere-

ren:	“Het	economisch	voordeel	is	minder	belangrijk	

dan	onze	prioriteit	om	Britse	burgers	te	beschermen”.	
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