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Voorwoord 	 5 

Gokken kan op een groeiende populariteit rekenen. In Nederland wordt 
jaarlijks 3,8 miljard gulden uitgegeven aan legale kansspelen, hetgeen 
ongeveer 250 gulden per inwoner betekent. Daarmee staat Nederland 
inmiddels vijfde op de Europese gokranglijst. Zuinigheid, matiging en 
afkeer van gokken hebben plaatsgemaakt voor een liberaal-pragmatisch 
besef dat de kansspelmarkt uitermate lucratief is en fondswerving be-
gunstigt. Het eind van de groei is nog niet in zicht: deelname aan gok-
spelletjes via telefoon en televisie wordt steeds gemakkelijker; de digitale 
casino komt onder ieders handbereik. 

Deze wildgroei heeft mogelijk een hoge prijs: verder toenemende gok-
verslaving. Volgens de Commissie kansspelautomaten telde Nederland 
in 1994 tussen de dertig- en zestigduizend gokverslaafden, met name 
jonge mannen. Driekwart van dit aantal speelt op speelautomaten. Het 
aantal hulpzoekende gokverslaafden bij instellingen van ambulante ver-
slavingszorg bedroeg in datzelfde jaar bijna 7000. Dat is 12% van het to-
tale aantal (vergelijk alcoholverslaafden: 39%; drugsverslaafden: 40%). 

De laatste jaren hebben een kentering te zien gegeven: om verslaving 
tegen te gaan hebben gemeenten de groei van speelautomaten aan ban-
den gelegd. De nota Kansspelen herijkt gaat nog een stap verder. Het ka-
binet wil een algeheel verbod op speelautomaten in laagdrempelige lo-
caties zoals snackbars, buurthuizen en sportkantines. Gemeenten 
kunnen zelf bepalen of ze deze automaten ook in hoogdrempelige loca-
ties zoals cafés gaan weren. 

Voor de loterijen en casinospelen zijn de gevolgen van de nota minder 
ingrijpend. Reclame moet worden verminderd en het aantal kansspelen 
wordt bevroren op het huidige niveau. Maar ook nu laat de kritiek van de 
kanspelbranche zich raden: er zal 'kapitaalvlucht' ontstaan naar het ille-
gale gokwezen en naar buitenlandse loterijen. De begunstigden van de 
kansspelen, sport en lichamelijke opvoeding, het goede doel (van Unicef 
tot Wereld Natuur Fonds), maar ook de schatkist, zijn de verliezers. 

Dat maakt de positie van de overheid er niet makkelijker op, zeker als 
ze zelf als gokbaas fungeert. De overheid reguleert en kanaliseert maar 
profiteert dankbaar van de omzet. Het gokbeleid heeft daarom iets hypo-
criets. 

In de openingsbijdrage schetst E.A. van Vondelen de geschiedenis van 
het kansspelbeleid en de Wet op de kansspelen. Het kansspelbeleid heeft 
zich steeds tussen uitersten bewogen en werd gekenmerkt door het zoe-
ken naar evenwicht tussen liberaliseren en saneren. De auteur consta-
teert dat er de laatste tien jaar in Nederland een echte kansspelindustrie 
is ontstaan. Hij acht de tendens van liberalisering dan ook te ver doorge-
schoten. De nota Kansspelen herijkt tracht die onevenwichtigheid te her-
stellen. Tenslotte gaat Van Vondelen in op de instelling van het College 
van toezicht op de kansspelen en geeft aan welke taken dit orgaan uitoe-
fent. 

Prof. Th.A.M. Beckers en M.C.M. van den Heuvel nemen in hun bij-
drage de opmerkelijke groei van de kansspelmarkt tot onderwerp. Ze 
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schetsen het economisch belang van kansspelen in de jaren negentig en 
merken op dat in de nieuwe verhoudingen tussen staat en markt het idee 
van burgerschap vervangen lijkt te worden door dat van consumptie. 
Genot en plezier worden van overheidswege gelegitimeerd en gestimu-
leerd: lastenverlaging en lustenverhoging maken beide deel uit van een 
nieuw politiek denken. Bovendien is het organiseren van loterijen een 
effectief instrument om de aversie tegen belastingbetalen te ontzien. 
Tenslotte bespreken de auteurs de opkomst van een 'omgekeerde liefda-
digheid': zoals vroeger de rijke een deel van zijn rijkdom afstond aan de 
arme, begunstigen nu de armen de rijken. Immers, de deelnemers aan 
het gokken komen hoofdzakelijk uit lagere sociaal-economische klassen; 
de begunstigden, met name de deelnemers aan kunst en cultuur, komen 
hoofdzakelijk uit de hogere lagen. 

H. Moerland en A. van 't Veer gaan in hun studie nader in op het on-
derscheid tussen de zogenaamde kansspelen en behendigheidsspelen, 
een onderscheid dat door het gigantische aanbod van spelletjes meer en 
meer is vervaagd. Ze gaan eerst na welke spelen volgens wet en jurispru-
dentie als kansspel dienen te worden aangemerkt. Vervolgens bespreken 
ze een aantal concrete diagnostische criteria waaronder verschillen in 
bekwaamheid en prestatie. Deze criteria kunnen meer uitsluitsel bren-
gen om te bepalen of een specifiek spel al dan niet als kansspel moet 
worden begrepen. Beleid en rechtspraak lopen echter te gemakkelijk 
voorbij aan deze criteria: 'Recente jurisprudentie en beleidsopvattingen 
getuigen op het onderhavige terrein van vrijblijvendheid en willekeur.' 
De auteurs betogen dat het beter zou zijn om op basis van een expliciet 
kansspelbe/eid, dat duidelijke doelstellingen bevat, de inhoud van het 
kansspelbegrip vast te leggen. 

Aan de hand van meerjarenonderzoek bespreekt H.P.M. Mutsaers het 
gemeentelijke gokbeleid van de laatste jaren. Hij gaat eerst in op het be-
leid ten aanzien van automatenhallen en de zogenaamde 'losse locaties'. 
Met name door aanhoudende signalen over probleemgokkers zijn de 
gemeenten overgegaan op een differentiatiebeleid: hoogdrempelige lo-
caties (o.a. cafés) mogen een hoger aantal gokautomaten in huis hebben 
dan laagdrempelige locaties (o.a. snackbars). Mutsaers schetst ten slotte 
een toekomstig scenario met een nieuw eenvormig beleid. Hierin vindt 
een sanering plaats onder horecalocaties die zonder automaten niet 
kunnen overleven. Ook de automatenbranche zal flink moeten krimpen. 
Maar, besluit de auteur, de branche heeft deze ontwikkeling kunnen zien 
aankomen. 'Voor sommige exploitanten is het game over. De meesten 
hebben echter een goede produkt- en marktdiversicatie.' 

A. de Vos geeft in zijn bijdrage aandacht aan de toegenomen vraag 
naar hulp en de omvang van de verslavingsproblematiek. In 1995 is de 
toename van het aantal aangemelde cliënten voor het eerst tot stilstand 
gekomen. Die daling is volgens De Vos onder meer het gevolg van het 
terugdringen van het aantal gokautomaten en het verwijderen van 'piek-
automaten' waarmee grof kon worden gewonnen. Hij bespreekt voorts 
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de kenmerken van verslaving, de typen spelers die zijn te onderscheiden 
en constateert dat het criminele gedrag van gokkers (zoals misleiding en 
niet aflossen van schulden) zich hoofdzakelijk beperkt tot de eigen kring 
van vrienden en kennissen. Om de jongste tendens van het teruglopend 
aantal behandelde gokkers te bestendigen, zo besluit De Vos, dienen de 
riskante spelvormen — en niet alleen speelautomaten — beperkt te wor-
den. 

Ten slotte komen twee beschouwingen uit de partij-politiek aan bod, 
waarin respectievelijk de standpunten van saneren en liberaliseren uit-
een worden gezet. Eerst geeft G.J. Schutte, fraktievoorzitter van het GPV, 
aan dat de kanalisatie van de menselijke speelzucht door de forse verrui-
ming van speelmogelijkheden is mislukt. Kansspelen zijn gecommercia-
liseerd; het ideële belang staat niet meer voorop. Vervolgens gaat hij na 
welke rol er voor de overheid is weggelegd en vraagt zich af welke norme-
rende werking nog kan uitgaan van kansspelwetgeving wanneer de over-
heid zelf de belangrijkste exploitante is. Ten slotte schetst de auteur en-
kele hoofdlijnen van een herijkt kansspelbeleid dat gekenmerkt wordt 
door sanering; 'De grote landelijke kansspelen worden vervangen door 
één kansspel waarin de overheid alszodanig niet participeert en waarin 
dus ook de staatsloterij opgaat'. Deze monopolist mag volgens Schutte 
geen machtsfactor van betekenis worden. Voorts dienen wegvallende 
inkomsten te worden gecompenseerd. Subsidiëring verdient dan ook 
principieel de voorkeur boven de mogelijkheden van kanspelexploitatie. 

GA. van der List, medewerker van het wetenschappelijke bureau van 
de VVD, stelt in zijn bijdrage vast dat op de drie pijlers van het tot nu toe 
gevoerde kansspelbeleid (het in goede banen leiden van de menselijke 
speelzucht, de fondsenwerving en het tegengaan van de illegaliteit) wei-
nig valt aan te merken. Hoogstens is het voorlichtingsbeleid en een 
goede opvang van verslaafden voor verbetering vatbaar. Gezien de ge-
zonde uitgangspunten is het Van der List niet geheel duidelijk waarom 
de regering dat beleid nu ineens wil 'herijken'. Want het 'afglijden' naar 
het verwoed spelen op fruitautomaten doet zich volgens hem zelden 
voor. Evenmin is de geestelijke volksgezondheid in gevaar. 



Van kanaliseren, liberaliseren 

en saneren 
Golfbewegingen in het kansspelbeleid 

mr. E.A. van Vondelen i  

Kenmerken kansspelbeleld 

* De auteur is secretaris van het College van toezicht op de kansspelen. Deze bijdrage is op 

persoonlijke titel geschreven. 
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In de discussie over het kansspelbeleid wordt veelvuldig de metafoor ge-
bruikt van de overheid die handelt als dominee en koopman. Ook wordt 
in dit verband vaak gesproken over de Januskop van de overheid. Een 
overheid die enerzijds een sociaal en moreel negatief oordeel aan het 
kansspel verbindt en daarin de grondslag ziet gelegen voor een algemene 
verbodsnorm inzake het organiseren van kansspelen. Anderzijds een 
overheid die met de nodige realiteitszin uitzonderingen op deze 
verbodsnorm formuleert en per saldo de grootste financieel belangheb-
bende is bij het organiseren van kansspelen. 

Het kansspelbeleid beweegt zich tussen uitersten. Het wordt geken-
merkt door een voortdurend zoeken naar maatschappelijk evenwicht. 
Dit zoeken naar evenwicht, dat gepaard gaat met een sterk regulerend 
optreden van de overheid, is het wezen van de zogenoemde kanalisatie-
gedachte. Het kanaliseren van de 'speelhartstocht', waarbij een even-
wicht wordt gezocht tussen restrictie en tolerantie. Tussen liberaliseren 
en saneren. Tussen dominee en koopman. In deze bijdrage wordt nader 
ingegaan op dat zoeken naar evenwicht en op die meerdere gezichten 
van de overheid. Daarbij wordt ook ingegaan op de instelling van het 
College van toezicht op de kansspelen, omdat dit nauw verbonden is met 
het onderwerp van een overheid met meerdere gezichten op zoek naar 
evenwicht op het terrein van de kansspelen. 

Uitgangspunt van het kansspelbeleid is een algemene verbodsnorm, te 
weten artikel 1 van de Wet op de kansspelen. Dit is van oudsher zo (zie 
bij voorbeeld artikel 1 van het Souverein Besluit van 22 juli 1848, Stb. 86, 
houdende verbod van alle vreemde of partikuliere Loterijen, artikel 2 van 
de Loterijwet 1905, en het toenmalige artikel 254bis van het Wetboek van 
Strafrecht). Deze algemene verbodsnorm is primair ingegeven door le-
vensbeschouwelijke, morele en sociale motieven. Eveneens van oudsher 
- om precies te zijn vanaf 1726- organiseert de overheid de Staatsloterij. 
Hoe kan dat nu? 
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Hier spelen louter pragmatische motieven een rol. De 'menselijke 
speelhartstocht' had immers een uitlaatklep nodig (en de opbrengst was 
goed besteed aan de schatkist). Het goede doel dat de uitzondering 
rechtvaardigt is een van de kernthema's van het kansspelbeleid. Zo was 
het in het verleden en zo is het nog steeds. Overigens niet alleen in Ne-
derland. Vrijwel alle Europese staten kennen een systeem van exclusieve 
vergunningen, waarbij de opbrengst is bestemd voor schatkist of- in de 
ogen van de overheid - andere goede doelen. 

Ook tegenwoordig heeft het organiseren van kansspelen nog steeds 
een morele rechtvaardiging nodig. Zo kan de zware druk waaraan thans 
de automatenbranche in Nederland onderhevig is mede worden ver-
klaard door de omstandigheid dat hier - in tegenstelling tot alle andere 
kansspelen - het goede doel ontbreekt. De automatenbranche verwijt de 
overheid tweeslachtigheid, maar het is nu eenmaal een gegeven dat de 
morele rechtvaardiging onlosmakelijk met het kansspelbeleid is verbon-
den. Het feit dat de automatenbranche momenteel op zoek is naar 'mo-
rele respectabiliteit' heeft hier wellicht iets mee te maken. 

Terug naar de Staatsloterij. Weerstand tegen dit absoluut staats-
monopolie leidde tot de Loterijwet van 1905, waarbij het houden van 
particuliere loterijen voor charitatieve doelen op beperkte schaal moge-
lijk werd gemaakt. Niet de Minister van Financiën, maar de Minister van 
Justitie werd toen door de wetgever belast met de uitvoering van deze 
wet. De wetgever vreesde namelijk dat de Minister van Financiën het be-
lang van de Staatsloterij als criterium zou hanteren bij het verlenen of 
weigeren van een vergunning. De Loterijwet van 1905 markeert het begin 
van het huidige kansspelbestel. Veel hedendaagse thema's van het 
kansspelbeleid vinden in die wet hun oorsprong. 

Versnippering 

In de eerste plaats de versnippering van de vergunningverlening op het 
terrein van de kansspelen. Enerzijds de Minister van Financiën ten aan-
zien van de Staatsloterij en anderzijds de Minister van Justitie ten aan-
zien van de particuliere loterijen. Later kwamen daar nog een paar ge-
zichten bij. Met de Totalisatorwet van 1948, waarin het wedden op 
paarden werd gelegaliseerd, deed ook de Minister van Landbouw, Visse-
rij en Voedselvoorziening (thans Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) 
zijn intrede als medevergunningverlener op het terrein van de kansspe-
len. Eind jaren vijftig volgde de Minister van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen (thans Volksgezondheid, Welzijn en Sport), vanwege de in-
troductie van de sporttotalisator (de voetbalpool). Ten slotte voegde zich 
in het midden van de jaren zeventig de Minister van Economische Zaken 
bij dit gezelschap, als medevergunningverlener voor het casinowezen. 

Een overheid met wel vijf gezichten komt de eenduidigheid van het 
gevoerde beleid uiteraard niet ten goede. Toch is de betrokkenheid van 
vijf departementen niet onlogisch, vooral vanwege de (financiële) verwe- 
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venheid tussen overheid en kansspelen. De kansspelen leveren immers 
middels afdrachten en belastingen een aardig bedrag op voor de schat-
kist: ongeveer driekwart miljard gulden per jaar. Daarnaast profiteert de 
overheid ook indirect van de opbrengsten uit kansspelen die voor de 
goede doelen worden bestemd. Dit bespaart immers subsidies en andere 
overheidsbijdragen, niet alleen op het gebied van sport en lichamelijke 
vorming, van de cultuur, het maatschappelijk welzijn en de volksgezond-
heid, maar ook op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking, het 
milieubehoud en de humanitaire hulpverlening. 

Het laat zich raden dat de overheid hier de grootst mogelijke moeite 
heeft om met één mond te spreken. De lange wordingstijd van de eind 
1995 uitgebrachte nota Kansspelen herijkt (bijna twee jaar) is tekenend 
voor de moeizame besluitvorming. Veelal is het Ministerie van Justitie de 
(formele) spreekbuis op het terrein van de kansspelen. Zo heeft Justitie 
de primaire verantwoordelijkheid voor de wetgeving op het terrein van 
de kansspelen. Daarnaast is Justitie, veelal samen met het desbetreffende 
'vakdepartement', belast met de vergunningverlening voor de kansspel-
monopolies en de (landelijke) loterijen. 

Dit betekent dat Justitie voor een belangrijk gedeelte gezichtsbepalend 
is voor het kansspelbeleid. Toch mag deze rol niet worden overschat. 
Vaak zijn het de 'vakdepartementen' die een overwegende invloed op de 
besluitvorming hebben, omdat zij in de regel een groot direct of indirect 
financieel belang daarbij hebben. Het laat zich raden dat de tegenstellin-
gen groot kunnen zijn. Enerzijds aspecten van volksgezondheid en 
criminaliteitsbestrijding, anderzijds financiële en economische motie-
ven. Een enkele keer komen dergelijke tegenstellingen expliciet naar bui-
ten. Bij voorbeeld in het rapport van de Commissie kansspelautomaten 
(Commissie Nijpels), waarin de vertegenwoordigers van Justitie en van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een minderheidsstandpunt hebben 
ingenomen. Overigens kunnen de omstandigheden nog gecompliceer-
der zijn indien binnen één departement verschillende belangen moeten 
worden gediend. Een voorbeeld hiervan is het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Het moge duidelijk zijn dat 'Volksgezond-
heid' (tegengaan gokverslaving) een andere gezicht heeft dan 'Sport' (in-
komsten voor de sportsector uit De Lotto). 

Ongelijke condities 

10 

In het verlengde van de versnipperde vergunningverlening ligt een 
tweede thema dat terug te vinden is in de Loterijwet van 1905, namelijk 
de ongelijke condities waaronder kansspelen mogen worden georgani-
seerd. Zo mochten vanaf 1905 weliswaar weer loterijen voor charitatieve 
doeleinden worden gehouden, maar deze mochten geen prijzen uitkeren 
in geld of geldswaardig papier. Dat bleef voorbehouden aan de Staatslo-
terij. Het verbod op het uitkeren van prijzen in geld of geldswaardig pa-
pier werd eerst in 1961 afgeschaft. 
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Daarnaast zijn er tot op de dag van vandaag aanzienlijke verschillen bij 
de onderscheiden loterijen in het percentage van de inleg dat is bestemd 
voor de uitkering van prijzen. De Staatsloterij dient ten minste 60% van 
de inleg aan prijzen uit te keren. Dit staat in schril contrast met de chari-
tatieve loterijen, waar prijzen en kosten niet meer mogen bedragen dan 
40% van de inleg. Hierbij dient echter bedacht te worden dat het huidige 
artikel 3 van de Wet op de kansspelen, waarop het verlenen van loterij-
vergunningen is gebaseerd, oorspronkelijk is bedoeld om kansspelen 
met een beperkt bereik en van tijdelijke duur mogelijk te maken. Het 
prijzen- en kostenpercentage beoogt hier enerzijds zoveel mogelijk geld 
naar het goede doel te laten stromen en anderzijds commerciële (neven)-
doeleinden van de loterij zoveel mogelijk te voorkomen. Beheersbaar-
heidsmotieven staan hier dus voorop. Toch is het alleszins begrijpelijk 
dat grote charitatieve loterijen zoals de Postcodeloterij en de Bank- en 
Giroloterij zich door de overheid achtergesteld voelen bij de Staatsloterij. 

Saneren of liberaliseren? 

Een derde thema - het eigenlijke onderwerp van deze bijdrage - dat is 
terug te vinden in de Loterijwet van 1905 betreft de golfbewegingen 
waaraan het kansspelbeleid onderhevig is. De Loterijwet van 1905 is een 
reactie op het Souverein Besluit van 22 juli 1848, Stb. 86, houdende ver-
bod van alle vreemde of partikuliere Loterijen. Eerst werden dergelijke 
loterijen verboden omdat men - kort gezegd - uitwassen vreesde. Later 
werden deze loterijen toch weer toegestaan, niet in de laatste plaats om-
dat handhaving van een algeheel verbod vrijwel ondoenlijk is. 

Hier doet zich een verschijnsel voor dat in de zogenoemde 
'ondeugdennijverheid' of 'genotsindustrie' een bekend gegeven is. Het 
verbieden - veelal op morele gronden - van zaken zoals prostitutie, 
drugs, alcohol of gokken leidt onmiddellijk tot een bloeiende onderwe-
reld. Het meest bekende voorbeeld is de zogenoemde drooglegging in de 
Verenigde Staten in de jaren twintig en dertig (prohibition). Handhaving 
van het verbod levert uiteindelijk meer maatschappelijke problemen op 
dan de zaken die men middels het verbod beoogt te bestrijden. Voor ve-
len is dit dan ook de reden om voorstander te zijn van legalisering van 
zaken zoals drugs en prostitutie. 

Met de kansspelen is het niet veel anders gesteld. Een treffend voor-
beeld is de totalisator (het wedden op paarden). Tot aan het begin van 
deze eeuw was het mogelijk om bij een totalisator te wedden op de uit-
slag van paardenrennen en harddraverijen. De Wet tot bestrijding van 
zedeloosheid (wet van 20 mei 1911, Stb. 130), waarbij artikel 254bis in het 
Wetboek van Strafrecht werd ingevoegd, maakte daar echter een einde 
aan. Dit artikel 254bis van het Wetboek van Strafrecht stelde als misdrijf 
strafbaar verschillende vormen van het gelegenheid geven tot, respectie-
velijk deelneming aan, het hazardspel. Daaronder viel ook de totalisator. 
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Het gevolg van deze verbodsbepaling was dat er voortaan wedden-
schappen werden afgesloten bij illegale bookmakers, waartegen straf-
rechtelijk nauwelijks kon worden opgetreden. Het optreden van de book-
makers was niet zelden van dien aard, dat van oplichting kon worden 
gesproken. Ook lieten eigenaars en rijders zich dikwijls door bookmakers 
omkopen en raakte de draf- en rensport in diskrediet en vervolgens in 
verval. 

Bedoeld als maatregel in het belang van de zedelijkheid, bleek het ver-
bod van de totalisator de onzedelijkheid in de hand te werken. Dit in-
zicht - naar mag worden aangenomen mede in het licht van de (finan-
ciële) belangen van de paardensector - heeft uiteindelijk geleid tot de 
wet van 25 november 1948, Stb. 1514, tot wederinvoering van de totalisa-
tor (Totalisatorwet). 

De jure of de facto legaliseren kent echter ook onmiskenbaar schaduw-
zijden. Overmaat aan tolerantie schaadt immers ook. Een actueel voor-
beeld is het Nederlandse drugsbeleid. Dat ligt niet alleen onder vuur van 
de autoriteiten van de ons omringende landen, maar ook van de bewo-
ners van de wijken van een aantal Nederlandse steden waar overlast, 
verwervingscriminaliteit en andere randverschijnselen hen het leven 
zuur maken. Hier klinkt luid en duidelijk de roep om een hernieuwd 
(strafrechtelijk) repressief optreden. Daarmee is de cirkel weer gesloten, 
onderscheidenlijk is men weer terug bij af. 

Op het terrein van de kansspelen doet zich een vergelijkbare ontwikke-
ling voor bij de kansspelautomaten. Deze gokkasten waren tot 1986 for-
meel verboden. Toch waren de kansspelautomaten in het bijzonder in de 
horeca alom tegenwoordig, waarbij de prijzen en premies gewoonlijk 
'onder de toonbank' werden uitbetaald. De onmogelijkheid om het ver-
bod op gelduitkerende kansspelautomaten te handhaven, in samenhang 
met de zich wijzigende opvattingen omtrent de maatschappelijke aan-
vaardbaarheid van het bespelen van kansspelautomaten, hebben de 
wetgever uiteindelijk doen besluiten deze vorm van het kansspel te lega-
liseren. Met ingang van 1 december 1986 werd de automatenbranche 
gewit en werd voor het eerst een gedeelte van de kansspelmarkt overge-
laten aan commerciële exploitatie. 

Vanaf de opkomst in Nederland van automaten in de jaren dertig, wer-
den deze commercieel geëxploiteerd. Voorzover het daarbij ging om flip-
perkasten, jukeboxen, snoepautomaten, en dergelijke, was dat uiteraard 
toegestaan. Voorzover het echter (verkapte) kansspelautomaten betrof, 
ging het om niet toegelaten activiteiten. Laatstgenoemde activiteiten zijn 
na een tientallen jaren durende lobby van de automatenbranche alsnog 
door de wetgever toegestaan. Aangezien de exploitatie van kansspel-
automaten reeds (illegaal) in handen was van de automatenbranche, was 
hier sprake van een legalisering in de meest letterlijke zin. Die achter-
grond verklaart ook waarom de kansspelautomaten als enige vorm van 
kansspel een commerciële exploitatie kennen. 
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Hoewel bedoeld als een legalisering van de bestaande situatie, voegde 
de nieuwe wettelijke regeling inzake speelautomaten een belangrijke 
nieuwigheid toe, namelijk de directe uitbetaling van geld. Daarmee werd 
de automaat voor zowel speler als exploitant een stuk aantrekkelijker. 
Het aantal opgestelde automaten nam vanaf 1986 een enorme vlucht en 
het aantal gokverslaafden eveneens. Hier had de wetgever de impact van 
legalisering duidelijk onderschat. Reeds eind jaren tachtig begon een 
aantal gemeenten — als eersten geconfronteerd met uitwassen rond de 
kansspelautomaten — maatregelen te nemen om de opstelling van 
kansspelautomaten terug te dringen. Gaandeweg de jaren negentig 
volgde ook de rijksoverheid. 

Was er tien jaar geleden nog een trend van liberaliseren, thans wijst 
alles op een sanering van de automatenbranche. Bij de kansspel-
automaten is er dus sprake van een wel zeer korte en heftige golfbewe-
ging. Dit kan wellicht worden verklaard door de omstandigheid dat de 
regeling zoals die in 1986 in werking trad wel zeer soepel was. Op het ter-
rein van de kansspelautomaten introduceerde Nederland zo ongeveer 
het meest liberale regime in Europa. Je zou kunnen zeggen dat tien jaar 
geleden de balans naar de ene kant (van liberaliseren) is doorgeslagen. 
De golfbeweging leidt er dan welhaast onvermijdelijk toe dat op enig 
moment de balans evenzo heftig naar de andere kant (van saneren) 
doorslaat. 

Het is de taak van de overheid om naar een redelijk evenwicht te zoe-
ken. Een uitgebalanceerde situatie, rekening houdende met de diverse 
opvattingen en ontwikkelingen. Te grote terughoudendheid bij het spel-
aanbod leidt tot problemen bij de handhaving van het strafrechtelijk ver-
bod als zodanig. Te soepele regelgeving leidt tot problemen in de sfeer 
van onmatige deelname aan kansspelen, gokverslaving en verwervings-
criminaliteit. Hoe men over de kansspelautomaten ook moge denken, 
duidelijk is in ieder geval dat de overheid op dit terrein geen goede ba-
lans heeft weten te vinden. 

In en uit balans 

Nog eenmaal terug naar de Loterijwet van 1905. De Loterijwet van 1905 
zou als het beginpunt kunnen worden beschouwd van een langzaam 
proces van maatschappelijke acceptatie van diverse vormen van het 
kansspel. Dit proces komt echter pas na het einde van de Tweede We-
reldoorlog werkelijk op gang. Aan het einde van de jaren veertig wordt, 
zoals hierboven reeds is beschreven, het wedden op paarden geregeld in 
de Totalisatorwet. In het begin van de jaren zestig wordt de sport-
prijsvraag (de voetbalpool) gelegaliseerd. 

Enkele jaren later wordt de nieuwe Wet op de kansspelen van kracht. 
In het midden van de jaren zeventig volgt de introductie van de lotto en 
van de casinospelen. Ook het kienen (bingo) en de winkelweekacties 
worden op dat moment van het strafrechtelijk verbod uitgezonderd. Hal- 
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verwege de jaren tachtig worden de gelduitbetalende kansspel-
automaten gelegaliseerd. In het begin van de jaren negentig ten slotte is 
de instantloterij in Nederland geïntroduceerd. Naast uitbreiding met 
steeds nieuwe vormen van het kansspel, zijn ook de toegankelijkheid en 
de aantrekkelijkheid van bestaande kansspelen toegenomen. Wettelijke 
beperkingen met betrekking tot bij voorbeeld het aantal trekkingen, de 
hoogte van de inleg en van de prijzen, alsmede van het aantal verkoop-
punten of vestigingen, zijn geleidelijk opgeheven. De omvang van aan-
bod en deelname is aanzienlijk gegroeid. Zo langzamerhand is er in Ne-
derland een echte kansspelindustrie ontstaan, waarin enkele miljarden 
per jaar omgaan. Charitatieve fondsenwervers gaan zich steeds meer 
professionaliseren. Het begrip charimarkt doet zijn intrede. 

Kansspelorganisaties bedienen zich steeds meer van op commerciële 
leest geschoeide uitvoeringsorganisaties, waarbij reclame en spelshows 
een steeds belangrijkere rol spelen. Bij de speelautomaten is het beginsel 
losgelaten dat de opbrengst moet worden aangewend voor doeleinden 
van algemeen belang. Voorts zijn er ook technologische ontwikkelingen, 
die van grote invloed zijn op het aanbod van kansspelen (bij voorbeeld 
terminal-netwerken, 06-lijnen, ISDN en internet, met ongekende moge-
lijkheden voor de 'thuisgokker'). 

Vooral de afgelopen tien jaar was er een tendens in de richting van een 
meer liberale benadering. Deze lijn is ook terug te vinden in het 
regeringsstandpunt Kansspelen in perspectief dat in augustus 1989 door 
het kabinet Lubbers II is uitgebracht. Hierin worden visies ontvouwd op 
het kansspelbeleid zoals 'een zekere mate' van deregulering van niet-
riskante kansspelen (verzelfstandiging Staatsloterij, herstructurering 
Sporttotalisator) en 'beheerste uitbreiding' van riskante kansspelen (in-
voering instantloterij, nieuwe bingoregeling, eventuele maatregelen te-
gen een restrictief gemeentelijk beleid inzake speelautomaten). De toon-
zetting van de zeven jaar later uitgebrachte nota Kansspelen herijkt is 
daarentegen van heel andere aard dan die van de nota Kansspelen in per-
spectief 

In Kansspelen herijkt wordt gesproken van 'aanscherping van het be-
leid' en van 'bevriezing van het bestaande aanbod'. Voorts wordt gespro-
ken van 'gemeenten de ruimte te bieden automaten te weren'. Daaraan 
ten grondslag ligt in feite de vraag of we niet te ver zijn doorgeschoten. 
Zijn de ontwikkelingen op het terrein van de kansspelen nog wel in ba-
lans? In dit verband is het opvallend dat een eerste versie van de nota, 
zoals die nog onder verantwoordelijkheid van het kabinet Lubbers III is 
opgesteld, oorspronkelijk de titel Kansspelen in balans heeft meegekre-
gen. 

De definitieve versie van de nota wordt onder verantwoordelijkheid 
van het kabinet Kok uitgebracht onder de titel Kansspelen herijkt. De 
nota zelf geeft geen uitsluitsel over de gewijzigde titel. VVhat's in a name? 

De conclusie ligt voor de hand dat de kansspelen juist niet in balans 
zijn. Dat betekent in termen van golfbewegingen dat het de andere kant 
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op moet. Er is — zo lijkt het er op dit moment althans op — sprake van een 
omslag. Of er ook werkelijk sprake is van een koerswijziging valt overi-
gens nog te bezien. In het verleden zijn er wel meer momenten geweest 
waarop een koerswijziging werd aangekondigd, maar uiteindelijk nim-
mer is doorgevoerd. Fraaie voorbeelden zijn de aangekondigde opheffing 
van de Staatsloterij in 1902 door minister-president A. Kuyper en in 1925 
door minister van Financiën H. Colijn. Dat waren overigens tijden 
waarin de Staatsloterij geen noemenswaardige revenuen opleverde voor 
de schatkist. Nu staan er grote (financiële) belangen op het spel, zowel 
voor de overheid en voor de goede doelen, als voor de speelautomaten-
branche. De nabije toekomst zal moeten leren of er daadwerkelijk van 
een omslag kan worden gesproken. 

Onder toezicht gesteld 

15 

Op één onderdeel van het kansspelbeleid is al wel een vorm van omslag 
gerealiseerd, namelijk de instelling van het College van toezicht op de 
kansspelen met ingang van 1 januari 1996. De instelling van een onaf-
hankelijk toezichthoudend en adviserend orgaan op het terrein van de 
kansspelen is nauw verbonden met het fenomeen van een overheid met 
meerdere gezichten op zoek naar evenwicht op het terrein van de kans-
spelen. Het dossier heeft een lange voorgeschiedenis — waarover hieron-
der meer. De vijf betrokken departementen (en met Binnenlandse Zaken 
erbij zes) hadden en hebben zeer uiteenlopende opvattingen met betrek-
king tot het al dan niet instellen van een extern orgaan op het terrein van 
de kansspelen, alsmede met betrekking tot de taken en bevoegdheden 
van een dergelijk orgaan. De wettelijke regeling zoals die er nu ligt is de 
resultante van een moeizaam bereikt compromis tussen enerzijds de 
voorstanders van een kansspelbeleid 'op afstand' van de overheid (zelf-
standig bestuursorgaan) en anderzijds diegenen die het primaat van de 
politiek met betrekking tot het kansspelbeleid gehandhaafd willen zien. 

De voorgeschiedenis begint eind 1988 met het adviesrapport Kansspel-
beleid; normeren en tolereren van de Raad voor de Casinospelen. Hierin 
wordt onder andere voorgesteld de Raad voor de Casinospelen om te 
vormen tot een Raad voor de kansspelen. Medio 1989 verschijnt het 
regeringsstandpunt Kansspelen in perspectief Hierin wordt — mede naar 
aanleiding van bovengenoemd adviesrapport — het regeringsbeleid in-
zake de kansspelen uiteengezet. De instelling van een Raad voor de kans-
spelen wordt afgewezen. Begin 1990 wordt Kansspelen in perspectief in 
de Tweede Kamer behandeld. Met algemene stemmen wordt de motie 
Krajenbrink aangenomen, waarin wordt overwogen dat de bestuurlijke 
en ambtelijke coördinatie in het beleid ten aanzien van kansspelen en de 
advisering ter zake te wensen overlaat en waarin wordt uitgesproken dat 
de coördinerende bevoegdheden van de Minister van Justitie versterking 
behoeven en dat tevens de Raad voor de Casinospelen moet worden om-
gevormd tot een Raad voor de kansspelen. Aangezien het niet lukt om tot 
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overeenstemming te komen over de uitvoering van de motie, wordt be-
gin 1991 de Commissie coördinatie en harmonisatie kansspelbeleid in-
gesteld (Commissie Haars). 

Een jaar later brengt de Commissie het rapport Gelijke kansen uit. De 
Commissie heeft een aantal mogelijkheden onderzocht om te komen tot 
een verbeterde beleidsvoering op het terrein van de kansspelen. Zij komt 
daarbij tot de conclusie dat enerzijds het concentreren van het kansspel-
beleid bij één of twee departementen geen reële mogelijkheid is en ook 
voor uitbesteding van de beleidsvoering aan een zelfstandig bestuurs-
orgaan op dat moment onvoldoende politiek en maatschappelijk draag-
vlak bestaat, terwijl anderzijds een orgaan met uitsluitend adviserende 
bevoegdheden ten behoeve van de betrokken bewindslieden een vrij 
wankele basis vormt. Daarom stelt de Commissie voor om een college in 
te stellen met adviserende èn toezichthoudende taken. Uiteindelijk 
duurt het dan nog twee jaar voordat een voorstel tot wijziging van de Wet 
op de kansspelen bij de Tweede Kamer wordt ingediend. In het wetsvoor-
stel wordt het advies van de Commissie Haars vrijwel geheel overgeno-
men. Het wetsvoorstel is - met enige kleine wijzigingen - begin 1995 
door de Dveede Kamer aanvaard en kort nadien door de Eerste Kamer. 

