




VERSLAG VAN HET BESTUUR

30 Het Bestuur

31 Financiële ontwikkelingen

36 Operationele ontwikkelingen

42 Vooruitzichten

43 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

49 Onze medewerkers

53 Verklaring betreffende jaarrekening en systeem van interne beheersing

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

58 Samenstelling Raad van Commissarissen 

60 Voorwoord van de voorzitter

61 Verslag van de Raad van Commissarissen

GOVERNANCE

66 Corporate governance 

69 Risicomanagement 

JAARREKENING 2015 

76 Jaarrekening 2015 

100 Overige gegevens

OVERIGE INFORMATIE

108 Vestigingenoverzicht

110 Vijfjaaroverzicht

111 Over dit verslag

112 Begrippenlijst

JAARVERSLAG 2015

06 Belangrijkste indicatoren 

07 Kerncijfers

08 Voorwoord van de bestuursvoorzitter

OVER HOLLAND CASINO

12 Profiel van de onderneming

14 Missie & strategie

18 Business model

20 Waardecreatiemodel

24 Stakeholders

27 Materialiteitsmatrix 2015

INHOUDSOPGAVE



6 7

KERNCIJFERSINHOUDSOPGAVE VERSLAG BESTUUR VERSLAG RVC JAARREKENING

OPBRENGST SPEELAUTOMATEN
€ 294,2 MILJOEN (+13,7%)

2.360 FTE (+2,3%)
AANTAL MEDEWERKERS

1,1 MILJOEN (+3,6%)
AANTAL GASTEN

€ 233,3 MILJOEN (+9,1%)
OPBRENGST TAFELSPELEN

€ 99 (+4,2%)
BESTEDING PER BEZOEK

3,8% (-23,8%)
ZIEKTEVERZUIM

BELANGRIJKSTE INDICATOREN KERNCIJFERS

  2015  2014

Baten voor kansspelbelasting 576,2  521,2 

Kansspelbelasting -153,0  -137,1 

Nettobaten  423,2  384,1

Bedrijfslasten (exclusief bijzondere baten en lasten)  -354,4  -345,5

Bijzondere baten en lasten  0,5  -22,9

Brutobedrijfsresultaat  69,3  15,7

Financiële baten en lasten  -2,0  -3,7

Nettobedrijfsresultaat  67,3  12,0

Kasstroom uit operationele activiteiten  95,0  70,6

    

Winstmarge (in procenten)    

((nettobedrijfsresultaat / nettobaten) x 100)  15,9  3,1

Bezoeken

Aantal bezoeken in duizenden  5.832  5.465

Besteding per bezoek in euro  99  95

Medewerkers ultimo jaar

Aantal medewerkers (exclusief stand-by medewerkers en stagiaires)  3.198  2.963

Op basis van volledige dagtaak (fte)  2.360  2.308

Personeelskosten 

(in procenten van bedrijfslasten excl. bijzondere baten en lasten)  57,0  59,1

Nettobaten per gemiddelde fte (in duizenden euro)  183  155

Balans 

Eigen Vermogen  94,9  54,9 

Voorzieningen  10,8  18,3 

Langlopende schulden  -  43,4 

Kortlopende schulden  120,2   98,3 

Overige kengetallen  

Aantal speeltafels  424  426

Aantal speelautomaten (in vestigingen)  6.011  6.037

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

2015 BRUTOBATEN PER PRODUCTGROEP

Tafelspelen

Speelautomaten

Troncopbrengsten/Tips

Horeca

Overige baten

40,5%

51,0%

3,5%

1,0%
4,0%

TOTALE BRUTOBATEN € 576,2 MILJOEN (+10,6%)

2015 BEZOEKFREQUENTIE GASTEN OP JAARBASIS

1 bezoek

2 - 3 bezoeken

4 - 11 bezoeken

12 - 24 bezoeken

>25 bezoeken

56,0%

21,2%

14,0%

4,3%
4,5%

TOTALE BEZOEKEN 5,8 MILJOEN (+6,7%)
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VOORWOORD VAN DE
BESTUURSVOORZITTER
Holland Casino is medio 2013 een nieuwe richting ingeslagen.

Sinds deze turnaround zijn omvangrijke maar noodzakelijke  

strategische en structurele veranderingen doorgevoerd. In 2015 

werd duidelijk dat dit ingrijpende verandertraject niet voor niets 

is geweest en tot mooie resultaten heeft geleid. De financiële 

prestaties zijn goed en het bedrijf straalt weer energie en vast-

beradenheid uit. Een uitkomst waar we bijzonder trots op zijn.

Persoonlijke aandacht voor onze gasten, de kracht van onder-

nemerschap  en een efficiënter ingerichte organisatie hebben 

gezorgd voor een aanzienlijke verbetering van de resultaten.  

De succesvolle introductie van de Favorites Diamond Card, een 

kaart met exclusieve voordelen en privileges voor de kaarthouder,  

de vernieuwing van het speelautomatenpark en verbeterde  

economische omstandigheden resulteerde in een sterke  

stijging van de bezoekaantallen en een hogere besteding per 

gast. Bij een nieuwe koers hoort een nieuw gezicht. De bedrijfs-

kleding die acht jaar geleden werd geïntroduceerd, paste 

niet meer bij het huidige Holland Casino. Modeontwerpster  

Monique Collignon ontwierp een nieuwe, tijdloze, comfortabele  

lijn met een professionele uitstraling, die sinds oktober door de 

medewerkers in de operatie gedragen wordt.

Natuurlijk zijn in het afgelopen jaar ook uitdagingen op ons pad 

gekomen. Halverwege 2015 hebben we onverwacht afscheid  

genomen van interim-bestuursvoorzitter Willem-Jan van den Dijssel. 

Holland Casino is Willem-Jan van den Dijssel dankbaar voor zijn 

bijdrage aan de herstructurering, die als fundament gediend  

heeft voor de huidige positieve tendens. Eind 2015 werd Holland 

Casino, door stukgelopen onderhandelingen met de FNV over 

de tussen-cao 2015, geconfronteerd met acties. Begin 2016 zijn  

de onderhandelingen over de tussen-cao hervat en is alsnog 

met alle vakbonden overeenstemming bereikt. Daarmee ligt er 

een basis om in 2016 tot een nieuwe duurzame cao te komen 

waarin de belangen van de medewerkers en de onderneming 

voor de lange termijn zijn geborgd.

De succesvolle turnaround heeft geleid tot een duidelijk beter  

resultaat dan voorgaande jaren. De brutobaten kwamen uit op 

576,2 miljoen euro, een stijging van 10,6 procent ten opzichte van 

een jaar eerder, en het nettobedrijfsresultaat nam met 55,3 miljoen  

euro fors toe tot 67,3 miljoen euro. De positieve tendens is niet  

alleen terug te zien in de cijfers. Holland Casino scoorde een 7,8 in 

het meest recente onderzoek van Motivaction naar tevreden heid 

onder gasten. Daarnaast bereikte in 2015 het ziekteverzuim een  

historisch laag niveau van 3,8 procent en ook in de duur van het  

ziekteverzuim heeft een positieve verschuiving plaatsgevonden. 

Dit succes betekent echter niet dat we nu achterover kunnen  

leunen. We opereren in een speelveld dat continu aan  

verandering onderhevig is. Voor het komende jaar verwachten  

we dat de kansspelmarkt verder zal aantrekken door  

gunstigere macro-economische omstandigheden en een 

groter consumenten vertrouwen. Tegelijkertijd staat de markt  

ingrijpende veranderingen te wachten, die ook op ons van 

grote invloed zullen zijn. Halverwege 2016 zal naar verwachting 

meer duidelijk heid komen over de wijze waarop en het tijdspad 

waar binnen invulling zal worden gegeven aan de herinrichting 

van de casinomarkt. Om flexibel mee te kunnen gaan met deze  

veranderingen, stomen we ondanks de onzekerheden de  

organisatie klaar voor de toekomst. Omdat groei nu voornamelijk 

voortkomt uit een aantal succesvolle vestigingen, ligt de focus 

op het verbeteren van de resultaten op vestigingsniveau, waarbij 

de arbeidsintensieve productgroepen als Tafelspelen en Food & 

Beverage onze speciale aandacht vereisen. We bouwen aan een 

sterk en wendbaar casinobedrijf door te investeren in efficiëntie 

en duurzame oplossingen. Een nieuwe toekomstbestendige cao 

is één van die oplossingen, waar we ons in 2016 samen met de 

vakbonden hard voor willen maken. 

Zonder onze mensen was het nooit gelukt zo’n mooi resultaat  

neer te zetten. Onze gasten kiezen voor ons vanwege de 

gast vrijheid en persoonlijke aandacht. Die hospitality zit  

verankerd in onze mensen. Zij maken voor ons het verschil en 

ik wil daarom alle medewerkers bedanken voor de energie,  

toewijding en tomeloze inzet waarmee zij Holland Casino  

gemaakt hebben tot wat het nu is. Sinds 7 maart 2016 spits ik mij 

weer toe op mijn taken als CFO van Holland Casino. Erwin van 

Lambaart is per deze datum door de Raad van Commissarissen  

benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Ik kijk er naar uit om  

Holland Casino samen met hem en onze medewerkers als  

marktleider verder op de kaart te zetten.

Anita de Kleijn
CFO / waarnemend bestuursvoorzitter
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PROFIEL VAN
DE ONDERNEMING

De onderneming biedt gasten een aantrekkelijk kansspel-

assortiment met een veelzijdig aanbod van zowel tafelspelen 

als speelautomaten. Spanning, spel en plezier op de mooiste  

locaties, gecombineerd met optimale service en persoonlijke 

aandacht voor de gast, zorgen ervoor dat gasten van Holland 

Casino altijd en overal een excellente spelbeleving ervaren. 

Holland Casino heeft 14 vestigingen, verspreid over Nederland. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Hoofddorp. Bij Holland Casino  

werken ruim 3.000 medewerkers. Gezamenlijk behaalden de  

vestigingen in 2015 een omzet van 576,2 miljoen euro. De organisatie  

streeft ernaar, zodra de wetgeving het toelaat, ook een positie in 

de online kansspelmarkt te verwerven.

BEDRIJFSSTRUCTUUR

De stichting ‘Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen  

in Nederland’ opereert onder de naam ‘Holland Casino’.  

Holland Casino is een staatsdeelneming, waarbij de Staat  

gezien kan worden als pseudo-aandeelhouder. Het kabinet 

heeft in het regeerakkoord aangekondigd Holland Casino, 

onder voorwaarden, op termijn te gaan verkopen. Naar ver-

wachting zal in 2017 de modernisering van de casinomarkt en 

daarmee de privatisering van Holland Casino plaatsvinden.  

De beleidsmatige bevoegdheden vallen nu onder de  

verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie.  

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het beheer. 

De netto-opbrengst van Holland Casino komt toe aan de Staat 

der Nederlanden, behoudens een reservering ter vorming van 

eigen vermogen. De omvang van het eigen vermogen wordt 

aan de hand van een voorstel van de Raad van Commissarissen  

door de minister van Financiën vastgesteld. De onderneming 

wordt bestuurd door het Bestuur dat onder toezicht staat 

van een Raad van Commissarissen. Leden van de Raad van  

Commissarissen worden door de minister van Financiën benoemd.  

Het ministerie van Financiën heeft als pseudo-aandeelhouder 

statutair geregelde goedkeuringsrechten en aanwijzingsbevoegd-

heden. Holland Casino staat onder toezicht van de Kansspel-

autoriteit en opereert binnen het wettelijke kader van de Wet op 

de Kansspelen en de Beschikking Casinospelen. 

Holland Casino is de enige legale aanbieder van casinospelen in Nederland. Dit betekent dat Holland Casino als enige partij in Nederland een vergunning  

heeft om tafelspelen en casino speelautomaten aan te bieden. Opgericht als stichting door de Nederlandse overheid in 1976, met een exclusieve 

casino vergunning, biedt Holland Casino haar gasten plezierig en spannend spel in een veilige en betrouwbare omgeving. Gestoeld op bijna veertig jaar  

ervaring en met een toonaangevend en internationaal erkend preventiebeleid heeft Holland Casino een unieke positie in de kansspelmarkt verworven.

NOORD-NEDERLAND ZUID-NEDERLAND

◊  Amsterdam

◊  Enschede

◊  Groningen

◊  Leeuwarden

◊  Scheveningen

◊  Schiphol 

◊  Utrecht

◊  Zandvoort

◊  Breda

◊  Eindhoven

◊  Nijmegen

◊  Rotterdam

◊  Valkenburg

◊  Venlo

CORPORATE COMMUNICATIE

MARKETING & E-COMMERCE SECURITY & RESPONSIBLE GAMING

LEGAL & COMPLIANCE
BESTUURSSECRETARIS

AUDIT

HUMAN RESOURCES INFORMATIEVOORZIENING

GAMING & SERVICES

BESTUUR

RAAD VAN COMMISSARISSEN

FINANCE & CONTROL

SECRETARIAAT

ONDERNEMINGSRAAD



MISSIE &
STRATEGIE

VISIE Spelen zit in iedereen 

MISSIE Wij brengen het spannendste spel, altijd gastvrij en betrokken

AMBITIE Wij zijn marktleider met onze casino’s en hebben een top drie positie in de online kansspelmarkt in Nederland. 

STRATEGIE Wij bouwen duurzame, persoonlijke relaties met onze waardevolle gasten.  Onze strategie is gebaseerd op 

 onderstaande vijf pijlers.

WIJ MAKEN KEUZES OP BASIS VAN KENNIS VAN ONZE GAST

We overtreffen de verwachtingen van onze gasten. Wij kennen onze gasten als geen ander; wij begrijpen hen, weten 

wat hen drijft en waar ze blij van worden. We streven er bij voortduring naar om hen te verrassen met aandacht en 

dienstverlening die op het individu is toegesneden.

Ons denken en handelen begint steeds bij het belang van onze huidige en toekomstige gasten. Dit geldt voor al 

onze mede werkers. We zorgen er elke dag opnieuw voor dat we onze gasten een bijzondere ervaring bezorgen 

binnen ons bedrijf; we benaderen hen op een manier die zich enerzijds kenmerkt door gastvrijheid en inspelen op 

persoonlijke wensen en anderzijds door oprechte betrokkenheid. Het geeft ons veel voldoening 

om zo met onze gasten om te gaan en zo ervaren zij dat ook.

WIJ INNOVEREN DE KANSSPELMARKT

We creëren nieuwe ontwikkelingen en werken op een innovatieve wijze samen. In een steeds sneller veranderende 

wereld zetten wij de toon in onze business. Het streven naar vernieuwing is een constante binnen ons bedrijf.  

We realiseren ons het belang van steeds blijven zoeken naar betere oplossingen en treden buiten de gebaande paden. 

Dit geldt zowel voor onze proposities als de wijze waarop we ons bedrijf organiseren. We zoeken fundamenteel naar 

andere mogelijkheden en creëren doorbraken. 

Wij anticiperen voortdurend op nieuwe trends en ontwikkelingen binnen en buiten onze industrie en willen deze binnen 

bepaalde kaders in vrijheid kunnen testen in de organisatie.  Waar nodig bouwen we in innovatielabs aan vernieuwing 

van producten, processen, systemen en werkwijzen. We doen dit om te versnellen en om ongehinderd en vanuit een 

‘outside-in’ perspectief te kunnen denken en handelen. 

WIJ GAAN PARTNERSHIPS AAN

We kiezen de beste partners. Wij realiseren ons dat onze gasten keuzemogelijkheden hebben en dat het geen vanzelf-

sprekendheid is dat ze Holland Casino bezoeken. Om die reden ligt onze focus op voortdurende verbetering en  

vernieuwing. Wij kennen onze eigen kracht en weten waar we goed in zijn. Voor kwaliteiten die wij niet of in mindere mate 

zelf in huis hebben, zoeken we naar partnerships. Wij geloven dat wij in een dynamische en complexe wereld alleen 

binnen netwerken van partijen die elkaar sterker maken, een goede positie kunnen opbouwen en behouden. Wij zoeken 

partners die passen bij onze kernwaarden en die kunnen opereren vanuit de kennis die wij hebben van onze gasten. 

Holland Casino wil met name op het domein van gasten in de regierol blijven. 

Wij hebben de overtuiging dat er alleen sprake kan zijn van duurzame waardecreatie als samenwerking betekenisvol is 

voor zowel Holland Casino als haar partners. 

WIJ DRAGEN BIJ AAN EEN BETERE SAMENLEVING

Wij zijn nadrukkelijk onderdeel van de samenleving, zowel lokaal en regionaal als landelijk. Wij zijn betrokken bij onze 

omgeving en participeren daarin actief. Waar mogelijk dragen we bij aan ontwikkelingen die de kwaliteit van de samen-

leving ten goede komen. Wij bouwen en onderhouden een netwerk met relevante stakeholders, zodat we steeds goed 

gepositioneerd zijn. Enerzijds om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, anderzijds om de belangen van Holland 

Casino in de volle breedte te kunnen behartigen.

Wij bieden een veilige speelomgeving. Het spel verloopt eerlijk, het spelmateriaal is in orde en onze gasten voelen zich 

veilig en op hun gemak. Wij spannen ons in om te voorkomen dat gasten meer inzetten of vaker spelen dan zij kunnen 

dragen. Holland Casino bouwt aan duurzame relaties met haar gasten en daarin past dat zowel wij als onze gasten 

wet- en regelgeving respecteren en op een verantwoorde manier omgaan met de risico’s van het spel. Daarbij geven wij 

optimaal invulling aan de rol die de samenleving van ons verwacht door middel van het preventiebeleid kansspelen,  

dat stevig in onze organisatie is verankerd.

WIJ BENUTTEN DE KRACHT VAN ONDERNEMERSCHAP

Onze medewerkers excelleren in hun vak en in gastvrijheid. Zij zijn in staat om de beste spelbeleving aan onze 

gasten te bieden. Dit is waar Holland Casino voor staat en waar onze medewerkers aan verbonden zijn. Zij krijgen 

de ruimte hier een betekenisvolle bijdrage aan te leveren. Holland Casino stimuleert haar mede werkers  

eigenaarschap te nemen en altijd beter te worden in hun vak. Medewerkers worden aangemoedigd hun talenten 

te ontplooien, zodanig dat zij duurzaam inzetbaar zijn zowel binnen ons bedrijf als daarbuiten. Medewerkers van 

Holland Casino staan met beide benen in de samenleving en veranderen mee met de wereld om ons  heen.  

Wij creëren kansen of herkennen deze en weten deze in het belang van zowel de onderneming als de gast  

succesvol neer te zetten.  
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ANTIEN VELDHOEN
Casinomanager Venlo  

Eigenlijk wilde ik stewardess worden en de wereld 

rondreizen. Maar ik werd afgekeurd, waarschijnlijk 

omdat ze me te bijdehand vonden. Tijdens mijn studie  

aan de Hogere Hotelschool Maastricht gingen we 

weleens naar het casino in Valkenburg. Het zag eruit 

zoals je het kent uit films: heel traditioneel, met rode 

pluche en iedereen in prachtige kleding. De spanning, 

de sfeer, het trok me toen al aan.

Na het behalen van mijn MBA heb ik gesolliciteerd bij 

Holland Casino Rotterdam. Ik werd chef algemene 

zaken, verantwoordelijk voor alles wat niet onder 

kassa en tafelspelen viel. Speelautomaten waren er 

toen nog niet. In de jaren daarna volgden meerdere 

reorganisaties en kansen voor mij om te groeien.  

Na 21 jaar verliet ik Rotterdam en werd ik duty manager  

in Eindhoven. Pas toen ik in Eindhoven was begonnen,  

realiseerde ik me dat elke vestiging anders was.  

Er heerste een hele andere cultuur dan ik gewend 

was. Van Eindhoven ging ik naar Breda, waar ik super-

visor operations werd. Dit heb ik drie jaar gedaan, 

totdat ik in 2010 de vacature van casinomanager 

Venlo voorbij zag komen. Ik wist meteen: dit past bij 

me en ik kan dit.

Inmiddels werk ik vijf jaar in Venlo en elke dag is een 

nieuwe uitdaging. Ik hou van de sfeer in Venlo, altijd 

druk en geen dag is hetzelfde. Vanuit mijn kantoor 

hoor ik de gasten, de spelen, de geluiden die horen 

bij het casino, heerlijk vind ik dat. 2015 was voor Venlo  

een heel mooi jaar. Een jaar waarin de effecten 

van de reorganisatie zichtbaar waren, en waarin 

we wendbaarder en slagvaardiger zijn geworden 

door verantwoordelijkheden lager in de organisatie 

te leggen. Zodra mensen meer verantwoordelijkheid 

krijgen, zie je ze groeien. Ik heb in de afgelopen jaren  

geleerd dingen meer los te laten. Dat kan alleen als 

er wederzijds vertrouwen is, en dat is er. We doen 

het goed samen en dit resulteert voor mijn gevoel 

ook in ons historisch lage ziekteverzuim. Voor mij een  

teken dat de sfeer goed is en dat voelt de gast ook, 

daar geloof ik heilig in. 

Venlo is in mijn ogen authentiek in haar gastvrijheid.  

Ik selecteer mensen daar ook op. Vakkennis kun je 

leren maar gastvrijheid zit in je genen, dat kun je niet 

faken. Bij mijn favoriete restaurant weten ze welke  

wijn ik drink en aan welk tafeltje ik graag zit. Daarom 

kies ik voor dat restaurant, niet vanwege de entourage.  

Zo werkt het bij ons ook. We weten wat onze gasten  

willen en spelen daarop in. Gasten komen naar Venlo  

vanwege onze mensen, onze hospitality. Daar ben 

ik trots op! 

Het casino is het toppunt van 
hospitality, daar word ik heel 

gelukkig van“ ”



18 19

KERNCIJFERSINHOUDSOPGAVE VERSLAG BESTUUR VERSLAG RVC JAARREKENING

SPEELTAFELS

Holland Casino heeft in Nederland nu nog het alleenrecht om 

tafelspelen aan te bieden. Tafelspelen zijn niet-geautomatiseerde 

kansspelen die plaatsvinden onder begeleiding van een hiervoor 

speciaal opgeleide en goed getrainde croupier. Holland Casino 

biedt verschillende tafelspelen, waarvan Amerikaanse Roulette, 

Poker, Black Jack en Punto Banco de meest gespeelde zijn. 

Amerikaanse Roulette

Amerikaanse Roulette is één van de meest gespeelde tafelspelen 

bij Holland Casino. Het spel wordt begeleid door een croupier. Elke 

speler heeft zijn eigen kleur chips. De croupier brengt de roulette-

cilinder in beweging en geeft de cilinder een kogel. Om te winnen 

moet de speler voorspellen op welk nummer, een combinatie van 

nummers of op welke kleur de kogel valt. Bij Amerikaanse Roulette 

kan tot vijfendertig keer de inzet worden gewonnen. 

Poker en pokertoernooien

Het kaartspel Poker kent vele vormen en varianten. Holland Casino  

heeft een gevarieerd pokeraanbod. Er kan gespeeld worden  

tegen het casino (‘de bank’) of tegen andere spelers, waarbij 

de croupier als spelleider optreedt. Pokervarianten waarbij tegen 

de bank gespeeld wordt zijn Multi Poker, Ultimate Texas Hold’em 

Poker, 4 Card Poker en 3 Card Poker. Spelers spelen tegen elkaar  

-in toernooivorm of als cash game- bij de varianten No-Limit Texas 

Hold’em en soms Pot Limit Omaha. 

Onder de naam Poker Weekly biedt Holland Casino pokertoernooien  

aan die dezelfde avond nog eindigen. In bijna alle vestigingen 

van Holland Casino worden de Poker Series gespeeld. Dit zijn 

meerdaagse evenementen met verschillende pokertoernooien  

die elk jaar in december worden afgesloten met de Dutch 

Open Poker Series. Tijdens dit evenement wordt gespeeld om het  

Nederlands kampioenschap Poker. Het grootste en meest bekende 

pokerevenement van Nederland is The Master Classics of Poker, 

een jaarlijks terugkerend internationaal evenement in Holland  

Casino Amsterdam. Elk jaar komen hier veel internationale en 

nationale topspelers bijeen. Sinds 2014 wordt in de vestigingen 

Valkenburg en Amsterdam ook de World Poker Tour gespeeld.  

De World Poker Tour is de grootste internationale pokertour ter wereld.

Black Jack en Casino 21

Naast Roulette is Black Jack waarschijnlijk het meest gespeelde 

casinospel ter wereld. Het is de casinoversie van het in Neder-

landse huiskamers bekende eenentwintigen. Het doel bij Black 

Jack is van de bank te winnen door meer punten dan de bank te 

behalen, maar niet meer dan 21. Black Jack wordt gespeeld met 

waardechips, die verkrijgbaar zijn aan de kassa of bij de croupier 

die het spel leidt. Casino 21 is vergelijkbaar met Black Jack, maar 

met een lagere minimum limiet. 

Punto Banco

Punto Banco is een spel waarbij de spelers tegen de bank spelen. 

Het gaat erom welke van de inzetmogelijkheden (Punto of Banco)  

met maximaal drie kaarten het dichtst bij de negen punten 

komt. Holland Casino biedt de variant Straight Punto Banco aan.  

Bij deze variant wordt een versimpelde regel voor de uitbetalingen 

gehanteerd. 

Live Bingo

Bingo is één van de populairste en bekendste spellen ter wereld. 

Het zuiden van Nederland kent een actieve maar zeer gefrag-

menteerde bingomarkt met vele kleine lokale spelers. Holland 

Casino had nog geen positie in de bingomarkt. In 2014 verkreeg 

Holland Casino de benodigde licentie om Bingo te mogen  

aanbieden. In 2015 is in de vestiging in Breda een pilot Live Bingo 

van start gegaan, waarmee Bingo voor het eerst in Nederland ook 

als casinospel gespeeld kan worden.

MULTI ROULETTE 

Bij Multi Roulette wordt het aanbod bij de speeltafels uitgebreid 

door elektronische terminals te koppelen. De lagere inzetten die 

hierdoor mogelijk worden, zorgen voor een laagdrempeliger tafel-

spelenaanbod. Bij Multi Roulette wordt op afstand meegespeeld 

op één of meer Amerikaanse roulettetafels waardoor een speler 

meer privacy heeft. Het Multi Roulette-beeldscherm maakt het 

mogelijk om het spelverloop te volgen. 

SPEELAUTOMATEN 

In elke vestiging van Holland Casino wordt een brede variatie aan 

speelautomaten aangeboden. De bekendste zijn de ‘klassieke’  

fruitautomaten in allerlei variëteiten, maar Holland Casino biedt 

daarnaast ook video-, roulette-, bingo- en pokerautomaten 

aan. Bij speelautomaten gaat het erom bepaalde combinaties 

van symbolen op één of meer winlijnen te krijgen. Op speel-

automaten wordt gespeeld met credits. Hoeveel kan worden  

ingezet verschilt per speelautomaat, evenals het aantal winlijnen. 

Veel speel automaten beschikken over speciale bonusspellen, 

waarmee onder meer free games kunnen worden gespeeld of 

waarmee spelers extra credits kunnen winnen. Daarnaast kan op 

elke speelautomaat een jackpot worden gewonnen. Afhankelijk 

van het spel en de speelautomaat zijn er lage en hoge jackpots 

te winnen, oplopend tot meer dan een miljoen euro op de Mega 

Millions Jackpot. 

De speelautomaten die door Holland Casino worden aange-

boden, wijken op een aantal essentiële punten af van het aanbod 

van de overige exploitanten (speelhallen en horeca). Het mini-

male uitkeringspercentage voor casino automaten bedraagt 80 

procent (in de praktijk circa 92 procent), terwijl voor ‘de branche’ 

minimaal 60 procent geldt (in de praktijk circa 80 procent).  

De maximale inzet in de horeca en de speelhallen bedraagt 20 

cent voor de ‘reguliere’ speelautomaten tot enkele euro’s op de 

meerspelers. Bij Holland Casino bedraagt de maximale inzet per 

kans 50 euro met een maximum van 150 euro per spel. De daad-

werkelijke gemiddelde inzet per spel bij Holland Casino bedraagt 

overigens circa 1 euro.

