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Met voldoening hebben de ondergetekenden er van kennis 
genomen, dat zeer vele leden volledig met het voorstel konden 
instemmen. 

De beperkingen, waaraan de inzet per persoon bij het deel-
ncmen aan sporlprijsvragen en aan de totalisator is gebonden 
en die vele van deze leden thans stellen tegenover de uitbrei-
ding van de mogelijkheden om staatsloten te verwerven, vinden 
hun motivering in omstandigheden, die wel voor eerstbedoelde 
kansspelen gelden maar niet voor de Staatsloterij. De maximum-
inleg voor de sportprijsvragen is nodig geacht ter bescherming 
van de vele jeugdigen en minder draagkrachtigen die daaraan 
deelnemen. De beperking bij de paardensporttotalisator is ge-
grond op de noodzaak het verspelen van aanzienlijke bedragen 
en de bookmakerij bij paardenrennen en draverijen tegen te 
gaan. Nog daargelaten overigens, dat bescherming van de 
deelnemer aan de Staatsloterij tegen zichzelf veel minder drin-
gend is dan bij andere kansspelen omdat het gevaar van verlies 
van de inzet bij de Staatsloterij veel kleiner is, behoeft van een 
uitbreiding van het uit te geven aantal loten niet gevreesd te 
worden, dat de kopers onmatig hoge bedragen zullen gaan 
inzetten. 

Wat het beleid van sportprijsvragen betreft — dit met het 
oog op de concurrentie van buitenlandse loterijen — zij opge-
merkt dat behalve het feit, dat de vraag naar Staatsloten de 
huidige maximale uitgifte aanmerkelijk overtreft, het de hoog-
te van de hoofdprijzen in de buitenlandse loterijen is, die daar-
aan een gunstige concurrentiepositie geeft. 

Een verhoging van de hoofdprijs van de Staatsloterij boven 
het huidige bedrag van f 100 000 ligt echter niet in de be-
docling. Uiteraard is de Staatsloterij er niet mee gediend wan-
neer het gelijke maximum voor de sportprijsvragen zou ver-
dwijnen. 

Op de vraag welke invloed de uitbreiding van het aantal 
loten zal hebben op het inkomen van de collecteurs(trices) kan 
het volgende worden geantwoord. 

De loten die door de uitbreiding meer beschikbaar komen 
zullen, indien of voorzover ze niet benodigd zijn om het nor-
male inkomen te verhogen in verband met salarisstijging, wor-
den toegewezen aan de collecteurs(trices} die daarom verzoeken 
teneinde aan de vraag van hun klanten te kunnen voldoen. 
Onder dezelfde voorwaarden zal in het algemeen aan de debi-
tanten de gelegenheid worden geboden om een verhoogd aan-
tal loten te verkopen. Zij allen kunnen zich door de meer be-
schikbaar komende loten te verkopen nog enig extra inkomen 
verwerven. 

De praktische betekenis van het voorstel de in de wet voor-
komende limiet voor het aantal per loterij uit te geven series 
weg te nemen, is, dat het voor de Staatsloterij weer mogelijk 
zal worden in voldoende mate aan de vraag naar loten van 
het publiek te voldoen. Alleen dan kan de Staatsloterij haar 
functie in het kader van de kanalisatie van de speelzucht naar 
behoren blijven vervullen. Daarbij hoort ook, dat door een 
voldoende aanbod van staatsloten de buitenlandse loterijen 
zoveel mogelijk de wind uit de zeilen wordt genomen. Zij 
schatten, dat voorlopig een aanbod van ten hoogste zes series 
voldoende zal zijn. Door hun voorstel wordt niet de ontwik-
keling van de loterijen in het buitenland gevolgd, maar vindt 
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aanpassing plaats aan de duidelijk aanwezig gebleken vraag in 
Nederland. 

De ondergetekenden hebben er met waardering kennis van 
genomen, dat verschillende leden, los van hun persoonlijke 
instelling tegenover kansspelen, van oordeel zijn, dat de Staats-
loterij een belangrijke functie vervult in het kader van de kana-
lisatie van de speelzucht en dat zij een niet te verwaarlozen 
hulpmiddel is bij het weren van buitenlandse loterijen. De 
toezegging van deze leden om aan de voorgestelde maatregel 
mede te werken stellen de ondergetekenden zeer op prijs. 

