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Dames	  en	  heren	  hartelijk	  welkom,	  
	  
Na	  een	  soft	  launch	  begin	  dit	  jaar,	  is	  	  het	  mij	  een	  genoegen	  vandaag	  Speel	  Verantwoord.nl	  officieel	  
aan	  u	  te	  mogen	  presenteren.	  	  
	  
Speel	  Verantwoord	  
Speel	  Verantwoord	  is	  de	  brancheorganisatie	  van	  online	  kansspelaanbieders	  die	  graag	  in	  aanmerking	  
komen	  voor	  een	  Nederlandse	  online	  vergunning.	  Op	  dit	  moment	  hebben	  Unibet,	  Dazzletag,	  
Tombola,	  Betfair,	  Bet365	  en	  Interwetten	  zich	  bij	  het	  initiatief	  aangesloten.	  
	  
Na	  jaren	  van	  voorbereiding	  	  zal	  het	  wetsvoorstel	  kansspelen	  op	  afstand	  binnenkort	  naar	  de	  Tweede	  
Kamer	  worden	  gezonden.	  De	  Raad	  van	  State	  heeft	  inmiddels	  haar	  advies	  ingediend.	  Ik	  ben	  dan	  ook	  
bijzonder	  blij	  dat	  Dennis	  van	  Breemen	  hier	  is.	  Hij	  is	  de	  projectleider	  modernisering	  kansspelen	  van	  
het	  ministerie	  van	  Veiligheid	  en	  Justitie	  en	  zal	  ons	  straks	  bij	  praten	  over	  de	  laatste	  stand	  van	  zaken.	  
	  
Het	  concept	  wetsvoorstel	  is	  inmiddels	  openbaar.	  Voor	  Speel	  Verantwoord	  springen	  daar	  twee	  issues	  
uit:	  kanalisatie	  en	  een	  verantwoord	  spelaanbod.	  
	  
Kanalisatie	  
Bij	  kanalisatie	  draait	  het	  er	  om	  dat	  zoveel	  mogelijk	  spelers	  straks	  gebruik	  gaan	  maken	  van	  het	  
gereguleerde	  .nl	  kansspelaanbod.	  De	  uitdaging	  daarbij	  is	  een	  balans	  te	  vinden	  tussen	  de	  wensen	  en	  	  
verantwoordelijkheden	  van	  wetgever-‐toezichthouder-‐aanbieder	  en	  speler.	  	  
	  
In	  de	  discussies	  die	  ik	  voer	  wordt	  het	  nog	  wel	  eens	  vergeten…	  Voor	  wie	  doen	  we	  dit	  ook	  alweer?	  
Voor	  wie	  maken	  we	  die	  wetgeving?	  Juist,	  de	  speler!	  Daar	  draait	  het	  om.	  Bijna	  een	  miljoen	  mensen	  in	  
Nederland	  spelen	  graag	  online	  een	  spelletje	  en	  vragen	  daarom	  ook	  om	  een	  aantrekkelijk	  aanbod.	  
Aantrekkelijk	  in	  spelplezier,	  in	  spelsoorten	  en	  spelveiligheid.	  Die	  speler	  wil	  leuke	  spelletjes	  spelen	  en	  
uiteindelijk	  zijn	  gewonnen	  centjes	  uitgekeerd	  krijgen.	  Het	  uitsluiten	  van	  spelsoorten	  -‐	  als	  
bijvoorbeeld	  bingo	  -‐	  is	  niet	  in	  het	  belang	  van	  de	  speler	  en	  draagt	  niet	  bij	  aan	  verantwoord	  spel.	  Al	  is	  
het	  alleen	  maar	  omdat	  300.000	  Nederlanders	  dit	  spelletje	  online	  spelen.	  En	  daar	  gaan	  zij	  echt	  niet	  
mee	  stoppen.	  
	  
