Aan: de Fractievoorzitters en leden van de Commissie V&J van de 1ste kamer.
Betreft: Wijziging Wet op de Kansspelen

Geachte dames en heren Fractievoorzitters en leden van de Commissie V&J,

Op 1 februari jl. heeft u een oproep van de kaderleden van Vakbond de Unie mogen ontvangen,
waarin zij u oproepen om tegen de wijziging van de wet op de kansspelen (WOK) te stemmen.
De 1 ste kamer heeft deze wijziging op dit moment in behandeling en zal daar op enig moment over
gaan stemmen.
Als aanvulling op de eerder genoemde brief van Vakbond de Unie en de rechtsgangen die zowel door
de Ondernemingsraad als Vakbond FNV zijn ingezet, in verband met de omzetting van Stichting naar
NV, willen wij voor enkele onderdelen uit de wijziging van de WOK aandacht vragen wat mogelijk van
invloed kan zijn op uw uiteindelijke oordeel.
Toename Kansspelverslaving:
In een interview met de Telegraaf van 14 juli 2014 heeft de heer Bas Brons van antigokvereniging
AGOG zich heel duidelijk uitgelaten over hoe hij en zijn vereniging tegen de wijziging van de WOK
aankijken.
De heer Brons start het interview met de uitspraak dat er “gegarandeerd een enorme groep
gokverslaafden bij zal gaan komen” en hij maakt zich enorme zorgen dat de Politiek straks besluit om
de gokmarkt open te breken en dat Loterijen en Goksites daarmee “vrij” spel krijgen.
Volgens hem leidt dit tot een toename van gokreclames. Hij vraagt zich in het interview af of de politici
wel weten wat ze hiermee in gang zetten.
De heer Brons stelt verder dat Holland Casino, als enige exploitant van Casino's, al jaren een prima
preventiebeleid voert, zoals dat hoort bij een staatsbedrijf. Zoals ook in de brief van 1 februari jl. te
lezen was, hebben commerciële bedrijven, die straks zowel online als Landbased Casino's gaan
exploiteren, er een belang bij om gokverslaafden aan zich te binden. Daarmee zal er voor het eerst
een spanningsveld ontstaan tussen commercie en de zorgplicht.
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Wij wijzen u er nogmaals op dat Holland Casino streeft naar een “optimaal bedrijfsresultaat”. Een
commerciële aanbieder die Holland Casino zal gaan overnemen, doet aan “winstmaximalisatie” en zal
zijn investering niet alleen binnen enkele jaren willen terugverdienen, maar wil er ook aan verdienen.
En zeg dan maar eens tegen een "(potentiele) gokverslaafde" dat hij of zij niet mag komen spelen!
Ook de verslavingsdeskundigen van GGZ Nederland volgen mogelijke effecten van de wetswijziging op
de voet. Voorlichter de heer Olfert Koning waarschuwt dat "meer gelegenheid om te gokken
automatisch ook meer verslaafden betekent”. De GGZ pleit voor het opstarten van een fonds,
waarmee preventieve maatregelen tegen gokverslaving vergoedt kunnen worden. Maar wat die
maatregelen dan precies moeten zijn, daarover blijft de GGZ vaag. “Gokverslaving is iets relatief
nieuws. We weten er nog te weinig van om precies te kunnen zeggen welke preventieve stappen
kunnen helpen. Daar is meer onderzoek voor nodig”.
De Kansspelautoriteit KSA
Op de site van de KSA staat het volgende: "Als onafhankelijke toezichthouder bewaakt de
Kansspelautoriteit een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Zij bestrijdt illegale en criminele
vormen van kansspelen".
Dat is een mooie opdracht, maar we hebben in de brief van 01 februari jl. onze twijfels al, over het op
juiste wijze van uitvoeren van deze opdracht, uitgesproken. Wij hebben een drietal voorbeelden.
- De in Nederland illegale aanbieder van online gokken Unibet, tekende in januari 2016 een
sponsorovereenkomst met de KNWU. Tijdens de presentatie trok deze, op dat moment, illegale
aanbieder een behoorlijk grote broek aan en koppelde de overeenkomst aan de hoogte van de
kansspelbelasting, Dit als signaal naar de politiek. Je moet het maar durven als illegale aanbieder die
nu ook nog gewoon Nederlandse spelers accepteert,