Uiteindelijk is op 1 januari 1996 de nieuwe Titel Vla van de Wet op de 
kansspelen in werking getreden, waarbij het College van toezicht op de 
kansspelen is ingesteld. Het College bestaat uit zeven door de Kroon be-
noemde onafhankelijke deskundigen. Het College heeft als kerntaak het 
houden van toezicht op de landelijke kansspelen (bank- en giroloterij, 
postcodeloterij, sponsorloterij, staatsloterij, instantléterij, sport-
prijsvragen, totalisator, lotto en casinospelen). In dat kader adviseert het 
College over het verlenen, wijzigen en intrekken van de vergunning voor 
deze landelijke kansspelen, alsmede over vaststelling en wijziging van de 
statuten en reglementen van de vergunninghouders. Meer in het alge-
meen heeft het College ook de taak gevraagd en ongevraagd advies uit te 
brengen met betrekking tot de uitvoering van de Wet op de kansspelen. 
Voorts heeft het College nog twee specifieke taken, te weten aan de 
kansspelaanbieders voorstellen doen tot betere onderlinge afstemming 
en aan de kansspelaanbieders aanbevelingen doen om gokverslaving 
tegen te gaan. 

Met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het College van toe-
zicht op de kansspelen is er uitdrukkelijk voor gekozen om de 
vergunningverlening voor de landelijke kansspelen niet over te hevelen 
naar het College. Daarmee zou de beleidsvoering op het terrein van de 
kansspelen in vergaande mate, zo niet geheel, aan het College worden 
overgelaten. In de memorie van toelichting en in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag bij het wetsvoorstel wordt er op gewezen - in navol-
ging van het advies van de Commissie Haars - dat aan een dergelijke be-
nadering zeker voordelen zijn verbonden. Genoemd kunnen worden 
scheiding van belang en toezicht, evenwichtige en eenduidige beleids- 
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Ten slotte 
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voering, bundeling van expertise, integrale belangenafweging en verho-
ging van efficiency en effectiviteit. 

Daar staat echter tegenover dat de wetgever vooralsnog van oordeel 
blijft dat beslissingen omtrent de mate van toelaatbaarheid van kansspe-
len op politiek niveau dienen te worden genomen. Er is in die zin dus 
niet gekozen voor een overheid 'op afstand'. De diverse belangen (finan-
cieel, politiek, tegengaan gokverslaving, integriteit van het legale aanbod, 
afschermen van de markt, enzovoort) bij een directe aansturing door de 
rijksoverheid blijken daarvoor te groot. 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is er overigens wel 
op gewezen dat het College in zekere zin een interim-karakter heeft en 
dat aan de hand van de periodieke evaluatie van het College (elke drie 
jaar) en van de verdere ontwikkelingen op het terrein van de kansspelen 
(met name de Europese ontwikkelingen), zal worden bezien of er aanlei-
ding bestaat het College in de toekomst met meer of minder verder-
gaande bevoegdheden te bekleden, of dat er anderszins wijziging in het 
kansspelbestel moet worden aangebracht. 

Het College van toezicht op de kansspelen functioneert pas enkele 
maanden, dus daar valt inhoudelijk nog niet zo veel over te vertellen. 
Toch kan de instelling van het College van toezicht op de kansspelen ze-
ker als een omslagpunt op het terrein van de kansspelen worden gezien. 
Het betekent een sterke impuls voor een meer eenvormige beleids-
voering op het terrein van de kansspelen. Het College zal een duidelijke 
functie moeten gaan vervullen bij het zoeken naar maatschappelijk 
evenwicht op het terrein van de kansspelen. Ook waar het gaat om de 
tegenstellingen tussen de betrokken departementen kan het College een 
overbruggende functie gaan vervullen. Het zou in die zin 'gezichtsbepa-
lend' kunnen worden op het terrein van de kansspelen. Als overheidsin-
stelling heeft het College in ieder geval geen Januskop. 

Voor wat betreft de toezichthoudende taken van het College kan wor-
den gesteld dat dit past in de golfbeweging van een restrictiever 
kansspelbeleid. In dat licht bezien is het niet verwonderlijk dat de vanaf 
medio jaren zeventig ondernomen pogingen om meer stroomlijning te 
krijgen in het kansspelbeleid eerst thans kunnen worden verwezenlijkt. 
Nieuwe ronde! Nieuwe kansen! 
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De eeuwenlange traditie van de organisatie van kansspelen is altijd ge-
paard gegaan met morele en sociale dilemma's voor de overheid. Steeds 
worstelt de overheid met de vraag of zij de economische voordelen die 
kansspelen met zich meebrengen kan verenigen met de negatieve effec-
ten ervan zoals verslaving en criminaliteit. Daarbij wisselen perioden van 
een restrictieve en van een liberale overheidshouding elkaar af. 

Aanbieders van kansspelen pleiten voor een verdere liberalisering, 
mede met het oog op buitenlandse concurrentie en ter bestrijding van 
illegale spelen. Vertegenwoordigers uit de politiële en justitiële sfeer en 
de hulpverlening vinden juist dat het beleid al veel te liberaal is. 'Hier 
dringt zich een vergelijking op met andere 'ondeugden' zoals softdrugs, 
sekslijnen, pornografie en prostitutie. Ondanks de houding van 'moet 
kunnen' bij burgers en overheden, dient evenwel ook ten aanzien van 
deze zaken geconstateerd te worden dat volledige maatschappelijke ac-
ceptatie en integratie afwezig zijn en zullen blijven. Gokken heeft met 
deze ondeugden gemeen dat het appelleert aan heimelijke verlangens 
die wij het liefst zouden willen onderdrukken' (Van de Bunt, 1994, p. 38). 

Desondanks of juist daardoor zijn kansspelen in Nederland een econo-
mische factor van betekenis geworden. De opbrengsten zijn onmisbaar 
voor de overheid. Niet alleen de staatskas wordt erdoor gespekt, ook 
maatschappelijke organisaties op het terrein van sport, welzijn, cultuur, 
natuur en milieu, Ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp en 
volksgezondheid varen wel bij de groei van de kansspelen. 

In deze bijdrage gaan we in op de opmerkelijke groei van de kansspel-
markt in Nederland. We geven een beknopt overzicht van de wijze 
waarop de overheid heeft getracht vraag en aanbod te reguleren en 
schetsen het economisch belang van kansspelen in de jaren negentig. 
Voorts constateren we een principiële verschuiving in de financiering 
van goede doelen en collectieve goederen in de recente periode. In de 
nieuwe verhoudingen tussen staat en markt lijkt de idee van burger-
schap vervangen te worden door dat van consumptie. 

• De auteurs zijn respectievelijk hoogleraar en onderzoeker bij de vakgroep vrijetijds-
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Lastenverlaging en lustenverhoging 

De lcrasloterij gaat uitbreiden, zo meldt de Volkskrant op 28 maart 1996. 
Er mogen jaarlijks meer loten worden verkocht en er komen meer lote-
rijen naast elkaar. Ook de eenheidsprijs per lot wordt afgeschaft, blijkt uit 
de concept-vergunning van het Ministerie van Justitie, waarover het 
nieuwe College van Toezicht op de Kansspelen positief heeft geadvi-
seerd. De commotie in parlement en media na de succesvolle start van 
de Instantloterij, begin 1994, is verdwenen. Onderzoek in opdracht van 
Justitie (Ministerie van Justitie, 1995) heeft immers uitgewezen, dat het 
aantal problematische krassers beperkt is. 

Voor de directeur van de Stichting Nationale Sporttotalisator (SNS) 
komt de uitbreiding als een geschenk uit de hemel. Hij heeft dringend 
meer commerciële armslag nodig. Hij vreest dat de omzet blijft dalen als 
de krasloterij onvoldoende 'speelruimte' krijgt. 'Dat heeft ook gevolgen 
voor allerlei instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn, die 
door de lcrasloterij worden gesubsidieerd'. 

Heel wat goede doelen zijn in toenemende mate afhankelijk van het 
speelgedrag van Nederlanders, die minder het goede doel als wel hun 
eigen gewin of plezier op het oog hebben. Het overheidsbeleid wordt ge-
kenmerkt door een dubbele moraal. Aan de ene kant is het beleid van 
Justitie en Volksgezondheid erop gericht het gokken te beperken, de ne-
gatieve effecten te onderdrukken via verbodsbepalingen en straffen of te 
voorkomen via preventieve voorlichting. Aan de andere kant wordt van-
uit Economische Zaken en Financiën het aanbod van kansspelen uitge-
breid, de drempels verlaagd en de deelname bevorderd. Van Beek en De 
Wit (1995) spreken in dat verband van 'de hypocrisie van moraal en ge-
win'. 

Sinds het begin van de jaren negentig vindt er een principiële ver-
schuiving plaats in de wijze waarop goede doelen en collectieve goede-
ren worden gefinancierd. Dat proces kan worden getypeerd als privatise-
ring van burgerschap en collectivisering van plezier. In een periode 
waarin de staat streeft naar lastenverlaging voor zichzelf en haar burgers, 
worden tegelijkertijd genot en plezier van overheidswege gelegitimeerd 
en gestimuleerd. Lastenverlaging en lustenverhoging maken beide deel 
uit van een nieuw politiek denken. Het is een fraai voorbeeld van liberali-
sering en marktwerking, waarbij de burger als consument wordt be-
schouwd en het markeert de afbouw van de Nederlandse verzorgings-
staat. In een periode waarin de overheid meer overlaat aan de markt en 
de soevereine consument, vormt het stimuleren van kansspelen in ze-
kere zin een 'vermakelijkheidsbelasting' via de markt. 

Gecontroleerde liberalisering 

Ons land kent een lange traditie waarin binnen het publieke domein 
kansspelen zijn georganiseerd onder het mom van liefdadigheid, maar 
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ook ter financiering van stedelijke prestigeprojecten of zelfs oorlogen. 
Voor de bloeiperiode van de verzorgingsstaat waren tal van lokale orga-
nisaties en programma's in de sfeer van cultuur en vrijetijd, zorg en hulp-
verlening financieel afhankelijk van de opbrengsten van kansspelen. 
Sinds het midden van de jaren vijftig nam de staat deze verantwoorde-
lijkheid op zich om die aan het eind van de jaren tachtig geleidelijk weer 
terug te geven aan koepels in het maatschappelijk middenveld of over te 
dragen aan de internationale entertainment industrie. 

Steeds waren voor de staat overwegingen van economisch nut sterker 
dan de moraal die spaarzaamheid en ascese voorschreef. Vooral in de 
tweede helft van deze eeuw is het Nederlandse kansspelbeleid minder 
moreel bepaald en steeds meer gekenmerkt door pragmatisme (Van de 
Bunt, 1994). Door de wijziging van de Wet op de Kansspelen in 1972 is 
het accent in het overheidsbeleid verschoven van een juridisch beleid 
gericht op beperking en controle naar een economisch beleid geken-
merkt door geleide liberalisering. Het negatief gewaardeerde gokmotief 
werd in de benadering van de overheid vervangen door het positiever 
gewaardeerde pleasure principle. De vervanging in het spraakgebruik van 
het moreel geladen woord 'gokken' door het veel neutraler klinkende 
'kansspelen' illustreert dit proces (Van de Bunt, 1994). 

De periode tot 1960 kan als een restrictief tijdvak worden beschouwd. 
De organisatie van de loterijen was bij wet geregeld via de wet op de 
Staatsloterij van 1885 en de loterijwet van 1905. Het bestaan van loterijen 
werd gelegitimeerd door de aanwending van de opbrengsten voor goede 
doelen. Vanaf 1948 werd ook het wedden op paarden toegestaan. Andere 
kansspelen werden als immoreel bestempeld en verboden. 

De omslag kwam rond 1960. De overheid kon haar restrictieve hou-
ding niet langer volhouden. De belangstelling van het publiek voor kans-
spelen groeide aanzienlijk en de financiële belangen van de organisato-
ren werden steeds groter. Men twijfelde of de toenmalige wetgeving de 
toegenomen speelzucht nog kon kanaliseren. In 1959 gaf de Minister van 
Justitie toestemming om de voetbalpool te organiseren, hoewel de Hoge 
Raad had bepaald dat deze in strijd was met de Loterijwet (Van 't Veer, 
1993). Een jaar eerder was de Commissie-Wiarda ingesteld die 'het ge-
hele vraagstuk van de loterijen' moest onderzoeken. Deze commissie 
concludeerde dat de wetgeving onvoldoende handvatten bood voor ka-
nalisatie van de speelzucht en achtte een wijziging van de Loterijwet on-
vermijdelijk (Van 't Veer, 1993). 

De Commissie-Wiarda ontwierp de contouren van de eerste algemene 
Wet op de Kansspelen die uiteindelijk in 1964 tot stand kwam. Hiermee 
werd een nieuwe toon gezet. Langzaam maar zeker verdween de sterk 
moralistische houding ten aanzien van kansspelen om plaats te maken 
voor een geleide liberalisering van het gokken. De behoefte aan kansspe-
len, de 'menselijke speelzucht', werd erkend en moest zodanig worden 
geleid dat de risico's minimaal bleven: de kanaliseringsgedachte. Daar-
naast behield de overheid de zeggingskracht over de exploitatie van 
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kansspelen, de reguleringsgedachte. Ook werd fondsenwerving voor de 
staatskas en voor goede doelen (sport, cultuur, maatschappelijk welzijn 
en volksgezondheid) expliciet als pijler van het kansspelbeleid opgeno-
men. 

De Wet op de Kansspelen was een begin van een lange rij van uitbrei-
dingen van het kansspelaanbod. De wet maakte het mogelijk om een in 
principe onbeperkt aantal staatsloten te verkopen. Ook de wetgeving ten 
aanzien van de sporttoto werd verruimd; met name het prijzengeld 
groeide sterk. In 1971 diende de VVD en KVP een wetsvoorstel in, waarin 
voor uitbreiding van het kansspelaanbod werd gepleit. Voorgesteld werd 
de organisatie van de lotto en van casinospelen toe te staan. Na veel dis-
cussie in het parlement waarin door voor- en tegenstanders werd gewe-
zen op het financiële belang, de concurrentie van de Duitse lotto, de aan-
wakkering van de speelzucht en de verslavingsproblematiek, werd in 
1974 het wetsvoorstel aangenomen. De Nederlandse Lotto werd inge-
voerd en in 1976 stelde het eerste casino in Nederland, in Zandvoort, zijn 
deuren open voor het publiek. 

Stroomversnelling in de jaren tachtig 

Mede als gevolg van de verdergaande liberalisering van het kansspel-
beleid raakte vanaf de tweede helft van de jaren tachtig de kansspelmarkt 
in velerlei opzichten in een stroomversnelling. Het aanbod aan kansspe-
len nam in diversiteit en in aantal sterk toe. Zo werden de gelduit-
betalende speelautomaten vanaf 1986 toegestaan. Daarnaast groeide het 
aantal deelnemers snel alsook de bestedingen en het prijzengeld en 
daarmee tegelijkertijd de opbrengsten. 

Ook de organisatie van kansspelen veranderde. Waar in de jaren zestig 
en zeventig het toto-formulier nog aan huis werd opgehaald door een 
vrijwilliger van de plaatselijke voetbalclub, maken aanbieders van kans-
spelen anno de jaren tachtig en negentig gebruik van moderne media en 
technologie. Via computers en on - line verbindingen worden de loterij-
en lottoformulieren geregistreerd, het trekken van de winnende getallen 
wordt een amusementsshow op televisie en het casino maakt gebruik 
van de meest geavanceerde methoden voor het opnemen van geld door 
de bezoekers. Sommige loterijen, zoals Lucky 10 en de Krasloterij, krijgen 
zelfs het karakter van een short odd. 

Niet alleen de toename van het aanbod, van de deelname en de veran-
deringen in de organisatie van kansspelen waren kenmerkend voor de 
jaren tachtig, maar ook de aansluiting van kansspelen op de vrijetijds-
markt. Het gokken is steeds meer een vorm van ontspanning geworden. 
Wie het casino bezoekt gaat een avondje uit, waarbij men ook nog een 
gokje kan wagen, zo adverteert Holland Casino's. 

De kansspelen passen in de trend van de waardering van het snelle en 
vluchtige plezier. De moderne consument besteedt steeds minder tijd 
aan vrijetijdsactiviteiten afzonderlijk. Men is steeds op zoek naar nieuwe 
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verleidingen. 'Omnivoren in de vrijetijdsconsumptie', zo kwalificeert 
Knuist (1993) de moderne consument. Het laagdrempelige aanbod van 
kansspelen en de alom aanwezige kansspelmarkt sluiten goed aan bij de 
behoefte aan een flexibel vrijetijdsaanbod. De ultieme vorm van flexibili-
teit is het - nog illegale - aanbod op Internet, waar buitenlandse aan-
bieders het mogelijk maken om vanuit de huiskamer via verbindingen 
met de bank aan kansspelen deel te nemen. Het aanbod aan casino-
spelen op internet met illustere namen als World Wide Lottery, Global 
Casino en Virtual Vegas is groeiende. 

De wijze waarop de reguliere kansspelen worden aangeboden sluiten 
ook goed aan bij wat een sensorische cultuurbeleving genoemd kan wor-
den (Knuist, 1995; Beckers en Van den Heuvel, 1995). De moderne con-
sument is uit op zintuiglijke genoegens, waarbij de verpakking, de uit-
straling belangrijker is dan de inhoud. De televisieshows waarin de 
winnende getallen worden getrokken voegen een gezeiligheids- en visu-
ele dimensie toe aan de deelname. De casino's zijn gehuisvest in mo-
derne gebouwen (Zandvoort, Eindhoven) of in gebouwen met een 
klassiek-historische uitstraling (Kurhaus, Lido), ontworpen door gere-
nommeerde architecten. Bij de presentatie en inrichting leggen de 
casino's vooral de nadruk op de sfeer- en stijlvolle context waarin de spe-
len worden aangeboden. Ook bij het aanbod van speelautomaten zien 
we dit terug. Een moderne speelautomatenhal is niet meer een donker 
gokhal, maar is welhaast een casino in het klein. 

Kansspelen worden steeds meer gedefinieerd als legitieme vormen van 
vrijetijdsconsumptie, los van enige ethische beoordeling. Het is een de-
mocratische in plaats van meritocratische vrijetijdspraktijk. De drempels 
zijn laag, individuele vaardigheden spelen geen rol en iedereen heeft een 
gelijke kans op winst. Het toeval binnen het systeem is bepalend, niet de 
eigen verdienste of inspanning. De strekking van het huidige beleid is 
kanalisering van de vraag en regulering van het aanbod (Van de Bunt, 
1994). 

De regulering is erop gericht het aanbod van kansspelen te ordenen 
naar tijd en plaats. Regulering betekent dat de overheid, net als bij an-
dere riskant geachte vrijetijdspraktijken, kan bepalen waar, wanneer en 
onder welke voorwaarden gespeeld mag worden. Kanalisering impliceert 
dat kansspelen wel als legitieme activiteiten worden erkend, maar in zo-
danige banen worden geleid dat excessief spelen en verslaving worden 
voorkomen. Een zekere correctie op de werking van het marktmecha-
nisme vormt het uitgangspunt dat het aanbod de vraag niet mag stimu-
leren. Zo is het College van Toezicht op de Kansspelen van mening dat de 
krasloterij terughoudend moet zijn met reclame. 

Het economisch belang van kansspelen 

De liberale houding ten aanzien van kansspelen heeft de overheid geen 
windeieren gelegd. Het economisch belang van kansspelen is aanzien- 
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Tabel 1: Opbrengsten van diverse vormen van loterij/lotto 

Bruto opbrengst 	Totale inleg 

(miljoenen guldens) 

1985 1992 1993 1994 	1992 1993 1994 

Begunstigden 

SNS 	 92 	86 140 136 	161 268 263 Sport en lichamelijk 

(lotto/toto) 	 vorming 

Cultuur, maatschap-

pelijk welzijn en 

volksgezondheid 
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ALN/SUFA 	80 102 104 101 	145 146 141 	Koningin Juliana 

(bank-giro 	 Fonds 

loterij) 	 Prins Bernhard Fonds 

Fondsen wervingsak-

ties Volksgezondheid 

Katholieke Noden 

Militaire Oorlogs- en 

dienstslachtoffers 

SENS 	 177 257 281 274 	771 804 778 Ministerie van Finan- 

(Staatsloterij) 	 ciën 

NPL 	 * 129 188 253 	163 238 320 	Novib, Unicef, Stich- 

(Postcode 	 ting DOEN, Vereni- 

loterij) 	 ging Natuurmonu- 

menten, Vereniging 

Vluchtelingenwerk 

Nederland, Artsen 

zonder Grenzen, 

Wereld Natuur Fonds 

Totaal 	 349 574 713 764 	1240 1456 1502 

Bron: Jaarverslagen. 

Legenda: Bruto opbrengst: Inleg minus winstuitkering: dit zijn tevens de netto-

bestedingen van alle consumenten samen. 

lijk. Gezamenlijk geven de Nederlanders zo'n 3,8 miljard gulden per jaar 
uit aan kansspelen. Een groot deel daarvan gaat naar de staat en naar 
diverse maatschappelijke organisaties. Bovenstaand overzicht biedt een 
gedetailleerder beeld. 
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De loterij/lotto-spelen zijn de meest verbreide kansspelen in Nederland. 
Ongeveer de helft van de Nederlanders van achttien jaar en ouder neemt 
deel aan één of andere vorm van loterij of lotto. Het aanbod is in de afge-
lopen jaren enorm uitgebreid. De SNS brengt een groot scala aan lotto-
en totospelletjes op de markt en heeft de moeilijke fase van de tweede 
helft van de jaren tachtig achter zich gelaten. Met name de introductie 
van Lucky 10 in 1993 en van de Krasloterij in 1994 heeft de totale inleg 
sterk doen stijgen in vergelijking tot voorgaande jaren. 

Na de spectaculaire resultaten in de beginperiode van zowel Lucicy 10 
als de Krasloterij liepen de opbrengsten in de periode daarna voor beide 
spelvormen terug. De deelname aan Lucky 10 liep terug mede als gevolg 
van de introductie van de Krasloterij en ook de Krasloterij trok gaande-
weg minder deelnemers, onder meer als gevolg van de beperking in het 
aantal loten dat mocht worden verkocht. In 1995 werd veertig miljoen 
gulden minder omgezet in de Krasloterij dan in het introductiejaar 1994. 

De Staatsloterij heeft vanaf de tweede helft van de jaren tachtig een 
sterke groei doorgemaakt en is marktleider in de groep loterij/lotto spe-
len. In 1994 daalde de inleg met 4,5%, maar 1995 laat weer een stijging 
van de totale omzet zien. De Postcodeloterij heeft zich vanaf de intro-
ductie in 1992 razendsnel ontwikkeld en heeft een groot marktaandeel 
veroverd. 

In totaal hadden de loterij/lotto spelen in 1994 een omzet van zo'n an-
derhalf miljard gulden. Het in 1995 op Schiphol geopende casino, alleen 
toegankelijk voor passagiers, betekende de tiende casinovestiging in ons 
land. De verwachting is dat in de komende jaren nog twee vestigingen 
hun deuren zullen openen. Door het succesvol terugdringen van het ille-
gale aanbod, een efficiënte bedrijfsvoering, het opzetten van één legale 
casino-organisatie en de introductie van nieuwe spelvormen, hebben de 
casino's zich sterk gepositioneerd binnen het hogere segment van de 
vrijetijdsmarkt. 

De totale omzet is in de loop der jaren sterk gestegen (zie tabel 2). Ook 
de gemiddelde besteding per bezoeker steeg. In de periode 1985-1992 
verdrievoudigde het aantal casino's zich tot een totaal van negen, waar-
door de staat honderden miljoenen guldens meer kon opstrijken. Ook in 
de jaren daarna blijven de consumentenbestedingen stijgen, zij het min-
der sterk. De introductie van het nieuwe casino Schiphol betekende 
meer consumentenbestedingen, bij een gelijkblijvende gemiddelde be-
steding per bezoeker. De totale afdracht van Holland casino's aan de 
staat bedroeg in 1995 ruim 252 miljoen gulden. 
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Tabel 2: Opbrengsten caslnospelen 

Jaar 	Aantal vestigingen 	Consumenteh beste- 	Gemiddelde besteding 

dingen 	 per bezoeker 

(miljoenen guldens) 	(guldens) 

1985 	3 	 142 	 122 

1992 	9 	 535 	 140 

1993 	9 	 611 	 149 

1994 	9 	 626 	 153 

1995 	10 	 665 	 153 

Bron: Jaarverslagen. 

Tabel 3: Omzetcijfers speelautomaten 

Speelautomaten in horeca 

Speelautomaten in speelhallen 

Totaal 	 1205 miljoen 

Bron: IMIOIL, 1993. 

Precieze gegevens over de omzet en winsten van de speelautomaten-
markt zijn niet voorhanden. In tabel 3 is een overzicht opgenomen van 
de omzetten in 1992. Meer recente cijfers zijn niet voorhanden, maar de 
branche verwacht een scherpe omzetdaling als gevolg van het restric-
tieve overheidsbeleid dat tot doel heeft het lokale aanbod van gelduit-
betalende speelautomaten krachtig te verminderen. De opbrengsten van 
de speelautomaten gaan naar de exploitanten en naar de cafés en snack-
bars en automatenhallen waar de automaten staan opgesteld. Dit is een 
geheel andere situatie dan bij de andere kansspelen. Indirect ontvangt de 
staat uiteraard wel inkomsten van de speelautomatenmarkt via diverse 
vormen van belastingheffing. 

Goede doelen 

Omzet 1992 	 Gemiddelde omzet per 

automaat 1992 

760 miljoen 

445 miljoen 

20.570 

38.057 
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In 1994 kwamen via de SNS financiële middelen beschikbaar voor sport-
stimulering, bevordering van topsport, de aanleg en verbetering van ac-
commodaties, het ondersteunen van sportorganisaties: taken die tradi-
tioneel tot het verzorgingsarrangement van de staat behoorden. Het ging 
dat jaar om een bedrag van 43 miljoen gulden; net zoveel als op de be-
groting van het Ministerie van VWS voor sport is uitgetrokken. 
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Nog eens 22,5 miljoen gulden kwam via de SNS beschikbaar voor een 
ander klassiek domein binnen de verzorgingsstaat: cultuur, welzijn en 
volksgezondheid. Wanneer daaraan de opbrengsten worden toegevoegd 
van de door de SUFA georganiseerde bank- en giroloterij, was er in totaal 
een bedrag van ruim 110 miljoen gulden beschikbaar voor het Koningin 
Juliana Fonds, het Prins Bernhard Fonds, de Stichting Fondsenwerfacties 
Volksgezondheid (Nationaal Revalidatiefonds, Nederlands Astma Fonds, 
Nederlandse Rode Kruis, Nationaal Reuma Fonds, Stichting Aids-fonds), 
Stichting Katholieke Noden, Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers). 

De grootste mecenas was in 1994 de Nationale Postcode Loterij. Die 
keerde bijna tweehonderd miljoen gulden uit aan intermediaire organi-
saties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp-
verlening, natuur en milieu. Daarbij gaat het om organisaties als Unicef 
(23 miljoen), Novib (dertig miljoen), Natuurmonumenten (dertig mil-
joen), Vluchtelingenwerk Nederland (twintig miljoen), Wereld Natuur 
Fonds (23 miljoen) en Artsen zonder Grenzen (23 miljoen), die niet bin-
nen de werking van de verzorgingsstaat vielen, steeds financieel afhan-
kelijk waren van donaties en contributies en nu hun activiteiten specta-
culair hebben kunnen uitbreiden. Er valt zelfs een tegengestelde 
ontwikkeling waar te nemen: de Vereniging Natuurmonumenten schiet 
de overheid te hulp bij de aankoop van ecologisch waardevolle gebieden. 

De opbrengst van de oudste loterij in ons land, de Staatsloterij, komt 
geheel in de schatkist terecht, wordt toegevoegd aan de algemene mid-
delen, waarover de overheid zelf vrijelijk kan beschikken. In 1993 droeg 
de Staatsloterij ruim 234 miljoen gulden af aan het Ministerie van Finan-
ciën. 

Omgekeerde liefdadigheid 
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Amerikaanse onderzoekers laten zien dat rationele politici steun van hun 
kiezers trachten te verwerven door enerzijds gemeenschaps-
voorzieningen te financieren en anderzijds belastingen te verlagen (Da-
vis, Filer e.a., 1992). Kansspelen vormen een aantrekkelijke manier om de 
kloof tussen beide tegenstrijdige doeleinden te overbruggen. Er is door 
hen een verband aangetoond tussen de hoogte van belastingen in de ver-
schillende staten en het al dan niet toestaan van gokpraktijken. Nogal 
wat indianen-reservaten hebben dankzij de exploitatie van kansspelen 
recent een spectaculaire economische ontwikkeling doorgemaakt. 

Ook in het Verenigd Koninkrijk vormen loterijen in toenemende mate 
het financiële fundament waarop voormalige activiteiten van de over-
heid nu berusten. Zo sterk als het verzet in het begin van de jaren negen-
tig was tegen invoering van nieuwe belastingen als de zogenaamde poll-
tax, zo enthousiast is het Britse volk over de in 1994 ingevoerde National 
Lottery. Het Ministerie van National Heritage, politiek verantwoordelijk 
voor kunst en cultuur, toerisme, sport, natuurbescherming en monu-
mentenzorg, gebruikt de opbrengsten voor de financiering van groot- 
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schalige evenementen, stedelijke revitalisering en intermediaire organi-
saties als Arts Councils en Sports Councils (Evans, 1995). 

Het organiseren van loterijen onder supervisie van de overheid blijkt 
in binnen- en buitenland een effectief instrument te zijn om de burger te 
ontzien op een gevoelig punt, namelijk aversie tegen het betalen van be-
lastingen ten algemene nutte en de consument te treffen op een ander 
zwak punt: de menselijk neiging een kansje te wagen voor meer indivi-
dueel geluk en rijkdom. 

Meer dan in ons land vindt er aan de overzijde van de Noordzee een 
principieel debat plaats over de principiële vraag of de overheid niet te 
zeer verstrikt raakt in de dubbele moraal (Evans, 1995). Met name van 
kerkelijke zijde wordt gewaarschuwd tegen de perverse effecten van een 
beleid dat is gebaseerd op het stimuleren van genot- en hebzucht. Een 
ander nadeel vanuit het perspectief van de begunstigden is het gebrek 
aan zekerheid en continuïteit. De verdeling van overheidsgeld geschiedt 
binnen open democratische en beïnvloedbare procedures, waaraan 
rechten kunnen worden ontleend. De opbrengst van kansspelen is veel 
meer conjunctuurgevoelig, in een markt waarin steeds meer aanbieders 
van dingen om de gunst van de consument. Bovendien onttrekt de ver-
deling en besteding van gelden zich meer aan openbare controle. 

Tenslotte moet gewezen worden op het effect dat de omgekeerde lief-
dadigheid kan worden genoemd. Voor de opkomst van de verzorgings-
staat berustte charitas op het principe dat de rijke een deel van zijn rijk-
dom afstaat aan de arme. Nu lijkt een tegenovergestelde financierings-
stroom op gang te komen. Onder de deelnemers aan kansspelen, de 
schenkers, zijn de lagere sociaal-economische klassen over-
vertegenwoordigd. Bij de begunstigden, de deelnemers aan kunst en cul-
tuur, de bezoekers van musea, de topsporters, de liefhebbers van cul-
tuurhistorische en natuurmonumenten, zijn de hogere sociaal-
economische klassen vertegenwoordigd. De 'armen' ondersteunen de 
'rijken'. Niet alleen de overheid, ook sommige burgers zouden zich moe-
ten bezinnen op de dubbele moraal: met dédain oordelen over het spe-
len voor plezier en de vruchten ervan gebruiken om de eigen zaak te die-
nen. 
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Steeds nadrukkelijker wordt men, in Nederland en andere landen, ge-
confronteerd met het aanbod van spelen en spelletjes waaraan met het 
nodige geluk iets te verdienen valt. Gokken behoort, letterlijk, tot onze 
alledaagse werkelijkheid. In kranten en tijdschriften wordt men opgeroe-
pen deel te nemen aan prijsvragen, puzzels en zeer uiteenlopende wed-
strijden. Dezelfde media publiceren trekkingslijsten en uitslagen van 
lotto's, loterijen en paardenkoersen. Door middel van reclames, adver-
tenties, 'ingezonden mededelingen' wordt het bezoek gestimuleerd aan 
gokgelegenheden die variëren van Holland Casino's tot bingo-
bijeenkomsten. Via de brievenbus wordt men thuis overstelpt met fol-
ders en brochures die de lezer ertoe aanzetten eens een gokje te wagen of 
zijn geluk te beproeven bij deze of gene loterij of dit of dat geweldige 
prijzenfestival, tijdens een bingo-uitje of in een slagzinwedstrijd. 

Thuis ook, of misschien bij familie, vrienden, bekenden of op het werk, 
wordt gekaart om geld, worden weddenschappen afgesloten of hele 
pools georganiseerd rond de uitslagen van bepaalde sportevenementen. 
Bij de sportvereniging of eventueel in een horecagelegenheid kan men 
zijn toto- of lottoforrnuliertje inleveren, en misschien staat daar ook wel 
een fruitautomaat, een gokkast. Op straat wordt men eveneens gecon-
fronteerd met reclame voor en aankondigingen van mogelijkerwijs lucra-
tieve spelfaciliteiten, op het postkantoor en bij de bank ontkomt men 
daar evenmin aan, zomin als bij het winkelen. En tussen alle folders die 
in de wachtkamer van huisarts zijn uitgestald bevindt er zich wellicht 
eentje over gokverslaving ... 

Dat de confrontatie met allerlei gokspelen zo is toegenomen moet ech-
ter zeker ook worden toegeschreven aan media als telefoon, televisie en 
computernetwerken. Niet alleen zorgen voortschrijdende ontwikkelin-
gen op het gebied van automatisering en telecommunicatie ervoor dat 
bestaande gokfaciliteiten op andere, indringender wijze dan voorheen 
onder de aandacht van het publiek worden gebracht, ze creëren ook de 
mogelijkheid van een geheel nieuw spelaanbod. Te denken valt hierbij 
aan spelletjes als Game Time (onderdeel van Veronica's dagelijkse pro-
gramma Call-TV), Quizpel (in de STER-reclame), Tele Win of TeleGarne, 
de interactieve Speel-TVvan RTL4-Text (met Rad van Fortuin, Vakantie- 
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kwis en Pyraword) en, last but not least, het brede scala van mogelijkhe-
den om te gokken via Internet (Van 't Veer, 1995). 

Mag dat nu allemaal zomaar, het aanbieden van dergelijke faciliteiten 
aan een breed publiek? Artikel 1 van de Wet op de kansspelen geeft onder 
meer aan dat het, behoudens de gevallen dat daarvoor ingevolge deze 
wet vergunning is verleend, verboden is 'gelegenheid te geven om mede 
te dingen naar prijzen en premies, indien de aanwijzing der winnaars 
geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen 
geen overwegende invloed kunnen uitoefenen'. Het is de (door ons) gecur-
siveerde zinsnede waar het in de onderhavige beschouwingen in feite 
om zal gaan. Ten aanzien van alle mogelijke spelen en spelletjes waaraan 
met het nodige geluk iets te verdienen valt, of ze nu meer traditioneel 
van opzet zijn dan wel buitengewoon geavanceerd, doet zich in beginsel 
de vraag voor in hoeverre andere dan toevalsfactoren bepalen of de spe-
ler uiteindelijk iets wint. Is dat in overwegende mate het geval, dan zijn 
de regels van de Wet op de kansspelen niet van toepassing, en mag de 
gelegenheid om aan het spel deel te nemen vrijelijk worden geëxploi-
teerd. 

In de praktijk blijkt het maken van een onderscheid op dit punt uiterst 
gecompliceerd. Dat is op zich niet verwonderlijk, aangezien bij veel van 
de hier in het geding zijnde activiteiten speler's individuele kennis of in-
zicht (bij voorbeeld inzake het voorspellen van voetbaluitslagen), behen-
digheid of vaardigheid (bij voorbeeld om kaarten te tellen bij black jack), 
creativiteit of doorzettingsvermogen (wie kan het langst zijn hand op die 
auto houden?) van invloed lijkt te zijn. In de tientallen of misschien wel 
honderden tv-spelletjes die men wekelijks kan aanschouwen wordt die 
combinatie of interactie van toevals- en andere, individuele, factoren 
dikwijls heel duidelijk gedemonstreerd. De deelnemers moeten over het 
algemeen allerhande dingen weten, kennen of kunnen, maar of ze echt 
wat aan het spel overhouden pleegt veelal mede te worden bepaald door 
het trekken van een kaart of het werpen met dobbelstenen - als ze ten-
minste al het geluk hebben als kandidaat te zijn geselecteerd. 

