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1. HET ONDERZOEK 

 

In hoofdstuk 1 lichten we onze auditmethodiek toe. We vermelden de grondslag en het doel van onze audit, 

evenals de vragen die we beogen te beantwoorden. Daarnaast beschrijven we ons onderzoekskader en de 

hoofdstukken in het rapport. 

 

1.1 De grondslag 

Deze mini-audit wordt uitgevoerd op basis van artikel 39 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer 

welke de bevoegdheid geeft tot het doen van mededelingen. In artikel 30, eerste lid, is de grondslag 

opgenomen voor het onderzoek naar de doeltreffendheid van de overheidsinkomsten en -uitgaven. 

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de inkomsten uit de kansspelindustrie zijn aan de 

overheid en de programma's en financiering die beschikbaar zijn om verantwoord gokken te bevorderen. 

 

1.3 Hoofdvragen 

Dit onderzoek beoogt antwoord te geven op de volgende vragen: 

 

1. Wat doet de overheid om verantwoord gokken te bevorderen? 

2. Hoe wordt artikel 4 van de Loterijverordening in de praktijk toegepast? 

3. Maakt de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (TEZVT) sinds 2010 

gebruik van de mogelijkheid tot vaststelling van een financiële bijdrage ten behoeve van het algemeen 

maatschappelijk belang conform artikel 4, derde lid, van de Loterij verordening? 

4. Hoeveel casinovergunningen en loterijvergunningen zijn verleend en hoeveel zijn er momenteel 

operationeel?1 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 benadrukken we het belang van betrouwbare data. In hoofdstuk 3 presenteren we onze 

bevindingen en proberen we de hoofdvragen te beantwoorden. We noemen het aantal casino's en loterijen 

dat actief is op Sint Maarten en tonen de inkomsten uit vergunningen aan de overheid. In hoofdstuk 4 

analyseren we de huidige programma's die verantwoord gokken bevorderen. De uitdagingen die we tijdens 

de audit hebben geïdentificeerd, worden genoemd in hoofdstuk 5. 

 

In hoofdstuk 6 hebben we de reactie van de minister van TEZVT opgenomen, aangevuld met ons nawoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Onder operationeel verstaan wij: open en beschikbaar tot het publiek. 
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2. HET BELANG VAN BETROUWBARE DATA 

 
De instelling van casino’s is wettelijk vastgelegd met de bedoeling om het toerisme te bevorderen.2 Casino's 

(en loterijen) zijn echter ook toegankelijk voor de lokale bevolking. Om sociale problemen als gevolg van 

gokken te voorkomen, beperkt de wetgeving inwoners tot 6 bezoeken aan het casino per maand.3 Voor 

loterijen gelden geen restrictieregels voor ingezetenen. De deelname van ingezetenen aan kansspelen bedroeg 

25% in 1994 en is gegroeid tot 55% in 1995.4 Door het niet beschikbaar zijn van data over het aantal inwoners 

dat gokt (inclusief loterijen) waren wij niet bij machte om actuele informatie te tonen. 

 

2.1 Het belang van data 

De beschikbaarheid van betrouwbare data over gokken door ingezetenen of toeristen, verantwoord gokken of 

zelfs gokverslaving beïnvloedde de resultaten van deze audit. Hoewel er indirecte aanwijzingen zijn (op basis 

van interviews met verschillende stakeholders)5 dat gokverslaving een probleem is op Sint Maarten, hebben 

we dit niet kunnen verifiëren. De overheid erkent het belang van statistieken over gokken, maar tot op heden 

is er geen structureel beleid of plan om deze statistieken te verkrijgen.6 

 

2.2 De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid 

De voordelen die de overheid behaalt door legaal gokken toe te staan, zijn onder meer werkgelegenheid, 

belastinginkomsten en directe buitenlandse investeringen in het land. Het verbetert ook het toeristisch 

product, aangezien bezoekers tijdens hun vakantie vaak vrijetijdsactiviteiten ondernemen, waarbij gokken in 

de categorie valt. Deze vorm van inkomsten brengen echter verantwoordelijkheden voor de overheid met zich 

mee. 

 

Op grond van artikel 21 van de Staatsregeling treft de overheid maatregelen ter bevordering van de 

volksgezondheid. 

