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Wijziging van de Wet op de kansspelen 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN 
HET EINDVERSLAG 

Ter beantwoording van de vragen, die door de vaste Com
missie voor Financiën zijn gesteld, wordt het volgende mede
gedeeld. 

Het aantal loten, dat boven het huidige maximum van vijf 
series per loterij na wetswijziging zal kunnen worden uitgegeven, 
zal in 1967 zeker nog niet nodig zijn om het normale inkomen 
van de collecteurs (-trices) te verhogen. Om deze verhoging in 
verband met een salarisstijging van de ambtenaren te bewerk
stelligen is ook zonder verhoging van het aantal uit te geven 
loten reeds een ruim voldoende aantal loten beschikbaar, dat 
thans tegen een inleg van f 19,50 (provisie f 0,50) wordt uit
gegeven. Dit is de z.g. buffervoorraad waarover gesproken is 
in de derde volle alinea, linkerkolom, op blz. 3 van het verslag 
van het mondeling overleg inzake de rechtspositie van de col
lecteurs en collectrices der Staatsloterij (Zitting 1964—1965 — 
8053) en die in 1967 voor een deel kan worden omgezet 
in loten van f 17,50 (provisie f 2,50). 

Om de koppeling van het normale inkomen van de collec
teurs aan de salarisschaal 39 B.B.R. te handhaven is het inder
daad niet nodig dat de provisie wordt opgetrokken, maar zal 
wel een groter aantal loten, waarvoor f 17,50 door de collec
teurs (-trices) wordt ingelegd, moeten worden verkocht. 

Voor het merendeel van de collecteurs (-trices) betekent dit 
echter niet, dat zij in totaal een groter aantal loten zouden moe
ten verkopen. Zij verkopen thans reeds boven de normale col
lecte loten van f 19.50. Indien zij hun omzet niet verder zouden 
willen vergroten kunnen zij in plaats van deze laatste loten voor 
zoveel nodig loten van f 17,50 krijgen. Dit systeem, dat is in
gevoerd in 1951 en laatstelijk toegelicht in de memorie van ant
woord inzake de Wet op de kansspelen (Zitting 1964—1965 — 
7603, stuk nr. 6) en dat daarna nog uitvoerig is besproken ter 
gelegenheid van het hierboven vermelde mondelinge overleg 
acht de ondergetekende op de daarin aangegeven gronden een 
juist systeem. 

De ondergetekende verwacht, dat welhaast elke collecteur 
(-trice) om toewijzing van meer loten zal vragen. Er van uit
gaande, dat in 1967 600 000 loten meer beschikbaar zullen moe
ten worden gesteld zullen in dat jaar — afgezien van de nor
male inkomensverhoging — f 300 000 extra-inkomsten aan de 
collecteurs en debitanten toevallen, waarvan de collecteurs (-tri
ces) ongeveer 90 pet. zullen kunnen genieten, d.i. gemiddeld 
f675 bruto per collecteur (-trice). 

Hoewel in de stukken, waarnaar eerder is verwezen, reeds is 
uiteerTgezet waarom niet alle loten tegen een zelfde inleg en dus 
ook tegen een zelfde provisie worden beschikbaar gesteld, wil 
de ondergetekende, mede omdat gevraagd wordt de gekozen 
opzet in nadere overweging te nemen, deze opzet gaarne 
nog eens uiteenzetten. Het uitgangspunt is dat de Staats
loterij aan de collecteurs (-trices), die op sociale indicaties 
het monopolie krijgen om in staatsloten te handelen, een rede
lijke financiële bijstand verschaft. Hun voornaamste taak is ge
durende vijf uren per werkdag hun kantoor voor het publiek 
open te houden hetgeen echter geenszins wil zeggen, dat men 
gemiddeld ook vijf uren per dag moet werken. Het aantal te 
verkopen loten en ook een uitbreiding daarvan zijn dus niet zo 
belangrijk. Aan iedere collecteur (-trice) wordt nu een zodanig 
aantal loten tegen een provisie van f 2,50 per lot toegewezen. 
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dat hij daarmede netto het normale inkomen kan verdienen, dat 
afgeleid is van schaal 39 B.B.R. Wie meer loten wil verkopen 
kan die, voor zover de voorraad strekt, krijgen tegen f 0,50 pro
visie. Dit systeem heeft de volgende voordelen: 

1. de inkomens worden niet excessief groot; 
2. bij een teruglopen van de vraag naar loten verliest men 

hoogstens een gedeelte van de extra-inkomsten, die tevoren 
boven het normale inkomen werden gemaakt; 

3. coliectcurs (-trices), die door minder gunstige ligging van 
hun kantoor of door persoonlijke omstandigheden niet in staat 
zijn hun gehele normale toewijzing zelf aan het publiek te ver
kopen, kunnen hun overschot tegen ten minste f 19,50 aan 
collega's overdoen. 

Het verkopen van meer loten behoeft niet noodzakelijkerwijs 
te betekenen, dat meer werk moet worden verricht; veelal zal 
het zo zijn, dat de omzet per klant — die thans door het tekort 
aan loten beperkt moet worden —■ zal worden verhoogd. 

Maar zelfs als een uitbreiding van de lotenuitgifte ertoe 
leidt, dat meer klanten worden bediend, zal er nog geen sprake 
van zijn dat de collecteurs (-trices) een volle dagtaak krijgen. 

Vóór 1965, toen de gehele loten nog f 80 kostten kregen de 
collecteurs (-trices) hun normale collecte op basis van f 10 pro
visie per lot en de extra loten met f 1 provisie. Na de verlaging 
van de prijs op f 20 per geheel lot werd de provisie respectieve
lijk f 2,50 en f 0,50. Voor de loten van de normale collecte bleef 
de provisie dus 121 pet., voor de overige loten werd de provisie 
verdubbeld. 

Dit laatste is gedaan omdat de belanghebbenden er vele 
malen op hadden aangedrongen dat ook de Staatsloterij een 
bijdrage zou leveren aan het pensioenfonds. Door deze verdub
beling van de z.g. verminderde provisie met gelijktijdige ver
hoging van de pensioenpremie voor deze loten van f 0,08 op 
f 0,20 kon dit worden bereikt zonder dat men er financieel op 
achteruitging. Tevoren immers hielden de collecteurs (-trices) 
van elke verkoop van f 80 van deze loten f 0,92 over na aftrek 
van de pensioenpremie; dit overschot is sedert 1 januari 1965 
f 1,20 geworden. 

Hoeveel de collecteurs individueel in 1967 meer zullen ge
nieten bij een uitbreiding met een serie per loterij valt niet te 
zeggen. Het aantal loten op verminderde provisie dat wordt 
uitgegeven varieert zeer sterk en ligt nu in het algemeen tussen 
100 en 2000 per loterij. Verwacht wordt, dat deze aantallen in 
1967 met 50 pet. zullen stijgen. Gemiddeld kan echter gerekend 
worden op een stijging van de extra-verdienste met bruto f 675; 
dit bedrag zou worden vervijfvoudigd indien de nieuwe loten op 
basis van f 2,50 provisie zouden worden uitgegeven. 

Aangezien de gekozen opzet gezien het bijzonder karakter 
van de collecteursfunctie tot een bevredigend resultaat leidt kan 
de ondergetekende geen termen vinden om daarin thans ver
andering te brengen. 

De Minister van Financiën, 
J. ZULSTRA. 


