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Z eventig is hij. En al bijna
een kwarteeuw begeleidt hij
kansspelverslaafden. Donald
VanRossem,voorzitter vande
Werkgroep tegenGokversla-
ving, weet als geen anderwat

gokkenmet eenmens kan doen. Ooit was
hij zelf in de greep van de speelduivel. ‘Ik
werderbijnadoorgeruïneerd.Gokkenricht
ravages aan: bankroet, echtscheiding, ge-
vangenis, werkloosheid. Het kanmensen-
levens vernietigen.’
In zijn zelfhulpgroep zagVanRossem in

24 jaar tijd zo’n 10.000gokverslaafdenpas-
seren voor een behandeling. Herhaaldelijk
weeshijdeoverheideropdatderisicogroep
steeds groter wordt. Maar hij kreeg amper
reactie. ‘Deoverheidonderschatdeproble-
men.Onderhetmotto ‘spelen ispasgevaar-
lijk als het illegaal gebeurt’ organiseert de
staatzijneigenkansspelen.MetdeNationa-
le Loterij wil de staat het gokken in België
kanaliseren,dooropeenaanlokkelijkema-
nier speelplezier aan te bieden aan een zo
grootmogelijkpubliek.Maardatwerktnet
gokverslaving in de hand. Ik houmijn hart
vast voor Scooore!, het nieuwe spel waar-
mee jeweddenschappenkanafsluitenover
de uitslag van een sportwedstrijd.’
Vooral jongeren zijn een gemakkelijk

slachtoffer, steltVanRossem. Inmaart2000
hield zijn werkgroep een enquête onder
ruim 5.000 leerlingen tussen 12 en 18 jaar.
Bijna 70 procent bleek te spelen met pro-
ducten zoals Lotto, Subito, Spel21,Win For
Life of Astro. En hoewel de verkoop van
kansspelenaanminderjarigen inBelgiëver-
boden is, kocht een aanzienlijk aantal jon-
gerenmeerdere keren perweek producten
vandeNationale Loterij.
Hetprobleemiser sindsdiennietkleiner

opgeworden.Uit recenterestudies -ookvan
deNationale Loterij zelf - blijkt dat nog al-
tijd te veelminderjarigen toegang hebben
tot de producten van het overheidsbedrijf.
En de introductie van diverse kansspelen
op het internet verlaagt de drempel nog.
Experts noemen de gokspelletjes op het
internet de ‘crack cocaïne’ van de kansspe-
len. ‘Het internet heeft het gokverslavings-
probleemurgenter gemaakt’, stelt Eric Ver-
eecke, de topman van Solutions, een privé-
kliniek voor verslavingszorg inAntwerpen.
‘Ik ken jongerenmet onlinegokproblemen
die nog lang geen 18 zijn.’
De Nationale Loterij stelt dat alle kans-

spelen die zij op e-lotto.be ter beschikking
stelt, enkel toegankelijk zijn voormeerder-
jarigen. De leeftijd van elke gokker wordt
elektronischmetbehulpvanzijn identiteits-
kaart gecontroleerd. Critici nuanceren dat.
‘Niets belet jongeren ommet de speelreke-
ning vanhunouders te spelen.’

Jonge doelgroep
Devrees vooreennegatieve spiraal isgroot.
Als Lotto, Euro Millions en Win For Life
straks ook via Facebook of via apps op
smartphones en tabletcomputers worden
aangeboden, wordt de instapdrempel nog
lager. Het aantal jonge deelnemers aan
kansspelen zal stijgen en steedsmeermen-
sen lopen het risico op gokverslaving. Jon-
geren lopendaarbij vijf keermeer risicodan
volwassenen, leertwetenschappelijkonder-
zoek.Devakliteratuurgaatervanuitdat0,6
tot 1,4 procent vande volwassenen een ‘pa-
thologische gokker’ kanworden. Bij jonge-
ren is dat percentage 3 tot 5 procent.
En laatnunet spelers tussen18en34 jaar

een belangrijke doelgroep zijn voor de
Nationale Loterij. Dat bleek al in 2010 toen
hetoverheidsbedrijf allerlei nieuwekraslo-
ten op demarkt bracht, zoalsWin For Life
Party Edition, Milk Inc of Bling Bling. Be-
doeld voor een jong tot zeer jong publiek.
Ze werden verkocht op evenementenmet
minderjarigen, hoewel ze voor hen verbo-
denwaren.
De Nationale Loterij zegt geen andere