 

Het casino beleid benadrukt de groeiende bezorgdheid over de sociale risico's die gepaard gaan met gokken 

en de noodzaak van onvoorziene omstandigheden en maatregelen om de participatie van inwoners in goede 

banen te leiden (balanced resident participation).7 Deze bezorgdheid stamt uit 1996 toen een adviesgroep die, 

in opdracht van de overheid, de gokindustrie heeft bestudeerd en resultaten presenteerde aan het toenmalige 

bestuurscollege. Er werden zorgen geuit over de deelneming van inwoners, die veel verder gingen dan 

oorspronkelijke de bedoeling was.8 Het niveau van sociale risico's die tegenwoordig aan gokken zijn 

verbonden, is onbekend vanwege de ontbrekende beschikbaarheid van betrouwbare gegevens. 

 

2.3 Vergelijking met de Verenigde Staten 

Om enig inzicht te kunnen geven in potentiële sociale problemen (en daarmee 

om verantwoord gokken te promoten), hebben we de Verenigde Staten (VS) 

geanalyseerd vanwege de beschikbare data aldaar. Wij merken op dat de 

verwijzing naar de VS slechts als voorbeeld is bedoeld en niet statistisch 

representatief is. Het doel is inzicht te krijgen in de sociale risico's die 

samenhangen met gokken en de hypothetische/theoretische situatie die op 

Sint Maarten zou kunnen bestaan. 

 

 

 
2 Landsverordening Hazardspelen (AB 2013, GT no. 115). 
3 Artikel 1, vierde lid, van de Landsverordening Hazardspelen. 
4 Casino Policy, Sint Maarten d.d. juni 2011.  
5 Interviews met Turning Point en het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid. 
6 Idem. 
7 Het casino beleid voorziet niet in een definitie van de term “balanced resident participation”. Het beleid noemt voorts dat het evident 

is dat zowel de wetgeving als de casino control-functie niet effectief deelname van inwoners beperkt. De situatie roept de vraag op 

of de overheid zelfs moet proberen om gedrag of moraal te regelen aangezien dit betrekking heeft op gokken en inwoners. 
8 Idem. 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR179884
https://www.smn-news.com/images/stories/pdffiles/Rulesofthegame15102019.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR208375
http://www.sintmaartengov.org/Policy%20and%20Reports/Rules%20of%20the%20Game%20Revised%202011.pdf
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In de Verenigde Staten treft probleemgokken ongeveer 5% van de bevolking.9 Probleemgokken kan worden 

gedefinieerd als niet-verslaafd gedrag; de gewoonten zijn echter niet helemaal onder controle en het 

gokgedrag heeft invloed op het dagelijks werk- en sociaal leven.10 

Ernstig gokken, zoals pathologisch gokken, ontwikkelt zich eerder wanneer het gokken op jongere leeftijd 

begint.11 Dit suggereert dat een grotere beschikbaarheid van gokmogelijkheden bijdraagt aan het ontwikkelen 

van gokstoornissen bij de bevolking, inclusief de jeugd.12 

2.3.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid  

In een Amerikaans onderzoek uit 2004 staat het aantal legale 

goklocaties in een positief verband met gokproblemen.13 Er 

werd aangetoond dat personen die binnen een straal van 10 

mijl (16km) van casinofaciliteiten woonden, twee keer zoveel 

kans hadden om een probleem en/of pathologisch gokken te 

ontwikkelen dan personen die buiten deze straal van 10 mijl 

woonden.14 De onderzoekers constateerden bij jonge 

adolescenten (18-21 jaar) dat het risico op het ontwikkelen van 

gokproblemen met 39% toenam ten opzichte van personen die 

nooit gokten, ongeacht de vorm van gokgelegenheid in een 

locatie. 