Dat toeval en spelerskenmerken gezamenlijk een rol (kunnen) spelen 
komt ook nogal eens tot uitdrukking in het spraakgebruik van spellei-
ders, deelnemers en andere betrokkenen. Wedstrijden zouden zijn ge-
wonnen dankzij een 'toevalstreffer' of gewoon 'een hoop geluk', maar dit 
laatste kan, met goed spel, eventueel ook zijn 'afgedwongen'. En hoewel 
het tegendeel meer voor de hand lijkt te liggen, achtte een dame die in de 
kennisquiz Per seconde wijzer op 't nippertje de derde ronde had over-
leefd dit een kwestie van 'meer geluk dan wijsheid'. 

Andersom wordt ook wel gesuggereerd dat een speler invloed zou heb-
ben (gehad), terwijl dat in feite uitgesloten is. De spelleidster van het tv-
woordspelletje Boggle voorziet de kandidaten die dobbelstenen moeten 
gooien van aanmoedigingen als 'doe je best' en zwaait hun lof toe als 
zo'n worp gunstig uitpakt: 'goed gedaan'. En Holland Casino's organiseert 
bingo toernooien. 
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Al met al moeten we constateren dat de verhouding tussen toevals- en 
andere factoren bepaald ingewikkeld is. Vanuit een juridisch perspectief 
bezien gaat het hierbij, dat zal inmiddels duidelijk zijn, om een onder-
scheid tussen zogenaamde kansspelen en behendigheidsspelen. Hieron-
der zal worden nagegaan welke spelen blijkens de eigenlijke tekst en de 
structuur van de Wet op de kansspelen hoe dan ook in enig opzicht als 
kansspel worden aangemerkt. Vervolgens wordt de algemene lijn van de 
jurisprudentie dienaangaande beschreven, terwijl een specifieke empiri-
sche invalshoek daarna aan de orde komt. Aansluitend wordt besproken 
wat een en ander betekent voor de kwalificatie van het kansspelaanbod 
dat in het min of meer recente verleden is ontwikkeld. Ten slotte worden 
conclusies getrokken ten aanzien van kwesties als kansspelbegrip en 
kansspelbeleid, niet in de laatste plaats voor wat betreft hun betrokken-
heid op elkaar. 

Kansspelen in enge zin en kansspelen in ruime zin 
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Op het punt van de regulering van gok- of kansspelen kent Nederland, 
evenals veel andere landen, een lange geschiedenis. In provinciale of 
stadskeuren van ver voor de Middeleeuwen zijn al bepalingen te vinden 
ten aanzien van het dobbel- of kaartspel (Van 't Veer e.a., 1993, p. 109), in 
1726 werd een reglement opgesteld voor de Generaliteits- of Staatsloterij, 
en met de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 traden en-
kele bepalingen in werking ten aanzien van (het aanbieden van of het 
deelnemen aan) hazardspelen. 

Aan het begin van de twintigste eeuw traden de bepalingen van de Lo-
terijwet in werking en al voor 1950 was het wedden op paarden wettelijk 
geregeld. De huidige wetgeving op het onderhavige terrein dateert in ori-
gine van 1964. Hieronder zal worden nagegaan in hoeverre ze, al dan niet 
in combinatie met op de wet gebaseerde uitvoeringsbesluiten, duidelijk 
maakt of bepaalde spelvormen als kansspel dienen te worden begrepen. 
Dat kan doordat die spelvormen expliciet als zodanig worden aangeduid, 
dan wel door het simpele feit dat ze onder de werking van de Wet op de 
kansspelen zijn gebracht; al naar gelang van zo'n expliciete aanduiding 
wel of geen sprake is, zullen wij de desbetreffende spelvormen categori-
seren als kansspelen in enge respectievelijk in ruime zin. Vooropgesteld 
zij verder nog dat de wettelijke bemoeienis (en in het verlengde hiervan 
ons betoog) is toegespitst op het spelaanbod in publieke, niet-besloten 
sfeer (vergelijk Van 't Veer, 1995, p. 130). 

De onderhavige wetgeving is opgenomen in twee belangrijke formele 
wetten, de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelas-
ting (Wokb) alsmede in verschillende aan beide wetten gekoppelde 
(uitvoerings)besluiten. In deze wetten zijn bepaalde spelvormen met 
zoveel woorden aangeduid als kansspelen. Artikel 2 van de Wokb 
(vreemd genoeg kent de Wok een dergelijke bepaling niet) benoemt ex-
pliciet tot kansspelen 'gelegenheden, gegeven tot mededinging naar [a] 
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prijzen en premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door 
enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwe-
gende invloed uit kunnen oefenen, met uitzondering van levensverzeke-
ringen, premieleningen, alsmede toestellen, ingericht voor de beoefe-
ning van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld 
mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan 
leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of pre-
mies, daaronder het recht om gratis verder te spelen (speelautomaten) 
[b] prijzen en premies, uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers aan 
een prijsvraag, van welke aard ook, tenzij voor de deelneming het ver-
richten van een wetenschappelijke of kunstzinnige prestatie wordt ge-
vorderd(...)'. 

Uit deze enigszins cryptische omschrijving kan men opmaken dat pre-
mieleningen, speelautomaten (uit belastingtechnisch oogpunt vallen de 
behendigheidsautomaten dus ook in de categorie kansspelen!) en een 
categorie (simpele) prijsvragen in ieder geval tot de kansspelen worden 
gerekend. Levensverzekeringen worden zonder meer van de categorie 
kansspelen uitgesloten. 

Zonder enige verwijzing naar hetgeen in de Wokb is bepaald worden 
ook in de Wok bepaalde spelvormen direct met zoveel woorden als kans-
spelen benoemd. Zo valt in Titel Ia van de Wok, getiteld enige bijzondere 
vormen van kansspel, in artikel 7b te lezen 'Onder winkelweekacties wor-
den verstaan die kansspelen, welke (...)'. Artikel 7d Wok stelt met zoveel 
woorden dat als klein kansspel worden aangemerkt het kienspel, vogel-
piekspel, rad van avontuur en bij algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen vormen van kansspel. Artikel 15 Wok stelt dat aan de deelnemers 
aan een sportprijsvraag tevens de gelegenheid mag worden geboden tot 
deelname aan een kansspel waarbij de volgnummers van de deelname-
bewijzen aan de sportprijsvraag de lotnummers vormen: het cijferspel. 

Een expliciete benoeming tot kansspel is ook opgenomen in artikel 
27a lid 2 Wok: 'Onder lotto wordt verstaan een kansspel dat erop gericht 
is deelnemers een aantal symbolen te doen voorspellen, die door loting 
of trekking worden verkregen uit een van te voren opgegeven aantal sym-
bolen'. In het derde lid van artikel 27a is voorts de mogelijkheid genoemd 
de deelnemers aan de lotto tevens gelegenheid te geven tot deelname 
aan een kansspel waarbij de volgnummers van de deelnamebewijzen aan 
die lotto de lotnummers vormen. 

Minder duidelijk is de aanduiding ten aanzien van casinospelen. Arti-
kel 27g stelt wel dat in een speelcasino door middel van gemeenschap-
pelijk beoefende kansspelen gelegenheid wordt gegeven, maar een be-
schrijving van de spelvormen ontbreekt. De Beschikking Casinospelen 
(Regeling casinospelen 1996) kent wel een (feitelijke) beschrijving van de 
verschillende in de casino's toegestane spelen. Ook op basis van andere 
uitvoeringsbesluiten van de Wok is het mogelijk nog een aantal spel-
vormen direct als kansspel (in enge zin) te kwalificeren. In verscheidene 
bepalingen van de Beschikking Sporttotalisator worden de, door deze 
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beschikking nader te regelen, sportprijsvragen aangeduid als kansspelen. 
Enigszins onopvallend wordt in de Beschikking Postcodeloterij opge-
merkt dat het toegevoegde spel, waarbij aan de deelnemers om niet 
deelnamebewijzen worden verstrekt, wordt gezien als kansspel. Op over-
eenkomstige wijze worden de PostcodeLoterij, de Bank-/GiroLoterij en 
de Sponsorloterij in de desbetreffende beschikkingen aangeduid als een 
kansspel in de zin van artikel 1 onder a van de Wet op de kansspelen. 

Wie verwacht dat ook de Staatsloterij in dit opzicht tot een kansspel 
wordt benoemd komt enigszins bedrogen uit; dit spel wordt (conse-
quent) benoemd als een loterij. Dit brengt ons bij de categorie spel-
vormen die niet wettelijk als kansspel zijn geëtiketteerd, maar desalniet-
temin onder het regime van de Wok zijn geplaatst. 

Wij noemen hier de instant- of lcrasloterij (waarbij kenmerkend is dat 
de prijsbepaling geschiedt al vóór het moment van de verkoop van het 
lot) en de totalisator bij paardenrennen en harddraverijen (waarbij spe-
lers voor een belangrijk deel tegen elkaar spelen en niet of althans niet in 
overwegende mate tegen een 'bank'). Ook de (kortlopende, nationale) 
loterijen waarvoor op grond van artikel 3 van de Wok vergunning kan 
worden verleend zijn slechts aan te merken als kansspelen in ruime zin. 
Deze categorie wordt dan nog gecompleteerd door sommige premiele-
ningen. Slechts het feit dat zulke dingen in de Wok zijn opgenomen be-
stempelt ze tot kansspelen. 

Tot besluit kan worden gesteld dat hier een bont tableau is geschetst 
van kansspelen, in enge dan wel ruime zin. Dat dergelijke spelen in die 
hoedanigheid ten tonele zijn gevoerd betekent niet, laten we ons dat 
goed realiseren, dat het spelresultaat, winst of verlies, in alle gevallen 
puur door het toeval wordt bepaald. Bij sommige spelen, bij voorbeeld 
sportprijsvragen of specifieke kaartspelen, kunnen individuele eigen-
schappen van de deelnemers hierop zeker van invloed zijn. Veel interes-
santer wordt deze kwestie echter, zoals hierna duidelijk zal worden, waar 
het gaat om spelvormen die niet zonder, meer als kansspel mogen wor-
den beschouwd. 

Het kansspelbegrip volgens wet en jurisprudentie 
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Ten aanzien van sommige spelen waaraan met het nodige geluk iets te 
verdienen valt is dus, al dan niet gepaard gaande met een min of meer 
expliciete kwalificatie als kansspel, vastgelegd dat de bepalingen van de 
Wok van toepassing zijn. Waar andere spelen in het geding zijn is zulks 
veelal echter nog maar de vraag. Om te bezien in hoeverre zulke spelen 
onder de werking van de Wok vallen moet om te beginnen worden terug-
gegrepen op het kansspelbegrip dat is omschreven in artikel 2 van de 
Wokb. Zoals we hierboven al hebben gezien worden volgens dit artikel - 
naast bepaalde prijsvragen - onder kansspelen verstaan gelegenheden 
tot mededinging naar prijzen en premies, indien de aanwijzing der win- 
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naars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het 
algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. 

De vraag of dit laatste in een concreet spel daadwerkelijk het geval is, 
laat zich gemakkelijker stellen dan beantwoorden. Halverwege de jaren 
zestig al heeft de Hoge Raad het onderhavige criterium aangescherpt in 
het zogenaamde Saturne-arrest (Nl 1966, 364). De zaak in kwestie draait 
om de aard van het gelijknamige, rouletteachtige spel. Ook dit kent een 
zodanig verloop dat door middel van een draaiende schijf een balletje op 
een bepaald nummer komt te liggen; het nummer bepaalt welke (combi-
naties van) inzetten tot winst leiden. 

Ter terechtzitting stelden de exploitanten van het Saturne-spel dat de 
deelnemers door geoefendheid of behendigheid wel degelijk invloed 
konden uitoefenen op de kansbepaling, zodat er geen sprake was van 
een kansspel als bedoeld in artikel 1 onder a van de Wok. Voor het ant-
woord op de vraag of de deelnemers aan een spel op de kansbepaling 'in 
het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen' heeft de 
Hoge Raad evenwel de spelresultaten van enkele mogelijkerwijs daad-
werkelijk behendige of geoefende spelers irrelevant geacht; beslissend 
zou zijn, welke resultaten de grote meerderheid der spelers in de praktijk 
van het spel behaalt. 

De vraag hoe laatstbedoelde resultaten kunnen en moeten worden 
vastgesteld wordt zeer actueel in de jaren tachtig. Het aanbod van Gol-
den Ten en andere quasi-roulettespelen groeit gestaag, en vervolging van 
de desbetreffende exploitanten - inzake het aanbieden van een kansspel 
zonder in het bezit te zijn van de daarvoor vereiste vergunning - blijkt 
een probleem. Tijdrovende, kostbare politie-onderzoeken kunnen niet 
aantonen dat de spelers blijkens de door hen in grote meerderheid in de 
praktijk behaalde spelresultaten op de kansbepaling in het algemeen 
geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Nog eens extra gecompli-
ceerd wordt de onderhavige bewijsvoering wanneer in 1984 het gerechts-
hof te Arnhem (NI 1985, 738) in een beroepszaak tegen een door de 
rechtbank Almelo vrijgesproken Golden-Tenexploitant te kennen geeft 
dat de te behalen spelresultaten moeten worden vastgesteld door middel 
van observatie in de praktijk van de specifieke spelsituatie. 

Aldus wordt, zo betogen de psychologen Wagenaar en Keren (1985) in 
een in opdracht van de Raad voor de Casinospelen verrichte studie naar 
het onderscheid tussen kans- en behendigheidsspelen, de bewijsvoering 
bij de vervolging van de exploitanten van quasi-roulettespelen nagenoeg 
onmogelijk. Het daarvoor benodigde observatie-onderzoek kent behalve 
ernstige praktische problemen (in de sfeer van registratie en medewer-
king, tijd en geld) ook vrijwel onoverkomelijke theoretische problemen 
(niet in de laatste plaats waar het gaat om het trekken van een steekproef 
uit de spelerspopulatie). 'Bij gevolg,' zo menen zij, 'ontstaat het gevaar 
dat de Wet op de kansspelen niet kan worden gehandhaafd, zelfs wan-
neer het kansspelkarakter van een spel evident is.' 
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De studie van Wagenaar en Keren, die overigens veeleer theoretisch 
van aard is dan empirisch, strekt er dan ook vooral toe andere methoden 
te vinden om in de praktijk kansspelen en behendigheidsspelen van el-
kaar te kunnen onderscheiden. Mede op grond van de in deze studie op-
gedane bevindingen - die hieronder nog nader aan de orde zullen 
komen - is sindsdien in de jurisprudentie een veel eenvoudiger bewijs-
voering geaccepteerd ten aanzien van de kwalificatie van een spel als 
kansspel. 

De Hoge Raad heeft dienovereenkomstig uitspraak gedaan in 1991 (Nl 
1991, 808). Voor het antwoord op de vraag of de deelnemers aan een spel 
al dan niet overwegende invloed op de winstkansen hebben gehad blijft 
weliswaar beslissend welke resultaten de grote meerderheid van de spe-
lers in de praktijk behaalt, maar het bewijs daarvan behoeft, zoals Schal-
ken aangeeft in zijn noot bij het onderhavige arrest, niet uitsluitend te 
worden geleverd door vaststelling van het spelresultaat van een statis-
tisch relevant aantal spelers in een statistisch relevant tijdsbestek. 'Tot 
het bewijs kan de rechter ook komen op grond van verklaringen van ge-
tuigen en deskundigen met betrekking tot het spel en de wijze waarop dit 
in het algemeen wordt gespeeld (...). Daaraan doet niet af dat de 
doorsneespeler kan aanleren het spel zo te spelen dat hij zijn winst-
kansen vergroot. Niet beslissend is de in abstracto bestaande mogelijk-
heid de uitkomst van het spel in overwegende mate te beïnvloeden, maar 
de wijze waarop het spel in het algemeen in de praktijk pleegt te worden 
gespeeld (...). Criterium daarbij is niet datgene wat de gemiddelde speler 
zou kunnen aanleren, maar dat hij in de praktijk niet pleegt te doen wat 
hij zou kunnen doen, nl. door lang te observeren zijn winstkansen te ver-
groten (...).' 

De diagnostische criteria van Wagenaar en Keren 
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Uitgangspunt in de beschouwingen die Wagenaar en Keren in 1985 heb-
ben gepubliceerd is de constatering dat een strikt onderscheid tussen 
kans- en behendigheidsspelen niet bestaat. Zoals ook uit de inleiding tot 
dit artikel reeds blijkt heeft men in veel gevallen te maken met spelen 
waarbij de winnaars worden aangewezen door factoren die onder in-
vloed van de spelers staan en door toevallige factoren. Of sprake is van 
overwegende invloed (wat daaronder moet worden verstaan wordt overi-
gens door wetgever en rechter in het midden gelaten) valt meestal nau-
welijks uit te maken - en dan nog, blijkens het vervolg van het onderha-
vige rapport, slechts voor een specifiek spel, gespeeld onder specifieke 
omstandigheden, gedurende een specifieke spanne tijds of een wel-
bepaald aantal ronden. 

Diverse onderzoeksstrategieën komen in de studie aan de orde, varië-
rend van speltheoretische analyse tot bevraging respectievelijk observa-
tie (van doorsneespelers en experts, op het punt van spelgedrag en be-
haalde resultaten, in laboratoriumsituatie en in de praktijk, op locatie), 
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maar over het algemeen valt daar veel, teveel, tegenin te brengen - soms 
vanuit juridisch oogpunt, maar vaker op methodologische en/of meer 
praktische, organisatorische gronden. Voorts zou observatie van de spel-
resultaten die de grote meerderheid der spelers in een specifieke spelsi-
tuatie behaalt, afgezien van allerlei andere bezwaren, ertoe kunnen lei-
den dat de gelegenheid in kwestie nog zo geruime tijd open zou moeten 
blijven dat de exploitatie ervan hoe dan ook een uiterst lucratieve onder-
neming zou blijken, ongeacht de afloop van het strafproces. 

Waar nu onderzoeksmethoden als in hun rapport besproken tekort-
schieten of in de praktijk onuitvoerbaar blijken, stellen Wagenaar en Ke-
ren voor het onderscheid tussen kans- en behendigheidsspelen te maken 
op basis van een aantal door hen ontwikkelde diagnostische criteria. 
Deze zouden, niet zozeer afzonderlijk als wel in de onderlinge samen-
hang die sommige ervan vertonen, kunnen worden gebruikt om zonder 
uitgebreide praktijkobservaties een specifiek spel op grond van bepaalde 
kenmerken (meer) als kansspel dan wel (meer) als behendigheidsspel te 
begrijpen. 

De onderzoekers beschrijven in hun rapport vier (hoofd)criteria, die 
voor het merendeel verder worden uitgewerkt in een aantal subcriteria: 
- de aanwezigheid van een toevalsgenerator, een mechanisme dat on-
voorspelbare uitkomsten produceert (bij voorbeeld dobbelstenen, kaar-
ten, een roulettecilinder); voor zover zo'n toevalsgenerator daadwerkelijk 
aanwezig is in een spel, wordt de aard hiervan mede bepaald door de 
mate waarin de deelnemers rekening houden met ongelijke kansen; 
- de aantrekkelijkheid van het spel voor echte 'gokkers': spelers die ge-
neigd zijn het spel zuiver op de gok te spelen, zonder aanwending van 
wat voor bekwaamheid of behendigheid dan ook; deze aantrekkelijkheid 
wordt bepaald door de grootte van de kans om louter gokkend te win-
nen, door de omvang van de maximaal te behalen winst, en door de mo-
gelijkheid om door middel van riskant spel die (maximale) winst nog te 
vergroten; 
- het optreden van individuele verschillen in bekwaamheid en presta-
tie, een criterium dat enerzijds wordt uitgewerkt in de vraag of het spel 
recreatief wordt beoefend (zonder prijzengeld) respectievelijk of het in 
toernooien en afdelingen wordt gespeeld en anderzijds in de vraag naar 
het bestaan, in theorie of praktijk, van een maximaal spelniveau (het-
geen hoe dan ook het geval zou zijn wanneer één der deelnemers aan het 
spel met een van tevoren vastgelegde speelwijze als bank fungeert); 
- de manier waarop in het spel het geld rolt: de betalingsregel, een cri-
terium dat wordt geoperationaliseerd door middel van vragen of de deel-
nemers aan het spel zelf geld inleggen, of er een neutrale betalingsregel 
kan worden berekend (waarbij de exploitant precies quitte speelt) en zo 
ja, of de feitelijk gehanteerde betalingsregel weinig van die neutrale 
betalingsregel afwijkt. 
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Zoals Wagenaar en Keren aan de hand van een vergelijking tussen rou-
lette en schaken demonstreren kan toepassing van deze diagnostische 
criteria ertoe leiden dat een specifiek spel eigenlijk zonder meer kan 
worden begrepen als kansspel dan wel juist als behendigheidsspel. Zo 
kent roulette een toevalsgenerator, het schaakspel niet. De roulettespeler 
heeft, anders dan de schaker, een aanzienlijke kans om al gokkend te 
winnen respectievelijk de kans een zeer grote maximale winst te beha-
len, alsook de mogelijkheid om door riskant spel de winst te vergroten. 
Anders dan roulette wordt het schaakspel recreatief gespeeld, in toer-
nooien en in afdelingen. Van een maximaal spelniveau is bij schaken 
geen sprake, bij roulette daarentegen wel; laatstgenoemd spel wordt ge-
speeld tegen een bank, schaken doet men tegen een individuele tegen-
stander. En roulettespelers plaatsen, in tegenstelling tot schakers, inzet-
ten; slechts voor roulette kan, in het verlengde hiervan, een neutrale 
betalingsregel worden berekend, waarvan bovendien de feitelijk gehan-
teerde betalingsregel maar weinig afwijkt. 

Al deze kenmerken zouden erop wijzen dat roulette moet worden op-
gevat als een kansspel, en schaken als een behendigheidsspel. Het kan 
evenwel ook voorkomen dat de toetsing van de kenmerken van een be-
paald spel aan deze criteria geen min of meer eenduidig resultaat ople-
vert. 'Voorbeelden hiervan vindt men in (...) poker en blackjack (...),' zo 
meldt het rapport. 'Het hoeft geen verbazing te wekken dat poker en 
blackjack een onzekere uitkomst opleveren. Poker is in sommige staten 
van de VS als behendigheidsspel toegestaan en in andere niet. Ten aan-
zien van blackjack hebben wij zelf betoogd dat het door de grote meer-
derheid der spelers behendig kan worden gespeeld, hoewel het volgens 
de jurisprudentie een kansspel is.' 

Dat in die jurisprudentie de benadering van de problematiek rond het 
onderscheid tussen kans- en behendigheidsspelen met behulp van de 
onderhavige diagnostische criteria inmiddels tot op zekere hoogte er-
kenning heeft gevonden, bleek hierboven reeds. Hoe en in hoeverre door 
rechters betekenis wordt toegekend aan deze benadering c.q. aan de res-
pectieve criteria, blijft echter vooralsnog betrekkelijk ongewis. Hun 
speel(!)ruimte om in de ene dan wel de andere richting te beslissen, zal 
over het algemeen niet gering zijn. 

Wagenaar en Keren wijzen daarom op de mogelijkheid dat een beslis-
sing over de aard van een spel, dat zich niet eenduidig als kansspel dan 
wel als behendigheidsspel laat kwalificeren, wordt genomen door aan de 
diagnostische criteria verschillend gewicht toe te kennen. Zo'n weging 
zou dan kunnen afhangen van de opvattingen en doelstellingen die de 
beslisser, de rechter, huldigt. Al naar gelang deze bij voorbeeld ethische 
bezwaren koestert tegen het gokken, gokverslaving wil voorkomen dan 
wel controle meent te moeten uitoefenen op de geldstromen die in het 
gokwezen rondgaan, zal hij een surplus aan gewicht kunnen toekennen 
aan een meer specifiek daaraan gerelateerd (sub)criterium. Hier wordt, 
met andere woorden, ten aanzien van de individuele rechter een relatie 
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gesuggereerd tussen het kansspelbegrip dat men hanteert en de inhoud 
van het beleid dat men beoogt te voeren. Het is deze lijn die, zij het pas 
aan het slot van onze beschouwingen, verder zal worden doorgetrokken. 

Meer recente kwalificaties 

Hierboven is nagegaan hoe het kansspelbegrip zich in de Nederlandse 
jurisprudentie heeft ontwikkeld, alsmede vastgesteld dat bij de bewijs-
voering een rol is weggelegd voor diagnostische criteria als ontwikkeld 
door Wagenaar en Keren. Van grote betekenis hierbij is eerdergenoemd 
arrest, dat de Hoge Raad in 1991 heeft gewezen. In de eveneens eerder 
door ons aangehaalde noot bij dit arrest toont Schalken zich echter nogal 
sceptisch. Hij geeft onder meer te kennen dat het werkelijke probleem 
nog niet is opgelost, en stelt met zoveel woorden vast dat het onder-
scheid tussen kansspelen en behendigheidsspelen geen werkbare maat-
staf inhoudt. De wetgever zou weinig initiatieven ontplooien om de 
praktabiliteit van de kansspelwetgeving te vergroten, en dat terwijl de 
jurisprudentiële meevaller, zoals Schalken de onderhavige uitspraak van 
de Hoge Raad aanduidt, 'uitsluitend op Golden Ten betrekking heeft en 
niet op alles wat aan spelvariëteiten reeds is bedacht en in de toekomst 
nog zal worden bedacht'. 

Interessant is het daarom nu eens te bezien welke juridische kwalifica-
ties - kansspel dan wel behendigheidsspel - zijn gegeven aan min of 
meer recentelijk ontwikkelde of aangeboden spelvormen, en waarop de 
desbetreffende standpunten c.q. beslissingen zijn gebaseerd. Ons over-
zicht hiervan blijft overigens beperkt tot een aantal spelvariëteiten, die 
de afgelopen jaren onderworpen zijn geweest aan een juridisch of be-
leidsmatig oordeel. 

Alvorens in te gaan op hetgeen aan de desbetreffende kwalificaties ten 
grondslag heeft gelegen, geven we een summiere aanduiding van de res-
pectieve spelvormen en de betrokken instanties. Onder de rechter is ove-
rigens op het moment dat we dit schrijven nog een zaak tegen de zoge-
heten Concord Card Club, die in september 1995 te Amsterdam enige tijd 
gelegenheid heeft gegeven tot het spelen van diverse varianten van het 
pokerspel; in rapporten van deskundigen, behalve Wagenaar ook Van der 
Genugten en Borm (1994) van de Katholieke Universiteit Brabant, wordt 
in ieder geval uitgebreid aandacht besteed aan diagnostische criteria en 
de empirie van de verschillende spelen. 

De rechtbanken te Middelburg en Arnhem hebben ten aanzien van het 
EuroObs- s pel, een recente variant van de quasi-roulettespelen, geoor-
deeld dat het gaat om een kansspel. Derby 8, een door de paarden-
totalisator Hippo Toto opgezet spel, is in een civielrechtelijke zaak ge-
kwalificeerd als een kansspel dat niet onder de vergunning van de 
totalisator viel. Eveneens als kansspel betiteld, door zowel het college 
van procureurs-generaal als de staatssecretaris van Justitie, is het door 
verschillende dag- en weekbladen georganiseerde spel waarbij de deel- 
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nemers een fictief voetbalelftal samenstellen en daarmee punten beha-
len: Top Coach, Team Master, Super Elf enzovoort. 

Ook het gebruik van een fruitautomaat om vragen en punten te gene-
reren in het programma Game Time is door de minister van Justitie als 
een kansspel gekwalificeerd. Ten aanzien van het tegenwoordig popu-
laire piramidespel stelde de rechtbank te Utrecht zich op het standpunt 
dat het spel (vooralsnog) als behendigheidsspel moet worden gekwalifi-
ceerd. De Coinstepper of King Coin, een toestel waarbij de speler een 
muntstuk door een met water gevulde cilinder moet loodsen om een 
(geld)prijs te winnen is naar de mening van de Haarlemse rechtbank een 
behendigheidsspel. De Rotterdamse rechtbank ten slotte sprak zich on-
langs uit over een zogenaamde gokkoffer, die de hard- en software bevat 
om met behulp van een televisietoestel een spel te spelen waarmee pun-
ten en, als het meezit, geld te verdienen zijn; door een zeer enge tenlaste-
legging kwam de rechtbank slechts toe aan de vraag of het apparaat in 
kwestie als een kansspelautomaat moet worden aangemerkt. 

Wanneer we vervolgens bezien op welke gronden de hierboven aange-
duide kwalificaties zijn gebaseerd, kan worden vastgesteld dat ten aan-
zien van diverse spelen is volstaan met een in geen enkel opzicht onder-
bouwde verwijzing naar de abstracte begripsomschrijvingen van wet en 
jurisprudentie. Aan de mogelijkheid van empirisch onderzoek respectie-
velijk de toepassing van diagnostische criteria als ontwikkeld door Wage-
naar en Keren lijkt over het algemeen wel heel gemakkelijk te worden 
voorbijgegaan. 

Uitzondering voor wat betreft laatstbedoelde mogelijkheid zijn, afge-
zien van de nog lopende zaak tegen de Concord Card Club, de oordeels-
vorming van de verantwoordelijke minister ten aanzien van Game Time 
en het standpunt van de (Utrechtse) officier van justitie ten aanzien van 
het piramidespel, maar in beide gevallen heeft die toepassing een uitge-
sproken vrijblijvend karakter en betreft ze hooguit enkele afzonderlijke 
criteria. Het is, in de zaak van het piramidespel, vooral de empirie op 
grond waarvan de rechtbank tot het oordeel is gekomen dat het spel in 
kwestie, zeker in de aanvangsfase ervan, moet worden gezien als een be-
hendigheidsspel. Ook waar het gaat om de kwalificatie van de Coinstep-
per als behendigheidsspel heeft empirisch onderzoek een belangrijke rol 
gespeeld. 

De vraag dient zich dan aan of bepaalde spelen niet al te gemakkelijk 
met behulp van de juridische 'toverformules' (inzake enige kansbepaling 
waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kun-
nen uitoefenen en de resultaten die de grote meerderheid der spelers in 
de praktijk behaalt) tot kansspel zijn bestempeld. Wie bij voorbeeld de 
moeite neemt behalve naar de rechtsregels ook naar de werkelijkheid 
van het spel te kijken, zal slechts kunnen constateren dat spelletjes als 
Top Coach en dergelijke geenszins als kansspel moeten worden begre-
pen. 
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Waarom gaat het hierbij nu eigenlijk? De deelnemers stellen een fictief 
voetbalelftal samen uit spelers van (verschillende) eredivisieclubs. De 
voetballers in kwestie behalen punten voor de 'coaches' die hen hebben 
gekozen: door het scoren van doelpunten, het voorkomen van tegen-
doelpunten, enzovoort. Gele en rode kaarten kosten punten. Voor de 
coaches die per ronde en/of aan het eind van de competitie de meeste 
punten hebben vergaard, zijn prijzen te winnen. Maar welke van de 
diagnostische criteria men ook hanteert en hoe men ze ook weegt, toe-
passing ervan op de onderhavige spelletjes wijst overduidelijk in de rich-
ting van een behendigheidsspel: een toevalsgenerator is niet aan de orde, 
er is geen enkel opzicht sprake van een spel dat aantrekkelijk is voor 
echte gokkers, er doen zich grote verschillen voor in bekwaamheid en 
prestatie en van enige financiële inzet van de kant van de deelnemers is 
geensprake, laat staan van een neutrale betalingsregel. 

Naar alle waarschijnlijkheid is men trouwens voor de kwalificatie van 
de onderhavige spelletjes niet eens aangewezen op de toepassing van 
welke diagnostische criteria dan ook: juist in dit geval is het zeer wel 
denkbaar en ook praktisch mogelijk dat empirisch onderzoek wordt op-
gezet, waarin wordt nagegaan welk deel van de variantie die het spel-
resultaat vertoont wordt verklaard door kenmerken van de individuele 
deelnemers. Aldus zou statistisch en in de praktijk van het spel kunnen 
worden aangetoond'dat kennis van, inzicht in en belangstelling voor 
voetbalaangelegenheden van 'overwegende invloed' zijn. 

Overigens willen we er hierbij op wijzen dat de uitkomsten van empi-
risch onderzoek respectievelijk van toepassing van de diagnostische cri-
teria, los van de kwalificatie die zonder meer op grond van genoemde 
abstracte formule(s) is gegeven, natuurlijk evenzeer in die richting kun-
nen wijzen dat het in bepaalde gevallen wel degelijk een kansspel is dat 
wordt aangeboden. En in andere gevallen zal eenduidigheid ver te zoe-
ken zijn, zodat voorlopig twijfel zal blijven bestaan over de juistheid van 
een eenmaal gegeven kwalificatie — zoals ten aanzien van het piramide-
spel. Moet met betrekking tot dergelijke spelvormen, zoals door Wage-
naar en Keren geopperd, een wegingvan de verschillende criteria wor-
den verricht? Deze kwestie komt hieronder aan de orde. 

Kansspelbegrip en kansspelbeleid 

De Nederlandse wetgeving kent, zoals hierboven is uiteengezet, een in de 
rechtspraktijk nauwelijks te hanteren onderscheid tussen kansspelen en 
behendigheidsspelen. Waar empirisch onderzoek en speciaal ten be-
hoeve van dit onderscheid ontwikkelde diagnostische criteria hierbij wel 
degelijk enig richtsnoer kunnen bieden, getuigen recente jurisprudentie 
en beleidsopvattingen op het onderhavige terrein van vrijblijvendheid en 
willekeur. Aan die willekeur zal ook weinig worden afgedaan door de 
wegingsprocedure die Wagenaar en Keren in 1985 ten aanzien van de 
verschillende diagnostische criteria hebben voorgesteld: het zijn dan tot 
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op zekere hoogte nog steeds de opvattingen en doelstellingen van de in-
dividuele rechter die bepalen of in een concrete situatie een kansspel in 
het geding is. 

In de jaren negentig evenwel geeft Wagenaar te kennen dat het rapport 
Het onderscheid tussen kans - en behendigheidsspelen een veel genuan-
ceerder strekking heeft dan over het algemeen zou zijn verondersteld. In 
een voordracht tijdens het door het Nederlands Instituut voor Kansspel 
Onderzoek georganiseerde seminar Kansspelen Onderzocht, waar de 
voorzitter van de (toenmalige) Raad voor de Casinospelen nog spreekt 
van een rapport 'dat de Raad heeft laten opstellen', in de tijd dat 'de wet-
telijke definitie van het kansspel kennelijk niet voldoende operationeel 
was om op doelmatige wijze de wet te handhaven en illegale casino's te 
sluiten' (Hoefnagels, 1994, p. 20), verklaart Wagenaar'(1994, pp. 57-58) 
dat het zijn mede-onderzoeker en hem vooral erom ging inzicht te ver-
schaffen bij de analyse van een spel. `De politiek of de overheid moet 
naar mijn mening eerst haar prioriteiten bepalen: wat is de reden om het 
onderscheid te willen kennen?' De essentie van het rapport is volgens 
Wagenaar daarin gelegen 'dat het onderscheid tussen kansspelen en be-
hendigheidsspelen tamelijk arbitrair is. (...) het zou beter zijn het verschil 
uit de wet te halen en duidelijk aan te geven wat de doelstellingen zijn bij 
het toezicht op kansspelen. Op basis van die doelstellingen kunnen dan 
criteria worden ontwikkeld, waardoor het schijncriterium van het ver-
schil tussen kansspelen behendigheidsspelen niet meer nodig is.' Aldus 
wordt de inhoud van het kansspelbegrip opnieuw, maar nu op het niveau 
van de overheid c.q. wetgever, gerelateerd aan de doelstellingen van een 
te voeren kansspelbe/eid. 