De hoogste prijs in de speelhallen op een enkele automaat  

bedraagt 200 keer de inzet hetgeen binnen het basisspel 40 

euro bedraagt. Ook zijn er progressieve prijzen toegestaan tot  

maximaal 2.500 euro. Voor Holland Casino gelden geen restricties 

als het gaat om maximale prijzen op individuele automaten of  

additionele progressieve prijzen.

FOOD & BEVERAGE 

Complementair aan Holland Casino’s kernactiviteiten Tafelspelen  

en Speelautomaten is Food & Beverage, waar gasten op elk  

moment van de dag kunnen genieten van een hapje en een 

drankje. Alle vestigingen beschikken over een aantrekkelijk  

assortiment, aangeboden via verschillende outlets. 

De vestigingen beschikken over een restaurant met een op de 

lokale wensen afgestemde menu- en wijnkaart. De wijnkaart 

bestaat uit een mooie selectie van internationale wijnen, en ook 

het drankassortiment in de bar van elke vestiging is veelzijdig.  

Holland Casino Amsterdam en Scheveningen beschikken naast 

een bar en een restaurant over een Take Away outlet, genaamd 

Take5. Hier kunnen gasten terecht voor lekkere en gezonde 

snacks, frisdrank of een goede kop koffie. Als gasten tijdens het 

spelen iets willen nuttigen is dat ook mogelijk, door middel van 

een passend assortiment aan de speeltafel en automaat. 

WAARDECREATIE

Het waardecreatiemodel van Holland Casino op de volgende 

pagina toont welke middelen (financieel, productiemiddelen, 

menselijk, intellectueel, sociaal en relaties) benut worden om de 

strategische doelstellingen te realiseren en op welke manier we 

met onze kernactiviteiten waarde creëren voor onze stakeholders. 

Holland Casino kent drie productgroepen: Tafelspelen, Speelautomaten en Food & Beverage. Veruit het grootste deel van de omzet wordt 

behaald uit de kernactiviteiten Tafelspelen en Speelautomaten. Food & Beverage is complementair aan deze kernactiviteiten. De organisatie 

streeft ernaar, zodra Nederlandse wetgeving het toelaat, een nieuw kanaal toe te voegen, te weten een online casino.

BUSINESS MODEL



ECONOMISCHE 
GROEI EN DUURZAME 
WERKGELEGENHEID

EEN SPANNENDE 
EN PLEZIERIGE

AVOND UIT 

VEILIG EN 
BETROUWBAAR

GEMOTIVEERDE  
EN BETROKKEN 
MEDEWERKERS

WAARDECREATIE

Winstgevend/rendabel bedrijf

Bieden van spanning, spel en plezier in een veilige, betrouwbare  en aangename 
omgeving voor gasten en medewerkers

Loyale gasten Hoge medewerkertevredenheid Goede reputatie Veilige speelomgeving

FINANCIEEL

• Solide financiële positie • Speeltafels

• Speelautomaten

• Horeca

• Locatie

PRODUCTIEMIDDELEN

• Preventiebeleid

• Hospitality

• Interne opleiding / training

• In-house / eigen concepten / innovatie

INTELLECTUEEL

• Servicegerichte medewerkers

• Uitvoering preventiebeleid

MENSELIJK

• Verankering in samenleving

• Actieve relatie / contact met stakeholders

• Vergunningen

• Staat / wetgeving 

SOCIAAL EN RELATIES
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TED BAKKER
Croupier Scheveningen 

Mijn doel is om mensen altijd blij naar 
huis te zien gaan, of ze gewonnen 

hebben of verloren“
”

Ik ging weleens naar het casino met vrienden.  

We kregen de entree terug in fiches dus dan ga je wel 

spelen. Vanaf moment één was ik meer geïntrigeerd 

door wat er achter de speeltafel gebeurde dan ervoor. 

Het leek me een fantastische baan. Vanaf dat  

moment hield ik de vacatures van Holland Casino 

in de gaten. Er was net een vacaturestop ingelast, 

maar in december 2006 werd ik gebeld; ze namen 

weer mensen aan. Ik kwam door een grondige 

selectie en begon aan een intensieve cursus. Elke 

dag je spelvaardigheden oefenen, supersnel leren 

rekenen, alle procedures uit je hoofd leren, thuis 

huiswerk maken en oefenen met de fiches tot de 

kramp in je handen schoot. Het was best een zware 

periode, maar ik vond het geweldig en ik wist meteen 

dat ik dit later ook aan anderen wilde doorgeven. 

Inmiddels werk ik 9 jaar als croupier bij Holland  

Casino, en ik ben nog elke dag trots op mijn vak. De 

exclusiviteit van mijn baan maakt het bijzonder. Een 

baan die je met niks kan vergelijken en waar iedereen 

altijd benieuwd naar is. Ook de verscheiden heid 

aan gasten spreekt me aan. Op één avond heb je 

te maken met verschillende emoties: euforie van de 

één, terwijl aan de andere kant van de tafel iemand 

verliest. Mijn doel is om mensen altijd een mooie 

avond te laten beleven. Dat ze blij weer naar huis 

gaan ongeacht of ze winnen of verliezen. 

2015 was voor mij een heel bijzonder jaar met een 

absoluut hoogtepunt in mijn carrière. In april werd ik 

‘Croupier van het jaar’ waarna ik in mei Nederland  

mocht vertegenwoordigen bij de Europese 

Kampioen schappen in Slovenië, de Champions 

League van dit vak. Hier werd ik tweede. Ook 

voor mijn persoonlijke ontwikkeling was 2015 een  

bijzonder jaar. Ik ben ouder geworden in het vak 

en een stuk zelfverzekerder. Ik ben altijd ambitieus 

geweest en ik merk dat ik nu klaar ben voor een  

volgende stap. Die mogelijkheden waren er eerst 

niet, maar het gaat nu weer goed met Holland 

Casino en dat biedt kansen. Die grijp ik met beide 

handen aan. Ik geef presentaties aan de nieuwe 

lichting, ik heb een nevenfunctie als leidinggevende 

bij poker aangenomen en ik ben voorzitter van de 

personeelsvereniging. Ik hoop op korte termijn de 

stap te kunnen maken naar shift leader. En instructeur, 

daar zijn er nu twee van in Scheveningen, en ik wil 

nummer drie worden. Want uiteindelijk wil ik niets 

liever dan mijn kennis van het vak overbrengen. Bij 

een bedrijf dat uniek is in zijn soort. Dat lijkt me het 

allermooiste wat er is.
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De onderneming voert daarom regelmatig gesprekken met haar stakeholders. Deze gesprekken vinden zowel in formele als informele setting 
plaats, via persoonlijk contact en via sociale media. Op deze manier hoopt Holland Casino meer inzicht te krijgen in de verwachtingen, meningen  
en wensen van haar stakeholders. Er zijn negen verschillende stakeholdergroepen gedefinieerd. Per stakeholdergroep is in kaart gebracht 

in welke vorm de dialoog in 2015 heeft plaatsgevonden, wat de wensen en behoeftes zijn, en hoe hierop door Holland Casino is geacteerd.

GASTEN MEDEWERKERS EN VAKBONDEN TOEZICHTHOUDERS

Verwachtingen 

Gasten van Holland Casino verwachten een 

aantrekkelijk spelaanbod in een prettige en  

stijlvolle omgeving met aansprekende horeca-

faciliteiten. Ook persoonlijke aandacht, extra  

privileges, gastvriendelijkheid en optimale  

service zijn voor onze gasten van belang. 

Verwachtingen

Onze medewerkers verwachten van Holland  

Casino een aangename werksfeer, met ruimte 

voor persoonlijke groei en ontwikkeling.  

Zij verwachten duidelijkheid over de te varen 

koers, zowel strategisch als op het gebied 

van arbeidsvoorwaarden. Ook wensen zij een 

eerlijke beloning voor hun inspanningen, ofwel 

marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

Verwachtingen/eisen

Toezichthouders als de Kansspelautoriteit (Ksa) en  

De Nederlandsche Bank (DNB) verwachten van 

ons dat we ervoor zorgen dat gasten verantwoord 

spelen, dat Holland Casino een eerlijk en betrouw-

baar spelaanbod genereert, en dat gasten en 

medewerkers in een veilige speelomgeving kun-

nen verkeren. Ook verwachten de toezichthouders 

dat Holland Casino erop toeziet dat de gelden 

waarmee gespeeld wordt op een eerlijke manier 

verkregen zijn.

Soort contact

Om beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes  

van onze gasten is in 2015 in bijna alle vestigingen 

een guest relations manager aangesteld die regel-

matig op de vloer aanwezig is en in gesprek gaat 

met de gasten. Ook voert de shiftleader hospitality-

gesprekken met gasten. Beide gesprekken zorgen  

voor een open dialoog tussen Holland Casino en 

haar gasten in een informele setting. Daarnaast 

delen gasten regelmatig hun ervaringen op sociale 

media. Dit stelt ons in staat ook online de dialoog 

aan te gaan.Gastloyaliteit meten we aan de hand 

van de Net Promoter Score. Gasttevredenheid wordt 

gemeten aan de hand van continu gastenonder-

zoek door Motivaction.

Soort contact

Bij Holland Casino heerst een vriendelijke, open 

cultuur, waarin iedereen met respect behandeld  

wordt. Er is op regelmatige basis contact 

tussen de medewerkers en het management. 

Functio nerings- en beoordelingsgesprekken 

zijn formeel van aard. Met zowel de onder-

nemingsraad als de vakbonden is informeel en 

formeel overleg. In december werden  

rondetafelgesprekken met circa 60  

medewerkers gefaciliteerd. 

Soort contact

Tweemaal per jaar vindt er met DNB een 

geagendeerd overleg plaats. Met de Kansspel- 

autoriteit wordt eens per kwartaal geagendeerd 

gesproken; daarnaast vindt er ad hoc overleg 

plaats over verschillende onderwerpen . Het NMi 

voert twee keer per jaar controles uit bij de tafel-

spelen in verschillende vestigingen. Verispect, een 

dochteronderneming van NMi, controleert de 

betrouwbaarheid van de speelautomaten door 

de automaten te voorzien van keuringsstickers. 

Pas daarna mogen ze in de vestiging worden 

geplaatst. De Kansspelautoriteit houdt toezicht op 

de uitvoering van deze controles.

Gespreksonderwerpen 2015 

◊ Gastvrijheid en service;

◊ Aanbod speelautomaten;

◊ Parkeergelegenheid;

◊ Kwaliteit van de horeca; 

◊ Sfeer in de casino’s.

Gespreksonderwerpen 2015

◊ Tussen-cao 2015;

◊ Gevolgen van de privatisering voor de  

 medewerkers;

◊ Toelichting op de financiële en operationele  

 gang van zaken;

◊ Ontwikkelingen in de casino’s.

Gespreksonderwerpen 2015

◊ Naleving kansspelwet- en regelgeving;

◊ Naleving financiële wetgeving (Wft, Wwft en  

 Sanctiewet);

◊ Garanderen van een veilige speelomgeving;

◊ Ontwikkelingen in de casino’s;

◊ Spelontwikkelingen (pilots);

◊ Vergunningen;

◊ Meldingen incidenten;

◊ Handhavingsverzoeken van Holland Casino  

 inzake overtreding WoK.

Respons

◊ Guest relations managers zijn aangesteld in  

 bijna alle vestigingen.

◊ Introductie van de Favorites Diamond Card,  

 met exclusieve voordelen en privileges voor  

 de kaarthouder.

◊ 1200 verouderde speelautomaten zijn vervangen. 

◊ Met nieuwe bedrijfskleding wordt gewerkt  

 aan het verbeteren van de uitstraling richting  

 gasten.

Respons

◊ Holland Casino heeft met vakbond de Unie  

 een tussen-cao 2015 afgesloten. In deze 

 tussen-cao zijn afspraken vastgelegd die 

 alleen op 2015 van toepassing waren. De 

 loonafspraken die in deze tussen-cao zijn 

 vastgelegd, zijn in november 2015 doorgevoerd.

◊ In maart 2016 is met alle vakbonden een  

 tussen-cao 2015 overeengekomen. De  

 loonafspraken die in deze tussen-cao zijn  

 vastgelegd, zijn in april 2016 doorgevoerd.

Respons

◊ Het antiwitwasbeleid en de uitvoerings-  

 regelingen zijn aangescherpt in lijn met  

 aanbevelingen van DNB. Doorloopschema’s  

 zijn uitgewerkt in speciale formats en  

 procedures zijn geoptimaliseerd.

PSEUDO-AANDEELHOUDER / MINISTERIE VAN FINANCIËN OVERIGE OVERHEDEN DE MAATSCHAPPIJ 

Verwachtingen/eisen

Holland Casino is een Staatsdeelneming en  

het ministerie van Financiën is pseudo- 

aandeelhouder van Holland Casino. Zij ver-

wacht dat wij voldoen aan de vereisten die aan 

een Staatsdeelneming en vergunninghouder 

gesteld worden. Ook verwacht zij dat Holland 

Casino de stappen neemt die nodig zijn om een 

privatisering mogelijk te maken in lijn met het 

Wetsvoorstel modernisering speelcasino regime. 

Verwachtingen/eisen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie verwacht 

dat de bedrijfsvoering van Holland Casino in lijn 

is met de doelstellingen van het kansspelbeleid.

Ook verwachten het ministerie en het parlement 

dat Holland Casino haar actuele kennis met  

betrekking tot de kansspelmarkt deelt, ten  

behoeve van beleids ontwikkeling. Provincie-/ 

gemeentebesturen verwachten dat Holland  

Casino zich bij het openen of verbouwen van 

lokale vestigingen houdt aan de door hen  

opgestelde voorschriften en vergunningen.  

Provincies/gemeentes verwachten dat Holland 

Casino werkgelegenheid voor de regio creëert  

en goed werkgeverschap nastreeft. 

Verwachtingen

De maatschappij verwacht van ons dat wij 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen door te zorgen voor een evenwichtige 

balans tussen mens, milieu en resultaat.  

Dit betekent dat wij zorg dragen voor onze 

gasten en ons bewust zijn van de invloed die 

Holland Casino heeft op haar omgeving. 

Soort contact

Er is op regelmatige basis telefonisch contact  

tussen het ministerie van Financiën, als pseudo- 

aandeelhouder en de voorzitter van de Raad 

van Commissarissen. Geagendeerde vergade-

ringen tussen het ministerie van Financiën en het 

Bestuur van Holland Casino vinden iedere twee 

maanden plaats. Daarnaast vindt er (adhoc) 

overleg plaats over specifieke onderwerpen.

Soort contact

Met het ministerie van Veiligheid en Justitie en 

de verschillende woordvoerders in de Tweede 

Kamer vindt regelmatig geagendeerd overleg 

plaats. De lokale vestigingen zijn regelmatig in 

contact met de gemeentes. 

Soort contact

Holland Casino wisselt regelmatig kennis uit met 

diverse zorgverleners, experts, wetenschappers 

en instanties. Daarnaast is Holland Casino 

initiator van een Holland Casino adviesgroep 

waarin samengewerkt wordt met ASSISSA, GGZ 

Nederland, AGOG, AMC/UVA en Tactus.  

Gespreksonderwerpen 2015

◊ Voorgenomen privatisering;

◊ Financiële performance en herfinanciering;

◊ Business cases (ontwikkeling nieuwe  

 vestigingen);

◊ Cao-onderhandelingen; 

◊ Benoeming en beloning bestuurders.

Gespreksonderwerpen 2015

◊ Voorgenomen privatisering;

◊ Cao-onderhandelingen;

◊ Wetsvoorstel Kansspelen op afstand (KOA);

◊ Ontwikkelingen in de casino’s;

◊ Spelontwikkelingen (pilots);

◊ Vergunningen.

Gespreksonderwerpen 2015

◊ Uitwisseling van kennis over verslavingszorg; 

◊ Verduurzaming inkoopproces;

◊ Duurzame (ver)bouwprojecten. 

Respons

◊ Door een externe partij is onderzoek verricht  

 naar welke activiteiten per afdeling moeten  

 plaatsvinden om een afsplitsing van de  

 vestigingen mogelijk te maken. 

◊ Door externe partijen (financieel adviseur en  

 juristen) wordt onderzoek verricht naar  

 privatisering.

Respons

◊ Locaties worden in nauw overleg met  

 provincies en gemeentes gekozen.

Respons

◊ Per 1 januari 2015 wordt in de restaurants  

 van Holland Casino bij de samenstelling van  

 gerechten zoveel mogelijk rekening gehouden 

  met het dierenwelzijn (bijvoorbeeld kip met  

 een één ster Beter Leven van de  

 Dierenbescherming).

◊ Bij de ontwikkelingsplannen voor nieuwe  

 vestigingen zijn maatregelen opgenomen om  

 besparing van grondstoffen en energie te  

 bewerkstelligen.

◊ Elk jaar wordt een aantal goede doelen  

 geselecteerd waaraan in de vestigingen  

 ‘gevonden geld’ wordt geschonken.

Holland Casino is zich bewust van haar positie in de markt en de invloed die zij heeft op de verschillende stakeholders. Holland Casino hecht 

waarde aan de belangen van haar stakeholders en wil goed op de hoogte zijn van aandachtspunten. 

STAKEHOLDERS
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LEVERANCIERS KANSSPELBRANCHE FINANCE & ACCOUNTING 

Verwachtingen 

Voor onze leveranciers (zoals leveranciers van 

horecavoorzieningen, facilitaire dienstverlening en 

leveranciers van speelautomaten) zijn redelijke 

en aanvaardbare afspraken van belang. Ook 

verwachten zij dat Holland Casino zich aan 

gemaakte afspraken houdt.

Verwachtingen/eisen

De kansspelbranche, zoals de European Casino 

Association, het Nederlands Kansspelplatform en 

buitenlandse casino’s, verwachten van Holland 

Casino dat het de kansspelwet- en regelgeving 

naleeft net als andere spelers in de branche. 

Ook verwachten buitenlandse partijen dat 

Holland Casino haar kennis over de branche en 

het Preventiebeleid Kansspelen deelt. 

Verwachtingen

Financiële stakeholders zoals banken en de 

Belastingdienst verwachten van Holland Casino 

dat de administratieve organisatie en interne 

beheersing adequaat zijn, de financiële  

performance transparant is en voldaan wordt 

aan wet- en regelgeving, zoals het afdragen 

van belastingen (bijv. omzet belasting en  

kansspelbelasting). 

Soort contact

Op operationeel niveau is op regelmatige basis 

informeel contact met de leveranciers. Voor 

grotere contracten geldt dat minimaal 2 maal 

per jaar wordt geëvalueerd. Voor minder grote 

contracten geldt dat geëvalueerd wordt naar 

behoefte van beide partijen. 

Soort contact

Met alle organen vindt regelmatig overleg plaats 

met als voornaamste doel het uitwisselen van 

kennis en ervaring, trends en ontwikkelingen. 

Soort contact

De CFO en de financieel directeur hebben 

regelmatig contact met de banken. Verder 

vindt regelmatig overleg plaats met de 

Belastingdienst. 

Gespreksonderwerpen 2015

◊ Leveringen en bestellingen;

◊ Leverbetrouwbaarheid;

◊ Prijsontwikkeling;

◊ Kwaliteitsbeleving.

Gespreksonderwerpen 2015

◊ Trends en ontwikkelingen in kansspelaanbod;

◊ Wetsvoorstel Kansspelen op afstand (KOA);

◊ Kansspelbelastingtarief.

Gespreksonderwerpen 2015

◊ Kansspelbelasting;

◊ (Her)financiering;

◊ Vennootschapsbelastingplicht  

 per 1 januari 2016;

◊ Tax control framework.

Respons

◊ Afhankelijk van de uitkomsten van de  

 (halfjaarlijkse) evaluatie, worden met elke  

 leverancier nieuwe afspraken gemaakt of  

 bestaande afspraken gewijzigd.

Respons

◊ Afvaardiging namens Holland Casino in het  

 bestuur van de European Casino Association.

◊ Regelmatige deelname aan (inter)nationale  

 congressen op het gebied van kansspelen.

Respons

◊ Holland Casino onderstreept het belang van  

 de Transparantie Benchmark en handelt hier  

 ook naar bij het opstellen van het jaarverslag.

MATERIALITEITSMATRIX 2015

De materialiteitsmatrix van Holland Casino is opgesteld op basis van de risicoanalyse in combinatie met de input die is verkregen tijdens 

gesprekken met stakeholders. De missie, visie, ambitie en strategie van Holland Casino zijn hierbij het uitgangspunt.

KERNGEBIEDEN

A. Veilig en betrouwbaar spel bieden

B. Veiligheid en privacy van gasten en werknemers

C. Nieuwe wetgeving inzake privatisering

D. Nieuwe wetgeving inzake Kansspelen op afstand

E. Persoonlijke relatie met gast

F. Medewerkers een baan met perspectief bieden

G. Flexibele wendbare organisatie

H. Financieel resultaat

I. Compliance

AANDACHTSGEBIEDEN

1. Impact op milieu

2. Concurrentie

3. IT-systemen

4. Her- en verbouw van vestigingen

5. Reputatie

Het opstellen van een materialiteitsmatrix is een methode om aan te geven welke onderwerpen voor Holland Casino en haar stakeholders  

materieel zijn en in welke mate de onderwerpen naar voren dienen te komen in het jaarverslag. Relevante onderwerpen worden gewogen op basis 

van een inschatting van de kans dat een onderwerp van materieel belang is voor zowel de onderneming als haar stakeholders. 
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MATERIEEL VOOR HOLLAND CASINO

Begin 2016 heeft voor het eerst een formele stakeholderdialoog plaatsgevonden, waarbij alle stakeholdergroepen vertegen woordigd  

waren. Tijdens deze sessie zijn de verschillende elementen uit het stakeholderoverzicht van 2015 getoetst en geëva lueerd. De uitkomsten 

worden weergegeven in het jaarverslag 2016. 
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Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd, waarna een herbenoeming kan plaatsvinden. De benoemings-

periode van Anita de Kleijn als CFO loopt tot 31 oktober 2016 en tot 7 maart 2016 heeft zij de rol van bestuursvoorzitter vervuld.  

Erwin van Lambaart is per 7 maart 2016 aangetreden als nieuwe bestuursvoorzitter. 

INTRODUCTIE

De effecten van de omvangrijke maar noodzakelijke reorganisatie  

werden in 2015 duidelijk zichtbaar. Holland Casino is zowel  

structureel als strategisch een andere weg ingeslagen. Een keuze 

waar we nu met elkaar de vruchten van kunnen plukken. Dat er 

al veel stappen gezet zijn, betekent niet dat we er al zijn. De daad-

kracht die nu voelbaar is, hebben we nodig om de organisatie 

klaar te stomen voor de toekomst. Een toekomst waar nog veel 

onduidelijkheid over bestaat en waar we ons goed op moeten 

voorbereiden. 

Ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. 

Om als onderneming mee te kunnen bewegen met die verande-

ringen in de markt, is het essentieel om van Holland Casino een  

flexibele en wendbare organisatie te maken. Dit doen we door  

rekening te houden met alle mogelijke scenario’s en tegelijkertijd 

te bouwen aan duurzame relaties met onze gasten. Door gericht 

te investeren in innovaties en vernieuwing en ons te versterken 

met partnerships, werken we voortdurend aan het verstevigen van 

onze marktpositie. Zo kijken we met vertrouwen naar de toekomst. 

Anita de Kleijn startte ruim drie jaar geleden als Chief Financial Officer (CFO) en is in augustus 2015 benoemd als waarnemend bestuurs

voorzitter bij Holland Casino naast haar functie als CFO. Voor haar aantreden bij Holland Casino was zij 17 jaar werkzaam in het bankwezen 

en had zij verschillende functies binnen de zakenbank van Deutsche Bank Nederland (20102012) en ABN AMRO (19952010). Anita studeerde 

Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

(x miljoen euro) 2015  2014  Procent

Opbrengst Tafelspelen 233,3  213,9  9,1

Opbrengst Speelautomaten 294,2  258,8  13,7

Troncopbrengst/tips 22,8  21,9  4,1

Horecaopbrengst 20,5  21,2  -3,3

Overige baten 5,4  5,4  -

Brutobaten   576,2  521,2 10,6

Kansspelbelasting  -153,0  -137,1 11,6

Nettobaten  423,2  384,1 10,2

Personeelskosten -202,1  -204,0  -0,9

Operationele kosten -116,4  -102,0  14,1

Afschrijvingen -35,9  -39,5  -9,1

Bijzondere baten en lasten 0,5  -22,9  < -100

Bedrijfslasten   -353,9  -368,4 -3,9

Brutobedrijfsresultaat  69,3  15,7 > 100

Financiële baten en lasten  -2,0  -3,7  -45,9

Nettobedrijfsresultaat  67,3  12,0 > 100

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

HET BESTUUR

Drs. Anita de Kleijn (1969), NEDERLANDS
CFO / waarnemend bestuursvoorzitter
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NETTOBEDRIJFSRESULTAAT

Holland Casino’s nettobedrijfsresultaat steeg met 55,3 miljoen euro tot 67,3 miljoen euro, een forse stijging ten opzichte van 2014 (12,0 

miljoen euro). Reorganisatielasten drukten in 2014 het resultaat met 22,9 miljoen euro en in 2015 vond er een vrijval plaats van 0,5 miljoen 

euro. Zonder deze eenmalige last in 2014 en vrijval in 2015, liet het (genormaliseerde) nettobedrijfsresultaat in 2015 een stijging zien van 

31,9 miljoen euro.

Holland Casino draagt over de opbrengsten Tafelspelen en Speelautomaten maandelijks 29 procent kansspelbelasting af aan de Staat. 

(x miljoen euro) 2015 2014

Nettobedrijfsresultaat 67,3 12,0 

Financiële baten en lasten 2,0 3,7 

Afschrijvingen 35,9 39,5 

EBITDA 105,2  55,2 

BEREKENING EBITDA (resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen)

De daadwerkelijke afdracht van kansspelbelasting over een boekjaar wijkt af van bovenstaande cijfers, omdat afdracht een maand later 

plaatsvindt. Naast de afdracht van kansspelbelasting is Holland Casino ook wettelijk verplicht kansspelheffing te betalen. In 2015 bedroeg 

de kansspelheffing 0,9 miljoen euro (2014: 0,9 miljoen euro). 

(x miljoen euro) 2015 2014

Kansspelbelasting Tafelspelen 67,7 62,0

Kansspelbelasting Speelautomaten 85,3 75,1

Totaal kansspelbelasting 153,0 137,1

KANSSPELBELASTING 

BRUTOBATEN

De brutobaten voor kansspelbelasting bedroegen 576,2 miljoen 

euro, een stijging van 10,6 procent ten opzichte van 2014 (521,2 

miljoen euro). De gemiddelde besteding per bezoek steeg naar 99 

euro van 95 euro in 2014. Het aantal bezoeken nam toe met ruim 0,3 

miljoen (6,7 procent) naar 5,8 miljoen in 2015 (2014: 5,5 miljoen). 

De opbrengst Tafelspelen steeg met 19,4 miljoen euro of 9,1  

procent naar 233,3 miljoen euro ten opzichte van 2014 (213,9  

miljoen euro). Een belangrijk deel van deze stijging is toe te schrijven 

aan een duidelijk hogere omzet bij de Multi Roulette-automaten,  

waar de omzet steeg met 13,4 procent naar 43,8 miljoen euro 

(2014: 38,6 miljoen euro). Mede door een grootscheepse 

vernieuwings slag bij Speel automaten, steeg de opbrengst 

Speelautomaten in 2015 naar 294,2 miljoen euro van 258,8  

miljoen euro in 2014, een groei van 35,4 miljoen euro (13,7 procent). 

De troncopbrengst groeide met 0,9 miljoen euro naar 22,8  

miljoen euro (inclusief ontvangen fooien voor Horeca- en Front 

Office-activiteiten) ten opzichte van 2014 (21,9 miljoen euro).

