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Politiek & Economie

Gokje Van Quickenborne doet Vivaldi pijn
Minister van Justitie Vincent Van
Quickenborne heeft een politiek
risico genomen door geen rekening te houden met het verzet
van de MR tegen een verbod op
gokreclame. Het principe dat
een regering in consensus beslist, staat op losse schroeven.
WIM VAN DE VELDEN

Dat minister van Justitie Vincent Van
Quickenborne (Open VLD) zonder
akkoord van de coalitiepartner MR
een ban op gokreclame erdoor duwt,
doet zowel in de liberale familie als
in de Vivaldi-coalitie de spanningen
oplopen. MR-voorzitter GeorgesLouis Bouchez wil dat de zaak op de
tafel van de regering-De Croo komt.
‘De politieke logica is dat de minister
daarover een akkoord probeert te
bereiken met alle regeringspartners
en dat hij overleg pleegt met de sec-

tor, ook met de Nationale Loterij. Dit
gaat over de toekomst van sportclubs
en van cultuur. En over de vrijheid
van keuze’, tweette de woordvoerder
van Bouchez.
In de regering-De Croo zit iedereen wat verveeld met het zoveelste
incident dat de samenhang andermaal op de proef stelt. Het principe
dat een regering bij consensus beslist, staat op het spel. Van Quickenborne heeft het verzet van de MR
tegen een wettelijk initiatief over een
gokreclameban omzeild door het in
een koninklijk besluit te gieten, dat
is ondertekend door alle bevoegde
ministers. Het gaat om de drie
CD&V’ers Annelies Verlinden, Vincent Van Peteghem en Sammy Mahdi, om Pierre-Yves Dermagne (PS) en
om Frank Vandenbroucke (Vooruit).
Van Quickenborne heeft geredeneerd dat Georges-Louis Bouchez
toch niet zou willen onderhandelen

DE ESSENTIE
> Vincent Van Quickenborne
omzeilt het verzet van
MR-voorzitter GeorgesLouis Bouchez tegen een
ban op gokreclame. De
minister van Justitie doet
dat door de ban in een KB
te gieten, dat ondertekend
is door de bevoegde
ministers.
> Van Quickenborne teert
op het ongenoegen in de
regering over Bouchez.
> Premier Alexander De Croo
laat verstaan dat nog over
de kwestie gepraat zal
worden onder de coalitiepartners.

of spreken, klinkt het in meerderheidskringen. De minister van Justitie heeft een risico genomen door
met de steun van de andere coalitiepartners het verbod erdoor te duwen.
Juridisch lijkt er geen speld tussen
te krijgen. Politiek speelde Van
Quickenborne handig in op de ‘weinige sympathie’ bij de andere Vivaldi-partijen voor Bouchez.
De MR-voorzitter lijk te bekopen
dat hij zich ‘redelijk onverzettelijk’
opstelt tegen regeringsplannen. De
coalitiepartners zijn Bouchez’ verzet
tegen de afbouw van het fiscaal
gunstregime voor het voetbal niet
vergeten. De vraag rijst of Vivaldi nog
wel hervormingen kan doorvoeren
als de MR-voorzitter er telkens voor
gaat liggen.
Of de oplossing is Bouchez buitenspel te zetten is maar de vraag.
Het hek lijkt van de dam als ministers
hun beleid er met een KB doorduwen

In de regering-De Croo
zit iedereen verveeld
met het zoveelste
incident. Het principe
dat een regering bij
consensus beslist,
staat op het spel.

