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INLEIDING 

Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van de vele vragen en op-
merkingen van de diverse fracties naar aanleiding van het ontwerp van wet 
tot invoering van een afzonderlijke regeling voor de heffing van kansspelbe-
lasting bij casinospelen. Het deed mij daarbij genoegen te mogen constate-
ren dat de leidende gedachte achter het wijzigingsvoorstel, te weten dat het 
niet de kansspelbelasting mag zijn die een belemmering vormt voor de be-
oefening van toegelaten casinospelen, in het algemeen instemming ont-
moet. Over de uitwerking van die gedachte, zoals deze is neergelegd in het 
wetsontwerp, bestaat evenwel minder eenstemmigheid. Er is in het voorlo-
pige verslag kritiek geuit op het gehele voorstel en op onderdelen daarvan, 
terwijl het voornemen om kwijtschelding te verlenen van een deel van de 
onder het bestaande systeem gegroeide belastingschuld bij verschillende 
fracties op grote bezwaren stuit. Op de kritiek en de bezwaren wordt in deze 
memorie uitgebreid ingegaan. Alvorens dat te doen, merk ik op dat de ant-
woorden op vragen en de beschouwingen naar aanleiding van opmerkin-
gen, welke niet of slechts zijdelings verband houden met kansspelbelasting, 
tot stand zijn gekomen na overleg met mijn ambtgenoten van Economi-
sche Zaken en van Justitie. Krachtens Titel IVb van de Wet op de kansspe-
len en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften dragen zij immers de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie, het beheer e.d. van speelcasino's 
en kunnen zij uit dien hoofde beschikken over het merendeel van de op de 
exploitatie betrekking hebbende gegevens. 

De leden van de C.D.A.-fractie beginnen hun bijdrage aan het voorlopig 
verslag met de opmerking dat de Regering op twee plaatsen in de memorie 
van toelichting met behulp van een feitelijk argument en van een principieel 
argument uiteenzet waarom de Wet op de kansspelbelasting moet worden 
gewijzigd. Op het feitelijke argument komen zij later nog terug. 

Het principiële argument verwoorden zij aldus, «dat het niet juist zou zijn 
om een beslissing die in een ander kader genomen is nu feitelijk onge-
daan te maken, zonder de beslissing zelf opnieuw aan de orde te stellen.». 

Alhoewel deze formuleing in grote lijnen overeenstemt met de formule-
ring die op blz. 9 van de memorie van toelichting is gebezigd, brengt zij daarin 
een nuancering aan, waardoor ik mijn opvatting niet meer geheel herken. 
Door de (nevenschikkende) toevoeging van de zinsnede beginnende met 
«zonder», kan de indruk ontstaan dat ik gezegd zou hebben dat een beslis-
sing omtrent de kansspelbelasting gepaard moet gaan met het opnieuw 
aan de orde stellen van de beslissing om de beoefening van casinospelen 
toe te laten. Die koppeling heb ik evenwel niet gelegd en ook niet willen leg-
gen: de beslissing over het toelaten van casinospelen gaat naar mijn stellige 
overtuiging vooraf aan een beslissing over het belastingregime voor die 
spelen. In de memorie van toelichting heb ik slechts tot uitdrukking willen 
brengen dat de belastingheffing maatschappelijke ontwikkelingen, welke bij 
een uitdrukkelijk besluit zijn aanvaard, feitelijk niet onmogelijk dient te ma-
ken. Zou men deze ontwikkelingen alsnog ongewenst vinden, dan zijn daar-
toe andere - en wel - geëigende middelen beschikbaar, zoals in dit geval de 
heropneming van een speelverbod voor casinospelen in de Wet op de kans-
spelen. 

Het vorenstaande beantwoordt aan de reeds jarenlang gehuldigde - ook 
door mij gedeelde - visie omtrent de rol van de belastingheffing in het alge-
meen in ons maatschappelijke bestel. Dat is niet een leidende rol in die zin 
dat een belastingwet zelf maatschappelijke normen stelt of op zich zelf tot 
norm wordt verheven, doch een begeleidende rol, in die zin dat de belasting-
heffing aansluiting zoekt bij het maatschappelijke bestel. Het uiteindelijke 
doel van een belastingwet is immers om - met inachtneming van een aantal 
dragende beginselen -financiële middelen te verschaffen ten behoeve van 
overheidstaken. Ten einde dit doel te verwezenlijken wordt bij het ontwerpen 
van voorschriften aansluiting gezocht bij, en vindt nadien voortdurend aan-
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passing plaats aan, maatschappelijke ontwikkelingen. Tegen deze achter-
grond beschouwd, is de opmerking van de leden van de C.D.A.-fractie «dat 
het alleen redelijk is een belastingwet te wijzigen als gebleken is dat de rege-
ling die erin vervat is tekortkomingen vertoont», naar mijn mening slechts 
juist indien het woord «tekortkomingen» niet allen betrekking heeft op tech-
nische gebrken in de regeling zelf, maar ook op aanpassing aan het maat-
schappelijke verkeer welke achterwege zijn gebleven. Zouden tekortkomin-
gen in de regeling zelf immers het enige motief tot wijziging mogen zijn, dan 
zou van een belastingwet bij voorbeeld een remmende werking kunnen uit-
gaan op maatschappelijke ontwikkelingen en zouden nieuwe verschijnselen 
niet meer de kans krijgen te ontstaan. 

Leden van de V.V.D.-fractie brengen in herinnering dat op basis van het 
initiatiefvoorstel-Geurtsen en Van Schaik een einde is gekomen aan het ver-
bond om in het openbaar casinospelen te beoefenen. Daargelaten dat dit 
niet het enige motief tot het indienen van het initiatiefvoorstel is geweest, is 
het gevolg van de aanvaarding van het voorstel inderdaad, zoals voorts is 
opgemerkt, dat Nederlanders niet meer naar het buitenland behoeven te 
gaan om casinospelen te beoefenen. 

Bij de parlementaire behandeling -zo gaan deze leden verder - is ook aan-
dacht besteed aan de gevolgen van het initiatiefvoorstel voor de belasting-
heffing. Ik meen voor wat betreft de opmerking over het niet van toepassing 
zijn van de Wet op de kansspelbelasting en over de twijfel of de in die wet op-
genomen heffingswijze wel uitvoerbaar zou zijn, in deze inleiding te kunnen 
volstaan met een verwijzing naar hetgeen daaromtrent is gezegd op blz. 5 
van de memorie van toelichting. Ik voeg daaraan toe dat destijds door mijn 
ambtsvoorganger in de regelen waarop artikel 7 van de Wet op de kans-
spelbelasting ziet, is voorzien. Voor de opening van het casino te Zandvoort 
is namelijk in overleg met de vergunninghouder vastgesteld aan welke for-
maliteiten deze zich, ter uitvoering van de belastingheffing, diende te nou-
den. De regelen welke uiteraard zijn toegespitst op het specifieke karakter 
van casinospelen zijn - met uitzondering van de verplichting de kansspelbe-
lasting op aangifte af te dragen - voorzover mij bekend door de vergunning-
houder nagekomen. 

De gang van zaken rond het amendement-Scholten, waarbij een tweede 
lid aan de inwerkingtredingsbepaling van het initiatiefvoorstel-Geurtsen en 
Van Schaik is toegevoegd en de gevolgen van het niet wijzigen van de Wet 
op de kansspelbelasting, waardoor ook de mogelijkheid tot overneming van 
de belasting door de vergunninghouder bleef bestaan, is uitvoerig be-
schreven op blz. 4 van de memorie van toelichting. 

Het is mij niet ontgaan dat de leden van de S.G.P.-fractie zich bij meerdere 
gelegenheden principiële tegenstanders hebben betoond van elke vorm van 
kansspelen. Hoe men daar ook over moge denken, ik constateer dat er wet-
telijke regelingen zijn getroffen met betrekking tot die kansspelen. Zoals de-
ze leden terecht opmerken gaat het echter nu - bij dit wetsontwerp - om de 
fiscale aspecten welke bij casinospelen een rol spelen. 

Eerder in deze memorie heb ik reeds - zij het summier en niet volledig -
getracht aan te geven welke rol de fiscaliteit naar mijn opvatting dient te ver-
vullen indien maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden die, zoals hier, 
door de wetgever uitdrukkelijk worden toegelaten. Dat is niet zo zeer een lei-
dende, als wel een begeleidende rol. Op de vraag die deze leden stellen, na-
melijk of ik het wenselijk en geoorloofd vind om met fiscale middelen bui-
tenfiscale doeleinden na te streven, is niet zonder meer een ontkennend of 
bevestigend antwoord te geven. Dat hangt van de concrete situatie af. Wel 
heb ik in de memorie van toelichting reeds te kennen gegeven dat het naar 
mijn oordeel niet juist zou zijn met behulp van de belastingwetgeving de be-
oefening van casinospelen, welke door de aanvaarding van het initiatief-
voorstel-Geurtsen en Van Schaik door de wetgever uitdrukkelijk is toegela-
ten, feitelijk ongedaan te maken. De aan het woord zijnde leden betwisten 
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deze stelling niet, zoals ik met genoegen heb vastgesteld. Zij blijven evenwel 
met de vraag zitten of men via de fiscale wetgeving de gegeven mogelijk-
heid wil beperken of uitbreiden. Ik meen dat deze vraag door het voorgaan-
de eigenlijk al is beantwoord: indien de wetgever casinospelen uitdrukkelijk 
toelaat en daarvoor voorschriften ontwerpt, ligt het voor de hand dat die 
voorschriften ook de grenzen bevatten waaraan bij de beoefening van die 
spelen moet worden voldaan. Dat is ook inderdaad het geval. In de Organi-
satiebeschikking casinospelen zijn de bedoelde grenzen getrokken. 