Bij Food & Beverage zagen we een daling van de opbrengst met 

3,3 procent tot 20,5 miljoen euro. Deze afname werd veroorzaakt 

door het succes van de Diamond Card, waarmee aan gasten 

gratis non-alcoholische dranken en snacks worden verstrekt. 

De ‘overige baten’ bleven nagenoeg gelijk met 5,4 miljoen euro. 

Onder ‘overige baten’ zijn ook de entreeontvangsten ad 2,0  

miljoen euro (2014: 1,9 miljoen euro) en parkeergelden ad 2,3 

miljoen euro (2014: 2,4 miljoen euro) verantwoord.

LASTEN

De totale bedrijfslasten, inclusief bijzondere baten en lasten, 

daalden in 2015 naar 353,9 miljoen euro, van 368,4 miljoen euro 

in 2014, een daling van 3,9 procent of 14,5 miljoen euro. 

De personeelskosten liepen verder terug van 204,0 miljoen euro in 

2014 naar 202,1 miljoen euro in 2015, een afname van 1,9 miljoen 

euro (-0,9 procent). Personeel kan sinds de reorganisatie flexibeler  

ingezet worden waardoor een verdere reductie van de kosten 

mogelijk was. 

De operationele kosten zijn gestegen met 14,1 procent of 14,4  

miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Dit is het gevolg 

van hogere bedrijfskosten van 9,9 miljoen euro (6,5 miljoen euro 

hogere kosten door het leasen van speelautomaten), lagere 

huisvestings kosten van 2,0 miljoen euro, hogere marketingkosten 

van 2,7 miljoen euro, hogere automatiseringskosten van 4,0  

miljoen euro en lagere overige kosten van 0,2 miljoen euro.

 

In 2015 zijn de afschrijvingskosten 3,6 miljoen euro lager  

uit gekomen dan in 2014, een daling van 9,1 procent. Dit is het 

gevolg van lagere afschrijvingen in 2015 door het leasen (in 

plaats van kopen ) van een deel van de speelautomaten en een 

lager boekverlies op des investeringen dan in 2014.

In 2015 is een vrijval van de reorganisatievoorziening van 0,5  

miljoen euro verantwoord in het resultaat. In 2014 is voor 22,9  

miljoen euro aan reorganisatiekosten verantwoord in de bijzondere  

baten en lasten middels dotatie aan de voorziening.

De financiële baten en lasten zijn in 2015 gedaald naar 2,0 miljoen  

euro ten opzichte van 3,7 miljoen euro in 2014. Eind 2015 heeft 

Holland Casino geen leningen bij banken uitstaan.

FINANCIËLE POSITIE 

Solvabiliteit 

Het eigen vermogen steeg gedurende 2015 van 54,9 miljoen euro 

naar 94,9 miljoen euro. Dit is het gevolg van de toevoeging van het 

resultaat 2015 (na winstafdracht) aan het eigen vermogen. Hier-

door steeg de solvabiliteit naar 42,0 procent (2014: 25,5 procent). 

Financiële instrumenten

Holland Casino heeft ultimo 2015 geen rentederivaten meer in 

haar bezit. Deze zijn in oktober 2015 afgewikkeld.

Financiering

In oktober 2015 is een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten met een 

totale kredietruimte van 140 miljoen euro, waarvan ultimo 2015  

nog geen gebruik is gemaakt. De kredietfaciliteit is aangegaan 

met een bankenconsortium bestaande uit: ING (50 procent) en 

ABN AMRO (50 procent).

Eigen vermogen

In overeenstemming met het winstafdrachtregime vastgesteld 

door het ministerie van Financiën zal 27,3 miljoen euro over 

het resultaat 2015 afgedragen worden aan de Staat, het 

restant van 40,0 miljoen euro wordt toegevoegd aan het  

eigen vermogen. Het dividendbeleid en de verdere ontwikkeling 

van het eigen vermogen zijn onderwerp van gesprek met het  

ministerie van Financiën. Holland Casino vindt het belangrijk om  

voldoende eigen vermogen op te bouwen voor het verrichten 

van noodzakelijke investeringen en voldoende buffer te hebben 

voor de bedrijfsvoering.

INVESTERINGEN

Holland Casino heeft in 2015 24,9 miljoen euro geïnvesteerd in 

materiële vaste activa. Dit betreft onder andere investeringen  

in nieuwe speelautomaten van 7,9 miljoen euro (2014: 5,4 miljoen  

euro), verbouwingen in Amsterdam, Groningen en Nijmegen  

(2,1 miljoen euro) en reguliere vervangingsinvesteringen  

(9,4 miljoen euro). Holland Casino investeert daarnaast ook in  

immateriële activa, waarvan het online casino het grootste project is. 
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AAD STERK
Casinomanager Groningen en Leeuwarden

Er is veel veranderd in de afgelopen 37 jaar. Het is moeilijk  

voor te stellen maar toen ik in 1979 bij Holland Casino  

kwam werken waren er nog geen speelautomaten,  

beveiligingscamera’s of computers. Holland Casino was 

een mensenbedrijf. En het bijzondere is, dat is het van

daag de dag nog steeds. De loyaliteit, het ‘wij’gevoel, de 

saamhorigheid van dag één, is nog altijd kenmerkend voor  

Holland Casino zoals het nu is. 

Toen ik in 1978 als aankomend leerling aan de Franse 

roulettetafel begon, had ik niet de intentie om de rest van 

mijn leven bij Holland Casino te blijven. Ik had rechten 

gestudeerd en zag een toekomst als criminoloog voor 

me. Maar ik begon me al snel te ontplooien en groeide 

van sous-chef naar tafelchef, van assistent-manager tot 

casinomanager. In de rol van casinomanager heb ik in 

2001 Enschede en in 2006 Venlo gebouwd en geopend. 

Daarna ben ik op verzoek van het Bestuur teruggekeerd 

naar het Noorden om Groningen en Leeuwarden te 

gaan leiden. Dat was in 2011, en voor beide vestigingen 

een moeilijke periode. Leeuwarden was net gehalveerd, 

zowel op het gebied van openingstijden als personeel 

en ook Groningen schreef rode cijfers. Ik zag het als 

mijn taak om de vestigingen weer op de rails te krijgen 

en vooral om de mensen weer het vertrouwen terug te 

geven. Dat is gelukt, met behulp van het hoofdkantoor 

maar vooral door de sterke wil en flexibiliteit van de 

medewerkers. De organisatie- en kostenstructuur ging op 

de schop, openingstijden werden weer verlengd maar 

met hetzelfde aantal medewerkers, er vond een grote 

vernieuwingsslag in de speelautomaten plaats en het 

aantal managers werd drastisch verminderd waardoor 

verantwoordelijkheden weer kwamen te liggen waar 

ze hoorden. Hierdoor ontstond bij de medewerkers een 

gevoel van eigenaarschap en zijn we er mét elkaar in 

geslaagd het roer om te gooien.

2015 kenmerkt zich voor mij als het jaar waarin weer  

gebouwd kon worden aan de toekomst. Het Noorden 

heeft echt een boost gekregen, zowel fysiek als mentaal. 

Er is weer ruimte voor humor en voor nieuwe ideeën, en 

ook het ziekteverzuim is gedaald. Maar nog veel belang-

rijker, het zelfvertrouwen onder de medewerkers is terug. 

Vooruitkijkend naar de toekomst, realiseer ik me dat  

Holland Casino mijn eerste, mijn enige en waarschijnlijk  

ook mijn laatste werkgever is. Waarom ik nooit ben 

weggegaan?  Omdat ik het al 37 jaar, dag in dag uit,  

ongelooflijk naar mijn zin heb. Het zijn uiteindelijk de 

mensen die het verschil maken. Ik voel me gezegend 

dat ik mijn hele leven met zulke bijzondere mensen heb  

mogen werken en ik hoop nog een paar jaar door te 

gaan met wat ik nu doe. Ik wil Leeuwarden en Groningen 

zo goed mogelijk voorbereiden op de voorgenomen 

privatisering, want die gaat er komen. Het is mijn doel 

om de vestigingen fit en gezond af te leveren aan een 

mogelijke koper en ik zal er alles aan doen om ervoor te 

zorgen dat mijn opvolger goed terecht komt. 

Holland Casino is mijn eerste, 
mijn enige en mijn laatste werkgever“ ”
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ONZE GASTEN 

In 2015 brachten 1,1 miljoen unieke bezoekers in totaal 5,8 miljoen 

bezoeken aan onze casino’s. Dit zijn ruim 367.000 bezoeken meer 

dan in 2014, toen onze casino’s in totaal 5,5 miljoen keer werden 

bezocht. De lichte groei in het aantal bezoeken is onder meer te 

danken aan de succesvolle introductie van de Diamond Card, 

vernieuwing van de speelautomaten en ook de verbeterde eco-

nomische omstandigheden hebben hier aan bijgedragen. Door 

beter in te spelen op de verwachtingen van onze gasten en loyale 

gasten te belonen met maatwerk in service en hospitality, hebben 

we kunnen bouwen aan waardevolle en duurzame gastrelaties en 

tevreden gasten. De gemiddelde bezoekfrequentie kwam in 2015 

uit op 5,1 bezoeken per jaar (2014: 5,0). 

Net Promotor Score

Holland Casino meet de beleving van haar gasten met de Net  

Promotor Score (NPS). De NPS is een instrument voor het vaststellen 

van gastloyaliteit. De Net Promotor Score berekent het verschil tussen 

het percentage promotors en detractors en wordt uitgedrukt in een 

absoluut getal tussen -100 en +100. Het algemene streven is om een 

positieve NPS te behalen, waarbij deze in de vrijetijdssector gemiddeld  

tussen de +15 en +20 ligt. Holland Casino scoorde in 2015 een NPS van 

23 (2014: 17, na publicatie van het jaarverslag 2014 (16) heeft een 

kleine aanpassing in de berekenwijze van de NPS plaatsgevonden). 

ONTWIKKELINGEN PER PRODUCTGROEP

Tafelspelen

Met 424 tafels is het aantal speeltafels in 2015 nagenoeg ongewijzigd 

gebleven. In 2015 is een nieuwe vorm van Multi Roulette toegevoegd  

aan het aanbod tafelspelen. Multi Roulette, waarbij een speler via 

een beeldscherm kan meespelen op de Amerikaanse roulettetafels 

in de eigen vestiging, kan als proef nu ook op afstand gespeeld 

worden. Spelers in Zandvoort kunnen nu met Multi Roulette meespelen  

in Rotterdam en Scheveningen. Afhankelijk van het slagen van 

de proef wordt deze nieuwe speelvorm in 2016 verder uitgerold. 

Verdeeld over alle vestigingen is het aanbod Multi Roulette in 2015 

uitgebreid met 40 Multi Roulette units naar 637 units in totaal. 

In Amsterdam en Venlo bieden we sinds mei via een pilot ‘cashless’ 

Poker aan. Bij cashless Poker wisselen spelers hun geld niet meer 

aan de speeltafel, maar aan de kassa met als resultaat dat de 

croupier zich volledig kan richten op het spel en het begeleiden 

van zijn gasten. Of de pilot ook landelijk een gevolg zal krijgen 

hangt af van de resultaten.

De opbrengst Tafelspelen steeg met 19,4 miljoen euro of 9,1 procent  

naar 233,3 miljoen euro ten opzichte van 2014 (213,9 miljoen 

euro). Een belangrijk deel van deze stijging is toe te wijzen aan een 

duidelijk hogere omzet bij de Multi Roulette-automaten, waar de 

omzet steeg met 13,4 procent naar 43,8 miljoen euro (2014: 38,6 

miljoen euro). 

Speelautomaten

In 2014 is Holland Casino van start gegaan met een grote 

vernieuwings slag van de speelautomaten. Van de 6.011 

speelautomaten zijn er in 2014 en 2015 ruim 2.200 speelautomaten  

vervangen, waaronder 163 nieuwe Mega Millions speel automaten. 

Hiernaast zijn ook nog 700 bestaande speelautomaten van  

nieuwe spelvarianten voorzien.

Sinds eind juli worden drie nieuwe typen Bingo-automaten aan-

geboden in Holland Casino Utrecht. Op basis van de ervaring 

en mening van de gasten wordt bepaald welke van deze Bingo- 

automaten in alle casino’s geplaatst zullen worden ter vervanging 

van de bestaande Bingo-automaten.

Sinds eind juni is op 163 speelautomaten de nieuwe Mega  

Millions-Jackpot te winnen. Met dit spel zijn meerdere jackpots te 

winnen, van 75.000 euro (inzet 1 euro) tot minimaal 1 miljoen euro 

(inzet 5 euro). Van elke euro die gespeeld wordt, gaat een deel naar 

de progressieve jackpot. Zolang deze progressieve jackpot niet  

gewonnen is, loopt deze steeds verder op. In december is de 

progressieve jackpot gevallen in Utrecht voor een bedrag 

van bijna 3,7 miljoen euro, de hoogste jackpot die ooit door 

Holland Casino werd uitgekeerd. Daarnaast is gedurende  

2015 zes keer een lagere jackpot gevallen; vijf keer 75.000 euro en 

één keer 250.000 euro.

De opbrengst van de productgroep Speelautomaten steeg met 

35,4 miljoen euro of 13,7 procent naar 294,2 miljoen euro ten 

opzichte van 2014 (258,8 miljoen euro). Het nieuwe spelaanbod 

heeft in alle vestigingen bijgedragen aan een hogere omzet.

Food & Beverage 

Food & Beverage (F&B) realiseerde in 2015 een forse toename van 

het aantal geserveerde non-alcoholische dranken. De opvallende 

stijging is toe te schrijven aan het succes van de Diamond Card.  

Houders van deze kaart kunnen onbeperkt non-alcoholische dranken  

bestellen. Omdat deze dranken gratis worden weggegeven, is de 

omzet van Food & Beverage in 2015 teruggelopen. 

In 2015 is een start gemaakt met het vernieuwen van het centrale  

kassasysteem van Food & Beverage. Zowel de hardware als de 

fysieke kassa’s van het oude systeem worden vervangen. Het 

nieuwe systeem maakt het mogelijk om lokaal te differentiëren,  

waardoor vestigingen in staat zijn om zowel assortiment- als  

prijssamenstelling optimaal af te stemmen op de wensen en  

behoeftes van de gast. Een upgrade van de applicatie heeft 

reeds plaatsgevonden in de vestigingen Amsterdam, Nijmegen,  

Scheveningen en Venlo. De overige vestigingen zullen in 2016 over-

gaan op het nieuwe systeem, dat ook bediening met handhelds 

mogelijk maakt. Uitrol van de handhelds vindt plaats in 2016. 

Holland Casino heeft in 2015 een belangrijke stap gezet in het  

verduurzamen van haar processen door te werken met A-leveranciers,  

leveranciers die verantwoorde en eerlijke producten op de markt 

brengen. Zo wordt sinds 1 januari 2015 in de restaurants van  

Holland Casino alleen nog kip geserveerd met een één ster Beter 

Leven van de Dierenbescherming. Ook een wisselende, seizoens-

gebonden kaart draagt bij aan een duurzamer inkoopproces,  

omdat producten niet van ver gehaald worden. 

Halverwege 2015 heeft Holland Casino een aanbesteding gedaan 

voor een nieuwe uitzendpartner. Op basis hiervan is een nieuw  

uitzendcontract afgesloten met Adecco. Vooral bij Food & Beverage  

werken veel mensen op uitzendbasis. Het nieuwe contract heeft 

een duur van twee jaar en kan tot twee keer verlengd worden met 

een jaar. Het contract tussen Holland Casino en Douwe Egberts 

verliep begin 2015 en is voor twee jaar verlengd. 

Holland Casino Scheveningen is verkozen tot IENS Topper 2016, een 

lijst die wordt samengesteld door gasten. In 2015 heeft circa een 

kwart miljoen mensen recensies geschreven op IENS. We zijn trots 

dat Holland Casino een positie op deze lijst heeft verworven. 

ONTWIKKELINGEN DOOR VERANDERENDE WET- EN REGELGEVING 

Privatisering

In het regeerakkoord heeft het kabinet opgenomen dat het kans-

spelbeleid zal worden gemoderniseerd. Vanuit de overtuiging dat 

het aanbieden van kansspelen geen taak van de overheid is, heeft 

het kabinet aangekondigd Holland Casino op termijn te willen  

privatiseren. Aangezien een privaat monopolie door het kabinet 

onwenselijk wordt geacht, heeft de privatisering ook een her-

inrichting van de land based casinomarkt tot gevolg. Er moet  

concurrentie komen, wat betekent dat andere partijen toestemming  

krijgen om toe te treden tot de casinomarkt. Als het wetsvoorstel  

wordt aangenomen, komt er na veertig jaar een einde aan  

Holland Casino’s publieke monopoliepositie. Het kabinet kiest  

hiermee voor het gecontroleerd openstellen van de casinomarkt 

voor nieuwe aanbieders. Het betekent enerzijds dat het aantal  

vergunningen vooralsnog beperkt blijft. Wel komen bij de 14  

bestaande nog 2 nieuwe vergunningen, waarmee het totaal aantal  

op 16 komt. Anderzijds wordt Holland Casino door het kabinet  

verzocht om afstand te doen van 4 van de 14 vergunningen.  

OPERATIONELE 
ONTWIKKELINGEN

Om de positie als marktleider te behouden, duurzame relaties met onze gasten te onderhouden en een aantrekkelijk spelaanbod te kunnen  

blijven bieden investeert Holland Casino in innovatie en vernieuwing. In 2015 is een aantal productinnovaties en vernieuwingen in het 

spelaanbod doorgevoerd. Ook zijn diverse pilots en acties opgezet om nieuwe concepten en initiatieven in een kleinschalige omgeving te 

toetsen voordat ze landelijk worden uitgerold. De locaties waar de casino’s gevestigd zijn hebben in grote mate invloed op de sfeerbeleving 

van onze gasten en daarmee de keuze om wel of niet terug te komen. Een mooie, sfeervolle en goed onderhouden locatie draagt bij aan de 

uitstraling die hoort bij een echt casino. In 2015 hebben verschillende bouw en verbouw projecten op de locaties plaatsgevonden. 
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Hiermee moet voorkomen worden dat Holland Casino een te  

dominante marktpositie zou krijgen. Dit wordt ook wel de 

10/4/2-constructie genoemd; waarbij 10 casino’s in één cluster  

verkocht worden, 4 worden separaat verkocht aan één of meerdere  

nieuwe toetreders eventueel in combinatie met de 2 nieuw uit te 

geven vergunningen. Daarnaast is er sprake van een geografisch  

spreidingsb eleid dat erop gericht is concurrentie in heel  

Nederland te bewerkstelligen. Welke vestigingen is nog  

onduidelijk, evenals het tijdsbestek waarin dit zou moeten 

worden gerealiseerd. Uitgangspunt is vooralsnog dat er in elke 

regio minimaal twee aanbieders komen. Deze onzekerheden  

vinden hun weerslag in onze strategische keuzes en risico benadering. 

Het Bestuur voert regelmatig gesprekken met betrokken stakeholders  

over de voortgang van het traject en probeert zich zo goed  

mogelijk voor te bereiden op de mogelijke scenario’s. 

Online propositie 

Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (KOA) kreeg ook dit jaar 

veel aandacht, vooruitlopend op de behandeling in de eerste helft 

van 2016. De regering wil met dit wetsvoorstel de reeds bestaande  

online kansspelmarkt legaliseren en daarmee het aanbod  

verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar maken. De regering 

verwacht door goede en strikte regulering van het online aanbod 

spelers beter te kunnen beschermen tegen de risico’s die hiermee 

gepaard gaan, zoals verslaving, fraude en criminaliteit. Zodra de 

Wet KOA van kracht wordt, zal een onbeperkt aantal vergunningen  

worden verleend aan aanbieders die voldoen aan de voor-

waarden die worden gesteld door de Kansspelautoriteit.  

Holland Casino heeft aangegeven graag in aanmerking te komen 

voor deze vergunning, die naar verwachting medio 2017 wordt  

afgegeven. Vanaf dat moment zullen we de concurrentie 

aangaan met aanbieders die al geruime tijd actief zijn in de  

online kansspelmarkt. Daarom wordt samen met externe partner  

PlayTech hard gewerkt aan een digitaal casino. In 2015 zijn in 

samenwerking met PlayTech grote stappen gezet in de ontwikkeling  

van dit online platform. Door gebruik te maken van het nieuwste  

PlayTech-platform functioneert het digitale casino op alle  

apparaten, zoals tablets, smartphones en laptops. 

We streven ernaar een geïntegreerd systeem te lanceren zodra 

de licentie verkregen is. Het systeem moet een integratie van  

online spelen mogelijk maken met spelen in de vestigingen, en 

ook een koppeling kunnen maken met het loyaliteitsprogramma,  

het bezoekersregistratiesysteem en het preventiesysteem van  

Holland Casino. 

Medio 2015 heeft er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer 

plaatsgevonden over online kansspelen, waar ook Holland Casino 

aan heeft deelgenomen. Naar aanleiding van vragen die hieruit 

voortkwamen, volgde een tweede schriftelijke vragenronde met de 

staatssecretaris. In het wetsvoorstel kiest het kabinet voor een lager 

fiscaal tarief voor online kansspelaanbieders. De online aanbieders  

zouden daardoor beter in staat zijn de concurrentie aan te gaan met 

het aanhoudende illegale aanbod. Dit zou een kansspel belasting 

van 20 procent betekenen voor online aanbieders en 29 procent 

voor de land based casino’s. Holland Casino pleit samen met  

Kamerleden en een aantal andere betrokken partijen voor een 

gelijk belastingtarief voor online en offline aanbieders. Daarmee 

krijgen land based aanbieders straks de kans om beter te concur-

reren met het bestaande online aanbod. Begin 2016 zijn er door 

de coalitiepartijen twee amendementen ingediend die een gelijk  

kansspelbelastingtarief voor online en land based kansspelen  

behelzen. Het eerste amendement stelt het uniforme belastingtarief  

op 29 procent, het tweede bepleit een verlaging van het uniforme 

tarief indien de belastinginkomsten dat op termijn toelaten. 

ONTWIKKELINGEN IN DE CASINO’S

Bouw- en verbouwingsprojecten 

Holland Casino Utrecht en Venlo hebben beide te maken met 

aflopende vergunningen. Holland Casino is met de gemeente 

en provincie in onderhandeling over een reeds geïdentificeerde  

nieuwbouwlocatie binnen de gemeentegrenzen van Venlo, waarbij  

het verhuismoment eind 2018 zal komen te liggen. Met de gemeente  

Venlo is overeen gekomen dat Holland Casino op de huidige locatie 

mag blijven totdat de nieuwe vestiging gereed is. Holland Casino is 

voornemens de huidige vestiging in Utrecht te renoveren.

Het Lido, dat zich op de benedenverdieping van Holland Casino  

Amsterdam bevindt, is op 1 september 2015 opnieuw geopend 

nadat een herinrichting van de gehele benedenverdieping 

heeft plaatsgevonden. Door de transformatie is een bredere 

evenementen programmering mogelijk. Voor de invulling van 

de programmering worden samenwerkingen aangegaan met 

verschillende business partners. In het laatste kwartaal van 2015 

werden terugkerende evenementconcepten getest, waaronder 

een comedy night, een voetbaltalkshow in samenwerking met 

Endemol en een Chinese avond. Afhankelijk van het succes zal de 

programmering in het nieuwe jaar voortgezet of aangepast worden. 

De eerste verdieping van Holland Casino Groningen is in de 

tweede helft van 2015 beperkt gerenoveerd. De speelzaal biedt 

door een verandering in spelindeling plek aan uitbreiding van het 

speelautomatenpark, wat noodzakelijk is geweest voor de spel-

vernieuwingen van speelautomaten.

 

Na de modernisering van het interieur van Holland Casino Nijmegen  

in 2014, heeft in 2015 een herinrichting plaatsgevonden. Een deel 

van de locatie is verbouwd om de spelopstelling en daarmee 

de gastenstroom te verbeteren. Ook is met de verbouwing ruimte  

gecreëerd voor nieuwe speeltafels. 

In Rotterdam worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een 

grote verbouwing die medio 2016 zal plaatsvinden.

Nieuwe bedrijfskleding

Sinds oktober 2015 dragen circa 2.500 operationele medewerkers  

nieuwe bedrijfskleding. De oude bedrijfskleding, die acht jaar 

geleden werd geïntroduceerd, paste niet meer bij de uitstraling  

van Holland Casino. Na een zorgvuldig selectieproces heeft 

het Bestuur modeontwerpster Monique Collignon gevraagd 

het ontwerp van de kleding te verzorgen. Aan de hand van 

gesprekken met tientallen personeelsleden verdeeld over de  

verschillende vestigingen heeft zij specifieke wensen van medewerkers  

met betrekking tot uitstraling, draagcomfort en functionaliteit,  

geïntegreerd in haar ontwerp. De nieuwe kledinglijn van Holland  

Casino is tijdloos, heeft een professionele uitstraling en is tegelijkertijd  

herkenbaar voor de gasten. De oude kleding is vervezeld en  

gerecycled tot grondstof voor bijvoorbeeld autostoelen. 

ONTWIKKELINGEN IN HET BEDRIJFSPROCES 

Inkooporganisatie

In 2015 is veel aandacht geweest voor het verder professionaliseren 

van de inkooporganisatie. De applicatie Esize is gelanceerd 

waarmee het gehele inkoopproces, van bestelling tot en met de  

ontvangst en betaling van facturen (procure to pay) geauto-

matiseerd is. Bestellingen en facturen kunnen hierdoor eenvoudig en  

efficiënt worden verwerkt. De digitale applicatie beschikt daarnaast 

over een geavanceerde contractmanagementmodule. In 2016 zal 

het inkoopsysteem verder geoptimaliseerd worden.

Ook zijn er binnen de afdeling Inkoop aanzienlijke stappen  

gemaakt met het structureren van de processen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de QLTC methode. Wanneer een offerte in 

de markt wordt gezet worden leveranciers geselecteerd op basis 

van een viertal elementen: kwaliteit (Q), logistiek (L), technologie 

en innovatie (T) en total costs of ownership (C). Ook contracten 

met bestaande leveranciers worden aan de hand van deze vier 

factoren geëvalueerd. 

IT voorzieningen

Halverwege 2014 werd de ICT dienstverlening, te weten de service 

desk, de gehele infrastructuur en de werkplekken van Holland  

Casino, uitbesteed aan KPN. In 2015 zijn verdere vervolgstappen 

gezet om de outsourcing te finaliseren.

Naast de transitieprojecten is de afdeling Informatievoorziening 

halverwege 2015 gestart met de ontwikkeling van een toekomst-

bestendige informatiearchitectuur door implementatie van de  

zogeheten ‘Enterprise Service Bus’-technologie. Door het gebruiken  

van deze technologie kan de complexiteit van het huidige 

applicatie landschap aanmerkelijk worden gereduceerd, hetgeen 

de aanpasbaarheid en stabiliteit van onze ICT vergroot. Stapsgewijs  

worden applicaties ontsloten op deze Enterprise Service Bus.

In 2015 is binnen de afdeling Informatievoorziening een nieuwe 

werkmethode geïntroduceerd voor het aanpassen van systemen 

en uitvoeren van projecten, de zogenoemde agile methodiek. 

Deze manier van werken maakt het mogelijk om sneller te  

kunnen inspelen op veranderingen in de markt en de time to 

market te verkorten. 
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NOËL LEISE
Regiodirecteur Zuid

Ik ben bij Holland Casino begonnen als croupier.  

Na mijn studie Nederlandse taal en letterkunde ben ik in de 

journa listiek gaan werken. In een fase van bezinning op mijn 

toekomst stuitte ik per toeval op de vacature van croupier  

in Valkenburg. Dat leek me leuk en spannend voor een 

jaartje, maar het bedrijf heeft me nooit meer losgelaten.  

Ik ging al snel nieuwe croupiers opleiden en groeide  van 

table manager naar floormanager. 

In die rol vertrok ik in 1993 naar Montreal om daar te  

helpen bij het opzetten van het eerste legale casino.  

