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DEEL ONLINE

ormaal zet Holland Casino met 14 
vestigingen en 3500 medewerkers 
maandelijks zo’n 60 miljoen om. 

Tijdens de maandenlange lockdown daalde 
dit naar nul, gevolgd door mindering van 10% 
fte onder medewerkers. “Wij hadden geen 
alternatief, behalve zorgen er zo goed mogelijk 
doorheen te komen.” Erwin van Lambaart, 
CEO Holland Casino, kijkt graag vooruit naar 
de officiële opening van de Nederlandse online 
kansspelmarkt in oktober, de aanstaande  
opening van twee duurzame vestigingen en  
de viering van het 45-jarig bestaan.

Veilig spelen
Nederland behoort tot de laatste Europese 
landen waar de online kansspelmarkt gere-
guleerd opengaat. Toch wordt er in ons land 
al stevig illegaal online gespeeld. “Door het 
ontbreken van wet- en regelgeving speelden 
deze consumenten onbeschermd. De Wet 
kansspelen op afstand, die sinds april in wer-

king is, geeft de toezichthouder een instru-
ment tot handhaving. Per 1 oktober bieden 
ook wij online kansspelen en daarmee spelen 
consumenten wel verantwoord én veilig.”
Dankzij technisch eersteklas leverancier 
Playtech wedijvert Holland Casino met de 
absolute top binnen de online kansspelen.

Cradle-to-cradle
De lockdown met gesloten vestigingen 
betekende geenszins stilstand. “Dat had op 
verschillende terreinen een domino-effect 
veroorzaakt. Stopzetten en herstarten van 
bouwprojecten kost meer dan doorwerken,  

en aannemers en horecaleveranciers bijvoor-
beeld zijn afhankelijk van deze projecten.” 
Hierdoor staan er nu twee duurzame gebou-
wen in Utrecht en Venlo. “Onze vestiging in 
Venlo is bijna cradle-to-cradle. Dat is uniek 
binnen de best traditionele casinowereld en 
krijgt veel internationale belangstelling.”

Beste casino
Holland Casino wil op alle fronten het beste 
en meest innovatieve Europese casino zijn.  
“We hebben blijkbaar goede keuzes gemaakt. 
Dankzij ons nieuwe online aanbod, naast 
innovaties in de fysieke vestigingen, blijven 
we aantrekkelijk. Ze overlappen elkaar niet, 
want een avondje ‘James Bond’ in ons casino 
is nu eenmaal een heel andere beleving dan 
die thuis achter een tablet. Op 1 oktober, als 
we ons online Holland Casino openen, vieren 
we ook ons 45-jarig bestaan. Daar maken we 
via beide kanalen natuurlijk een mooi feestje 
van.”  

HOLLAND CASINO   Erwin van Lambaart

N ‘ Een avondje ‘James 
Bond’ in ons casino 
blijft natuurlijk een 
geweldige beleving’

Het beste voor Holland
                             Casino komt nogNa een fantastisch 2019 met 

een winst van 89,6 miljoen euro volgde het slechtste jaar ooit van Holland Casino. 

Het contrast met het verlies van 80,7 miljoen euro kon amper groter zijn. Toch, de 

basis is goed en de vooruitzichten zijn veelbelovend.