Het komt mij voor dat de stelling van deze leden, dat de verwachte op-
brengsten voor de schatkist, althans wat de casinospelen betreft, bij lange 
na niet gerealiseerd zullen worden, niet geheel juist is. In het initiatiefvoor-
stel-Geurtsen en Van Schaik is voorzichtig geschat dat door het ontbreken 
van de mogelijkheid om in Nederland casinospelen te beoefenen, ongeveer 
f 10 a 15 min. naar het buitenland gaat. Die schatting is ver overschreden 
door de eerste gegevens van de vergunninghouder. Afgezien daarvan, blij-
ken ook de belastingopbrengsten hoger te zijn dan men aanvankelijk heeft 
verondersteld, ook indien men daarbij in beschouwing neemt dat het voor-
gestelde regime vergeleken bij het bestaande regime tot een mindere op-
brengst zal leiden. Handhaving van het bestaande regime zal immers -zoals 
op blz. 11 van de memorie van toelichting is gesteld - het voortbestaan van 
de casino's op het spel zetten en derhalve uiteindelijk tot een zeer geringe 
opbrengst of helemaal geen opbrengst leiden. 

Met voldoening heb ik vastgesteld dat het lid van-de G.P.V.-fractie het juist 
acht dat een wijziging van de Wet op de kansspelbelasting wordt voorge-
steld, omdat naar diens oordeel de belastingwetgeving reëel moet zijn en 
niet tot resultaat mag hebben dat de belasting niet meer te innen zou zijn. 

Het is mij niet duidelijk geworden wat dit lid bedoelt met de vraag of de 
Regering niet van mening is dat het moreel aanvechtbaar is om uit concur-
rentie-overwegingen meer mogelijkheden te scheppen toe te geven aan de 
speelzucht in ons land dan in het buitenland. Allereerst breng ik in herinne-
ring dat de wijziging van de Wet op de kansspelen, waarbij onder meer het 
verbod tot beoefening van casinospelen is opgeheven, berust op een initi-
atiefvoorstel uit de Tweede Kamer. En voorts valt uit de uitgebreide parle-
mentaire behandeling naar aanleiding van dit voorstel niet af te leiden dat 
alleen concurrentie-overwegingen tot de indiening ervan hebben geleid. 

De opmerking van dit lid over het systeem van de Wet op de kansspelbe-
lasting is niet geheel duidelijk. Bedoelt dit lid dat hem een ander systeem 
van belastingheffing voor ogen staat waarbij niet het resultaat van een kans-
spel, zijnde de prijs, maar bij voorbeeld de speelzucht in de belastingheffing 
wordt betrokken? In Duitsland kent men een systeem dat erop lijkt voor on-
der andere loterijen: daar wordt de inzet getroffen met 16-2/3 pet. belasting. 
Of bedoelt dit lid dat een speler ten gevolge van de overneming van de be-
lasting door de kansspelorganisator zich wellicht niet bewust is van de om-
standigheid dat de door hem gewonnen prijs is onderworpen aan een hef-
fing van 25 pet.? In wezen is dat namelijk het geval: door vermenigvuldiging 
met de factor 100/75 wordt de prijs voor het berekenen van de belasting zo-
veel hoger dat aan de winnaar een (netto)bedrag, na aftrek van de over de 
(bruto)prijs verschuldigde 25 pet. belasting, kan worden uitgekeerd. Dat de 
winnaars zich hier in het algemeen niet van bewust zijn, wordt vermoedelijk 
veroorzaakt door het feit dat de mogelijkheid van overneming van kansspel-
belasting - anders dan die van loon- of dividendbelasting" van niet zo alge-
mene bekendheid is. 

DE VOORGESCHIEDENIS 

De oorzaak van de gigantische belastingschuld, zo gesteld door de leden 
van de P.v.d.A.-fractie, is niet zozeer gelegen in het stelsel als zodanig, als 
wel in het hanteren van de mogelijkheid van belastingoverneming door de 
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vergunninghouder. Deze leden verkeren kennelijk in de veronderstelling dat 
de heffing van kansspelbelasting bij wege van inhouding als het stelsel 
moet worden aangemerkt en dat de belastingoverneming daar niet toe be-
hoort. Een dergelijke veronderstelling is echter niet juist. Een blik in de Wet 
op de kansspelbelasting leert namelijk dat de overneming tot die wet be-
hoort (artikel 5, tweede lid) en dus als een onderdeel van het stelsel moet 
worden beschouwd. Weliswaar wordt meestal geen gebruik gemaakt van de 
overnemingsmogelijkheid, maar dat doet aan het feit niets af. 

Bovendien moet men niet over het hoofd zien dat overneming in feite niet 
verschilt van wat kennelijk als «het stelsel» wordt aangeduid. De heffingswij-
ze is gelijk: heffing bij wege van inhouding. Het enige verschil wordt ge-
vormd door de vermenigvuldiging van de prijs met de factor 100/75 voorde 
berekening van de belasting en de inhouding van 25 pet. belasting over het 
door die vermenigvuldiging tot stand gekomen bedrag. 

Wat de overneming betreft, leeft bij deze leden een misverstand. Zij geven 
als oorspronkelijke verklaring voor deze figuur «het feit, dat er vele loterijen 
zijn waar prijzen in natura worden uitgekeerd». Indien men echter de parle-
mentaire stukken van de Wet op de loterijbelasting - de nagenoeg gelijklui-
dende voorloper van de Wet op de kansspelbelasting - erop naslaat, zal men 
zo'n verklaring tevergeefs zoeken. Men zal integendeel kunnen constateren 
dat de wetgever er, ook bij prijzen in goederen, van is uitgegaan dat de be-
lasting bij wijze van inhouding wordt geheven. Niet voor niets is aan de or-
ganisator van een kansspel een verhaalsrecht toegekend (artikel 6, vierde 
lid, Wet op de kansspelbelasting). Een organisator kan moeilijkheden, die 
ongetwijfeld kunnen rijzen indien hij op prijzen in natura zou inhouden, ver-
mijden door de belasting voor eigen rekening te nemen. Voor de bijzonder-
heden hieromtrent verwijs ik naar blz. 4 van de memorie van antwoord bij 
het wetsontwerp dat heeft geleid tot de Wet op de loterijbelasting (zitting 
1959-1960-5787). 

De verklaring voor de overneming is dan ook een andere, namelijk dat het 
inherent is aan het stelsel van belastingheffing bij wege van inhouding dat 
degene die het loon, het dividend of de prijs ter beschikking stelt, de belas-
ting voor eigen rekening kan nemen. Vandaar ook dat in de loterijbelasting 
op dit punt een verwijzing is opgenomen naar de dividendbelasting. 

Daargelaten wat de aan het woord zijnde leden onder het begrip «prijzen-
pot» verstaan, is het inderdaad zo dat de overgenomen kansspelbelasting -
evenals de prijzen - door de vergunninghouder als kosten zijn te beschou-
wen. Het ontgaat mij echter welk verband er bestaat- of zou kunnen worden 
gelegd - tussen deze kosten en het percentage van 40 dat deze leden in het 
voorlopige verslag als bovengrens van de prijzenpot noemen. Bij het roulet-
tespel, gespeeld volgens de internationaal bestaande regels, kan de exploi-
tant immers theoretisch niet meer dan 1/37 deel-zi jnde het resultaat van de 
zero - van de gezamenlijke inzetten van het spel overhouden. Dit vloeit voort 
uit de aard van het spel. Het is dan ook de vraag hoe men zou kunnen bepa-
len dat de prijzenpot te zamen met de onkosten nooit meer dan 40 pet. van 
de nominale waarde van de deelnemingsbewijzen mag bedragen zonder 
daarbij tevens de aard van het roulettespel geweld aan te doen of een in we-
zen geheel ander spel te introduceren. 

Vermoedelijk hebben deze leden het meervermelde percentage van 40 
ontleend aan het Kansspelbesluit (Besluit van 16 december 1964, Stb. 509). 
Dat besluit heeft evenwel in beginsel slechts betrekking op voorschriften 
welke worden verbonden aan de vergunning van burgemeester en wethou-
ders van een gemeente ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen. Die 
vergunning mag slechts worden verleend voor kansspelen welke het uitslui-
tende doel hebben een algemeen belang te dienen. Naar mijn mening gaat 
een vergelijking tusssen deze kansspelen en de Staatsloterij, de sporttotali-
sator, de lotto of casinospelen dan ook niet op. Voor deze spelen zijn immers 
in de Wet op de kansspelen en in uitvoeringsvoorschriften regelen gegeven 
welke nauwkeurig aangeven op welke wijze de verdeling van de inzetten 
over de prijzen en de baten ten behoeve van de schatkist of het met dat spel 
beoogde belang tot stand moet komen. 
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De vraag of de vergunninghouder er ooit op is gewezen dat hij als in-
houdingsplichtige zou kunnen optreden, kan bevestigend worden geant-
woord. Op blz. 7 van de memorie van toelichting is uiteengezet dat in januari 
1977 een bespreking is gehouden waarbij naast andere alternatieven ter op-
lossing van de gesignaleerde ontwikkeling ook uitdrukkelijk is gewezen op 
de mogelijkheid om van de uitgekeerde prijzen boven f 1000 te gaan inhou-
den. Anders dan deze leden menen, is het echter niet mogelijk een kansspel-
organisator hiertoe te verplichten omdat hij op grond van de bestaande wet 
eveneens de keuze heeft de belasting voor eigen rekening te nemen. Op de 
bezwaren die aan inhouding aan de speeltafel verbonden zijn, kom ik in het 
vervolg van deze memorie nog terug. 

