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Deel I
Sectorprotocol
Aanbieders Fysieke Kansspelgelegenheden
(Speelcasino’s en speelautomaten-casino’s)

De gemeenschappelijke noemer
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1. Inleiding
De gehele fysieke kansspel sector is sinds medio maart volledig gesloten in verband met
de landelijke maatregelen en risico’s ten aanzien van de verspreiding van het coronavirus.
Op 23 maart jongstleden heeft het kabinet de beoogde sluiting van al deze fysieke
kansspelgelegenheden bekrachtigd met een formeel besluit: “Casino’s, speelhallen en
daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten.”1 Effectief ziet deze sluiting op:
-

Speelcasino’s, conform artikel 27h van de Wet op de Kansspelen (WOK) - dit betreft
de veertien vestigingen van Holland Casino.
Speelautomaten-casino’s, wettelijk aangeduid als speelautomatenhallen, conform
artikel 30h van de Wet op de Kansspelen. (Hierna ‘speelautomaten-casino’s’)2.

In dit sectorprotocol aanbieders fysieke kansspelgelegenheden presenteren de
gemeenschappelijke aanbieders regels en bepalingen waaronder zij het verantwoord
achten om de deuren weer te openen. Dit sectorprotocol valt uiteen in drie delen:
•
•
•

Deel I – De gemeenschappelijke noemer
Deel II – Protocol Deel-sector Speelcasino’s (Protocol verantwoord casinobezoek)
Deel III – Protocol Deel-sector Speelautomaten-casino’s

De beide deelprotocollen zijn zelfstandig leesbaar en zelfstandig in te zetten. Hierbij
zijn, waar voor de problematiek die ons voorligt relevant en passend, de protocollen zo
optimaal mogelijk geüniformeerd.
Er is toegewerkt naar een consistent kader en consistentie in de onderliggende principes
voor de keuzes voor de maatregelen om op een verantwoorde wijze om te gaan met
aspecten als afstand borgen, beschermingsmaatregelen, toezicht en handhaving,
organisatie en communicatie. Hierbij is tevens voorzien in de voortzetting van de
onderlinge afstemming in de periode dat de heropening effectief is en de maatregelen
in werking gesteld zijn. Zo zal er sprake zijn van een wekelijks overleg op bestuursniveau.
Ervaringen met de werking en naleving e.d. zullen worden gedeeld. Er vindt afstemming
plaats indien er voorgenomen wijzigingen zijn. En natuurlijk zullen de vervolgstappen,
vanuit de nieuwe (tijdelijke) “1,5 meter” werkwijze naar de “normale werkwijze“,
afgestemd worden. Welke maatregelen verdwijnen weer, hoe, wanneer etc.
Dit maakt dat het voor de overheid ook eenvoudiger is om een consequente lijn te
trekken daar waar zaken soortgelijk zijn. Uiteraard bestaan er verschillen en daar waar
die er zijn wordt daar recht aan gedaan met passende maatregelen, die dan ook anders
zijn tussen de twee protocollen. Belangrijkste onderscheid tussen de speelcasino’s en
speelautomaten-casino’s is dat in speelcasino’s naast het aanbod van speelautomaten
ook tafelspelen worden aangeboden.

1

Aldus het persbericht van de Rijksoverheid (‘Aanvullende Maatregelen 23 maart’).

2

Er is een groot aantal kansspelbedrijven actief in dit deel van de sector, waar onder bijvoorbeeld Hommerson Casino,
Flash Casino, Casino Admiral, Flamingo Casino, Gran Casino, Sir Winston Casino, Fair Play Casino en Jack’s Casino.
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2. Positionering sector Aanbieder Fysieke
Kansspelgelegenheden (SAFK).
Dit document en twee aangehechte protocollen (per deel-sector) zien uitsluitend op de
speelcasino’s respectievelijk speelautomaten-casino’s. Zoals hierboven geduid, vormen
deze tezamen de sector van Aanbieders Fysieke Kansspelaangelegenheden (SAFK) .
De Nederlandse Kansspelsector
De Sector Aanbieders Fysieke Kansspelgelegenheden is op zich weer een deel van
de totale Nederlandse kansspelmarkt (waartoe ook loterijen, paardenrennenweddenschappen
en sportweddenschappen
behoren). De speelcasino’s en
Kansspelsector
in Nederland
Illegaal / legaal
speelautomaten-casino’s (in het kort casino’s) zien hierbij op de zgn. short odd kansspelen.
Concreet wordt hiermee bedoeld: inzet en uitkomst van het kansspel volgen zeer kort
na elkaar. Loterijen en weddenschappen behoren daarentegen tot de zgn. long odd
kansspelen. Hierbij is het moment tussen inzet en uitkomst van het kansspel gespreid over
een langer tijdsbestek.
Figuur: De Nederlandse kansspelmarkt (legaal / illegaal)
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Regulering Nederlandse kansspelsector & illegaal aanbod
Het exploiteren van kansspelen is in Nederland een vergunde activiteit. Zonder deze
vergunning is het aanbod in strijd met de wet en daarmee illegaal. Aangezien kansspelen
aangeboden via het internet (de zgn. online gaming), ofwel door de wetgever geduid als
Kansspelen op afstand, thans nog een wettelijk niet toegestane activiteit is, en er derhalve
geen vergunningen voor verstrekt zijn, is het online aanbieden van kansspelen een illegale
activiteit.
Illegale (buitenlandse) partijen spelen hier gretig op in. De vlucht naar het illegale online
kansspelaanbod neemt hand over hand toe. Vrij kort na de verplichte sluiting trok de
Kansspelautoriteit hierover al aan de bel. Dit nadat gebleken was advertenties voor online
“corona vrij” gokken als paddenstoelen uit de grond schoten. Dit is een kwalijke zaak,
temeer daar het illegale aanbod geen bescherming biedt aan consumenten, zich niet aan
een zorgplicht houdt en in Nederland geen belasting afdraagt.