Hoe is het daarmee, met dat kansspelbeleid, op dit moment in Neder-
land eigenlijk gesteld? De problematiek die we in dit artikel hebben ge-
signaleerd is ons inziens veelzeggend. Het gebrek aan een duidelijker 
kansspelbegrip dan hetwelk in 1964 in de Wok is vastgelegd en sindsdien 
in de jurisprudentie enigszins nader is ontwikkeld, weerspiegelt een ge-
brek aan kansspelbeleid. Van een rationeel beleid, een beleid waarbij 
doelstellingen, instrumenten en randvoorwaarden worden geëxplici-
teerd en dat is gebaseerd op toetsbare uitspraken dienaangaande (verge-
lijk Gunther Moor en Van Hezewijk, 1977; Moerland, 1991, pp. 48-52), is 
al helemaal geen sprake. 

Ook de nota Kansspelen herijkt van eind 1995 blijft, voor wat betreft de 
doelstellingen, steken in vage aanduidingen van wat wordt aangeduid als 
de pijlers van het Nederlandse kansspelbeleid: 'het in goede banen lei-
den (kanaliseren) van de menselijke speelzucht door een beperkt en ge-
normeerd aanbod, met het oog op de bescherming van de spelers, de 
integriteit van het spel en het tegengaan van uitwassen en misstanden', 
alsmede 'het tegengaan van de illegaliteit of van het wegvloeien van gel-
den naar buitenlandse aanbieders'. Voor het eerst krijgt nog een doelstel-
ling de officiële status van pijler toegewezen: 'de fondsenwerving: het ten 
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Met de nota Kansspelen herijkt is een kentering in het beleid aangekon-
digd, met name op het terrein van geld uitkerende kansspelautomaten. 
Wi& 1986 waren deze automaten verboden, in 1986 mochten er in elke 
horecalocatie twee staan. Na 1996 zullen ze in veel gemeenten verdwij-
nen. Dat heeft gevolgen voor de spelers, voor de horeca en voor de 
speelautomatenbranche. 

Gemeenten kunnen niet veel sturen in gokland. Door de vele signalen 
over probleemgokkers doen zij er de laatste jaren alles aan om het spelen 
op kansspelautomaten te reguleren. Verreweg de belangrijkste 'vondst' in 
het bestuurlijk-juridisch instrumentarium is de gedifferentieerde 
maximering van het aantal kansspelautomaten per soort horecalocatie. 
Overdreven en onnodig, zo zeggen de exploitanten in horeca en 
speelautomatenbranche, er zijn toch goede afspraken te maken in con-
venanten? De vraag is echter of gemeenten die convenanten wel lusten. 

Meerjarenonderzoek 

43 

In de loop van 1991 werd duidelijk dat onderzoek naar het gemeentelijke 
kansspelbeleid wenselijk was. Een aantal ontwikkelingen en problemen 
noopte daartoe: ontwikkelingen in de branche van speelautomaten en 
horeca, de invloed van gemeenten op die branche, samenwerking tussen 
gemeenten en branche, maar ook conflicten met betrekking tot de inter-
pretatie van het probleemgokken. Het ministerie van Economische Za-
ken, de Vereniging Automatenhandel Nederland, de horeca-koepel en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten waren opdrachtgever. Beleid en 
beleidsontwikkeling, maar ook aantallen hallen, automaten, signalen en 
convenanten zouden scherp in beeld gebracht moeten worden. Naast 
deze kwantitatieve aandacht moest ook een kwalitatief oordeel gevraagd 
worden aan de betrokkenen bij vijftien lopende convenanten tussen ge-
meenten en branche. 

Het onderzoek werd in 1992 ondergebracht bij SGBO, het Onderzoeks-
en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De 
eerste twee metingen (1992 en 1993) leverden zoveel materiaal op dat 
men daarmee twee jaar toe kon (Mutsaers, 1992 en 1993). Vrij snel na 
afronding van dit onderzoek bleek er behoefte te zijn aan vervolg-
metingen. Van de vier oorspronkelijke opdrachtpartners bleef alleen de 
VNG over. Drie ministeries sloten aan om de vervolgmetingen mogelijk 
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te maken: VWS, BiZa en Justitie. Één vervolgmeting is inmiddels afge-
rond in 1995 (Mutsaers, 1995). De vierde meting zal plaatsvinden in 1997. 

Gemeentelijk beleid en locaties 

Het gemeentelijk beleid op kansspelen heeft een beperkte reikwijdte. 
Staatsloterij, toto, lotto, televisieloterijen, casino's, paardenwedden, lote-
rijen en in het algemeen alle kansspelen voor de uitoefening waarvan 
geen ruimtelijke voorziening nodig is, onttrekken zich geheel aan de 
stuurbaarheid door gemeenten. Deze kansspelen worden gereguleerd 
door de Wet op de Kansspelen en daarbij worden aan gemeenten geen 
aparte beleidsmaatregelen toegestaan. 

Over bingo's, plaatselijke loterijen en kermisautomaten hebben ge-
meenten wel iets te vertellen, maar echte mogelijkheden hebben ge-
meenten eigenlijk alleen bij kansspelautomaten. En zelfs daar kunnen 
gemeenten niet altijd hun beleidsarm naar uitstrekken. Kansspel-
automaten moeten ergens staan,'hebben een ruimtelijke voorziening 
nodig en die kennen wij in drie vormen: casino's, speelautomatenhallen 
en horecalocaties. Gemeenten hebben voor casino's geen beleids-
maatregelen tot hun beschikking voor daar aan te bieden kansspelen, 
ook dus niet voor in die casino's aanwezige kansspelautomaten. 

Voor de overige twee locatiesoorten liggen er nogal wat mogelijkhe-
den. Voor speelautomatenhallen - landelijk 283 in getal volgens een tel-
ling uit 1995 - zijn beleidsmaatregelen noodzakelijk: zonder expliciete 
gemeentelijke toestemming vooraf mogen er geen hallen in bedrijf zijn. 
Toch zijn er nog vier gemeenten waar al tien jaar hallen in bedrijf zijn 
zonder bijbehorende automatenhalverordening. 

Voor horecalocaties ligt dat anders: daar regelt de wet de toelating van 
gelduitkerende kansspelautomaten. Gemeenten die niets specifieks heb-
ben geregeld voor soorten horeca-gelegenheden moeten alle horeca-
exploitanten een gelijk aantal automaten toestaan. In elke horecalocatie 
mogen in dat geval over het algemeen twee kansspelautomaten staan, 
want dat was in 1986 het min of meer afgesproken aantal. Iedere ge-
meente heeft sindsdien een eigen beleid met betrekking tot hallen en de 
zogenaamde 'losse locaties' ontwikkeld. 

Automatenhallen 
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De meeste gemeenten werden geconfronteerd met het verzoek van 
automatenexploitanten om een automatenhalverordening aan te ne-
men. Op grond van deze verordening kon ofwel een bestaande hal een 
wettelijke basis worden gegeven ofwel de vestiging van een nieuwe hal 
mogelijk worden gemaakt. De automatenexploitanten vroegen de veror-
dening in vrijwel alle gemeenten die zij daarvoor qua omvang of mate 
van recreatie in aanmerking zagen komen. 
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Sinds 1986 heeft een kwart van de gemeenten inderdaad zo'n verorde-
ning vastgesteld. Dat zijn in het algemeen grote gemeenten en recreatie-
gemeenten met veel dagrecreatie en/of campings. Enkele tientallen 
gemeenten stelden in hun verordening vast dat er geen automatenhal-
bedrijf mocht worden genomen. Zij vonden op deze wijze een creatieve 
oplossing voor de druk die exploitanten op hen uitoefenden om toch 
maar een verordening vast te stellen. 

Een automatenhalverordening volgt meestal de modelverordening die 
de VNG enkele jaren geleden opstelde en dat leidt er toe dat tussen ge-
meenten geen grote verschillen bestaan, afgezien natuurlijk van het aan-
tal hallen en de aantallen daar op te stellen soorten automaten. Wijzigin-
gen doen zich in de loop van jaren niet veel voor, zo blijkt uit mijn 
onderzoek. Een enkele gemeente wil nog wel wat minder hallen of min-
der automaten per hal, maar over het algemeen zijn er weinig verande-
ringen meer te constateren. Ook rond het gehele handhavingstraject bij 
automatenhallen is het rustig. Voor de toekomst zijn echter wel wat ver-
anderingen te voorzien in de sfeer van automatenhallen. Het is voorstel-
baar dat gemeenten tot een uitruil willen komen tussen hallen en hore-
calocaties. 

'Losse locaties' 
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Terwijl automatenhallen een relatief rustig hoekje vormen in het 
kansspelbeleid, is er nogal wat gaande bij de zogenaamde 'losse locaties'. 
Daarmee worden horecagelegenheden bedoeld waar speelautomaten 
staan opgesteld, uitgezonderd automatenhallen en casino's. Vijf van elke 
zes gemeenten hebben een verandering doorgemaakt op het terrein van 
kansspelautomatenbeleid samenhangend met horecalocaties. Concreet 
gaat het om het vaststellen van maxima aan kansspelautomaten per 
soort locatie. Meestal gebeurde dat naar aanleiding van aanhoudende 
signalen over probleemgokkers. Bij veel van deze ruim zeshonderd ge-
meenten heeft het kansspelautomatenbeleid jarenlang op de agenda 
gestaan: drie beleidswijzigingen in tien jaar tijd blijkt geen uitzondering 
te zijn, zo laten de drie metingen van het onderzoek zien. 

85% van de gemeenten voert een differentiatiebeleid op locaties: hoog-
drempelige locaties (vooral: cafés), gewone laagdrempelige locaties 
(vooral: cafetaria's, maar ook videotheken) en zeer laagdrempelige loca-
ties (club- en buurthuizen, sportkantines). Per soort locatie kan een ver-
schillend maximum zijn vastgesteld voor het aantal kansspelautomaten. 
Dit gemeentelijk differentiatiebeleid heeft de opmerkelijke eigenschap 
dat het in zeer eenvoudige cijfercombinaties is weer te geven, waarmee 
een exacte omschrijving wordt gegeven van het beleid. Betrokkenen 
hoort men dan wel eens spreken over een aanstaande overgang van een 
2-1-0- naar een 1-0-0-beleid. Dit zijn geen magische bezweringsformules 
maar een gemakkelijke en overzichtelijke cijfercombinatie om het beleid 
aan te geven. 
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Wat betekent bij voorbeeld een 2-1-0-beleid? Het cijfer op de eerste 
positie staat voor het maximum aantal kansspelautomaten dat opgesteld 
mag staan in hoogdrempelige locaties zoals cafés (daar mogen er in dit 
voorbeeld dus twee), de gewone laagdrempelige locaties (cafetaria's) zijn 
te vinden op de middelste positie (daar mag één kansspelautomaat 
staan), en het maximum aantal kansspelautomaten in club- en buurt-
huizen staat op de derde positie (daar mogen in dit voorbeeld geen 
kansspelautomaten staan). Er zijn 85 gemeenten met zo'n 2-1-0-beleid. 
De 130 gemeenten zonder locatiedifferentiatie kennen een 1-1-1-beleid, 
een 2-2-2-beleid of een 3-3-3-beleid: in elk van de soorten locaties mo-
gen evenveel kansspelautomaten staan. 

Er is een bijzonder grote verandering te zien sinds 1986. In verreweg de 
meeste gemeenten mochten indertijd twee automaten per locatie staan 
(2-2-2-beleid avant la lettre) en in de overige gemeenten was dat drie 
(3-3-3-beleid). Van echte beleidskeuzen was overigens geen sprake, be-
halve als het ging om het maximaliseren van de inkomsten uit leges: dan 
koos men voor drie automaten per locatie. 

In 1995 was de situatie geheel anders. Vijf van de zes gemeenten zijn 
locatiedifferentiatie gaan toepassen waaronder vrijwel alle gemeenten 
met meer dan 50.000 inwoners. Drie van de vier gemeenten hebben een 
'0' op de laatste positie van de cijfercombinatie van beleid staan (1-0-0, 
1-1-0, 2-0-0, 2-1-0, 2-2-0 of 3-1-0). Iets meer dan de helft van de gemeen-
ten heeft een '0' op de middelste positie staan (1-0-0 of 2-0-0). De wei-
nige gemeenten zonder locatiedifferentiatie zijn kleinere gemeenten 
waar men aangeeft dat juist kleinschaligheid zorgt voor het voorkomen 
van problemen en waar de dorpshuizen geen kansspelautomaten plaat-
sen. Dat alles niet op basis van vastgelegd gemeentelijk beleid maar in 
goed overleg. 

Deze landelijke stand van zaken is samengesteld uit alle beleids-
varianten binnen de 633 gemeenten. Per provincie zijn er uiteraard ver-
schillen, maar lang niet overal: gemeenten in Groningen, Drenthe, 
Utrecht, Zuid-Holland en de drie zuidelijke provincies weerspiegelen het 
landelijke beeld. Gemeenten in Overijssel en Gelderland zijn beduidend 
strenger dan het gemiddelde en in Friesland en Noord-Holland zien we 
juist een minder streng beeld. 

Deze verschillen in beleid corresponderen gedeeltelijk met verschillen 
in aantal kansspelautomaten. In Nederland staan per tienduizend inwo-
ners 28 kansspelautomaten. In Drenthe, Overijssel, Gelderland en 
Utrecht staan er veel minder; in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland 
staan er veel meer. Verklaringen voor deze verschillen konden nog niet 
geëxploreerd worden. 

Verwachte tendensen 

Het gemeentelijk beleid is in tien jaar tijd veel strenger geworden. Dat 
betekende echter niet dat op grote schaal van de ene soort locatie naar 
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de andere met kansspelautomaten gesleept hoefde te worden. In ge-
meenten met bij voorbeeld een 2-2-2-beleid staan in lang niet elke laag-
drempelige horecalocaties ook werkelijk de twee kansspelautomaten 
opgesteld die zijn toegestaan. Het is aan horeca-exploitanten om 
aanwezigheidsvergunningen voor kansspelautomaten aan te vragen. En 
zij dienen op hun beurt rekening te houden met de mening van hun 
(vaste) bezoekers over het opstellen van kansspelautomaten. 

De totale gemeentelijke beleidsvarianten geven nog heel wat ruimte 
voor bijplaatsen: uitgaande van de meting van 1995 kunnen er landelijk 
drieduizend kansspelautomaten in horecalocaties bijgeplaatst worden. 
Veel van de vermindering van maximaal te plaatsen automaten (zoals de 
overgang van een 2-1-0- naar een 1-0-0-beleid) zijn kosmetische ingre-
pen die op beperkte schaal verplaatsingen van automaten binnen de ge-
meente tot gevolg hebben. Kortom, gemeenten maken hun beleid net 
iets strenger dan de gemeentelijke werkelijkheid toelaat. 

Op nieuwe horecalocaties kunnen gemeenten niet echt veel invloed 
uitoefenen. Ondanks de groei van het totale aantal locaties waar 
kansspelautomaten staan, zal het totale aantal automaten als gevolg van 
de strengere locatiedifferentiatie verminderen. 

Ook is waar te nemen dat laagdrempelige locaties sluiten vanwege het 
verlies aan inkomsten uit automaten en dat daarvoor hoogdrempelige 
locaties - waar die kansspelautomaten wel mogen staan - in de plaats 
komen. Horeca-exploitanten van met name hoogdrempelige gelegenhe-
den waar nog geen kansspelautomaten staan, krijgen van automaten-
exploitanten in toenemende mate het verzoek automaten te plaatsen. 
Ook horeca-exploitanten van locaties waar minder kansspelautomaten 
staan dan volgens gemeentelijk beleid is toegestaan, zullen de vraag om 
bijplaatsing tot het maximum tegemoet kunnen zien. 

Te verwachten is voorts dat er opnieuw aangedrongen zal worden op 
het toestaan van automatenhallen middels een halverordening. De 
kansspelautomatenbranche ziet namelijk het steeds strengere gemeen-
telijk locatiedifferentiatiebeleid uitwerken als vermindering van 
exploitatiemogelijkheden waarvoor zij compensatie proberen te vinden. 

Convenanten niet geliefd 
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Convenanten behoren tot de specifieke gemeentelijke beleids-
maatregelen. Het gaat dan om convenanten tussen gemeente, horeca en 
automatenexploitanten (soms ook met hulpverleningsinstellingen) 
waarbij afspraken worden vastgelegd over onder andere het gemeentelijk 
locatie-differentiatiebeleid (meestal is de ondergrens een 2-1-0-beleid), 
toezicht door horeca-exploitanten en automatenhalexploitanten in hal-
len en losse locaties, voorlichting over probleemgokken en preventie. Er 
zijn stickers op de automaten met waarschuwende teksten en folder-
materiaal over gevaren van overmatig spelen. Halbeheerders krijgen bij-
scholing in het herkennen van probleemgokkers en programma's voor 
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behandeling van gokverslaafden worden gedeeltelijk gefinancierd door 
de convenantpartijen. 

De koepels/vertegenwoordigers van de drie partijen hebben intensief 
campagne gevoerd om hun leden convenanten te laten afsluiten. Een 
kleine tien procent van de gemeenten heeft begin jaren negentig zo'n 
convenant afgesloten en zij zijn daar tevreden over. De overige negentig 
procent van de gemeenten heeft vrijwel allemaal de mogelijkheden van 
het convenant als bestuurlijk instrument bestudeerd, maar toch te licht 
bevonden. 'Het convenant heeft onvoldoende juridische waarde' zeggen 
veel gemeenten erover. Ook konden veel gemeenten met het convenant 
niet binnenhalen wat zij door middel van eigen beleid wel konden: voor 
exploitanten is een convenant alleen interessant als er ten minste een 
2-1-0-beleid geldt. Twee van de drie gemeenten hebben een strenger be-
leid. 

Ik verwacht dat de zestig gemeenten hun convenanten nog wel even 
laten doorlopen als de nota Kansspelen herijkt eenmaal is vastgesteld. 
Voor de horeca en de automatenexploitanten zal het waarschijnlijk niet 
hoeven. Alleen in de situatie dat er in een gemeente een stringenter be-
leid gaat gelden voor degenen die het convenant niet ondertekenen, 
voorzie ik de mogelijkheid dat er weer een nieuwe convenantenronde zal 
worden gestart. Dan valt er weer wat te regelen en uit te ruilen. 

De sturingsmogelijkheden van convenanten zijn beperkt. Probleem bij 
convenanten, maar overigens ook bij kansspelautomatenbeleid zonder 
convenantsturing, is dat het razend moeilijk is de veronderstelde meer-
waarde objectief te meten. Daarvoor is het onder andere nodig dat de 
aantallen probleemgokkers worden vastgesteld. Dat vereist een uitge-
breid en dus duur onderzoek waar niemand geld voor over heeft. Als 
men op lokaal niveau het verloop in aantallen probleemgokkers zou 
kunnen vastleggen en een daling ervan ook nog eens zou kunnen toe-
schrijven aan het gevoerde beleid, dan pas mag zo'n beleid in de prijzen-
kast. We zullen zien wie de beste gok heeft genomen. 

Naar een nieuw eenvormig beleid 
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In 1986 was er eenvormigheid van beleid: locatiedifferentiatie bestond 
nog niet en overal stonden twee automaten. In de periode van 1986-1996 
is sprake van sterk bewegend beleid. Hulpverleners gaven de lokale poli-
tiek signalen over probleemgokken; gemeenteraden agendeerden keer 
op keer beleidsmaatregelen om de kansspelautomaten die ze niet tegen 
kunnen houden dan toch maar zoveel mogelijk te beperken; exploitan-
ten vroegen en kregen inspraak in de voorstellen en beslissingen en 
moesten voortdurend op hun hoede zijn dat hun exploitatie geen gevaar 
zou lopen; zij starten vele tientallen juridische procedures om hun me-
ning kracht bij te zetten; burgemeesters, wethouders, gemeente-
ambtenaren, politiefunctionarissen en het Openbaar Ministerie zaten 
voortdurend met elkaar en andere partijen om de tafel; verontruste 
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ouders, schoolbesturen, zelfhulpgroepen, sociale diensten, schuldsa-
neerders en jeugdwerk vulden de hulpverleners aan met hun eigen sig-
nalen over het groeiende probleem. Op deze wijze zijn duizenden men-
sen in de weer geweest met het bedenken, maken, vormen, breken en 
uitvoeren van het kansspelautomatenbeleid. 

Te verwachten is dat er over twee jaar weer een nieuw eenvormig be-
leid gaat ontstaan. Op basis van mijn onderzoek zou dat scenario er als 
volgt uit kunnen zien. Wat betreft locaties gaan de gemeenten een keuze 
maken tussen een 0-0-0-beleid, 1-0-0-beleid of 2-0-0-beleid. 

In regio's waar alle gemeenten een 0-0-0-beleid hebben (met name te 
verwachten in het oosten van het land), zal de centrumgemeente moge-
lijkerwijs waar nodig een halverordening aannemen en hallen toelaten 
met in totaal net zoveel kansspelautomaten als er hoogdrempelige loca-
ties zijn. Er komt in ieder geval een vergrote druk om dat soort voorzie- . 
ningen toe te staan. Er zullen dan wel stringente voorwaarden komen die 
aan zo'n hal gesteld worden: legitimatieplicht en mogelijk entreeverbod 
voor spelers; toezicht en bijscholing voor halexploitanten. Overigens is 
het ook denkbaar dat enige vorm van compensatie voor verloren speel-
mogelijkheden geheel achterwege blijft: de kansspelautomaatvrije regio! 
Ik constateer dat een op de vijf gemeenten dat wenst. 

Volgens hetzelfde scenario zal er een flinke sanering plaatsvinden on-
der horecalocaties die zonder kansspelautomaten niet blijken te kunnen 
overleven. Enkele sporthallen en buurthuizen waar nog wel kansspel-
automaten staan, zullen bij de gemeente aankloppen voor aanvullende 
subsidiëring wegens wegvallen van inkomsten. De bedrijfstak van 
automatenexploitanten zal behoorlijk kleiner worden. Dat geldt met 
name voor degenen die voornamelijk kansspelautomaten exploiteren in 
laagdrempelige gelegenheden. 

Minder spelgelegenheid leidt tot minder spelen en dus minder uitga-
ven voor spelers en minder inkomsten voor exploitanten. Net  zo min als 
spelers nu extra belasting zouden moeten gaan betalen om hun vermin-
derde uitgaven weer op peil te brengen, zouden gedupeerde exploitanten 
financiële compensatie moeten krijgen. Zij hebben deze ontwikkelingen 
kunnen zien aankomen. Ook de convenanten hebben de ontwikkeling 
naar strenger beleid niet kunnen vertragen, laat staan keren. Voor som-
mige exploitanten is het game over. De meesten hebben echter een 
goede produkt- en marktdiversificatie. 

Ik schat dat in één op de vijf gemeenten verslaafde gokkers buiten hun 
woonplaats zullen moeten gaan spelen. De recreatiespelers zullen die 
moeite niet nemen. Die gaan naar iets anders uitkijken. Ik verwacht geen 
goktoerisme. Ook de duizenden mensen die jarenlang betrokken waren 
bij het beleidsproces in de breedste zin kunnen hun tijd aan iets anders 
besteden. 
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Verslaafd aan gokken 

Hoe groot is de kans? 

drs. A. de Vos*  

De populariteit van gokken en de deelname aan kansspelen is sinds 1986 
aanzienlijk toegenomen. Een gevolg daarvan is dat het aantal gok-
verslaafden dat een beroep doet op de hulpverlening en met name op de 
verslavingszorg sindsdien flink is gegroeid. Toen het aantal mensen dat 
jaarlijks om hulp vroeg voor hun gokverslaving de vijfduizend passeerde 
bleek dat aantal groot genoeg om politieke aandacht te genereren. Vooral 
het gegeven dat veel jeugdige deelnemers gokproblemen hebben, heeft 
de aandacht van de politiek getrokken. Bescherming van de zwakkeren 
in de samenleving, en vooral van jongeren, is dan ook een expliciet uit-
gangspunt van beleid, dat in de kansspelwetgeving en in veel gokcon-
venanten tot uitdrukking komt. 

Bijna zesduizend mensen maken nu jaarlijks gebruik van het hulp-
aanbod van de Nederlandse verslavingszorg. Na vele jaren van stijging is 
in 1995 de toename van het aantal aanmeldingen voor het eerst tot stil-
stand gekomen en zien we een daling van meer dan 10% in het aantal 
nieuw aangemelde cliënten in verhouding tot 1994. Het lijkt alsof de in-
tensieve aandacht die besteed is aan regelgeving, aanbodbeperking, con-
trole, hulp en voorlichting vruchten heeft afgeworpen. 

In deze bijdrage zal ik een toelichting geven op de toegenomen vraag 
naar hulp en de omvang van de problematiek. Vervolgens bespreek ik de 
kenmerken van gokverslaving en de typen spelers die zijn te onderschei-
den. Ten slotte zal ik aandacht besteden aan de relatie tussen de finan-
ciële problemen van de gokverslaafde en criminaliteit. 

Verslaafde spelers en hulpvragen 
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Het aanbod van kansspelen in Nederland is, zowel in omvang als in ver-
scheidenheid, in zeer korte tijd sterk toegenomen. Aan de verschillende 
loterijen nemen miljoenen mensen deel. Maar ook fruitautomaten 
(1.050.000 spelers die een keer of meerdere keren per jaar hebben ge-
speeld), Lotto, Casino (ruim vier miljoen bezoeken per jaar), bingo, 
sponsor-loterij en Lucky Ten kunnen zich verheugen in grote belangstel-
ling. Ruim 62% van de Nederlandse bevolking neemt blijkens een recent 
onderzoek (Ministerie van Justitie, 1995) aan een of meer kansspelen 
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deel. Dit was in 1992 nog 51% (Kingma, 1993). Kansspelproducenten ma-
ken steeds meer gebruik van de nieuwe technische ontwikkelingen om 
kansspelen aan te bieden. Het aanbod via internet en de Tele-Winlijn 
zijn daarvan recente voorbeelden. 

Recente schattingen van de totale groep spelers die problemen heeft 
met hun spel en/of daaraan verslaafd is, lopen sterk uiteen. Het aantal 
gokverslaafden dat in diverse studies genoemd wordt, varieert van 21.000 
—30.000 (Kingma, 1993) tot 30.000— 60.000 (Commissie Kansspel-
autornaten/Cornmissie Nijpels, 1995). Volgens Smits (1995) is 2% van de 
ruim 1 miljoen spelers op kansspelautomaten (22.000 personen) ver-
slaafd. Het risico om verslaafd te raken is niet voor elk spel even groot. 
Smits stelt de kans op verslaving bij kansspelautomaten op 2,1%, bij 
bingo op 1,2% en bij spelen in casino's op 0,6%. Een recent onderzoek 
naar kraslotspelers geeft aan dat 0.3% tot 2% van de 1.460.000 deelne-
mers als probleemkrasser of risicokrasser kan worden bestempeld (Mi-
nisterie van Justitie, 1995). 

Sinds 1986 zien we een sterke toename van het aantal gokverslaafde 
personen dat per jaar ingeschreven staat bij de verslavingszorg-
instellingen verenigd in de NeV1V. Waren dit er in 1986 vierhonderd, in 
1990 was er reeds sprake van 2655 en in 1994 van 6814 behandelingen. 
Uit de praktijk van de verslavingszorg wordt duidelijk dat de grootste 
groep cliënten die zich aanmeldt bestaat uit mannen in de leeftijd van 
18-28 jaar die spelen op fruitautomaten. 

Gezien de huidige daling van het aantal problematische of verslaafde 
spelers dat hulp aanvraagt bij de ambulante en klinische verslavingszorg, 
zou er in de fase tussen 1986 en 1994 wel eens sprake kunnen zijn ge-
weest van overaanmelding. Mijn inschatting is dat 8-10% van de proble-
matische of verslaafde spelers momenteel in behandeling is, wat te ver-
gelijken is met het percentage alcoholverslaafden dat contact zoekt met 
hulpverleningsinstellingen. 

Buiten de genoemde overaanmelding zijn er een aantal factoren te 
noemen die de daling van het aantal gokkers in behandeling kunnen ver-
klaren. Een eerste factor is het terugdringen van het aantal gokautoma-
ten en het verwijderen van piekautomaten (automaten met een grillig 
patroon van uitkering). Daarnaast spelen het voorlichtingsbeleid van 
zowel de landelijke als de gemeentelijke overheid en de zelfregulering 
van de branche een rol als ook het praktijkgegeven dat gokcliënten meer 
greep hebben gekregen op hun spelgedrag. Ook valt deze daling deels te 
verklaren uit het feit dat sommige kansspelen voor het algemene publiek 
niet meer zo nieuw zijn, waardoor de attractiviteit van de spelen minder 
is geworden. Elk nieuw spel heeft immers bij introductie op de markt te 
maken gehad met wat met noemt een hype, dat wil zeggen een overma-
tig grote aandacht. Na de eerste stormachtige periode volgt voor de 
meeste kansspelen een terugval in omvang naar een stabiel aandeel van 
de kansspelmarkt. Een recent voorbeeld van dit verschijnsel betreft de 
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invoering van de krasloterij (Kras, kras, kras) en de introductie van de 
Britse Instant Lottery. 

Kenmerken van verslaving 
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Voor het goed functioneren van de mens is het nodig dat hij zich steeds 
nieuwe gedragingen eigen maakt en deze tot routines maakt, tot ge-
woontes. Veel gedrag gebeurt dan min of meer automatisch en valt vaak 
pas weer op als door omstandigheden zulk routine-gedrag niet mogelijk 
is. Als een overmatig drinker bij voorbeeld een ongeluk krijgt en in het 
ziekenhuis terecht komt waar geen drank beschikbaar is, dan vraagt dat 
om aanpassing van de gewoonte: zal ik stiekem drank mee laten brengen 
of niet? Een roker die in een vergadering moet bijwonen die langer dan 
twee uur duurt en waar geen rookpauze genomen mag worden, zal zich 
afvragen: Ga ik even naar het toilet om snel een sigaret op te steken? Een 
'fruiter' die nog tachtig punten op de kast heeft staan en over tien minu-
ten weer op school moet zijn voor de les zal een besluit moeten nemen 
over wat hij daar zal zeggen: zegt hij op school dat hij een lekke band 
heeft gekregen moest lopen? 

Het zijn allemaal momenten waarop getest wordt of er sprake is van 
afhankelijkheid van een middel, een afhankelijkheid die zo groot is ge-
worden dat andere belangrijke activiteiten in het leven er door beïnvloed 
worden. De mate van deze beïnvloeding en verlies van zelfstandigheid 
geeft de omvang van de problematiek aan. Verslaafden zijn vaak het 
grootste deel van de dag bezig met het verkrijgen of gebruiken van het 
middel en kunnen daardoor niet voldoen aan andere (sociale) verplich-
tingen zoals werk, relatie en naar behoren omgaan met geld. 

Naast lichamelijke afhankelijkheid (ik voel me pas goed als ik speel, 
drink of rook) is er de afhankelijkheid van het middel in psychische zin. 
Het wordt gebruikt als hulpmiddel in sociaal functioneren: als ik gedron-
ken heb kan ik beter tegen het schelden van mijn man, als ik aan de kast 
sta vergeet ik alle druk die men mij vandaag op mijn schouders legde. 

De afhankelijke speler maakt zich een aantal denkstijlen eigen waar-
door hij beter in staat is zijn gedrag te rechtvaardigen. Tot die cognitieve 
patronen behoren (Walters, 1994): 
— verzachten: het gokprobleem wordt toegeschreven aan andere men-
sen of aan de levensomstandigheden; 
— zichzelf het recht geven: overmatige gokkers zien zichzelf als aparte 
mensen en menen het recht te hebben op een speciale behandeling; 
— machtsoriëntatie: de gokker tracht interpersoonlijke controle uit te 
oefenen ('ik ben de baas') of een intellectuele vorm van controle te ont-
wikkelen rik ben beter'); 
— optimisme: gokkers creëren een vals gevoel van onkwetsbaarheid on-
der andere door het opbouwen van een (pseudo)deskundigheid met be-
trekking tot het kansspel waaraan ze deelnemen. Ook chasing, het nieuw 
geld inzetten om verloren geld terug te winnen, hoort bij de optimisti- 
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sche denkwijze. De gokker is hierdoor in een bepaalde tijd in staat de 
vele negatieve lange-termijn-effecten van een gokleefstijl te vermijden; 
— cognitieve traagheid: de speler is uit op snel succes en is niet meer in 
staat zijn plannen zorgvuldig te beschouwen. De kans is groot dat hij 
hierdoor op meerdere levensgebieden faalt. 

Er bestaan verschillende soorten gokkers, gokkers die in verschillende 
stadia van verslaving verkeren. In de vele typologieën die zijn opgesteld 
treft men bij voorbeeld professionele, problematische, dwangmatige en 
pathologische spelers aan. 

Op basis van de aspecten tijd en geld kan de volgende typologie wor-
den ontwikkeld (zie De Vos en De Leijer, 1990). De 'lachende speler' is 
een recreatieve, probleemloze speler die ruim binnen de limieten blijft 
die tijd en geld opleggen. Het gokken stelt hem niet voor onaangename 
keuzes. We spreken van de 'huilende speler' wanneer het spelen een dus-
danige omvang krijgt dat belangrijke andere levensgebieden door het 
spelen worden beïnvloed, maar nog niet zodanig dat er sprake is van ver-
slaving. Geld dat eigenlijk nodig is om te sparen voor de aanschaf van 
een andere auto wordt ingezet in het casino of huishoudgeld wordt inge-
zet bij de bingo. Er wordt drie uur langer gespeeld in de amusementshal 
en daarvoor wordt de training bij de voetbalclub overgeslagen. Herstel is 
mogelijk door zelf grenzen te stellen en daaraan te beantwoorden. 

Het derde type is de 'eenarmige bandiet'. Bij dit type is er sprake van 
verslaafd spelen: hij heeft zijn leven aan het spelen verpand. Alle belang-
rijke leefgebieden worden op een of andere wijze bepaald door spelen of 
het verkrijgen van middelen of psychologische ruimte om te kunnen 
spelen. 

Het gedrag van de 'eenarmige bandiet' neemt dikwijls pathologische 
vormen aan. Afgaande op de systematiek van de DSM-IV, de Diagnostic 
Statistical Manual of Mental Disorders zoals opgesteld door de American 
Psychiatric Association (1994) zou men iemand tot een pathologisch 
gokker kunnen bestempelen als hij of zij aan ten minste vijf van de vol-
gende criteria voldoet: 
— naarmate het gokken verder gaat, wordt de speler steeds meer gepre-
occupeerd door het herleven van eerdere gokervaringen, het bestuderen 
van het spelsysteem, het plannen van de volgende keer spelen en het 
denken aan manieren om geld te krijgen voor het gokken; 
— de gokker moet met duidelijk steeds groter wordende geldbedragen 
spelen om de gewenste opwinding te ervaren; 
— als de gokker niet in staat wordt gesteld om te gokken of zelf een po-
ging doet om te minderen ontstaan gevoelens van rusteloosheid en irri-
tatie (onthoudingsverschijnselen); 
— de gokker speelt om te ontsnappen aan problemen of om te ontko-
men aan een neerslachtige stemming (gevoelens van hulpeloosheid, 
schuld, angst en depressie); 
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- de gokker gaat na herhaaldelijk verliezen terug om het verloren geld 
terug te winnen (chasing); 
- hij liegt tegen gezinsleden of anderen om daarmee de mate van zijn 
betrokkenheid bij het gokken te verbergen; 
- hij onderneemt illegale activiteiten - pleegt bij voorbeeld valsheid in 
gesehrifte, bedrog, diefstal en verduistering - om zijn speelzucht te fi-
nancieren; 
- hij heeft een belangrijke relatie, baan, opleiding of carrièremo-
gelijkheid in gevaar gebracht of verloren vanwege het spelen; 
- hij vertrouwt op andere personen of instellingen: deze moeten er 
voor zorgen dat er geld komt om verlichting te brengen in een uitzicht-
loze financiële situatie die ontstaan is door het spelen ('op borgtocht vrij-
komen'); 
- de gokker doet herhaalde, niet succesvolle pogingen om het spelen te 
controleren, te minderen of te stoppen. 

Financiële problemen en criminaliteit 
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Opvallend is dat gokverslaafden slechts in een beperkt aantal gevallen 
tevens verslaafd zijn aan of problemen hebben met andere middelen. 
Zien we bij druggebruik een toename van polydruggebruik, de gok-
verslaafde gokt slechts. Naast de gokproblemen bestaan echter wel an-
dere problemen, zoals met huisvesting, werk en financiën. Laten wij de 
aandacht vestigen op financiële problemen. 