Het is juist dat een inhoudingsplichtige krachtens de bepalingen van de AI-
gemene wet inzake rijksbelastingen in het algemeen binnen een maand na 
afloop van het tijdvak waarover de belasting is verschuldigd de ingehouden 
belasting op aangifte moet afdragen. Zoals ik in het interpellatiedebat van 11 
mei 1978 heb uiteengezet, was de Nationale Stichting tot Exploitatie van Ca-
sinospelen (NSC) van mening dat de Wet op de kansspelbelasting niet op ca-
sinospelen van toepassing was en daarop ook niet kan worden toegepast. 
Daaraan heeft zij het gevolg verbonden dat zij geen aangifte - en dus ook 
geen afdracht - behoefde te doen. Deze mening is bestreden en heeft uitein-
delijk geleid tot het opleggen van naheffingsaanslagen. Aangezien daarte-
gen inmiddels beroep is aangetekend, en deze mening aan het oordeel van 
de rechter is onderworpen, ga ik er op deze plaats niet verder op in. 

Op de vraag hoe de beslissing tot overneming van de belasting tot stand is 
gekomen en op de verdere vragen zowel van deze leden als van de leden 
van de C.D.A.-fractie over dit aspect kan het volgende woroen geantwoord. 
De Raad voorde Casinospelen heeft al in de periode van 22 oktober 1974 tot 
1 maart 1975, toen deze nog in oprichting was, op verzoek van mijn ambts-
voorgangerzijn mening gegeven over mogelijke wijzen van heffing van 
kansspelbelasting in de speelcasino's in ons land. Reeds van de aanvang af 
heeft de raad het onaanvaardbaar geacht de kansspelbelasting van de spe-
lers zelf te heffen. 

Door de raad werd een aantal oplossingen voorgesteld, met in de eerste 
plaats het onttrekken van de casinospelen aan de werking van de Wet op de 
kansspelbelasting door de invoering van een zogenaamd nultarief. Voor al 
deze oplossingen zou een wijziging van de bedoelde wet nodig zijn geweest. 
Zoals blijkt uit het antwoord van 17 maart 1975 van de toenmalige Staats-
secretaris van Financiën op vragen van het kamerlid W. Scholten over een 
eventuele wijziging van de Wet op de kansspelbelasting is hij, na ampele 
overweging van een aantal alternatieven, tot de slotsom gekomen dat het 
geen aanbeveling verdiende een speciaal regime voor casinospelen te intro-
duceren, maar het bestaande regime ook voor deze toegelaten vorm van 
kansspelen toepassing te doen vinden. 

Om die reden vond de raad het noodzakelijk in overleg te treden met de 
toenmalige bewindslieden van Financiën, van Justitie en van Economische 
Zaken om naar een oplossing te zoeken waarbij de belasting van de spelers 
niet in de speelzaal wordt geheven. Daarbij meende de raad dat een beroep 
mogelijk was op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de kansspelbelasting 
dat de exploitant van de casino's toestaat de belasting voor eigen rekening 
te nemen. 

In een gesprek van 18 april 1975 tussen de drie genoemde bewindslieden 
is deze mogelijkheid ter sprake gebracht en afgesproken dat van de zijde van 
Financiën zou worden medegedeeld of met dit systeem kon worden inge-
stemd. De raad zou de mogelijkheid van toepassing nader moeten bezien. 

In een op 19 mei 1975 aan de Staatssecretarissen van Justitie en van Eco-
nomische Zaken gerichte brief heeft de raad medegedeeld, dat, aangezien 
geen van de door hem geprefereerde oplossingen, dus ook niet het brengen 
van de casinospelen onder het zogenaamde nultarief, haalbaar was, als eni-
ge mogelijkheid overbleef, dat de exploitant van de speelcasino's de belas-
ting voor zijn rekening zou nemen. Daarbij stelde de raad, dat het aan de ex-
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ploitant voorbehouden is te beslissen of hij hiertoe zou willen overgaan. 
Aan het in deze brief vermelde standpunt van de raad liggen ten grond-

slag de op ervaring berustende meningen van een aantal buitenlandse des-
kundigen, dat prijzen boven de f 1000 een hoge uitzondering vormen. Deze 
deskundigen waren dr. Wallner, directeur-generaal van de Oostenrijkse 
speelcasino's; de heer Guerin, voorzitter van het syndicaat van Franse casi-
nodirecteuren en de directeuren van de speelcasino's te Knokke, Chaudfon-
taine en Dinant in België en te Hannover in West-Duitsland. Althans naar 
hun oordeel zou het aantal hoge prijzen er niet toe behoeven te leiden dat 
men geen positieve verwachtingen mag koesteren ten aanzien van de 
draagbaarheid van de door het casino te betalen kansspelbelasting in ver-
houding tot de te maken bankwinst, mits de belasting als onkosten wordt 
opgevoerd. Overigens hebben deze deskundigen zich hierbij niet op cijfer-
matige gegevens gebaseerd. 

Aan de juistheid van deze meningen heeft de raad aanvankelijk geen aan-
leiding gehad te twijfelen. In eigen kring had de raad een globale berekening 
gemaakt die niet leidde tot een ander oordeel dan dat van genoemde des-
kundigen. In dit verband kan worden benadrukt, dat deze berekeningen, die 
niet bij de bewindslieden bekend zijn, voor de raad slechts een summiere 
betekenis hebben gehad. Doorslaggevend bij het standpunt, dat de raad ter 
zake van de mogelijkheid van toepassing van artikel 5, tweede lid, had inge-
nomen waren de meningen van de genoemde gezaghebbende buitenlandse 
deskundigen. 

Door de Staatssecretarissen van Justitie en van Economische Zaken is 
met de genoemde brief van de raad van 19 mei 1975 ingestemd. Voor deze 
bewindslieden was er op dat tijdstip geen aanleiding te betwijfelen dat prij-
zen boven f 1000 een hoge uitzondering vormen. 

In verband met de toepassing van het meergenoemde artikel 5, tweede 
lid, heeft de Ministervan Financiën op 4 juli 1975 aan de raad bericht, dat als 
de exploitant de belasting voor zijn rekening neemt de verschuldigde prijzen 
eerst met 100/75 vermenigvuldigd dienen te worden alvorens het belasting-
percentage van 25% toe te passen en dat er voorts geen bezwaar tegen be-
staat indien de exploitant bij het bepalen van de netto-opbrengst de aldus 
berekende prijzen als kosten rekent. 

Na de aanwijzing op 17 december 1975 van de Nationale Stichting tot Ex-
ploitatie van Casinospelen in Nederland tot vergunninghouder voor het or-
ganiseren van speelcasino's, is de kwestie van de belastinginhouding door 
de raad en de bewindslieden herhaalde malen uitvoerig besproken met het 
bestuur van de NSC, dat zelf evenmin voorstander was van een belasting-
heffing van de spelers. Bij brief van 1 september 1976, dus één maand vóór 
de opening van het casino te Zandvoort, heeft de stichting met voorkennis 
van de raad en van de toenmalige bewindslieden van Justitie en van Econo-
mische Zaken aan het Ministerie van Financiën bericht, dat zij de in te hou-
den kansspelbelasting voor haar rekening zou nemen. 

Aan het vorenstaande kan naar aanleiding van vragen over de positie van 
de Raad voor de Casinospelen nog het volgende worden toegevoegd. Het 
doen van berekeningen, zoals hiervoren is vermeld, kan, zelfs als deze bere-
keningen wel van doorslaggevende betekenis zouden zijn geweest, een acti-
viteit genoemd worden die in overeenstemming is met de taakomschrijving 
van de raad. Ingevolge artikel 27h van de Wet op de kansspelen heeft de 
raad namelijk tot taak de Ministers van Justitie en van Economische Zaken 
op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen met betrekking 
tot de uitvoering van de bepalingen inzake casinospelen van deze wet en tot 
alle andere zaken, die de speelcasino's betreffen. Het spreekt vanzelf dat de 
raad, ten einde zijn adviezen zo goed mogelijk te adstrueren, vrij is de daar-
toe naar zijn oordeel geëigende voorbereidingen te treffen. 

Uit hetgeen hiervoor is gezegd, zal het de leden van de S.G.P.-fractie duide-
lijk zijn geworden dat mijn ambtsvoorganger de periode van zes maanden 
waarvan in het amendement-Scholten sprake is, en ook de periode tot de 
opening van het eerste Nederlandse casino niet onbenut heeft gelaten. Ik 
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meen er goed aan te doen op deze plaats nog eens in herinnering te brengen 
dat in die tijd in Nederland nog geen enkele ervaring met het fenomeen casi-
nospelen of met de exploitatie daarvan was opgedaan. Voor de beoordeling 
van wat na de opening van de Nederlandse casino's is gebeurd, is dit een as-
pect dat naar mijn oordeel steeds in de overwegingen moet worden betrok-
ken. Voor de gang van zaken meen ik te kunnen volstaan met een verwijzing 
naar hetgeen ik daaromtrent heb opgemerkt in de memorie van toelichting. 