- Je kunt op dit moment nog gewoon in het Nederlands inloggen bij Kroon Casino. En ook deze illegale
aanbieder heeft afgelopen jaar (juni 2016) een sponsorovereenkomst getekend. Kroon Casino gaat de
IJshockeybond sponsoren.
Oranje Casino, de illegale aanbieder van online gokken, sponsorde in 2014 een reddingsboot. De
partner van de toenmalige staatssecretaris Teeven doopte deze reddingsboot en wel in het gezelschap
van deze zelfde staatssecretaris.
- Zowel Kroon Casino als Oranje Casino zijn onderdeel van de Zweedse online aanbieder "Betsson". De
CEO van Betsson, dat is gevestigd in Malta, zei op 9 juni 2016 in het Algemeen Dagblad dat als de
Tweede kamer online gokken niet snel legaliseert, hij en andere buitenlandse gokbedrijven de belofte
om niet voor hun websites te adverteren zullen opzeggen". Hij merkte daarbij nog op dat dit als een
dreigement moet worden gezien.
Deze illegale aanbieder, waarmee een deal gesloten was dat hij niet zal adverteren voor zijn websites,
dreigde dus deze deal op te blazen als de politiek niet snel genoeg het online gokken zal legaliseren.
En dit gold voor meerdere illegale aanbieders. Er is tot nu toe geen enkel signaal dat deze online
aanbieders, die jaren lang illegaal verdiend hebben aan Nederlandse spelers, niet in aanmerking zullen
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komen voor een legale licentie. De in 2010-2011 aangenomen motie Bouwmeester was hier duidelijk
over. "Illegale aanbieders komen niet in aanmerking voor een vergunning".
Mede daarom twijfelen wij of de KSA voldoende is uitgerust om haar opdracht goed uit te voeren.
Zoals wij in de brief van 01 februari jl. reeds hebben aangegeven, is het voor de KSA overzichtelijker
om toezicht te houden op de huidige aanbieder dan op meerdere aanbieders van landbased en de
vele nieuwe aanbieders van de online markt.
Als reactie op het concept wetsvoorstel Kansspelen op afstand (WOK) adviseerde de KSA in 2013 in
een brief aan minister Teeven nota bene zelf om “terughoudend te zijn met het wekken van
verwachtingen die in de praktijk moeilijk kunnen worden waargemaakt".
Deskundige Marjan Olfers.
In KNVB Media van 18 november 2014 is een interview met Marjan Olfers geplaatst. Ook zij heeft
grote vraagtekens omtrent het openbreken van de online gokmarkt.
Zij zegt dat ze er niet gerust op is. "De wet stelt nieuwe kansspelaanbieders in staat om een
Nederlandse licentie te krijgen, zodat bijvoorbeeld veel online goksites legaal kunnen worden. Maar de
eisen voor zo'n licentie kennen nog te veel witte vlekken".
Op de vraag of de nieuwe wet straks ook nieuwe kansen biedt, her en der leven er hoge
verwachtingen over de voorspelde inkomsten voor Staat en sport. zegt Marjan Olfers: "En daar zet ik
nu al mijn vraagtekens bij. Wat betreft Nederland is er een bedrag van 100 miljoen tussen 2016 en
2019 aan inkomsten voor de sportsector genoemd. Dat klinkt natuurlijk lekker, dus iedereen neemt het
over. Maar ik weet niet waar dat bedrag vandaan komt, en al helemaal niet waarop het is gebaseerd"
Van 14 naar 16 vestigingen Land Based Casino's.
Holland Casino heeft sinds 2 december 2006, 14 vestigingen in Nederland. Holland Casino heeft al
deze jaren niet de behoefte gehad om te lobbyen voor een uitbreiding naar 15 of 16 vestigingen. Daar
zal ze ongetwijfeld haar beweegredenen voor hebben gehad.
Vraag is dan natuurlijk of er überhaupt wel voldoende markt is voor een uitbreiding met 2 vestigingen
naar totaal 16.
Concurrentie bij vrije markt.
Ook kan de vraag gesteld worden, hoe het concurreren tussen gokaanbieders in een vrije markt gezien
wordt? Gaan de Casino's grote spelers van elkaar afpakken? Voor u beeld, ongeveer 80% van de
omzet komt van 10% van de spelers. Daar moet dan altijd iets tegenover staan. Wat deze
tegenprestatie zal zijn, daar zou je nu al vraagtekens bij kunnen zetten.
Arbeidsvoorwaarden Holland Casino.