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit:
“Wij zien dat illegale online aanbieders een slaatje proberen te slaan uit de
huidige situatie. Dat is onaanvaardbaar. We hebben zelfs gezien dat consumenten
worden gelokt naar een zogenoemd Corona-vrij aanbod. Volstrekt verwerpelijk. “
(nieuwsbericht Kansspelautoriteit, 17 maart 2020)

Daarnaast komt het in Nederland helaas nog steeds voor dat er ook illegale landgebonden
kansspelexploitaties (‘underground’) zijn. Denk aan illegale wedkantoren, gokhuizen
en pokertoernooien. Af en toen worden deze ontdekt en wordt er ingegrepen door
de autoriteiten. Er is nu echter een opvallende toename van deze illegale activiteiten
geconstateerd de laatste weken en de autoriteiten hebben regelmatig ingegrepen,
de exploitatie opgerold en mensen beboet (ook in het kader van ongeoorloofde
groepsvorming in het kader van de coronamaatregelen).
Spelers bij illegale kansspelaanbieders spelen zonder enige bescherming op het gebied
van preventiemaatregelen tegen kansspelverslaving. Er zijn grote risico’s ten aanzien van
invloeden van diverse criminogene factoren. Sinds onze sluiting is daarmee binnen de
kansspelsector sprake van dékanalisatie – de trek van consumenten richting het illegale
aanbod. Dit druist in tegen de fundamentele doelstellingen van het kansspelbeleid van de
Nederlandse overheid:
•
•
•

Het beschermen van de consument
Het voorkomen en bestrijden van kansspelverslaving
Het tegengaan van criminaliteit en illegaliteit.

Naast de maatschappelijke effecten wordt de SAFK economisch hard geraakt. In de sector
zijn ongeveer 8000 medewerkers actief en kan als een kapitaalintensieve sector worden
beschreven. De variabele kosten, waarin makkelijk gesneden kan worden, zijn beperkt.
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Het komt er dus op neer dat het overgrote deel van de kosten doorlopen en de omzet
van het ene op het andere moment volledig is weggevallen. Ook financieringen en de
bijbehorende lasten lopen echter gewoon door. Ondernemingen hebben een beroep
gedaan op de NOW regeling en op de mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling.
Maar daarmee is het leed verre van geleden. Bovendien lijden toeleveranciers, partners
maar ook vereniging (cultuur en sport) er ook onder als deze ondernemingen zoveel
economische schade ondervinden.
Het doel van het sectorprotocol is aan te geven op welke wijze op een verantwoorde wijze
kan worden gekomen tot een gecontroleerde heropening van deze bedrijven te komen,
waarvoor hieronder de belangrijkste gemeenschappelijke elementen zijn uiteengezet.