Het feit dat netto-opbrengsten ten bate van de schatkist strekken, heeft voor 
mijn ambtsvoorganger en voor mij geen rol van betekenis gespeeld voor de 
vraag o f - e n zo ja, hoe-casinospelen in de belastingheffing moeten wor-
den betrokken. Die vraag moet uitsluitend worden beantwoord aan de hand 
van de beginselen die aan de belastingwetgeving ten grondslag liggen, als-
mede - indien reeds wettelijke voorschriften bestaan op dit gebied - aan de 
hand van de concrete bepalingen welke een uitwerking van die beginselen 
bevatten. Aldus beschouwd, gesteld het feit dat de opbrengst van een activiteit 
in de schatkist terechtkomt, is er geen reden af te zien van een juiste belasting-
heffing. Het is in mijn opvatting in elk geval zo dat wanneer specifieke eisen 
ten behoeve van de belastingheffing moeten worden gesteld, deze eisen 
moeten worden neergelegd in de belastingwet en niet in andere voorschrif-
ten, zoals bij voorbeeld de Organisatiebeschikking casinospelen. 

Zoals in het voorgaande reeds is gememoreerd, ligt in het stelsel van de 
kansspelbelasting besloten dat indien een kansspelorganisator de belasting 
voor eigen rekening neemt, de prijswinnaar in wezen een zoveel hoger be-
drag wint als de overgenomen belasting bedraagt. Dit gevolg, dat leidt tot 
een lagere opbrengst uit het spel voor de organisator, is van te voren onder-
kend. De zinsnede uit het door deze leden aangehaalde persbericht heeft be-
trekking op de beschikking van de Staatssecretarissen van Justitie en Econo-
mische Zaken van 26 april 1978, waarbij de maximuminzetten aan speelta-
fels met de hoogste minimuminzetten, te weten f 10, werden verlaagd met 
25%. Het motief voor deze verlaging was - zoals in het persbericht is gesteld 
- de mogelijkheden tot grof spelen te beperken. De maximuminzetten op bij 
voorbeeld een vol nummer werden hiermede verlaagd van f 340 tot f 250 en 
daarmede ook de te behalen prijzen. 

Deze beschikking op zich zelf moet niet worden gezien als oplossing voor 
de moeilijkheden met de kansspelbelasting. Zij draagt er wel toe bij dat de 
gerezen moeilijkheden, in geld uitgedrukt, minder van omvang worden. De 
oplossing van de moeilijkheden zal evenwel moeten worden gevonden in de 
kansspelbelasting zelf. 

Sprekend over de overneming van de belasting, komt het lid van de 
DS'70-fractie tot de instelling dat een verhoging van loon of dividend ten ge-
volge van het voor eigen rekening nemen van de loon- en dividendbelasting 
geenszins plaatsvindt. Alleen al door verwijzing naar artikel 6 van de Wet op 
de dividendbelasting 1965 - een bepaling welke grote gelijkenis vertoont 
met artikel 5, tweede lid, van de Wet op de kansspelbelasting - kan een tegen-
overgestelde stelling worden betrokken. Maar ook in de loonbelasting is 
het rekenen in «nettoloon», waarbij de werkgever de loonbelasting en soci-
ale-verzekeringspremies voor zijn rekening neemt, een voorkomend ver-
schijnsel. Gewezen kan bij voorbeeld worden op de groene tabellen voor 
huispersoneel, waarop staat vermeld: «De groene tabellen voor huisperso-
neel vinden toepassing op loon van huispersoneel ingeval de daarover ver-
schuldigde belasting en premie ingevolge de AOW en de AWW door de in-
houdingsplichtige geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening worden geno-
men», alsmede op de handleiding voor de loonbelasting en premieheffing, 
waarin een voorbeeld is opgenomen hoe een zogenaamde bijzondere belo-
ning van netto in bruto moet worden vertaald. Ook is mij bekend dat in land-
bouwkringen en ten behoeve van werkgevers in de metaalnijverheid loonta-
bellen circuleren waarin voor gevallen dat de werkgever de loonbelasting en 
alle premies sociale verzekering voor eigen rekening neemt, uitgaande van 
het nettoloon, alle gegevens om te komen tot het daarbij behorende bruto-
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loon kunnen worden afgelezen. Een gevolg van deze overneming is uiter-
aard dat degene die de beloning, het dividend of de prijs krijgt toebedeeld, 
bruto meer geniet dan hij netto krijgt uitbetaald, omdat over het brutobe-
drag de inhouding plaatsvindt, maar dit ligt in het stelsel besloten. Op zich 
zelf vormt deze behandeling in het algemeen dan ook geen bron van moei-
lijkheden bij de belastingheffing, ook niet bij de heffing van kansspelbelas-
ting. De NSC is in moeilijkheden geraakt doordat zij financieel niet bij mach-
te is gebleken de belasting die moet worden ingehouden over de met 100/75 
vermenigvuldigde prijzen daadwerkelijk af te dragen. 

INHOUDING VAN DE BELASTING AAN DE SPEELTAFEL 

De leden van de P.v.d.A.-fractie brengen in het voorlopige verslag elemen-
ten in herinnering van de discussie die is gehouden bij gelegenheid van de 
behandeling van het initiatiefvoorstel-Geurtsen en Van Schaik, zoals de ka-
nalisatie van bestaande praktijken en het in Nederland toestaan aan kleine 
gokkers om casinospelen te beoefenen. Nu is het de vraag wat onder een 
kleine of een grote gokker moet worden verstaan. Een «kleine» gokker kan 
betrekkelijk grote inzetten doen wanneer hij een aantal keren achtereen heeft 
gewonnen terwijl een «grote» gokker tot kleine inzetten gedwongen is bij 
veelvuldig verlies. Afgezien hiervan is het inderdaad de bedoeling geweest 
de mogelijkheden van grof spelen te beperken, getuige de vorengenoemde, 
in 1978 door mijn ambtgenoten van Justitie en van Economische Zaken ge-
troffen beschikking, waarmede zij in het zogenaamde spelreglement een 
vermindering van de inzetmogelijkheden hebben aangebracht. 

Hieraan refererend, stellen de aan het woord zijnde leden de vraag of het 
inhouden van kansspelbelasting niet een zeer geëigend middel was geweest 
om het grove spelen te beperken. Nog daargelaten of inhouding op de wijze 
zoals deze leden bedoelen het gewenste resultaat oplevert, beantwoord ik 
de gestelde vraag op principiële gronden ontkennend. De belastingheffing 
dient binnen de grenzen te blijven die bij de totstandkoming of de wijzigin-
gen van het wettelijke stelsel met betrekking tot de kansspelen zijn beoogd. 
Daar komt bij dat, indien men tot een verdere beperking van de speelmoge-
lijkheden zou willen geraken, daartoe geëigende maatregelen bestaan, te 
weten artikel 27q van de Wet op de kansspelen en het daarop gebaseerde 
zogenaamde spelreglement. 

Een antwoord geven op de vraag naar de relatie tussen het aantal malen 
dat in casino's een inzet ter waarde van f 1000 wordt gedaan en het toene-
mende circuit van het bankbiljet van f 1000 zou betekenen dat ik mij in spe-
culaties moet begeven. Ik kan hierop enkel zeggen dat lang niet elke inzet 
van f 1000 met een bankbiljet van f 1000 wordt betaald en voorts dat de ge-
middelde bezoeker ongeveer f 75 per bezoek verspeelt, zodat - indien ten 
gevolge van het bestaan van casino's al een toeneming van deze bankbiljet-
tenstroom zou worden verondersteld - deze toeneming vermoedelijk be-
trekkelijk gering zal zijn. Op de vraag of het casinospel niet een te gemakke-
lijk middel is om zwarte f 1000-biljetten te witten, kan ik evenmin een expli-
ciet antwoord geven. De ervaring leert dat de meeste casinobezoekers met 
verlies de casino's weer verlaten. 

Een casinospel en meer in het bijzonder het roulettespel is gebaseerd op 
de zogenaamde «égalité des chances». Dat wil zeggen dat, met uitzondering 
van de zero, bij een oneindige reeks van spelen tussen de gezamenlijke spe-
lers en het speelcasino door geen van beide partijen winst wordt behaald of 
verlies wordt geleden. Alleen de zero levert in het algemeen verlies op voor 
de spelers. De internationaal gehanteerde - ook in Nederland toepasselijke -
spelregels van het roulettespel zijn gebaseerd op de hiervoren bedoelde ge-
lijkheid van kansen. Dat blijkt uit de relatie welke bestaat tussen de wijze van 
inzetten en de daarop te behalen uitkeringen. Die relatie is afgestemd op de 
36 nummers, dus met uitzondering van de 0, van het spel. Speelt men op 
een enkel nummer (pleine), dan wordt, indien het balletje definitief op dat 
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nummer tot stilstand komt, 35x de inzet (plus de inzet) uitgekeerd; speelt 
men op 2 nummers (cheval), dan 17x de inzet (plus de inzet), op 3 nummers 
(transversale pleine): 11x de inzet (plus de inzet) en zo vervolgens. Naar ver-
luidt wordt dit door de spelers als een van de aantrekkelijkheden van het 
spel beschouwd, omdat zij door de gesignaleerde samenhang tussen inzet-
ten en uitkeringen in de gelegenheid zijn - om bij een doordachte wijze van 
inzetten; er zijn veel spelers die volgens een systeem te werk gaan - hun ver-
liezen per spel of per reeks van spelen te beperken. Gaat men nu deze moge-
lijkheid om verliezen te beperken of te compenseren aantasten door tijdens 
het spel over de winst belasting in te houden, dan verliest het spel voor een 
aantal spelers veel van zijn aantrekkelijkheid. 