Het risico op misbruik is ook hoger voor bepaalde soorten gokken. Mensen die gokken op sport of kaartspelen, 

raken gemiddeld in 3,5 jaar verslaafd. Maar voor gokautomaten duurt het gemiddeld iets meer dan 1 jaar.15 

We hebben statistieken opgevraagd over gokverslaving op Sint Maarten, echter zijn die niet ontvangen en/of 

beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Alegria AA, Petry NM, Hasin DS, Liu SM, Grant BF, Blanco C. Disordered gambling among racial and ethnic groups in the US: results 

from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions.  
10 “Problem gambling is associated with elevated rates of gambling-related fantasy, lying, gambling to escape and preoccupation” 

Alegria, A et al. “Disordered gambling among racial and ethnic groups in the US: results from the national epidemio logic survey on 

alcohol and related conditions.”  
11 Idem. 
12 Shaffer HJ, Hall MN, Vander Bilt J. Estimating the prevalence of disordered gambling behavior in the United States and Canada: a 
research synthesis. Am J Public Health. 1999;89(9):1369-1376. doi:10.2105/ajph.89.9.1369 
13 Welte, J.W., Wieczorek, W.F., Barnes, G.M. et al. The Relationship of Ecological and Geographic Factors to Gambling Behavior and 

Pathology. J Gambling Study (2004). 
14 Idem. 
15 Breen & Zimmerman 2002. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12050846/
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3. BEVINDINGEN  

3.1 Wettelijk kader 

De Landsverordening Hazardspelen en de Loterijverordening zijn de twee belangrijkste regelingen met 

betrekking tot gokactiviteiten op Sint Maarten. Er is geen wet die bepaalt dat belasting- of licentie inkomsten 

uit de goksector toegewezen moeten worden aan beleidsmaatregelen of andere initiatieven die verantwoord 

gokgedrag bevorderen. Wel bevat de Loterijverordening een bepaling die de Minister van TEZVT machtigt om 

inkomsten aan te wenden voor de financiering van initiatieven van maatschappelijk belang. 

Wij konden niet bevestigen of de overheid gebruik maakt van de hierboven genoemde mogelijkheid. Wel kan 

van de vergunninghouder worden verlangd dat hij financieel bijdraagt aan een door de Minister aangewezen 

maatschappelijk doel.16 Dit kunnen bijvoorbeeld sociale programma's zijn om verantwoord gokken te 

promoten. 

3.2 Gokfaciliteiten in Sint Maarten 

Op 31 december 2020 zijn er vijftien (15) casinovergunningen verleend, waarvan er 13 in 2020 operationeel 

zijn.17 Op 31 december 2020 zijn er 7 loterijvergunningen verleend, die allemaal volledig operationeel waren 

in 2020.18 In totaal bevinden zich 20 gokfaciliteiten op de 13 vierkante mijl die Sint Maarten vormt. 

Het casino beleid beperkt de omvang van de kansspelindustrie tot 5 zelfstandige casino's in het Philipsburg-

gebied en 5 in het Simpson Bay-gebied. Op dit moment is voor beide gebieden het maximale aantal 

vergunningen verleend. Zoals opgemerkt in het casinobeleid, zijn "op zichzelf staande" casino's op het eiland 

toegestaan om de cruiseschipmarkt te bedienen. Een zekere mate van participatie door inwoners zou echter 

worden geaccepteerd.19 

 

In vergelijking met 2019 daalde het verblijfstoerisme met 66,7%, terwijl hetaantalcruisepassagiers met 77,3% 

daalde als gevolg van de COVID-19 pandemie.20 De omzet uit licenties daalde van NAf 6,5 miljoen in 201921 

naar NAf 4,7 miljoen in 2020 (-27,7%).22 We merken op dat de door het ministerie van Financiën verstrekte 

gegevens niet overeenkomen met de 4e kwartaalrapportage 2020 van 

de overheid. Op basis van deze informatie bedroeg de omzet in 2020 

NAf 1,7 miljoen.23 De reden voor de discrepantie is ons niet bekend. 

3.3 Het vergunningsrecht voor casino’s en loterijen 

Vergunningsrecht van casino's en loterijen aan de overheid zijn 

gebaseerd op vaste vergoedingen en worden niet bepaald door de 

gegenereerde inkomsten, noch door een deel van de uitbetalingen aan 

winnaars. De vaste vergoeding voor casino's omvat:24 

 

• Een jaarlijks recht van NAf 600.000 voor een casino; 

• Een jaarlijks recht van NAf 120.000 voor een casino die alleen 

gokautomaten of bingo spelen aanbiedt. 

Met 13 casino’s zouden de jaarlijkse inkomsten uit het 

vergunningsrecht NAf 7.8 miljoen moeten bedragen.  