Tegen	  de	  wetgever	  zou	  ik	  willen	  zeggen:	  Ga	  niet	  over	  reguleren.	  Stel	  kaders.	  	  Het	  moet	  voor	  speler	  
en	  aanbieder	  aantrekkelijk	  zijn	  om	  in	  het	  gereguleerde	  aanbod	  te	  stappen.	  Juist	  ook	  voor	  de	  speler.	  
De	  online	  beleving	  is	  snel.	  Wetgever,	  toezichthouder	  en	  aanbieder	  moeten	  snel	  op	  veranderende	  
situaties	  in	  kunnen	  spelen.	  	  Wordt	  het	  de	  speler	  te	  lastig	  gemaakt	  of	  is	  het	  aanbod	  door	  regulering	  
onaantrekkelijk,	  dan	  gaat	  hij	  elders	  –	  en	  niet	  in	  het	  gereguleerde	  circuit	  -‐	  de	  weg	  van	  de	  minste	  
weerstand	  zoeken.	  De	  online	  speler	  bepaalt	  uiteindelijk	  toch	  zelf	  waar	  hij	  speelt.	  Wetgever,	  
toezichthouder	  en	  aanbieder	  hebben	  vervolgens	  het	  nakijken.	  
	  
Ook	  is	  een	  efficiënt	  en	  effectief	  toezicht	  	  noodzakelijk	  om	  een	  gezonde	  markt	  te	  laten	  ontstaan.	  Het	  
verlenen	  van	  een	  vergunning	  moet	  een	  blijk	  van	  vertrouwen	  zijn.	  Vertrouwen	  naar	  de	  aanbieder	  dat	  
hij	  zijn	  zaakjes	  goed	  op	  orde	  heeft.	  En	  dat	  zijn	  spelers	  in	  een	  veilige,	  betrouwbare	  en	  verantwoorde	  
omgeving	  kunnen	  spelen.	  	  Als	  dat	  vertrouwen	  er	  niet	  is,	  moet	  je	  geen	  vergunning	  verstrekken.	  
Toezicht	  moet	  niet	  bestaan	  uit	  micro	  management,	  maar	  gebeuren	  van	  uit	  een	  risico	  benadering	  
waarbij	  gesteund	  wordt	  op	  bestaande	  audits,	  certificeringen	  en	  keurmerken.	  
	  
Voor	  de	  aanbieders	  is	  het	  van	  belang	  dat	  het	  totaal	  pakket	  aan	  wet-‐	  en	  regelgeving	  praktisch	  
werkbaar	  is.	  	  En	  de	  totale	  kosten	  druk	  beheersbaar	  is.	  Om	  een	  attractief	  online	  kansspelaanbod	  te	  
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creëren	  moet	  er	  voor	  aanbieders	  regulerings-‐	  en	  financiële	  ruimte	  zijn	  om	  de	  speler	  ook	  
daadwerkelijk	  te	  laten	  kiezen	  voor	  het	  gereguleerde	  aanbod	  en	  het	  .com	  aanbod	  links	  te	  laten	  liggen.	  
	  
Het	  is	  goed	  ons	  er	  van	  bewust	  zijn	  dat	  met	  het	  reguleren	  van	  de	  online	  markt	  -‐	  in	  combinatie	  met	  
een	  verantwoord	  spel	  aanbod	  -‐	  we	  iets	  aan	  het	  doen	  zijn	  in	  Nederland	  wat	  we	  niet	  eerder	  met	  elkaar	  
hebben	  gedaan.	  En	  waarin	  we	  MET	  elkaar	  werkende	  weg	  ook	  zullen	  moeten	  leren	  wat	  de	  beste	  set	  
van	  regels	  zal	  zijn.	  	  
	  