Een fantastische periode. Van 1995 tot 2009 was ik actief  

in verschillende functies, waaronder casinomanager 

Amsterdam en vestigingsdirecteur Valkenburg en  

Venlo. In deze laatste rol heb ik in 2006 het casino in 

Venlo geopend. In 2009 werd ik COO in het nieuwe drie-

koppige bestuur en verhuisde naar het hoofd kantoor. 

Een leerzame maar ook lastige periode die samenviel 

met de economische malaise. Ongemerkt was de  

afstand tussen hoofd kantoor en het operationele  

bedrijf erg groot geworden en dat was voor mij persoon-

lijk een teleurstellende vaststelling. Ik heb me daarom  

binnen het Bestuur sterk gemaakt voor het huidige  

model met een regiodirecteur Noord en Zuid die lid 

zijn van de centrale directie maar ook ieder een eigen  

vestiging hebben. Ik realiseer me dat ik een bijzonder 

pad heb afgelegd bij Holland Casino en ik heb  

natuurlijk weleens op het punt gestaan om te stoppen. 

Maar steeds weer kwamen er nieuwe, mooie kansen 

op mijn pad. Inmiddels is Holland Casino een manier 

van leven voor me geworden, het bedrijf is verweven 

met alles wat ik doe.

2015 kan ik samenvatten in één woord: ‘energie’.  

Die was door de centrale aansturing weggesijpeld. 

Afgelopen jaar kwam die energie terug, mede door 

de focus op lokaal ondernemerschap en de vrijheid  

van casinomanagers om weer zelf initiatief te nemen. 

Ook op de vloer is het gevoel sterk veranderd. Een 

hoogtepunt voor mij was toen ik in mei voor de troepen 

stond en weer een positieve boodschap kon brengen. 

Daar kunnen staan en samen kunnen terugkijken op 

een periode waarin we ons bedrijf weer in veilige haven  

hebben geloodst, dat doet iets met je. En met je 

medewerkers. Het waarborgen van de balans tussen 

onze zorgtaak en commerciële belangen is niet altijd 

makkelijk, maar ik vind dat we dat erg goed doen. 

Deze verantwoordelijkheid zit diep verankerd in onze 

mensen.  Daar ontlenen ze een bepaalde trots aan en 

die trots maakt ons bedrijf zo bijzonder. 

Wat de naderende privatisering voor mij persoonlijk gaat 

betekenen weet ik niet, maar ik kijk er met vertrouwen  

naar uit. Ik denk dat het opengaan van de markt 

onze business leuker en dynamischer zal maken. Eén 

ding weet ik wel zeker, ik zal deze business niet zomaar  

loslaten. Maar welke plek er voor mij is weggelegd, de 

toekomst zal het uitwijzen. 

Holland Casino zit verweven 
in alles wat ik doe“ ”
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Tegelijkertijd staat de kansspelmarkt aan de voet van ingrijpende 

veranderingen, die ook op Holland Casino grote impact zullen 

hebben. Het wetsvoorstel KOA zal gedurende 2016 in de Tweede 

en Eerste Kamer behandeld worden. Daarnaast gaat Holland  

Casino ervan uit halverwege 2016 meer duidelijkheid te krijgen 

over de tijdspanne en de wijze waarop invulling wordt gegeven 

aan de herinrichting van de kansspelmarkt.

In 2016 zal de focus liggen op het uitvoeren van de speerpunten  

uit het strategisch programma, zoals verdere ontwikkeling van 

de vestigingen, organisatieontwikkeling, Value Based Marketing 

en de voorbereidingen op de voorgenomen privatisering en het 

openen van de online kansspelmarkt. Ook zal worden gewerkt 

aan het zo efficiënt mogelijk inrichten van de organisatie. Holland  

Casino wil toe naar een flexibele en wendbare onderneming.  

Om dit te bereiken zal de komende tijd fors geïnvesteerd worden in 

het optimaliseren van de interne processen en het upgraden van 

gedateerde systemen. Een nieuw Food & Beverage kassasysteem 

wordt in 2016 landelijk uitgerold, waardoor lokale differentiatie in 

de vestigingen eenvoudiger wordt en horecamedewerkers met 

handhelds gaan werken. Medewerkers worden voorbereid op een 

bredere inzetbaarheid, en het Bestuur streeft ernaar in 2016 een 

definitief akkoord te bereiken met de vakbonden over een goede 

en duurzame modernisering van de cao, die in lijn ligt met de  

huidige strategie en toekomstige marktomstandigheden. 

Ten slotte blijft Holland Casino de mogelijkheden met betrekking 

tot innovatie van formule en spelconcepten onderzoeken, om haar 

gasten ook in de toekomst te kunnen voorzien van een waarde-

volle propositie.

Holland Casino begeeft zich in een markt die zijn bestaansrecht 

ontleent aan het plezier en de spanning die mensen beleven aan 

de kans dat een kleine inleg tot een grote geldprijs kan leiden. 

Kansen brengen vanzelfsprekend ook risico’s met zich mee. 

Gasten die deelnemen aan een kansspel moeten dit kunnen  

doen op een verantwoorde manier en in een betrouwbare  

omgeving. Als marktleider neemt Holland Casino hier niet alleen 

verantwoordelijkheid in, ze vervult ook een voorbeeldfunctie welke  

ze wil behouden nadat de casinomarkt opengesteld wordt voor 

nieuwe toetreders. 

Het MVO-beleid van Holland Casino richt zich op drie speer-

punten: verantwoord spelen, eerlijk en betrouwbaar aanbod en 

het garanderen van een veilige speelomgeving, waarbij we ons 

voortdurend bewust zijn van de impact die we als onderneming 

op het milieu hebben. De drie speerpunten zijn gebaseerd op de 

drie centrale doelstellingen van het in 1974 opgestelde Kansspel-

beleid: het voorkomen van kansspelverslaving, bescherming van 

de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit. 

VERANTWOORD SPELEN

De zorg voor gasten beschouwen wij als een van onze kerntaken.  

Die zorgtaak betekent onder meer dat we er te allen tijde op 

toezien dat gasten verantwoord spelen. Dit wil zeggen dat het 

spelen bij Holland Casino geen verslaving tot gevolg heeft en 

dat er ook geen andere negatieve gevolgen als agressie of  

psychische, sociale of financiële problemen optreden. In samen-

werking met verslavingszorg heeft Holland Casino het Preventie-

beleid Kansspelen (PBK) ontwikkeld. Dit beleid staat onder 

toezicht van de Ksa, die inzage heeft in onze werkprocessen en 

registratiesystemen. 

Preventiebeleid Kansspelen 

Het PBK stelt dat de speler in beginsel zelf verantwoordelijk is 

voor zijn of haar eigen speelgedrag en niet langer mag spelen 

dan goed voor hem is of zijn financiële situatie toelaat. Om die  

verantwoordelijkheid te kunnen nemen, moet Holland Casino de 

speler voorzien van alle beschikbare informatie die daarvoor nodig is. 

 

Onze medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de uit-

voering van het Preventiebeleid Kansspelen. Tijdens een intensieve 

PBK-training krijgen zij inzicht in de problematiek rondom kans-

spelverslaving, worden ze getraind op vroegtijdige herkenning 

van potentieel probleemgedrag en worden ze door middel van 

gespreksvaardigheden gemotiveerd om een actieve bijdrage 

te leveren aan het PBK-beleid. Hierdoor leren zij veranderend  

gedrag bij gasten te herkennen en te beoordelen en kunnen  

zij indien nodig een intern signaal afgeven aan het centrale  

registratiesysteem van Holland Casino. 

Holland Casino’s PBK is opgebouwd uit vier pijlers: 

1. Identificatie en registratie 

Bij binnenkomst zijn gasten van Holland Casino zich verplicht te 

identificeren. Zij mogen het casino alleen betreden op vertoon 

van een geldig legitimatiebewijs en hun bezoek wordt vast gelegd 

in het centrale bezoekersregistratiesysteem. 

2. Bewustwording

De bezoekfrequentie kan aanleiding vormen voor een bewust-

wordingsgesprek als een gast vaker dan 15 keer in drie maanden  

tijd één van de casino’s van Holland Casino bezoekt. Tijdens een 

bewustwordingsgesprek bespreekt een daarvoor gekwalificeerde 

medewerker van de afdeling Security & Responsible Gaming met 

de gast wat verantwoord spelen inhoudt en welke risico’s er aan 

VOORUITZICHTEN MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN

Holland Casino verwacht met de positieve effecten van de turnaround in het komende jaar een verdere omzetgroei te realiseren. Tevens  

zullen verbeterende macroeconomische omstandigheden en een groter consumentenvertrouwen naar verwachting bijdragen aan het verder 

aantrekken van de kansspelmarkt.  

Holland Casino streeft ernaar haar positie als marktleider in casinospelen te behouden en te versterken. Door bewuste keuzes en afwegingen 

te maken en een evenwichtige balans tussen ondernemerschap en de zorg voor onze gasten, medewerkers en het milieu te waarborgen, vormt 

verantwoord ondernemen een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsvoering. 
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het spel verbonden zijn. Omdat jongvolwassenen in de leeftijd 

van 18 tot 24 een kwetsbare groep vormen die gevoeliger worden 

geacht voor verslaving, ontvangt elke jongvolwassene bij zijn 

zesde bezoek een flyer met voorlichting om hem bewust te maken 

van zijn bezoekfrequentie en voorlichting te geven over de geva-

ren van kansspelverslaving. Komt de jongvolwassene vaker dan 

acht keer per maand, dan volgt bij het eerstvolgende bezoek een  

bewustwordingsgesprek. In 2015 zijn er 952 bewustwordings-

gesprekken gevoerd.

3. Monitoren

Na een bewustwordingsgesprek wordt de bezoekfrequentie van 

de gast in kwestie intensief gemonitord. Zes én achttien maanden  

na het gesprek wordt de bezoekfrequentie vergeleken met 

een kwalitatieve analyse van eventueel gemelde signalen en  

incidenten die in het systeem van de afdeling Security &  

Responsible Gaming worden bijgehouden. Afhankelijk van de  

uitkomst van de analyse komt een gast wel of niet in aanmerking 

voor een monitoringsgesprek. In (het opstartjaar) 2015 zijn er 33 

monitorings gesprekken gevoerd.

4. Interventie 

Tijdens een monitoringsgesprek wordt de gast geconfronteerd 

met de bevindingen tijdens de fase van monitoren en wordt 

gesproken over eventueel te nemen maatregelen om het speel-

gedrag te matigen, zoals een entreeverbod of bezoekbeperking. 

Hiertoe kan Holland Casino overgaan als een gast niet meer in 

staat geacht wordt om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ook 

als vermoed wordt dat hij met zijn speelgedrag zichzelf en/of zijn 

naasten schade kan toebrengen, ondanks dat hij meerdere malen 

is aangesproken en geadviseerd over beschikbare middelen  

om het speelgedrag te matigen, kan Holland Casino hem de 

toegang ontzeggen. Om entreeverboden en bezoek beperkingen 

kan vrijwillig worden verzocht of ze worden onvrijwillig op-

gelegd. Entreeverboden of bezoekbeperkingen brengen het  

risico met zich mee dat ze hun uitwerking missen als de betrokkene  

anoniem verder kan spelen in een speelautomatenhal of online.  

Een centraal register, zoals opgenomen in het wetsvoorstel  

Herinrichting casinoregime, zou hieraan uitkomst bieden. Indien 

een gast na afloop van de bezoekbeperking terugkomt, vindt  

altijd een nazorggesprek plaats met een medewerker van Security 

& Responsible Gaming. 

Holland Casino houdt veranderingen in het bezoekgedrag gedurende een periode van 9 maanden na 

het eerste gesprek in de gaten. Dat betekent dat de cijfers niet gelijk lopen met het boekjaar.

Per 2015 is het voormalige gastheergesprek komen te vervallen 

en is de bovenstaande PBK gespreksstructuur ingevoerd. Echter, 

de Ksa heeft de wens uitgesproken om de gast de kans te blijven  

bieden om ongenoegen of problemen te kunnen uiten. Om  

hieraan te kunnen voldoen, is het hospitality gesprek ingevoerd. 

Een hospitality gesprek is een spontaan moment, waarop de  

shiftleader tijdens een gastcontact een kort gesprek voert en de 

bevindingen worden in een daarvoor ontwikkelde app verwerkt. 

Dit gesprek is dus niet PBK gerelateerd, echter kan een dergelijk 

gesprek wel leiden tot een PBK signaal (indien de shiftleader hiertoe 

aanleiding ziet). In 2015 zijn 15.587 hospitality gesprekken gevoerd. 

EERLIJK EN BETROUWBAAR AANBOD 

Omdat kansspelen voor gasten over het algemeen ondoorzichtige  

producten zijn, moeten zij erop kunnen vertrouwen dat het 

spelaanbod van Holland Casino eerlijk en betrouwbaar is.  

Holland Casino kan gasten een eerlijk spel garanderen om-

dat zij beschikt over betrouwbaar en gekwalificeerd personeel,  

speelmaterialen die voldoen aan objectieve technische  

standaarden en vastgestelde uitkeringspercentages. Twee keer 

per jaar voert het NMi, een onafhankelijke specialist voor testen,  

certificeren en trainen op het gebied van metrologie en kansspelen,  

controles uit op onze speeltafels. Hierbij wordt onder meer het 

toevalsproces van de spelsystemen gecontroleerd. De betrouw-

baarheid van onze speelautomaten valt onder het toezicht van 

Verispect, een dochteronderneming van het NMi. Ook de Ksa  

voert gericht controles uit, enkel wanneer er bij de Ksa specifieke 

klachten binnenkomen. De selectie- en aannameprocedures 

voor medewerkers en spelbegeleiders zijn grondig: elke nieuwe 

medewerker moet een Verklaring omtrent Gedrag opvragen en, 

afhankelijk van de functie die ze gaan bekleden, ondergaan ze 

meerdere testen en intensieve trainingen. Bij Holland Casino zijn 

altijd medewerkers aanwezig die toezicht houden op een eerlijk  

verloop van het spel. Zij worden hierin ondersteund door een  

geavanceerd camerasysteem. 

GARANDEREN VAN EEN VEILIGE SPEELOMGEVING 

Holland Casino hecht veel waarde aan een veilige speel- en 

werk omgeving. Zowel gasten als medewerkers moeten zich  

prettig en veilig kunnen voelen als zij in het casino zijn. Om een 

veilige omgeving te kunnen garanderen zien wij het als onze taak 

om in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens de privacy  

van onze gasten te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met 

deze gegevens. Tegelijkertijd zien we het als onze plicht om de 

kans op fraude en criminaliteit tot het minimum te beperken. Dit 

doen wij door de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 

en de Sanctiewet zorgvuldig na te leven. In 2015 stonden we hier-

voor onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). In 2016 

wordt dit toezicht overgenomen door de Ksa.

Antiwitwasbeleid

Het antiwitwasbeleid kent twee aspecten: cliëntenonderzoek 

en het melden van ongebruikelijke transacties (MOT). In dit  

kader worden gasten geïdentificeerd en de identiteit geverifieerd.  

Tevens worden het doel en de aard van het bezoek en van 

transacties van de gast gemonitord. Ongebruikelijke transacties  

worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld en over-

boekingen van geldbedragen worden gevolgd en gelabeld. 

Indien Holland Casino twijfels heeft over de herkomst van 

speelgeld, kan de relatie met de gast beëindigd worden en 

een entreeverbod worden opgelegd. In 2015 heeft Holland  

Casino haar antiwitwasbeleid en de uitvoeringsregelingen verder  

aangescherpt in lijn met de aanbevelingen die volgden uit het 

jaarlijkse bezoek van DNB. Doorloopschema’s, waarin alle risico-

volle handelingen van medewerkers beschreven staan, zijn  

uitgewerkt in speciale formats, en procedures zijn in 2015 verder 

geoptimaliseerd. In november 2015 vond opnieuw een toezicht-

bezoek van DNB aan Holland Casino plaats. Hieruit zijn geen  

dringende aanbevelingen naar voren gekomen. 

Het aantal in 2015 gemelde objectieve transacties had betrekking  

op 554 depotstortingen (2014: 277), 334 overboekingen (2014: 

218) en 6 vreemde valutatransacties (2014: 6). De stijging in 

het aantal MOT meldingen kan worden verklaard door een  

toename in het aantal pokerevenementen, met een hogere  

buy-in en een toename in de gastenaantallen.

* Dit betreft entreeverboden in verband met mogelijke witwasrisico’s.

 2015 2014

Aantal gesprekken* 16.700 15.802

Bezoekbeperkingen 3.316 3.412

Dwingend opgelegde bezoekbeperkingen 556 464

Entreeverboden 4.333 3.992

Dwingend opgelegde entreeverboden 157 123

* dit betreft het totaal aan preventiegesprekken exclusief de in 2015 nieuw ingevoerde 
   bewustwordings- en monitoringsgesprekken

UITVOERING PBK IN CIJFERS

 2015 2014

Bezoekfrequentie per maand van 5,0 naar 1,2  4,3 naar 1,2 

jongvolwassen gasten (18-24 jaar)  (-76 procent) (-72 procent)

n.a.v. een preventiegesprek

EFFECT PBK IN CIJFERS 2015 894 1.094 1.988

2014 501 903 1.404

2013 424 445 869

2012 335 193 528

2011 398 653 1.051

MELDINGEN VAN HOLLAND CASINO AAN DE FIU 
(inclusief nameldingen)

Gemeld op basis 
van objectieve 

indicatoren

Gemeld op basis 
van subjectieve 

indicatoren

Totaal

2015   41

2014   21

2013   14

2012   30

2011   19

AANTAL ENTREEVERBODEN*
(na weigering van medewerking aan cliëntenonderzoek)
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ANDRÉ TREUR
Manager Security Amsterdam

Mijn carrière begon in 1991 bij de politie. Via  

verschillende functies kwam ik in 2000 terecht bij 

wat nu de nationale recherche heet. Mijn zwager 

werkte destijds als floormanager bij Holland Casino, 

dus ik ving weleens wat op over het bedrijf. 

Toen een kennis me vertelde dat ze bij Holland  

Casino op zoek waren naar iemand om het Security  

team te versterken, heb ik niet lang getwijfeld en 

gesolliciteerd. De functie kwam uiteindelijk niet  

meteen vrij, maar bij mij was het vuur aangewakkerd. 

Ik heb open sollicitaties gestuurd naar de vestigingen 

in mijn omgeving en ben in februari 2007 begonnen 

in Amsterdam. Een topjaar was dat, maar we weten 

allemaal wat er daarna gebeurde. De economie 

stortte in en ook Holland Casino moest daar de 

gevolgen van ondervinden. Het was een glijbaan 

naar beneden, tot aan de laatste reorganisatie.  

Nu zitten we weer in de lift, we kunnen gelukkig weer 

bouwen. Dat voelt goed.

Drie jaar geleden werd ik aangesteld als manager 

Security. Dat was een bijzondere stap. Je komt uit 

de groep en plotseling moet je daar boven gaan 

staan, ben je eindverantwoordelijk. Daar heb ik even 

mijn weg in moeten vinden, maar het is de mooiste 

baan die er is. Onze afdeling verricht onderzoek, 

daarom is het van belang dat een manager Security 

onafhankelijk in de organisatie staat. Het is een 

baan met veel vrijheid maar ik draag ook veel  

verantwoordelijkheid, zowel voor medewerkers als 

voor gasten. Hen een veilige speelomgeving en 

verantwoord spel bieden, dat heeft mijn hoogste 

prioriteit. Ik zou met mijn politieachtergrond niet 

kunnen werken voor een organisatie die het belang 

van haar gasten niet voorop stelt. Ik ben trots op 

hoe Holland Casino dat doet. Het preventiebeleid 

zit echt in het DNA van onze medewerkers. Niemand 

wil gasten op de vloer die zichzelf in de problemen 

werken. Bij ons staat de zorg voor de gasten centraal, 

dat maakt de onderneming èn mijn baan zo uniek.

 

2015 was een heel bijzonder jaar. Er worden weer 

knopen doorgehakt, de gastenaantallen nemen 

toe en er is weer ruimte om te investeren. Binnen  

Security & Responsible Gaming hebben we afgelopen 

jaar hard gewerkt om de observatie te centraliseren. 

Dit betekent dat straks vanuit Amsterdam meerdere  

locaties geobserveerd zullen worden. Voorlopig 

ben ik nog niet klaar in Amsterdam maar als het 

even kan, maak ik mijn volgende stap binnen Holland  

Casino. Want als het aan mij ligt blijf ik hier tot aan mijn 

pensioen. Het is een prachtig bedrijf waar ik nog elke 

dag met veel plezier naar toe ga.  

Manager Security is de 
mooiste baan die er is“ ”
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IMPACT OP HET MILIEU 

Om onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken richt 

Holland Casino zich op duurzame inkoop van voedingsmiddelen 

en duurzame (ver)bouwprojecten. 

Duurzaam inkopen

Holland Casino hecht waarde aan duurzaamheid. Dit helpt ons 

onze dienstverlening te verbeteren en de continuïteit van de  

onderneming te waarborgen. Een belangrijk deel van onze  

duurzaamheidsimpact bevindt zich in de toeleveranciersketen. 

Holland Casino beschouwt leveranciers als partners in het behalen  

van gemeenschappelijke doelen in maatschappelijk verant-

woord ondernemen. In lijn met deze doelen hanteren wij een  

duurzaam inkoopbeleid waarmee we onze leveranciers stimuleren  

om ook maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken.  

Holland Casino streeft ernaar om samen met haar partners een 

duurzame keten te realiseren, waarbij alle schakels hun verant-

woordelijkheid nemen. De keten betreft zowel de producten en  

diensten van leveranciers als de bedrijfsvoering van Holland Casino. 

In de praktijk 

In onze restaurants kiezen we bewust voor een assortiment van 

diverse kwaliteitsproducten, die worden aangeboden door 

A-leveranciers. Dit zijn leveranciers die verantwoorde en eerlijke  

producten op de markt brengen. We serveren voornamelijk  

producten van het seizoen.

Duurzame (ver)bouwprojecten

Bij (ver)bouwprojecten budgetteren we automatisch een duur-

zaamheidadvies. Zo zijn bij ontwikkelplannen en verbouwingen  

diverse maatregelen opgenomen om besparing van grondstoffen  

te bewerkstelligen, waaronder plaatsing van automatische  

waterkranen, elektrische handdrogers, LED verlichting en  

bewegingssensoren in de kantoren.

  

Transparantiebenchmark

Holland Casino neemt deel aan de Transparantiebenchmark 

(TB), een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van 

maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemin-

gen, en eindigde in 2015 op plaats 132 van de 249 (2014: 159 

van de 244).

Global Reporting Initiative

GRI (Global Reporting Initiative) is de internationale standaard 

op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Het jaar-

ver slag van Holland Casino is opgesteld op basis van de GRI 

4-richtlijnen en is in overeenstemming met de core optie. De 

GRI-inhoudsopgave is te vinden op de website van Holland  

Casino. Holland Casino heeft geen externe assurance verkregen 

op de GRI 4-richtlijnen, omdat zij de accountant daartoe niet de 

opdracht heeft gegeven.

Een A-merk als Holland Casino vereist goede en gekwalificeerde 

mensen. Om goede mensen aan boord te krijgen en te houden  

zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden noodzakelijk. Tegelijkertijd  

is een modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket  

cruciaal voor de continuïteit van bedrijfsactiviteiten. Tevens is dit 

nodig om de organisatie wendbaarder te maken, zodat deze beter 

kan meebewegen met veranderende marktomstandigheden.  

De afdeling Human Resources van Holland Casino heeft de  

afgelopen jaren grote wijzigingen moeten doorvoeren om de 

continuïteit van de onderneming te waarborgen. Hierdoor is ook 

de dynamiek op de werkvloer veranderd. Verantwoordelijkheden 

liggen nu lager in de organisatie en er wordt effectiever en  

efficiënter gewerkt. We verzetten meer werk met minder mensen. 

SAMENSTELLING PERSONEEL

Het aantal medewerkers (in fte) bij Holland Casino is ultimo 2015 

gestegen van 2.308 naar 2.360. In de operatie is het aantal mede-

werkers (in koppen) gestegen van 2.684 naar 2.973 als gevolg van 

een toename in de bezoekaantallen. Het aantal medewerkers op het  

hoofdkantoor (exclusief reorganisatie) is gestegen van 207 naar 

225. Deze groei is toe te schrijven aan een toename van het 

activi teitenniveau, professionalisering van de ondersteunende  

afdelingen en de noodzaak tot uitvoering van verschillende  

strategische projecten. 

GROEI EN ONTWIKKELING

Bij Holland Casino hechten we waarde aan duurzame relaties 

met onze medewerkers en we investeren daarom graag in de 

toekomst van onze mensen. We vinden het belangrijk dat er  

voldoende ruimte is voor onze medewerkers om zich te ontwikkelen.  

Om dit te bevorderen biedt Holland Casino verschillende e-learning  

modules, trainingen, opleidingen en ontwikkelprogramma’s.  

Holland Casino streeft naar een open dialoog tussen mede -

werkers en management om persoonlijke ontwikkeling en  

doorgroeimogelijkheden binnen de onderneming bespreekbaar 

en inzichtelijk te maken. 

Beoordelingssystematiek

In september 2015 is een nieuw geautomatiseerd beoordelings-

systeem ingevoerd. Dit kan door zowel medewerker als  

leidinggevende gebruikt worden en maakt het proces voor beide 

partijen efficiënter en inzichtelijker. 

Trainingen en opleidingen

Medewerkers doorlopen tijdens hun carrière bij Holland Casino 

verschillende vakinhoudelijke trainingen. De training Preventie-

beleid Kansspelen (de PBK module) is medio 2015 geïntroduceerd  

als e-learning module. Hiermee wordt de belasting op de  

operationele voortgang beperkt. Meer over de PBK module 

Goede medewerkers maken het verschil. Een aangename en vitale werkomgeving en een positieve werksfeer hebben onze hoogste prioriteit. 

Bij Holland Casino hebben medewerkers gelijke rechten en gelijke kansen, ongeacht hun geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur en achtergrond. 

ONZE 
MEDEWERKERS

 2015 2014

Medewerkers casino's  2.973   2.684 

Medewerkers hoofdkantoor  225   207 

Medewerkers vrijgesteld van werken *  -   72 

Totaal medewerkers (in koppen)  3.198   2.963 

Medewerkers Tafelspelen  1.350   1.248 

Medewerkers Speelautomaten  244   210 

Medewerkers Services  560   491 

Medewerkers Food & Beverage  458   368 

Medewerkers Overigen  586   646 

Totaal medewerkers (in koppen)  3.198   2.963 

Medewerkers man fulltime  864   945 

Medewerkers man parttime  928   744 

Totaal medewerkers man  1.792   1.689 

Medewerkers vrouw fulltime  161   189 

Medewerkers vrouw parttime  1.245   1.085 

Totaal medewerkers vrouw  1.406   1.274 

Totaal medewerkers (in fte)  2.360   2.308 

Gemiddelde leeftijd (in jaren)  43   44 

MEDEWERKERS

* In verband met reorganisatie
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is te vinden in het hoofdstuk Maatschappelijk Verantwoord  

Ondernemen op pagina 43. 

Alle medewerkers, ook degenen zonder contact met gasten, 

zijn verplicht een antiwitwascursus (Wwft-training) te volgen, die 

bestaat uit een e-learning module en een training die wordt  

afgesloten met een toets gericht op het afgeven van interne  

signalen. De antiwitwascursus die in 2014 voor het eerst werd 

aangeboden, is gedurende 2015 verder uitgerold in de organisatie.  

Behalve vakspecifieke trainingen kunnen medewerkers sinds het 

derde kwartaal van 2015 ook een aantal generieke trainingsmodules  

volgen. Modules gericht op communicatie, veiligheid, management,  

MS Office en social media behoren tot de mogelijkheden. 