keuze tehebbendan18- tot 34-jarigen tevi-
seren.Zeheeft indatmarktsegmenteenbe-
duidend lager aandeel dan andere, vaak il-
legale marktspelers. Initiatieven zoals de
krasbiljettenofonlinecomputerspelletjes -
de ‘e-games’ - zijn dan ook bedoeld omde
greepopdiedoelgroepteversterken. ‘Ikbe-
grijpdatdeNationaleLoterij ineenbedrijfs-
economische context functioneert, maar
dat praat dit soort initiatieven niet goed’,
zegt Vereecke. ‘Het is niet gezond dat de

overheid online gokken bij jongeren pro-
moot. Zowordt de indruk gegeven dat dit
de normaalste zaak terwereld is.’
Deelkaarsnelopvolgendeproductlance-

ringen leggen de Nationale Loterij geen
windeieren. In 2012 boekte ze een record-
omzetvan1,25miljardeuro:58miljoeneuro
of 5 procentmeer dan in het ook al uitzon-
derlijke topjaar 2011. In 2013wil het bedrijf
‘minstens even goed doen’. CEO Ivan Pitte-
vils (60) profileert zich daarbij als eenman
met eenmissie. Eindmei loopt de vijfjarige
termijnvandezeex-cabinetardaf.Maarveel
zinommetpensioen te gaan, heeft hij niet.
‘Ik ben kandidaat ommijnmandaat te ver-

lengen’, zeihijbegindezemaand inDeTijd.
‘Ikwilmijnprojectafwerkenendaar ismin-
stens acht jaar voor nodig.’

Telkens opnieuw
De modernisering die Pittevils in 2009
ingangheeftgezet, isdusnognietaanhaar
eindpunt. Innovatieve producten zoals
Scooore!moetenextragroeigenereren.Een
gokjewagenopgebeurtenissen inreal time
- live betting of event betting - lijkt de vol-
gende logische stap. Het zal nogmeer geld
in de jackpot brengen.
Dat de Nationale Loterij met haar ver-

nieuwingsoperatie steedsmeer producten

opdemarktbrengtdiehet risicoopgokver-
slaving verhogen, lijkt haar niet te storen.
Weddenschappenofkansspelenwaarbijde
tijd tussenhet inzettenvangeldenhetken-
nenvanhet resultaat relatief kort is, zijnvol-
genspsychologenbijzonder riskant.Bij on-
linegokkenenlivebetting isdescore -winst
of verlies - vaakmeteentezienen ishetvoor
spelersergverleidelijk telkensopnieuween
gokje tewagen.
Eenwoordvoerder van deNationale Lo-

terij ontkent dat zo gokverslaving in de
handwordt gewerkt. ‘Wewillen een veilig
en betrouwbaar alternatief bieden voor
de agressieve pogingen van private gok-

bedrijven om spelersmet casinospelen en
sportweddenschappennaar het internet te
lokken.Eenaantal vandieoperatorenheeft
eenvergunning,maaruitdezwarte lijst van
deKansspelcommissieblijktdaterzeerveel
illegalebedrijvenzijndiezichtotaalnietaan
de regels houden.’
Een ander experiment is het Lottery

Inside-project, dat de mogelijkheid biedt
kansspelenteverkopenaande supermarkt-
kassa.DeNationaleLoterijwilmeerproduc-
tenverdelenbuitenhet regulierecircuit van

dekrantenwinkels,diedoordedalende
verkoop van kranten en tijdschrif-
ten steedsminder frequentwor-
denbezocht.Zeheeft al eensa-
menwerking lopenmetCarre-
four. Met andere retailers
wordtbekekenofdiealliantie
kanwordenuitgebreid. Scep-
tici vrezen dat het gokken zo
nog meer een banaal en dage-

lijks verschijnselwordt.
‘We kunnendaar nietwegblijven.

Anders doet iemand anders het in
onze plaats’, zegt Pittevils. Ook hier
speelt de Nationale Loterij de harde
concurrentie indegokwereld als alibi
uit. ‘Enwiezijngeldbijons inzet,dient
het algemeen belang’, klinkt het ook.
De Nationale Loterij geeft al vijf jaar
lang financiële steun aan de Kliniek
voor Spelverslaving van het Brug-
mann-ziekenhuis in Brussel: nu al
goed voor een totaal van bijna 1 mil-
joen euro. ‘Met dat geld zijn intussen
172 personen met een gokverslaving
behandeld’, laatdewoordvoerderwe-
ten.
Desectorkijktereenbeetjemeewa-
rig naar. ‘Het lijktme eerder een
doekje voor het bloeden’, zegt
Eric Vereecke. ‘Dat de Nationale
Loterij een kliniek voor gokver-
slaving sponsort en tegelijk pro-
ducten op de markt brengt die
gokverslaving indehandwerken,
smaaktwrang.Stel jevoordateen
sigarettenfabrikant als Philip