We	  moeten	  nu	  niet	  de	  Rolls	  Royce	  van	  de	  regelgeving	  willen	  bouwen.	  Laten	  we	  beginnen	  een	  
degelijke	  middenklasser	  bestaande	  uit	  een	  set	  	  van	  degelijke	  regels	  die	  praktisch	  uitvoerbaar	  zijn	  en	  
die	  voortbouwen	  op	  de	  bestaande	  praktijk.	  Zo	  kan	  de	  markt	  de	  kans	  krijgen	  zich	  te	  ontwikkelen	  en	  
kunnen	  samen	  kijken	  wat	  er	  goed	  gaat	  en	  wat	  voor	  verbetering	  vatbaar	  is.	  We	  weten	  allemaal	  dat	  
een	  Rolls	  Royce	  onbetaalbaar	  is	  en	  voor	  veruit	  de	  meesten	  van	  ons	  onbereikbaar.	  Een	  degelijke	  
middenklasser	  is	  voor	  een	  brede	  groep	  toegankelijk,	  aantrekkelijk	  en	  betaalbaar.	  	  Zo	  moet	  het	  ook	  
zijn	  voor	  online	  regelgeving:	  degelijk,	  betrouwbaar	  en	  stabiel.	  Alleen	  dan	  zal	  de	  kanalistatiegraad	  
90%	  of	  hoger	  zijn.	  Pas	  dan	  zullen	  veruit	  de	  meeste	  spelers	  dan	  gebruik	  maken	  van	  het	  gereguleerde	  
aanbod.	  Ik	  ga	  zo	  in	  op	  de	  vraag	  hoe	  die	  degelijke	  middenklasser	  eruit	  zou	  kunnen	  zien,	  maar	  voor	  dat	  
ik	  dat	  doe	  wil	  ik	  eerst	  iets	  aan	  u	  opbiechten.	  
	  
Verantwoord	  spel	  
Toen	  ik	  benadert	  werd	  voor	  deze	  klus	  riep	  de	  associatie	  verantwoord	  spelen	  en	  online	  
kansspelaanbieders	  bij	  mij	  enige	  scepsis	  op.	  Scepsis	  gebaseerd	  op	  ervaringen	  van	  enkele	  jaren	  
geleden,	  waarbij	  verantwoord	  spel	  bestond	  uit	  een	  link	  naar	  een	  zorgverlener	  in	  de	  kleine	  letters	  van	  
de	  website.	  Ik	  vond	  de	  naam	  Speel	  Verantwoord	  ook	  wat	  pretentieus.	  Toch	  was	  ik	  wel	  nieuwsgierig	  
en	  besloot	  het	  gesprek	  aan	  te	  gaan.	  Mijn	  eerste	  vraag	  was	  ook	  “Doe	  je	  dit	  om	  dat	  het	  moet	  of	  omdat	  
je	  het	  vind?	  Hoe	  serieus	  ben	  je?”	  Naarmate	  het	  gesprek	  vorderde	  en	  toen	  ik	  mij	  daarna	  verder	  
verdiepte	  realiseerde	  ik	  mij	  dat	  er	  de	  afgelopen	  jaren	  	  door	  de	  serieuze	  online	  aanbieders	  stappen	  
voorwaarts	  gezet	  zijn.	  En	  ook,	  	  dat	  verantwoord	  spelen	  hen	  ernst	  is.	  De	  link	  naar	  de	  hulpverlening	  
staat	  nog	  steeds	  op	  de	  website.	  Niet	  altijd	  meer	  in	  de	  kleine	  letters	  maar	  steeds	  vaker	  op	  speciale	  
pagina’s	  over	  verantwoord	  spelen.	  Op	  deze	  pagina’s	  kan	  informatie	  worden	  gevonden	  over	  
verantwoord	  spelen	  en	  kunnen	  vaak	  ook	  zelftests	  worden	  gedaan.	  
	  
Enkele	  feiten	  
Deze	  verantwoord	  spelenpagina’s	  van	  de	  Speel	  Verantwoord	  deelnemers	  worden	  per	  jaar	  door	  
ongeveer	  driekwart	  	  van	  de	  bij	  hen	  spelende	  Nederlandse	  spelers	  bezocht.	  Naast	  een	  standaard	  
verwijzing	  in	  alle	  spelerscommunicatie	  naar	  de	  verantwoord	  spelpagina’s	  op	  de	  site,	  worden	  in	  het	  
kader	  van	  preventiebeleid	  actief	  9000	  specifieke	  emails	  aan	  die	  Nederlandse	  spelers	  gestuurd.	  
Daarnaast	  is	  er	  met	  bijna	  9000	  spelers	  telefonisch	  contact	  over	  zaken	  die	  gerelateerd	  zijn	  aan	  het	  
preventiebeleid.	  1-‐3	  keer	  per	  week	  wordt	  er	  met	  expliciete	  toestemming	  van	  de	  speler	  ook	  
indringend	  met	  hem	  of	  haar	  over	  het	  speelgedrag	  gesproken.	  Veelal	  leidt	  dit	  tot	  beperkende	  
maatregelen.	  Belangrijk	  bij	  deze	  gesprekken	  is,	  zoals	  ook	  het	  WODC	  rapport	  Gokken	  de	  Baas	  
aangeeft,	  buy–in	  te	  krijgen	  bij	  de	  speler.	  Als	  hij	  niet	  wil	  begin	  je	  niets.	  
	  