Dat de in 1964 uitgesproken, in het verslag aangenaaide, 
verwachtingen niet zijn uitgekomen is als volgt te verklaren. 
Die verwachtingen waren gebaseerd enerzijds op de groei van 
de Staatsloterij sedert 1951, en anderzijds op de vermindering 
van de vraag naar loten, die het gevolg moest zijn van het 
vervallen van de omwisseling van nummers, die vóór de trek-
king van de laatste klas waren uitgeloot. Er was echter niet op 
gerekend, dat de vraag naar loten in sterke mate zou stijgen 
door de verlaging van de koopprijs van een geheel lot van f 80 
tot f 20, door de vermeerdering van de welvaart en door de 
verbeteringen, die verder nog in het bestel van de Staatsloterij 
werden aangebracht. 

De vraag naar loten is over vrijwel het gehele land in gelijke 
mate toegenomen. Enkele plattelandsgebieden vertonen een 
toeneming, die wat beneden het algemene gemiddelde blijft. 
De verkoop is procentueel het sterkst gestegen in de grens-
provincies en in het bijzonder in Limburg. 

De bevoorrading van de verkoopkantoren is daar met het 
oog op het weren van de buitenlandse loten opzettellijk zoveel 
mogelijk verruimd. De ondergetekenden beschikken niet over 
enigszins nauwkeurige gegevens over de omzet hier te lande 
van buitenlandse loterijen; de handel in die loten gebeurt, voor 
zover daarbij hier te lande wonende tussenpersonen worden 
ingeschakeld, clandestien en overigens rechtstreeks tussen de 
kopers en de buitenlandse agenten. De bestrijding van de 
handel in buitenlandse loten is in handen van politie en justitie; 
de Staatsloterij en de douane werken er aan mede door te 
hunner kennis gekomen overtredingen van artikel 1, letter b, 
van de Wet op de kansspelen ter kennis van de bevoegde 
instanties te brengen. De toegenomen reclame voor buiten-

landse loterijen is het sterkst in de grote steden. Zij gebeurt 
voornamelijk door de toezending van uitgebreide prospectussen. 

Van een aanpassing van de uitgifte van staatsloten aan de 
huidige vraag verwachten de ondergetekenden een toeneming 
van de opbrengsten voor het Rijk met ongeveer anderhalf 
miljoen. De ondergetekenden hebben er — evenals hun voor-
gangers — overwegende bezwaren tegen, dat de opbrengst van 
de Staatsloterij in een speciaal fonds wordt gestort. Zij veroor-
loven zich te verwijzen naar de uitvoerige uiteenzettingen, die 
gegeven zijn bij de behandeling in 1964 van het ontwerp van 
wet op de kansspelen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(Zitting 1964—1965 — 7603, stuk nr. 6, blz. 4, rechterkolom) 
en naar de in dat stuk aangehaalde, eerder gegeven, ant-
woorden. 

De ondergetekenden hebben begrip voor de principiële be-
zwaren, die enige leden hebben tegen de Staatsloterij en der-
halve ook tegen elke uitbreiding daarvan. Gezien de uitvoerige 
debatten, die daarover in het verleden meer dan eens zijn 
gehouden, menen zij er zich van te mogen onthouden thans op 
die bezwaren in te gaan. Slechts wensen zij op te merken, dat 
de Staatsloterij, gegeven het feit dat haar bestaan door de 
wetgever is aanvaard, behoorlijk moet kunnen functioneren en 
dat een uitbreiding van het aantal uit te geven loten mogelijk 
moet worden gemaakt wanneer dat behoorlijk functioneren 
— zoals thans het geval blijkt te zijn — niet meer in voldoende 
mate mogelijk is. 

In het reeds eerder vermelde feit, dat in het bijzonder in 
Limburg, waar altijd veel buitenlandse loten werden gekocht, 
de verkoop van staatsloten in 1965 sterk is gestegen, menen de 
ondergetekenden een aanwijzing te vinden dat een ruimere uit-
gifte van loten ertoe meewerkt, dat het deelnemen aan buiten-
landse loterijen wordt tegengegaan. 

De Minister van Financiën, 
A. VONDELING. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
W. HOEFNAGELS. 