zonder om te zien naar de coalitiepartners. Bouchez wil de kwestie op
de tafel van de regering gooien. Als
dat niet lukt, wil hij een debat in het
parlement.
Bouchez gaat niet zover dat hij
ermee dreigt op zoek te gaan naar
een parlementaire wisselmeerder-

heid. Dat zou de Vivaldi-coalitie nog
meer onder hoogspanning zetten.
De MR-voorzitter wil niet het verwijt
krijgen deloyaal te zijn als coalitiepartner. In het debat over de kernuitstap werd hem dat aangewreven.
In de regering wordt ervan uitgegaan dat Van Quickenborne niet
meer op zijn stappen wil terugkeren.
Het KB is al ter notificatie naar Europa verstuurd en aan de Raad van
State bezorgd. Alleen bij opmerkingen waarmee rekening moet worden
gehouden ‘kan er nog over worden
gepraat’, luidt het.
In de entourage van premier Alexander De Croo (Open VLD) luidt het
dat het ‘evident’ is dat de regeringspartners daar nog met elkaar over
zullen spreken. ‘Het zal zeker
nog aan bod komen.’ Maar dat betekent niet dat niets moet gebeuren.
‘Gokken ruïneert te veel levens’, luidt
het.

Hoe zinvol is een verbod
op gokreclame?
Het voorstel gokreclame te verbieden
roept de vraag op in
welke mate de advertenties aanzetten tot
spelen. ‘Er is geen hard
bewijs dat reclame
doet gokken. Maar er
zijn aanwijzingen dat
ze probleemgokkers
nog meer pusht.’

Politiek wil
nog verstrengen
In het parlement zijn er plannen
om de regels voor gokken nog aan
te scherpen. Kamerlid Stefaan
Van Hecke (Groen) mikt in juni op
de goedkeuring in de commissie
over een wetsvoorstel over een
verbod op een bepaald type gokautomaten en op het aanbieden
van bonussen aan gokkers. De
bedoeling is de controle op de
zwarte lijst van de Kansspelcommissie met uitgesloten spelers uit
te breiden naar krantenwinkels en
renbanen. Ten slotte moet het onmogelijk worden op een website
voor sportweddenschappen via
dezelfde operator door te klikken
naar casino’s en andere vormen
van gokken. Bedrijven zullen, net
zoals het verboden is goklicenties
te combineren in één gebouw,
geen vergunningen meer mogen
combineren op één website.

DRIES BERVOET
EN OLAF VERHAEGHE

H

et voorstel om gokreclame
te verbieden leidt tot het
klassieke gebash tussen de
privébedrijven en Nationale Loterij-topman Jannie Haek over wie nu de
grootste boeman is voor de volksgezondheid. Haek stelt al jaren dat de Loterij niet
meer dan een groot uitgevallen nationale
tombola is - met kleine inzetten die ook
niet tot verslaving leiden.
Alle onheil begon volgens Haek met de
liberalisering van de gokmarkt ruim tien
jaar geleden. De reclame-uitgaven, het aantal spelers, de omzetten en het aantal verslaving zouden daardoor zijn toegenomen.
De gokindustrie stelt daar tegenover dat de
Loterij - in handen van de overheid - zich
het minst van allemaal aan regels houdt.
Dat de Loterij-producten niet onder de reclameban vallen, bewijst voor de goksector
dat de overheid hen het leven moeilijk
maakt om de Loterij te bevoordelen.
Haek houdt vol dat de communicatie
over de Lotto-trekking en de Lotto-merknaam op de shirts van de profwielerploeg
of de voetbalclub Union moet kunnen.
Zijn stelling is dat Lotto, EuroMillions, Win
for Life of krasbiljetten veel minder verslavend zijn dan het gokaanbod van de privéspelers. Het argument gaat wel niet echt
meer op dat er al een demper op verslaving
is, omdat mensen fysiek naar de winkel
moeten voor de Nationale Loterij. Ook de
Loterij is online een grote speler, met ook
een poot in sportweddenschappen.
‘Onderzoek wijst erop dat hoe korter
het moment is tussen inzet en uitkomst
- winst of verlies - hoe groter het verslavingsrisico wordt. Daarom is het grote