3. Essentiële gemeenschappelijke elementen
Er zijn een aantal belangrijke gemeenschappelijke elementen onderliggend aan de twee
protocollen:
A. Gelijke aard en bijdrage van onze sector en bedrijfsvoering (decennialang):
1. Bedrijven zijn continu gericht op het monitoren en (positief) bijsturen van het gedrag
van mensen, waaronder ook de bewegingen van mensen binnen het casino.
2. Onze bedrijven hebben veel ervaring in het vroegtijdig identificeren van allerlei typen
(speel)gedrag van verschillende gasten en zijn tevens geëquipeerd om snel in te
grijpen wanneer dat noodzakelijk mocht zijn.
3. De operatie wordt steeds ondersteund met een ruime hoeveelheid camera’s. Zowel
deze camera’s als goed getrainde medewerkers op de vloer houden continu de gasten
in de gaten.
4. De toegang tot onze locaties is niet mogelijk zonder langs de verplichte
toegangscontrole te gaan. Een toegangsbewijs is altijd nodig. Onze bedrijven zijn dus
gewend aan het toepassen van strikte toegangscontroles en zijn daar ook al decennia
op ingericht.
5. Gezien de focus op een prettige sfeer en verblijf enerzijds en anderzijds de bijzondere
verantwoordelijkheid in het kader van openbare orde en veiligheid (in en om de
vestigingen) en tevens in het kader van de wettelijke zorgplicht (en daarmee goed
toezicht op de spelers), zijn wij gewend op een heldere wijze (verplichte) instructies en
regelgeving op de vloer te implementeren en te handhaven.
6. Onze medewerkers worden in deze aspecten uitgebreid en frequent getraind.
7. De activiteiten van onze gasten, en daarmee ook de hoeveelheid bewegingen binnen
in de vestigingen, zijn als relatief statisch te duiden. Minder beweging betekent
minder risico dat mensen bij elkaar in de buurt komen.
8. Als wettelijk vergunde kansspelgelegenheden hebben wij een wettelijk verankerde
rol in het borgen dat het spelen van een (short odd) kansspel op een veilige en
eerlijke manier plaatsvindt, met daarbij tevens voldoende oog voor de risico’s
die aan een product als kansspelen verbonden zijn, zoals in het bijzonder
kansspelverslavingsrisico’s. Het is daarmee een beschermende omgeving. Met een
aantrekkelijk en transparant kansspelaanbod wordt de kanalisatie van spelers naar
een gecontroleerd kansspelaanbod vergroot. Zo leveren we een stukje gecontroleerde
vrijetijdsbesteding: Spannende ontspanning, doch in een beheerste omgeving.
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9. Wij opereren in een strak wettelijk gereguleerd kader, onder toezicht van de
Kansspelautoriteit. Onze bedrijven en medewerkers zijn gewend aan regels,
procedures en audits.
10. Hierbij wordt tevens een belangrijke economische en maatschappelijke bijdrage
door onze bedrijven geleverd middels veel directe arbeidsplaatsen (samen ruim
8000 directe banen) en nog een veelvoud aan arbeidsplaatsen bij de toeleveranciers
en partners (indirecte werkgelegenheid). Hier volgt ook een groot bedrag aan
loonbelasting over. Daar komt bij dat over de kansspelomzetten die gerealiseerd
worden een hoog bedrag aan kansspelbelasting (30,1%) aan de Nederlandse Staat
betaald wordt (circa Euro 0.4 miljard) en aanvullend geen btw in aftrek genomen
wordt. De netto fiscale bijdrage is daarmee significant als sector.
11. Als gevolg van de sluiting van onze casino’s kunnen mensen geen gebruik meer maken
van een gecontroleerd ontspanningsaanbod. Mensen missen die ontspanning en een
deel van deze mensen vluchten thans in een illegaal kansspelaanbod. De staat loopt
hier ook grote sommen belastinggeld door mis.
Kortom: De effecten voor de stakeholders worden breed gevoeld.
- De spelers verkeren in een onbeschermde omgeving.
- De legale kansspelaanbieders (wij) hebben geen inkomsten.
- De inkomsten van onze toeleveranciers, partners, verhuurders, adviseurs en de goede
doelen en sponsorpartners staan onder druk.
- Onze medewerkers keren in toenemende mate in onzekerheid over hun baan.
- Financiers zitten in toenemende onzekerheid over de door hun verstrekte
financieringen.
- En tot slot heeft deze hele situatie een groot negatief effect op de Nederlandse
staatskas.
B.

