Minder gokkasten; meer omzet
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Eind 2015 waren er in Nederland 37.752 kansspelautomaten in gebruik, dit zijn circa 5.000 automaten minder
dan vorig jaar. Een daling van zo’n 11%. Daarbij is het totale bruto spelresultaat bij alle automaten zo’n € 97
miljoen gestegen, wat gelijk staat aan eveneens zo’n 11%. Dat blijkt uit de Marktscan van de Kansspelautoriteit.

De landgebonden kansspelmarkt (online markt is illegaal), met een totale omvang van 2,34 miljard (+104
miljoen in 2015), wordt onderverdeeld in vier sectoren:
loterijen (46%) automaten; (42%) casinospelen (9%) sportweddenschappen (1%)
Voor de recreatiesector zijn vooral de automaten de casino's relevant. De gokkasten kunnen zorgen voor een
extra verdienmodel in de horeca of als speelautomatenhal. Casino's zijn een volwaardige speler in de
hospitality. Enkele wetenswaardigheden uit de scan:
De effectieve belastingdruk uitgedrukt in termen van bruto spelresultaat is het hoogst in de sectoren
casinospelen en speelautomaten (29% van het bruto spelresultaat). Er zijn grote verschillen tussen Europese
landen in de bestedingen per inwoner aan speelautomaten. Nederlanders stoppen gemiddeld voor € 39 aan
muntjes in de automaten; Belgen (€50) en Duitsers (€ 59) zijn al een klein beetje goklustiger. De exploitanten
van spelautomaten worden helemaal blij van Italianen (€ 193), Finnen (€ 148) en Slowaken (€ 108). bij de
besteding aan gokken in Casino's (tafelspelen en automaten) zit Nederland qua bruto spelresultaat, met
gemiddeld € 43, net iets boven het Europese gemiddelde van € 29. De verspreiding van casino's in Nederland
wordt beperkt door het monopolie van (14) Holland Casino's. Bij Holland Casino zijn tafelspelen goed voor
44% van het spelresultaat. De overige 56% van de spelopbrengsten komt uit automaten. Het bruto
spelresultaat van Holland Casino kwam in 2015 uit op € 528 miljoen. De omvang van het bruto spelresultaat
van de illegale online casinomarkt wordt in 2015 door H2 geschat op € 68,3 miljoen; en van de illegale online
pokermarkt € 41,2 miljoen. De Europese data zijn afkomstig van onderzoeksbureau H2 Gambling Capital.
Volgens de voorspellingen van H2 zijn de vooruitzichten voor landgebonden casino’s positief voor de
komende jaren voor zowel Nederland als Europa. Voor de Nederlandse kansspelautomatensector wordt een
lichte stijging voorspeld. Het aandeel van de Nederlandse kansspelautomatensector blijft op een lager aandeel
steken dan in andere Europese landen. Er zijn grote verschillen tussen exploitanten van speelhalautomaten.
De grootste exploitant exploiteerde in 2015 maar liefst 2926 kansspelautomaten (4954 spelersplaatsen) goed
voor 7,7% van alle kansspelautomaten in Nederland. In 2014 waren er 62 exploitanten met meer dan 100
kansspelautomaten in bezit. Ultimo 2015 waren dit nog 60 exploitanten. Deze 60 exploitanten hebben 67% van

de speelautomaten (horeca en speelhal) in bezit.
Meer informatie: www.kansspelautoriteit.nl
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