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Bram Bakker

ONLINE GOKKEN HEEFT OOK
RISICO’S
Bram Bakker (52) is psychiater en publicist. Hij is
momenteel medisch directeur van verslavingskliniek
RoderSana.

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een
aanpassing van de kansspelwet, waarmee vooral het online
gokken wordt gelegaliseerd. Achter de politiek correcte
uitleg dat zoiets goed gereguleerd moet worden, zat ook
nog een ander motief: belastinginkomsten. De buitenlandse
aanbieders betalen nu geen belasting namelijk, terwijl ze
al wel duizenden Nederlandse klanten hebben. Kost ons
tientallen miljoenen, schijnt het. Ofwel: de overheid moet
wel meeprofiteren van dit steeds populairdere tijdverdrijf.
De verwachting is dat er vanaf medio 2017 vergunningen
worden afgegeven aan bedrijven die voldoen aan de
spelregels. Inclusief afdracht van een klein deel van de
inkomsten om de gokverslaafden op te
vangen, want dat hoort er natuurlijk wel
bij, in een politiek correct klimaat.
Dat sommige dingen moeten worden
geregeld, begrijp ik ook wel. En dat
online gokken er tegenwoordig bij
hoort kunnen we niet ontkennen. Toch
is er iets gaande dat achter al die regels
verscholen ligt en dat op termijn tot nog grotere problemen
met gokken gaat leiden, dan er nu al zijn: het aantal mensen
met een gokverslaving zal gestaag gaan toenemen in ons
land. Recent sprak ik een jongeman die op zijn mobiele
telefoon voor 25.000 euro had gewed op voetbalwedstrijden.
Dat was zijn verlies, die 25.000 euro, opgebouwd in drie
maanden tijd. Als bij een echte verslaafde wist niemand wat
er gaande was en had hij verschillende mensen opgelicht en/
of voorgelogen om het saldo op zijn gokapp steeds aan te
vullen, om te kunnen blijven gokken. Liefst live, bijvoorbeeld
op welke club een wedstrijd in de derde divisie van Hongarije
zou winnen. Je kunt veel verstand hebben van voetbal, maar
rationeel is dat toch niet meer. De kansspelaanbieder (over

eufemismen gesproken…) had hem nergens een strobreed
in de weg gelegd natuurlijk.
De bedrijven die straks een vergunning hebben zullen
reclame gaan maken, omdat ze geld willen verdienen. Ook
al gaat soms een deel naar een goed doel, het genereren
van zo veel mogelijk inkomsten is en blijft het belangrijkste
streven.
Wij worden doorlopend verleid om dingen te doen die
niet verstandig zijn, omdat ze domweg niets bijdragen
aan de bevrediging van onze basale behoeften. Online
gokken wordt het zoveelste product in een ellenlange lijst
activiteiten die niets bijdragen aan het levensgeluk. Dat
reclamemakers iets anders zullen gaan
suggereren, betekent niet dat ze gelijk
hebben. De legalisering zal eerst en
vooral een drempelverlagend effect
hebben: steeds meer consumenten
zullen verleid worden deel te nemen
aan zinloze weddenschappen. Iedere
deskundige weet dat een (onbekend)
percentage van alle gokkers uiteindelijk verslaafd zal raken.
En hoe meer mensen er gokken, hoe meer er verslaafd aan
raken. Goed voor de fiscus, dramatisch voor de verslaafde
en zijn/haar omgeving.
Verslaving is de uitkomst van een bepaalde aanleg en
ongunstige omstandigheden. Hoe ongunstiger de situatie,
hoe kleiner het vereiste aandeel aanleg is. Er zijn heel veel
mensen met een aanleg voor heroïneverslaving, maar
doordat de meesten het middel nooit proberen is het niet
zo’n omvangrijk maatschappelijk probleem. Bij gokken is
het precies omgekeerd: de aanleg valt misschien wel mee,
maar de belastende omstandigheden zullen leiden tot grote
aantallen gokverslaafden. Weten de politici dat ook? ●

‘Het aantal
mensen met een
gokverslaving zal
gaan toenemen
in ons land’
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