Gokken kost geld. Een deel van deze uitgaven zijn impulsuitgaven: we 
kopen een lot bij de winkelier zoals we een krant kopen. Een ander deel 
is gepland: we gaan met de kaartclub in de casino de pot verteren en al-
leen de pot mag op. Nog een ander deel van de uitgaven is onderdeel van 
het persoonlijke budget voor vrijetijdsbesteding. 

Zolang belangrijke verplichtingen niet direct in gevaar komen is er in 
al deze gevallen niets aan de hand. Overmatig spelen daarentegen heeft 
grote gevolgen voor de aanwezige reserves van de persoon zelf of van 
zijn directe omgeving. Er wordt ingeteerd op spaargeld en andere tegoe-
den of bezittingen worden verkocht. Veelal blijkt dit de eerste 'cirkel' te 
zijn van financiële moeilijkheden. Een tweede 'cirkel' bestaat uit het slui-
ten van leningen bij vrienden en bekenden. Het gaat dan om kleinere 
bedragen, waarvoor andere bestemmingen genoemd worden dan het 
gokken zelf en die volledig of gedeeltelijk weer worden terugbetaald met 
een, vaak bij een volgend slachtoffer, geleend bedrag. Op die manier 
wordt van goede trouw en kredietwaardigheid blijk gegeven. Een derde 
'cirkel' is het wegnemen van geld en bezittingen van mensen uit de 
naaste omgeving, met name ouders en andere familieleden. 

Dit criminele gedrag binnen eigen kring leidt in veel gevallen bij ont-
dekking niet tot verdere stappen, aangezien de omgeving zich schaamt 
om met het gokprobleem naar buiten te komen. Daarnaast wordt er nog 
altijd op vertrouwd dat gokkers zich beteren. Dit heeft er vaak mee te 
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maken dat ze de schijn van controle goed kunnen ophouden. Voordat er 
derhalve sprake is van diefstallen, berovingen, valsheid in geschrifte 
waartegen door justitie opgetreden wordt, kunnen er reeds veel bezittin-
gen verloren zijn gegaan. 

Tevredenheid een slechte gok 
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Het vermoeden bestaat dat we door de activiteiten van overheden, 
branche en verslavingszorg (hulpverlening/preventie) in de afgelopen 
jaren er in zijn geslaagd het aantal gokverslaafden beperkt te houden. Dit 
ondanks het feit dat het aanbod van kansspelen sterk is toegenomen, het 
aanbod steeds meer een short odd-karakter heeft gekregen en op deze 
wijze de aantrekkelijkheid van kansspelen verhoogd is. Bij sommige 
kansspelen is het verslavingsrisico beperkt door de omgeving waarin de 
kansspelen aangeboden worden (bingo en casino) en/of door het sociale 
karakter van het spel, het spelen met meerdere mensen in een recreatief 
verband. 

De overheid lijkt in haar maatregelen de risico's van deelname aan 
kansspelen eenzijdig te situeren bij sommige risicovolle kansspelen (zo-
als de kansspelautomaten). Door deze benadering dreigen we het zicht 
te verliezen op de ontwikkelingen bij de andere aanbieders (bij voor-
beeld via tv, telefoon) die hun spel riskanter kunnen maken. Ook dan 
ontstaat het gevaar dat een kleine groep veelspelers en verslaafden voor 
een groot gedeelte van de speelomzet zorgt. Andere risicofactoren zijn 
verhoging van de hoofdprijzen, het aanpassen van het totale prijzen-
schema en het frequenter of op snellere wijze (bij voorbeeld internet) 
aanbieden van het kansspel. 

Verder behoeft optreden tegen het illegale aanbod nog altijd aandacht. 
Als kansspelen illegaal worden aangeboden wordt het voor bepaalde 
groepen in de marge van de samenleving aantrekkelijker te gokken. Bo-
vendien wordt controle bemoeilijkt. Overigens leidt overmatig aanbod 
op locaties met een lage drempel ook tot ongewenste gevolgen: er ne-
men meer mensen deel en er komen meer mensen in problemen. Er 
dient daarom een ruim legaal aanbod met een redelijk hoge drempel be-
schikbaar te blijven. 

Het is van groot belang het behaalde resultaat, vermindering van aan-
tal gokkers in behandeling, te bestendigen. De kansspelbranche heeft 
gelukkig initiatief genomen tot zelfregulering, door bij voorbeeld 
toegangsbeperking, door vrijwillige uitsluiting (zelfpreventie) en onvrij-
willige uitsluiting van toegang (zwarte lijsten). Ze scholen hun personeel 
in adequaat signaleren van overmatig spelen. Holland Casino heeft een 
waardevolle reclamecode. 

De maatregelen zoals voorgesteld in de nota Kansspelen herijkt zijn 
echter nog steeds nodig. Vooral het voortzetten van preventie-
programma's en het structureel financieren van hulpverlening zijn on-
misbare elementen in consolidatie en uitbouw van de verslavingszorg. 
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Kansspelen 
Een kwestie van ethiek 

G.J. Schutte*  
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Het kansspelbeleid in Nederland is aan herijking toe. Lange tijd vormde 
kanalisatie van de menselijke speelzucht een belangrijk kenmerk van het 
beleid. Maar vooral de afgelopen tien jaren zijn de grenzen waarbinnen 
het gokken moest plaatsvinden fors verruimd. Parallel daaraan bepaal-
den gokverslaving en gokcriminaliteit velen bij de schadelijke gevolgen 
van het gokken. De vraag naar de ethische aspecten van het gokken 
kwam zodoende weer in discussie. 

In mijn bijdrage wil ik expliciet aandacht vragen voor deze aspecten. 
Daarbij draait de discussie rond twee vragen. In de eerste plaats wat er 
nu op tegen is als mensen een gokje wagen, zeker als zij daarbij ook nog 
allerlei goede doelen kunnen dienen. Politiek relevant is vervolgens de 
vraag welke rol hierbij voor de overheid is weggelegd. Aandacht zal wor-
den gevraagd voor de weerbarstige praktijk waarop een overheid stuit die 
een ethisch zo verantwoord mogelijk kansspelbeleid wil voeren. Ik wil dit 
tenslotte concretiseren met het aangeven van enkele hoofdlijnen van een 
herijkt kansspelbeleid. 

Oude bezwaren 

Kansspelen zijn bijna zo oud als de mensheid en al die tijd werd van tijd 
tot tijd ook de vraag gesteld naar de relatie tussen kansspel en ethiek. Dat 
was niet alleen zo in de joodse en de christelijke cultuur, maar kwam in 
alle culturen voor. De Romeinen stuitten op dezelfde soort problemen 
als wij. Ze dobbelden graag en veel, ondanks een verbod van de overheid. 
In de Middeleeuwen was al sprake van een zekere kanalisatie van de gok-
zucht. Richard Leeuwenhart verbood de gewone soldaat het wedden. 
Ridders en geestelijken daarentegen mochten om geld spelen, mits niet 
meer dan een pond per dag. 

Hieruit blijkt wel dat ethische bezwaren tegen het gokken niet zonder 
meer samenvallen met godsdienstige bezwaren. Het is zeker waar, dat 
Calvinisten de eeuwen door 'het kwaad van de gokzucht' hebben gelaakt 
en bestreden, maar zij stonden hierin niet alleen. In de negentiende 
eeuw hebben bij voorbeeld ook liberale en conservatieve auteurs en po-
litici zich sterk gemaakt voor de afschaffing van de Staatsloterij (Diepen-
horst, 1935). 

De auteur is fractievoorzitter van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) in de Tweede 

Kamer der Staten Generaal. 
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De bezwaren waren uiteenlopend van aard en voor een deel ook inge-
geven door de omstandigheden. Zo werd in sociaal-democratische krin-
gen vooral gewezen op de verarming welke het gevolg kon zijn van beste-
ding van een deel van het schaarse inkomen aan gokken. Daar speelden 
aan de andere kant ook bezwaren tegen een arbeidsloos inkomen dat 
voor sommigen uit deelneming aan kansspelen kon zijn weggelegd. 

Zij vonden op dit punt bondgenoten bij de toenmalige antirevolutio-
nairen. In hun traditie paste de nadruk op het door verrichten van arbeid 
voorzien in het levensonderhoud voor zich en zijn gezin. Dit standpunt 
had echter ook een diepere dimensie, namelijk het geloof dat God van 
mensen vraagt hun capaciteiten in te zetten in dienst van God en ten 
nutte van de samenleving. 

Daarbij komt een ander principieel argument, ontleend aan het karak-
ter van het kansspel. Wie een kansspel organiseert haakt daarbij in op de 
in beginsel in elke mens levende begeerte naar geld en goed. Een kans-
spel biedt de mogelijkheid met weinig moeite veel geld of goed te krij-
gen. Zo wordt de menselijke begeerte aangewakkerd. De Wet van de Tien 
Geboden keert zich daar in het laatste gebod expliciet tegen. De Bijbel 
noemt de zucht naar geld zelfs de wortel van alle kwaad. Wie daarop 
door middel van kansspelen wil inspelen speelt letterlijk gevaarlijk spel. 

In de vorige eeuw zat dat gevaar onder meer in de gesignaleerde verar-
ming. In onze tijd, nu kansspelorganisatoren veel geraffineerder inhaken 
op de speelzucht dan toen het geval was met de simpele Staatsloterij, 
zijn de risico's en gevolgen ook veel duidelijker gebleken in een omvang-
rijke gokverslaving en daarmee samenhangende gokcriminaliteit. Het 
frappante is echter dat de verloedering waarvoor vroeger al gewaar-
schuwd werd, zich nu manifesteert bij veel gokverslaafden: verarming, 
diefstal, verlies van werk, ontwrichte gezinnen en gezondheids-
problemen. 

Nu kan men natuurlijk allerlei vragen stellen rond het verband tussen 
gokken en gokverslaving. Dat is ook wel van belang voor het antwoord 
op de vraag hoe gokverslaving kan worden voorkomen en bestreden. 
Maar dát er verband bestaat tussen de gegroeide gokpraktijk en de gok-
verslaving is onmiskenbaar. Het is ook zeker geen toeval dat gok-
verslaving pas echt als een probleem is ervaren nadat de gelduitkerende 
kansspelautomaten van de wetgever alle ruimte hadden gekregen. 

Voor wie de Bijbel kent is zo'n verband ook niet vreemd. Gods geboden 
zijn niet wereldvreemd maar passen bij de structuren van de geschapen 
werkelijkheid. Wie systematisch zulke geboden negeert moet er rekening 
mee houden dat hij zichzelf en anderen bloot stelt aan risico's niet alleen 
voor een leven na dit leven maar ook al in dit leven en in deze maat-
schappij. Daar tegenover staat dan de belofte van zegen voor wie zich wil 
houden aan Gods geboden. 
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Opnieuw actueel 

Misschien dat sommigen deze bezwaren wat overtrokken vinden. Zeker, 
waar sprake is van uitwassen moet de overheid optreden. Daarvoor ken-
nen we ook sinds jaren een kanalisatiebeleid. Maar moeten we er niet 
voor oppassen met het badwater van de uitwassen ook het kind van het 
onschuldige spel weg te gooien? Worden niet tal van goede doelen op 
voortreffelijke wijze gediend uit de opbrengsten van kansspelen? En is 
het wel reëel te veronderstellen dat de begeerte naar geld en goed altijd 
een rol speelt? 

Nu geloof ik best dat bij de individuele deelnemer aan een kansspel 
deze begeerte lang niet altijd voorop staat. Maar als deze begeerte in het 
geheel geen rol zou spelen zou voor de organisator de aardigheid er snel 
af zijn. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. De plaatselijke muziek-
vereniging is toe aan nieuwe uniformen. Een deurcollecte of een 
girokaartenactie zou een mogelijkheid zijn. In de praktijk kiest men ech-
ter vrijwel altijd voor een koppeling aan een loterij-actie. Waarom? Om-
dat de ervaring leert dat veel mensen wel een paar gulden willen geven 
als zij daardoor kans hebben op een fiets of een wasmachine, en niets of 
een kwartje als een collectebus wordt voorgehouden. 

Wat de muziekvereniging in het klein doet, doet de kansspelexploitant 
van beroep in het groot. Het is nu eenmaal een feit dat de animo van veel 
mensen om spontaan en zonder uitzicht op een tegenprestatie bij te dra-
gen aan allerlei goede doelen gering is. Als echter de káns geboden wordt 
op een onevenredige tegenprestatie ligt het ineens anders. Dan worden 
honderden miljoenen voor goede doelen bijeengebracht. Dan is het zelfs 
geen bezwaar dat soortgelijke bedragen in de schatkist terecht komen, 
terwijl we tegelijk alle inventiviteit aan de dag leggen om maar zo weinig 
mogelijk als belastingbetaler in de schatkist behoeven te storten. 

Nog los van de eventuele risico's hieraan verbonden kost het mij 
moeite zo'n praktijk ethisch positief te waarderen. Daar komt nog iets bij. 
De inkomsten uit kansspelen vormen voor veel instellingen op het ge-
bied van sport, cultuur en gezondheidszorg steeds meer een substantieel 
deel van het gehele budget. Het functioneren van deze instellingen wordt 
daardoor steeds meer afhankelijk, niet van de band met leden of achter-
ban, ook niet van het beleid van de overheid, maar van de bereidheid en 
de mogelijkheid van kansspelexploitanten om financieel bij te dragen. 
Kansspelexploitanten worden zo een machtsfactor in de samenleving. 
Hun democratische legitimatie is gering, misstanden kunnen gemakke-
lijk ontstaan, zoals een aantal van de grootste exploitanten de afgelopen 
jaren tot eigen schade en schande heeft ervaren. 

Waar hierbij zulke grote sommen geld in het geding kunnen zijn, ko-
men particuliere instellingen die behoefte hebben aan extra middelen in 
een dwangpositie te verkeren. Als zij om principiële redenen besluiten 
geen gelden uit loterijfondsen aan te vragen doen zij zich financieel te- 
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kort. Op die manier zijn al veel sportverenigingen een weg ingeslagen die 
zij eigenlijk wilden afwijzen. 

Minister Pronk had gelijk toen hij onlangs de vinger legde bij een be-
langrijke schaduwzijde van de loterij voor het goede doel. Als wij in Ne-
derland vinden dat maatschappelijke problemen onze aandacht nodig 
hebben, moet de hulp volgens de minister op een structurele manier ver-
ankerd zijn in de spelregels die onze samenleving vormgeven. Alleen op 
die manier kunnen grote problemen worden verholpen en soms worden 
voorkomen. Een financiële bijdrage aan mensen die dat hard nodig heb-
ben, kan niet afhankelijk zijn van een 'lootje voor het goede doel'. Echte 
problemen hebben geen incidentele doch blijvend aandacht nodig. Inte-
ressant is dat de minister dit schreef in een bijdrage aan het jaarverslag 
van de Nationale Postcode Loterij. 

Mislukte kanalisatie 

61 

Dat gokken risico's met zich brengt zal door weinigen worden ontkend. 
Die risico's blijven ook niet beperkt tot de privé-sfeer. De gevolgen van 
gokverslaving en gokcriminaliteit raken de hele samenleving. Daarom is 
een actieve rol van de overheid gerechtvaardigd en nodig. Maar moet de 
overheid zich daarbij ook laten leiden door een ethisch oordeel over het 
verschijnsel 'gokken'? 

Mijn antwoord hierop is bevestigend. Het is de taak van de overheid 
regelend en ordenend op te treden als mensen zich overgeven aan prak-
tijken waardoor zij schade toebrengen aan zichzelf en aan anderen. Het 
is daarbij onvermijdelijk zich een oordeel te vormen over de praktijken 
als zodanig. Ook wie principieel van het standpunt mocht uitgaan, dat 
elke mens recht heeft op zijn eigen domme handelingen kan er niet om-
heen, dat gokken grote schade kan berokkenen aan de samenleving als 
geheel. 

Het is dan ook terecht dat de overheid zich sinds jaar en dag met het 
loterijwezen bemoeit. Centraal in het beleid staat het streven naar kana-
lisatie van de menselijke speelzucht. Onderliggende gedachte daarbij is 
dat gokken als zodanig een onschuldig tijdverdrijf is, waaraan positieve 
kanten zitten maar waaraan ook risico's verbonden zijn. Om die risico's 
binnen de perken te houden moet de speelzucht worden gekanaliseerd. 

Het kanalisatiebeleid heeft van aanvang af het karakter gedragen van 
een arbitrair en tweeslachtig compromis tussen voor- en tegenstanders 
van vrijheid op de kansspelmarkt. Het recht van ieder om een gokje te 
wagen werd erkend, maar de mogelijkheden daartoe werden begrensd. 
Waar de grens op een gegeven moment kwam te liggen vloeide niet voort 
uit de aard van de risico's maar uit de feitelijke machtsverhoudingen tus-
sen voor- en tegenstanders en uit de feitelijke ontwikkelingen op de 
kansspelmarkt. Van zo'n compromis kon moeilijk een overtuigende wer-
king uitgaan. Het gevolg was dan ook dat de grenzen in een snel tempo 
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werden verlegd. De gang van zaken met de maximum hoofdprijzen is 
hiervoor illustratief. 

Nu zullen in een pluriforme samenleving compromissen vaak noodza-
kelijk zijn. En de overheid is lang niet altijd in staat ontwikkelingen naar 
haar hand te zetten. Maar het is dan wel van belang dat een beleid vol-
doende innerlijke consistentie heeft. En daaraan schort het in het 
kanalisatiebeleid tot nu toe. Ik wil op een aantal factoren wijzen. Kans-
spelen zijn allang de situatie ontstegen, waarbij het ideële belang voorop 
staat. Kansspelen zijn gecommercialiseerd en hebben een plaats op een 
in beweging zijnde kansspelmarkt. Dat geldt naar drie kanten: illegale 
kansspelen, buitenlandse kansspelen en andere legale Nederlandse 
kansspelen. 

Een belangrijk argument om allerlei legale kansspelen mogelijk te ma-
ken was het bieden van een alternatief voor illegale kansspelen. De argu-
mentatie geschiedde langs een constante lijn: mensen willen nu eenmaal 
gokken en dus moet de overheid ervoor zorgen dat zij geen uitweg be-
hoeven te zoeken naar de illegaliteit. Als de illegaliteit maar in het defen-
sief gedrongen wordt zal de aantrekkingskracht gering zijn. 

Maar een logisch gevolg van deze redenering is dat de kanalisatie-
normen voortdurend aangepast moeten worden aan de strategie van 
exploitanten van illegale spelen. Door de concurrentie aan te gaan met 
het illegale circuit zag de overheid zich genoodzaakt steeds meer afstand 
te nemen van haar eigen uitgangspunten. 

Nu wordt hier wel tegenover gesteld dat de overheid wel zo handelen 
moet wil zij het illegale circuit nog enigszins de wind uit de zeilen ne-
men. Ik heb aan die redenering nooit veel geloof gehecht. Zij lijkt mij te 
veel op de gedachte dat je de duivel moet uitdrijven met behulp van 
Beëlzebub. Maar ook de praktijk wijst uit dat het op de kansspelmarkt zo 
niet toegaat. De commissie-Haars geeft in haar eindrapport daarvan een 
aardige illustratie. De Golden Ten's zijn eerst op grote schaal opgekomen 
nadat de legale speelcasino's in Nederland waren geïntroduceerd. De 
overheid zorgde zodoende voor de maatschappelijke acceptatie van het 
casinowezen, de illegaliteit speelde er handig op in (Gelijke kansen, 
1992). 

De situatie ten aanzien van buitenlandse kansspelen is vergelijkbaar. 
Ook hier is de doelstelling nobel: als mensen toch willen gokken kunnen 
de baten beter in eigen land blijven en kan het toezicht beter door de 
nationale overheid worden uitgeoefend. Maar ook deze concurrentie-
strijd leidt tot vergelijkbare effecten als de strijd tegen het illegale circuit. 
Dat valt goed te illustreren aan de hand van de discussies over de maxi-
mum hoofdprijzen. Ooit vormde de maximum-hoofdprijs de politieke 
kern van het kanalisatiebeleid. Een liberaal politicus vroeg zich tijdens 
een van de Kamerdebatten toen af of het geweten van zijn bezwaarde 
collega's soms pas begon te spreken bij een prijs van een ton. Dit soort 
bedragen is al lang verleden tijd. Het gehele stelsel van maximum- 
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prijzen is verlaten. De afstand tot de Duitse lotto mocht niet te groot 
worden. 

Ik voel mij in deze discussie meer aangesproken door de schrijver Ja-
cob van Lennep, die in de vorige eeuw nog een blauwe maandag lid van 
de Tweede Kamer is geweest. Als conservatief politicus had hij zich de 
afschaffing van de staatsloterij ten doel gesteld. De kritiek, dat hij op die 
manier ruim baan gaf aan buitenlandse kansspelen beantwoordde hij 
met te herinneren aan de fabel van de hond, die het middagmaal van 
zijn meester om de hals droeg en die, om te voorkomen dat het door een 
andere hond werd opgegeten, het zelf opvrat (Diepenhorst, 1935). 

Uiteraard houd ik geen pleidooi om de illegaliteit haar gang te laten 
gaan. Wetsontduiking moet altijd bestreden en waar mogelijk voorko-
men worden. Maar wie daarvoor de concurrentie met de illegaliteit als 
instrument gebruikt legt in feite de regie in handen van het illegale cir-
cuit. 

Het kanalisatiebeleid is niet alleen uit de hand gelopen vanwege de 
concurrentie naar buiten maar ook vanwege die naar binnen. Naast de 
aloude Staatsloterij hebben nieuwe grote kansspelen zich een plaats op 
de kansspelmarkt verworven. Hoewel de totale omzet in de loop der ja-
ren fors is gestegen maakt elke kansspelexploitant zich sterk om zijn 
marktaandeel te behouden en nog liever te versterken. Dat betekent in 
de praktijk dat produktvernieuwing van groot belang is. En vernieuwing 
betekent dan veelal dat op nog geraffineerder wijze dan voordien en dan 
de naaste concurrent wordt ingespeeld op de menselijke speelzucht. 
Door de werking van het marktmechanisme is als het ware sprake van 
een autonoom proces, waardoor de formele doelstelling van kanalisatie 
van de speelzucht steeds meer op de achtergrond geraakt. Het is dan ook 
een illusie te menen dat de instantloterij wel door het stellen van strin-
gente voorwaarden in de hand kan worden gehouden. Vroeg of laat komt 
de regering voor de keuze te staan om ook dit kansspel voluit de ruimte 
te laten op straffe van het zich uit de kansspelmarkt prijzen. 

Hoezeer ook de overheid zelf hecht aan handhaving van een markt-
aandeel is gebleken bij de invoering van dezelfde instantloterij. Nadat 
het gevecht om de toewijzing van een vergunning voor deze nieuwe lote-
rij door de Staatsloterij was verloren eiste het Ministerie van Financiën 
een aandeel uit de opbrengst ter compensatie van het verwachte verlies 
aan inkomsten. Dit brengt mij op een heel specifiek element in het Ne-
derlandse kansspelbeleid, waardoor kanalisatie tot een welhaast onmo-
gelijke opgave geworden is. Ik doel op het directe budgettaire belang van 
de rijksoverheid bij een goed florerende kansspelmarkt. 

Vanouds heeft in de rol van de overheid iets dubbelhartigs gezeten 
doordat de grootste loterij door de Staat zelf werd geëxploiteerd. De over-
heid die de menselijke speelzucht moet kanaliseren heeft een groot di-
rect belang gekregen bij omzetmaximalisatie van deze loterij. Datzelfde 
geldt ook ten aanzien van de casino's en indirect ten aanzien van de 
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meeste andere kansspelen, die goed zijn voor grote opbrengsten aan 
kansspelbelasting en omzetbelasting. 

Hier moeten vragen van ethiek en geloofwaardigheid van de overheid 
worden gesteld. Hoe geloofwaardig is een kanaliserend beleid als de 
overheid zelf belang heeft bij een zo groot mogelijke opbrengst? En meer 
in het algemeen: welke normerende werking gaat nog uit van een 
kansspelwetgeving, als de overheid niet alleen normen stelt en hand-
haaft, maar ook zelf de belangrijkste exploitante is? 

Soortgelijke vragen kunnen rijzen als gelet wordt op de moeiten welke 
instellingen voor verslavingszorg ondervinden om voldoende middelen 
te verkrijgen voor hun werk ten behoeve van gokverslaafden. De oorza-
ken van de verslaving liggen mede bij een door de overheid mogelijk ge-
maakte gokpraktijk. De baten van deze praktijk zijn voor de schatkist. De 
kosten moeten helaas uit een andere pot worden betaald. Maar het is 
uiteindelijk wel dezelfde overheid die grote baten incasseert en beschei-
den subsidies uitkeert. 

Piketpalen voor een herijkt beleid 

64 

Het kansspelbeleid is aan herijking toe. Die conclusie wordt door velen 
gedeeld. De regering heeft in een recente notitie een aanzet daartoe ge-
geven (Kansspelen herijkt, 1995). Wil zo'n herijking kans van slagen heb-
ben, dan zal aan de ethische aspecten van het gokken een centrale plaats 
moeten worden gegeven. 

Het wagen van een gokje mag dan in zekere zin een onuitroeibaar 
menselijk verlangen zijn (Gelijke kansen, 1992), dat mag geen reden zijn 
zich daarbij neer te leggen, laat staan er vergoelijkend over te spreken. 
Gokken is naar zijn aard riskant, omdat het krachten in de mens kan los 
maken die hij niet meer beheersen kan. Daarom ligt hier een overheids-
taak het gokken naar vermogen tegen te gaan. 

Daarbij realiseer ik mij wel dat een praktijk die in eeuwen is gegroeid 
en die aansluit bij praktijken over onze landsgrenzen niet in een hand-
omdraai kan worden beëindigd. Maar juist omdat de overheid hierbij 
kan stuiten op de grenzen van haar mogelijkheden is het nodig een aan-
tal piketpalen te plaatsen, waarmee bij de invulling van een ethisch ver-
antwoord kansspelbeleid in ieder geval rekening moet worden gehou-
den. Zo'n eerste piketpaal vormt de waardering van het gokken als 
zodanig, waarover ik hiervoor schreef. Wie op dat punt gaat relativeren 
komt aan een honorering van ethische overwegingen niet meer toe. 

Dat betekent vervolgens dat het beleid gericht moet zijn op inperking 
en waar mogelijk terugdringing van het gokken. Het is noodzakelijk deze 
doelstelling helder te formuleren, ook omdat bij kansspelen grote finan-
ciële belangen in het geding zijn en de zogenaamde goede doelen vaak 
ook echt goed zijn. 

In de praktijk wordt veel gewerkt met het onderscheid tussen riskante 
en niet riskante kansspelen. Dit onderscheid is, zo geformuleerd, nogal 
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verhullend, omdat het suggereert dat er ook kansspelen zijn welke in het 
geheel niet riskant zijn. Bovendien wordt in de praktijk het onderscheid 
tussen beide soorten minder, met name door de introductie van nieuwe 
loterij-varianten. 

Dat betekent niet dat voor het overheidsbeleid het maken van onder-
scheid tussen kansspelen niet relevant zou zijn. Dat is het wel. Als een 
kansspel grote risico's voor verslaving met zich meebrengt ligt hier eerder 
en dringender een taak voor de overheid dan wanneer het gaat om de 
zogenaamde kleine kansspelen. Om toch enig onderscheid te maken is 
het dan ook beter om te spreken over risicovolle kansspelen en minder 
riskante kansspelen. Maar dit onderscheid mag nooit zo ver gaan, dat 
minder riskante spelen feitelijk een soort overheidskeur zouden krijgen. 
Daarvoor is het onderscheid te weinig principieel en te veel gradueel. 

Een belangrijke piketpaal zou ik willen plaatsen bij de werking van de 
kansspelmarkt. Deze markt is er en kan dus niet genegeerd worden. 
Maar erger dan negeren is het beleid te laten dicteren door de markt. Het 
verleden heeft laten zien dat dan geen eigen beleid meer gevoerd kan 
worden. Illegale en buitenlandse kansspelen moeten worden bestreden, 
maar zullen er altijd wel tot op zekere hoogte blijven. Dat mag echter 
geen argument zijn om legale kansspelen meer ruimte te bieden of 
nieuwe spelen te introduceren, te meer omdat legale spelen hun eigen 
illegaal parallelaanbod plegen te genereren. De concurrentie met de ille-
galiteit kent alleen maar verliezers. 

Nog minder mag de werking van de markt een rol spelen tussen in Ne-
derland toegestane kansspelen. Een remedie hiertegen is het beperken 
van het aantal grote landelijke kansspelen tot één. Dat kansspel kan die-
nen om enig alternatief te bieden voor de illegale en buitenlandse spelen 
en verdient daarom in de gegeven omstandigheden de voorkeur boven 
een algeheel verbod. 

Essentieel voor een verantwoord kansspelbeleid is dat een eind komt 
aan de velerlei verstrengeling van belangen en verantwoordelijkheden. 
De overheid die tot taak heeft het gokken naar vermogen tegen te gaan 
kan niet tegelijk een 'grote gokbaas' zijn. Het argument dat de overheid 
zodoende beschikt over een instrument ter beheersing van de kansspel-
markt gaat in ieder geval niet op zolang concurrentie op die markt een 
rol speelt. Maar afgezien daarvan is deze dubbelrol van de overheid on-
dermijnend voor haar geloofwaardigheid. De hiervoor voorgestelde con-
centratie van kansspelen onder opheffing van de Staatsloterij kan een 
bijdrage vormen aan zuiverder verhoudingen. 

Van een schadelijke belangenverstrengeling is ook sprake bij de be-
moeienis van een reeks departementen met afzonderlijke kansspelen. 
Financiën beheert de Staatsloterij, Economische Zaken zorgt voor de 
casino's, Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft grote belangen bij de 
sporttotalisator, en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij de paarden-
toto. En daarmee is het plaatje nog niet compleet. Als zo ieder departe-
ment zijn eigen gok-toto heeft, is het voeren van een geïntegreerd op be- 
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heersing en terugdringen van het gokken gericht beleid welhaast 
onmogelijk. Bovendien tast het de geloofwaardigheid van de overheid 
aan als de ene minister zich sterk maakt voor het voorkomen en bestrij-
den van gokverslaving, terwijl de andere minister waarderend spreekt 
over de waardevolle activiteiten van kansspelexploitanten, die op zijn 
werkterrein actief zijn. 

De belangentegenstellingen zijn zo groot dat tot nu toe geen kabinet er 
in geslaagd is de knoop door te hakken. Dat zegt echter net zo veel over 
het gebrek aan daadkracht als over de tegenstrijdige belangen. Wil een 
verantwoord kansspelbeleid kan van slagen hebben, dan dient mijns in-
ziens één departement verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van de 
Wet op de Kansspelen. Justitie is voor die taak het best toegerust. 

Een andere vorm van belangenverstrengeling kan zich voordoen als 
gemeentebesturen convenanten sluiten met het lokale bedrijfsleven over 
te verlenen vergunningen voor speelautomaten. Het tot stand komen 
van zulke convenanten is verklaarbaar, omdat het vooral de gemeente-
besturen waren die werden geconfronteerd met de schadelijke gevolgen 
van het legaliseren van gelduitkerende speelautomaten, terwijl de rijks-
overheid geen instrumenten bood om hiertegen een dam op te werpen. 
Maar dat neemt niet weg dat convenanten met belanghebbenden de 
overheid op een hinderlijke wijze kunnen beperken in het uitoefenen 
van haar op de wet gebaseerde taak. Convenanten dienen daarom zo 
spoedig mogelijk vervangen te worden door adequate publiekrechtelijke 
regelingen. De belangen van de beroepsgroep kunnen dan bij de tot-
standkoming en uitvoering van die regelingen ordelijk worden mee-
gewogen. Meer is niet nodig en zou onjuist zijn. 

Een laatste aandachtspunt is de relatie tussen gokken en criminaliteit. 
In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan de verwervingscriminaliteit 
van verslaafden. Een grotere bedreiging lijkt echter uit te gaan van de 
invloed van criminelen en hun organisaties op de kansspelbranche. De 
commissie-Van Traa heeft onderzoek ingesteld naar de situatie in de 
speelautomatenbranche en komt daarbij tot verontrustende conclusies 
(Inzake opsporing, 1996). Waar het spelen met de menselijke begeerte 
naar geld en goed vrij spel krijgt wagen niet alleen nette burgers een 
gokje maar zien ook criminelen hun kans schoon. Reden te meer voor 
een stringent kansspelbeleid. 

Van kanaliseren naar saneren 

66 

Met deze piketpalen voor ogen zou een ethisch verantwoord kansspel-
beleid in de gegeven omstandigheden gevoerd kunnen worden onder het 
motto 'van kanaliseren naar saneren'. In zo'n beleid zouden de volgende 
elementen een plaats kunnen hebben: 
- De aanwijzing van de minister van Justitie als verantwoordelijk voor 
de gehele uitvoering van de Wet op de kansspelen. 
- Bij voorrang worden maatregelen getroffen om de schadelijke gevol- 
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gen van het spelen op gelduitkerende automaten tegen te gaan. Deze 
automaten behoren in ieder geval niet thuis in cafetaria's, clubgebouwen 
en andere vooral door jongeren bezochte gelegenheden. Maar op termijn 
dienen ze ook te verdwijnen uit cafés en uit automatenhallen. Dit zal 
werkgelegenheidseffecten hebben, maar werkgelegenheid kan geen doel 
in zichzelf zijn als het resultaat ervan schade toebrengt aan de samenle-
ving. 
- Casino's behoren tot de risicovolle kansspelen. Dit heeft de regering 
niet verhinderd het aantal successievelijk uit te breiden. Bovendien ver-
andert het karakter ervan, onder meer door de plaatsing van speelauto-
maten. Daardoor wordt de drempel naar het casino verlaagd. In een ver-
antwoord kansspelbeleid moet deze ontwikkeling worden terug-
gedrongen. Gelduitkerende speelautomaten behoren niet in casino's. Het 
aantal casino's dient successievelijk te worden verminderd in samenhang 
met een beleid gericht op vestiging van alternatieve toeristische attrac-
ties. 
- De grote landelijke kansspelen worden vervangen door één kansspel, 
waarin de overheid als zodanig niet participeert en waarin dus ook de 
Staatsloterij opgaat. Via stringente regelgeving dient te worden voorko-
men dat deze monopolist een machtsfactor wordt. 
- Nagegaan wordt op welke wijze wegvallende inkomsten van 
beneficiënten kunnen worden gecompenseerd. Directe overheids-
subsidiëring behoort daarbij tot de mogelijkheden. Ook bezien vanuit de 
positie van de 'goede doelen' verdient subsidiëring principieel de voor-
keur boven afhankelijk van de mogelijkheden en het beleid van 
kansspelexploitanten. 
- Optreden tegen illegale kansspelen krijgt prioriteit van politie, justitie 
en bestuurders. 
- Reclame voor kansspelen, in het bijzonder de risicovolle, wordt aan 
strenge voorschriften gebonden. Waar dit terecht bepleit wordt voor 
alcohol- en tabaksreclame is er geen enkele reden niet hetzelfde te doen 
voor reclame voor kansspelen. 
- De hulpverlening aan verslaafden verdient prioriteit. Een overheid 
die zelf de grootste baten van het kansspelbeleid heeft mist het recht 
budgettaire argumenten aan te voeren om de hulpverlening te beperken. 
Overigens, naar mate het saneringsbeleid vruchten begint af te werpen 
zal ook de noodzaak van hulpverlening kunnen afnemen. 
- De kansspelmarkt is nationaal en internationaal in beweging. De in-
vloed van technologische ontwikkelingen is groot. Daarom zal het beleid 
voortdurend op effectiviteit moeten worden getoetst. 