 
16 Artikel 4 van de Loterijverordening (AB 2013, GT no. 121).  
17 Antwoorden ontvangen per brief door de Minister van TEZVT, d.d. 28 mei 2021. 
18 Idem. 
19 Zie het Casino beleid onder “Introduction”. De term “degree of resident play” is niet nader gedefinieerd. 
20 CBCS annual report 2020. 
21 Vierde kwartaalrapportage 2019 van de overheid, pagina 8. 
22 Vierde kwartaalrapportage 2020 van de overheid, pagina 8. 
23 Antwoorden van het Ministerie van Financiën per email, d.d. 8 juni 2021. 
24 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening speelvergunningsrecht 

Hazardspelen (AB 2013, GT no. 92). 

7.8M 

2.9M 

Lotterijen 

Casino’s Totaal: NAf 10.7 miljoen 

Figuur 1: Potentiële jaarlijkse inkomsten 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR208375
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR208383
https://www.smn-news.com/images/stories/pdffiles/Rulesofthegame15102019.pdf
https://cdn.centralbank.cw/media/annual_report_2020/20210730_ar_2020.pdf


   
 

Mini Audit: Verantwoord gokken| 6  

 

 

Het vergunningsrecht voor loterijen is als volgt:25 

• Maandelijks NAf 30.000 voor loterijen 

• Maandelijks NAf 20.000 voor sweepstakes 

• Maandelijks NAf 12.500 voor een nummerloterij 

• Maandelijks NAf 12.500 voor een krasloterij  

Gebaseerd op informatie ontvangen vanuit het 

Ministerie van TEZVT, zouden de jaarlijkse inkomsten 

NAf 2.9 miljoen moeten bedragen.26 

De verwachte maximale jaarlijkse omzet van het 

vergunningsrecht bedraagt ongeveer NAf 10,7 

miljoen. Figuur 1 toont dit schematisch, terwijl Figuur 

2 de gerealiseerde inkomsten toont.  

3.3.1 Waivers 

De gerealiseerde overheidsinkomsten in 2017 t/m 2020 uit loterijen en casino's liggen onder de maximale 

potentiële inkomsten.27 Aangezien de minister van TEATT verantwoordelijk is voor de afgifte van casino- en 

loterijvergunningen, is de Minister, in overeenstemming met de relevante wetgeving,28 ook bevoegd om 

vergoedingen op te schorten, hoewel de minister het Engelse woord "waiver" gebruikt in alle relevante 

beslissingen.29 
In ons rapport over de controle op de jaarrekening 2018 van het Land Sint Maarten hebben wij het volgende 

geconstateerd: 

 

“De wet vermeldt dat opschorting van betaling mogelijk is onder bepaalde omstandigheden. Voorts kan de 
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (TEZVT) bepalen dat 
inningsopdrachten kunnen worden ingetrokken. Hiermee staat, naar onze mening, niet onmiskenbaar vast, 
dat de betalingsverplichting ophoudt te bestaan. Immers, opschorting betekent uitstel, niet afstel. Het logische 
gevolg van een opschorting is dat de inningsopdracht moet worden ingetrokken. Het is ons niet duidelijk wat 
de Minister met “waiver” bedoeld”. 
 

Op basis van een besluit van de Ministerraad van 7 juni 2018 zijn de kosten voor het houden van een 

vergunning voor casino's en de kosten voor controllers "waived" voor 2 casino's vanaf september 2017 totdat 

de casino’s werden heropend.30 De vergoedingen van de controllers staan los van de inkomsten uit de 

vergunningenopbrengsten. Wij zijn niet op de hoogte van informatie of verzoeken zijn ingediend door 

vergunninghouders in 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 3bis, derde en vijfde lid en 4, tweede lid, van de 

Loterijverordening (AB 2013, GT no. 97).  
26 Antwoorden van het Ministerie van TEZVT, d.d. 28 mei 2021.  
27 De overheid heeft in 2020 de inkomsten uit vergunningen voor casino’s en loterijen begroot op NAf 6,2 miljoen. 
28 Artikel 1, sub 3 van het landsbesluit ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening speelvergunningsrecht hazardspelen. 
29 Om discrepantie te voorkomen, vermelden wij hier dat het woord ‘waiver’ wordt gebruikt ter vertaling van het woord ‘opschorting’. 
30 Antwoorden van het Ministerie van TEZVT, d.d. 28 mei 2021.  
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https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR208313
http://www.arsxm.org/wp-content/uploads/2021/08/Rechtmatigheidsonderzoek_Jaarrekening_Sint_Maarten_2018.pdf
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4.  ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES 

