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Internetcasino's Legalisering Reportage Gokkers 

De staatssecretaris wil internetgokken legaliseren om toezicht te houden op gokverslaving. 'In Frankrijk en 
Italië zijn illegale aanbieders bijna allemaal verdwenen.' 

Met een in de war geschopt bioritme kun je rijk worden. Met geluk in het spel nog rijker. Maar het blijft gok-
ken, weet Omar (24). Op zijn 17de creëerde hij een fulltimebaan voor zichzelf: pokeren op illegale websites 
zoals PokerStars, PartyPoker en Full Tilt. In het holst van de nacht won hij jackpots van 35 duizend dollar. 'Ik 
begon meestal om acht uur 's avonds. Als het goed ging, stopte ik pas de volgende morgen om tien uur. Dan 
was ik te moe om nog naar school te gaan.'   
 

Hartstikke verslaafd was Omar, maar in de schimmige digitale gokwereld is er niemand die je bezorgd op de 
schouder tikt. Als het aan staatssecretaris Teeven ligt, verandert dat. Hij wil onlinecasino's vanaf 1 januari 
2015 legaliseren. Door internetaanbieders een vergunning te geven, hoopt hij gokkers te beschermen en te 
waarschuwen voor de risico's van kansspelen. Naast poker is vooral het wedden op sportwedstrijden popu-
lair. Maar de vraag is of het Teeven gaat lukken het illegale gokken op internet uit te bannen.  
 
Tussen de 800 duizend en 1 miljoen Nederlanders gokken nu via buitenlandse websites. Dat is volgens de 
wet verboden, maar tot nu toe gedoogt de overheid het. Nog nooit heeft een gokaanbieder een boete ge-
kregen. Toch willen de grote aanbieders wel uit het illegale circuit om meer klanten te werven. Nu mogen 
bedrijven geen Nederlandstalige site hebben en niet adverteren in Nederlandse media. Straks kan dat wel 
als ze een vergunning kopen en 20 procent kansspelbelasting afdragen.  
 
Maar om de onlinegokmarkt te reguleren is alleen het aanpassen van de wet niet genoeg, waarschuwen 
deskundigen. Het is volgens Ben van Rompuy, onderzoeker sportrecht van kenniscentrum Asser Instituut, 
minstens zo belangrijk dat de toezichthouder - in Nederland de Kansspelautoriteit - voldoende wapens krijgt 
om illegale gokbedrijven te bestrijden. 'Het moet mogelijk zijn goksites zonder licentie te blokkeren. Dat ge-
beurt al in Frankrijk en Italië. Illegale aanbieders zijn daar bijna allemaal verdwenen.'  
 
De komende maanden gaat de Kansspelautoriteit (KSA) een zogenoemde uitvoeringstoets doen om te be-
kijken of de wet, zoals die nu is ontworpen, is te handhaven. 'Het is voor ons belangrijk consumenten te be-
schermen, fraude tegen te gaan en gokverslavingen te bestrijden, zegt Gerald Rensink van de KSA.  
 
Een groot struikelblok van de nieuwe wet is volgens Van Rompuy de relatief hoge kansspelbelasting van 20 
procent. Als de regering te strenge eisen stelt zullen de gokbedrijven zich niet aanpassen, voorspelt hij. 'Ik 
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zou zeggen: verlaag de belasting en verplicht de bedrijven te investeren in bijvoorbeeld sport of een maat-
schappelijk project.'  
 
Niet alleen Van Rompuy heeft twijfels over de hoge kansspelbelasting. Spelers zijn bang dat de prijzenpot op 
legale websites een stuk minder rijkelijk gevuld zal zijn en dat hun winsten daar verdampen. Dat Teeven 
gokkers voor verslaving wil behoeden, gaat er bij Omar niet in. 'Die verslaving boeit hem niks. Het is gewoon 
een smoes om belastinggeld te innen.'  
 
Omar heeft nooit een cent belasting betaald over zijn illegaal in de wacht gesleepte dollars. 'Ik laat mezelf 
uitbetalen via Neteller, een online-bankrekening die veel pokeraars gebruiken. Met een Neteller-bankpasje 
kun je in Nederland gewoon pinnen en de fiscus blijft erbuiten.'  
 
In Nederland is gokbedrijf Unibet een van de marktleiders in sportweddenschappen. Het bedrijf, dat opereert 
vanuit Malta, volgt de aanstaande legalisering van de onlinegokmarkt dan ook met belangstelling. 'Het is 
goed dat Nederland de wet eindelijk aanpast aan de realiteit van de markt', zegt bedrijfsadvocaat Ewout 
Keuleers. 'De huidige wet kansspelen dateert uit 1964 en loopt dus een beetje achter op de realiteit.'  
 
Toch heeft Keuleers twijfels bij het huidige wetsontwerp. Uit cijfers van het ministerie van Financiën blijkt dat, 
bij een kansspelbelasting van 20 procent, een kwart van de online- gokkers via illegale aanbieders blijft in-
zetten. 'Gokbedrijven berekenen de belasting door aan de consument. Hoe hoger het percentage, hoe meer 
mensen in het illegale circuit blijven hangen.'  
 
Volgens Keuleers overweegt Unibet zelfs om zich volledig terug te trekken van de Nederlandse markt als de 
nieuwe wet van kracht wordt. 'Met alle bijkomende kosten, zoals een bijdrage voor de KSA en de versla-
vingszorg, loopt die 20 procent belasting op naar zo'n 27 procent. Dat is voor ons te veel. In Spanje en 
Frankrijk gebeurde hetzelfde en daar hebben we de stekker eruit getrokken. Zo'n situatie is voor iedereen 
verliesgevend. Als we actief zijn in een land, dan ook helemaal. Een halve zwangerschap is niet mogelijk.'  
 
Omar is inmiddels gestopt met beroepspokeren. 'Op het moment dat je geld móét winnen, lukt het niet meer.' 
Nog steeds slijt hij zijn dagen achter de computer, maar nu voor een doodgewone negen-tot-vijfbaan. In het 
weekend beunt hij nog wel eens bij door te wedden op voetbalwedstrijden. Op een legale website kom je 
hem niet tegen. 'Alleen mensen die ermee zitten dat ze iets illegaals doen, spelen straks op zo'n website. 
Maar daar zit het probleem: de gemiddelde gokker kan dat helemaal niks schelen. Die gaat voor de hoogste 
winst.' 

'Ik laat mezelf uitbetalen via Neteller, een online bankrekening die veel pokeraars gebruiken' (Gokker Omar 
(24) legt uit hoe hij de fiscus omzeilt) 
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