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Rotterdam, 28 februari 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Volgens onze informatie kent Rotterdam tweeenveertig gokhallen en één Holland Casino. De 

wettelijke leeftijdsgrens is 18 jaar, maar dit is om meerdere reden een uiterst ongelukkig gekozen 

grens, juist in een stad als Rotterdam: 

 

a. Het is de leeftijd dat veel jongeren voor het eerst serieus geld in handen hebben door werk 

of door studiefinanciering. 

b. Op 18-jarige leeftijd zijn de hersens van jongeren nog niet uitgegroeid en daardoor zijn deze 

jongeren extra verslavingsgevoelig. 

c. Naar schatting 1 op de 3 jongeren vanaf 18 jaar heeft schulden en naar schatting 10 procent 

heeft problematische schulden. Gokken kan dit verergeren. 

d. Als jongeren opgroeien met het idee dat gokken en schulden bij het leven horen, komen ze 

daar op latere leeftijd moeilijker vanaf. 

e. Jongeren uit gezinnen die het economisch moeilijk hebben, blijken extra gevoelig voor 

gokverslaving. Rotterdam heeft relatief veel van die gezinnen. 

f. In steden kiezen jongeren eerder voor gokken in hallen dan gokken op het internet, anders 

dan in dorpen waar fysieke gokplekken vaak ontbreken. Twintig procent van jongeren onder 

de 18 jaar (!) heeft al eens een gokkast geprobeerd, terwijl acht procent van 12 tot 24-

jarigen wel eens online heeft gegokt. Blijkbaar hebben fysieke plekken een grote 

aantrekkingskracht. 

 

In België ligt de grens voor gokken om die reden op 21 jaar. 

 

Bovenstaande cijfers zijn grotendeels afkomstig uit een landelijk onderzoek van het tv-programma 

Een Vandaag1 onder jongeren tussen 12 jaar en 24 jaar. Uit dat onderzoek bleek ook dat 45% van de 

jongeren van mening is dat de leeftijdsgrens naar 21 jaar zou moeten. Een grote groep jongeren wil 

kortom dat de samenleving hen in bescherming neemt. 

 

1. Bent u het met ons eens dat de leeftijdsgrens naar 21 jaar zou moeten? 

                                                 
1
 https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/editorial/docs/rapportonlinegokken.pdf 



 

2. Bent u bereid een lobby richting het Rijk te starten in samenwerking met andere grote 

steden om dit voor elkaar te krijgen? 

 

Voormalig burgemeester Van Gijzel van Eindhoven wachtte de verhoging van de leeftijdsgrens niet 

af en sloot een convenant met gokhallen in Eindhoven. In ruil voor meer toestellen per hal, 

verhoogden zij de leeftijdsgrens naar 21 jaar, intensiveerden zij de voorlichting over gokverslaving, 

werden medewerkers getraind in het herkennen van gokverslaving en verwezen zij verslaafden door 

naar hulpinstanties. We vinden dit een lovenswaardig initiatief van een burgemeester die de 

grootstedelijke problematiek serieus neemt en landelijke wetgeving niet afwacht. Jammer genoeg 

weigerde het door de staat gereguleerde Holland Casino mee te werken. 

 

3. Bent u bereid om met de Rotterdamse gokhallen in gesprek te gaan en te streven naar een 

soortgelijk convenant? Zo nee, waarom niet? 

4. Bent u het met ons eens dat juist het Holland Casino het goede voorbeeld zou moeten geven 

en de leeftijdsgrens ook op 21 jaar zou moeten stellen? Bent u bereid alles op alles te zetten 

om óók Holland Casino zichzelf aan te laten sluiten bij het convenant, waarmee Rotterdam 

landelijk als grote stad laat zien dat het gemeentebestuur in samenwerking met álle 

gokhallen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting kwetsbare jongeren uiterst 

serieus neemt? 

5. Bent u het met ons eens dat het afsluiten van een dergelijk convenant de kans van slagen 

vergroot dat er landelijk meer steun komt voor een leeftijdsgrens van 21 jaar? 

 

Wij zien uw antwoorden graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Jos Verveen 

Raadslid Rotterdam  


