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De vaste Commissie voor Financiën heeft de eer over dit 
wetsontwerp het volgende te rapporteren. 

Zeer vele leden konden met het voorstel volledig instemmen. 
Verscheidene van deze leden vroegen zich wel af, of de 

sterke beperking waaraan de maximum-inzet per persoon bij 
het deelnemen aan sportprijsvragen en aan de totalisator ge-
bonden is, niet in een steeds vreemder daglicht komt te staan 
naarmate de mogelijkheden tot het verwerven van loten in de 
Staatsloterij worden uitgebreid. 

Zijn de bewindslieden bovendien niet van mening, dat de 
door hen gegeven motivering voor dit wetsontwerp, nl. de toe-
nemende deelneming aan buitenlandse loterijen, eveneens een 
voldoende motivering zou zijn voor het ook op andere wijze 
verminderen van het nog steeds zeer grote aantal beperkende 
bepalingen ten aanzien van de sportprijsvragen? Ook deze 
ondervinden in toenemende mate concurrentie van buitenlandse 
loterijen, met name van de Duitse Lotto, waartegen als gevolg 
van de bovenbedoelde beperkingen geen succesvol verweer 
mogelijk is. Beseffen de bewindslieden, dat daardoor grote be-
dragen, die anders ten goede zouden zijn gekomen van de sport-
beoefening in Nederland en van sociale en culturele doel-
einden, nu over de Nederlandse grens verdwijnen? Zijn zij be-
reid deze beperkende bepalingen alsnog af te schaffen of al-
thans af te zwakken? 

Vele andere leden stelden de vraag, welke invloed de uitbrei-
ding van het aantal loten zal hebben op het inkomen van de 
collecteurs(trices). Gaat het hun toe te wijzen aantal loten 
automatisch omhoog of zal dit van geval tot geval worden 
bezien? Zal in het algemeen ook aan de debitanten de gelegen-
heid worden geboden om een verhoogd aantal loten te ver-
kopen? 

Verschillende leden zouden gaarne vernemen wat de prak-
tische betekenis zal zijn van het voorstel, per loterij een on-
gelimiteerd aantal series mogelijk te maken. Voorshands waren 
zij bepaald niet enthousiast over het scheppen van deze moge-
lijkheid. Het argument, dat buitenlandse loterijen een toevlucht 
zouden vormen voor hen die vanwege de huidige beperking van 
de Staatsloterij teleurgesteld worden, kwam hun weinig over-
tuigend voor. Deze redenering zou er immers toe moeten leiden, 
dat de Staatsloterij zich steeds aanpast aan ontwikkelingen in 
het buitenland, hetgeen erop neer zou komen, dat Nederland 
op dit punt geen eigen beleid meer zou kunnen voeren. Een zo-
danig eigen beleid leek deze leden op goede gronden ook van-
daag geboden. 

Verschillende andere leden merkten op, dat de Staatsloterij 
naar hun gevoelen — los van hun persoonlijke instelling tegen-
over kansspelen als de onderhavige — in het kader van de 
kanalisatie van de speelzucht een belangrijke functie vervult. 
Bovendien is de Staatsloterij een niet te verwaarlozen hulp-
middel bij het weren van — ongecontroleerde en wat prijzen 
betreft onbegrensde — buitenlandse loterijen. 

Tegen deze achtergrond stonden deze leden positief tegen-
over het streven van de bewindslieden de Staatsloterij zo goed 
mogelijk te doen functioneren. Daarom wilden zij, nu de vraag 
naar loten de maximaal mogelijke uitgifte, naar de situatie van 
dit moment beoordeeld, blijvend overtreft, medewerken aan de 
voorgestelde maatregel. Kunnen de bewindslieden overigens 
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nog een verklaring geven door welke omstandigheden de in 
1964 bestaande verwachtingen — memorie van toelichting bij 
de Wet op de kansspelen, blz. 9, rechterkolom: „ook wanneer 
een deel van degenen, die thans hun geluk zoeken bij buiten-
landse loterijen, zich op den duur tot de Staatsloterij zal wen-
den, geven de nieuwe maxima op lange termijn voldoende 
ruimte" en „Wanneer ooit na vele jaren het plafond zou worden 
bereikt . . . ." — geheel anders zijn uitgekomen? 

Deze leden vroegen voorts, of de toegenomen vraag naar 
staatsloten ongeveer evenredig over het gehele land is ver-
spreid of regionaal sterk geconcentreerd is. Staan de bewinds-
lieden enigszins exacte gegevens ter beschikking over de — 
kennelijk toegenomen — omzet van buitenlandse loterijen? Kan 
er bij de bestrijding van deze loterijen worden gesproken van 
een gecoördineerd beleid? In welke streken van ons land is de 
toegenomen reclame voor buitenlandse loterijen het sterkst 
gesignaleerd? Welke vormen had die reclame? Welke toeneming 
van opbrengsten voor het Rijk verwachten de bewindslieden 
van deze maatregel? 

Deze leden zouden, nu de opbrengst van de Staatsloterij 
kennelijk blijvend op een hoger niveau zal komen te liggen, 
nogmaals ervoor willen pleiten deze opbrengst niet meer in 
's Rijks kas te laten vloeien, maar te storten in een fonds ter 
financiering van projecten van algemeen nut, die thans, door 
het ontbreken van subsidies, niet uitgevoerd kunnen worden. 

Bij de reeds gestelde vraag, in hoeverre deze uitbreiding van 
het aantal loterijen zal bijdragen aan een positieverbetering van 
de collectrices, sloten deze leden zich aan. 

Enige leden verklaarden zich met dit wetsontwerp niet te 
kunnen verenigen op grond van hun principiële bezwaren tegen 
de Staatsloterij en derhalve ook tegen iedere uitbreiding daar-
van. Bovendien waren zij ervan overtuigd, dat door deze uit-
breiding het deelnemen aan buitenlandse loterijen niet zal wor-
den tegengegaan. 

Vastgesteld 8 juli 1966. 
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