Talent development-programma

In 2015 is een speciaal ontwikkelprogramma voor high potentials  

opgezet. Een geselecteerde groep talenten krijgt met dit  

programma de mogelijkheid zijn of haar leidinggevende kwaliteiten  

verder te ontwikkelen en zich te ontplooien tot manager. Het  

programma bestaat uit verschillende modules zoals finance,  

projectmanagement en vaardigheidstrainingen. De talenten  

doen praktijkervaring op in een ander casino dan waar ze 

werkzaam zijn en worden betrokken bij lopende projecten 

om hun kennis van projectmanagement te ontwikkelen. De  

talenten krijgen gedurende het gehele traject begeleiding van 

een persoonlijke coach. Samen met de talenten wordt geëva-

lueerd om het ontwikkelprogramma in de komende jaren verder  

te optimaliseren. 

GEZONDE EN VITALE MEDEWERKERS 

De gezondheid van onze medewerkers heeft binnen Holland  

Casino hoge prioriteit. De onderneming streeft naar een laag 

ziekteverzuim met gezonde en vitale medewerkers die plezier 

hebben in hun werk. 

Fit check

Om medewerkers te motiveren een gezonde leefstijl te hanteren, 

is in 2014 geëxperimenteerd met een ‘fit check’ pilot in één van 

de vestigingen. De fit check is een gezondheidsonderzoek bij  

medewerkers waarbij afhankelijk van de uitkomsten van het onder-

zoek een gesprek met een vitaliteitscoach wordt aangeboden. 

Gezien het succes van de pilot is de fit check in 2015 landelijk  

geïmplementeerd. Ongeveer 1.000 medewerkers hebben in 2015 

aan het onderzoek meegewerkt. Het onderzoek bestond uit een 

online vragenlijst, een lichamelijke check waarbij bloeddruk,  

bloedsuiker en BMI werden gemeten en een persoonlijk gesprek 

met de vitaliteitscoach. Holland Casino heeft vanuit de organisatie  

positieve feedback ontvangen op de fit check. De resultaten 

wijzen uit dat het zorgen voor gezonde voeding en voldoende 

ontspanning bij nachtdiensten en daarnaast de werk-privé  

balans, de voornaamste kwesties zijn waar medewerkers tegenaan  

lopen. In 2016 zal Holland Casino aan deze onderwerpen extra 

aandacht besteden. 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim binnen Holland Casino bereikte in 2015 een  

historisch laag niveau van 3,8 procent, ten opzichte van 5,0  

procent in 2014. Ook in de duur van het ziekteverzuim heeft een 

positieve ontwikkeling plaatsgevonden. Zowel het langdurige  

verzuim als het korte en frequente verzuim is gedaald. 

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT 

Holland Casino streeft naar een veilige en prettige werkomgeving 

voor haar medewerkers. Of zij nu werken in één van de casino’s 

of op het hoofdkantoor, alle medewerkers moeten zich veilig en 

op hun gemak voelen. Integriteitskwesties worden door Holland 

Casino hoog opgenomen en onveilige situaties op de werkvloer 

moeten te allen tijde voorkomen worden.

Meldpunt Integriteit 

In 2015 is het meldpunt Integriteit geïntroduceerd om het melden 

van integriteitsschendingen te professionaliseren en de drempel  

voor medewerkers om melding te maken van ongewenste  

situaties te verlagen. Vertrouwenspersonen zijn getraind om 

medewerkers te kunnen bijstaan en adviseren. Om het meldpunt 

bij medewerkers onder de aandacht te brengen is de brochure 

‘Integriteitskwesties en ongewenste omgangvormen’ uitgegeven. 

In de brochure staat bij wie de medewerkers terecht kunnen en 

worden voorbeelden gegeven van integriteitskwesties en hoe te 

handelen in specifieke situaties. De brochure is verkrijgbaar via 

het intranet of via de vertrouwenspersonen in de vestigingen. 

Mocht ongewenst gedrag of een vermoeden daaromtrent toch 

aanleiding geven tot onderzoek, dan kunnen medewerkers bij 

verschillende commissies terecht. 

Veiligheid op de werkvloer 

Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E),  

die arbeidsrechtelijk verplicht uitgevoerd moet worden om de 

veiligheid op de werkvloer te onderzoeken, is de module Psycho  

Sociale Arbeidsbelasting (PSA) ontwikkeld. In de vestigingen waar 

in 2015 de RI&E is uitgevoerd, zijn de medewerkers in de gelegen-

heid gesteld de vragenlijst met betrekking tot PSA in te vullen.

Agressiepreventie

In 2015 is de agressiepreventietraining geïntroduceerd met als 

primair doel om medewerkers en leidinggevenden te leren hoe 

agressie bij gasten voorkomen kan worden. De training bestaat 

uit een theoretisch deel dat via een e-learning module door-

lopen wordt. Nadat de medewerker de e-learning module heeft 

voltooid vindt een praktijktraining plaats, waarbij met een trainer 

en een acteur situaties worden nagebootst. In 2015 hebben 707  

medewerkers, vooral shiftleaders en securitymedewerkers, de 

training volbracht. 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Cao

Op 31 december 2014 is de cao verlopen. Met het oog op de hoge 

arbeidskostenstructuur en de veranderende omgeving waarin  

Holland Casino opereert, is het van belang dat zorgvuldig gekeken 

wordt naar een modernisering van de cao zodat Holland Casino 

ook in de toekomst concurrerend kan zijn. De vraagstukken die voor 

ons liggen, zijn complex en er is tijd nodig om gezamenlijk tot een 

passende en goede modernisering van de arbeidsvoorwaarden te 

komen. Begin 2015 is met de vakbonden afgesproken om voor het 

jaar 2015 een zogeheten tussen-cao af te sluiten om rust en ruim-

te te creëren. De onderhandelingen over deze tussen-cao hebben 

meer tijd gevergd dan aanvankelijk gedacht omdat de partijen 

aanvanke lijk geen overeenstemming konden bereiken over de  

financiële paragraaf. Uiteindelijk is met de vakbond de Unie een 

tussen-cao afgesloten en deze tussen-cao heeft geleid tot een  

incidentele uitkering in november 2015. Begin 2016 is er alsnog 

overeenstemming met alle vakbonden over de tussen-cao bereikt,  

waarbij onder andere  een structurele loonsverhoging van 1% 

is overeengekomen. Deze is met terugwerkende kracht over de  

maanden januari t/m maart 2016 in de vorm van een eenmalige 

uitkering uitbetaald en vanaf 1 april zijn de schaalsalarissen met 1% 

verhoogd. Partijen hebben zich verder gecommitteerd dat zij voor  

1 januari 2017 een cao-resultaat zullen bereiken. 

Daarnaast is het overeengekomen sociaal plan verlengd tot 1 juli 

2018 en zal dit sociaal plan bij het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid worden aangemeld als cao. Holland Casino 

streeft ernaar om in 2016 door middel van constructieve gesprekken 

met de vakbonden tot een modernisering van de cao te komen, 

waarin de belangen van de medewerkers en de toekomst van de 

onderneming ook voor de lange termijn geborgd worden.

Periodieken, resultaatafhankelijke uitkeringen en 

variabele beloningen

In 2015 werd, net als in het voorgaande jaar, de periodieke loons-

verhoging binnen de salarisschaal doorgevoerd. De verbeterde 

financiële resultaten over het jaar 2014 vertaalden zich in een 

resultaatafhankelijke uitkering voor alle medewerkers die vallen 

onder de cao. De resultaatafhankelijke uitkering werd medio 2015 

uitgekeerd. Voor medewerkers die vallen onder de Hay systematiek 

was over 2014 sprake van een variabele beloning die gebaseerd 

was op een voor iedereen gelijke financiële doelstelling. Deze 

doelstelling is gerealiseerd en de variabele beloningen zijn medio 

2015 aan de desbetreffende medewerkers uitgekeerd. Begin 2015 

is met deze medewerkers afgesproken, dat over 2015 de variabele  

beloningen voor 60 procent afhankelijk zijn van het behalen van 

financiële doelstellingen en voor 40 procent afhankelijk van het 

behalen van persoonlijke doelstellingen.

Jubileumregeling

Met het 40-jarig bestaan van Holland Casino in 2016, is in 2015 de  

jubileumregeling uitgebreid met een uitkering voor een jubileum van 

40 jaar dienstverband (naast de reeds bestaande 12,5 en 25 jaar). 

 2015 2014

Medewerkers cao  3.148   2.918 

Medewerkers HAY  50   45 

Totaal medewerkers (in koppen)  3.198   2.963

MEDEWERKERS



52 53

KERNCIJFERSINHOUDSOPGAVE VERSLAG BESTUUR VERSLAG RVC JAARREKENING

Pensioenen

Holland Casino is voor de pensioenvoorziening van al haar 

werknemers, inclusief het Bestuur, aangesloten bij het Holland 

Casino Pensioenfonds. Dit pensioenfonds is georganiseerd 

in een stichting die los staat van Holland Casino. In 2015 is  

Holland Casino in samenwerking met het bestuur van Holland  

Casino Pensioenfonds, vanwege een steeds verder consoliderende  

pensioenmarkt gestart met een strategische heroriëntatie. Binnen 

deze heroriëntatie wordt beoordeeld welke alternatieven er met 

betrekking tot het Pensioenfonds zijn en wat voor de lange termijn 

de beste keuze is. Holland Casino streeft ernaar de strategische 

heroriëntatie in 2016 te kunnen afronden. 

Begin 2015 werd na ledenraadpleging door de vakbonden en 

in overleg met het Holland Casino Pensioenfonds een nieuwe  

pensioenregeling afgesloten. De premie bestaat uit een  

werkgeversdeel (17 procent) en een werknemersdeel (7 procent). 

De regeling is afgesloten voor twee jaar en verloopt eind 2016. 

De ondernemingsraad

Formeel zouden de verkiezingen voor een nieuwe ondernemings-

raad (OR) plaatsvinden in oktober 2014. Omdat dit ten tijde van 

de reorganisatie zou zijn is op initiatief van de raad besloten de 

verkiezingen conform de wettelijke mogelijkheden uit te stellen tot 

na de afronding van de reorganisatie. Begin 2015 is een nieuwe  

OR gekozen. Vier tot zes keer per jaar vindt er een overleg-

vergadering plaats. Bij overlegvergaderingen is de totale OR  

aanwezig. Naast een aantal informele overlegmomenten hebben  

er in 2015 vier formele overlegvergaderingen plaatsgevonden.  

Naast de aan de OR ter advisering of ter instemming voorgelegde  

onderwerpen, zijn de privatisering en de rol van de OR hierin  

besproken. Tevens kwamen de omvorming van stichting naar N.V.  

en diverse omvang rijke investerings- en verbouwingsprojecten in 

de vestigingen aan bod. Leden van de Raad van Commissarissen 

hebben drie maal een informeel overleg bijgewoond met een 

delegatie van de OR en de bestuurders van de vakbonden, één-

maal met alleen het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris) van 

de OR en éénmaal met de voltallige OR. Eénmaal woonde een 

lid van de Raad van Commissarissen de overlegvergadering bij. 

In 2015 is door de ondernemingsraad ingestemd met de volgende  

instemmingsverzoeken:

◊ Wijzigingen in de regelingen inzake (vermoedelijke) 

 integriteitskwesties;

◊ Wijziging beleid vertrouwenspersonen;

◊ Inrichting croupierpool;

◊ Aanpassing van de beoordelingssystematiek;

◊ Verlate opening van alle vestigingen met uitzondering 

 van Leeuwarden in 2015 op de events Midsummernight 

 en Sylvesternight;

◊ Employment screening;

◊ Aanwijzen collectieve roostervrije dag in 2016.

In 2015 is een positief advies afgegeven met betrekking tot de

volgende adviesaanvragen:

◊ Aangaan financiering en verstrekken zekerheden;

◊ Adviesopdracht aan ABN AMRO N.V.;

◊ Herinrichting Holland Casino Leeuwarden;

◊ Investering Holland Casino Venlo;

◊ Pilot nieuwe openingstijden Speelautomaten 

 Holland Casino Rotterdam.

In 2015 zijn er geen instemmingsverzoeken geweest waar de OR 

niet mee heeft ingestemd. Tevens zijn er geen adviesaanvragen 

geweest waarop een negatief advies is gegeven. 

VERKLARING BETREFFENDE JAARREKENING 
EN SYSTEEM VAN INTERNE BEHEERSING

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de  

interne beheersing in onze organisatie. Wij hebben meerdere  

risicobeheersings- en controlesystemen (RCS) ingericht als  

onderbouwing van onze verklaring. Deze RCS zijn gebaseerd 

op het COSO Integrated Control Framework. De RCS betreffen 

alle elementen van interne beheersing, zoals het beheerskader  

(waaronder governance structuur, gedragscodes, rollen en  

verantwoordelijkheden, rapportagelijnen), risico-identificatie,  

beheersmaatregelen (waaronder AO/IB), informatie & communi-

catie (waaronder rapportages en overlegstructuren) en monitoring  

(waaronder audit). Wij streven ernaar om onze processen en  

procedures continu te verbeteren.

Met inachtneming van het bovenstaande is het Bestuur van 

mening dat, ten aanzien van financiële verslagleggingsrisico’s, 

de systemen van interne beheersing een redelijke mate van  

zekerheid bieden, dat deze tot een aanvaardbaar niveau zijn 

gereduceerd en dat de financiële verslaglegging derhalve geen 

onjuistheden van materieel belang bevat.

Op pagina 69 staan de belangrijkste risico’s en de wijze waarop 

deze door Holland Casino worden beheerst nader uitgewerkt. Alle 

bevindingen vanuit audits (intern en extern), Letter of Assessment  

en Risk Management Monitor zijn besproken met de audit-

commissie danwel de Raad van Commissarissen.

Het Bestuur van Holland Casino is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient 

weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag. Deze verantwoordelijkheden omvatten het kiezen en toepassen van aanvaardbare  

grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. De jaarrekening 

is opgemaakt onder toepassing van de continuïteitsveronderstelling.

Anita de Kleijn
CFO / waarnemend bestuursvoorzitter

Hoofddorp, 6 april 2016 

Het Bestuur
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ELINE WERTWIJN
Student en medewerker Speelautomaten Enschede

Voordat ik bij Holland Casino kwam in maart 2014 

had ik nog nooit een casino van binnen gezien. Ik ben 

tenslotte een student van 22, dus daar heb ik geen geld 

voor. Ik was op zoek naar een nieuwe bijbaan voor naast 

mijn HBO opleiding toen ik door Enschede fietste en het 

logo van Holland Casino zag. Ik heb hotelmanagement 

afgerond, dus ik dacht meteen: dit kan ik! 

Ik fietste naar huis, heb me snel omgekleed, mijn CV 

gepakt en ben meteen teruggegaan en naar binnen  

gelopen. Mijn timing had niet beter gekund, er was 

al een openstaande vacature voor medewerker 

Speelautomaten dus ik rolde er zo in. Tijdens mijn 

sollicitatie las ik de functieomschrijving en ik kon 

me er werkelijk niks bij voorstellen. Gedurende het 

gesprek begon het meer te leven en werd ik steeds 

positiever. Het klikte meteen met de managers 

en een kleine maand later ging ik aan de slag. Ik 

kreeg meteen een uitgebreide training: hoe geef je  

speluitleg? Hoe werken de verschillende automaten?  

En hoe ga je met gasten om? Ook moest ik online 

cursussen doen om meer inzicht te krijgen in kans-

spelverslaving en witwassen.

Omdat ik nog studeer, werk ik alleen in de weekenden  

bij Holland Casino, op vrijdag- en zaterdagavond. 

Het verdient goed en het is een baan met veel  

vrijheid. De perfecte bijbaan eigenlijk.  Ik begin mijn 

avond standaard met een rondje over de vloer, ik 

groet al mijn collega’s, haal mijn sleutels, telefoon en 

portofoon op en ik maak een praatje met de gasten.  

Waar het vroeger vooral een technische functie 

was, ligt de focus tegenwoordig veel meer op de 

rol van gastvrouw. De technologie van de nieuwste  

speelautomaten spreekt voor zich, dus ze gaan  

vrijwel nooit stuk en er gaan geen munten meer in 

de automaat maar tickets. Hierdoor zijn we minder 

tijd aan de automaten kwijt en kunnen we al onze 

aandacht op de gasten richten. Dat komt mooi uit, 

want het contact met de gasten vind ik het leukst. 

Alhoewel, uitbetalingen doen vind ik misschien nóg 

leuker. Wat is er nou leuker dan een gast zijn of haar 

gewonnen geld te mogen geven?

Ook de sfeer onderling is heel goed. Mijn collega’s 

zijn heel behulpzaam en gastvrij. Iedereen houdt 

van gezelligheid en een praatje en mensen zijn altijd  

bereid om elkaar te helpen. Zolang ik nog studeer 

wil ik bij Holland Casino blijven. Of ik ook na mijn 

afstuderen bij Holland Casino wil blijven werken, 

durf ik nu nog niet te zeggen. Ik hoop iets te kunnen 

gaan doen wat in lijn ligt met mijn studie business 

IT en management maar wat precies, de toekomst 

zal het uitwijzen. 

De perfecte bijbaan“ ”



VERSLAG VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN

KERNCIJFERSINHOUDSOPGAVE VERSLAG BESTUUR VERSLAG RVC JAARREKENING



SAMENSTELLING
RAAD VAN COMMISSARISSEN

De heer drs. A. Schouwenaar (1946), Nederlands 

Huidige benoemingsperiode loopt af op 26 november 2016.

Overige functies

◊ Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Asito

 Dienstengroep S.E.

◊ Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Brunel 

 International N.V.

◊ Lid Raad van Commissarissen Docdata N.V.

◊ Lid Raad van Commissarissen Stadion Amsterdam N.V. 

◊ Penningmeester Fonds Gehandicaptensport 

◊ Bestuurslid stichting Steun VUmc Alzheimer 

Mevrouw drs. M.M. van Zuijlen (1967), Nederlands

Huidige benoemingsperiode loopt af op 1 juni 2019.

Overige functies

◊ Lid Raad van Commissarissen Verbrugge Terminals

◊ Lid Raad van Commissarissen Royal Wessanen

◊ Voorzitter Raad van Toezicht Nationale Toneel

◊ Lid Raad van Advies RAI Vereniging

◊ Lid Raad van Toezicht Holland Festival 

De heer mr. W.F.C. Stevens (1938), Nederlands

Tijdelijke herbenoeming tot eind 2015.

Beroep: Advocaat

Overige functies

◊ Lid Raad van Commissarissen AZL N.V.

◊ Vice-voorzitter Raad van Commissarissen 

 Nederlandse Staatsloterij

 

Mevrouw drs. A.E.J.M. Schaapveld (1958), Nederlands

Huidige benoemingsperiode is afgelopen op 1 november 2015. 

Tijdelijke herbenoeming tot een opvolger is gevonden.

Overige functies

◊ Lid Raad van Commissarissen Vallourec S.A.

◊ Lid Raad van Commissarissen Bumi Armada Berhad 

◊ Lid Raad van Commissarissen FMO N.V.

◊ Lid Raad van Commissarissen Société Générale

◊ Lid Raad van Advies Plan Nederland

De heer mr. P.F. Roks (1954), Nederlands

Huidige benoemingsperiode loopt af op 17 november 2018.

Beroep: Jurist/Belastingadviseur
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VOORWOORD
VAN DE VOORZITTER

Holland Casino heeft een bijzondere positie in de kansspelmarkt. 

Als staatsdeelneming en exclusieve vergunninghouder op het 

gebied van land based kansspelen, is de onderneming de enige  

speler in de markt die officieel tafelspelen en casino speelautomaten  

mag aanbieden. Het illegale online aanbod ontwikkelt zich snel 

en ook de fysieke concurrentie in de vorm van automatenhallen 

neemt toe. Er worden goede stappen gezet om de concurrentie 

voor te blijven en tegelijkertijd ligt er een aantal grote uitdagingen  

voor ons. De privatisering als gevolg van een modernisering van 

de casinomarkt en daarnaast het openen van de online kansspel-

markt zijn hiervan het meest essentieel. De Raad van Commissarissen  

ziet het als zijn taak om van Holland Casino een toekomst-

bestendige organisatie te maken. Dit begint met stabiliteit en  

continuïteit in het Bestuur. De Raad ziet erop toe dat alles in het werk 

wordt gesteld om de positieve trend in de financiële performance 

te handhaven en dat gericht geïnvesteerd wordt in innovatie en 

vernieuwing. Daarnaast bewaken we de voortgang rondom een 

nieuwe duurzame cao, waarin de belangen van de medewerkers  

voor de lange termijn goed geborgd worden en waarmee  

Holland Casino ook na de privatisering haar concurrentiekracht kan  

behouden.

Halverwege 2015 is de samenstelling van het Bestuur gewijzigd  

en heeft Holland Casino afscheid genomen van interim- 

bestuursvoorzitter Willem-Jan van den Dijssel. De door Van den 

Dijssel in 2013 ingezette herstructurering was toen grotendeels 

afgerond. De Raad van Commissarissen is de heer Van den  

Dijssel erkentelijk voor zijn significante bijdrage aan deze geslaagde  

turnaround. Als gevolg van zijn vertrek heeft CFO Anita de Kleijn  

per 1 augustus de bestuursvoorzitter-taken tijdelijk op zich  

genomen. Per 7 maart 2016 is Erwin van Lambaart aangetreden 

als nieuwe bestuursvoorzitter. Gezien zijn ervaring en achtergrond, 

ziet de Raad van Commissarissen Van Lambaart als de juiste 

topman voor Holland Casino. Hij bezit de benodigde kwaliteiten 

om het bedrijf te leiden in een uitdagende periode waarin naar 

verwachting zowel de legalisering van online kansspelen als de 

modernisering van de casinomarkt een feit zullen worden.

Het management, onder leiding van Willem-Jan van den Dijssel 

en Anita de Kleijn, heeft in 2015 een vooruitgang bewerkstelligd  

die onze verwachtingen heeft overtroffen. Zonder de energie, 

toewijding en expertise van de medewerkers was dit echter  

nooit gelukt. Mijn dank gaat daarom uit naar iedereen die  

hieraan heeft bijgedragen. 

De geïmplementeerde strategie gericht op waardevolle gastrelaties, wierp in 2015 haar vruchten af en het bedrijf wist na een paar onrustige 

jaren weer een prachtig resultaat neer te zetten. De Raad van Commissarissen is verheugd over de geboekte vooruitgang en streeft ernaar deze 

positieve ontwikkeling in de komende jaren voort te zetten. 

De Raad van Commissarissen kwam in 2015 zes maal bijeen voor 

een reguliere vergadering. De vergaderingen vonden plaats in 

maart, mei, juni, september, oktober en december, waarbij steeds 

het benodigde quorum aanwezig was. De vergaderingen werden 

gehouden in aanwezigheid van het Bestuur en vonden, met  

uitzondering van één bijeenkomst, plaats op het hoofdkantoor 

van Holland Casino in Hoofddorp. Eén van de bijeenkomsten 

vond plaats in de Holland Casino vestiging in Breda. Buiten de 

reguliere vergaderingen vindt regelmatig overleg plaats tussen 

het Bestuur van Holland Casino en de leden van de Raad van 

Commissarissen om kennis en expertise uit te wisselen. De Raad 

van Commissarissen heeft ook zonder aanwezigheid van het 

Bestuur vergaderd. Leden van de RvC hebben daarnaast ook 

deelgenomen aan besprekingen met verschillende stakeholders, 

waaronder de Ondernemingsraad (OR) en de vakbonden. 

Tijdens de vergaderingen werd gesproken over verschillende  

relevante onderwerpen, waaronder de privatisering, de transfor-

matie van stichting naar N.V en als onderdeel hiervan de  

governance, de cao-onderhandelingen, de herfinanciering 

van Holland Casino en diverse omvangrijke investerings- en 

verbouwings projecten in verschillende vestigingen. Andere  

belangrijke thema’s die tijdens de vergaderingen in 2015 aan 

bod kwamen, waren onder meer de strategische keuzes van 

de onderneming, de relaties met verschillende stakeholders, de 

aanstelling van een nieuwe externe accountant, en corporate  

governance-gerelateerde zaken. Overige onderwerpen die jaarlijks  

op de agenda van de RvC staan, zijn de financiële prestaties van 

de onderneming en de jaarrekening, de maatschappelijke taak 

die Holland Casino vervult en het externe toezicht waaronder de 

onderneming opereert. 

COMMISSIES 

De Raad van Commissarissen van Holland Casino kent drie  

commissies: de auditcommissie, de bezoldigingscommissie 

en een selectie- en benoemingscommissie. De taken van de  

commissies zijn beschreven in de reglementen van de audit-

commissie, het reglement van de bezoldigingscommissie en de  

selectie- en benoemingscommissie van de Raad van  

Commissarissen. De commissies vergaderen zelfstandig en  

bieden op hun specifieke terrein ondersteuning aan de Raad 

van Commissarissen als geheel. Van elke commissievergadering 

wordt verslag gedaan tijdens een bijeenkomst van de Raad van 

Commissarissen. Op basis hiervan vindt besluitvorming door de 

Raad plaats. Ook buiten de reguliere vergaderingen vindt regel-

matig overleg plaats tussen de commissies en de directie van 

Holland Casino. Samenstelling Raad van Commissarissen en  

zijn commissies: 

Aat Schouwenaar
Voorzitter Raad van Commissarissen

VERSLAG VAN DE  
RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

De heer drs. A. Schouwenaar (vz)  X X (vz)

De heer mr. P.F. Roks   

Mevrouw drs. A.E.J.M. Schaapveld X (vz)  X 

De heer mr. W.F.C. Stevens  X (vz) X 

Mevrouw drs. M.M. van Zuijlen X   

COMMISSIES

Audit-
commissie

Bezoldigings-
commissie

Selectie- en 
benoemings 

commissie
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leden wordt rekening gehouden met de toegevoegde waarde 

van diversiteit in de Raad van Commissarissen, in lijn met de  

Nederlandse Corporate Governance Code. 

FINANCIËLE RAPPORTAGE

De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag en de jaar-

rekening 2015 besproken met het Bestuur en Deloitte Accountants 

B.V.. Het Bestuur heeft de jaarrekening inclusief de goedkeurende 

accountantsverklaring, het jaarverslag en het preadvies van de 

Raad van Commissarissen met de minister van Financiën gedeeld.  

Op 6 april 2016 heeft de minister tijdens de Algemene Vergadering  

van Aandeelhouders de jaarrekening vastgesteld. Door de  

accountant is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. 

De goedkeurende verklaring is te vinden op pagina 101 van dit 

jaarverslag. De Raad van Commissarissen stelt voor dat conform 

de statuten van Holland Casino decharge wordt verleend aan 

het Bestuur voor het gevoerde beleid en dat decharge wordt  

verleend aan de Raad van Commissarissen voor het  

uitgeoefende toezicht.

 

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit mevrouw drs. A.E.J.M. Schaapveld 

MA (voorzitter) en mevrouw drs. M. M. van Zuijlen. De auditcommissie  

ondersteunt de Raad van Commissarissen met het toezicht op 

de interne risicobeheersings- en controle systemen van Holland  

Casino en de financiële verslaggeving. In 2015 kwam de commissie  

vier keer bij elkaar voor een reguliere vergadering. Belangrijke  

zaken die tijdens deze bespreking werden behandeld zijn onder 

meer het jaarverslag 2014, het dividendbeleid, de herfinanciering 

en de benoeming van de externe accountant. Andere onder-

werpen die aan bod kwamen zijn Internal Audit, financiering,  

informatie- en communicatietechnologie en naleving van  

relevante gedragscodes en wet- en regelgeving. Speciale aandacht  

ging in 2015 uit naar het dividendbeleid, de herfinanciering en de 

benoeming van de nieuwe accountant.

Bezoldigingscommissie

De leden van de bezoldigingscommissie zijn de heer mr. W.F.C.  