Ik zou dit met een eenvoudig voorbeeld willen verduidelijken. Ik teken erbij 
aan dat de bedragen door mij zo zijn gekozen dat kansspelbelasting wordt 
geheven; in de praktijk doen de meeste spelers in het algemeen niet zulke 
hoge inzetten. Stel, een speler heeft bij zijn aankomst in een casino f 2 000 
ter beschikking en zet f 1 000 op rood en f 1 000 op zwart. Zonder belasting-
heffing maakt hij in geen enkel spel winst of verlies. Uitkomst op een zwart 
nummer betekent een uitkering van f 1 000 op zwart plus f 1 000 inzet en een 
verlies van f 1 000 op rood. Indien de belasting zou worden ingehouden, zou 
de prijs op zwart f 2 000, en dus de in te houden kansspelbelasting f 500 be-
dragen. Bij een volgend spel - inzet totaal f 1 500, te weten f 750 op rood en 
f 750 op zwart - bedraagt de prijs f 1 500 en de kansspelbelasting f 375, enz., 
totdat de speler nog circa f 500 kan inzetten, zowel op rood als op zwart, om-
dat de prijzen dan beneden de vrijstellingsgrens blijven. De denkbeeldige 
speler die het casino met f 1 000 verlaat, heeft - uitgaande van f 2 000 waar-
mede hij het betrad - voor zijn gevoel die avond een verlies geleden van 
f 1 000, hetwelk enkel is veroorzaakt door de kansspelbelasting. 

Hoewel het voorbeeld niet erg realistisch is - en slechts ter uitleg is geko-
zen - doet dit effect zich voor bij inhouding per spel in «normalere» gevallen, 
zij het veelal niet in hetzelfde spel maar in opeenvolgende spelen. Ook doet 
het zich bij veel lagere inzetten op andere inzetfiguren voor, bij voorbeeld op 
pleine bij een inzet van f 28 af; een uitkering beloopt dan f 28 x 35 = f 908 + 
f 28 (inzet) = f 1 008. Degenen die dergelijke inzetten doen, zijn niet zonder 
meer te betitelen als grove gokkers. In elk geval is de belastingheffing op de 
wijze zoals in het voorbeeld beschreven een van de redenen waarom wordt 
verwacht dat een aantal spelers uit de officiële Nederlandse casino's zou 
wegblijven. In buitenlandse casino's - en ook in illegale casino's - blijft dit 
effect namelijk achterwege. 

Om nu te komen tot de vraag of de Regering de «verminderde winstkan-
sen» - beter is te spreken van mindere winst, omdat de kansen op winst niet 
verminderen - niet een voordeel acht gezien haar standpunt met betrekking 
tot grof gokken, merk ik het volgende op. Zie ik het goed, dan wordt de term 
«grof gokken» op een nogal dualistische wijze gebruikt. Soms verstaat men 
er onder de hoge prijzen die kunnen worden verworven. Hoge casino-uitke-
ringen zijn echter in het algemeen niet vergelijkbaar met prijzen in andere 
kansspelen, zoals die van loterijen welke kunnen oplopen tot f 500 000. 
Meestal wordt echter met de term «grof gokken» gedoeld op de relatief hoge 
inzetten die bij casinospelen mogelijk zijn. Zelfs al zouden spelers hun inzet-
ten beperken als gevolg van inhoud aan de tafel, dan nog blijft de vraag be-
staan of men met behulp van de belastingheffing een dergelijke beperking 
moet bereiken. Zoals ik in deze memorie al meer heb betoogd, bestaan daar-
voor andere, rechtstreekse en in mijn ogen meer geëigende middelen. Daar 
komt bij dat spelers - rekening houdend met de kansspelbelasting - welis-
waar per inzetmogetijkheid de inzet zo kunnen beperken dat eventuele prij-
zen beneden f 1 000 blijven, maar dit verhinderd hun niet om in ieder spel 
van meer dan één inzetmogelijkheid gebruik te maken om aldus een hogere 
inzet te kunnen doen. Indien zij bij voorbeeld op nummer 17 willen spelen, 
dan kunnen zij dat rechtstreeks doen (pleine), en dan met één betrekkelijke 
hoge inzet, maar om de heffing van de belasting te vermijden kunnen zij de-
zelfde inzet anders over het tableau verdelen om hetzelfde resultaat als met 
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de inzet op dat ene nummer na te streven. De verdel ing over chevaux, trans-
versales, carrés e.d. kan zo geschieden dat op iedere inzetf iguur een uitke-
ring vo lg t wanneer de 17 ui tkomt. Het resultaat is dat de uitkering wel iswaar 
ger inger is dan bij één enkele inzet op nummer 17, terwi j l veel meer hande-
l ingen moeten worden verricht, maar dat tevens de inhouding van belasting 
is vermeden omdat de uitkering op elke inzet beneden f 1 000 bli jft en sa-
menvoeg ing van prijzen bij roulette geen toepassing vindt. 

Ten aanzien van de aard van de bezoekers kan worden gesteld dat geen in-
zicht bestaat inzake indiv iduele bestedingen in het casino. Wel is de gemid -
delde besteding aan de casinospelen per bezoek bekend; deze ligt op f 75. 

Ten aanzien van de frequentie van het bezoek kan worden vermeld dat 
sinds de opening van de beide casino's tot u l t imo 1978 ru im 217 000 bezoe-
kers zijn ingeschreven. Deze bezoekers realiseerden in totaal 1 400 000 be-
zoeken. Dit betekent dat casinobezoekers per jaar gemiddeld drie keer in het 
casino terugkeren. 

De achtergrond van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie waa rom 
zo nodig in concurrent ie moet worden getreden met buitenlandse casino's, 
is mi j - aldus gesteld - niet duidel i jk. Is het dan niet zo dat de wetgever door 
het toelaten van speelcasino's een daad heeft gesteld die impliceert dat casi-
no's per def ini t ie in concurrentie kunnen t reden met soortgel i jke bui tenland-
se inr icht ingen omdat ze, althans gedeeltel i jk, op dezelfde «markt» opere-
ren? Wel l icht slaat de vraag dan ook op de toegelaten spelen. In dat geval 
kan worden medegedeeld dat in Nederlandse speelcasino's het aantal beoe-
fende spelen ger ing is in vergel i jk ing met het aantal spelen dat in bui ten-
landse casino's kan worden beoefend en dat de inzetten bij de spelen in Ne-
derlandse casino's - óók de m a x i m u m i n z e t t e n - o v e r e e n s t e m m e n met de in-
zetten die gemidde ld in Europese casino's mogel i jk zijn. 

Zoals deze leden en ook de leden van de C.D.A.-fractie hebben mogen ver-
wachten, heb ik met belangstel l ing kennisgenomen van het artikel van mr. 
A. L. J . Grotenhuis in WFR van 15 februar i 1979, nr. 5395 en van de door hem 
daarin gemaakte berekening. Of hij met die berekening - zoals deze leden 
stellen - aantoont dat ook bij inhouding aan de tafel de teruggang van de be-
zoekers zodanig zal zijn dat toch een explo i ta t iebasisvoor de casino's bli jft 
bestaan, is voor mi j een open vraag gebleven. Op basis van de door hem 
aan de berekening ten grondslag gelegde veronderstel l ingen heeft hij name-
lijk alleen aangetoond dat, zuiver rekenkundig gezien, in een periode dat niet 
aan de tafel werd ingehouden en bij e l iminat ie van inzetten die tot een prijs 
van meer dan f 1 000 zouden kunnen leiden, maar overigens onder zoge-
naamde ceter is-par ibus-omstandigheden, voldoende opbrengst zou zijn 
overgebleven o m de in die periode door de vergunn inghouder gedragen 
kosten te dekken. Op basis van nagenoeg geli jke veronderstel l ingen zijn be-
rekeningen te maken waarui t een aanmerkel i jk gunst iger beeld voor het ca-
sino zou kunnen worden «opgebouwd». Uit het voorafgaande zal reeds du i -
del i jkz i jn dat naast een aantal veronderstel l ingen, en - v e e l belangri jer -
naast de gekozen ci j fermatige opzet van de heer Grotenhuis enkele kantteke-
ningen niet kunnen ontbreken. 

Het belangri jkste vertrekpunt van de heer Grotenhuis is geweest de door 
hem genoemde, meest ongunst ige situatie voor het casino, te weten dat el-
ke inzet die de speler een kans geeft op een prijs van meer dan f 1000 vol ledig 
achterwege zal bl i jven. Zelf acht hij deze veronderstel l ing niet waarschi jnl i jk, 
en dat is ze naar het voorkomt ook niet. Zolang de mogel i jkheid bestaat dat 
inzetten kunnen worden gedaan die tot prijzen leiden van meer dan f 1000, 
zullen er ook spelers zijn die deze inzetten verr ichten. Ogenschijnl i jk ontstaat 
- althans in de redenering van de heer Grotenhuis - een voor het casino 
gunst iger situatie indien dergeli jke inzetten wel worden gedaan. Dat is ech-
ter schi jn. Op elk van die prijzen zou nameli jk belasting moeten worden inge-
houden, welke inhouding leidt tot een, ook door de heer Grotenhuis te ver-
wachten spelvert raging. Hij schat de spelvertraging zelf op 1 è 1,5 minuut 
per spelronde. Uitgaande van een «gewone» spelronde van 3 a 4 minuten, 
betekent dit een spelvertraging van 25%. Indien men van de waarschi jnl i jk 
niet met de werkel i jkheid overeenstemmende veronderstel l ing zou uitgaan 
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dat in elke spelronde een of meer prijzen van f 1000 vallen en dat derhalve in 
elke spelronde de bedoelde spelvertraging zou optreden, zou dit neerkomen 
op een vermindering van de inzetten met globaal één kwart; dat zou op ba-
sis van de door de heer Grotenhuis gehanteerde cijfers een omzetverminde-
ring betekenen in de orde van grootte van f400 a f500 min. Deze situatie is, 
naar het voorkomt, veel ongunstiger dan de eliminatie van de bedoelde in-
zetten. 