Morris beslist geld te geven aan kankeron-
derzoek. Zou dat aanvaard worden, denk
je?’
De Nationale Loterij besteedt ook jaar-

lijks een subsidiepot van ongeveer 225mil-
joeneuroaan ‘maatschappelijkwaardevolle
organisaties en projecten’. De grootste hap
uitdatbudgetgaatechternaardeBelgische
dienstenvoorOntwikkelingssamenwerking
(bijna70miljoeneuro)ennaardeVlaamse,
de Franse enDuitstalige Gemeenschap (62
miljoen euro). Daarnaast is eenbedrag van
12 miljoen euro gereserveerd voor de Ko-
ning Boudewijnstichting.

‘De overheid beschouwt zichzelf dus als
het goede doel par excellence, want ze laat
twee derde aan zichzelf uitkeren’, stelde Jo-
hanAlbrecht, econoombijdeonafhankelij-
kedenktank Itinera, enkele jarengeledenal
vast in een onderzoeksrapport. Of hoe het
grootste deel van de jackpot als een vorm
vanbelastingnaar de staatskas terugvloeit.
In2005schreefdeWerkgroeptegenGok-

verslaving eenmanifest van zeven pagina’s
omhet dubbelzinnige beleid van de over-
heid tegenover kansspelen aan te klagen.
VoorzitterDonaldVanRossembezorgdehet
document aan alle leden van de Kamer en
deSenaat,maarkreegampereenreactie.Hij
maakt zichgeen illusiesmeer. ‘Het gelddat
deNationale Loterij verdient, dient omde
overheid te financieren. Alle andere verkla-
ringen zijn praat voor de vaak.’
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Dejackpotvan
deBelgischestaat
MetScooore!waagtdeNationale Loterij zich
opglad ijs. Eenkansspel omteweddenop
sportwedstrijdenverrijkt alleenmaarde staatskas
enwerkt gokverslaving indehand, stellen critici.
Hoevermageenoverheidsbedrijf gaan?

DatdeNationale
Loterij eenkliniek
voorgokverslaving
steunt en tegelijk
productenopde
marktbrengtdiegok-
verslaving indehand
werken, smaaktwrang.
Eric Vereecke,
CEO behandelingskliniek Solutions

INTERVIEW
DAAN BALLEGEER
WILRIJK

Eencollega-journalistomschreef
haar ooit als de ‘Madame
Nuance’ van de werkgevers-
organisaties. Caroline Ven (41)
kan erom lachen. ‘Maar het
moetwatmijbetreftnietde titel

vanuwartikelworden.’Detopvrouwvanhet
ondernemersplatformVKWhoeftzichgeen
zorgen temaken. Inhaarnieuweboek,met
de wat duffe titel ‘Duurzame economie’,
schuwtzede forsere stellingnamesniet. Vol
overtuiging, maar ook - noblesse oblige -
met de nodige nuances neemt ze de verde-
diging vanhet kapitalismeop zich.

Broodnodig, vindtVen,wanthet kapita-
lismezitdoorde crisis zwaar indeverdruk-
king.Endat leidt totdeverkeerdeoplossin-
gen. ‘De les die onze overheid uit de crisis
heeft getrokken, is dat zemeer zelf in han-
denmoet nemen. Dat is niet het juiste ant-
woord. Concurrentiebevorderende regels
zijn goed,maar het is niet aan de regering
omprijzen vast te leggen, ook niet die van
energie. De Leviathan rukt op. Ik vrees echt
dat de overheid op de duur alles zal willen
overnemen.’

Het kapitalisme en de democratie gaan
nochtans hand in hand, benadrukt de eco-
nome. ‘Laat de overheid vooral de doelstel-
lingenbepalen,maarnietvastleggenhoewe
diemoeten bereiken. Denk aan een lagere
CO2-uitstoot voor auto’s. Door normen op
te leggen kande overheid perfect bereiken
dat er innovaties en verbeteringen komen.
Maarzemoetniet volop inzettenopelektri-
sche auto’s, alsof dat hét antwoord is.Wie
zegt dat?Misschien is erwel iets veel beters
waaruen iknunogniet aandenken. Ikhad
tien jaar geleden ook niet kunnen denken
datmensenhun auto in de stad zouden la-
ten staan ommetVillo’s of bakfietsen rond
te rijden.’