Stevens (voorzitter) en de heer drs. A. Schouwenaar. De 

bezoldigings commissie kwam in 2015 twee maal bijeen. De  

commissie heeft als taak de Raad van Commissarissen te adviseren  

over het te voeren bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur  

en de daadwerkelijke bezoldiging voor de individuele leden 

van het Bestuur. Ook is de commissie verantwoordelijk voor het  

remuneratiebeleid van de onderneming. Tijdens de vergaderingen  

van de bezoldigingscommissie in 2015 werden onder meer de 

scores vastgesteld voor de behaalde targets in 2014 en werden de 

targets en het variabele salaris over 2015 voor de CFO besproken  

en vastgelegd. 

Selectie- en benoemingscommissie

De leden van de selectie- en benoemingscommissie zijn de 

heer drs. A. Schouwenaar (voorzitter), de heer mr. W.F.C. Stevens  

en mevrouw drs. A.E.J.M. Schaapveld MA. De selectie- en  

benoemingscommissie komt minimaal éénmaal per jaar bijeen. 

In 2015 kwam de commissie twee keer bij elkaar. Daarnaast vond 

regelmatig informeel telefonisch contact plaats. Tijdens de ver-

gadering(en) werden voor de (her)benoemingsprocedures voor 

commissarissen en bestuurders de selectiecriteria vastgesteld. 

De commissie beoordeelt daarnaast periodiek de omvang en 

samenstelling van de Raad van Commissarissen en het Bestuur 

en stelt een profielschets van de Raad van Commissarissen op. 

De commissie heeft in 2015 in het bijzonder aandacht besteed 

aan de ontstane situatie naar aanleiding van het vertrek van de 

bestuursvoorzitter en zijn opvolging, alsmede aan de opvolging 

van verschillende leden van de Raad van Commissarissen. 

De heer A. Schouwenaar en de heer P.F. Roks hebben daar-

naast samen drie maal een informeel overleg bijgewoond met 

het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris) van de OR en de  

bestuurders van de vakbonden, éénmaal met alleen het dagelijks  

bestuur van de OR en éénmaal met de voltallige OR.

SAMENSTELLING EN (HER)BENOEMINGEN 

Binnen het Bestuur van Holland Casino heeft zich in 2015 de  

volgende wisseling voorgedaan: per 1 augustus 2015 is de heer 

Van den Dijssel afgetreden als bestuursvoorzitter. Anita de Kleijn 

is per deze datum door de Raad van Commissarissen benoemd 

als waarnemend bestuursvoorzitter naast haar functie als CFO 

van Holland Casino. Erwin van Lambaart is per 7 maart 2016  

aangetreden als nieuwe bestuursvoorzitter.

In 2015 is de heer mr. W.F.C. Stevens tijdelijk herbenoemd als lid van 

de Raad van Commissarissen tot uiterlijk eind 2015 of zoveel 

eerder als er een opvolger gevonden is. Op 1 juni 2015 verliep 

de benoemingsperiode van mevrouw Van Zuijlen als lid van de 

Raad van Commissarissen. Zij is herbenoemd voor een periode 

van 4 jaar, aflopend op 1 juni 2019. De benoemingsperiode van 

mevrouw Schaapveld als lid van de Raad van Commissarissen 

verliep op 1 november 2015. Mevrouw Schaapveld is tijdelijk  

herbenoemd, tot een opvolger is gevonden.

Op 26 november 2016 verloopt de termijn van de heer  

Schouwenaar als voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

Het selectieproces rondom de nog te vervullen vacatures loopt. 

De Raad van Commissarissen hoopt de nieuwe leden op korte 

termijn te kunnen presenteren. 

De Raad van Commissarissen telde ultimo 2015 vijf leden,  

waarvan twee vrouwen en drie mannen. De vijf leden variëren 

in achtergrond, ervaring en kennis. Hierdoor is sprake van een 

complementaire samenstelling. Bij de benoeming van nieuwe 
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CORPORATE
GOVERNANCE

Holland Casino kiest ervoor de Nederlandse Corporate  

Governance Code (“de Code”) te volgen. Deze code geldt in 

principe voor beursgenoteerde ondernemingen, maar wordt door 

de markt ook als best practice gezien voor goed ondernemings-

bestuur in Nederland. Holland Casino heeft voor zover relevant 

de bepalingen geïmplementeerd in haar statuten en de diverse 

interne reglementen. Met het oog op de voorgenomen privatisering  

wordt ook gekeken naar de optimale juridische structuur van de 

onderneming.

GOVERNANCE STRUCTUUR

Holland Casino is sinds december 1975 door de Nederlandse 

overheid aangewezen als enige vergunninghouder voor het 

aanbieden van casinospelen in Nederland. De beleidsmatige  

bevoegdheden zijn belegd bij de minister van Veiligheid en  

Justitie. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het 

beheer van de deelneming. De Staat der Nederlanden heeft 

recht op de netto-opbrengst van de gezamenlijke speelcasino’s 

met inachtneming van een door de minister van Financiën vast-

gestelde omvang van het eigen vermogen. In de statuten van de 

stichting zijn de bijzondere rechten van de minister van Financiën 

vastgelegd. Deze rechten betreffen met name het benoemen, 

schorsen en ontslaan van leden van de Raad van Commissarissen,  

het recht van bezwaar bij benoemingen van bestuursleden, het 

vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor leden van het Bestuur 

en het recht de accountant te benoemen. Verder kan de minister 

van Financiën het Bestuur aanwijzingen geven ten aanzien van 

de algemene lijnen van het te voeren financiële beleid. 

Het Bestuur van Holland Casino heeft aan het einde van ieder 

jaar overleg met het ministerie van Financiën over de begroting  

en de plannen voor de komende periode. Medio maart of april 

van het desbe treffende jaar hebben de Raad van Commis sarissen 

en het Bestuur een gemeenschappelijke vergadering met het  

ministerie van Financiën over de jaarrekening van het voorgaande 

jaar. De governance structuur is gebaseerd op de statuten van de  

vennootschap en diverse interne reglementen, Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek en de Corporate Governance Code.

Daarnaast is de volgende wet- en regelgeving van toepassing op 

Holland Casino (niet uitputtend): 

◊ Wet op de Kansspelen (Wok);

◊ Beschikking Casinospelen;

◊ Wet op het financieel toezicht (Wft);

◊ Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

 terrorisme (Wwft);

◊ Sanctiewet (SW);

◊ Drank en Horecawet;

◊ Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

◊ Arbeidsomstandighedenwet;

◊ Arbeidstijdenwet;

◊ Gedragscode promotionele kansspelen;

◊ Nederlandse Reclame Code.

Holland Casino erkent het belang van goede corporate governance. We streven ernaar zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften 

van al onze stakeholders. Onze corporate governance is onder meer gestoeld op principes als integriteit, transparantie en heldere communicatie. 

HET BESTUUR

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van  

Holland Casino, het uitzetten van de strategie en het beleid van 

de onderneming en ook voor het vaststellen en realiseren van de 

doelstellingen. Daarnaast behoort het identificeren en beheersen 

van de risico’s voor Holland Casino tot de taken van het Bestuur,  

evenals de controle op de financiële en maatschappelijke  

performance van de onderneming. De Raad van Commissarissen  

bepaalt overeenkomstig de statuten van Holland Casino het  

aantal bestuursleden. Vanwege het onverwachte vertrek van 

de bestuursvoorzitter bestaat het Bestuur sinds 1 augustus 2015 

uit één lid. Nadat de minister van Financiën heeft aangegeven  

terzake geen bezwaar te hebben en na con sultatie van de  

minister van Veiligheid & Justitie is mevrouw drs. Anita de Kleijn 

door de Raad van Commissarissen benoemd als waarnemend 

bestuursvoorzitter, naast haar functie van CFO. 

In de statuten van Holland Casino en in het reglement van het 

Bestuur staan de verantwoordelijkheden, taken en werkwijze 

van het Bestuur beschreven. Bij vervulling van de taken staat het 

belang van Holland Casino altijd voorop. Het Bestuur verschaft 

tijdig die informatie en middelen aan de Raad van Commis-

sarissen, die nodig zijn om zijn taak op een juiste en deugdelijke 

manier uit te oefenen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en verstrekt  

advies aan het Bestuur. Ook bewaakt de Raad het beleid en de 

algemene gang van zaken binnen Holland Casino. De Raad 

van Commissarissen heeft een reglement en een profielschets 

opgesteld. Ultimo 2015 bestond de Raad uit vijf leden. De  

commissarissen worden benoemd door de minister van  

Financiën, na overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en 

nadat er met de Raad van Commissarissen gesproken is. Tenminste  

éénmaal per jaar wordt buiten aanwezigheid van het Bestuur 

het eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke  

commissies en dat van de individuele bestuursleden besproken. 

 

De Raad van Commissarissen controleert en adviseert het Bestuur  

bij de uitvoering van zijn taken vanuit een onafhankelijke  

positie. Deze onafhankelijke posities zijn in overeenstemming met 

de best-practicebepaling III.2.2 van de Nederlandse Corporate 

Governance Code. 

SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Tot 1 augustus 2015 bestond het Bestuur van Holland Casino 

uit één man en één vrouw. Hiermee voldeed Holland Casino 

aan de richtlijn voortvloeiend uit de Wet Bestuur en Toezicht die  

voorschrijft dat het Bestuur voor tenminste 30 procent bezet  

dient te worden door een vrouw en 30 procent door een man. 

Ultimo 2015 bestond het interim-Bestuur uit één vrouw. Met de 

aanstelling van Van Lambaart is de samenstelling van het Bestuur 

vanaf maart 2016 weer in lijn met de richtlijn. 

De Raad van Commissarissen was ultimo 2015 verdeeld in twee 

vrouwen en drie mannen. Hiermee voldoet Holland Casino  

aan de richtlijn. Holland Casino erkent het belang van een  

gebalanceerde man/vrouw verdeling in de Raad en zal de richtlijn 

bij het aanstellen van nieuwe leden waar mogelijk in acht nemen. 

EXTERNE ACCOUNTANT 

Omdat Deloitte Accountants B.V. sinds 2002 is aangesteld om 

de jaarrekening van Holland Casino te controleren, is in 2015 

op verzoek van het ministerie van Financiën een Europese  

aanbesteding gestart om een nieuwe accountant voor 2016 

te benoemen. De Raad van Commissarissen heeft aan het  

ministerie van Financiën een voordracht gedaan tot het verlenen 

van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, waarop de 

minister heeft besloten om KPMG vanaf 2016 te benoemen als  

accountant. Holland Casino is Deloitte Accountants B.V. erkentelijk  

voor de jarenlange prettige samenwerking. 

De externe accountant rapporteert aan zowel het Bestuur als de 

Raad van Commissarissen en is aanwezig bij minimaal twee van 

de drie vergaderingen met de auditcommissie.

GEDRAGSCODE 

Het Bestuur van Holland Casino heeft een interne gedragscode 

opgesteld waar medewerkers op alle niveaus in de organisatie 

aan dienen te voldoen. De gedragscode is opgenomen in het  

Personeelshandboek en beschikbaar via het intranet. Daarnaast 

stelt Holland Casino eisen aan de diensten en producten van  

partners en leveranciers. Deze eisen hebben onder meer betrekking  

op het op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier verkrijgen 

en produceren van voedingsmiddelen en andere producten. 
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REMUNERATIE

De remuneratie voor het Bestuur van Holland Casino voor het 

boekjaar 2015 is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in 

lijn met het Beloningsbeleid Holland Casino, dat gebaseerd is op 

het Beloningskader staatsdeelnemingen. Daar waar relevant past 

Holland Casino de bepalingen uit de Code inzake remuneratie  

op alle directieleden onverkort toe. De arbeidsvoorwaarden van 

bestuursleden bevatten een ‘claw-back’ clausule (Corporate 

Governance Code bepaling II. 2.11) en de mogelijkheid voor de 

Raad van Commissarissen om variabele beloning in bepaalde 

gevallen achteraf bij te stellen (Corporate Governance Code  

bepaling II.2.10). De remuneratie van de Raad van Commis-

sarissen is vastgelegd in het remuneratiebeleid voor de Raad van 

Commissarissen. 

De remuneratie voor bestuursleden bestaat uit een vaste en een 

variabele component. Het maximale vaste salaris voor de CFO is 

213.000 euro en de maximale variabele component is 25 procent 

van het vaste salaris. In een vergadering op 10 maart 2015 heeft 

de Raad van Commissarissen in afwezigheid van het Bestuur het 

functioneren van mevrouw drs. A. de Kleijn besproken en haar 

beloningspakket vastgesteld. De variabele beloning zal in 2016 

aangepast worden aan het thans geldende beloningsbeleid 

voor staatsdeelnemingen.

De te behalen targets voor het vaststellen van de hoogte van 

de variabele component voor de CFO bestond voor 50 procent 

uit een financieel deel en voor 50 procent uit een niet-financieel 

deel. Het financiële deel betreft het realiseren van het begrote 

resultaat voor bijzondere baten en lasten. Het niet-financiële deel 

betreft een persoonlijk target en targets met betrekking tot gast- en  

medewerkerstevredenheid, compliance en MVO. Op basis 

van het realiseren van de verschillende targets is de variabele  

component over 2015 door de remuneratie commissie  

vastgesteld op 25 procent. 

Een gedetailleerde uitwerking van de remuneratie is te vinden in 

de jaarrekening op pagina 97 van dit jaarverslag.

PRIVACY- EN INTEGRITEITBELEID 

Holland Casino heeft vanwege haar maatschappelijke taak  

beschikking over de persoonsgegevens van haar gasten.  

Omdat Holland Casino waarde hecht aan het waarborgen van 

de privacy van haar gasten en medewerkers, is een privacybeleid 

opgesteld. Dit beleid schrijft voor dat administratieve processen  

waar persoonsgegevens van gasten en medewerkers bij  

betrokken zijn, voldoen aan de wettelijke criteria voor behoorlijke  

en zorgvuldige gegevensverwerkingen. Deze wettelijke criteria  

zijn onder andere vastgelegd in de Code en de Wet Bescherming  

Persoonsgegevens. 

Om gasten en medewerkers een prettige en veilige speel- en 

werkomgeving te kunnen garanderen, heeft Holland Casino een 

meldpunt integriteit geïntroduceerd. Eventuele vermoedens van 

niet-integer gedrag kunnen hier gemeld worden. Het meldpunt 

wordt via brochures en het intranet bij medewerkers onder de 

aandacht gebracht. 

NALEVING WWFT, WFT EN SANCTIEWET

In 2015 heeft De Nederlandsche Bank enkele bezoeken  

gebracht aan Holland Casino vestigingen en het hoofdkantoor 

om te onderzoeken of Holland Casino voldoet aan de wet- en 

regelgeving betreffende de Wwft, de Wft en de Sanctiewet. Ook is 

onderzocht of Holland Casino opvolging heeft gegeven aan de 

bevindingen en aanbevelingen die voortkwamen uit het onder-

zoek in 2014. DNB heeft geconcludeerd dat Holland Casino in 

2015 voldeed aan alle verplichtingen. 

 

RISICOMANAGEMENT

De mate waarin Holland Casino bereid is risico’s te lopen bij het 

realiseren van haar doelstellingen, verschilt per doelstelling en 

risicocategorie. De risico bereidheid is geformuleerd door het 

Bestuur en organisatie breed afgebakend in diverse beleids-

documenten, handboeken en reglementen. Vanzelfsprekend 

hanteert Holland Casino voor veiligheidsrisico’s en compliance 

met wet- en regelgeving een zo laag mogelijk acceptatieniveau 

met het streven dat de kans dat dergelijke risico’s materialiseren 

zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Voor doelstellingen van  

strategische aard, bijvoorbeeld investeringsbeslissingen, wordt 

gezocht naar een breed draagvlak van betrokken stakeholders 

en komt besluitvorming binnen transparante governance tot 

stand, waarin belangen en risico’s zorgvuldig worden afgewogen.  

Het accent ligt dan met name op een objectieve toetsting op 

de kernpunten van onze strategie en waardecreatie.

Holland Casino gaat in 2016 een enterprise risk management 

framework implementeren, waarbij het geheel van strategische, 

tactische en operationele risico’s in onderlinge samenhang worden 

geïnventariseerd en dat als basis dient om de risico acceptatie 

systematisch en periodiek te evalueren en indien nodig te herijken. 

Voor deze implementatie is in 2016 een risk manager aangesteld. 

Holland Casino streeft ernaar om de processen continu te  

verbeteren en zich hiermee zo goed mogelijk te weren tegen  

mogelijke risico’s. Niettemin kan geen enkel systeem zekerheid 

bieden voor het behalen van strategische en financiële doelen,  

of verlies, fraude of het overtreden van wet- en regelgeving  

volledig voorkomen. 

In het schema op de volgende pagina worden de belangrijkste 

risico’s en hun beheersmaatregelen in 2015 weergeven.

Holland Casino heeft verschillende doelstellingen geformuleerd in het kader van strategie, operatie en financiën, welke blootstaan aan risico’s. 

Daarnaast heeft Holland Casino een bijzondere positie als Staatsdeelneming omdat er een privatisering in het vooruitzicht is. Risicomanagement 

is binnen Holland Casino een integraal aspect in de bedrijfsvoering en staat hoog op de agenda van het Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de interne beheersing in onze organisatie zoals weergegeven in de bestuursverklaring 

op pagina 53.
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RISICO BEHEERSMAATREGEL

A. Economische ontwikkelingen

Waar eind 2014 de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar 

werden, is de economie in 2015 verder aangetrokken. Dit heeft een 

positieve impact gehad op bezoekaantallen en bestedingspatronen. 

Hoewel de verwachting is dat de economie in 2016 verder zal  

herstellen, is de kans op een nieuwe economische neergang realistisch. 

◊ Om in te kunnen spelen op snel veranderende omstandigheden is  

 het van belang dat Holland Casino wendbaarder en slagvaardiger  

 wordt. Om dit binnen afzienbare termijn te bereiken is de directieraad  

 in 2015 een specifiek organisatie-ontwikkelingstraject gestart. 

◊ Holland Casino streeft naar een verdere reductie van de vaste 

 kosten, onder andere door meer flexibiliteit in inkoopcontracten 

 op te nemen. Verder is een nieuwe applicatie (Esize) gelanceerd, 

 waarmee meer inzicht kan worden verkregen in inkoopcontracten 

 en kostenopbouw. Hierdoor ontstaat een beter stuurmechanisme 

 ten aanzien van prijsontwikkeling, zowel in de vestigingen als 

 organisatie breed. 

B. Veranderende wet- en regelgeving

Het kabinet heeft op relatief korte termijn een modernisering van het 

kansspelbeleid voor ogen. Daarnaast heeft het wetsvoorstel Kansspelen 

op afstand (online)  grote gevolgen voor Holland Casino. Hierin is nu 

een lager fiscaal tarief voor online spelen opgenomen, met het risico 

dat een ongelijk speelveld gecreëerd wordt tussen online en land 

based aanbieders. 

Ondanks regelmatig overleg tussen stakeholders, blijft de definitieve 

timing van invoering van beide wetsvoorstellen vooralsnog onzeker. 

In mei 2015 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen  

aangenomen. Hierdoor is Holland Casino per 1 januari 2016 

vennootschapsbelastingplichtig.

◊ Holland Casino heeft regelmatig geagendeerd en informeel overleg  

 met alle betrokken stakeholders.

◊ Holland Casino werkt samen met een externe partner aan de  

 ontwikkeling van haar online propositie.

◊ Holland Casino dringt bij de Ksa en andere toezichthouders aan op 

 handhaving van de wet met betrekking tot het illegale aanbod.

◊ Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving worden 

 nauwgezet gemonitord.

◊ Holland Casino heeft zich samen met Kamerleden en een aantal 

 andere betrokken partijen actief ingezet voor een gelijk kansspel-

 belastingtarief voor online en offline aanbieders zodat er eerlijke  

 concurrentie ontstaat tussen online en land based aanbieders.

◊ In de begroting van 2016 is rekening gehouden met te betalen 

 vennootschapsbelasting. Met de Belastingdienst moeten in 2016 

 nog definitieve afspraken over onder andere waarderingsgrondslagen  

 worden gemaakt.

C. Concurrentie 

Het moderniseren van de online casinomarkt en het openen van de 

land based casinomarkt betekent dat de publieke monopoliepositie 

van Holland Casino verloren gaat. Holland Casino is dan niet langer de 

enige aanbieder van casino speelautomaten en tafelspelen in  

Nederland. Hoewel de organisatie hierin jarenlang het alleenrecht heeft 

gehad, ondervindt zij al concurrentie in de vorm van speelautomatenhallen  

en het illegale (online) circuit. Het risico bestaat dat de onderneming on-

voldoende concurrentiekracht ontwikkeld heeft om zich staande te houden  

in een meer concurrerende omgeving met als mogelijk gevolg een 

negatieve impact op het aantal bezoeken en daarmee de brutobaten.

◊ Holland Casino heeft de impact van de privatisering nader onderzocht.

◊ In 2015 is onderzoek gedaan naar de activiteiten die per afdeling 

 verricht moeten worden ter voorbereiding op de afsplitsing als 

 gevolg van de privatisering. 

◊ Er wordt gewerkt aan het verstevigen van de concurrentiepositie 

 door te investeren in duurzame gastrelaties.

◊ Door een verdere verlaging van de vaste kosten en gerichte 

 investeringen ter verbetering van het rendement, wordt gewerkt aan  

 een versterking van de marktpositie van Holland Casino.

D. Reputatie risico’s 

Holland Casino is zich bewust van bestaande percepties en  

gevoeligheden die de kansspelmarkt met zich meebrengt en erkent  

de risico’s die hiermee gepaard gaan. 

◊ Holland Casino neemt haar maatschappelijke taak serieus en ziet 

 het aansturen op verantwoord spelgedrag als een van haar kerntaken. 

 Het correct uitvoeren en up-to-date houden van het Preventiebeleid 

 Kansspelen heeft de onverminderde aandacht op alle niveaus in 

 de organisatie. 

◊ Holland Casino heeft een communicatieafdeling (inclusief Public 

 Affairs) en beschikt daarnaast over een crisisteam, een 

 crisiscommunicatieplan met verschillende communicatiescenario’s 

 toegespitst op mogelijk gevoelige thema’s. Voor dergelijke thema’s 

 bestaat een reputatieplan gericht op de belangrijkste reputatie-

 pijlers waarbij een pro-actief mediabeleid wordt gevolgd. 

STRATEGISCHE RISICO’S

RISICO BEHEERSMAATREGEL

E. Continuïteit projectportefeuille

Holland Casino is op verschillende fronten bezig met het doorvoeren 

van veranderingen. Naast de privatisering en het legaliseren van de  

online kansspelen, staan er ook verschillende bouw- en verbouwprojecten  

op de planning. Door de aard en omvang van de projecten en de 

onzekerheden over de invulling en het tijdspad bestaat het risico dat 

projecten vertraging oplopen of dat de continuïteit niet gewaarborgd 

kan worden. 

◊ De onderneming onderhoudt intensief contact met externe  

 stakeholders, zoals toezichthouders, gemeentebesturen en  

 provinciebesturen van de vestigingsplaatsen.

◊ Professioneel en structureel projectmanagement onder de hoede 

 van een projectmanagement officer moet de continuïteit van de 

 projecten bewaken. 

F. Duurzame arbeidsvoorwaarden

Holland Casino zal scherp moeten sturen op verschillen in financiële 

resultaten per vestiging. Om in de toekomst duurzame werkgelegen-

heid te kunnen garanderen is een modernisering van de arbeidsvoor-

waarden noodzakelijk. Tevens moet er ingezet worden op de mobiliteit 

en flexibiliteit van de medewerkers.

◊ Omdat een toekomstbestendige modernisering van de cao tijd  

 vraagt, is begin 2015 met de vakbonden afgesproken dat gewerkt  

 zou worden aan een tussen-cao. De loonafspraken die hierin zijn  

 vastgelegd, zijn in november 2015 en april 2016 doorgevoerd. 

 Holland Casino hoopt in 2016 constructief met de vakbonden in  

 gesprek te gaan over de nieuwe cao. 

◊ In 2015 is nadere invulling gegeven aan een plan om een betere 

 balans tussen loon en productiviteit te bewerkstellingen.

◊ Eind 2015 hebben er rondetafelgesprekken plaatsgevonden voor 

 medewerkers om gezamenlijk te brainstormen over de toekomst van 

 Holland Casino. 

G. Veiligheid in de casino’s

De aanwezigheid van contant geld in casino’s geeft een verhoogd 

risico op fraude en criminaliteit. Om de veiligheid van medewerkers 

en gasten te allen tijde te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat 

het risico op criminaliteit en fraude en daarmee mogelijke onveilige 

situaties tot een minimum wordt beperkt. Holland Casino heeft een 

‘zero-tolerance’ beleid ten aanzien van diefstal en fraude.

◊ Inbedding van preventieve maatregelen in werkprocedures en 

 veiligheidsprotocollen.

◊ Er is sprake van een strikte taak- en functiescheiding in de geld-

 verwerkende processen en geldbewaring en er vindt intensief toezicht 

 plaats.

◊ De key financial controls worden zorgvuldig gemonitord. 

◊ Er vinden frequente controles door cameratoezicht in casino´s en 

 (onaangekondigde) geldvoorraadinventarisaties plaats.

◊ Bewustwording wordt gestimuleerd met trainingen voor medewerkers en 

 door een strikt sanctiebeleid te hanteren. 

◊ Spelers kunnen er uit veiligheidsoverwegingen voor kiezen hun speel-

 tegoed vanaf een bedrag van 250 euro over te laten maken, zodat ze  

 niet met contant geld over straat hoeven.

H. IT-systemen

Hoewel er forse stappen gezet zijn om de IT systemen van Holland 

Casino in lijn te brengen met de huidige tijd, blijft het risico aanwezig 

dat Holland Casino ingehaald wordt door nieuwe efficiëntere systemen 

en daarmee een concurrentieachterstand oploopt. 

◊ Voor de totstandkoming van een toekomstvaste architectuur door 

 inzet van een Enterprise Service Bus (ESB) is een roadmap 

 opgesteld, zodat deze aansluit op de behoefte van de organisatie. 

 Vanuit het toekomstvaste architectuur programma zullen onder 

 andere voor het online casino de benodigde voorzieningen worden 

 geleverd.

◊ De in 2014 ingezette herinrichting van de servicedesk en daaraan 

 gerelateerde processen zijn in 2015 verder geoptimaliseerd.

◊ Verouderde computernetwerken binnen de vestigingen zijn vernieuwd 

 en de wifi-dekking ter bevordering van het gebruik van smartphones 

 en tablets is verbeterd.

OPERATIONELE RISICO’S
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RISICO BEHEERSMAATREGEL

I. Compliance

Schending van wet- en regelgeving die van toepassing is op Holland 

Casino zoals de Wwft, Wft, de Sanctiewet, de privacywetgeving en 

financiële verslaggeving of het niet voldoen aan de eisen van onze 

toezichthouders, kan negatieve operationele gevolgen hebben voor 

de onderneming en schade toebrengen aan de reputatie van 

Holland Casino.

◊ Er vindt zorgvuldige compliance monitoring plaats door de afdelingen 

 Legal & Compliance, Security & Responsible Gaming en Internal  

 Audit (Wft en Wwft). In 2016 zal de compliance functie mede door  

 een nieuw aan te stellen compliance officer worden uitgevoerd.

◊ Holland Casino opereert zoveel mogelijk in onderling overleg met 

 toezichthouders.

◊ In 2015 zijn uit het controlesysteem van Holland Casino een aantal 

 onzorgvuldigheden naar voren gekomen met betrekking tot 

 declaraties en vergoeding van zakelijke kosten. Dit heeft geleid tot 

 verdere automatisering en aanscherping van het declaratiebeleid.

◊ Interne trainingen dragen bij aan het bewustzijn van medewerkers 

 met betrekking tot wet- en regelgeving en hoe zich te gedragen in 

 lijn met deze regelgeving.

COMPLIANCE RISICO’S

RISICO BEHEERSMAATREGEL

J. Financiële risico’s

Holland Casino heeft vanwege haar business model met kansspelen 

als voornaamste product beperkt last van fluctuerende prijsniveaus 

met betrekking tot de inkopen. 