4.1 Huidige infrastructuur 

Instellingen zoals Turning Point, the Mental Health Foundation en de algemene gezondheidsinfrastructuur zijn 

er om mensen te helpen die worstelen met (onder andere) verslaving. Voor een verwijzing voor een 

gespecialiseerde behandeling kunnen personen terecht bij hun huisarts.31 

4.1.1 Turning Point  

Turning Point is een non-profit stichting 

die zich richt op verslaving en 

onderliggende problematiek. Een vorm 

van verslaving, zoals alcohol, gaat 

doorgaans hand in hand met andere 

vormen van verslaving, zoals gokken.32 

Het instituut heeft momenteel een 

uitgebreid eenjarig programma welke 

helpt bij de bestrijding van verslaving. 

Cliënten komen vanuit het rechtssysteem waar de rechter hen toewijst aan Turning Point.33 
Vóór 2016 bood Turning Point een vrijwillig programma aan dat werd gefinancierd door het ministerie van 

VSA. Dit vrijwillige programma zou hetzelfde eenjarige uitgebreide programma volgen dat helpt bij genezing 

en integratie in de samenleving. De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft in 2013 een rapport uitgebracht 

waarin bepaalde normen voor kwaliteitszorg worden geschetst. Er werden aanbevelingen gedaan voor Turning 

Point om te implementeren. Tot 2020 had het ministerie van VSA NAf 230.000 begroot voor Turning Point,34 

maar sinds 2016 zijn deze middelen niet vrijgegeven of uitbetaald aan het instituut.35 

“Psychische stoornissen komen onder verslaafden zo vaak voor dat de Inspectie van 

mening is dat Turning Point aan dezelfde voorwaarden voor verantwoorde zorg moet 

voldoen als andere instellingen die geestelijke gezondheidzorg verlenen”.36 

Voor de follow-up van de aanbevelingen is verdere financiële steun nodig. De overheid en Turning Point hebben 

overleg gevoerd en plannen liggen op tafel om de subsidie voor de vrijwillige zorg weer in te voeren. 
 

4.1.2 Mental Health Foundation 

De Mental Health Foundation (MHF) is in 2001 opgericht door de overheid van Sint Maarten en legt 

verantwoording af aan het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. De instelling biedt 

psychiatrische zorg en ondersteuning bij psychische stoornissen, terwijl Turning Point zich richt zich op de 

verslavingszorg. Op dit moment zijn er een aantal in-house patiënten van Turning Point doorverwezen naar 

de MHF.37 De stichting heeft zorgovereenkomsten met verschillende belanghebbenden, waaronder Turning 

Point. Patiënten die hulp zoeken bij de MHF kunnen bij hun huisarts terecht voor een verwijsbrief. De MHF 

biedt zorg aan huis (personen die niet naar MHF kunnen komen), klinische zorg, dagonderwijs, 

crisisinterventie, intramurale zorg en kort- en langverblijf.38 Sociale verzekeringen (AVBZ-premies en USZV) 

en particuliere verzekeringen dekken de diensten van de MHF. 
 

31 Interview met het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, d.d. 7 juni 2021. 
32 Interview met Turning Point d.d 4 juni, 2021 
33 Idem. 
34 Landsverordening begroting 2020 (AB 2020, no. 25). 
35 Interview met Turning Point, d.d. 4 juni 2021, geverifieerd met het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, 
d.d. 7 juni 2021. 
36 Inspectie onderzoek naar de kwaliteit en patiënt veiligheid van de intramurale geestelijke zorgverlening op Sint Maarten, d.d. 24 

juni 2013, Inspectie Publieke Gezondheid. 
37 Interview met Turning Point, d.d. 4 juni 2021. 
38 MHF Jaarverslag 2019. 