Liberale inkt
Doet de overheid dan te veel? ‘De Belgen
hebben duidelijk een voorkeur voor een
groteoverheid, in tegenstelling totdeAme-
rikanen’, steltVenvast. ‘Wehebbengoedon-
derwijs, een kwalitatieve gezondheidszorg
eneensolidariteitsmechanismewaar ikgro-
tendeelsachter sta.Maarergaanveel teveel
middelennaareentebredegroepvanmen-
sendiedatgeldnietnodighebben.Wemis-
sen focus en selectiviteit in het beleid.Wie
dat durft te zeggenwordt al snel weggezet
als iemanddiederol vandeoverheidwil af-
bouwen, terwijl het dat nou net niet is. De
overheidmoet gewoon efficiënterwerken,
enmeer verantwoording afleggen.’

Venmagdanwel een christendemocra-
tische stempelhebben - zewas tussen2008
en 2010 kabinetschef van de premiers Yves
Leterme en Herman Van Rompuy - maar
dan toch één gedoopt in heel wat liberale
inkt. ‘Deze regering neemt de individuele

verantwoordelijkheidhelemaalweg’, foetert
ze. ‘Wemoetendemensenopnieuwhetge-
loof in eigen kunnenbieden.’

Datbetekentookdatwiediehandschoen
opneemt, daar beter vanmagworden, stelt
de VKW-topvrouw. ‘Ik kanmij enormdruk
makenoverhet toplonendebat ende zoge-
naamde ‘sterkstijgende inkomensongelijk-
heid’.Wel, datmij eens iemandmet cijfers
aantoont dat de ongelijkheid in België toe-
neemt.Want ik zie het niet, hoor.Wij heb-
ben in internationaalopzichtoverigenseen
enormkleine inkomensongelijkheid.’

VenverwijstnaareenstudievandeOrga-
nisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO). Die berekende
twee jaargeledendatde inkomensongelijk-
heid in België tussen 1985 en 2008 niet
is toegenomen. De armste 10 procent van
de bevolking zette in die periode zelfs
een inhaalbeweging in. Hun gemiddeld
beschikbaar inkomensteeg jaarlijks, gecor-
rigeerdvoor inflatie,metgemiddeld1,7pro-
cent, tegenover 1,1procentvoordevolledige
bevolking.

Ongelijkheid is niet eens een slechte
zaak. ‘Je hebt een zekere mate van in-
komensongelijkheidnodigomhetbesteuit
mensen te halen, om hen te belonen voor
hun harde werk. Als je dat niet aanvaardt,
neemjebijhendegoestingwegomhetver-
schil te maken. En dat gaat ten koste van
onzewelvaart.’

Datgevaar isvolgensVenreëel. ‘Meerver-
dienendanderestmagblijkbaarnietmeer.
Wezijndichtbij hetpuntgekomendat een
grote groep van hardwerkende mensen
geen zinmeer heeft in solidariteit. Ze dra-
genveelbijaaneensysteemwaarzezelfwei-

nigvanterugkrijgen.Wemoetendaarals sa-
menlevingmee oppassen.’

Maardaar stoptdegolf van toenemende
overheidsinmenging niet. Ven kijkt met
ledeogennaardeverregaanderegelneverij.
‘Onze normen en waarden gaan verloren.
Neemnuhet scheldenopelkaar.Als eenal-
lochtonemaninBrusseleenvrouwnaroept,
dan wordt daarvoor een GAS-boete inge-
voerd.Maarwaareindigtdat?Opdeduur is
iets toegelatenzolanghetniet expliciet ver-
boden is door een regel.’

Verontwaardiging
Die toenemende juridisering lijkt ook ach-
terpoortjes te creërenwaarlangs boosdoe-
ners kunnen ontsnappen. De publieke ver-
ontwaardigingover deuitwassen vande fi-
nanciële crisis viertnogaltijdhoogtij.Geen
van de voormalige bankbazen die hun in-
stellingnaardeafgrondreden, zit achterde
tralies.MauriceLippensverklaartdoodleuk
niets van bankieren te kennen en de dik-
betaalde Jean-PaulVotronzegtmaar teheb-
benuitgevoerdwat zijn voorzitter hemop-
droeg. AxelMiller konna zijndefenestratie
bijDexiagewoonaandeslagbij eenandere
bank.

Kan een kapitalisme dat zoveel veront-
waardigingnegeert, overleven? ‘Kijk, ikben
daarookverontwaardigdover. Leiderschap
betekent ook dat je fouten kan erkennen.
Maar vergeet niet dat de fouten veel verder
gaandan individuelebeslissingen. Er is een
gedeeldeverantwoordelijkheid.Dedrukop
financiële instellingen omhun rendement
teverhogen, endus steedsgrotere risico’s te
nemen, kwamuit verschillendehoeken.De
aandeelhouderswilden jaar na jaar super-
dividenden,despaarderswildendehoogste
rente, de toezichthouders dedenhunwerk
nietgoed,...Hoeverga jedaarook in?Decri-
sis is begonnen op de Amerikaanse hypo-
theekmarkt,mede veroorzaakt door de Fe-
deral Reserve, die de rente te lang te laag
hield.Moetenookdiecentraalbankiersdan
boeten?’