Vanuit	  hun	  eigen	  verantwoordelijkheid	  kunnen	  spelers	  verschillende	  limieten	  instellen.	  Denk	  hierbij	  
aan	  tijd	  en	  stortingslimieten	  en	  beperking	  van	  spelsoorten.	  Stortingslimieten	  worden	  daarbij	  het	  
meest	  gebruikt.	  	  Bij	  de	  Speelverantwoord	  deelnemers	  doen	  15-‐18	  %	  van	  de	  spelers	  	  dit	  actief.	  Ook	  
kunnen	  afkoelperiodes	  worden	  in	  gelast.	  Per	  jaar	  worden	  bij	  de	  Speelverantwoord	  deelnemers	  bijna	  
11.000	  keer	  Nederlandse	  spelersaccounts	  voor	  korte	  of	  langere	  tijd	  geschorst.	  In	  het	  overgrote	  deel	  
van	  de	  gevallen	  is	  dit	  de	  keus	  –	  al	  dan	  niet	  aangemoedigd-‐	  van	  de	  speler	  zelf.	  Wanneer	  andere	  
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middelen	  geen	  uitkomst	  meer	  bieden	  worden	  in	  enkele	  tientallen	  gevallen	  spelers	  door	  de	  aanbieder	  
actief	  doorverwezen	  naar	  de	  hulpverlening.	  
	  
Ik	  ben	  mij	  er	  van	  bewust	  dat	  deze	  cijfers	  geen	  beeld	  van	  de	  volledige	  online	  markt	  geven,	  maar	  wel	  
van	  de	  inspanningen	  die	  de	  Speel	  Verantwoord	  deelnemers	  nu	  al	  leveren	  voor	  het	  creëren	  van	  een	  
verantwoorde	  spelomgeving.	  
	  
Verantwoord	  spel	  en	  	  bescherming	  van	  de	  consument	  is	  een	  van	  DE	  peilers	  van	  het	  NL	  
kansspelbeleid.	  De	  naam	  Speel	  Verantwoord	  schept	  verwachtingen	  Daarvan	  zijn	  we	  ons	  bewust.	  Niet	  
omdat	  het	  moet	  maar	  omdat	  we	  het	  vinden.	  Om	  dit	  te	  onderstrepen	  zijn	  wij	  twee	  initiatieven	  
gestart.	  
	  
Het	  eerste	  initiatief	  is	  het	  Speel	  Verantwoord	  keurmerk	  
Rond	  de	  zomer	  volgend	  jaar	  zijn	  alle	  deelnemers	  van	  Speel	  Verantwoord	  gecertificeerd	  en	  geaudit	  
door	  het	  NMI	  voor	  het	  Speel	  Verantwoord	  Keurmerk.	  Dit	  keurmerk	  is	  gebaseerd	  op	  de	  CEN	  
standaarden,	  de	  pan–Europese	  norm	  voor	  online	  verantwoord	  spelen.	  Deze	  worden	  verdiept	  met	  
specifieke	  eisen	  voor	  de	  Nederlandse	  markt.	  	  
	  