  Figuur 3: Turning Point programma’s 

  

Onvrijwillig Programma Vrijwillig Programma 

Financiering gestopt door Ministerie van VSA 

Walk-in patiënten toegestaan 

Programma is opgeschort 

Gefinancierd door Ministerie van Justitie   

Patiënten komen uit het rechtssysteem 

Uitgebreid 1-jaar programma 

https://www.tpfsxm.com/
https://www.mhf.sx/
https://www.mhf.sx/dash/files/Year-Reports/50t98385910249___MjAxOS1NSEYtUmVwb3J0b_64.pdf
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4.1.3 Overheidsinitiatieven 

De overheid vindt dat er duidelijke protocollen moeten zijn om de kwaliteit van de zorg van de verschillende 

instellingen te borgen op basis van internationale standaarden.39 Sint Maarten is sinds september 2012 

Associate Member van de Pan American Health Organization (PAHO) 

en de World Health Organization (WHO). De PAHO is het 

gespecialiseerde internationale gezondheidsagentschap voor de 

Noord- en Zuid-Amerikaanse regio. Het werkt samen met landen in 

de regio om de gezondheid van mensen te verbeteren en te 

beschermen.40 De PAHO biedt technische ondersteuning bij het 

versterken van het gezondheidszorgsysteem op Sint Maarten op basis van overeengekomen prioriteiten die 

door de regering zijn vastgesteld.41 Het ministerie van VSA werkt samen met de PAHO aan het ontwerpen van 

een blauwdruk voor verslaving en verschillende programma's. Met de PAHO kan het ministerie van VSA 

lacunes in de kwaliteit van de zorg die lokaal wordt gegeven met internationale standaarden herkennen en op 

basis van onderbouwd onderzoek bepalen of ze die lacunes kunnen opvullen. Ondanks deze positieve 

inspanning ontbreken nog nauwkeurige gegevens over gokverslaving. De Country Cooperation Strategy 2015-

2019, ondertekend tussen de overheid van Sint Maarten en PAHO, benadrukt de noodzaak en het belang van 

data om besluitvorming in de gezondheidszorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Interview met het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, d.d. 7 juni 2021. 
40 https://www.paho.org/en/who-we-are. 
41 Country Cooperation Strategy 2015-2019. 

 

(PAHO logo) 

https://www.paho.org/en
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5. UITDAGINGEN 

In dit hoofdstuk tonen we uitdagingen die er zijn op het gebied van verantwoord gokken: 

 

1. HET BELANG VAN STATISTIEKEN EN DATA: De grootste uitdaging tijdens deze audit was de beschikbaarheid 

van betrouwbare data over verantwoord gokken. De overheid en Turning Point konden geen 

betrouwbare gegevens of statistieken verstrekken over de participatie van ingezetenen, gokken door 

toeristen, verantwoord gokken of gokverslaving. Omdat er geen betrouwbare gegevens beschikbaar 

zijn, kan de omvang van het probleem niet worden geïdentificeerd en aangepakt. Desondanks zijn 

belanghebbenden het erover eens dat het probleem bestaat. 

 

2. OVEREENSTEMMING OVER HET OPNIEUW INSTALLEREN EN SUBSIDIËREN VAN HET VRIJWILLIGE PROGRAMMA VAN 

TURNING POINT: Voortzetting van de gesprekken tussen het Ministerie van VSA en Turning Point om 

vrijwillige zorg en begeleiding te kunnen bieden. Momenteel kan een persoon via de huisarts worden 

doorverwezen naar de MHF. Deze benadering brengt veel uitdagingen met zich mee, waaronder het 

stigma rond verslaving dat mensen ervan zou kunnen weerhouden om hulp te zoeken via wegen die 

niet gespecialiseerd zijn in verslaving. 

 

3. STRUCTURELE ALLOCATIE VAN KANSSPEL INKOMSTEN 

NAAR PREVENTIEPROGRAMMA’S: Belasting- en 

vergunningsinkomsten uit de kansspel 

industrie worden niet (structureel) besteed aan 

specifieke preventie- en andere programma's 

die de overheid kan inzetten om de 

dienstverlening en zorg te versterken. We 

hebben niet kunnen vaststellen of er specifieke 

programma's zijn om verantwoord gokken te 

promoten. 