De Nationale Loterij - sponsor van een profwielerploeg - claimt een uitzondering op het reclameverbod, omdat haar
gokproducten veel minder verslavend zouden zijn. © ATTILA KISBENEDEK / AFP)

risico bij sportweddenschappen het online
livewedden, op alle mogelijke wedstrijdfases’, zegt Niels Bibert, doctoraatsonderzoeker aan het instituut voor mediastudies
(KU Leuven). ‘Daardoor kan je oneindig
inzetten bij dezelfde wedstrijd, ook om
eventuele verliezen proberen goed te maken. Bij een lottospel is daar minder sprake
van.’
Dat kan een argument worden in een
juridische strijd tussen de Loterij en de
kansspelsector over het reclameverbod:
dat de rechter door een lager verslavingsrisico - als daar hard bewijs voor is - uitzonderingen toestaat.

Onderzoek wijst erop dat
hoe korter het moment is
tussen inzet en winst of
verlies, hoe groter het
verslavingsrisico wordt.

Liberaal land
België zou ook met een reclameverbod een
liberaal land blijven. Behalve de negen fysieke casino’s en vier renbanen zijn er
576 wedkantoren, 5.270 vergunningen voor
cafés die gokkasten uitbaten en 1.763 krantenwinkels met een goklicentie, blijkt uit
gegevens van Vooruit-parlementslid Melissa Depraetere. De regels zijn onlangs aangescherpt omdat er een wildgroei is aan
nieuwe goklocaties die de regels omzeilen
door als een krantenwinkel te opereren.

Niels Bibert
Instituut voor Mediastudies

Het aantal platformen voor online gokken is sinds 2013 gestegen van 10 naar 25.
In Nederland, waar online gokken sinds
vorig jaar legaal is, zijn voor anderhalf keer
zoveel inwoners 18 onlineplatformen.
België komt uit de cijfers als een grote
speelhal. ‘De realiteit is dat gokken zichtbaar, beschikbaar en toegankelijk is. En het
wordt sociaal aanvaard en gepromoot. Reclame helpt gokken te normaliseren’, zegt
onderzoeker Bram Constandt (UGent).
Via smartphone kan iedereen - vanuit
zijn luie zetel of in het stadion - online
gokken. Of gokproducten worden verborgen in games om jongeren te verleiden.
Daar komt nog eens de alomtegenwoordigheid van gokreclame bij.

Zwarte lijst
‘Er is geen hard bewijs voor een direct effect van reclame op gokgedrag. Daarvoor
zou je herhaaldelijk experimenteel onderzoek moeten doen’, zegt Bibert. ‘Wel is er
een verband met probleemgokkers die
door reclame nog meer naar spelen gepusht worden. Bedrijven targeten gokkers
ook via sociale media en directe communicatie. Dat fenomeen neemt door technolo-

gie een erg hoge vlucht.’
‘Er zijn goede argumenten om de gokreclame aan banden te leggen. Als de kat
niet bij de melk wordt gezet, moeten mensen gericht op zoek gaan. Dat helpt een
demper te zetten op de influx van nieuwe
gokkers. Er zijn aanwijzingen uit Spanje,
dat net als Italië een ban invoerde, dat het
verbod een gunstig effect heeft op instap
van spelers. Tegelijk is reclame niet de
enige factor bij gokgedrag. Er spelen heel
wat omgevingsfactoren, zoals familie en
vrienden.’
De opzet van de reclameban is verslaving te bestrijden. Daarom is opmerkelijk
dat niet meteen duidelijk is om hoeveel
mensen het precies gaat en of hun aantallen stijgen. Wel bekend is het aantal
mensen dat zich bij de Kansspelcommissie
op een zwarte lijst laat zetten. Mensen die
in ons land willen spelen, moeten hun persoonsgegevens opgeven en kunnen bij
controle niet spelen als ze op die lijst staan.
Jaarlijks laten 4.000 à 5.000 mensen zich
op die lijst zetten. Hun aantal is gegroeid
van 22.000 in 2014 naar bijna 40.000. Het
gaat zo goed als zeker over een onderschatting van een veel groter probleem.