De	  CEN	  standaarden	  zijn	  2011	  zijn	  door	  het	  Europees	  Comité	  voor	  Normalisatie	  (CEN)	  vastgesteld.	  
Deze	  normen	  bevatten	  134	  maatregelen	  die	  betrekking	  hebben	  op	  onderwerpen	  als	  de	  bescherming	  
van	  kwetsbare	  consumenten,	  het	  uitsluiten	  van	  minderjarigen,	  fraudebestrijding,	  eerlijk	  spel,	  
correcte	  betalingen	  en	  het	  streven	  naar	  consumententevredenheid.	  Naast	  de	  normen	  met	  een	  meer	  
technisch	  karakter	  en	  het	  toepassen	  van	  verschillende	  tools	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  stellen	  van	  
limieten,	  speciale	  pagina’s	  op	  de	  website	  en	  zelftesten,	  zal	  ook	  nadrukkelijk	  aandacht	  zijn	  voor	  het	  
hebben	  van	  beleid	  en	  	  de	  verankering	  van	  het	  begrip	  verantwoord	  spel	  in	  alle	  lagen	  van	  de	  
organisatie.	  Papier	  is	  geduldig,	  het	  gaat	  uiteindelijk	  om	  concrete	  actie.	  Enkele	  voorbeelden.	  Hoe	  
wordt	  er	  binnen	  de	  organisatie	  gesproken	  over	  verantwoord	  spel.	  Daarbij	  gaat	  het	  niet	  alleen	  over	  
het	  beleid,	  maar	  ook	  over	  de	  resultaten.	  Hoe	  staat	  het	  met	  de	  voorbeeld	  rol	  van	  het	  management?	  Is	  
er	  dedicated	  personeel?	  Hoe	  wordt	  het	  personeel	  getraind?	  Stuk	  voor	  stuk	  aspecten	  waar	  het	  
keurmerk	  voor	  zal	  staan.	  	  
	  
Het	  tweede	  initiatief	  is	  de	  oprichting	  van	  het	  Preventiefonds	  Kansspelen	  
Dit	  fonds	  heeft	  ten	  doel	  initiatieven	  voor	  verslavingspreventie	  en	  hulpverlening	  	  gericht	  op	  in	  eerste	  
instantie	  online	  kansspelen	  te	  ondersteunen	  door	  middel	  van	  subsidies.	  Ook	  heeft	  het	  fonds	  de	  
ambitie	  om	  in	  de	  toekomst	  onderzoek	  naar	  kansspelverslaving	  en	  met	  name	  preventie	  daarvan	  te	  
ondersteunen.	  
	  
De	  deelnemers	  in	  Speel	  Verantwoord	  hebben	  zich	  gecommitteerd	  om	  voor	  de	  periode	  2014-‐2015	  €	  
150.000	  in	  dit	  fonds	  te	  storten.	  Het	  fonds	  zal	  zeker	  in	  deze	  beginfase	  geen	  GamCare	  zijn	  zoals	  we	  dat	  
in	  Engeland	  kennen.	  Het	  is	  een	  eerste	  stap	  waarbij	  de	  industrie	  wil	  laten	  zien	  dat	  ze	  haar	  
verantwoordelijkheid	  neemt.	  Ook	  een	  eerste	  stap	  om	  werkende	  weg	  te	  ontdekken	  wat	  wel	  en	  niet	  
werkt.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  het	  Fonds	  zal	  onafhankelijk	  opereren	  van	  de	  deelnemers	  in	  Speel	  Verantwoord.	  Zij	  
zal	  subsidieaanvragen	  beoordelen	  en	  middelen	  toekennen.	  Het	  bestuur	  kan	  worden	  bijgestaan	  door	  
een	  stakeholder	  adviesraad	  bestaande	  uit	  mensen	  uit	  onder	  andere	  wetenschap,	  zorg	  en	  de	  
kansspelindustrie.	  
	  
	  



	  
Speech	  Rutger-‐Jan	  Hebben,	  directeur	  Speel	  Verantwoord	  
Stakeholder	  kennismakingsbijeenkomst	  28	  mei	  2014	   	   	   	  
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Tot	  slot	  
Ter	  afsluiting	  wil	  ik	  de	  wens	  uit	  spreken	  dat	  we	  straks	  tot	  praktische	  en	  werkbare	  wetgeving	  komen	  
zonder	  al	  te	  veel	  betutteling.	  Ja,	  we	  moeten	  maatregelen	  nemen	  voor	  mensen	  die	  hun	  speelgedrag	  
niet	  in	  de	  hand	  hebben.	  De	  industrie	  is	  zich	  hier	  terdege	  van	  bewust	  en	  neemt	  hierin	  ook	  
verantwoordelijkheid.	  Maar	  laten	  we	  vooral	  niet	  vergeten	  dat	  98%	  van	  de	  mensen	  die	  online	  
weleens	  een	  gokje	  waagt	  dit	  doet	  om	  dat	  ze	  er	  plezier	  aan	  beleven.	  	  
	  

	  