 

4. HANDHAVING VAN GELDENDE WETGEVING: De taak van de casino controller is om ervoor te zorgen dat de 

bepalingen van de wetgeving worden gehandhaafd, die gokken reguleren. Een van de bepalingen is 

het beperken van het aantal keren dat een inwoner een casino bezoekt tot 6 keer per maand. Zonder 

een onderling verbonden monitoringsysteem kan een persoon meerdere casino's meer dan 6 keer per 

maand bezoeken, waardoor het moeilijk is om inwoners te beperken. 

 

5. MODERNISERING VAN WETGEVING EN BELEID: Alcoholverslaafden blijken een verhoogde vatbaarheid te 

hebben voor dwangmatig gokken.42 In sommige landen zijn exploitanten verplicht om alcoholische 

dranken op speelvloeren te beperken en zijn zij bevoegd om personen die zichtbaar dronken zijn, de 

toegang tot speelfaciliteiten te ontzeggen. Andere preventiebeleidslijnen en -wetgeving omvatten 

functies voor spelersbescherming, zoals programma's voor zelfuitsluiting, waarmee spelers zichzelf 

vrijwillig kunnen uitsluiten van gokfaciliteiten of limieten kunnen stellen aan hoeveel geld ze kunnen 

uitgeven.43 In sommige landen (bijvoorbeeld Nederland) is een persoon verplicht om zich te 

legitimeren om het casino te betreden. Het casino slaat deze informatie op om het gokgedrag te 

volgen en te monitoren. Op technologie gebaseerde oplossingen voor gokken kunnen verder worden 

geanalyseerd door de overheid. De overheid en casino’s kunnen elkaar bijstaan in het delen van 

gegevens. Casino’s kunnen eventueel assisteren bij het bepalen van het meest effectieve beleid voor 

verantwoord gokken. 

 

 

 
42 https://www.casino.org/gambling-addiction/ 
43 https://www.americangaming.org/resources/responsible-gaming-regulations-statutes-2/ 
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6. PARTICIPATIE VAN MINISTERIES EN VAN BELANGHEBBENDEN: Het proces van afgifte van casino- of 

loterijlicenties door het Ministerie van TEZVT omvat geen overleg met het Ministerie van VSA.44 

Turning Point bevestigde ook geen contact te hebben met casino's en loterijen, maar toonde zich wel 

bereid dit te doen. Met een grotere participatie van belanghebbenden en ministeries kunnen 

maatschappelijke risico's efficiënter worden geïdentificeerd. 

 

7. PUBLIEKE INFORMATIE OVER GOKVERSLAVING: De effecten van probleemgokken zijn niet alleen merkbaar 

door financiële gevolgen (geldverlies). Het kan ook iemands werk en relaties belemmeren. De effecten 

zijn ook te zien bij kinderen en jonge volwassenen die indirect kunnen worden beïnvloed door naaste 

familieleden die problematisch gokken.45 Het is belangrijk dat informatie direct publiekelijk 

beschikbaar is die feiten belicht en onduidelijkheden over probleemgokken ontkracht. Dit kan ook 

casinocontrollers, casinomanagers, vrienden en familie helpen bij het identificeren van trends rond 

problematisch gokken. 

 

8. BELEID TER BESCHERMING VAN DEELNEMERS AAN LOTERIJEN: Gegevens over het spelen van deelnemers bij 

loterijen zijn niet bekend in Sint Maarten. Op basis van onderzoeken in de VS en in Nederland komt 

het spelen van loterijen veel voor onder jongeren vanwege de toegankelijkheid. Echter, het is niet 

bekend of dit in Sint Maarten ook het geval is. Met artikel 4 van de Loterijverordening bestaat er een 

mogelijkheid voor de overheid om middelen toe te wijzen aan onderzoek en het verzamelen van 

gegevens over de participatie van deelnemers aan loterijen. Dit zou de eerste stap kunnen zijn in het 

implementeren van effectief beleid en programma's die worden ondersteund door gegevens die zijn 

gericht op het beschermen van deelnemers. Met nauwkeurige gegevens en het onderzoek van de 

loterij-industrie kan een beleid voor spelersbescherming worden geïmplementeerd dat bestaat uit 

‘best practices’, training en toegang tot informatie over verantwoord spelen. 

 

 

 

 

 

 
44 Interview met het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, d.d. 7 juni 2021. 
45 https://www.casino.org/gambling-addiction/. 
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