Vervolgens neemt de heer Grotenhuis aan dat spelers, indien inhouding 
aan de tafel plaatsvindt, hun inzetten zo zullen gaan spreiden dat zij prijzen 
boven f 1000 vermijden. In noot 36 op blz. 157 van zijn bovengenoemde pu-
blicatie in het WFR geeft hij daarvan een voorbeeld. Er zijn ook voorbeelden 
te geven waarbij een dergelijke spreiding van inzetten niet mogelijk is. 
Voorts valt te verwachten dat lang niet alle bezoekers hun inzetten zullen 
spreiden. Een en ander leidt tot de slotsom dat een vraagteken is te plaatsen 
bij de stelling dat «op deze wijze ruimschoots het bedrag (wordt) gecompen-
seerd dat voor het casino verloren zou kunnen gaan aan eventuele «kleine» 
inzetten van de grote gokkers die zonder wetswijziging de Nederlandse casi-
no's niet meer zouden bezoeken». Het zou overigens interessant zijn te we-
ten waarop de stelling berust dat het verloren gaan van kleine inzetten ruinv 
schoots wordt gecompenseerd. Gegevens daarover en over een eventuele 
spreiding die zal plaatsvinden indien aan de tafel zal worden ingehouden, 
zijn namelijk niet voorhanden, omdat deze situatie zich niet heeft voorge-
daan. Dit «uitstralingseffect» -we lk bedrag aan inzetten die leiden tot verlies 
of tot prijzen beneden f 1000 doet een speler die incidenteel een prijs boven 
f 1000 ontvangt-zou wel eens aanmerkelijk groter kunnen zijn dan de heer 
Grotenhuis veronderstelt. 

Uit het vorenstaande zou men wellicht afleiden dat de problemen voor het 
voortbestaan van het casino uit de wereld zijn indien maar bepaald wordt 
dat de inzetten zo laag zijn dat de prijzen beneden de vrijstellingsgrens blij-
ven. Afgezien van de omstandigheid dat er internationaal bepaalde verhou-
dingen tussen de inzetten op verschillende speelfiguren worden toegepast -
welke verhoudingen ook in Nederland gelden - en dat deze onderlinge sa-
menhang zou betekenen dat de inzet op pleine wordt verminderd tot mini-
maal f 0,40 en maximaal f 14 indien een inzet op rood, zwart e.d. maximaal 
f 500 mag opleveren, lost een dergelijke opzet de problemen niet op. Er ont-
staat daarentegen een probleem en wel op het gebied van de personeelsbe-
loning. 

In zijn berekening is de heer Grotenhuis volledig voorbijgegaan aan het 
feit dat het zogenaamde speltechnische personeel zijn beloning ontvangt uit 
de fooienpot, de zogenaamde tronc. Het is gebruikelijk dat winnende spelers 
fooien geven die in de tronc terechtkomen. Een belangrijk aandeel van de 
tronc wordt gevormd door de inzetten die «pour les employés» achterblijven 
indien op een enkel nummer (pleine) wordt gewonnen. Bij winst op een 
«chance simple» (rood, zwart e.d.) volgt in het algemeen geen of slechts 
een geringe fooi. Het is duidelijk dat, indien de inzetten worden beperkt, ook 
de inkomsten voor de tronc zullen verminderen. Nu is het in de Nederlandse 
situatie zo dat ten behoeve van het speltechnische personeel een garantiere-
geling is opgenomen, hierop neerkomende dat het personeel bij een te ge-
ringe tronc ten minste een bepaald minimumsalaris ontvangt. De suppletie 
tot dat salaris moet worden betaald door de NSC en moet derhalve komen 
ten laste van het behaalde spelresultaat. Aangezien op grond van de kansbe-
rekening een spelresultaat van f 1 ontstaat bij een totaal aan inzetten van 
f37, betekent een tekort in de tronc van f 1 dat f 37 moet zijn verspeeld, wil de 
NSC aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen. Het suppleren door de 
NSC is verre van denkbeeldig indien tot een substantiële inzetvermindering 
zal worden besloten. 

Naast deze kanttekeningen welke twijfels doen rijzen aan de stelling dat 
met de bedoelde berekening de levensvatbaarheid van casino's is aange-
toond indien men een andere heffingswijze gaat toepassen, kan ook be-
zwaar rijzen tegen de gevolgde cijfermatige opzet van de heer Grotenhuis. 
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Indien men wil bezien of speelcasino's levensvatbaar zijn kan men dit uiter-
aard trachten te doen - zoals hij heeft gedaan - door langs negatieve weg te 
redeneren. Dat wil zeggen dat men tracht te benaderen welk deel van de op-
brengst vermindert bij wijziging van één van de factoren uit een geheel op 
basis van de resultaten van een periode waarin die factor niet gewijzigd was. 
Aangezien dit echter in het onderhavige geval een menselijke factor is - t e 
weten een veranderend speeldgedrag bij spelers indien van prijzen boven 
f 1000 aan de tafel wordt ingehouden - lijkt dit een onzekere wijze van wer-
ken. Die factor is namelijk voor een belangrijk deel van psychologische aard 
en dus als zodanig niet in cijfers te vatten. De uitkomst van een dergelijke re-
denering blijft dan ook volstrekt onzeker. 

Een betere opzet lijkt het om - gegeven het feit van de exploitatiekosten -
te bezien welk bedrag aan inzetten ten minste moet worden behaald om een 
te exploiteren casino te behouden. In deze redenering wordt ervan uitge-
gaan dat de wetgever door casinospelen te legaliseren, aanvaardt dat casi-
no's te exploiteren zullen zijn en blijven. Uit het eerste jaarverslag van de 
NSC blijkt dat de indirecte en directe kosten te zamen ca. f 18,4 min. hebben 
bedragen. Na aftrek van de horeca-opbrengsten en entreegelden van - voor-
zichtig gesteld - f 1,4 min. moet de opbrengst uit casinospelen dus ten 
minste f 17 min. bedragen, wil het casino feitelijk kunnen blijven voortbe-
staan, hetgeen neerkomt op een totaal aan inzetten van ca. f630 min. Zou de 
tronc een tekort opleveren om de gegarandeerde inkomens uit te betalen — 
en bij deze omzet lijkt dat inderdaad het geval - dan moet het totaal der in-
zetten 37 x het eventuele tekort hoger worden. In dit geval is de NSC nog 
niet eens in staat winst aan de Staat af te dragen of een financiële reserve te 
vormen voor het geval er een slechte periode zou optreden. Zeker is de NSC 
dan niet in staat om - indien geen kwijtschelding van belasting zou worden 
ver leend-op grond van een regeling op de bestaande schuld af te betalen. 
Daarvoor is een aanmerkelijk hogere omzet nodig. 

Het geheel overziende, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de heer Gro-
tenhuis, om het voorzichtig te zeggen, minder duidelijk heeft aangetoond 
dat de casino's levensvatbaar zijn bij inhouding van de belasting aan de ta-
fel, dat deze leden hebben gemeend. Ook met behulp van andere veronder-
stellingen is trouwens, naar het voorkomt, niet overtuigend aan te tonen dat 
casino's bij een verandering van heffingswijze levensvatbaar zijn, want het 
menselijke gedrag is niet in cijfers te vatten. Men kan ten slotte niet met cij-
fermatig bewijs komen omdat er, zo er al casino's zouden zijn waar men op 
een dergelijke wijze heft, geen gegevens over verkrijgbaar zijn. De enige 
conclusie die men zou kunnen trekken is dat ten gevolge van de negatieve 
factoren welke aan de heffing door middel van inhouding aan de tafel zijn 
verbonden, gevaar bestaat voor het voortbestaan van de casino's. Gegeven 
dit gevaar, zou het van een onjuist beleid getuigen de NSC te verplichten tot 
inhouding over te gaan, nu de wetgever casino's heeft toegelaten. 

Wat betreft de overige vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie over de 
inhouding aan de tafel - andere dan die in het voorgaande hun beantwoor-
ding hebben gevonden - merk ik het volgende op. Er is enkele keren in het 
voorlopige verslag de vraag gesteld waarom het zo lang geduurd heeft voor 
dat een wetsontwerp over de aan de orde zijnde problematiek is ingediend. 
Hoewel uiteraard enige tijd gemoeid is met een wetgevende procedure, is 
de duur van de procedure niet de belangrijkste reden waarom sinds de ope-
ning van het eerste casino een geruime periode is verstreken vóór het wets-
ontwerp is ingediend. De voornaamste reden is dat voordat de werkzaam-
heden aan het eigenlijke wetsontwerp gestart konden worden, eerst een dui-
delijk beeld moest bestaan van de regeling welke in het ontwerp moest wor-
den vervat. In een langdurig overleg met de (toenmalige) ambtgenoten van 
Economische Zaken en van Justitie en met de Raad voor de Casinospelen en 
de NSC heeft mijn ambtsvoorganger alternatieven onderzocht. Direct na 
mijn optreden heb ik in overleg met mijn ambtgenoten en met de raad deze 
en ook andere alternatieven bestudeerd voordat ik besloot een wetsontwerp 
met deze inhoud in te dienen. Bij dat overleg is de inhouding van de belas-
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ting bij de spelers een terugkerend punt van bespreking geweest. Zoals in de 
memorie van toelichting is uiteengezet, moest naar aanleiding van die be-
sprekingen de conclusie worden getrokken dat de inhouding geen reële toe-
komstperspectieven bood. Het is naar mijn oordeel niet zo dat de Regering 
daarbij te snel is gezwicht voor de argumenten van de raad en de NSC. Alle 
argumenten die in de vragen van deze leden liggen besloten, zijn bij die be-
sprekingen aangevoerd en op hun waarde getoetst. 

