
 

 

 

Voor- en nadelen 

speelautomatenhal 
 

 



Voor- en nadelen 

Voordelen 

• Werkgelegenheid  

• Aanvullende vorm van leisure 

• Afgeleide werkgelegenheid   

Nadelen 

• Gokverslaving 

• Kwetsbaar voor overvallen 

 



Werkgelegenheid 

• Afhankelijk van service en 

omvang 

• Indicatie: 1 fte per 10-15  

automaten  

 



Gokverslaving algemeen 

 

 

 

 

 
 

 

SOGS-score: South Oaks Gambling Screen-score, een methode om informatie te verzamelen 

 

Bron: “Gokken in kaart gebracht”, publicatie van rijksoverheid 2012. 



 

Aantrekkelijkheid kansspellen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuation rate: een hoge continuation rate betekent dat mensen die het spel ooit gespeeld hebben  

geneigd zijn dat weer te doen. Een score van 50% wil zeggen dat 50% van de respondenten die dat spel ooit  

gespeeld heeft, dit ook recent heeft gespeeld.   

 

Bron: “Gokken in kaart gebracht”, publicatie van rijksoverheid december 2011. 

 



Stof 

Aantal 

verslaafden/mi

sbruikers 

Aantal in 

behandeling 

Alcohol 477.000 30.345 

Tabak 810.000 318 

Cannabis 70.000 10.446 

Snuifcocaïne 26.350 3.689 

Crack 11.200 3.997 

Heroïne 14.000 9.818 

Gokken 40.000 2.234 

Speed (amf) 6.156 1.539 

XTC 496 124 

GHB 3.076 769 

Medicijnen 

(voornml 

benzo’s) 

600.000 725 

Internet gamen 16.000 529 

Overig 1.121 

Totaal 2.074.278 65.654 

Aantal verslaafden/misbruikers in 

Nederland en aantal in behandeling 
Bron: website Jellinek  



Gokverslaving 

• Hoe strikter de voorschriften hoe kleiner 

de kans op verslaving. 

• Meerdere sturingsinstrumenten mogelijk 
• Verantwoordelijkheid ondernemer 

• Kansspelautoriteit 

• Handhaving op grond van exploitatievergunning 

• Convenant met exploitant en zorginstelling 

 

 



Elementen voor de uitwerking 
sturing door de raad 

• Aantal speelhallen 

• Locatie van speelhallen 

• Aantal speelautomaten 

• Samenstelling speelautomaten 

• Toegangsleeftijd 

• Certificering 

• Aanvullende eisen t.o.v. certificering 

• Aanvullend convenant 

 



Dossier 

• Notitie 

• Rapport: “Gokken in kaart”, tweede meting aard en 

omvang kansspelen in Nederland, december 2011 

• Jaarverslag 2013 Kansspelautoriteit 

• “Een spel met grenzen”, de Nederlandse 

casinomarkt, oktober 2002 

• Eenvandaag, onderzoek gokken, mei 2013 

• Benchmark speelautomatenhallenbeleid, Maart 

2008 

 

 

 



Motie van de raad 



Vervolgproces 

• Het college bereid een concreet voorstel voor met 

daarbij een conceptverordening 

• Bij instemming en vaststelling van de verordening 

door de raad, volgt de wijziging van het 

bestemmingsplan 

 