Omdat de onderneming vrijwel geen debiteuren en ook geen 

schulden heeft, zijn ook de kredietrisico’s en kasstroomrisico’s beperkt.  

Op basis van de huidige liquiditeitspositie kunnen kortlopende 

schulden vrijwel geheel in één keer worden voldaan. Hierdoor is ook het 

liquiditeitsrisico momenteel laag. 

◊ Hoewel het liquiditeitsrisico op dit moment beperkt is, monitort Holland  

 Casino de liquiditeit- en werkkapitaalpositie en wijzigingen die zich 

 hierin voordoen continu.

◊ Holland Casino heeft een nieuwe meerjarige financieringsovereen-

 komst afgesloten met ABN AMRO en ING.

FINANCIËLE RISICO’S

STRATEGISCHE RISICO’S
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BALANS PER
31 DECEMBER 2015

REKENING VAN 
BATEN EN LASTEN OVER 2015

in duizenden euro, na resultaatbestemming in duizenden euro

LASTEN

  2015  2014

Personeelskosten20 -202.071  -204.057 

Operationele kosten21 -116.406  -101.975 

Afschrijvingen22 -35.957  -39.483 

Bijzondere baten en lasten23 461  -22.927  

  -353.973  -368.442

Brutobedrijfsresultaat  69.281  15.659

Financiële baten en lasten24  -1.972  -3.706

Nettobedrijfsresultaat  67.309  11.953

ACTIVA

  2015  2014

Vaste activa    

Immateriële vaste activa1 2.572  1.990 

Materiële vaste activa2 118.506  128.796 

Financiële vaste activa3 1.050  1.050 

  122.128  131.836

Overige vorderingen    

Nog niet geamortiseerde fees4  887  -

Vlottende activa    

Voorraden5 899  673 

Vorderingen en overlopende activa6 5.799  4.690 

Liquide middelen7 96.184  77.709 

  102.882  83.072

  225.897  214.908

  2015  2014

Eigen Vermogen8    

Wettelijke reserve 2.572  1.949 

Overige reserve 92.359   52.954 

  94.931  54.903 

   

Voorzieningen9  10.806  18.316 

   

Langlopende schulden10  -  43.410 

   

Kortlopende schulden     

Af te dragen winst11 27.281  - 

Belastingen12 17.244  23.123 

Schulden aan kredietinstellingen13 -  9.035 

Diverse schulden14 75.635  66.121 

  120.160  98.279

  225.897  214.908

PASSIVA

BATEN

  2015  2014

Opbrengst Tafelspelen 233.261  213.895 

Opbrengst Speelautomaten 294.209  258.758 

Troncopbrengst/tips16 22.777  21.850 

Entreeontvangsten 2.034  1.905 

Horecaopbrengst17 20.464  21.207 

Overige opbrengsten18 3.476  3.555  

Baten voor kansspelbelasting  576.221  521.170

Kansspelbelasting19  -152.967  -137.069 

Nettobaten  423.254  384.101

JAARREKENING
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KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2015

TOELICHTING OP DE BALANS, 
DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
EN HET KASSTROOMOVERZICHT

KASSTROOMOVERZICHT

  2015  2014

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Brutobedrijfsresultaat  69.281  15.659

    

Aanpassingen voor:    

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering 35.957  39.483 

Mutatie voorzieningen -7.510  1.370 

Mutatie werkkapitaal -2.751  14.087 

  25.696  54.940

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  94.977  70.599 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in immateriële vaste activa -1.360  -1.025 

Investeringen in materiële vaste activa -19.720  -17.563 

Opbrengst verkopen in materiële vaste activa 58  255 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -21.022  -18.333

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

Opgenomen bankkrediet -  - 

Aflossing bankkrediet  -49.388  -11.999 

Interest en financieringskosten  -6.332  -4.012 

Ontvangen dividend 240  200 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  -55.480  -15.811

Mutatie liquide middelen  18.475  36.455

    

Gelden onderweg 3.092  2.980 

Geldvoorraad casino’s 30.307  29.502 

Banktegoeden 62.785  45.227 

Liquide middelen per 31 december   96.184  77.709

 in duizenden euro

ACTIVITEITEN

De Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (Holland Casino), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage in  

Nederland, exploiteert casinospelen en speelautomaten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Nederlandse verslaggevingsregels zoals vermeld in de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden in beginsel plaats op basis van historische kosten.  

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen hun kostprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 

balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

   

SCHATTINGSWIJZIGING

In 2014 is de geschatte einddatum van de economische levensduur van bepaalde casino-activa in Leeuwarden en Venlo gewijzigd 

van 2015 naar respectievelijk 2016 en 2017. Deze schattingswijziging heeft geleid tot 1,0 miljoen euro lagere afschrijvingskosten in 2014.

CONTINUÏTEITSVERONDERSTELLING

De jaarrekening 2015 van Holland Casino is door het Bestuur opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit. De financiële 

positie en resultaten, operationele kasstromen, de beschikbare financieringsruimte en toekomstverwachtingen worden in het verslag van 

het Bestuur toegelicht. Hierin zijn ook de doelstellingen van Holland Casino terug te vinden ten aanzien van onder andere het beleid met 

betrekking tot financiering, kasstroom- en liquiditeitsrisico’s.

In 2015 is een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten met de ING en ABN AMRO met een looptijd van vijf jaar. In de kredietfaciliteit is rekening 

gehouden met de privatisering van Holland Casino, de wijziging van rechtsvorm en eventueel aandeelhouder(s). Door deze flexibiliteit 

borgt Holland Casino haar financiering tot na de verwachte privatisering in 2017.

De prognose voor 2016 en navolgende jaren laat zien dat Holland Casino kan voldoen aan de vereiste financiële ratio dan wel  

afspraken binnen de nieuw afgesloten kredietfaciliteit.
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GRONDSLAGEN VOOR DE
WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Onder immateriële vaste activa zijn ontwikkelingskosten en software opgenomen. Ontwikkelingskosten, waarvan verwacht wordt dat deze 

dienstbaar zullen zijn aan de toekomstige resultaten, worden geactiveerd. Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag 

van bestede kosten, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  

 

Immateriële vaste activa worden in 3 jaar lineair afgeschreven. Conform regelgeving wordt ten bedrage van de geactiveerde ontwikkelings-

kosten een wettelijke reserve gevormd.   

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing,  

met bijzondere waardeverminderingen. De lineaire afschrijvingen geschieden overeenkomstig de geschatte economische levensduur 

en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde, verminderd met de geschatte restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De geschatte economische levensduur is in het algemeen voor: 

Gebouwen 40 jaar

Verbouwingen 12 jaar

Installaties  5 - 12 jaar

Andere vaste bedrijfsmiddelen 3 - 8 jaar

Jaarlijks worden de geschatte economische levensduur en restwaarden van de materiële vaste activa getoetst. Zo nodig worden de 

afschrijvingen aangepast op basis van de resterende levensduur en herziene restwaarden. Een verlenging/verkorting van de geschatte 

economische levensduur zal vooral plaatsvinden als gevolg van renovatie en verplaatsing van casino’s.   

Materiële vaste activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere directe opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs  

bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten, een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten gebaseerd op een normaal 

niveau van bedrijfsactiviteit en toegerekende interestkosten. De directe opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs 

onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

De kosten die verband houden met het opleveren van huurpanden in oorspronkelijke staat worden geactiveerd en afgeschreven over 

de resterende huurperiode. Verbouwingen aan panden waarvan Holland Casino de huurder is, worden geactiveerd. Rente bij bouw-

activiteiten wordt niet geactiveerd. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment 

dat deze zich voordoen.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen waarin geen invloed op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs  

en, indien van toepassing, onder aftrek van bijzondere waardevermindering. De vorderingen op en schulden aan deelnemingen alsmede 

de overige vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

GEBRUIK VAN SCHATTINGSPOSTEN

Bij het opstellen van de jaarrekening is het noodzakelijk dat Holland Casino schattingen maakt en van bepaalde veronderstellingen  

uitgaat die van invloed kunnen zijn op de waardering van de activa, passiva en de uitkomsten van de rekening van baten en lasten.  

De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en veronderstellingen.

Belangrijke schattingsposten zijn:

◊ levensduur en waardering van de materiële vaste activa;

◊ waardering van de financiële vaste activa;

◊ voorziening reorganisatie;

◊ voorziening personeelsbeloningen.

   

OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA

De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. Transacties die luiden in een 

vreemde valuta, worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment van de transactie. Koersverschillen worden in de rekening 

van baten en lasten verwerkt. Koersverschillen en provisies die het gevolg zijn van wisseltransacties worden verantwoord onder overige 

opbrengsten.
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Voorziening verlieslatende contracten

Voor verlieslatende contracten wordt een voorziening gevormd indien het waarschijnlijk is dat de onvermijdelijke kosten van het  

nakomen van de verplichtingen hoger zijn dan de economische voordelen van die contracten.

Voorziening AOV-uitkeringen

De voorziening AOV-uitkeringen is gevormd voor werknemers die onder de oude verzekering vallen. Deze verzekering keert AOV uit  

totdat de werknemer 62 jaar wordt. Holland Casino heeft besloten de AOV-uitkering aan deze personen tot 65 jaar uit te keren.

OPERATIONAL LEASES

Holland Casino treedt op als lessee in operational leases van speelautomaten en auto’s. De geleaste speelautomaten en auto’s worden 

niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operational leases worden linear over de leaseperiode ten laste van het resultaat gebracht.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Opgenomen leningen worden na eerste opname verantwoord tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve interestmethode. 

Direct toerekenbare transactiekosten worden daarbij geactiveerd en gesaldeerd met de opgenomen leningen. De effectieve rentelasten 

worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben en verantwoord in de rekening van baten en lasten.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als derivaten  

verstaan. Primaire financiële instrumenten worden initieel opgenomen tegen hun reële waarde. Vervolgwaardering geschiedt  

tegen geamortiseerde kostprijs. Ter afdekking van kasstroomrisico’s worden rentederivaten gebruikt. Het kasstroomrisico is het risico  

dat de toekomstige kasstromen verbonden aan een financieel instrument zullen fluctueren in omvang als gevolg van veran-

deringen in de marktrente. Het kasstroomrisicobeleid is gericht op het minimaliseren van het risico dat toekomstige kasstromen  

uit hoofde van rentebetalingen op de externe financiering in omvang zullen fluctueren.

Derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is, worden initieel tegen kostprijs opgenomen. Vervolg-

waardering vindt plaats tegen kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Holland Casino  

past kostprijshedge-accounting toe: het effectieve deel van de derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting,  

wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd voor zover sprake is van een  

overhedge en een verlies. De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de rekening van 

baten en lasten verwerkt.

In 2015 zijn alle lopende rentederivaten afgewikkeld.

MANCOVERPLICHTING

De verplichtingen met betrekking tot de niet ingewisselde jetons, chips en tokens worden opgenomen tegen hun nominale waarde, 

onder aftrek van dat deel van de jetons, chips en tokens waarvan verwacht wordt dat de bezoekers ze niet meer ter omwisseling aanbieden. 

JACKPOTVERPLICHTING

De verplichtingen met betrekking tot de jackpotverplichting worden opgenomen tegen de reële gemeten jackpotstanden.   

 

VOORRADEN

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs op basis van de ‘first in first out’ (FIFO) methode of lagere netto-opbrengst-

waarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Wanneer de boekwaarde van een actief lager is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies  

verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en realiseerbare waarde.

VORDERINGEN EN SCHULDEN

De vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve interestmethode, 

onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Kortlopende schulden worden na eerste  

opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve interestmethode.

LIQUIDE MIDDELEN 

De liquide middelen zijn opgenomen tegen hun nominale waarden.

EIGEN VERMOGEN 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigen-vermogensinstrumenten, worden 

gepresenteerd als eigen vermogen.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het  

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.  

Indien van toepassing worden voorzieningen opgenomen tegen contante waarde.

Voorziening ontmantelingskosten

In deze voorziening zijn de verwachte contractuele ontmantelingskosten opgenomen voor het in oorspronkelijke staat brengen van gehuurde 

gebouwen en terreinen. In verband met de eventuele verhuizing naar het nieuwe pand in Utrecht was een voorziening getroffen voor de 

verwachte ontmantelingskosten van het huidige pand. De voorziening ontmantelingskosten is opgenomen tegen de contante waarde.

Voorziening personeelsbeloningen (jubileumverplichting)

De nettoverplichting van Holland Casino uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeloningen, met uitzondering van pensioenregelingen,  

is het bedrag van de toekomstige beloning die werknemers hebben verdiend in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en  

voorgaande perioden. Deze verplichting wordt ingeschat met behulp van de ‘projected unit credit’-methode en wordt verdisconteerd  

tot de contante waarde. De disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van obligaties met een waardering van de  

kredietwaardigheid van AA, waarvan de looptijd de termijn van de verplichtingen van Holland Casino benadert.

Voorziening reorganisatie

Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor Holland 

Casino een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan en een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van  

de verplichting. Deze kosten bestaan uit beëindigingsvergoedingen, nog te betalen salarissen tijdens de opzegtermijn gedurende  

welke tijd geen werkzaamheden meer worden verricht en overige kosten gerelateerd aan personeel.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING
VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

GRONDSLAGEN
VOOR RESULTAATBEPALING

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode.    REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Het nettobedrijfsresultaat is het verschil tussen de nettobaten en de lasten. 

OPBRENGST TAFELSPELEN

De opbrengst Tafelspelen is het verschil tussen de ontvangen inzetten en de uitkeringen. 

OPBRENGST SPEELAUTOMATEN

De opbrengst Speelautomaten is het verschil tussen de inworpen in en de uitbetalingen van de Speelautomaten, gecorrigeerd voor nog 

uit te betalen progressive jackpots.

TRONCOPBRENGSTEN EN TIPS

Het betreft hier de bij de Tafelspelen en Speelautomaten ontvangen troncopbrengst, alsmede fooien ontvangen door horeca- en overig 

personeel.

HORECA- EN OVERIGE OPBRENGSTEN

Horecaopbrengsten worden verantwoord op het moment dat het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden  

bepaald en de inning van de vergoeding is ontvangen of waarschijnlijk is.

DIVIDEND

Onder de dividenden worden ontvangen dividenden van deelnemingen, die niet op nettovermogenswaarde worden gewaardeerd, 

opgenomen.

RESULTAAT

Baten worden in het algemeen verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen; lasten worden toegerekend aan de jaren waarop  

zij betrekking hebben. Verliezen worden genomen op het moment dat zij worden geconstateerd.

BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE (OMZETBELASTING)/ KANSSPELBELASTING

Voor kansspelen in de zin van de Wet op de kansspelbelasting is Holland Casino vrijgesteld van omzetbelasting. Hierover wordt  

kansspelbelasting geheven. De horeca-activiteiten van Holland Casino zijn betrokken in de heffing van omzetbelasting. De aftrek van 

voorbelasting voor de gemeenschappelijke baten en lasten is daarom nog maar in beperkte mate mogelijk. De investeringen en kosten, 

voor zover de aftrek van voorbelasting geheel of gedeeltelijk is uitgesloten, worden daarom inclusief omzetbelasting geactiveerd dan wel 

in de rekening van baten en lasten opgenomen.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Holland Casino is vanaf de oprichtingsdatum niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Vanaf 2016 gaat dit veranderen en zal 

Holland Casino ook vennootschapsbelasting moeten gaan betalen.
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TOELICHTING
OP DE BALANS

TOELICHTING
OP DE BALANS
 in duizenden euro, tenzij anders aangegeven

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

  Aanschafwaarde   Cumulatieve afschrijvingen  Boekwaarde

Stand per 31 december 2014

Ontwikkelingskosten  10.327   -8.378  1.949

Software  2.135   -2.094  41

Totaal  12.462   -10.472  1.990

       

 Investeringen  Desinvesteringen  Afschrijvingen  Desinvesteringen  Boekwaarde

Mutaties 

Ontwikkelingskosten 1.360 -  -737 -  623

Software - -  -41 -  -41

Totaal 1.360 -  -778 -  582

  Aanschafwaarde  Cumulatieve afschrijvingen  Boekwaarde

Stand per 31 december 2015

Ontwikkelingskosten  11.687   -9.115  2.572

Software  2.135   -2.135  -

Totaal  13.822   -11.250  2.572

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

   Aanschafwaarde  Cumulatieve afschrijvingen  Boekwaarde

Stand per 31 december 2014

Terreinen en gebouwen   100.939  -66.234  34.705

Verbouwingen   74.893  -59.648  15.245

Installaties   118.596  -87.075  31.521

Overige vaste bedrijfsmiddelen   222.537  -179.912  42.625

Activa in uitvoering   4.700   -     4.700

Totaal   521.665  -392.869  128.796 

      

 Investeringen    Afschrijvingen    Boekwaarde 

Mutaties 

Terreinen en gebouwen - - - -3.541 -  -3.541

Verbouwingen 702 - -7.035 -3.957 6.972  -3.318

Installaties 4.368 93 -10.877 -8.133 10.659  -3.890

Overige vaste bedrijfsmiddelen 12.601 3.448 -41.928 -18.927 41.530  -3.276

Activa in uitvoering 7.276 -3.541 -  -     -     3.735

Totaal 24.947 - -59.840 -34.558 59.161  -10.290

   Aanschafwaarde  Cumulatieve afschrijvingen  Boekwaarde

Stand per 31 december 2015

Terreinen en gebouwen   100.939  -69.775  31.164

Verbouwingen   68.560  -56.633  11.927

Installaties   112.180  -84.549  27.631

Overige vaste bedrijfsmiddelen   196.658  -157.309  39.349

Activa in uitvoering   8.435   -     8.435

Totaal   486.772  -368.266  118.506

Desinvesteringen
/activa niet langer 

in gebruik

Activa in 
uitvoering in 

gebruik genomen

Desinvesteringen
/activa niet langer 

in gebruik

Onder ‘activa in uitvoering’ zijn uitgaven in investerings- en verbouwingsactiviteiten opgenomen. Overige verplichtingen zijn verantwoord 

onder ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’. Onder de aanschafwaarde per 31 december 2015 is een bedrag van 167,8 miljoen 

euro aan volledig afgeschreven activa opgenomen. Subsidies op investeringsprojecten worden in mindering gebracht op de desbetreffende  

vaste activa.

Onder de aanschafwaarde per 31 december 2015 is een bedrag van 10,7 miljoen euro aan volledig afgeschreven activa opgenomen.

 in duizenden euro, tenzij anders aangegeven
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FINANCIËLE VASTE ACTIVA        

In 2002 is een 40 procent-aandelenbelang verworven in Gaming Support B.V., statutair gevestigd te Rotterdam. De historische verkrijgingsprijs  

is 4,6 miljoen euro. In 2012 is de deelneming afgewaardeerd met 3,5 miljoen euro. Voor 2015 bestonden geen indicaties voor een verdere 

afwaardering van dit belang.

Holland Casino heeft, ondanks het 40 procent-aandelenbelang, geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid van  

de deelneming.

OVERIGE VORDERINGEN

In 2015 zijn kosten gemaakt in verband met een nieuwe kredietfaciliteit. Kosten verband houdende met financieringen, voor zover geen 

reguliere rente, worden geamortiseerd over de resterende looptijd op basis van de effectieve interestmethode. Het kortlopende deel wordt 

verantwoord onder ‘Vorderingen en overlopende activa’.

VLOTTENDE ACTIVA

De voorraden betreffen verbruiksartikelen en grondstoffen ten behoeve van de horeca-activiteiten, artikelen voor prijzen in natura bij de 

speelautomaten en andere voorraden zoals brochures. 

Ten behoeve van de voortgang van het spel wordt de benodigde geldvoorraad in de casino’s aangehouden. 

De ‘gelden onderweg’ zijn gelden die nog bijgeschreven moeten worden op de bankrekening.

Ultimo 2015 zijn alle liquide middelen vrij beschikbaar.

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde per 31 december 2014    1.050 

Mutatie waardering    - 

Boekwaarde per 31 december 2015    1.050

5. VOORRADEN 

  2015  2014

Voorraden  899  673

  899  673

4. NOG NIET GEAMORTISEERDE FEES

  2015  2014

Nog niet geamortiseerde fees  887  -

  887  -

6. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

  2015  2014

Debiteuren  529  1.118

Te ontvangen van creditcardmaatschappijen  346  420

Belastingen  910  -

Diverse vorderingen  616  684

Vooruitbetaalde kosten  3.162  2.468

Nog niet geamortiseerde fees  236  -

  5.799  4.690

7. LIQUIDE MIDDELEN

  2015  2014

Gelden onderweg  3.092  2.980

Geldvoorraad casino’s  30.307  29.502

Banktegoeden  62.785  45.227

  96.184  77.709
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EIGEN
VERMOGEN

Het Eigen Vermogen van Holland Casino bestaat uit stichtingskapitaal en een winstreservering. Het stichtingskapitaal betreft het bij de 

oprichting op 22 januari 1974 gestorte kapitaal van honderd gulden (45 euro). Conform artikel 17 van de Beschikking casinospelen 1996 

alsmede artikel 14 van de Statuten van Holland Casino is uit de netto-opbrengst  van de gezamenlijke speelcasino’s een reservering  

betreffende het Eigen Vermogen gevormd, die is geclassificeerd als ‘overige reserve’. Over 2015 wordt er 27,3 miljoen euro winst  

afgedragen aan het ministerie van Financiën. Het nettobedrijfsresultaat na winstafdracht zal aan het Eigen Vermogen worden toegevoegd  

in overeenstemming met de bepaling inzake resultaatsbestemming zoals opgenomen in de overige gegevens van dit jaarverslag.

* De overige reserve bestaat geheel uit vrij besteedbaar vermogen, aangezien geen bestemmingsfonds en bestemmingsreserve zijn bepaald.

8. EIGEN VERMOGEN

 Stichtingskapitaal Wettelijke reserve Overige reserve* Resultaat boekjaar Totaal 

Stand per 31 december 2013 - 1.673 41.277 - 42.950

Mutatie wettelijke reserve - 276 -276 -  -   

Resultaat boekjaar - - - 11.953 11.953

Resultaatbestemming - - 11.953 -11.953 -

Stand per 31 december 2014 - 1.949 52.954  - 54.903

     

Stand per 31 december 2014 - 1.949 52.954  - 54.903

Mutatie wettelijke reserve - 623 -623 -  -   

Resultaat boekjaar - - - 67.309 67.309

Resultaatbestemming - - 40.028 -40.028 -

Afdracht aan de Staat - - - -27.281 -27.281

Stand per 31 december 2015 - 2.572 92.359 - 94.931

9. VOORZIENINGEN

   Reorganisatie   Totaal

Stand per 31 december 2014 2.904 4.283 9.742 718 669 18.316

Dotatie/vrijval 169 1.863 -461 26 - 1.597

Onttrekkingen  -    -255 -8.528  -     -324    -9.107

Stand per 31 december 2015 3.073 5.891 753 744 345 10.806

Verlieslatende 
contracten

Voorziening  
AOV-uitkeringen

Personeels-  
beloningen

Ontmantelings-
kosten

De voorziening personeelsbeloningen is gevormd voor toekomstige jubileumuitkeringen. 

De dotatie in de voorziening is voornamelijk het gevolg van de toevoeging van de jubileumuitkeringen bij 40 dienstjaren (1,5 miljoen 

euro). Verder is de disconteringsvoet verhoogd van 1,4 procent in 2014 naar 1,6 procent in 2015. De onttrekkingen hebben betrekking op 

de daadwerkelijk betaalde jubileumuitkeringen in 2015.

Vanaf 2008 is een voorziening gecreëerd voor de te verwachten kosten voortvloeiend uit de ingezette reorganisatie (2008 t/m 2014:  

113,8 miljoen euro). In 2015 is 0,5 miljoen euro vrijgevallen en is in totaal 8,5 miljoen euro betaald ten laste van deze voorziening. Naar  

verwachting wordt het resterende deel van de voorziening afgewikkeld in de periode 2016 en 2017. 

De voorziening voor verlieslatende contracten is gevormd voor de te verwachten kosten voortvloeiend uit de beëindiging van het  

huurcontract van de locaties Hoofdweg 616 te Hoofddorp en Max Euweplein 36 te Amsterdam. Ultimo 2015 betrof dit enkel nog Hoofdweg 

616 te Hoofddorp.

De voorziening AOV-uitkeringen is gevormd voor werknemers die onder de oude verzekering vallen. Deze verzekering keert AOV uit totdat 

de werknemer 65 jaar wordt. 

De voorziening reorganisatie heeft grotendeels een kortlopend karakter, de overige voorzieningen zijn langlopend. 

De voorziening ontmantelingkosten is gevormd voor de voorgenomen sluiting en ontmanteling van het huidige pand van Holland Casino 

Utrecht. 

BANKSCHULD

Er zijn geen bankleningen ultimo boekjaar. In juli 2015 is de term loan volledig afgelost. 

De interestlast in verhouding tot de gemiddelde bankschuldpositie bedraagt 6,49 procent (2014: 5,72 procent).

De kredietfaciliteit ultimo 2015 bedraagt 140 miljoen euro (ultimo 2014: 122,5 miljoen euro) en bestaat uit een ancillary facility (30 miljoen 

euro) en een revolving credit facility (110 miljoen euro). De rente wordt bepaald door EURIBOR + margin (tussen 0,95 en 2,0 procent).

De beschikbare kredietruimte ultimo 2015 bedraagt 132,5 miljoen euro (ultimo 2014: 72,5 miljoen euro).

Er is een aantal convenanten opgesteld, waaronder de Net Senior Debt to EBITDA-ratio. In de bankconvenanten wordt ook een koppeling  

gemaakt met de investeringsplannen en welk deel hiervan uit eigen middelen dient te worden voldaan. 

Aan al deze convenanten is in 2015 voldaan.

10. LANGLOPENDE SCHULDEN

  2015  2014

Bankschuld  -  37.500

Nog niet geamortiseerde fees  -  -340

Rentederivaten    

   Deutsche Bank  -  2.567

   ING  -  3.683

  -  43.410

VOORZIENINGEN

LANGLOPENDE SCHULDEN
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11. AF TE DRAGEN WINST

  2015  2014

Af te dragen winst  27.281  -

  27.281  -

12. BELASTINGEN

  2015  2014

Belastingen 

Kansspelbelasting  12.684  12.857

Omzetbelasting  -  33

Loonheffing  4.560  10.233

  17.244  23.123

Er is een aantal zekerheden verschaft met betrekking tot de kredietfaciliteit, te weten: 

◊ Eerste hypotheek casino Breda;

◊ Eerste hypotheek casino Enschede;

◊ Eerste hypotheek casino Scheveningen;

◊ Eerste hypotheek casino Valkenburg;

◊ Verpanding alle bankrekeningen van Holland Casino.

MUTATIE WAARDERING

Amortisatie fees lange termijn

Kosten die gemaakt zijn in verband met een nieuwe kredietfaciliteit, kosten verband houdende met financieringen, voor zover geen reguliere 

rente, worden in aftrek gebracht op de verplichtingen van de uitstaande leningen en geamortiseerd over de resterende looptijd op basis van 

de effectieve interestmethode. In 2015 was er geen uitstaande lening, dus worden deze kosten onder ‘overige vorderingen’ verantwoord.

Rentederivaten

In 2015 zijn alle rentederivaten afgewikkeld. De ‘closing’ bedragen zijn in oktober 2015 betaald aan de banken.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Over 2015 is met het ministerie van Financiën afgesproken dat een deel van de winst wordt afgedragen. Deze afdracht wordt berekend 

volgens een staffel en is afhankelijk van het solvabiliteitsratio.      