We mogen het kapitalistisch kind niet
methetbadwaterweggooien,beklemtoont
Ven keer op keer. Het probleem is dat er te
veelkortetermijndenkenis, endatmoetver-
anderen. ‘Wewetenaldertig jaardatdever-
grijzing opons afkomt, en tochwehebben
dat niet aangepakt. Dat is immobilisme tot
enmet.Wantwie indiepotbegint te roeren,
zouwel eens een kleiner pensioen kunnen
hebben. Endus gebeurt er amper iets.’

De stap naar het vastgelopen sociaal
overleg is snel gezet. ‘Werken draait niet
enkelomgeldverdienen,maarookomzich
goedvoelen, zichkunnenontplooien, crea-
tief zijn,… En toch richt het sociaal overleg
zich niet op die doelstellingen,maar bijna
exclusief op loonsverhogingen. Als die er
nietkunnenkomen,dankanergeensprake
zijn van een interprofessioneel akkoord.
Maareenhoger loon is tochnietdeessentie
vanwaarom iemandgaatwerken?Het is er
zekereenonderdeelvan,maarer is tochveel
meer?’

Ven ziet een duidelijke rol weggelegd
voor het VKW, dat zich niet als een belan-
genbehartiger opwerpt, maar wel als een
nichespeler voorbedrijvendie opde lange,
duurzame termijn willen denken. Toch is
denood ruimer. HetmaatschappelijkDNA
moetveranderen. ‘Weslagenernognietge-
noeg inomhet langetermijndenken te ver-
sleutelen in onze dagelijkse beslissingen.

Datgeldtvoorzowelondernemers,aandeel-
houders en consumenten. Net zoals men
overeendemocratieweleenszegtdatwede
politici krijgen die we verdienen,
gevenwe ook de economie vormdoor ons
eigen gedrag.’

Dat isgemakkelijkergezegddangedaan.
Want het kapitalismeoverstijgt onze eigen
democratie.Niet alle landenzijnevengeïn-
teresseerd induurzameeconomie,of inhet
aanpakken van wereldwijde problemen.
Denkmaaraandeuitstootvanbroeikasgas-
sen, waarbij grote vervuilers als de VS en
Chinaweigeren om in een klimaatverdrag
mee te stappen. ‘Dat is de grote moeilijk-
heid’, geeftVentoe. ‘Wij zullendesocialeen
milieunormennietelders indewereldkun-
nen opleggen. En als je met heffingen be-
gint, komt er misschien een nieuwe han-
delsoorlog.Maarwekunnendemensenhier
wel sensibiliseren,henervanovertuigendat
zezelf ookhet verschil kunnenmaken.Zor-
gendatals zeeenspotgoedkope jeansbroek
kopen, ze erookbij stil staandatdie ergens
gemaaktwordt, en inwelke omstandighe-
den. Individueel koopgedrag ismachtigals
ermaargenoeggelijkgestemdezielen zijn.’

Vooruitgangsdenken, daar komt het op
neer. Geloven datwe het zelf beter kunnen
maken. Vooruit, dat betekent ookweg van
deze crisis die onsnual jarengijzelt. Zullen
we er over twintig jaar op terugkijken als
eenomslagpunt,of als ietsdatonsevenvan
onze melk heeft gebracht, maar niets ten
gronde heeft veranderd? ‘Ik vrees het laat-
ste’, zucht Ven. ‘Maarmet dit boek streef ik
naar het eerste.’

Caroline Ven
- Duurzame economie -
2013, Leuven,
Davidsfonds, 128 blz.

DE TIJD ZATERDAG 26 JANUARI 2013 53

Apart

‘Ikben
bangdatde
overheidalles
overneemt’

Caroline Ven: ‘Je hebt een zekere mate van inkomensongelijkheid nodig om het beste uit mensen te halen.’ © DRIES LUYTEN

CarolineVen,deCEOvanhetonderne-
mersplatformVKW, vindtdatdepoli-
tiekgenoegaankapitalismebashing
heeft gedaan. Inhaarboek ‘Duurzame
economie’ geeft ze flinkwat tegengas.

Wezijndichtbij
hetpuntgekomen
dat eengrotegroep
vanhardwerkende
mensengeenzin
meerheeft in
solidariteit.
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