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ILLUSTRATIE: MAX KISMAN VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

G
elukkig kwamdeKNVB
dezeweek terug van zijn
kritiek opde sponsordeal
tussenFCEmmenenhet
in seksspeeltjes gespecia-
liseerdeEasyToys.De ar-

gumentendat voetbal voor jong tot oud
toegankelijkmoet zijn, endat een sponsor
niet in strijdmag zijnmet goede smaaken
fatsoen, kwamenwathypocriet over.Want
veel andere voetbalclubs slotenonlangs
dealsmet eennieuwe sponsor: Toto, een
vandegrootste gokplatforms inNeder-
land. Toto is inmiddels aan tweederde van
de clubs indeEredivisie verbonden.Grote
clubsmet eenenormbereik,waaronder
veel jeugdige supporters.Meet deKNVB
hiermet tweematen?

Toto valt, net als veel kansspelaanbie-
ders, onderNederlandseLoterij BV.Dit is
een volledig staatsbedrijf, wat inhoudtdat
het doordeoverheidwordt gefinancierd
endewinst naar deoverheid gaat.Dit
maakt deoverheid eengokaanbieder.

DeKansspelautoriteit (KSA) verplicht
gokaanbieders de zorgplicht na te leven,
die zich richt ophet verantwoordelijk aan-
bieden vankansspelen. Eengokaanbieder
mag volgensdeze zorgplicht niet zomaar
reclamemaken voor gokken.Daar is een
vergunning voornodig, diewordt verstrekt
doordeKSA. Totoheeft zo’n vergunning
enmagdus reclamemaken.

DIKKE FLAPPEN
Ook tv-reclame valt hieronder.Denieuw-
ste reclamehebtuwellicht alwel gezien:
KoningToto, Andy vanderMeijde, regeert
vanaf zijn troonwaarde ‘dikkeflappen’
hemomdeoren vliegenen zijn succes on-
eindig is.Dezeboodschap sluit niet aan
bij de zorgplicht, die zegt dat reclameniet
magmisleidenof aanzetten tot overmatig
spelgedrag énniet op jongerengericht
mag zijn.

Kort samengevat: de overheid verstrekt
een vergunning aaneenoverheidsbedrijf
(Toto) dat gokactiviteiten exploiteert en
eenoverheidsinstantie (KSA) controleert
of de regelswordennageleefd.

Dewinst vanToto enandere staats-
gokaanbieders gaat naar de staat.Wat
hierbij niet ingecalculeerdwordt, is een
grote, indirecte, uitstroomvangeld: kos-
ten voor (verslavings)zorg, schulden, ziek-
teverzuimencriminaliteit.

Hierbij komtnoghet persoonlijke leed
vangokverslaafdenenhunomgeving.
Gokverslaafden, inderdaad.Gokverslaving
is opgenomen indeDSM-V, het classifice-
ringssysteemdat sinds 2017 inNederland
wordt gebruikt ompsychischeproblema-
tiek teduidenen zorg te vergoeden.

SIGARETTENMERK ALS SPONSOR?
Als deoverheid in lijnmetdeDSM-Vgok-
verslaving erkent,mag je verwachtendat
elke vormvan reclamedie aanzet tot dit
verslavendegedrag aanbandengelegd
wordt.Net als bij tabaksproducten: dat
is legaal,maarmagniet aangemoedigd
worden. Sigarettenworden in supermark-
ten en tabakszaken zelfs onzichtbaar ge-
maakt. Als een sigarettenmerkdehoofd-
sponsor zouworden vandeEredivisie, of
van eenprofclub ... dat zoudenwe toch
onvoorstelbaar vinden?

Deoverheid erkent dat gokken versla-
vend is en schadelijk kan zijn.Mensen
komendoor gokken soms zo erg inde
problemendat zelfdodingde enigeuitweg
lijkt.Wetenschappelijk onderzoekheeft
zelfs aangetoonddathet aantal zelfdodin-
genonder alle voorkomende verslavingen
bij gokverslaafdenhethoogst is.

TochmagToto reclamemakenom
nieuweklantenover de streep te trekken.
Hieronder zitten veel jongepotentiële
gokverslaafden.Onder jongemensen
speelt, zeker indeze tijd, eenbelang-
rijk deel vanhet leven zichonline af.
Ditmaakthenextra kwetsbaar voorhet
onlinegokaanbod.

Toto lijkt zichbewust te zijn vande
kwetsbaarheid vandezedoelgroep: voor
spelers tussende18 en24 jaar bestaat een
wekelijkse speellimiet van€100, inplaats
vandegebruikelijke limiet van€1000per
week.Dat klinkt als eengoedemaatregel.
Maar jongere spelers zullenmogelijk over-

stappennaar platforms zonder speellimiet
zoalsUnibet,waarbij Toto als springplank
fungeert.Dit springplankeffect zienwe
duidelijk terug indepraktijk: steedsmeer
mensen inbehandeling voor gokversla-
ving zijn ooit begonnenmetToto.

Daaromeenwelgemeendendringend
advies aandeoverheid: beschermmensen
voorhet gevaar vangokken, inplaats van
het aan temoedigen.

Legde focusopnieuwegokaanbieders
die in 2021waarschijnlijk in grotengetale
tot demarkt zullen toetreden.Dezenieuw-
komers zullen er alles aandoeneen stukje
vandemarkt te veroveren.Demarkt dienu
wordt gedomineerddoordeoverheid zelf.
Wachtniet opproblemen,maar voorkom
ze.

PRIMERA DIVISION
BuitenNederlandzienwedezeontwikke-
lingal. InSpanje is sprake vaneenenor-
me toenamevan jongerenmeteengok-
verslaving.Daaromzullenalle stadions in
dePrimeraDivisionvanafhetnieuwesei-
zoenvrij zijn vangokreclame.
Ook inBelgië en inhetVerenigdKoninkrijk
is er groeiendeweerstand tegendeverwe-
ving vansport engokaanbieders.En tegen
het verschuivenvande focus vansupport
voor eenclubnaarweddenopeenclub.

InNederlandhebbenweeendergelijke
ontwikkeling eerder gezien. In 2002werd
HollandCasino (tevens een staatsbedrijf)
hoofdsponsor vandeEredivisie.Dezedeal
werd in2004 al beëindigdonderdruk van
hetministerie van Justitie: zoveel reclame
voor kansspelenwasonwenselijk.

Voor jongeren is het tehopendat de
Nederlandseoverheidhet voorbeeld van
andere landenenhaar eigen voorbeelduit
het verleden zal volgen.

S A M E N L E V I N G

Gokken en reclameblijft gevaarlijke combinatie
$ Gokverslaving
is erkende
psychische
problematiek

$Overheid laat
Toto, feitelijk de
overheid zelf,
reclameop
jongeren richten

$ Dit is in strijd
met zorgplicht
en leidt vaak tot
meer gokken en
gokschulden

Als een
sigarettenmerk
hoofdsponsor
zou worden
van een
Eredivisieclub,
zouden we dat
onvoorstelbaar
vinden

d
BasBrons is behandelaar bij Solutions
verslavingszorg engespecialiseerd inde
behandeling vangokverslaving.
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