RENTEDERIVATEN

Tegenpartij van tot   Variabele rente 

1. DB 29-10-13 30-10-17 11.308.242  3 maands Euribor 7,73 -2.576.000 

2. ING 29-10-13 30-10-17 21.001.020  n.v.t. 7,14 -4.396.700 

3. ING 29-10-13 30-10-17 21.001.020  3 maands Euribor 0,59 -391.750 

      -7.364.450 

Notioneel bedrag 
ultimo (in euro)

waarde bij ‘closing’
(in euro)

13. SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN  

  2015  2014

Rentederivaten   

   Deutsche Bank  -  1.400

   ING  -  3.043

Schulden aan kredietinstellingen  -  4.592

  -  9.035

14. DIVERSE SCHULDEN

  2015  2014

Crediteuren  18.759  13.324

Schulden aan Gaming Support  1.336  429

Vakantiedagen, vakantietoeslag en salarissen  19.551  18.800

Schuld aan Pensioenfonds  1.774  3.775

Jackpots  8.336  8.738

Mancoverplichting  2.544  2.341

Nog te betalen investeringen  6.835  2.189

Nog te betalen kosten  10.070  10.423

Overige schulden  6.430  6.102

  75.635  66.121

Vaste rente 
(in procent)
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15. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

HUUR

Het totaalbedrag van met derden aangegane huurverplichtingen (op basis van huidige prijsniveau) van onroerende zaken bedraagt in 

totaal 90,2 miljoen euro (2014: 75,9 miljoen euro). Hiervan vervalt binnen één jaar 11,2 miljoen euro, tussen één en vijf jaar 28,9 miljoen euro 

en na vijf jaar 50,1 miljoen euro. De vervaldata van deze overeenkomsten lopen tot uiterlijk 31 december 2032.

LEASE

Sinds 2014 least Holland Casino speelautomaten waarvoor operationele leaseverplichtingen worden aangegaan voor een periode van 

maximaal vijf jaar. De resterende verplichting van deze speelautomaten bedraagt 34,3 miljoen euro (2014: 24,6 miljoen euro), waarvan  

8,3 miljoen euro binnen één jaar vervalt.

Holland Casino maakt gebruik van leaseauto’s waarvoor operationele leaseverplichtingen worden aangegaan voor een periode van 

maximaal vijf jaar. De resterende verplichting van deze leaseauto’s bedraagt 1,7 miljoen euro (2014: 1,1 miljoen euro), waarvan 0,7 miljoen  

euro binnen één jaar vervalt.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

In 2014 is Holland Casino een contract aangegaan met KPN voor ICT-diensten. Deze verplichting loopt 5 jaar en bedraagt per jaareinde 

14,2 miljoen euro (vorig jaar 18,7 miljoen euro), waarvan 4,1 miljoen euro binnen één jaar vervalt.

Ten slotte heeft Holland Casino in 2011 een overeenkomst afgesloten inzake de levering en het onderhoud van multifunctionele afdruk-

apparatuur en software. Hiervoor is een leaseverplichting aangegaan voor een periode van vijf jaar. De resterende verplichting van deze 

multifunctionele afdrukapparatuur en software bedraagt 0,1 miljoen euro, waarvan 0,1 miljoen euro binnen één jaar vervalt.

INKOOPVERPLICHTINGEN

Holland Casino heeft diverse lopende inkoopverplichtingen uit hoofde van de reguliere bedrijfsuitoefening.

BANKGARANTIE

In totaal is er voor 7,0 miljoen euro (2014: 6,0 miljoen euro) aan bankgaranties afgegeven (waaronder 6,0 miljoen euro op voorschrift van  

De Nederlandsche Bank en 1,0 miljoen euro voor de huur van het pand in Amsterdam).

INVESTERINGEN

Voor investeringsprojecten zijn per balansdatum verplichtingen aangegaan voor circa 6,6 miljoen euro (2014: 4,1 miljoen euro).

JURIDISCHE GESCHILLEN

Holland Casino heeft per balansdatum diverse juridische geschillen lopen, waarvan de uitkomst onzeker is en de mogelijke schade niet 

betrouwbaar is in te schatten.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

In 2015 zijn alle rentederivaten afgewikkeld, er zijn ook geen niet in de balans opgenomen derivaten.

De ontvangen tronc en fooiengelden worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Fooiengelden Holland Casino. Na afloop 

van een kalendermaand wordt het saldo, ten behoeve van de uitkering krachtens de fooienregeling zoals opgenomen in de cao,  

over gemaakt naar de bankrekening van Holland Casino.

De opbrengst Tafelspelen en Speelautomaten is onderhevig aan kansspelbelasting. Het tarief bedraagt 29 procent van de opbrengst.

TOELICHTING OP DE REKENING
VAN BATEN EN LASTEN

16. TRONCOPBRENGST/TIPS 

  2015  2014

Troncopbrengst  21.557  20.688

Tips  1.220  1.162

  22.777  21.850

BATEN

17. HORECAOPBRENGST

  2015  2014

Horeca (bruto)  39.946  34.249

Uitbestede horeca  1.313  1.017

Verstrekkingen aan gasten (tegen verkoopprijs)  -20.795  -14.059

  20.464  21.207

18. OVERIGE OPBRENGSTEN

  2015  2014

Parkeergelden  2.336  2.353

Koersresultaten  921  940

Overige  219  262

  3.476  3.555

19. KANSSPELBELASTING

  2015  2014

Kansspelbelasting  152.967  137.069

  152.967  137.069

 in duizenden euro, tenzij anders aangegeven
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SOCIALE LASTEN

Hieronder is opgenomen het werkgeversaandeel sociale lasten voor 12,3 miljoen euro (2014: 12,4 miljoen euro). Verder vallen hieronder de 

kosten voor de zorgwet voor 8,4 miljoen euro (2014: 9,3 miljoen euro).

PENSIOENLASTEN

Dit betreft de werkgeverspremie die in het boekjaar verschuldigd is.

KOSTEN JUBILEUMUITKERINGEN

Dit betreft met name (1,5 miljoen euro) een eenmalige last in verband met de opname van toekomstige jubileumuitkeringen voor  

40 jaar dienstverband.

PERSONEELSBEZETTING

In 2015 waren er gemiddeld 3.081 medewerkers (2014: 3.128 medewerkers) in dienst van Holland Casino (exclusief stand-by medewerkers 

en stagiaires). De verdeling over de afdelingen was als volgt:

De commissarisvergoeding is inclusief onkostenvergoeding.

* Variabele salarissen zijn gebaseerd op het huidige boekjaar, betaling vindt plaats in het volgende boekjaar.

** Per 1 augustus 2015 heeft Willem-Jan van den Dijssel zijn contract met Holland Casino beëindigd. Er is geen vertrekvergoeding  

 betaald. De bedragen zijn exclusief BTW.

*** Vanaf 2015 geldt een maximum pensioengrondslag van 100.000 euro.

**** Inclusief 9.875 euro additionele vergoeding als gevolg van het waarnemen van de CEO taken en op basis van het  

 beloningsbeleid van Holland Casino.

20. PERSONEELSKOSTEN

  2015  2014

Salarissen  154.488  156.379

Verloning WAO/WIA  295  418

Sociale lasten  20.668  21.747

Pensioenlasten  14.931  18.289

Indirecte personeelskosten  9.778  6.991

Kosten jubileumuitkeringen  1.911  233

  202.071  204.057

PERSONEELSBEZETTING PER AFDELING (GEMIDDELDE)

  2015  2014

Tafelspelen  1.299  1.268

Speelautomaten  227  221

Horeca  413  392

Overige  1.142  1.247

  3.081  3.128

LASTEN

BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN HOLLAND CASINO

   2015 2014

Bestuurders    

W.J.M. van den Dijssel (tot 1-8-2015)** vast salaris  154,1 264,3

   154,1 264,3 

   

Mevr. drs. A.M.J.H. de Kleijn vast salaris **** 216,1 200,0

 variabel salaris * 51,6 25,0

 pensioenlasten en compensatie pensioen *** 33,1 31,7 

   300,8 256,7 

N.M.A.M. Leise (tot 1 april 2014) vast salaris  - 47,0

 variabel salaris * - 11,8

 pensioenlasten  - 7,4 

   - 66,2

 

Commissarissen    

Drs. A. Schouwenaar commissarisvergoeding  28,5 28,5

Mevr. drs. A.E.J.M.  Schaapveld  commissarisvergoeding  20,5 20,5

 commissievergoeding  2,8 2,8

Mr. W.F.C. Stevens commissarisvergoeding  20,5 20,5

Mevr. drs. M.M. van Zuijlen commissarisvergoeding  20,5 20,5

 commissievergoeding  2,0 2,0

Mr. P. Roks (v.a. 17 november 2014) commissarisvergoeding  20,5 2,6

   115,3 97,4
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In de bedrijfskosten is het honorarium van Deloitte Accountants B.V. begrepen voor een bedrag van 254.000 euro (2014: 221.000 euro),  

waarvan 215.000 euro voor de controle van de jaarrekening (2014: 208.000 euro) en 39.000 euro voor andere controlegerelateerde 

opdrachten (2014: 13.000 euro). Het honorarium voor andere niet-controleopdrachten van Deloitte is in 2015 nihil (2014: nihil). 

In de bedrijfskosten is een bedrag van 9,3 miljoen euro verantwoord ten aanzien van gemaakte leasekosten (2014: 2,8 miljoen euro).  

Dit betreft met name speelautomaten ad 8,2 miljoen euro (2014: 1,6 miljoen euro).

Het afnemen van de schuldpositie in 2015 heeft geleid tot een afname van de interestlasten tot 1,4 miljoen euro over 2015  

(2014: 2,7 miljoen euro). Voor verdere toelichting met betrekking tot de financiering en de financieringslasten wordt verwezen naar noot 10.

21. OPERATIONELE KOSTEN

  2015  2014

Bedrijfskosten  56.807  46.906

Huisvestingskosten  26.833  28.799

Marketingkosten  15.603  12.945

Automatiseringskosten  16.576  12.602

Overige  587  723

  116.406  101.975

22. AFSCHRIJVINGEN

  2015  2014

Afschrijvingen materiële vaste activa  34.558  36.454

Boekwaarde desinvesteringen materiële vaste activa  679  2.489

Opbrengst verkopen materiële vaste activa  -58  -255

Afschrijvingen immateriële vaste activa  778  795

  35.957  39.483

24. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

  2015  2014

Interestlasten  1.380  2.685

Dotatie jubileumvoorziening  -48  421

Amortisatie financial fees  809  408

Oprenting/ Discontering voorziening ontmantelingskosten  108  465

Interestbaten  -37  -73

Ontvangen dividend  -240  -200

Per saldo last  1.972  3.706

23. BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

  2015  2014

Kosten voor reorganisatie  -461  22.927

  -461  22.927
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BEPALING INZAKE
RESULTAATBESTEMMING

CONTROLEVERKLARING VAN 
DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Per 1 april 2006 zijn de Beschikking casinospelen 1996 en de Statuten van Holland Casino gewijzigd. Een en ander vormt het sluitstuk 

van de overdracht van beleidsverantwoordelijkheid voor casinospelen door de minister van Economische Zaken alsmede het door de  

ministeries van Justitie en Financiën gewenste onderscheid tussen beheer en beleid. Ten aanzien van de winstbestemming zijn de artikelen  

17 van de Beschikking casinospelen en 14 van de Statuten relevant.

ARTIKEL 17 BESCHIKKING CASINOSPELEN

17.1 De netto-opbrengst van alle krachtens deze vergunning georganiseerde activiteiten, zijnde het verschil tussen de bruto-opbrengst  

 en de som van de voor prijzen bestemde bedragen en de exploitatiekosten, wordt, nadat ten laste daarvan nog een eventuele  

 door de minister van Financiën goed te keuren reservering ten behoeve van het eigen vermogen is gebracht en voor zover de  

 liquiditeit zulks toelaat, afgedragen aan de Staat.

17.2 De stichting zendt binnen één maand na het einde van elk kwartaal aan de minister van Financiën en aan het college een  

 verslag betreffende het financiële verloop, alsmede andere door de minister noodzakelijk geachte gegevens.

17.3 De stichting verstrekt desgevraagd aan de minister alle gevraagde inlichtingen, desgewenst voorzien van een accountantsverklaring.

ARTIKEL 14 STATUTEN

14.1 Uit de netto-opbrengst van de gezamenlijke speelcasino’s kan ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie een reservering  

 ter vorming van een Eigen Vermogen worden gevormd. De omvang van het Eigen Vermogen wordt aan de hand van een voorstel  

 van de Raad van Commissarissen door de minister van Financiën vastgesteld.

14.2 De aan de Staat der Nederlanden toekomende netto-opbrengst van de gezamenlijke speelcasino’s, waarin de resultaten van de  

 onderscheidende speelcasino’s zijn gecompenseerd, wordt, voor zover de liquiditeit dit toelaat, binnen zes weken na het einde  

 van elk kalenderkwartaal afgedragen. De hoogte van de afdracht wordt, met inachtneming van de conform het bepaalde in lid  

 1 vastgestelde omvang van het Eigen Vermogen van de stichting, aan de hand van een voorstel van de Raad van Commissarissen,  

 door de minister van Financiën vastgesteld. De aan het einde van het boekjaar nog niet afgedragen netto-opbrengst over dat  

 boekjaar wordt uiterlijk binnen één maand na de vaststelling van de jaarrekening afgedragen, met inachtneming van de  

 conform het bepaalde in lid 1 vastgestelde omvang van het Eigen Vermogen.

14.3 Het Bestuur zendt binnen één maand na het einde van elk kwartaal aan de minister van Financiën een verslag betreffende het  

 financiële verloop, alsmede andere door hem noodzakelijk geachte gegevens, over dat kwartaal.

Een regeling in verband met verliezen is niet opgenomen in deze statuten. In geval van verliezen worden deze in mindering op het  

Eigen Vermogen gebracht. Een eventueel negatief Eigen Vermogen wordt jaarlijks verminderd met het positieve nettobedrijfsresultaat  

over het boekjaar.

Met het ministerie van Financiën is afgesproken dat Holland Casino over 2015 een deel van de winst gaat afdragen. De winst na  

winstafdracht wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Deze afspraak is in de jaarrekening verwerkt.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die verdere toelichting behoeven.

Aan: het Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland

VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2015

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (“Holland Casino”) te ’s-Gravenhage  

gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Holland Casino 

op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 

Wetboek (“BW”).

De jaarrekening, zoals opgenomen op pagina 76 tot en met 99 van het jaarverslag, bestaat uit:

◊ De balans per 31 december 2015.

◊ De rekening van baten en lasten over 2015.

◊ De toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.

Wij zijn onafhankelijk van Holland Casino zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten  

(“ViO”) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening  

gedrags- en beroepsregels accountants (“VGBA”).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

MATERIALITEIT

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,  

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 4,0 miljoen.  

De materialiteit is gebaseerd op 4% van de EBITDA zoals vermeld op pagina 32 van het jaarverslag. Wij houden ook rekening met afwijkingen 

en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de toelichting van de bezoldiging bestuurders en de balanspost liquide middelen. 

OVERIGEGEGEVENS
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Wij zijn met het Bestuur en de Raad van Commissarissen overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven 

de € 200 duizend rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

DE KERNPUNTEN VAN ONZE CONTROLE

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze  

controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar 

vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als  

geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dit kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen 

over deze kernpunten.

Geld, geldwaarden en kassierfuncties

Vanwege de significante hoeveelheid chartaal geld in omloop is een kernpunt van onze controle het vaststellen van de juist- en volledig-

heid van de voorraden geld en geldwaarden in beheer bij kassier functionarissen in de casino vestigingen en de gevolgen voor de  

opbrengstverantwoording. Onze werkzaamheden waren voornamelijk gericht op: het evalueren van de effectieve werking van interne  

beheersmaatregelen met betrekking tot de bewaring van geld, geldwaarden en het toezicht op de geldverwerking.

Gedurende het jaar hebben wij op onaangekondigde momenten inventarisaties van geld en geldwaarden bijgewoond. Daarnaast  

hebben wij de aansluiting van de financiële administratie met de opgemaakte kasstukken vastgesteld.

Relevante informatie over dit kernpunt is opgenomen in de grondslagen voor resultaatbepaling van Holland Casino, in noot 7 van de  

toelichting op de jaarrekening en in het overzicht met de belangrijkste risico’s zoals opgenomen op pagina 71 van het verslag van het Bestuur.

Herfinanciering

Holland Casino heeft in het boekjaar 2015 de voormalige kredietfaciliteit geherfinancierd en is een nieuwe kredietfaciliteit aangegaan. Als 

gevolg daarvan zijn de rentederivaten afgewikkeld en hiermee is ook de toepassing van kostprijshedge accounting beëindigd. Daarnaast 

zijn de gekapitaliseerde financieringskosten gerelateerd aan de voormalige kredietfaciliteit versneld afgeschreven ten laste van het resultaat.

Onze werkzaamheden hebben zich voornamelijk gericht op de afwikkeling van de rentederivaten en de juiste en volledige verwerking  

hiervan in de balans en het kasstroomoverzicht. Wij hebben tevens beoordeeld dat betaalde financieringskosten juist zijn verwerkt door 

middel van kapitalisatie op de balans en worden geamortiseerd over de looptijd van de kredietfaciliteit.

Onzorgvuldigheden in de onkostendeclaraties interim bestuursvoorzitter 

In opdracht van de Raad van Commissarissen hebben wij, afgelopen boekjaar, werkzaamheden verricht naar een interne inventarisatie van 

gedeclareerde onkosten van de toenmalige interim bestuursvoorzitter. Uit deze reguliere controle bleek dat, in strijd met interne richtlijnen, 

privé uitgaven waren gedaan met de zakelijke creditcard. De uitkomsten van onze werkzaamheden naar de geconstateerde onzorgvuldig-

heden hebben wij tevens gebruikt als basis voor een evaluatie van de impact hiervan op onze controle aanpak. Over de bevindingen naar 

aanleiding van onze werkzaamheden hebben wij verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen.

Wij hebben geconcludeerd dat er geen aanleiding was om onze risico-inschatting te herzien danwel dat aanvullende werkzaamheden in 

het kader van onze jaarrekeningcontrole noodzakelijk waren. Onze conclusie is mede gebaseerd op de feiten en omstandigheden zoals 

toegelicht in het verslag van het Bestuur op pagina 72. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VOOR DE JAARREKENING

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening en voor het opstellen van het verslag van het 

Bestuur, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

als het Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur afwegen of Holland Casino in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort 

te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronder-

stelling, tenzij het Bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

Het Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Holland Casino haar bedrijfs-

activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen 

van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van Holland Casino.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte  

controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 

controle niet alle fouten en fraude ontdekken.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast  

in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:

◊ Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of  

 fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die  

 voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt  

 groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te  

 leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

◊ Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren  

 die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van  

 de interne beheersing van Holland Casino.

◊ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid  

 van schattingen van het Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

◊ Het vaststellen dat de door het Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, alsmede het op basis van de  

 verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of  

 de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel  
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 belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de  

 jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de  

 controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen  

 er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.

◊ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.

◊ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing.

Wij bevestigen aan de Raad van Commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij 

communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over 

de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de Raad van Commissarissen heb-

ben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitenge-

woon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN

Verklaring betreffende het verslag van het Bestuur en de overige gegevens.

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren 

over het verslag van het Bestuur en de overige gegevens):

◊ Dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van het Bestuur, voor zover wij dat  

 kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.

◊ Dat het verslag van het Bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

BENOEMING

Wij zijn benoemd als extern accountant voor het boekjaar 2015 door het Ministerie van Financiën op voordracht van de Raad van  

Commissarissen op 15 oktober 2015. Sinds 2002 voert Deloitte Accountants B.V. de jaarrekeningcontrole uit als externe accountant van 

Holland Casino.

R.A. Graaf RA
Deloitte Accountants B.V.

Amsterdam, 6 april 2016
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HOLLAND CASINO HOOFDKANTOOR

Hoofdweg 640

2132 MK Hoofddorp

(023) 565 95 65 

HOLLAND CASINO AMSTERDAM

Max Euweplein 62 

1017 MB Amsterdam 

(020) 521 11 11

HOLLAND CASINO BREDA

Kloosterplein 20 

4811 GP Breda 

(076) 525 11 00

HOLLAND CASINO EINDHOVEN

Heuvel Galerie 134

5611 DK Eindhoven 

(040) 235 73 57 

HOLLAND CASINO ENSCHEDE

Boulevard 1945 105

7511 AM Enschede 

(053) 750 27 50

HOLLAND CASINO GRONINGEN

Gedempte Kattendiep 150

9711 PV Groningen

(050) 317 23 17

HOLLAND CASINO LEEUWARDEN

Heliconweg 56 

8914 AT Leeuwarden 

(058) 750 22 22 

HOLLAND CASINO NIJMEGEN

Waalkade 68 

6511 XP Nijmegen 

(024) 381 63 81 

HOLLAND CASINO ROTTERDAM

Weena 624

3012 CN Rotterdam 

(010) 206 82 06

HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN

Kurhausweg 1

2587 RT Den Haag 

(070) 306 77 77

HOLLAND CASINO SCHIPHOL AIRPORT

Vertrekpassage, E/F/ gebied 

Terminal Centraal Luchthaven Schiphol 

(020) 653 50 66

HOLLAND CASINO UTRECHT

Overste den Oudenlaan 2

3527 KW Utrecht 

(030) 750 47 50 

HOLLAND CASINO VALKENBURG

Kuurpark Cauberg 28

6301 BT Valkenburg a/d Geul 

(043) 609 96 00

HOLLAND CASINO VENLO

Magalhaesweg 4 

5928 LN Venlo 

(077) 750 26 00

HOLLAND CASINO ZANDVOORT

Badhuisplein 7 

2042 JB Zandvoort 

(023) 574 05 74 

VESTIGINGEN OVERZICHT
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VIJFJAAROVERZICHT
bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

VIJFJAAROVERZICHT

  2015 2014 2013 2012* 2011

Rekening van baten en lasten

Baten voor belasting  576,2 521,2 503,5 540,5 557,1

Belastingen  -153,0 -137,1 -130,9 -140,4 -144,6

Nettobaten  423,2 384,1 372,6 400,1 412,5

Bedrijfslasten excl. bijzondere baten en lasten**  -354,4 -345,5 -360,2 -390,2 -395,2

Bijzondere baten en lasten  0,5 -22,9 -17,9 -2,1 -7,7

Interestlasten  -2,0 -3,7 -16,8 -8,5 -5,8

Totaal lasten  -355,9 -372,1 -394,9 -400,8 -408,7

Nettobedrijfsresultaat  67,3 12,0 -22,3 -0,7 3,8

Balans

Eigen Vermogen  94,9 54,9 42,9 65,2 65,9

Langlopende schulden  - 43,4 52,2 45,8 9,3

Balanstotaal  225,9 214,9 200,3 228,0 245,8

Investeringen in materiële vaste activa in het jaar  24,9 18,0 8,7 33,6 66,6

Kasstroom uit operationele activiteiten  95,0  70,6 25,4 38,5 44,3

EBITDA excl. bijzondere baten en lasten **  104,7 78,1 52,7 50,0 57,8

EBITDA** (= Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)  105,2 55,2 34,8 47,9 50,1

EBIT** (= Earnings Before Interest and Taxes)  69,3  15,7 -5,5 7,8 9,6

Omzetcategorieën (in procenten van totaal)

Opbrengst Tafelspelen  40,5 41,0 41,5 40,4 41,9

Opbrengst Speelautomaten  51,0 49,7 48,2 49,2 47,6

Troncopbrengst/tips  4,0 4,2 4,4 4,5 4,9

Horecaopbrengsten  3,5 4,1 4,5 4,5 4,3

Overige baten  1,0 1,0 1,4 1,4 1,3

Verhoudingsgetallen

Winstmarge (in procenten)  15,9 3,1 -6,0 -0,2 0,9

Personeelskosten (in procenten van bedrijfslasten exclusief bijzondere baten en lasten) 57,0 59,1 61,0 60,9 61,2

Vergelijking met vorig jaar (in procenten)

Baten voor kansspelbelasting  10,6 3,5 -6,8 -3,0 2,0

Bedrijfslasten  -3,9 -2,6 -3,6 -2,6 -2,0

Bedrijfslasten excl. bijzondere baten en lasten  2,6 -4,1 -7,7 -1,3 1,1

* De presentatie van de 2012 cijfers is aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

** Wettelijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 

REIKWIJDTE EN AFBAKENING VAN HET VERSLAG

Dit is het jaarverslag van Holland Casino, de staatsdeelneming 

Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland. 

Het verslag beslaat het boekjaar 2015 dat loopt van 1 januari 2015 

tot en met 31 december 2015. Dit verslag heeft betrekking op alle 

activiteiten van Holland Casino en haar medewerkers, er wordt 

niet gerapporteerd over onderaannemers en/of toeleveranciers. 

PRESENTATIE VAN INFORMATIE

Het jaarverslag bestaat uit het verslag van het Bestuur, het  

verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening.  

De financiële informatie opgenomen in dit jaarverslag is opgesteld 

in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het in Nederland  

geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het in dit jaarverslag  

op genomen verslag van het bestuur is opgesteld met inacht-

neming van artikel 391 van Boek 2 BW.

GEMAAKTE KEUZES EN SCOPE

Holland Casino rapporteert in dit verslag ook over maatschappelijk  

relevante onderwerpen zoals onze functie in het maatschappelijke  

verkeer, governance en onze rol als werkgever. Het Preventie beleid 

kansspelen, de Antiwitwas-aanpak en het human resources- 

beleid komen aan de orde. De selectie van niet-financiële  

indicatoren hangt hiermee samen. In de GRI-index (GRI-4) op 

onze website zijn alle gekozen indicatoren opgenomen met 

een verwijzing naar de toelichting in het verslag. Holland Casino 

neemt deel aan de Transparantiebenchmark.

REACTIES OP HET VERSLAG

Wij ontvangen graag reacties ter verbetering van ons verslag.  

Uw vragen of opmerkingen kunt u naar ons mailen via 

jaarverslag@hollandcasino.nl.

OVER DIT VERSLAG
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BEGRIPPENLIJST

BEGRIPPENLIJST

BCF Business Control Framework;

CDD Customer Due Diligence (ofwel cliëntenonderzoek);

DNB De Nederlandsche Bank;

ECA European Casino Association; vertegenwoordiger van nationale 

verenigingen en individuele exploitanten met een vergunning voor 

land based casino’s in Europa;

EBITDA Resultaat voor rente, belastingen (niet zijnde kansspelbelasting) en 

afschrijvingen;

FIU Financial Intelligence Unit; zelfstandige en onafhankelijke organisatie 

die is ondergebracht bij de Nationale Politie (tot 1 januari 2013 KLPD) 

en meldcentrum voor ongebruikelijke transacties als bedoeld in de 

Wwft;

KPI Key Performance Indicator, prestatie indicator;

Ksa Kansspelautoriteit; onafhankelijk toezichthouder op de kansspelen in 

Nederland;

Materialiteitsmatrix Een materialiteitsmatrix is een hulpmiddel om aan te geven welke 

thema’s/onderwerpen voor Holland Casino en haar stakeholders 

materieel zijn en in welke mate ze naar voren dienen te komen in het 

jaarverslag;

NGO Niet-gouvernementele organisatie;

NKP Nederlands Kansspel Platform; overlegorgaan die de belangen  

behartigt voor een aantal kansspelaanbieders in Nederland;

NMi Nederlands Meetinstituut; onafhankelijk meetinstituut op het gebied 

van testen, certificeren, kalibreren en trainen;

NPS De Net Promotor Score is een instrument voor het vaststellen van klant-

loyaliteit, het berekent het verschil tussen het percentage promotors 

en criticasters en wordt uitgedrukt in een absoluut getal tussen -100 

en +100;

PBK Preventiebeleid Kansspelen;

RCS Risicobeheersings- en controlesystemen;

RMM Risk Management Monitor;

SW Sanctiewet;

Tronc Fooi bij de tafelspelen, term uit het traditionele Franse roulette;

VAA Vrijwillige aanpassing arbeidsduur; vertrekregeling op vrijwillige basis;

Waardecreatiemodel Visueel model waar het creëren van waarde door de onderneming 

wordt weergegeven;

Wbp Wet bescherming persoonsgegevens;

Wft Wet op het financieel toezicht;

Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
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