Getuigt zo'n op saneren gericht kansspelbeleid van realisme? Die vraag 
zal ongetwijfeld worden gesteld. Ik realiseer mij dat het veel tegenkrach-
ten zal oproepen. Maar terecht is de vraag gesteld hoe het zit met de 
ethische aspecten van het gokken. Wie daaraan recht wil doen zal aan 
een saneringsbeleid niet kunnen ontkomen. 
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Saneren doet altijd pijn. Maar als het goed gebeurt leidt het tot ge-
zonde verhoudingen. Het kansspelbeleid is ontspoord omdat het de 
wijsheid van de Tien Geboden negeerde. Als in het vervolg meer naar die 
wijsheid wordt gehandeld moet het mogelijk zijn een ethisch verant-
woord beleid te gaan voeren. 
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'Waarschuwing tegen het gevaar van alle zulke spelen, waartegen eene 
groote, doch onzekere winst, een, al is het slechts gering, verlies over-
staat', zo heette een in 1809 door de Maatschappij tot Nut van het Alge-
meen bekroond opstel van de hand van Johannes Samuel Swaan. In de 
verhandeling kwam een dominee aan het woord die een, aan de loterij 
verslaafde schilder de les las over diens zondige levenswandel. Het gaat 
van kwaad tot erger met die loterijen, betoogde de geestelijke; ze beder-
ven de sfeer thuis en bedreigen de geestelijke volksgezondheid. De schil-
der kon beter een voorbeeld nemen aan de grote Amerikaan Benjamin 
Franklin of aan onze eigen Michiel Adriaenszoon de Ruyter, beroemde 
persoonlijkheden die door nijverheid, braafheid en verstand aanzien 
hadden vergaard. 

Bedenk eens, vervolgde de dominee, 'wanneer twintig ambachtslie-
den, die spelen, elk dezen hunnen daalder bij den anderen legden, kon-
den zij eenige, nuttige boeken koopen en elke week bij den anderen ko-
men, elkander onder een glaasje bier of kopje koffij die voorlezen, en dus 
zich verscheidene avonden eene aangename uitspanning verschaffen, 
terwijl zij tevens wijzer en beter Worden en leeren konden, hoe zij hunne 
kinderen tot nuttige leden der Maatschappij konden opkweeken. Ziet, 
zoo veel goeds is er met weinig gelds te verrigten, dat de menschen dik-
wijls zo roekeloos verspillen!' 

De zedepreek van de dominee van Van Swaan maakt deel uit van een 
lange traditie van tirades tegen kansspelen. Socrates en Cicero zagen in 
het spel al een belangrijke bron van immoreel gedrag, de kerkvaders be-
weerden dat het tegen het woord van God indruiste om de kost te verdie-
nen zonder te werken ('In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten'), 
Calvijn omschreef kaarten en dobbelstenen als duivelse 'instrumenten 
voor tal van moorden', Rousseau wilde dat er een eind gemaakt zou wor-
den aan de goklust die in zijn ogen niet te verenigen viel met gezonde en 
nuttige denkoefeningen ('Het komt zelden voor dat denkers genoegen 
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scheppen in het spel, waardoor de gewoonte om na te denken wordt uit-
geschakeld of afgeleid. Eén van de goede kanten van de belangstelling 
voor de wetenschappen - en misschien weide enige - is dat daardoor die 
laag-bij-de-grondse passie een beetje wordt ingetoomd.') 

Het debat over de kansspelen heeft van de oudheid tot het heden-
daagse tijdperk de gemoederen verhit, stelt Bruno Bernard vast aan het 
eind van zijn overzicht van 'Morele en sociale aspecten van de loterij' (te 
vinden in het boek Loterijen in Europa; vijf eeuwen geschiedenis). Kans-
spelen vormden een uitdaging voor de moraal, omdat ze afbreuk zouden 
kunnen doen aan belangrijke deugden zoals arbeidszin en spaarzaam-
heid. Tegenstanders zijn er nooit in geslaagd een totaal verbod te be-
werkstelligen, maar hebben er met hun moralistische verhalen wel toe 
bijgedragen dat de opbrengsten van kansspelen al sinds lange tijd voor 
een deel naar goede doelen vloeien. Aldus werd in de woorden van 
Bernard 'een passie, die gezien haar duurzame karakter bijna deel lijkt 
uit te maken van de menselijke psyche, uiteindelijk zo gekanaliseerd dat 
haar gevolgen, die voor sommigen verwoestend of fantastisch waren, in 
grote mate het algemeen belang ten goede komen.' 

Deze typische combinatie van private vices en public virtues, ooit aar-
dig beschreven door Bernard Mandeville in zijn Fable of the bees, is op 
moreel vlak niet voor iedereen bevredigend. De kleine christelijke poli-
tieke partijen hebben zich bij voorbeeld steeds ongelukkig getoond met 
het, in hun ogen te lakse, 'kanalisatiebeleid' van de Nederlandse rege-
ring, die zich trouwens in haar recente nota Kansspelen herijkt in opmer-
kelijk kritische bewoordingen uitlaat over de ontwikkelingen op de 
kansspelmarkt. Deze nota en het feit dat 'de' moraal plotseling op de po-
litieke agenda is beland, vormen in ieder geval een goede aanleiding 
eens te kijken naar de morele aspecten van kansspelen en kansspel-
beleid. 

Liberaal paternalisme 

Elk debat over de morele fundamenten van het kansspelbeleid draait 
uiteindelijk om de vraag waar de grenzen van het paternalisme liggen. In 
de liberale moraal (hier niet opgevat in de enge zin als de moraal die de 
VVD uitdraagt, maar in de brede zin als de publieke moraal die de wes-
terse samenleving domineert) staat de vrijheid van het individu centraal 
en wordt elke persoon geacht de beste beoordelaar te zijn van zijn eigen 
belangen. In de praktijk wordt die individuele vrijheid echter vaak van 
staatswege ingeperkt op grond van paternalistische overwegingen. Een 
overheid handelt paternalistisch wanneer zij met een beroep op de be-
langen van burgers hun verantwoordelijkheid om over hun eigen belan-
gen te beschikken, overneemt. 

Een algemeen aanvaarde richtlijn bij overheidsingrijpen in de per-
soonlijke levenssfeer vormt het zogenaamde harm-principle: als mensen 
door gebruik te maken van hun individuele vrijheden anderen schade 
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berokkenen, bestaat er grond die vrijheid in te perken. De bekendste for-
mulering van het schadebeginsel komt van John Stuart Mill, die in On 
Liberty stelde: 'The only purpose for which power can be rightfully exer-
cised over any member of a civilized community, against his will, is to 
prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not a 
sufficient warrant.' 

In veler ogen bestaan er evenwel meer redenen de vrijheid van indivi-
duen te begrenzen. Mill zelf vond dat in feite ook. Hij achtte het bij voor-
beeld juist dat de staat verbood dat iemand zich als slaaf zou verkopen 
en hij ging er ook mee akkoord dat iemand een ander die over een onvei-
lige brug dreigt te gaan, daarvan weerhield. Blijkbaar wordt het algemeen 
moreel betamelijk geacht te proberen zelfdestructie van anderen tegen te 
gaan. Dit is ook een belangrijke motivatie voor het verbod op hard drugs. 
Met het oog op de schadelijke gevolgen van gedragingen voor anderen 
zou er veel voor te zeggen zijn het gebruik van drugs geheel vrij te geven, 
omdat daardoor de overlast, in het bijzonder de criminaliteit, afneemt. 
Gezien de negatieve gevolgen van drugsverslaving voor het welbevinden 
en de autonomie van individuen zelf, achten velen een algehele liberali-
sering van de handel in verdovende middelen evenwel ongepast. 

Maar er is nog een derde reden voor moralisme en paternalisme, na-
melijk het besef dat voor het voortbestaan van een samenleving be-
paalde gedragingen nu eenmaal noodzakelijk zijn. Hoewel er geen wet-
ten bestaan die mensen verplichten om bij voorbeeld hard te werken, 
zich met politiek in te laten en aan vrijwilligerswerk te doen, is een maat-
schappij zonder een aanzienlijk aantal personen die iets willen bereiken 
in het leven en die de publieke zaak een warm hart toedragen, geen lang 
leven beschoren. Een reëel probleem voor de westerse samenlevingen is 
dan ook dat het christendom, dat eeuwenlang deugden als het woekeren 
met de eigen talenten, naastenliefde, spaarzaamheid en arbeidszin heeft 
gepropageerd, de laatste decennia sterk aan invloed heeft verloren, 
waardoor een soort moreel vacuüm dreigt te ontstaan. Voor de stabiliteit 
van de westerse samenlevingen op lange termijn is het van groot belang 
dat de aan aantrekkingskracht inboetende christelijke zedenleer op een 
of andere manier aangevuld wordt door een algemeen aanvaarde niet-
religieuze moraal. 

Goed is het bij deze bespiegelingen in het oog te houden dat niet 
overheidsdienaren, maar de burgers zelf in eerste instantie verantwoor-
delijk zijn voor de publieke moraal. Tegenwoordig zien we steeds meer 
het beeld van een overheid die met bij voorbeeld Postbus-51 spotjes de 
burger aanspoort tot bepaalde handelingen, terwijl bij de bevolking een 
grote huiver bestaat om over andermans gedrag een oordeel uit te spre-
ken. Precies de omgekeerde situatie is wenselijk: de staat zou zich terug-
houdend moeten opstellen bij het propageren van waarden, terwijl bur-
gers gezamenlijk werken aan het creëren en in stand houden van een 
voor een beschaafde maatschappij zo belangrijke publieke moraal die 
geïndividualiseerde mensen mede in het gareel houdt. Burgers moeten 
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inzien dat het ideaal van tolerantie niet mag uitmonden in onverschillig-
heid, in een 'ze doen maar'-houding. Het aan de kaak stellen van asoci-
aal gedrag is geen onaanvaardbare bemoeizucht, maar een waardevolle 
vorm van burgerschap, zo wordt steeds meer erkend, gelukkig ook door 
liberalen wier angst voor paternalisme in het recente verleden zo nu en 
dan uitmondde in vrijblijvendheid. 

Als men zich wil uitspreken over de zedelijke kanten van het kansspel, 
zal men, al met al, drie vragen moeten beantwoorden. Berokkent gokken 
anderen schade? Leidt gokken tot een sterke afname van het welbevin-
den en de autonomie van de gokkers zelf? Werkt gokken een moreel kli-
maat in de hand dat onverenigbaar is met het op lange termijn voortbe-
staan van onze samenleving? Voordat we deze vragen kunnen 
beantwoorden, zullen we eerst evenwel een beeld moeten hebben van 
de maatschappelijke betekenis van het gokken. 

Plezierige en problematische kanten van kansspelen 

Wie op zoek gaat naar boeken en artikelen over kansspelen, treedt bin-
nen in een wereld vol kommer en kwel. De meeste publikaties handelen 
namelijk over vormen van ellende, over gokverslaving, criminaliteit, mo-
reel verval, noem maar op. De gokker zelf komt er in de literatuur ook 
niet zo goed vanaf. Zo beschreef de Freud-discipel Edmund Bergler in 
zijn spraakmakende studie The psychology of gamblingverwoede spelers 
als neurotici die bezeten zijn van het, vanzelfsprekend onbewuste, ver-
langen te verliezen. Hun obsessie met hun spel zou voortkomen uit ma-
sochisme, want de pijn van het verlies is onvermijdelijk en ingecalcu-
leerd, en zou wijzen op een latente opstand tegen de logica, de 
intelligentie, de gematigdheid, de moraliteit en de verzaking. 

In elke beschouwing over kansspelen zou eerst opgemerkt dienen te 
worden hoe overdreven een dergelijke voorstelling van zaken is. Voor de 
meeste mensen is en blijft gokken een onschuldige, plezierige activiteit. 
Net  zomin als het natuurlijke verlangen naar geslachtelijk verkeer men-
sen automatisch brengt tot verkrachting, incest en vrouwenhandel, re-
sulteert de behoefte weleens een gokje te wagen per se in verslavingsver-
schijnselen en misdaad. Op zijn plaats lijkt hier een citaat uit een rapport 
van de Britse Royal Commission on Betting, Lotteries and Gaming (1949- 
1951): 'We can find no support for the belief that gambling, provided that 
it is kept within reasonable bounds, does serious harm either to the cha-
racter of those who take part in it, or to their family circle and the com-
munity generally.' 

Huizinga heeft al opgemerkt dat de mens in sterke mate een homo lu-
dens is en dat het spel een belangrijk element vormt van onze cultuur. 
Dat moderne mensen eens wat risico willen nemen, valt zeker te begrij-
pen gezien het karakter van onze verzorgingsstaat waarin burgers zoveel 
zekerheden kennen en het leven van de wieg tot het graf geregeld is. De 
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deelname aan kansspelen brengt enige spanning in een doorgaans wat 
saai bestaan. 

Daar komt bij dat heel wat organisaties die zich bezighouden met ont-
wikkelingssamenwerking, maatschappelijk werk, cultuur, milieubehoud 
en meer van dit soort goede doelen, sterk profiteren van de speelzucht 
van de burger. Een groot deel van de opbrengsten van nationale loterijen 
komt immers terecht bij instellingen die ten algemene nutte werkzaam 
zijn. Natuurlijk zou het mooi zijn als mensen het geld dat ze nu besteden 
aan loten, direct zouden geven aan het goede doel, maar met betrekking 
tot de goedgeefsheid van mensen moet men ook weer niet al te hoge ver-
wachtingen koesteren. Overigens, zo blijkt uit de jaarverslagen van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving, is het allesbehalve zo dat de toene-
mende deelname aan kansspelen gepaard is gegaan met een afnemende 
gulheid van de Nederlander. 

So fan so good. Dat het gokken evenwel ook wel degelijk problemati-
sche kanten heeft, blijkt uit het aantal gokverslaafden. Met betrekking tot 
de omvang van dit verschijnsel lopen de schattingen (sterk) uiteen, maar 
algemeen wordt aangenomen dat het aantal in de tienduizenden loopt. 
Wel dient men hierbij te beseffen dat gokverslaving zich hoofdzakelijk, 
zelfs bijna uitsluitend, voordoet bij die kansspelen waarbij vlak na de 
inzet bekend wordt of van winst of verlies sprake is en waarbij de moge-
lijkheid bestaat direct weer in te zetten, dat wil zeggen bij de short odds-
spelen zoals roulette, fruitautomaten en bingo. Probleemgokken en gok-
problemen hebben vooral te maken met kansspelautomaten. Bij de long 
odds-spelen, kansspelen met een betrekkelijk lange tijd tussen spelinzet 
en spelresultaat zoals loterijen, doet zich verslaving praktisch niet voor. 

Bij een morele beoordeling van gokken en vanzelfsprekend ook bij het 
voeren van beleid is het van belang dit wezenlijke onderscheid tussen 
risico-volle en risico-arme kansspelen voor ogen te houden. Het gaat 
niet aan om op grond van de constatering dat bij voorbeeld het gebruik 
van fruitautomaten verslavend kan werken, een terugdringing van lote-
rijen te bepleiten. Thee en heroïne zijn allebei genotmiddelen, maar het 
ontmoedigen van theeconsumptie omdat heroïne slecht is voor de gees-
telijke en lichamelijke gezondheid, doet nogal dwaas aan. In hun reacties 
op de nota Kansspelen herijkt hebben de loterijen terecht opgemerkt dat 
de regering dit onderscheid niet consequent genoeg hanteert en bij voor-
beeld de werving en reclame voor loterijen wil beperken zonder duidelijk 
te maken welke problemen de loterijen veroorzaken. 

Uit onderzoek blijkt dat verslavingsverschijnselen zich vooral voor-
doen bij een beperkte groep, namelijk mannelijke jongeren uit lagere 
milieus. Van een gevaarlijk gokvirus dat zich snel verspreidt en de Neder-
landse samenleving ondermijnt, lijkt geen sprake. Zo verdween de moral 
panic die ontstond omdat er zich aanvankelijk veel kopers van de 'kras-
loten' aandienden, al weer gauw toen bleek dat de belangstelling voor dit 
nieuwe fenomeen in korte tijd normale proporties kreeg. Onjuist lijkt 
ook de suggestie van de regering in de nota Kansspelen herijkt dat door 
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'indringende reclame-uitingen en media-activiteiten' een kansspel-
bevorderend klimaat ontstaat 'waarin het afglijden naar riskante kans-
spelen en de risico's van gokverslaving toenemen'. De tv-shows en recla-
mes hebben namelijk vooral betrekking op niet-riskante kansspelen, 
zoals loterijen. Het 'afglijden' van het deelnemen aan de staatsloterij naar 
het verwoed spelen met fruitautomaten doet zich zelden voor; het gaat 
hier om twee verschillende werelden. 

Een morele conclusie formulerend met betrekking tot kansspelen kan 
men zeggen dat het gokken in de regel anderen geen schade berokkent, 
dat het anderen juist zelfs vaak in staat stelt goed werk te doen. Voor een 
beperkte groep gokverslaafden vormen kansspelen, althans bepaalde 
riskante kansspelen, wel een probleem omdat zij een obsessie worden en 
onverantwoordelijk gedrag, waaronder criminaliteit, in de hand werken. 
Dat het gokken in de Nederlandse samenleving zo ver is opgerukt dat 
bepaalde belangrijke deugden, zoals spaarzin, zijn aangetast en de pu-
blieke moraal wordt ondermijnd, valt, tot slot, moeilijk aannemelijk te 
maken. Voor de geestelijke volksgezondheid in het algemeen lijkt het 
gokken geen gevaar te vormen. 

Dient het kanspelbeleid herijkt te worden? 

74 

De pijlers van het Nederlandse kansspelbeleid worden gevormd door 
drie doelstellingen: 
- het in goede banen leiden (kanaliseren) van de menselijke speelzucht 
door een beperkt en genormeerd aanbod met het oog op de bescher-
ming van de spelers, de integriteit van het spel en het tegengaan van uit-
wassen en misstanden; 
- de fondsenwerving: het ten goede laten komen van de opbrengsten 
van het kansspel aan de staatskas en 'andere goede doelen'; 
- het tegengaan van de illegaliteit of van het wegvloeien van gelden 
naar buitenlandse aanbieders. 

Op deze pijlers, die werden geformuleerd in de nota Kansspelen in per-
spectief uit 1989, valt eigenlijk weinig aan te merken. Hoogstens zou nog 
de wenselijkheid van een actief voorlichtingsbeleid en van een goede 
opvang van verslaafden kunnen worden onderstreept. Een overheid wier 
beurs gespekt wordt door gokgelden, zou bij het bestrijden van de pro-
blemen die sommige kansspelen met zich brengen, niet op een dubbel-
tje moeten kijken. Wat betreft de riskante kansspelen, is er overigens al 
sprake van een aanzienlijke mate van zelfregulering. Holland Casino's bij 
voorbeeld heeft, hierbij ondersteund door Jellinek Consultancy, een be-
leid ontwikkeld dat is gericht op kansspelverslavingspreventie. Onderde-
len van dit beleid zijn de uitgave van de folder De risico's van het spel, het 
voeren van gesprekken met bezoekers over kansspelverslaving, entree-
verboden of -beperkingen op verzoek van de bezoekers en doorverwij-
zing naar professionele hulpverlening. 
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Gezien de gezonde uitgangspunten van het tot nu toe gevoerde 
kansspelbeleid is niet geheel duidelijk waarom de regering nu ineens dit 
beleid wil 'herijken'. Het kabinet spreekt in Kansspelen herijkt over signa-
len uit de maatschappij die wijzen op de wenselijkheid van een meer te-
rughoudend kansspelbeleid, maar geeft niet aan waar die signalen pre-
cies vandaan komen. Zeker niet van al die consumenten die met plezier 
naar de loterij-shows op de televisie kijken en zo nu en dan graag een 
lootje kopen en zeker ook niet van al die maatschappelijke organisaties 
die geld ontvangen van de loterij-instellingen. Als het kansspelbeleid in-
derdaad verscherpt zou worden, zouden hier alleen de illegale en buiten-
landse aanbieders van profiteren. Met het winnen van de aantrekkings-
kracht van Duitse loterijen door het opleggen van meer beperkingen aan 
Nederlandse loterijen wat betreft het maken van reclame en het vaststel-
len van hoofdprijzen is niemand in Nederland gebaat. Ook de woord-
voerders van GPV, SGP en RPF niet. 
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Justitiële vekenningen (Judicial exploration) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of 
the most relevant international articles of each issue. The central theme 
of this issue is The growing market of games of chance (vol. 22, no. 4, 
1996). 

Of channellffig, liberallzing and restriction; fluctuations in the pollcy 
of games of chance 
E.A. van Vondelen 
The author sketches the history of the policy on games of chance. This 
policy has always moved between extremes en was characterized by a 
search for a balance between liberalization and restriction. The author 
establishes that during the last ten years The Netherlands has seen the 
development of a real industry of games of chance. The movement 
towards liberalisation has gone too far. The memorandum Games of 
chance reverified tries to repair this imbalance. In conclusion, the 
author discusses the creation of the Board of supervision on games of 
chance and gives an indication of its tasks. 

Concepts of games of chance and pollcy of gambling 
H. Moerland and A. Van 't Veer 
Dutch legislation on gambling uses a barely maintainable distinction 
between games of chance and games of skiff. Even though empirical 
research and especially for this distinction developed diagnostical 
criteria appear to be useful guidelines, recent jurisprudence and policy 
remarks on this matter still remain permissive and arbitrary. This article 
concludes that the lack of a (clearer) concept of games of chance 
reflects the lack of a (rational) policy on gambling. 

Local authorities and slot machine placement 
H.PM. Mutsaers 
As far as gambling is concerned, the only influence local authorities in 
the Netherlands can exercise is on the placement of slot machines. For 
the rest gambling is under national surveillance. Signals on growing 
numbers of addicts forced municipalities to do something about the 
accessibility of slot machines in places where youths are likely to linger. 
Since 1986 most of the municipalities opted for a system of differentia-
tion in the placement of slot machines. Unable to forbid placement in 
bars and pubs, half of the local authorities allow only one slot machine 
in those places, half allow two. In half of the non-pub localities only one 
slot machine is allowed and in the other half no such machines are 
allowed. This means a major shift in gambling policy. These data are 
drawn from a nationwide research on municipal policymaking on 
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gambling conducted in 1992, 1993 and 1995. An experiment on 
cooperation between municipality, slot machine operators and pub 
owners in order to regulate placement of two slot machines in pubs 
under various conditions, such as providing gamblers with information 
on addiction, only attracted 10 percent of all municipalities. The 
remaining 90% preferred to make their own policy on slot machine 
placement. The variety in policies on gambling that grew over the past 
years will change soon. Non-pub placement of slot machines will not be 
permitted any more; pub placement will face a maximum of two; 
overall prohibition will be made possible. Gamblers have to take the bus 
to the next town. 

Addicted to gambling; how big is the chance? 
A. de Vos 
The number of gamblers referred to organisations that are members of 
the NeVIV (Dutch Association of Organisations worldng with addiction) 
has decreased for the first time since 1986. Still, almost six thousand 
people asked for help. In this article the author describes how the 
process of playing games of chance and getting addicted is a process. 
The description of pathological gambling (APA) is explained as well as 
other ways of describing types of gamblers. There is an estimated 
number of 75.000 pathological gamblers in Holland. 9% of the gamblers 
in treatment was booked for criminal offences. Governments, industry 
and centres of treatment and prevention succeeded in limiting the 
number of addicts. In spite of that, there is a need for new initiatives 
from the government and a constant need of prevention programmes 
and innovations in treatment. 

Games of chance, a matter of ethic,s 
G.I. Schutte 
Games of chance are almost as old as man itself and so is the matter of 
the relationship between gambling en ethics. Games of chance kindle 
the desire for money and goods which is inherent to every human 
being. Gambling may bring great riches to some and destitution to 
others. Lately, compulsive gambling has soared. Furthermore, those 
who develop and operate games of chance increasingly gain in power in 
our society, albeit with little democratic legitimacy. A policy aiming at 
channeling compulsive gambling is arbitrary and ambigious, the more 
so because of the authorities' double role as both supervisor and 
financially interested party A re-evaluated games of chance poficy must 
aim at curbing gambling and putting an end to the entanglement of 
interests and responsibilities. The present games of chance should be 
re-organized, preferably starting with the cash-dispensing gambling 
machines. Such a policy should be pursued parallel with a restriction of 
advertisements for games of chance, compensation for loss of revenue 
and with care and treatment of addicts. 
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Het verbod op racistische partijen; de discussie in een impasse 

mr R. du Long' 

Koele beschouwingen en cijfers zijn 
nuttig om complexe onderwerpen 
zoals rassendiscriminatie nader te 
analyseren. Zij dragen echter het 
gevaar in zich dat vergeten wordt waar 
het eigenlijk over gaat, wat de kern 
van de problematiek is. Die kern is de 
ontkenning van een van de meest 
fundamentele beginselen van onze 
democratische rechtsstaat: het 
gelijkheidsbeginsel. In de praktijk van 
alledag houdt dat voor veel mensen in 
de samenleving de dreiging in die van 
rassendiscriminatie uitgaat. Soms 
'beperkt' zich dat tot het misgunnen 
van een plaats in de Nederlandse 
samenleving aan niet-Nederlanders. In 
een extreem geval leidt het tot de 
dood van een medemens vanwege zijn 
huidskleur. 
Zo'n extreem geval deed zich in 1983 
in Amsterdam voor toen de zwarte 
tiener Kerwin Duijnmeijer door een 
blanke tiener werd doodgestoken. De 
blanke tiener was Nico Bodemeijer, 
een skinhead die een hekel had aan 
zwaden en die later lid werd van de 
CD, de grootste extreem-rechtse partij 
op dit moment 
In de verschillende bijdragen in het 
derde nummer van Justitiële 
verkenningen over etnische discrimina-
tie (JV3, 1996) wordt het verschijnsel 
extreem-rechts weliswaar veelvuldig 
genoemd maar niet verder uitgewerkt 
Omdat extreem-rechts, en op dit 
moment met name de demonstraties 
van extreem-rechts, door een groot 
deel van de allochtone gemeenschap 
in Nederland als bedreigend of zeer 
bedreigend wordt ervaren, wil ik in 
deze reactie een aantal aspecten van 
de discussie rond extreem-rechts en 

dan vooral racistische politieke 
partijen, kort belichten. 
De complexiteit die het discriminatie-
vraagstuk kenmerkt gaat ook op voor 
extreem-rechtse organisaties. Van 
Donselaar geeft in zijn onderzoek De 
staat paraat aan dat een algemene, 
universele definitie van extreem-rechts 
moeilijk of niet te geven is. Hij stelt dat 
een en hetzelfde verschijnsel, 
afhankelijk van de gekozen benade-
ring, met wisselende termen kan 
warden aangeduid (Van Donselaar, 
1995). Ik zal dan ook geen poging tot 
definiëring doen. Extreem-rechts heeft 
de aandacht van het Landelijk Bureau 
ter bestrijding van Rassendiscriminatie 
omdat het verschijnsel onlosmakelijk 
verbonden is met racisme. Tot op 
heden is er geen extreem-rechtse 
organisatie geweest die er niet tevens 
een racistische ideologie op na hield. 
Extreem-rechtse bewegingen dragen 
keer op keer uit (vaak op een 
strafbare discriminerende wijze) dat 
het gelijkheidsbeginsel dient te 
worden verworpen. De meest tastbare 
en aanwijsbare vorm waarin 
extreem-rechts en haar gedachten-
goed zich manifesteert, is die van de 
politieke partij. 
Legaal en ongehinderd kan in de vorm 
van een politieke partij de positie van 
allochtonen onmogelijk warden 
gemaakt Om deze reden zal ik 
hieronder vooral over racistische 
politieke partijen spreken. In wezen 
gaat het daarbij steeds om extreem-
rechts. 
Op 16 april jl. deed de HR uitspraak in 
cassatie in de strafzaak tegen de CD 
als organisatie en Janmaat en 
Schuurman. Beiden zijn Tweede 

• De auteur is als juridisch medewerker verbonden aan het Landelijk Bureau Racisme-

bestrijding te Utrecht 
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Kamerleden van de CD. Eerder waren 
de CD, Janmaat en Schuurman door 
het Hof Den Haag veroordeeld wegens 
het aanzetten tot haat tegen of 
discriminatie van mensen wegens hun 
ras en wegens het zich beledigend 
uitlaten over een groep mensen 
wegens hun ras. Op onderdelen van 
de tenlastelegging echter werden de 
CD, Janmaat en Schuurman 
vrijgesproken. Het betrof met name 
uitlatingen over 'vreemdelingen', 
'minderheden' en 'asielzoekers' omdat 
geen nadere aanduiding of indicatie 
was gegeven van ras. De HR volgde 
echter de conclusie van de Procureur-
Generaal Van Dorst die stelde - in 
navolging van eerder Leijten - dat ook 
versluierend taalgebruik onder de 
werking van de strafwet diende te 
vallen. Het zorgvuldig niet-noemen van 
degene of degenen die men in feite op 
het oog heeft kan derhalve toch onder 
de anti-discriminatiebepalingen van de 
artt. 137c e.v. van het Wetboek van 
Strafrecht vallen. De HR heeft het 
arrest van het Hof voor wat betreft dit 
onderdeel vernietigd en verwezen naar 
het Hof Amsterdam. De veroordeling 
van de CD, Janmaat en Schuurman 
(aanzetten tot haat en belediging 
wegens ras) door het Hof Den Haag 
werd door de H R voor het overige in 
stand gelaten en werd daarmee 
onherroepelijk. 
Daarmee kom ik op het eerste aspect 
van deze discussie. Het betreft de 
vraag of racistische politieke partijen 
moeten warden verboden. Met de 
onherroepelijke veroordeling van de 
CD, Janmaat en Schuurman doet zich 
nu de uiterst interessante vraag voor 
of het O.M. zal overgaan tot een 
verboden- en ontbindingsvordering 
van de CD op grond van artikel 2:20 
BW. Daarvoor is volgens 2:20 BW 
nodig dat de werkzaamheid van een 
rechtspersoon in strijd is met de 
Openbare orde. Dat de CD een 
rechtspersoon is, staat vast Onder 

'strijdig met de openbare orde' wordt 
zonder meer begrepen het zich 
schuldig maken aan rassendiscrimina-
tie of het stelselmatig bevorderen 
daarvan. In mei 1994 vroeg het LBR de 
toenmalige minister van Justitie Kosto 
om te bevorderen dat het O.M. een 
vordering tot ontbinding van de CD in 
zou stellen. Aanleiding was een 
reportage van het programma 
Deadline waarin te zien en te horen 
was dat de CD onverhuld racistisch 
was. In zijn antwoord stelde Kosto dat 
één van de voorwaarden om tot een 
dergelijke actie over te gaan was dat 
er een onherroepelijke rechterlijke 
veroordeling wegens discriminatie zou 
moeten zijn. Een andere voorwaarde 
was dat de discriminatie een 
klaarblijkelijk ernstig en structureel 
karakter moest hebben. 
De verboden- en ontbindingsverklaring 
van een racistische politieke partij kan 
worden beschouwd als een fundamen-
tele vraag. Nederland heeft op grond 
van het IVUR (Internationaal Verdrag 
inzake Uitbanning alle Vormen van 
Rassendiscriminatie) de verplichting 
om organisaties die rassendiscrimina-
tie in de hand werken en daartoe 
aanzetten te verbieden. Met de 
uitspraak van de Hoge Raad lijkt 
Nederland niets meer in de weg te 
staan om aan zijn verdrags-
verplichtingen te gaan voldoen. In dit 
geval houdt dat in het overgaan tot de 
vordering tot verbodenverklaring van 
de CD. Het is echter de vraag of 
Nederland dit eigener beweging zal 
gaan doen. Tot op heden is het O.M. 
steeds terughoudend geweest zowel in 
vervolging van leden van racistische 
politieke partijen als van de 
organisaties zelf. Wellicht dat een 
uitspraak van de CERD (Convention 
on the Elimination of all Forms of 
Racial Discrimination), dat toeziet op 
uitvoering en handhaving van het 
IVUR, nodig zal blijken te zijn om 
Nederland zover te krijgen dat er 
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daadwerkelijk een vordering tot 
verbodenverklaring wordt ingesteld. 
Een tweede aspect van deze discussie 
spitst zich toe op de rechten die 
racistische politieke partijen zouden 
moeten worden ontnomen. Het betreft 
dan de situatie waarin de partij of haar 
vertegenwoordigers zich schuldig 
maken aan rassendiscriminatie maar 
dit, om welke reden dan ook, niet leidt 
tot een verbodenverklaring van de 
organisatie. Ook hier speelt IVUR een 
belangrijke rol. Nederland heeft op 
grond van het IVUR de verplichting 
om geen steun te geven aan 
racistische organisaties. Voorzover 
racistische politieke partijen steun 
ontvangen van de Nederlandse 
overheid (en bij de politieke partijen in 
vertegenwoordigende lichamen is dat 
het geval onder meer allerlei vormen 
van partijsubsidiëring) zal moeten 
worden bezien of deze steun moet 
worden gehandhaafd. Zeker in het 
licht van de hierboven genoemde 
uitspraak van de Hoge Raad. 
Maar al eerder zijn allerlei voorstellen 
gedaan om rechten in te perken. Het 
ontnemen van passief kiesrecht in 
geval van herhaalde veroordeling 
wegens discriminatie werd, door D66 
kamerlid De Graaff genoemd, evenals 
de opheffing van de parlementaire 
onschendbaarheid om ook strafbare 
uitingen in het parlement, provincie of 
gemeente te kunnen aanpakken. In 
een studie van de commissie Van den 
Berg uit 1991 werd aanbevolen om de 
zendtijd van racistische politieke 
partijen in te trekken. Al deze 
voorstellen hebben tot doel om 
racistische organisaties zoveel 
mogelijk te beperken en om de 
democratische rechtsstaat te 
beschermen tegen de aantasting van 
haar fundamentele waarden en 
normen. Maar helaas is op dit punt 
geen duidelijk overheidsbeleid te 
ontwaren. Geen van bovenstaande 
voorstellen zijn tot op heden 

80 

onderwerp geweest van serieuze 
regeringsaandacht of parlementaire 
discussie. 
Een derde discussie-aspect is recent 
opgelaaid en betreft het al of niet 
toelaten van demonstraties van 
extreem-rechts. Nadat burgemeester 
Franssen van Zwolle enige tijd geleden 
besloot een demonstratie van 
extreem-rechts niet te verbieden 
teneinde een discussie in het 
Haagsche uit te lokken besloot ook de 
burgemeester van Leerdam om niet tot 
een dergelijk verbod over te gaan. De 
vraag die deze discussie beheerste 
was er vooral een van de middelen en 
rolverdelingen. Welke rol hebben 
burgemeesters te spelen in (het 
verbieden van) de demonstraties van 
extreem-rechts en, voorzover zij een 
rol hebben, welke middelen staan hen 
daarbij ten dienste. In wezen bepaalt 
het middel de rol. Op grond van de 
WOM (Wet Openbare Manifestaties) 
heeft een burgemeester de mogelijk-
heid een demonstratie te verbieden als 
er gevaar voor de volksgezondheid valt 
te verwachten, als het verkeer hinder 
ondervindt of als er wanordelijkheden 
zijn te verwachten. Het zijn met name 
de verwachte wanordelijkheden op 
grond waarvan tot op heden 
demonstraties van extreem-rechts zijn 
verboden. 
Indien een burgemeester de 
handhaving van de openbare orde 
ondanks politie-inzet niet kan 
garanderen, kan hij een demonstratie 
verbieden. Het niet kunnen handhaven 
van de openbare orde kan een gevolg 
zijn van de aankondiging van 
verontruste burgers eveneens een 
demonstratie te houden. De 
verwachting kan bestaan dat beide 
groepen, ondanks bij voorbeeld een 
demonstratierooster (één van de 
aanbevelingen van het Crisis 
Onderzoek Team (1995) naar 
aanleiding van gebeurtenissen op 4 
maart 1995 in Utrecht). slaags zullen 
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raken en dat dit ondanks politie-inzet 
(of door een te zwaar beroep op 
beschikbare politie-inzet) niet kan 
worden voorkomen. Maar ook kan dan 
worden gedacht aan de verwachting 
van massaal overtreden van de 
strafwet. Als extreem-rechtse betogers 
strafbare discriminerende leuzen 
roepen zal daar tegen moeten worden 
opgetreden door de politie. Dat kan 
gebeuren door het verrichten van 
aanhoudingen. Door zo'n aanhouding 
echter kunnen escalatie en allerhande 
calamiteiten ontstaan op grond 
waarvan moet worden gesteld dat de 
handhaving van de openbare orde niet 
kan worden gegarandeerd. Dit laatste 
is onderdeel van de 'ja mits'-formule 
van een bijeenkomst van het 
genootschap van burgemeesters naar 
aanleiding van dit onderwerp waarover 
hieronder meer. 
Op geen enkele wijze echter kan een 
burgemeester vooraf op inhoudelijke 
gronden een demonstratie verbieden. 
De vrijheid van meningsuiting is bij de 
behandeling van de WOM keer op 
keer naar voren gebracht als het 
argument op grond waarvan geen 
inhoudelijk toetsing vooraf kan 
plaatsvinden. Feitelijk heeft een 
burgemeester dan ook geen andere rol 
te spelen dan die van de openbare 
ordehandhaver. Wat Franssen eigenlijk 
wilde, een discussie op landelijk 
niveau, kreeg in zoverre vorm dat er 
een bijeenkomst kwam van het 
genootschap van burgemeesters. De 
burgemeesters kwamen tot de 
conclusie dat de beste opstelling de 
'ja, mits'-benadering is. Een demon-
stratie van extreem-rechts wordt niet 
op voorhand verboden mits.... 
Hoe het 'mits' moet worden ingevuld 
zal nog moeten worden bezien. Wat 
men in elk geval aangeeft te willen 
doen is het voeren van een lik-op-stuk 
beleid. De politie en het O.M. zullen bij 
demonstraties van extreem-rechts 
direct ingrijpen indien er strafbare 
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discriminerende uitlatingen worden 
gedaan. Het zal afwachten zijn of dit in 
de praktijk ook het geval zal zijn. In 
Zwolle was volgens burgemeester 
Franssen ook een dergelijk beleid 
afgesproken. Desalniettemin waren er 
allerlei strafbare uitingen te horen 
zonder dat er werd ingegrepen. 
Een aantal burgemeesters was 
voorstander van het stellen van 
voorwaarden bij voorbeeld in de vorm 
van beloften dat er geen discrimine-
rende leuzen zullen worden geroepen. 
In hoeverre dit haalbaar is, zal ook 
moeten worden bezien. Over de 
inhoud van een demonstratie kan een 
burgemeester immers geen vragen 
stellen, slechts over aard en doel van 
een demonstratie. 
Demonstraties van extreem-rechts 
blijven vooralsnog een zaak voor de 
gemeentelijke bestuurders. Een 
probleem wat in de kern de 
democratische rechtsorde aangaat is 
verworden tot een vraagstuk 
betreffende de openbare orde met 
onvoorspelbare uitkomsten. Daarmee 
is niemand gebaat. Zoals het nu lijkt 
zal ook moeten worden afgewacht of 
daadwerkelijk een verbodsactie met 
betrekking tot de CD zal volgen. 
Onduidelijk is verder of activiteiten van 
racistische politieke partijen zullen 
worden ingeperkt door het ontnemen 
van een aantal rechten of het 
onthouden van steun in de vorm van 
bij voorbeeld subsidie. Helaas, een 
fundamentele discussie over wat de 
Nederlandse democratische 
rechtsstaat met racistische politieke 
partijen aan moet lijkt nog even niet te 
zullen worden gevoerd. 
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Themanummers Justitiële verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiële 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV5, juni: Verzekering en risico 
JV6, juli/augustus: Gezin, opvoeding en 
preventie 
JV7, september: Onderzoeknummer 
JV8, oktober/november Politie-
specialisatie en -differentiatie 

Congressen 

Flexibilisering van de arbeid bij de 
Nederlandse politie; consequenties voor 
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 
In alle recentelijk afgesloten CAO's 
treedt een begrip steeds duidelijk op 
de voorgrond: flexibilisering. Wat 
betekent dit begrip voor de politie? Is 
binnen deze sector waar de capaciteit 
wordt uitgebreid wel de noodzaak 
aanwezig om te flexibiliseren? 
Belemmert de rechtspositie de 
manager in diens wens tot feitelijke 
flexibilisering? Welke rol speelt de 
medezeggenschap? De 
onderhandelingspartijen (Binnenlandse 
Zaken en de politiebonden) zijn in de 
CAO overeengekomen een studie te 
verrichten naar verdere mogelijkheden 
tot flexibilisering van de arbeid bij de 
politie-organisatie. Het gaat bij 
voorbeeld om arbeidstijden, 
aanstellingsvoorwaarden, loopbaan-
vorming en plaats van tewerkstelling. 