Dezelfde basisprincipes voor maatregelen omtrent de coronarisico’s bij heropening:
1. Holland Casino en brancheorganisatie VAN Kansspelen hebben op soortgelijke wijze
de verantwoordelijkheden voor het management en de borging van alle maatregelen
organisatorisch belegd. Dit ziet op o.a. de speciale coronaverantwoordelijken
en de coronacoördinators (de zgn. CoCo) in de organisatie. Tevens zijn alle
managementlagen, incl. de directie, hier ruim bij betrokken. Er heeft ook afstemming
plaatsgevonden met de medezeggenschapsorganen bij de totstandkoming van de
protocollen.
2. Dezelfde hoofdregels worden gehanteerd bij het toepassen van de corona
risicomaatregelen, uitgaande van het belangrijkste principe: minimale afstand 1,5
meter.
De hoofdregels zien op de volgende zaken:
1. De beperking van het aantal gasten die toegelaten worden tot de casino’s wordt
gebaseerd op 2 normen:
a. De primaire norm: speelplaatsen
Op basis van het principe >1,5 meter afstand tussen gasten wordt het
maximaal aantal speelplaatsen bepaald. Dit is primair leidend voor het aantal
gasten dat toegelaten wordt tot het gebouw.
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b. De secundaire norm: capaciteit
Aanvullend wordt, als extra controle, naar de capaciteit van het gebouw
gekeken, en wordt op basis van de capaciteit een beperkt deel van de
capaciteit genomen als het maximaal aantal gasten.
c. Voorzichtigheidshalve wordt het laagste aantal van de primaire norm (o.b.v.
speelplaatsen) en de secundaire norm (o.b.v. deel van de capaciteit) wordt
vervolgens als plafond gehanteerd voor het aantal gasten dat toegelaten
wordt tot het casino. Vanzelfsprekend is vervolgens de toegangscontrole om
dit te borgen cruciaal.
2. Pieken in de toestroom en het aantal mensen binnen worden zoveel mogelijk
voorkomen c.q. ontmoedigd.
3. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van groepsvorming dan wel concentratie van
mensen. Alles is gericht op spreiding.
4. De toegangscontrole wordt aangescherpt met focus op het aantal mensen dat
maximaal binnen mag. Er wordt strikt en voortdurend hier op toegezien.
5. Medewerkers en bezoekers met symptomen van relevante gezondheidsklachten
worden geweerd.
6. Bewegingen binnen het casino worden zoveel mogelijk beperkt tot het
noodzakelijke en er wordt routing aangebracht om het verkeer in veilige banen te
leiden.
7. Er wordt gebruik gemaakt van fysieke scheidingen (plexiglas schermen,
kuchschermen etc.), in aanvulling op, of als niet anders kan, als alternatief voor de
>1,5 meter.
8. Er worden strikte hygiëne- en beschermingsmaatregelen genomen. Hierbij is
bijzondere aandacht voor de speelautomaten, de geldhandelingen (i.h.b. contant
geld), eten, drinken en de toiletten.
9. Contacten met materialen worden beperkt en contactvlakken worden zeer
regelmatig schoongemaakt en waar nodig gedesinfecteerd. Dit gebeurt met in
acht neming van de meest actuele richtlijnen van het RIVM.
10. Met leveranciers worden heldere werkafspraken gemaakt en strakke procedures
gevolgd. Geldtransport en schoonmaakbedrijven krijgen hierbij bijzondere
aandacht. De protocollen van de leveranciers/dienstverleners worden waar
mogelijk ook gevolgd, indien deze voldoende geacht zijn voor de overheid.
11. Er wordt ruime aandacht besteed aan de continue aandacht voor communicatie
naar de gasten en medewerkers. Hierbij is herkenbaarheid en herhaling essentieel.
Voor de herkenbaarheid zijn communicatiemiddelen voor de hele sector
ontwikkeld. Tevens is er een sector brede slogan geïntroduceerd:
“Speel met & verstand. Houd afstand!”
12. Medewerkers worden extra getraind om de maatregelen te laten werken en
naleving te borgen.
13. Er is extra aandacht voor de wettelijke zorgplicht die gewoon van kracht blijft. Er
worden alternatieve preventiemethoden toegevoegd om hierbij te voorzien in de
eisen van de 1,5 meter maatschappij.
14. Er worden voldoende controlemechanismen in gesteld om de naleving te borgen.
Toezicht en handhaving zijn cruciaal.
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3. Het belang van het protocol en de naleving wordt vanuit de (hoofd)directie
respectievelijk het bestuur onderstreept en dat wordt uit gedragen.
4. Medewerkers krijgen de volledige support van de directie om hun taken in dit kader
goed te doen en gasten en collega’s waar nodig op naleving van de maatregelen aan
te spreken.
Voor de specifieke en concrete invulling van alle maatregelen voor de speelcasino’s en de
speelautomaten-casino’s verwijzen we naar deel II en deel III van dit sector protocol.
4.

Speciale aspecten gereguleerde kansspelbedrijven
Benadrukt moet worden dat alle maatregelen die de sector voornemens is te nemen
in het licht van de coronarisico’s genomen worden met het oog op de veiligheid en
gezondheid van de gasten, medewerkers en toeleveranciers/partners. Daarenboven zullen
de bedrijven in deze sector onverminderd voldoen aan de wettelijke eisen vanuit o.a. de
Wet op de Kansspelen en de (lokale) vergunningen. De corona maatregelen mogen en
zullen daar op geen enkele manier afbreuk aan doen en naar de stellige overtuiging van
de sector staan deze maatregelen hier ook niet op gespannen voet mee. Wij kennen onze
plichten en rol als geen ander en zien er naar uit deze op een verantwoorde wijze weer
voorspoedig te mogen oppakken.