Wij maken ons ernstige zorgen over de positie van de 3000 hardwerkende, goed opgeleide,
professionele en vooral loyale medewerkers van Holland Casino. Hun professionaliteit en goede
opleiding wordt zowel door de verslavingsinstellingen als ook de Tweede kamer volop geprezen. Met
het oog op de privatisering probeert Holland Casino de huidige arbeidsvoorwaarden te versoberen.
Met andere woorden, "Holland Casino is over de rug van haar medewerkers het bedrijf aan het
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oppoetsen voor een hoge verkoopprijs". En dit terwijl het bedrijf alweer twee jaar een Ebitda van 25%
ten opzichte van de netto baten schrijft.
Wij hopen dat u begrijpt dat de huidige koers van Holland Casino, met het oog op privatisering ons
terecht zorgen baart en dat wij niet gerust zijn op de periode na de privatisering.
Omzetting van Stichting naar NV.
Zowel de Ondernemingsraad als de vakbond FNV (gesteund door collega bonden ABC en de Unie)
hebben via het gerecht de omzetting van een stichting naar een NV trachten te voorkomen. De
Ondernemingsraad is in eerste instantie in het ongelijk gesteld door de Ondernemerskamer te
Amsterdam. De uitspraak met betrekking tot "verzet" van FNV zal uiterlijk 12 april plaatsvinden.
In één van haar argumenten stelt Holland Casino dat een NV makkelijker aan zogenaamd vreemd geld
kan komen. In 2015 heeft Holland Casino een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten, waarbij de banken in
de rij stonden om Holland Casino van een behoorlijk krediet te voorzien. Dit stelt ons niet gerust daar
de zeer reële kans bestaat dat bij het opengooien van de markt enorme financiële risico's genomen
kunnen gaan worden om toch een soort van "Vegas aan de Noordzee" te bewerkstellen. Dit in het
kader van het “nieuwe” concurreren.
Samenvattend:
De verslavingszorg heeft terechte zorgen en spreekt zich duidelijk uit dat het aantal verslaafden
behoorlijk zal toenemen. Er worden vele vraagtekens gesteld bij het openstellen van de markt.
De lobbyisten die positief zijn met betrekking tot openen van de markt worden stevig gehonoreerd
door de grote spelers op de "illegale" markt.
Naar onze mening is de KSA ook niet in staat om adequaat toezicht te houden als de markt zich enorm
uitbreid.
De verslavingsgevoelige gast zou weleens de dupe kunnen gaan worden van deze wijziging van de
WOK. Het nieuwe doel van winstmaximalisatie zal hoogstwaarschijnlijk vele nieuwe slachtoffers gaan
maken. En dat kan nooit de bedoeling zijn…..
Eerdere privatiseringen in Nederland zijn niet allemaal succesvol geweest (understatement). Wat ons
betreft, mag er met het huidige beleid tot preventie gokverslaving en veiligheid niet gegokt worden.
De afgelopen 40 jaar hebben bewezen dat het huidige bestel prima werkt. Daarom pleiten wij dan ook
voor het behoud van het huidige systeem.
Met betrekking tot online zou je tussen twee varianten kunnen kiezen.
1. Pilot van 3 jaar waarbij je Holland Casino een proefvergunning geeft en in deze 3 jaar ervaring gaat
opdoen wat online nu voor Nederland echt inhoud.
2. Wil je toch meerdere aanbieders. Verleen dan ook in een soort van Pilot 3 of 4 vergunningen aan de
partijen die de afgelopen jaren zich netjes aan de regels hebben gehouden. Dan doe meteen recht aan
de Motie van Bouwmeester uit 2010-2011.
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Wij hopen dat u deze brief aandachtig heeft gelezen en dat u zich in ieder geval de vraag stelt of de
wijziging van WOK wel zo'n verantwoordelijke stap is dat u daar mee uiteindelijk in kan stemmen.
Wij zijn graag bereid om, als u daar behoefte aan heeft, de brief verder toe te lichten.

namens de Kaderleden van de ABC, FNV en de Unie,
met vriendelijke groeten,
John Koster

Vakbond ABC

Jaap Ockhuijsen

Vakbond FNV

Ron Vaske

Vakbond de Unie
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