Een paritair samengestelde werkgroep 
onder een onafhankelijke voorzitter zal 
voor 1 oktober 1996 het eindrapport 
gereed hebben. Op deze studiedag 
zullen vanuit verschillende invalshoe-
ken de ideeën uit de sector politie 
worden behandeld en bediscussieerd. 
In de middag vinden vier deelseminars 
plaats, waarin met elkaar van 
gedachten gewisseld kan worden over 
de volgende onderwerpen: mobiliteit; 
arbeidsrelaties; arbeidstijden en 
arbeidsduur, materiële invulling. 
Datum: donderdag 13 juni 1996 
Plaats: Congrescentrum De Reehorst, 
Ede 
Inlichtingen: Vermande studiedagen: 
0320-237777. 

Gebruik en misbruik van Faillissementen 
Tijdens dit seminar komen aan de 
orde: resultaten van onderzoek naar 
de positie van werknemers bij 
faillissementen; nieuwe wegen en 
prioriteiten in de bestrijding van 
faillissémentsfraude door Justitie, 
politie en bijzondere opsporingsdien-
sten; doorstarten na faillissement en 
de problematiek van de zogenaamde 
technische faillissementen. 
Datum: vrijdag 21 juni 1996, 
10.00u.-16.00u. 
Plaats Congrescentrum De Reehorst, 
Ede 
Inlichtingen: Lema Consult, tel: 
010-5115582 (mr. F.G.A. Lely). 

The art of canalizing 
Op dit congres van de International 
Council on Alcohol and Addictions zal 
aandacht worden besteed aan een 
breed scala van riskante gewoonten 
en verslavingen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van ICAA maken roken 
en gokken, naast alcohol en drugs, 
deel uit van het programma. Meer dan 
1000 deelnemers uit ongeveer 65 
landen worden verwacht. Daardoor is 
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het congres bij uitstek geschikt om het 
beleid en de ervaringen te presenteren 
van alle Nederlandse organisaties die 
werkzaam zijn op de terreinen 
onderzoek, preventie en therapie met 
betrekking tot verslavingsgedrag. Er 
bestaat de mogelijkheid tot het 
houden van een inleiding in een van 
de talrijke workshops en secties, of 
door deelname aan de expositie en 
postertuin. 
Datum: 30 juni tot en met 5 juli 1996 
Plaats: Amsterdam 
Inlichtingen: ICAA 1996 Amsterdam, 
Amsterdam RAI-OBA, Pb. 77777, 1070 
MS Amsterdam, tel.: 020-6464469. 

Uitvoering integrale veiligheid 
Deze cursus voorziet u van de 
noodzakelijke praktische kennis en 
vaardigheden om het integrale 
veiligheidsbeleid binnen uw gemeente 
tot uitvoer te brengen. Bedoeld voor 
medewerkers van gemeenten, politie, 
brandweer en Openbaar Ministerie. 
Datum: 30 en 31 mei 1996 
Plaats: Aristo, Utrecht 
Inlichtingen: Geoplan, Emmastraat 28, 
1075 HV Amsterdam, tel.: 020- 
6716121. 

Setting prion'ties; prioriteiten in het 
openbaar bestuur 
Tijdens het ochtendgedeelte van deze 
congresdag. wordt de problematiek 
rondom het stellen van prioriteiten 
benaderd vanuit een politieke en 
wetenschappelijke invalshoek. 
Sprekers zijn minister-president Wim 
Kok en prof. 0. Williamson (University 
of California). Gedurende de middag 
wordt het thema in 13 parallel-sessies 
nader uitgewerkt. De sessies 
benadrukken het brede terrein waarop 
Bestuurskunde aan de Universiteit 
Twente zich richt. Daarbij komen onder 
andere aan de orde: criminaliteits-
bestrijding, prioriteiten in het 
wetgevingsbeleid en de invoering van 
referenda. 

Datum: donderdag 3 oktober 1996 , 
Plaats Collegezalencomplex op de 
campus van de Universiteit Twente 
Inlichtingen: 053-4894104. 
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Forum voor alcohol en drugs onderzoek 
(FADO) 
Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt 
georganiseerd door het Nederlands 
Instituut voor Alcohol en Drugs 
(NIAD), het Tijdschrift voor Alcohol, 
Drugs en andere Psychotrope Stoffen 
(TADP) en de Rijksuniversiteit Utrecht 
(RL Maastricht). De bijeenkomst biedt 
aan de nu over vele instellingen 
verspreide onderzoekers de mogelijk-
heid om met collega's en geïnteres-
seerde beleidsfunctionarissen van 
gedachten te wisselen. De bedoeling is 
daarmee een bijdrage te leveren aan 
de kwaliteit en de continuïteit van 
onderzoek op dit gebied en de 
verspreiding van de resultaten te 
bevorderen. Op het ochtend-
programma staan twee onderwerpen 
centraal: 'XTC-gebruik' en 'alcohol, 
werk en ongevallen'. In twee parallelle 
sessies zullen vooraf aan de 
deelnemers toegestuurde papers kort 
(10 minuten) toegelicht worden door 
de auteur en gevolgd worden door 
commentaar van twee referenten en 
algemene discussie. In de middag is er 
ruimte voor alle thema's en onderzoek 
in alle fasen van uitvoering. In 
maximaal vijf parallelle sessies kunnen 
sprekers een voordracht houden van 
20 minuten gevolgd door tien minuten 
discussie. Belangstellenden worden 
hierbij uitgenodigd uiterlijk 2 
september 1996 een samenvatting 
(max. 250 woorden) in te dienen. 
Geaccepteerde abstracts zullen, 
voorafgaand aan het congres, worden 
gepubliceerd in een speciaal nummer 
van het TADP dat aan alle deelnemers 
wordt gestuurd. Een selectie van 
papers uit de ochtend- en middag-
sessies zal na verloop als artikel in het 
TADP gepubliceerd worden. De 
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samenvatting moet gestuurd worden 
naar. NIAD, afd. Onderzoek, Pb. 725, 
3500 AS Utrecht. Inschrijven als 
toehoorder is mogelijk tot 1 november 
1996. 
Datum: Donderdag 14 november 1996 
Plaats: Congrescentrum De Eenhoorn, 
Amersfoort 
Inlichtingen: NIAD (mw. dr. I. Spruit): 
030-2971125, TADP (drs. A.F.W. Kok): 
070-3407151, RL (dr. R.A. Knibbe): 
043-3882282. 

Veiligheid in openbaar veivoer 
In 1991 sloegen de Nederlandse 
openbaar vervoer-bedrijven, de 
vakbonden en de Nederlandse 
overheid de handen ineen en zetten 
een honderd miljoen gulden kostend 
criminaliteitspreventieprogramma op 
teneinde de veiligheid van personeel in 
het openbaar vervoer en reizigers te 
vergroten. Er werden meer dan 200 
projecten opgestart, kennis over het 
niveau en de gevolgen van onveilig-
heid en onveiligheidsgevoelens werd 
uitgebreid en er werd een gestructu-
reerd veiligheidsbeleid ontwikkeld. 
Ervaringen met betrekking tot dit soort 
onderwerpen zowel in Nederland als in 
het buitenland kunnen op het congres 
uitgewisseld worden. De doelgroep 
voor het congres bestaat uit: openbaar 
vervoer-bedrijven, politici en lokale 
bestuurders, politie en rechterlijke 
macht, vakbonden, consumenten-
organisaties, onderzoekers enzovoort. 
Het betreft een internationaal congres. 
Datum: 20 en 21 november 1996 
Plaats: RAI Congréscentrum, 
Amsterdam 
Inlichtingen: mw. H. Habermann, tel. 
070-3657850. 
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Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieën 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden wreden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(CJ. van Netburg, mw. P.H.T. 
Secherling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 

1 
Anti-fraud coordination in the EU 
European joumal on criminal policy and 
research, 3e jrg., nr 2, 1995, pp. 65-74 
Twee recente publikaties van de 'Unité 
de Coordination de la Lutte Anti-
Fraude' (UCLAF) worden in dit artikel 
samengevoegd. Allereerst wordt 
ingegaan op de ontstaansgeschiedenis 
van de UCLAF en haar functie. In 1988 
werd zij ingesteld als onderdeel van 
het algemeen secretariaat van de 
Europese gemeenschap, als middel om 
fraude t.a.v. gemeenschapsgelden te 
bestrijden. Haar taak ligt hoofdzakelijk 
in de ondersteuning van lidstaten bij 
de coördinatie van fraude-bestrijding. 
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 
lidstaten zelf, die verplicht zijn, volgens 
artikel 209a van het Verdrag van 
Maastricht, om dezelfde maatregelen 
te nemen tegen fraude m.b.t. het 
budget van de Europese Gemeen-
schap, als tegen hun eigen financiële 
belangen. UCLAF houdt zich bezig met 
onderzoek naar fraude en biedt 
assistentie aan de lidstaten. Daarnaast 
geeft zij training, informatie en hulp bij 
het coördineren van anti-fraude 
activiteiten tussen de lidstaten. Ook 
houdt zij zich bezig met wetgeving en 
reorganisatie van fraude-
bestrijdingsdiensten. Vervolgens wordt 
ingegaan op de meest belangrijke 
onderwerpen bij de strijd tegen fraude. 
Dit wordt gedaan aan de hand van 
zeventien vragen m.b.t. fraude. Deze 
variëren van vragen over het budget 
van de Europese Unie dat getroffen 
wordt door fraude, over de organisa-
tiestructuur van de UCLAF, over de 
gehanteerde opsporingsmethodes, tot 
vragen m.b.t. het verkrijgen van een 
beeld van mogelijke (georganiseerde) 
fraudeurs. 
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2 
Bauman, Z. 
The strangers of consumer era; from 
the welfare state to prison 
Tijdschrift voor criminologie, 37e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 210-218 
De laatste dertig jaar is erin Engeland 
en Wales sprake van een enorme 
toename van het aantal misdrijven en 
daarmee van het aantal gevangenen. 
Ook de groep uitgestotenen uit het 
economische en sociale leven is 
aanzienlijk gegroeid. Als gevolg 
hiervan is het gevoel van onveiligheid 
bij de Engelse bevolking aanmerkelijk 
gestegen. Werden werklozen vroeger 
gezien als reserve-arbeidskrachten, die 
slechts tijdelijk zonder werk zaten, 
momenteel is er sprake van een 
uitzichtloze situatie. De welvaartsstaat 
werd oorspronkelijk gezien als een 
recht van de burgers, als vorm van 
collectieve verzekering en niet als 
liefdadigheidsinstelling. Tegenwoordig 
is het door de negatieve economische 
ontwikkelingen zo dat men wel zegt 
'Welvaartsstaat: deze kunnen we ons 
niet meer veroorloven Ook de morele 
noodzaak om de minder fortuinlijken 
te steunen schijnt meer en meer te 
ontbreken. De getroffenen moeten zelf 
maar zorgen het hoofd boven water te 
houden. De ideale voorstelling van de 
consumptiemaatschappij draagt ertoe 
bij dat de 'armen' niet zelden vervallen 
in crimineel gedrag. In de Verenigde 
Staten is het al zover gekomen dat 
arm zijn op zichzelf al gezien wordt als 
crimineel gedrag, waar al gauw 
gevangenisstraf op staat In Europa is 
het nog niet zover, maar laat dit een 
waarschuwing zijn! 

3 
Donahue, M.E., C.V. Mclaughlin 
e.a. 
Accounting for carjackings; an analysis 
of police records in a southeastem city 
American journal of police, 13e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 91-111 

In de VS liggen de Uniform Crime 
Reports onder vuur. De UCR waren 
bedoeld om het verzamelen en 
classificeren van criminaliteitsdata te 
uniformeren. Er zijn aanwijzingen dat 
de UCR-richtlijnen onderrapportering 
van bepaalde misdrijven in de hand 
werkt. Ook vertekening van de aard 
van deze misdrijven zou een 
onbedoeld gevolg zijn van de UCR. De 
auteurs wilden deze negatieve 
gevolgen onderzoeken aan de hand 
van autodiefstal onder intimidatie en 
dreiging met geweld of wapen. Ze 
onderzochten dossiers van de politie in 
Savannah van 1992 om een beeld te 
krijgen van daders, slachtoffers en 
omstandigheden. Ze kwamen tot de 
conclusie dat wat de media over dit 
misdrijf te melden hebben niet strookt 
met de realiteit Een andere 
onderzoeksbevinding was dat de 
UCR-richtlijnen een goed kwalitatief 
en kwantitatief inzicht in dit misdrijf in 
de weg staan. De richtlijnen maken 
weinig onderscheid tussen dit misdrijf 
en bepaalde andere gewelds-
misdrijven. Het kwalijke gevolg van 
gebrek aan inzicht in de ware aard 
van een misdrijf is dat er geen 
afschrikkingsbeleid gevoerd kan 
worden. Misschien dat het nieuwe 
National Incident-Based Reporting 
System, dat werd geïntroduceerd na 
de kritiek op de UCR, soelaas kan 
bieden. 
Met literatuuropgave. 

4 
Durkin, K.F., C.D. Bryant 
'Log on to sex'; some notes on the 
camal computer en erotic cyberspace 
as an emerging research front/er 
Deviant behavior, 16e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 179-200 
Nieuwe technologieën op computer-
gebied worden toegepast voor vleselijk 
gedrag dat vluchtig is. Met behulp van 
on-line bulletin-boards, toegesneden 
op specifieke vormen van seksueel 
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gedrag, kunnen computergebruikers 
met bijzondere seksuele voorkeuren 
communiceren met gelijkgestemden. 
Gedragswetenschappers erkennen al 
lang dat technologische ontwikkelin-
gen invloed hebben op het menselijk 
gedrag. Dit gaat ook op voor afwijkend 
(seksueel) gedrag, zoals blijkt uit de 
komst van de telefoon (obscene 
telefoongesprekken, hijgers, 06-lijnen), 
van foto-, film- en video-apparatuur, 
en nu dus van de computer met 
telefoonverbinding en een modem. 
Naast de bulletin-boards kan erotisch 
amusement ook worden gevonden bij 
de nieuwsgroepen op USENET. 
Sommigen zien hot chatting 
(verregaande flirterijen met iemand 
van het andere geslacht) als een 
middel om het libido op te peppen of 
een ingedutte seksuele relatie nieuw 
leven in te blazen. De auteurs wijzen 
op het gevaar bestaat dat ongewenste 
seksuele contacten gaan ontstaan, 
tussen volwassenen en kinderen bij 
voorbeeld. In de Verenigde Staten 
onderzoeken wetshandhavers daarom 
regelmatig de seksueel georiënteerde 
nieuwsgroepen met de bedoeling 
overtreders op te sporen die 
kinder-pornografie Verspreiden of die 
kinderen misbruiken. Een andere 
gevaar is afkomstig van extreem 
rechtse groeperingen die contacten 
leggen via nieuwsgroepen met 
homoseksuelen, met de bedoeling hen 
later aan te vallen. Of de computer 
opgevat dient te worden als een 
verheven pornografisch communicatie-
middel of dat het in de toekomst zelfs 
kan aanzetten tot afwijkend seksueel 
gedrag zal moeten worden afgewacht. 
Volgens de auteurs zijn er veel 
mogelijkheden voor systematisch 
onderzoek van computer-seks: het 
fenomeen is gemakkelijk toegankelijk 
en de betrokkenen lijken graag te 
willen communiceren. 
Met literatuuropgave. 
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5 
Vanhoeck, K. 
Groepsaanpak bij daderhulp aan 
seksuele delinquenten; praktijkervarin-
gen in het Brusselse centrum voor 
actieonderzoek en seksuocriminologi-
sche consultatie (CASK) 
Tijdschrift voor seksuologie, 19e jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 89-101 
Dit artikel gaat over de behandeling 
van seksuele delinquenten in het 
Brusselse ambulante centrum CASC. 
Daar is gekozen voor een groeps-
aanpak omdat deze voordelen heeft 
boven een individuele aanpak. Bij eén 
groepsaanpak wordt de geheimhou-
ding doorbroken, er bestaat een 
sociale leersituatie, er is sprake van 
een 'maatschappij in het klein' en er is 
de mogelijkheid om positieve 
ervaringen op te doen en zodoende 
constructieve verdiensten op te 

'bouwen. Er zijn verschillende groepen, 
onderscheiden naar de aard van de 
therapie: integratie, voorkoming van 
terugval, impulscontrole, modificatie 
van de seksuele voorkeur, seksuele 
voorlichting, sociale vaardigheids-
training, ontspanningstraining, 
bewustwording en verandering, 
jongerengroep en anonieme affectie-
en seksverslaafden. Ten slotte besteedt 
de auteur aandacht aan de individuele 
trajecten die het team kan uitzetten 
door het groepstherapeutische 
parcours. Daarbij behandelt hij de 
individuele en medisch-psychiatrische 
behandeling die daarin een plaats kan 
hebben. 
Met literatuuropgave. 

6 
Verkuyten, M. 
Alledaagse betekenissen van 'racisme' 
en 'discriminatie' 
Migrantenstudies, 11 e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 181-202 
Racisme en discriminatie zijn niet 
alleen technisch-wetenschappelijke 
concepten, maar hebben ook 
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alledaagse betekenissen. Mensen 
verwijzen naar racisme en discrimina-
tie om het gedrag van anderen te 

interpreteren en te verklaren en 
reageren op de beschuldiging van 
racisme en discriminatie. In dit artikel 
wordt ingegaan op de vraag hoe de 
begrippen racisme en discriminatie 
worden gebruikt door de autochtone 
bewoners van twee oude Rotterdamse 
stadswijken. Hiervoor wordt op vrij 
gedetailleerde wijze getoond hoe deze 
begrippen figureren in discussies 
tussen autochtone buurtbewoners en 
onderling, op basis van een onderzoek 
dat in 1992 en 1993 is verricht. 
Allereerst gaat de auteur in op het 
begrip racisme en op de tegenstelling 
tussen redelijke en onredelijk racisme. 
Daarna wordt ingegaan op het begrip 
discriminatie en de vraag hoe de 
deelnemers reageren op interpretaties 
en verklaringen in termen van 
discriminatie. Dit wordt gevolgd door 
het vertoog over aanpassen en 
aantallen. In de discussie is gesteld 
dat aanpassing van allochtonen een 
voorwaarde voor acceptatie en dat 
spreiding van allochtonen over de stad 
een voorwaarde is voor harmonieus 
samenleven. Uit de discussie worden 
mogelijkheden afgeleid om racistische 
interpretaties te veranderen en 
interetnische relaties te verbeteren. Zo 
is de wijze waarop autochtonen praten 
over allochtonen mede gebaseerd op 
hun dagelijkse ervaringen met de 
sociale en materiële omstandigheden 
in de wijk. Voor het verbeteren van de 
relaties tussen autochtonen en 
allochtonen lijkt het vruchtbaar te zijn 
aan te sluiten bij de openingen en 
mogelijkheden zoals die door de 
autochtone bewoners worden 
geopperd. 
Met literatuuropgave. 
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7 
Wales, D. 
Personality disorder in an outpatient 
offender population 
Criminal behaviour and mental health, 
5e jrg., nr. 2, 1995, pp. 85-94 
Eerder onderzoek onder gedetineerde 
plegers van misdrijven heeft een 
viervoudige persoonlijkheidstypologie. 
De eerste categorie betreft de 
zogenaamde primaire psychopaten. Zij 
zijn weinig gesocialiseerd, agressief en 
hebben weinig sociale angst De 
tweede categorie is daarentegen zeer 
angstig en depressief en is sociaal 
teruggetrokken. Dit zijn de zoge-
naamde secundaire psychopaten. De 
derde categorie kenmerkt zich door 
een hoge mate van beheersing en 
ontkenning van psychologische 
problemen. De laatste categorie 
tenslotte is geremd. Het gaat om 
personen die erg verlegen en introvert 
zijn en weinig impulsief. In het 
onderhavige onderzoek is de 
aanwezigheid van een soortgelijke 
typologie onderzocht onder niet-
gedetineerde plegers van misdrijven. 
De onderzoeksgroep bestond uit 115 
misdrijfplegers die in een regionaal 
forensisch psychiatrisch centrum in 
Engeland waren getest; meestal op 
verwijzing door de reclassering. Bij 
deze misdrijfplegers is de zogenaamde 
Millon Clinical Multiaxial Inventory 
afgenomen. Deze psychologische test 
bevat 11 schalen die persoonlijkheids-
stoornissen meten en 9 schalen die 
klinische syndromen identificeren. Aan 
de hand van de schaalscores zijn de 
misdrijfplegers aan een clusteranalyse 
onderworpen. Uit het onderzoek 
kwamen,. met enkele nuanceringen, 
dezelfde vier typen misdrijfplegers 
naar voren die ook onder gedetineer-
den waren vastgesteld. Door de auteur 
is ook nagegaan welke soorten 
delicten door de vier onderscheiden 
typen worden gepleegd. 
Met literatuuropgave. 
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8 
Zapamiuk, J., J.C. Yuille e.a. 
Assessing the credibility of true and 
false statements 
The international journal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
343-352 
De geloofwaardigheid van de 
getuigenverklaringen van kinderen is 
vaak onderwerp van onderzoek en 
discussie geweest. De geloofwaardig-
heid van getuigenverklaringen van 
volwassenen heeft veel minder 
aandacht gekregen en is onderwerp 
van deze studie. Verschillende studies 
wijzen erop hoe problematisch het is 
om vast te stellen of een getuigenis 
van een volwassene waar of onwaar is. 
Methoden die de fysiologische 
opwinding proberen te meten met 
behulp van een leugendetector zijn 
van twijfelachtige waarde gebleken bij 
het vaststellen van de validiteit van 
verklaringen. Een methode die 
hoopvolle resultaten geeft bij het 
vaststellen van de validiteit van 
verklaringen van kinderen is de 
'Statement Validity Analysis' (SVA). 
Deze methode is gebaseerd op de 
veronderstelling dat alleen getuigen-
verklaringen die waar zijn, worden 
beïnvloed door de cognitieve 
processen die samengaan met het zich 
herinneren. SVA bestaat uit twee 
componenten: een validiteits checklist 
en een Criteria Based Content Analysis 
(CBCA), die de aan- of afwezigheid 
vaststelt van verschillende kenmerken 
die vaak samengaan met verklaringen 
die waar zijn. De auteurs testten de 
waarde van de tweede component. 
Onder andere blijkt dat vooral het 
criterium 'spontane reproduktie' in 	- 
staat is om te onderscheiden tussen 
ware en onware verklaringen. 
Met literatuuropgave. 
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9 
Dundes, L 
Punishing parents to deter delinquency; 
a realistic remedy? 
American journal of police, 13e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 113-133 
In Californië is in 1988 een wetswijzi-
ging van kracht geworden waardoor 
ouders gestraft kunnen worden voor 
delicten van hun kinderen. De politie 
moet beoordelen wanneer ouders in 
hun opvoeding tekort zijn geschoten. 
De ouders kunnen tot maximaal een 
jaar gevangenisstraf worden 
veroordeeld. Tot nu hebben de meeste 
van de 1500 ouders die door de politie 
zijn aangebracht, doorverwezen naar 
ouderschapscursussen. De auteur 
meent dat politie-agenten in de 
praktijk niet in staat zijn om vast te 
stellen in hoeverre delinquentie door 
tekortschietend ouderschap wordt 
veroorzaakt. Evenmin zijn zij in staat 
om bewust verkeerde opvoedingsprak-
tijken te onderscheiden van 
tekortschietende middelen voor een 
adequate opvoeding. Tenslotte zijn 
politie-agenten niet in staat om de 
kwaliteit van verschillende opvoedings-
praktijken te beoordelen. Ethisch deugt 
de wettelijke regeling evenmin. Het 
kan niet zo zijn dat iemand strafrech-
telijk wordt vervolgd voor een delict 
dat een ander heeft gepleegd. 
Tenslotte zal de nieuwe regeling geen 
verbetering brengen in de omvangrijke 
jeugdcriminaliteit. De auteur meent dat 
het nieuwe beleid voortkomt uit angst 
voor een nieuwe onderklasse die 
voornamelijk tot een etnische 
minderheid behoort. Een onderklasse 
met een andere cultuur en met 
onvoldoende middelen om te kunnen 
voorzien in een goede opvoeding. 
Beter zou het zijn om energie en 
middelen te steken in de emancipatie 
van de onderklasse. 
Met literatuuropgave. 
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10 
Gramckow, H. 
Community prosecution on the US and 
its relevance for Europe 
European journal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
112-121 
Evenals de politie wordt het instituut 
van de openbare aanklager in de 
Verenigde Staten steeds meer 
gemeenschapsgericht. Veel van de 
veranderingen die het instituut 
ondergaat zijn een reactie op de 
toegenomen aandacht voor 
criminaliteitspreventie die is 
voortgekomen uit een op de 
gemeenschap georiënteerd politie- en 
lokaal beleid. Ook de openbare 
aanklager richt zich nu meer op de 
eigen behoeften en kenmerken van de 
gemeenschap. Twee ontwikkelingen in 
Europa duiden er op dat de ervaringen 
die in de Verenigde Staten zijn 
opgedaan ook voor Europa serieuze 
overweging verdienen. Ten eerste de 
groeiende implementatie van op de 
gemeenschap gericht politiebeleid 
door de Europese politie. In de tweede 
plaats de groeiende onvrede van de 
Europese burgers met het beleid, 
resulterend in een roep om meer 
zichtbaarheid en meer verantwoorde-
lijkheid. Grote verschillen tussen het 
Nederlandse Openbaar Ministerie en 
het instituut van de openbare 
aanklager kunnen niet alleen de 
implementatie van een grotere 
gemeenschapsgerichtheid moeilijk 
maken, maar kan ook tot heel andere 
uitkomsten leiden. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

11 
Beutler, LE., R.M. Hinton e.a. 
Evaluadon of lixed propensity to 
commit sexual offenses; a preliminaty 
report 

90 

Criminal justice and behavior, 22e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 284-294 
Beschreven wordt een onderzoek in 
Pima County, Arizona, onder 23 
mannelijke recidivisten op het gebied, 
van seksueel geweld. De gemiddelde 
leeftijd van de daders bedroeg 35.4 
(SD=12.3); 48% van hen was getrouwd 
en 30% was nooit getrouwd geweest 
Van hen was 70% van Kaukasische 
oorsprong, 4% waren Afrikaanse 
Amerikanen en 26% was van Spaanse 
oorsprong. Van de daders had 45% 
een opleiding aan een high school of 
een lagere opleiding gevolgd en 35% 
was werkloos. 30% was onder 
psychologische of psychiatrische 
behandeling geweest; van 17% was 
bekend dat zij drugs hadden gebruikt, 
terwijl bij 39% in het verleden 
alcoholmisbruik Was geconstateerd. Zij 
werden beschuldigd van in totaal 78 
seksuele misdrijven, met een 	• 
gemiddelde van 3.39. Het doel van de 
studie was: na te gaan of er bepaalde 
overeenkomsten in patronen bestaan 
die de handelingen van specifieke 
daders karakteriseren, zodat deze 
patronen kunnen worden gebruikt om 
de ene dader van de andere te 
onderscheiden; te bepalen of er een 
relatie bestaat tussen de overeenkom-
sten in die patronen en de waarschijn-
lijkheid van recidive. Uit het onderzoek 
bleek dat seksuele misdrijven begaan 
door dezelfde dader meer overeen-
komsten vertonen dan die welke zijn 
begaan door verschillende daders. De 
uitkomst suggereert dat daders steeds 
dezelfde patronen vertonen. Dit kan 
nuttig zijn bij het voorspellen van de 
waarschijnlijkheid van een toekomstig 
misdrijf en de aard daarvan. Zo bleken 
de meer agressieve daders dit bij elk 
misdrijf te zijn terwijl degenen die 
minder agressief waren dit ook steeds 
bleven. 
Met literatuuropgave. 



Literatuuroverzicht 	 91 

12 
Dijkstra, S. 
Omstreden sociale erfenis; een pleidooi 
voor differentiatie in het denken over de 
overdracht van geweld 
Psychologie & maatschappij, 19e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 238-251 
In dit artikel wordt kritiek geleverd op 
de hypothese van de intergene-
rationele overdracht van geweld. 
Hoewel die veronderstelling nooit 
voldoende empirisch onderbouwd is, is 
het een algemeen aanvaard idee 
geworden dat ouders die als kind zijn 
misbruikt een grote kans lopen zelf 
hun kinderen ook te misbruiken. Het 
meeste onderzoek op dit gebied is 
gericht geweest op de risicofactoren 
en resultaten die deze veronderstelde 
cyclus van geweld ondersteunen. Een 
van de consequenties van dit 
eenzijdige standpunt is geweest dat 
ouders die als kind zijn misbruikt 
gestigmatiseerd worden, waardoor zij 
niet vrijuit kunnen spreken en hulp 
kunnen zoeken. De auteur betoogt dat 
het klassieke dichotome model niet 
bijdraagt aan een dieper begrip van de 
overdracht van geweld. Gebleken is 
dat tenminste twee derde van de 
ouders die als kind zijn misbruikt zelf 
niet vervallen in misbruik. Dit gegeven 
zou voldoende moeten zijn om de 
processen te achterhalen die 
beschermen tegen misbruik. De auteur 
stelt een transformatiemodel voor dat 
nieuwe theoretische concepten en 
kaders mogelijk maakt. Dit dynamische 
model vormt een combinatie van 
trauma-theorieën en feministische 
noties over geweld en is gebaseerd op 
diepte-onderzoek naar de verhalen van 
subjecten. 
Met literatuuropgave. 

13 
Frenken, J. 
De verkrachter bestaat niet; de stand 
van zaken in de literatuur 
Maandblad geestelijke volksgezond-
heid, 50e jrg., nr. 9, 1995, pp. 944-957 
Sinds de jaren zeventig zijn in 
Noord-Amerika veel onderzoeken 
verricht naar de factoren die een rol 
spelen in het ontstaan van seksueel 
gewelddadig gedrag. Studies onder 
zowel normale populaties als onder 
criminele en klinische populaties 
wijzen erop dat 'de' verkrachter niet 
bestaat; de heterogeniteit in motieven, 
achtergronden en delictkenmerken is 
groot. Op basis van deze onderzoeken 
zijn nieuwe, voorlopige, theoretische 
modellen geformuleerd die de 
vroegere monocausale zienswijzen 
verbreden en die zowel situationele, 
seksuologische, psychopathologische 
als door de vrouwenbeweging naar 
voren geschoven sociaal-culturele 
factoren pogen te integreren. Hoe 
groot is de verklaringskracht van dit 
onderzoek en deze modellen? Dit 
artikel geeft de stand van zaken in de 
angelsaksische onderzoeksliteratuur. 
Eerst bespreekt de auteur een viertal 
deelterreinen in het onderzoek. Daarna 
geeft hij een typologie van verkrach-
ters waarin wordt gepoogd de 
heterogeniteit van verkrachters terug 
te brengen tot een beperkt aantal 
categorieën: de opportunistische 
verkrachter, de compenserende 
verkrachter, de boosheidsverkrachter 
en de sadistische verkrachter. Aan het 
eind van het artikel beschrijft de 
auteur enkele implicaties van de 
verworven inzichten voor de 
behandeling van verkrachters. De 
auteur zou ervoor willen pleiten 
onderzoek te stimuleren naar de 
ontwikkeling van behandelvormen voor 
verkrachters in het kader van hun 
detentie. Daartoe is samenwerking 
geboden tussen justitie, het 
gevangeniswezen, de reclassering en 
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de (algemene) geestelijke gezond-
heidszorg. 
Met literatuuropgave. 