Deze leden vragen welke vertraging optreedt als men bij winst op één 
nummer in plaats van 36x de inzet nu 27x de inzet zou uitbetalen en de an-
dere inzetfiguren relatief even belangrijk zouden worden verminderd. Zij 
hebben gelijk als zij stellen dat dit een kwestie is van andere vermenigvuldi-
gingsfactoren, die uit het hoofd zijn te leren. Daarbij moet dan echter wel 
worden bedacht dat zij dan niet meer spreken over het internationaal beoe-
fende roulettespel dat is gebaseerd op de hiervoren reeds aangeduide «éga-
lité des chances», maar over een geheel ander spel, dat bovendien een an-
dere wijze van kansspelbelastingheffing tot gevolg zou moeten hebben. In 
de door hen gekozen opzet wordt de vrijstellingsgrens van f 1000 dan name-
lijk opzij gezet, ledere uitkering - hoe gering ook - wordt dan aan de heffing 
onderworpen. Zouden deze leden de kleine uitkeringen toch onbelast willen 
laten, zoals op grond van de bestaande wet dient te geschieden, dan is de 
kans op spelvertraging in wezen even groot. De croupiers moeten dan twee 
reeksen vermenigvuldigingsfactoren toepassen, te weten de ene reeks bij 
prijzen tot en met f 1000 en de andere reeks bij prijzen boven f 1000. Het 
spreekt vanzelf dat - nog afgezien van de kans op vergissingen - deze toe-
passing even moeilijk en dus even tijdrovend is dan inhouding bij een onge-
wijzigd laten van de uitkeringsverhoudingen. Bovendien zou de gekozen op-
zet erop neerkomen dat belasting wordt geheven per spel en niet over het 
resultaat van een speelperiode. 

Tot slot zij aan het adres van de leden van de P.v.d.A.-fractie opgemerkt 
dat bij inhouding aan de tafel geen aanwijzbare «lekken» ontstaan, maar dat 
andere, hiervoor toegelichte argumenten ertoe hebben geleid dat niet is 
aangedrongen op het toepassen van deze heffingswijze, maar dat een voor-
stel tot wijziging ervan is gedaan. 

Nu een aantal vragen van de leden van de C.D.A.-fractie eveneens is 
gesteld door de leden van de P.v.d.A.-fractie, zij het in andere bewoordin-
gen, verwijs ik kortheidshalve voor de beantwoording ervan naar het vooraf-
gaande. Uit het betoog van de leden van de C.D.A.-fractie valt af te leiden dat 
zij twee groepen spelers onderscheiden, namelijk de spelers die uit zijn op 
prijzen boven f 1000 in het voorlopige verslag veelal aangeduid met de term 
grove gokkers - en de kleinere spelers. De aldus gecreëerde tegenstelling 
lijkt eerder kunstmatig dan reëel, indien men uitgaat van de ervaringen wel-
ke in de Nederlandse casino's zijn opgedaan. Die ervaringen leren dat de ge-
middelde speler slechts incidenteel inzetten doet waarmede prijzen boven 
f 1000 kunnen worden gewonnen en in het algemeen zijn inzetten betrekke-
lijk laag houdt. Dat een dergelijke speler als grove speler wordt gekwalifi-
ceerd, is, naar het voorkomt, te generaliserend gesproken. Uitgaande van 
het speelgedrag van de gemiddelde speler lijkt inderdaad te zijn voldaan aan 
het uitgangspunt van het wetsontwerp-Geurtsen en Van Schaik dat casino's 
vooral bedoeld zijn voor betrekkelijk kleine spelers. Het feit dat het aantal 
prijzen boven f 1000 betrekkelijk gering in aantal is, namelijk circa 4% van 
het totale aantal uitgekeerde prijzen, kan als illustratie hiervoor worden aan-
gevoerd. Dat dit aantal nochthans tot een grote belastingschuld heeft geleid, 
berust op de omstandigheid dat deze prijzen qua bedrag niet een evenredig 
maar een veel meer dan evenredig deel uitmaken van de uitgekeerde prijzen 
en dus ook veel meer dan evenredig tot het ongunstige resultaat hebben bij-
gedragen. 

Op de spelvertraging is al eerder ingegaan. Eén aspect is daarbij niet aan 
de orde gekomen, namelijk de hoogte van de perceptiekosten bij inhouding 
van kansspelbelasting aan tafel. Een dergelijk incassosysteem is niet goed 
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denkbaar zonder dat tevens een intensieve fiscale controle ter plaatse wordt 
uitgeoefend. In België is deze consequentie destijds ook uit het daar toege-
paste - relatief veel simpeler dan het Nederlandse - inhoudingssysteem ge-
trokken. In dat land waren in elk casino gedurende de openstelling perma-
nent ten minste twee — en in drukkere seizoendagen meer - belastingambte-
naren aanwezig om toezicht op de inhouding en op de voortgang te houden. 
Toepassing van een intensieve controle in Nederland zou per casino neerko-
men op ca. 20 a 25 manjaren. De hoge kosten hiervan en het feit dat voor an-
dere - i n mijn ogen: dringender -controletaken op dit moment al minder 
ambtenaren beschikbaar zijn dan wenselijk is, vormen mede een overwe-
ging om niet aan te dringen op een systeem van inhouding aan de tafel. Of 
en in hoeverre de hoogte van de perceptiekosten een rol heeft gespeeld in 
België om van heffingssysteem te veranderen, kan ik niet nagaan. 

Het doet mij genoegen dat de leden van de C.D.A.-fractie mijn opvatting 
delen dat de heffing van belasting over de winst die een speler in een speel-
periode behaalt, te veel ontduikingsmogelijkheden openlaat en daarom 
moet worden afgewezen. 

Het verheugt mij dat de leden van de V.V.D.-fractie door mijn betoog in de 
memorie van toelichting tot de slotsom zijn gekomen dat het bestaande re-
gime van kansspelbelasting voor casinospelen moet worden aangepast. 

De meeste vragen van het lid van de DS'70-fractie zijn in het vorenstaande 
reeds beantwoord. Ik moge dit lid dan ook daarnaar verwijzen. Bij de vraag 
of het in stand houden van casino's een doel van overheidsbeleid is, lijkt dit 
lid te zijn uitgegaan van de gedachte dat, als een casino niet rendabel is, dit 
op zich zelf geen argument mag zijn voor een wijziging van fiscale regelen. 
Met deze geachte zou men kunnen instemmen. Maar dat is hier niet aan de 
orde, want de Nederlandse casino's zijn - los van de belastingheffing - zeer 
goed exploitabel gebleken. Toegegeven kan worden, dat het in stand nou-
den van speelcasino's niet primair een overheidstaak is, maar het is wel zo, 
dat de wetgever de openbare casino's heeft gelegaliseerd. Daarom mag 
worden verwacht dat de wetgever de casino's een reële kans op bestaan 
geeft door een op casinospelen afgestemde fiscale regeling te treffen. 

Naar aanleiding van de vraag in hoeverre de van de introductie der casi-
no's verwachte voordelen zijn gerealiseerd, zij in herinnering gebracht dat 
de voornaamste overwegingen van legalisatie waren: 

- de stimulering van het toerisme; 
- het terugdringen van het aantal illegale casino's; 
- het indammen van de over de grens verdwijnende gelden van Neder-

landers die buitenlandse casino's bezoeken. 

Dat de casino's hebben bijgedragen aan zowel het binnenlandse toerisme 
als het vreemdelingenverkeer, is af te leiden uit het ver boven de verwach-
tingen liggende aantal bezoeken, dat in 1978 voor Zandvoort en Valkenburg 
rond 700 000 heeft bedragen. Hiervan bestond 20% uit bezoeken van vreem-
delingen. Het feit dat 560 000 bezoeken in dat ene jaar op rekening van land-
genoten komen en dat deze voor een te verwaarlozen klein deel uit de ge-
meente van vestiging van het speelcasino zelf afkomstig waren, bewijst wel 
dat de casino's aan een behoefte tegemoet komen, welke zonder het be-
staan van casino's wellicht in het buitenland of in illegale casino's zou zijn 
bevredigd. 

Op de concrete vraag in welke mate legalisatie van casinospelen heeft ge-
leid tot het verdwijnen van illegale speelgelegenheden - een vraag die ook 
door de leden van de D'66-fractie aan het slot van het voorlopige verslag is 
gesteld - moet ik het antwoord schuldig blijven. Omtrent een onderdeel van 
de zogenaamde verborgen criminaliteit zijn uiteraard geen cijfermatige ge-
gevens voorhanden. Wel heeft de invoering van de nieuwe wetgeving op 
het gebied van casinospelen geleid tot verscherping van de controle op ille-
gale speelgelegenheden. Sindsdien zijn geregeld illegale casino's opge-
spoord en buiten bedrijf gesteld. Ik verwijs nog naar het antwoord van de 
Minister van Justitie op vragen van mevrouw Haas-Berger (Aanhangsel bij 
de Handelingen der Tweede Kamer, zitting 1978-1979, nr. 630). 
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ALTERNATIEVEN VOOR HET VOORSTEL VAN DE REGERING 

Als alternatief voor het wijzigingsvoorstel doet de P.v.d.A.-fractie de sug-
gestie om tegenover de mindere inkomsten van de spelers bij inhouding aan 
de tafel de tronc af te schaffen en het personeel een vast salaris uit te beta-
len. Bij nadere overweging stuit men al spoedig op bezwaren. De gedachte 
achter deze suggestie lijkt te zijn om door het afschaffen van fooien de spe-
lers compensatie te verschaffen voor de geringere uitkeringen uit het spel. 
Uitgaande van het feit dat fooien in het algemeen relatief laag zijn - bij winst 
op «pleine» bedragen zij meestal ca. 3% - e n van het feit dat de belasting 
25% bedraagt, is de compensatie voorde spelers zeer gering te noemen. 