14 
Mischkowitz, R. 
Von der 'gáhrenden Unreife der 
Jugend'; das Thema Alter, Geslecht und 
Kriminalitát im Spiegel kriminologischer 
Betrachtungen 
Monatsschrift f0r Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 78e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 165-181 
Criminologen zijn van oudsher 
gefascineerd door de kennelijk 
constante leeftijdscurve' van de 
criminaliteit: al ongeveer een eeuw 
lang blijkt uit de cijfers een snelle 
stijging in delinquentie tot zo rond het 
twintigste levensjaar, waarna de curve 
opnieuw scherp daalt om vanaf eind 
twintiger levensjaren geleidelijk af te 
vlakken. Deze 'invariantie-hypothese' 
lijkt door de tijden, culturen en 
politiek-maatschappelijke ontwikkelin-
gen heen te worden bevestigd; ofwel, 
los van cohorte- en tijdvak-effecten. 
Minder eenszgezind is de criminologie 
over de mogelijke verklaring: ligt dit nu 
aan psychische/ontwikkelingspsycho-
logische factoren, of juist aan sociale 
factoren zoals toenemende bindingen 
met de samenleving, is er sprake van 
zoiets als het 'uitrijpen' (maturing out) 
van delinquente carrières? Verder is 
het de vraag wat er nu precies zo 
scherp terugloopt vanaf een bepaalde 
leeftijd: het aantal delictplegers 
(prevalentie), het aantal nieuwe 
delictplegers (incidentie), de 
gemiddelde jaarlijkse frequentie van 
delictplegen (de lambda), enzovoort. 
De auteur laat zien dat ook voor het 
Duitse cijfermateriaal geldt dat dwars 
door de onstuimige twintigste eeuw 
heen, de curve constant lijkt. Bij 
voorbeeld het aantal geweldsdelicten 
onder jongeren stijgt snel tot aan het 
18e levensjaar, om daarna ook direct 
scherp te dalen; dit laatste overigens 
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in tegenstelling tot de recente situatie 
in Amerika. Voor het aandeel 
veroordeelde vrouwen ten opzichte 
van de mannen geldt tenslotte dat dit 
de laatste decennia weliswaar 
geleidelijk toeneemt, maar reeds 
enkele malen eerder deze eeuw 
ongeveer gelijk was aan nu. 
Met literatuuropgave. 

15 
Punch, M. 
Grievous business harm: exploring 
corporate violence 
European journal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
92-105 
G.B.H.: een woordspeling: geen 
grievous bodily haan, maar grievous 
business harm, een nog weinig 
onderzochte vorm van criminaliteit. De 
schade die hieruit voortvloeit kan 
enorm zijn. Genoemd worden o.a. 
Chernobyl, explosies in de chemie 
zoals Seveso en Bhopal, de brand in 
de fabriek van Sandos in Zwitserland, 
die tot vervuiling van de Rijn leidde, de 
ongelukken met de Amoco Cadiz bij 
Bretagne en de Exxon Valdez in 
Alaska. Het bedrijfsleven kan 
slachtoffers (bij het ongeval te Bhopal 
in India vielen meer dan 2000 doden 
en minstens 200.000 mensen raakten 
gewond, waarvan ruim 30.000 ernstig) 
maken en het milieu vervuilen. 
Waarom onttrekken ondernemingen 
zich vaak aan de gevolgen van hun 
daden? De auteur geeft drie 
verklaringen: het strafrecht is veelal 
gebaseerd op het individu; het 
bedrijfsleven wordt geregeld door het 
civiele en administratieve recht en de 
politie trekt zich direct terug als men 
geen individuele dader kan vinden; de 
macht en de invloed van grote 
ondernemingen. Zo wist het 
management dat de Ford Pinto een 
defect vertoonde, maar men besloot 
het ontwerp niet te veranderen omdat 
dit te duur was en men berekend had 
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dat het goedkoper was om de claims 
van de verzekeringen uit te betalen. 
Eenzelfde redenering gold voor de DC 
10 en het geneesmiddel Thalidomide. 
Geconcludeerd wordt dat meer 
aandacht aan dit onderwerp moet 
worden besteed omdat de risico's - 
technologische rampen, industriële 
ongevallen en catastrofes tijdens 
reizen - steeds groter worden. Als de 
enige sanctie voor bedrijven bestaat 
uit het betalen van een boete zal dit 
door grote ondernemingen nauwelijks 
als straf worden ervaren. De auteur 
bepleit criminalisering omdat het tegen 
het rechtsgevoel indruist dat managers 
van bedrijven zich aan de gevolgen 
van hun daden kunnen onttrekken, 
terwijl individuen zwaar gestraft 
worden voor hun 'misse' daden. 
Met literatuuropgave. 

16 
Riggs Hafley, S., Tewksbury, R. 
The rural Kentucky manjuana industry; 
organization and community involve-
ment 
Deviant behavior, 16e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 201-221 
De auteurs onderzoeken de 
marihuana-bedrijfstak in het landelijke 
Kentucky. Zij stellen dat het een vorm 
van georganiseerde misdaad is. De 
plattelandscultuur is zowel een 
voedingsbodem als een bescherming 
voor hen die zich bezighouden met het 
verbouwen en distribueren van 
marihuana. Sociaal-economische 
factoren spelen een rol in het 
voortbestaan van de marihuana-
bedrijfstak. Sterke informele sociale 
controle en een duurzaam wantrouwen 
tegenover buitenstaanders zorgen 
ervoor dat deze bedrijfstak ongestoord 
kan voortleven. De leden van 
marihuana-bedrijfstak in Kentucky 
vormen tezamen een bende, aangezien 
ze voldoen aan de kenmerken: 
gespecialiseerde vaardigheden, 
beschikken over en beschermen van 
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bezwarende informatie over andere 
bendeleden, oefenen sociale controle 
uit binnen hun groep en kennen een 
hiërarchische structuur, waarbij de 
laagst geplaatste leden de grootste 
kans lopen opgepakt te worden. Het 
onderscheid tussen deze bende en 
andere georganiseerde misdaad-
groepen bestaat er uit dat de groep in 
Kentucky geen leiderschap kent. Zelf 
achten de leden zich geen criminelen, 
maar menen zij belegerd te worden 
door de buitenwacht. Al generaties 
lang werken buren in deze streek 
samen bij het zaaien en oogsten van 
de gewassen. Deze praktijk is mee 
overgegaan toen men overstapte op 
een ander gewas, marihuana. De 
belangrijkste factor die zorgt voor 
stabiliteit en structuur van de bende is 
de al generaties lang bestaande 
verwantschap binnen de lokale 
gemeenschap. Door die hechte 
verwantschap hebben zij ook een 
sterke invloed op de lokale autoritei-
ten, middels verkiezingen, waardoor zij 
van hen minder te vrezen hebben dan 
van de 'state' en federale wets-
handhavers. 
Met literatuuropgave. 

17 
Savona, E.U. 
Beyond criminal law in devising 
anticorruption policies; lessons from the 
Italian experiénce 
European journal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
21-37 
De auteur werkt de rationele 
keuzetheorie (het dominante 
paradigma in de economische 
wetenschap) uit met betrekking tot het 
nemen van anticorruptie maatregelen. 
Vragers en aanbieders op de markt 
van corruptie zijn rationeel. Corruptie 
als economisch goed wordt gekocht 
en verkocht conform de markt-
omstandigheden. De verkoper 
(politicus, ambtenaar) en de koper 
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(bedrijfsdirecteur, maffiabaas) gaan 
een illegale ruilrelatie aan om 
bepaalde mogelijkheden of voordelen 
te maximaliseren. Daarbij zoeken zij 
minimalisering van 'kosten', dus van 
risico's om vervolgd, gearresteerd en 
veroordeeld te worden met alle daarbij 
behorende stigmatiseringen. Net  als in 
de economische wetenschap met zijn 
traditie van kwantificering, kan de 
rationele keuze theorie in de politieke 
wetenschappen de variabelen die van 
invloed zijn op voordelen en risico's 
van corruptie, in formules met elkaar 
relateren. De auteur licht deze 
kwantificeerbare samenhangen toe 
met corruptie in Italië. Met dit 
voorbeeld verduidelijkt hij de 
sociaal-economische, culturele, en 
psychologische factoren die bij 
corruptie een rol spelen en de relaties 
tussen corruptie en georganiseerde 
criminaliteit. Hij concludeert dat het 
strafrechtelijke systeem effectief is. Dit 
betekent niet dat er meer geïnvesteerd 
moet worden in criminele sancties. 
Want wat ook nodig is, is een 
structurele aanpak van corruptie-
markten, waarvan de risico's vergroot 
en de voordelen verminderd worden. 
Met literatuuropgave. 

18 
Schmblzer, G. 
Aktuelle Diskussionen zum Thema 
'Frauenktiminalitt'; ein Einstieg in die 
Auseiriandersetzung mit gegenwrtigen 
Erldárungsversuchen 
Monatsschrift fër Kriminologie und 
Straftechtsreform, 78e jrg., nr. 4/5, 
1995, pp. 219-235 
In dit artikel worden enige pogingen 
tot verklaring van de criminaliteit van 
vrouwen behandeld, die de discussie 
daarover in het Duitstalige gebied 
beheerst hebben. Daarbij worden twee 
andere zaken behandeld die nauw 
samenhangen met de theorievorming 
over vrouwencriminaliteit: de 
ontwikkeling van de criminologie in de 
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tweede helft van de 20e eeuw en de 
gebruikte criteria voor wetenschappe-
lijke theorievorming. De auteur hecht 
grote waarde aan de ontwikkeling van 
de kritische criminologie die, anders 
dan de klassieke criminologie, niet 
gericht is op daders maar op de 
criminalisering van daad en dader. De 
feministische criminologie heeft zich 
daarbij aangesloten, onder meer door 
'vrouwelijkheid' te gaan zien als een 
maatschappelijk construct. De 
feministische wetenschapskritiek heeft 
zich ontwikkeld tot machtskritiek. De 
theorievorming over vrouwen-
criminaliteit heeft betrekking op het 
criminele gedrag van vrouwen en de 
reacties daarop, de verhouding tussen 
de criminaliteit van vrouwen en die 
van mannen, de structuur van 
vrouwencriminaliteit en veranderingen 
in de criminaliteit van vrouwen. De 
criminologische theorievorming is 
herleidbaar tot biologische, psycholo-
gische en sociologische vooronderstel-
lingen. De auteur sluit af met een 
veroordeling van de combinatie van 
het abolitionistische en het radicaal-
feministische perspectief dat strafrecht 
en criminologie beschouwt als louter 
onderdrukking van de vrouw. 
Met literatuuropgave. 

19 
Tombs, S. 
Law, resistance and reform: 'regulating' 
safety crimes in the UK 
Social & legal studies, 4e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 343-365. 
De discussie over witte-boorden 
criminaliteit heeft er (ook) in het 
Verenigd Koninkrijk sinds een aantal 
jaar een nieuw thema bij gekregen: 
misdrijven tegen de bedrijfsveiligheid, 
ofwel in zware vorm 'doodslag door 
bedrijven'. In het Engeland van de 
jaren tachtig, waarin deregulering en 
ruim baan voor de vrije markt hoog in 
het vaandel stonden, groeide niettemin 
tevens de politieke en wetenschappe- 
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lijke interesse voor de verantwoorde-
lijkheid van grote bedrijven voor de 
veiligheid van werknemers en klanten. 
Gedacht werd aan een systeem van 
zelf-regulering. Aanleiding vormden 
enkele zeer grote ongevallen; zoals in 
de chemische sector en met de 
veerboot bij Zeebrugge. Daarenboven 
is sprake van groeiende invloed van de 
Europese Unie op de Engelse 
regelgeving, en dus van Europese 
landen met een meer interventionisti-
sche traditie van de staat in de markt. 
Aldus laten de auteurs zien, met onder 
meer een beroep op de bijna vergeten 
Marx, dat legen de verdrukking in' 
van de Thatcheriaanse tijdgeest, de 
beweging voor veiliger regelgeving in 
bedrijven aan invloed wint. Comple-
mentair is het criminaliseren, in de zin 
van het meer en meer als misdrijf 
definiëren en als zodanig strafrechte-
lijk afhandelen, van aantoonbaar 
nalatig handelen van bedrijven. De op 
dit punt al te scherp calculerende 
ondernemer wordt aangeklaagd. Naast 
geldboete en/of vrijheidsstraf 
suggereren de auteurs een vorm van 
taakstraf zoals deze in Californië al 
eens werd opgelegd. Hier werd een 
bedrijf verplicht om een lokale 
universiteit te financieren bij de 
ontwikkeling van een 
bedrijfsgezondheids- en veiligheids-
programma, waarvan de implementatie 
vervolgens door justitie werd 
gecontroleerd. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

20 
Landreville, P., P. Laplante 
Le viefflissement de la population 
pénitentiaire du Québec 
Déviance et société, 19e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 237-254 
In dit artikel wordt een onderzoek naar 
de samenstelling van de penitentiaire 
bevolking in Québec (met straffen van 
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twee of meer jaar) gedurende de 
periode van 1972 tot 1991 beschreven. 
De auteurs constateren dat de 
gevangenisbevolking gedurende die 
periode aanzienlijk vergrijsde. Na een 
weergave van de belangrijkste 
gegevens omtrent de leeftijd waarop 
men de gevangenis betreedt wordt 
een analyse gegeven van de 
veranderingen aan de hand van: de 
demografische hypothese; de relatieve 
vermindering van het aantal jongeren; 
het toenemen van het aantal ouderen. 
Hoewel niet kan worden uitgesloten 
dat deze omstandigheid te verklaren is 
door wijzigingen in het gedrag van 
delinquenten lijkt het toch dat deze 
wijzigingen vooral moeten worden 
toegeschreven aan de sociale controle 
en aan wijzigingen die te maken 
hebben met de politiek en de praktijk 
van de strafuitvoering. De beslissingen 
van de wetgever, van hen die de 
strafuitvoering, verzorgen, net als de 
rechters, spelen een even belangrijke 
rol als de transformaties van de 
'criminaliteit' door de wijzigingen van 
de tarieven voor opsluiting en de 
structuur van de populatie die met de 
gevangenis te maken heeft. 
Met literatuuropgave. 

21 
Weisman, R. 
Reflections on the Oak Ridge 
experiment with mentally disordered 
offenders; 1965-7968 
International journal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
265-290 
Eind jaren zestig begon in Ontario een 
stoutmoedig experiment voor de 
behandeling van psychisch gestoorde 
delinquenten. Oak Ridge is een 
instelling voor psychisch gestoorde 
mannen die schuldig zijn aan 
brandstichting, meervoudige moord, 
verkrachting en zware gewelds-
uitoefening. De basisideëen van de 
Social Therapy Unit waarin cognitief 
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nog goed functionerende delinquenten 
worden behandeld, kwamen van Eliott 
Barken Hij had tijdens zijn internatio-
nale reizen R.D. Laing, Martin Buber 
en pioniers op het gebied van 
groepstherapieën ontmoet Ook zijn 
reizen voor Maoïstisch China waarin 
hij kennismaakte met de methoden 
van de Chinese gevangenkampen om 
mensen blijvend om te vormen, lieten 
hun sporen na. De patiënt wordt met 
harde methoden (dag in dag uit 
groepstherapie, geen privacy, geen 
afleiding, 's nachts alle lichten aan, en 
dat alles weken en soms maanden 
achtereen) ertoe gebracht zijn 
pathologie die altijd verscholen had 
gelegen achter een façade van 
normaliteit, naar de oppervlakte te 
brengen en in de groep te tonen en te 
herbeleven. De groep levert hierbij 
ondersteuning, want de krankzinnige 
crimineel is behalve gestoord ook een 
therapeut De reconstructie van de 
persoonlijkheid berust op het idee dat 
genezing pas kan ontstaan door het 
doorbreken van de opgebouwde 
verdedigingen. Ook wordt er 
behandeld met LSD, scopolamine en 
methedrine. De auteur licht de 
hellevaart van de joumey through 
madness toe met voorbeelden van 

genezen patiënten. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

22 
Billikas, C. 
The ideal juvenile rehabilitation 
program; an integrated system 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 21e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 411-424 
In dit artikel houdt de auteur een 
warm pleidooi voor een nieuw, 
integraal systeem als grondslag voor 
de behandeling van jeugdige 
delinquenten. De huidige 
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behandelingsmethoden zijn fragmenta-
risch, zij richten zich slechts op 
componenten van het gedrag en niet 
op het individu. Bovendien zorgt de 
financiering van de diverse projecten 
er voor dat zij elkaars concurrenten 
zijn. Sociale instellingen als kerk, 
school en gezin en professionele 
hulpverleningsinstanties communice-
ren niet. Jongeren worden 'overgedra-
gen' van de ene naar de andere 
instantie in een reeks van stappen 
waarbij ook de verantwoordelijkheid 
voor het kind van hand tot hand gaat 
Dit seriële denken moet volgens de 
auteur worden doorbroken. In plaats 
daarvan zou er integraal, en circulair 
werkend systeem moeten worden 
ontworpen waarbij alle betrokken 
instanties hun verantwoordelijkheden 
behouden en in samenwerking met 
elkaar een totale 'zorgomgeving' 
creëren zodat er snel en flexibel kan 
worden gereageerd als kinderen 
dreigen te ontsporen. 

23 
Dicataldo, F., Th. Grisso 
A typology of juvenile offendets based 
on the judgements of juvenile court 
professionals 
Criminal justice and behavior, 22e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 246-262 
Tot de bekendste typologieën van 
jeugdige wetsovertreders behoren die 
van Jenkins en zijn collega's (Hewitt & 
Jenkins, 1946; Jenkins & Glickman, 
1947) en later Quay (1966, 1987), die 
een empirische benadering hanteer-
den, gebaseerd op grote aantallen 
variabelen, verkregen uit de gegevens 
van rechtbanken en kinderklinieken. In 
dit artikel wordt nagegaan of een 
cluster-analyse van jeugdstrafzaken, 
gebaseerd op het oordeel van 
deskundigen op het gebied van het 
jeugdstrafrecht (rechters, advocaten, 
reclasseringsambtenaren), een 
typologie oplevert gelijk aan die van 
Quay. Het betrof hier beschrijvingen 
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van deskundigen in 1.423 jeugdzaken 
met 93 variabelen. Een cluster 
analytische methode creëerde drie 
duidelijk gescheiden clusters van 
jeugdige wetsovertreders, met 
verschillende variabelen zowel op 
demografisch gebied als wat de soort 
van overtreding betrof. De auteurs 
geven een aantal stellingen voor 
onderzoek gericht op een beter begrip 
van hoe deskundigen in jeugd-
strafzaken zaakinformatie verwerken 
en jeugdige overtreders classificeren. 
Met literatuuropgave. 

24 
Garrett, D. 
Violent behaviors among African-
Amenkan adolescents 
Adolescence, 30e jrg., nr. 117, 1995, 
pp. 209-216 
Sinds 1980 neemt in de verstedelijkte 
gebieden van de Verenigde Staten het 
geweld onder Afro-Amerikaanse 
jongeren hand over hand toe. In de 
periode van 1988 tot 1990 werd 70% 
van de geweldsdelicten in Wayne 
County (Michigan) door jongeren met 
een dergelijke achtergrond gepleegd.. 
Gebruikmakend van Erikson's 
psychosociale ontwikkelingstheorie 
tracht de auteur hiervoor een 
verklaring te vinden. Hij constateert 
dat het identificatieproces, dat het 
centrale thema vormt in het leven van 
alle adolescenten, bij Afro-
Amerikaanse jongeren vaak resulteert 
in lidmaatschap van een straatbende. 
Daarnaast moeten echter ook een 
algemeen geldend tekort aan sociale 
vaardigheden en het gebrek een 
economische vooruitzichten worden 
gezien als factoren die bijdragen tot 
agressief gedrag en het plegen van 
(gewelds)delicten. Volgens de auteur 
zou elke vorm van interventie enerzijds 
gericht moeten zijn op het verbeteren 
van de vooruitzichten van de jongeren 
en anderzijds op het verhogen van de 
kansen op een positief verlopend 
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identificatieproces, bij voorbeeld door 
de training van agressieve jongeren in 
handen te geven van Afro-
Amerikaanse leeftijdsgenoten. 
Met literatuuropgave. 

25 
Guillemin, M., A. Luyckx 
De strijd tegen de mensenhandel, de 
reclame voor diensten van sexuele aard 
en de bescherming van de minderjari-
gen in het domein van de seksualiteit 
Vigiles, le jrg., nr. 3, 1995, pp. 19-27 
De bevindingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie inzake 
mensenhandel, heeft ertoe geleid dat 
de Belgische wetgeving met 
betrekking tot de bestrijding van de 
mensenhandel aanzienlijk is 
aangescherpt. De auteurs geven een 
overzicht van recente wetgeving die 
aan minderjarigen een betere 
bescherming biedt tegen seksuele 
misdrijven en waardoor de overheid 
bijkomende mogelijkheden krijgt in de 
strijd tegen de mensenhandel in het 
algemeen en de seksuele exploitatie in 
het bijzonder. Drie recent ingevoerde 
wetten worden besproken. Ten eerste 
de wet tot bestrijding van de 
mensenhandel en kinderpornografie. 
Ingegaan wordt op het binnenbrengen 
van vreemdelingen, de bepalingen met 
betrekking tot het begrip prostitutie, 
de kinderpornografie, het extra-
territorialiteitsbeginsel, de vordering tot 
staking en de uitvoering en opvolging 
van de wet. De tweede wet die 
besproken wordt het commerciële 
netwerk voor diensten van seksuele 
aard beter te reguleren. De wetgever 
heeft met deze wet een evenwicht 
gezocht tussen het constitutioneel 
recht van vrije meningsuiting en de 
bescherming van de minderjarigen. 
Tenslotte wordt ingegaan op de wet 
betreffende seksueel misbruik van 
minderjarigen. Deze wet geeft regels 
met betrekking tot het schuldig 
verzuim, de verjaring en het verhoor, 
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de mogelijkheid van een aktiviteitsver-
bod voor personen met bewezen 
pedofiele neigingen en de mogelijk-
heid tot correctionalisering. 

26 
Mail, E. 
Episode und Doppel-Leben'; zur 
Delinquenz Jugendlicher 
Monatsschrift Kir Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 78e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 153-164 
In dit artikel wordt een verklarings-
model van jeugddelinquentie 
gepresenteerd dat niet gebaseerd is 
op de veronderstellingen van de 
deprivatietheorie. Vooral manlijke 
adolescenten leiden een dubbelleven. 
Enerzijds nemen zij vooral in het - 
weekeinde actief deel aan het 
uitgaansleven met leeftijdsgenoten en 
zijn op zoek naar plezier en actie. 
Daarbij kan delinquent gedrag - als 
vertoon en 'bewijs' van manlijkheid 
een rol spelen. Anderzijds leiden zij 
door de week een normaal leven en 
zijn ze goede en gemotiveerde 
leerlingen of arbeidskrachten. Als het 
delinquente gedrag in de tijd beperkt 
blijft, een 'episode blijft, dan wordUdit 
later gezien als een jeugdzonde. De 
vraag is welke van de twee levens op 
latere leeftijd de overhand krijgt. 
Positieve factoren daarbij zijn: 
veranderingen in de sociale Omgeving 
(partner, kinderen), toenemende 
betrokkenheid bij het beroep en 
daardoor bewerkstelligde veranderin-
gen in het zelfbeeld. Negatieve 
factoren zijn de duur van de oriëntatie 
op een leven van actie, escalatie van 
het delinquente gedrag, een negatieve 
invloed van de reactie daarop door 
controlerende instanties en het 
ontwikkelen van een delinquente 
carrière, De auteur meent dat de 
benadering van jeugddelinquentie als 
specifiek voor een levensfase 
vruchtbaarder is dan de benadering 

vanuit deprivatie, pathologie of 
criminele geneigdheid. 
Met literatuuropgave. 
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27 
Joubert, C. 
National and international aspects of 
undercover po/icing 
The police journal, 68e jrg., nr. 4, 1995, 
pp. 305-318 
Als gevolg van de stijging van 
georganiseerde criminaliteit zijn veel 
Europese landen tot undercoveropera-
ties overgegaan. Bovendien is het 
steeds duidelijker geworden dat deze 
criminaliteit niet langer op nationaal 
niveau alleen is te bestrijden. De 
auteur geeft eerst een kort overzicht 
van de diverse undercovertechnieken. 
Vervolgens gaat zij in op de wijze 
waarop in de vijf Schengenlanden 
gecontroleerde levering, infiltratie en 
het gebruik van informanten zijn 
gereguleerd. Zij concludeert dat er 
geen consensus bestaat over de 
noodzaak van gedetailleerde 
wetgeving, en dat er een opvallend 
grote verscheidenheid is van normen 
met betrekking tot technieken. Zij is 
van mening dat er formele wetgeving 
moet komen, die haar voorkeur heeft 
boven gepubliceerde richtlijnen. 
Undercoveroperaties schenden het 
recht op privacy en daarmee kunnen 
zij conflicteren met de Europese 
Conventie van Mensenrechten. Deze 
Conventie (art. 8, par. 2) verplicht de 
lidstaten tot wetgeving. Nationale 
wetgeving is ook noodzakelijk omdat 
undercoveroperaties de Staat kunnen 
betrekken bij criminele acties, en 
omdat nationale wetgeving buurlanden 
inzicht geeft in wat is toegestaan. 
Met literatuuropgave. 
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28 
Oakley, R. 
Police training in Europe on ethnic 
relations 
The police journal, 68e jrg., nr. 4, 1995, 
pp. 325-332 
Sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog is er sprake van een 
toenemende emigratie vanuit 
Zuideuropese landen, Derde Wereld 
landen en landen in oorlogsgebieden 
naar de verschillende Noordeuropese 
landen, Dit resulteert vaak in 
spanningen tussen autochtone en 
allochtone groepen, soms gekenmerkt 
door racistisch geweld en uitingen van 
vreemdelingenhaat. Aanpassing van 
het politiebeleid aan de nieuwe 
multi-raciale samenleving is dan ook. 
noodzakelijk. Daarbij is training van 
politie-ambtenaren een van de 
belangrijkste methodes. Tijdens een 
speciale bijeenkomst, eind 1992, 
werden de praktische richtlijnen .  
hiervoor opgesteld en werden 
voorbeelden van specifieke projecten 
besproken. In aansluiting op deze 
bijeenkomst werd onderzoek gedaan 
binnen de aangesloten landen van de 
Raad van Europa. Het doel hiervan 
was te inventariseren hoever men in 
de verschillende landen is met het 
geven van een dergelijke training. In 
dit artikel wordt verslag gedaan van dit 
onderzoek. Er blijken aanzienlijke 
verschillen te bestaan t.a.v. speciale 
politie-trainingen m.b.t. migranten en 
etnische relaties in de betreffende 
landen. Hierbij zijn vijf ontwikkelings-
stadia te onderscheiden, variërend van: 
er wordt geen speciale aandacht aan 
besteed, tot: specifieke onderwerpen 
worden geïntegreerd in alle trainings-
programma's voor alle politie-
medewerkers. Nederland en Engeland 
bevinden zich in de laatste stadia, 
terwijl andere Europese landen nog 
niet zover zijn. 

29 
Smith, M.R. 
Integrating community poficing and the 
use of force; public education, 
involvement and accountability 
American journal of police, 13e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 1-21 
Centraal in community po/icing staat 
samenwerking tussen burgers en 
politie bij de formulering van het 
politiebeleid. De auteur beperkt zich in 
zijn betoog tot het onderwerp 
geweldsuitoefening door de politie. Het 
betrekken van het publiek bij het 
politiebeleid plaatst de politie voor een 
dilemma. De politie is bevoegd geweld 
uit te oefenen over burgers met wie 
tegelijkertijd een partnership 
opgebouwd moet worden om 
gemeenschapsgerichte beleidsvoering 
inhoud te geven. Volgens de auteur 
bieden enkele uitspraken van het 
Hooggerechtshof de nodige 
aanknopingspunten voor eert publieke 
discussie over het dragen van 
dodelijke en niet-dodelijke wapens bij 
de politie. De discussie met het 
publiek kan gevoerd worden op het 
buurtniveau met bij voorbeeld 
groeperingen als buurtwachten, 
verenigingen van huiseigenaren of 
kerken. Maar ook via contacten met 
maatschappelijke organisaties kan de 
politie het vertrouwen van het publiek 
(her)winnen, voorlichting geven en 
rekenschap geven over het gevoerde 
beleid. Surveys zijn een ander middel 
voor het meten van publieke attitudes 
en opvattingen. De beste manier om 
de politie te informeren over wat leeft 
onder de bevolking, vindt de auteur de 
dagelijkse contacten van de agent op 
straat. 
Met literatuuropgave. 

30 
Soutar, G.N., M.M. McNeil e.a. 
Community satisfaction with po/icing; 
the Western Australian experience 
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The police journal, 68e jrg., nr. 4, 1995, 
pp. 351-367 
Er is nog weinig onderzoek verricht 
naar de wijze waarop tevredenheid 
over het politie-optreden tot stand 
komt, noch naar de implicaties van 
deze totstandkoming voor de 
ontwikkeling van politiestrategieën. De 
gegevens voor de onderhavige studie 
zijn afkomstig van een quasi-random 
steekproef van 2600 huishoudens in 
West-Australië. Gekozen werd voor 
een schriftelijke enquête, omdat dit 
vertrouwelijkheid garandeert aan de 
respondenten, wat belangrijk kan zijn 
nu het hier om politiegegevens gaat. In 
de eerste plaats is dit onderzoek 
nuttig, omdat het laat zien op welke 
terreinen het publiek tevreden is en 
over welke activiteiten ze ontevreden 
is. In het algemeen bleek het publiek 
redelijk tevreden. Over de afhandeling 
van straatcriminaliteit, georganiseerde 
criminaliteit en jeugdcriminaliteit en de 
preventie van inbraak in huizen en 
winkels was het publiek echter minder 
tevreden. In de tweede plaats is dit 
onderzoek bruikbaar, omdat het laat 
zien hoe het brede publiek de veelheid 
aan politie-activiteiten begrijpt en met 
elkaar verbindt. 

Slachtofferstudies 

31 
Gartner, R., R. MacMillan 
The effect of victim-offender 
relationship on reporting crimes of 
violence against women 
Canadian journal of criminology, 37e 
jrg., nr. 3, 1995, pp. 393-429 
Over het algemeen wordt aangenomen 
dat hoe intiemer de relatie is tussen 
een vrouwelijk slachtoffer van een 
delict en de dader, hoe kleiner de kans 
is dat de politie weet krijgt van het 
delict Toch is het empirisch bewijs 
voor deze veronderstelling tot dusverre 
zwak geweest. Dit is grotendeels te 
wijten aan de beperkingen van de 
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gebruikelijke slachtoffer-studies. Het 
onderzoek waarvan hier verslag wordt 
gedaan heeft veel van deze beperkin-
gen overwonnen. Uit de resultaten van 
het onderzoek blijkt dat Veel van de 
strafrechtelijke kennis van geweld 
tegen vrouwen systematisch vertekend 
is. Van alle soorten van geweld tegen 
vrouwen wordt slechts een klein deel 
gemeld bij de politie. Geweld binnen 
een intieme relatie wordt het minst 
gemeld. De mate van 'onder-
rapportage' bleek onafhankelijk te zijn 
van de ernst van het geweld en de 
kenmerken van het slachtoffer. Ook 
werd een tijd-effect gevonden. Het 
verschil in de aangifte van geweld 
door vreemden en door minder intieme 
vrienden en bekenden bleek de laatste 
jaren kleiner te zijn geworden. Dit 
wordt enerzijds gezien als een succes 
van het feminisme dat erop gericht is 
geweest ook het geweld van bekenden 
tegen vrouwen te criminaliseren. 
Anderzijds vormt het een ondersteu-
ning van de theorie van Horwitz die 
zegt dat ook intieme relaties 
'contractuele overeenkomsten zijn 
geworden tussen soevereine 
individuen'. De auteurs bespreken de 
theoretische, methodologische en 
beleidsimplicaties van hun bevindin-
gen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Keane, C. 
Victimization and fear; assessing the 
role of offender and offence 
Canadian journal of criminology, 37e 
jrg., nr. 3, pp. 431-455 
De relatie tussen slachtofferschap en 
angst voor criminaliteit is al vaak 
onderwerp van onderzoek geweest. De 
soms conflicterende en verwarrende 
resultaten, worden door sommigen 
toegeschreven aan methodologische 
problemen. In het artikel wordt 
geprobeerd een aantal van de 
problemen dat samenhangt met de 
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slachtofferschap-angst relatie op te 
lossen door te onderzoeken hoe 
verschillende typen daden en 
verschillende typen daders tot twee 
verschillende vormen van angst leiden. 
Onderscheiden werd tussen publieke 
angst (angst om na zonsondergang 
alleen in de wijk rond te lopen) en 
private angst (angst om na zonsonder-
gang alleen thuis te zijn). Voor het 
onderzoek werden 12.300 vrouwen van 
boven de 18 jaar telefonisch 
geïnterviewd. Hoewel elk type angst 
haar eigen karakteristieken had, 
werden toch ook veel gemeenschap-
pelijke kenmerken gevonden. 
Opvallend was dat verschillende 
vormen van psychologisch slachtoffer-
schap, zoals gevolgd worden, een 
obsceen telefoontje ontvangen en het 
blootgesteld worden aan een 
onbehoorlijke voorstelling ook voor 
sterke angstgevoelens zorgden. 
Met literatuuropgave. 

33 
Small, M.A. 
Constitutional challenges to child 
witness protection legislation; an update 
Violence and victims, 9e jrg., nr. 4, 
1994, pp. 369-377 
In de verschillende Staten van Amerika 
zijn verscheidene wetten aangenomen 
die tot doel hebben gerechtelijke 
procesvoering minder traumatisch te 
laten verlopen voor kinderen, die als 
getuige moeten optreden. Deze wetten 
zijn met name gericht op bescherming 
van die kinderen die emotioneel in de 
war zouden raken bij een directe 
confrontatie met de verdachte (bij 
voorbeeld in incestzaken). De wetten 
voorzien in de mogelijkheid van fysieke 
scheiding van getuige en verdachte 
(van het plaatsen van een scherm 
tussen hen in, via getuigenverklaringen 
opgenomen op video, gesloten 
televisiecircuits in een richting, tot 
gesloten televisiecircuits in beide 
richtingen). De betreffende wetten zijn 

al in vele onderzoeken onder de loep 
genomen vooral door psychologen. In 
dit artikel wordt de huidige stand van 
zaken m.b.t. de wettelijke bescherming 
van jeugdige getuigen in recente 
procesvoeringen gegeven. De auteur 
beschrijft vervolgens de ontwikkelin-
gen in de Staat Illinois, waar onder 
invloed van de publieke opinie steeds 
verdergaande beschermende wettelijke 
maatregelen werden genomen t.a.v. 
jonge getuigen. Dit ging uiteindelijk 
ten koste van het recht van de 
verdachte op confrontatie met de 
getuige. Tenslotte trekt de schrijver 
conclusies voor wat betreft toekom-
stige ontwikkelingen in andere 
rechtsgebieden op het terrein van 
procesvoering, waarbij kinderen als 
getuigen beschermd zouden moeten 
worden. 
Met literatuuropgave. 

34 
Ullman, S.E., R.A. Knight 
Women's resistance strategies to 
different rapist types 
Criminal justice and behavior, 22e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 263-283 
Aanranding en verkrachting komt in 
de hedendaagse Amerikaanse 
maatschappij zeer veel voor. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat-de gevolgen van 
daadwerkelijke verkrachting op 
langere termijn veel groter zijn dan 
wanneer er sprake is van een poging 
tot verkrachting. Daarom is het zeer 
belangrijk om de invloed van de 
strategieën waarmee verzet wordt 
geboden tegen verschillende typen 
verkrachters te bepalen. Hiertoe 
werden politieverslagen en getuigen-
verklaringen van 147 vrouwen 
geanalyseerd, die ofwel verkrachting 
hadden weten te voorkomen, of 
verkracht werden door mannen die 
hiervoor werden veroordeeld. De 
onderzoekers maken hierbij gebruik 
van de derde versie van de Massa-
chusetts Treatment Centre Rapist 
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Typology', en onderscheiden vier 
soorten verkrachters: opportunistische, 
innerlijke woede uitende, sadistische 
en wraakzuchtige typen. De 
onderzoekers vinden geen overtui-
gende bewijzen dat de effectiviteit van 
een bepaalde verzetsstrategie verband 
houdt met het type verkrachter. In in 
algemeenheid kan worden gesteld dat 
verbaal verzet (schreeuwen en 
smeken) veel minder effectief is dan 
fysiek verzet (vechten en vluchten). 
Het zich fysiek verzetten blijkt effectief 
bij alle soorten verkrachters en 
resulteert niet in meer fysiek letsel 
waar het bij voorbeeld sadistische 
verkrachters betreft, zoals wel werd 
verondersteld. De auteurs geven tot 
slot aan wat de beperkingen waren 
van hun onderzoek. 
Met literatuuropgave. 
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Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de onderzoeksre-
sultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen 
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