Veel ernstiger wordt de situatie bij afschaffing van het fooiensysteem voor 
de speelcasino's. Zoals al eerder in deze memorie is gezegd, moet een tekort 
van de tronc van f 1 worden opgevangen met een verhoging van de inzetten 
van in totaal ten minste f 37. Gesteld nu dat het speltechnische personeel 
een inkomen zou genieten van gemiddeld f 30000 - dit is slechts een voor-
beeld; in werkelijkheid kunnen de salarissen aanmerkelijk hoger zijn als ge-
volg van de zevendaagse werkweek, ploegendienst, nachtwerk etc. - dan 
moet een verhoging aan inzetten bij een personeelsbestand van 500 man 
liggen in de orde van grootte van f 550 min., enkel om de vaste salarissen te 
kunnen uitbetalen. Nog daargelaten of men in staat is kwalitatief goed ge-
schoold personeel tegen vaste salarissen aan te trekken, valt te betwijfelen 
of men in staat zal blijken te zijn het gemis aan inkomsten uit de tronc op de-
ze wijze op te vangen. 

De hierboven geschetste gevolgen doen zich uiteraard ook voor indien 
men de grens van de vrijstelling verhoogt van f 1000 naar f 2000. Voor speel-
casino's is afschaffing van de tronc van wezenlijker belang dan verhoging 
van de vrijstelling. Overigens blijven aan een vrijstelling van prijzen van 
f2000 of minder dezelfde nadelen verbonden aan inhouding aan de tafel als 
vrijstelling van prijzen van f 1000 of minder-spelvertraging, vermindering 
van de tronc, veranderend speelgedrag etc. - al is te verwachten dat de ge-
volgen minder ernstig zullen zijn. Een kleine indicatie hieromtrent kan wor-
den gegeven door te vermelden dat van de belaste prijzen bij roulette ca. 
40 % van het aantal dat thans boven f 1000 uitkomt en ca. 30 % van het be-
drag van die prijzen beneden de f 2000 blijft. Een verhoging van de vrijstel-
ling met f 1000 houdt dan ook geen garantie in voor het voortbestaan op lan-
gere termijn van speelcasino's, omdat de kansspelbelasting - bij overne-
ming - ook in dat geval het spelresultaat zal overtreffen. 

Voordat ik commentaar geef op de suggestie om de vrijstellingsgrens te 
verhogen en in samenhang daarmede eventueel het prijsbegrip zo te wijzi-
gen dat de inzet op de prijs in mindering kan worden gebracht, wil ik eerst 
het karakter van de vrijstelling nader belichten. In het oorspronkelijke ont-
werp van wet op de loterijbelasting (zitting 1959-1960 - 5787) werd het voor-
stel gedaan om alle prijzen in kansspelen met een hoofdprijs van ten hoog-
ste f 1000 vrij te stellen en prijzen van f 100 en minder in de overige gevallen. 
Er was dus sprake van een beperkte vrijstelling. De achterliggende filosofie 
is dat een vrijstelling eigenlijk niet past in een heffing gebaseerd op het bui-
tenkansbeginsel: elk voordeel - hoe gering ook - moet in wezen met belas-
ting worden getroffen. Slechts om praktische redenen werd toch een vrijstel-
ling geïntroduceerd, en wel om te voorkomen dat de belasting ook zou moe-
ten worden geheven van allerlei kleine geld- en goederenprijzen met de 
daaraan verbonden bezwaren van waardebepaling en van inhouding c.q. 
verrekening van de verschuldigde belasting. Vandaar ook de betrekkelijk be-
scheiden aard van de voorgestelde vrijstelling. Door aanvaarding van een 
amendement-Peschar is de vrijstelling enigszins verruimd en gesteld op 
f 1000, ongeacht de hoogte van de prijzen die met een kansspel kunnen wor-
den behaald. 

Met het buitenkansbeginsel is bovendien in overeenstemming dat in de 
kansspelbelasting niet een vrijstelling is opgenomen, zoals wel het geval is 
in de belastingen welke op het draagkrachtbeginsel berusten. Het is dus niet 
zo dat prijzen slechts in de heffing worden betrokken voor zover ze de vrij-
stelling te boven gaan. De vrijstelling geldt enkel indien prijzen beneden die 
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grens blijven. Het gevolg van deze methode van belastingheffing is dat bij 
de inhouding prijzen tussen f 1000,01 en ca. f 1334 netto minder opleveren 
dan bij voorbeeld een prijs van f1000, hetgeen door spelers die prijzen in die 
orde van grootte ontvangen als een onrechtvaardigheid zou kunnen worden 
beschouwd. Dit effect is reeds in 1961 onderkend. Juist met het oog op het 
effect van een te scherpe overgang tussen nog niet en net wel belaste prijzen 
- bij een in die jaren relatief hoge grens van f 1000 - heeft de Regering bij de 
totstandkoming van de Wet op de loterijbelasting bezwaren aangevoerd te-
gen het amendement-Peschar. Bekend met deze bezwaren, heeft de Tweede 
Kamer destijds de vrijstelling in haar huidige opzet toch aanvaard. 

Ingaande op de suggestie van deze leden om de vrijstelling te verhogen, 
merk ik in de eerste plaats op dat - gelet op de motieven welke golden tot in-
voering van de vrijstelling en gelet op het buitenkansbeginsel zoals dat in de 
Wet op de kansspelbelasting is neergelegd - een verhoging niet goed is te 
motiveren met een aanpassing aan het prijspeil. Een verhoging zou met het 
oog op de wetsgeschiedenis dan ook slechts voor de hand liggen wanneer 
de hiervoor aangestipte praktische bezwaren zich bij de toepassing van de 
vrijstelling doen gevoelen. Daarvan is mij echter niets bekend. 

Voorts pleit tegen een verhoging van de vrijstelling in haar huidige vorm 
dat, naarmate de grens hoger wordt, een «grensoverschrijding» door de 
prijswinnaars des te scherper wordt gevoeld. 

Ten slotte speelt ook het budgettaire effect een belangrijke rol. Verhoging 
van de vrijstelling voor alle kansspelen - en dat bepleiten deze leden - leidt 
tot een aanmerkelijke daling van de kansspelbelastingopbrengst. Hoe groot 
die daling zal zijn is moeilijk nauwkeurig te bepalen, maar bij een verhoging 
van de vrijstelling tot prijzen van f2 000 moet met een derving worden gere-
kend in de orde van grootte van f 5 min., nog afgezien van het effect dat de 
verhoging heeft voor de belastingopbrengst bij casinospelen. 

Het hiervoor gesignaleerde effect van de zogenaamde grensoverschrij-
ding zou kunnen worden weggenomen door de huidige vrijstelling te ver-
vangen door een zogenaamde belastingvrije voet. Zo'n «voet» is bekend bij 
de zogenaamde draagkrachtbelastingen als de inkomsten- of de vermogens-
belasting. Een «voet» past - zoals reeds gezegd - in wezen niet in de buiten-
kansfilosofie, welke aan de kansspelbelasting ten grondslag ligt. 

Nog afgezien hiervan, is het budgettaire effect, ook als de belastingvrije 
voer tot f 2 000 beperkt wordt gehouden, aanzienlijk groter dan dat van een 
verhoging van de huidige vrijstelling. Het komt er namelijk op neer dat dan 
elke belaste prijs tot een extra derving leidt van f 500, zijnde de belasting 
over f 2 000. 

Op grond van de vorenstaande beschouwingen ben ik er niet van over-
tuigd geraakt dat het op dit moment aanbeveling verdient de huidge vrij-
stelling te verhogen of een belastingvrije voet te introduceren. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie doen ook nog de aanbeveling het prijzen-
begrip te wijzigen in die zin, dat de inzet op de prijs in mindering mag worden 
gebracht. De inzet vervult dan, alleen in de situatie dat winst wordt gemaakt, 
als het ware dezelfde rol als de aftrekbare kosten vervullen bij de inkomsten-
belasting. Het lijkt erop dat deze leden hier een vergelijking hebben getrok-
ken met de belastingen naar draagkracht, een vergelijking die mijns inziens 
niet mag worden getrokken. Nog afgezien hiervan kan de aanbeveling in-
houdingsplichtigen bij de uitvoering voor problemen plaatsen. Een voor-
beeld kan dit duidelijk maken. Stel dat een prijswinnaar in de lotto op zijn 
formulier twaalf kolommen heeft ingevuld en op slechts één kolom een prijs 
ontvangt; moet dan de gehele inzet of slechts één twaalfde deel daarvan op 
de prijs in mindering worden gebracht? En indien hetzelfde geschiedt bij een 
zogenaamd systeemformulier waarbij de invulling van één kolom bij een 
maximale inzet neerkomt op deelneming aan het spel met vierenzestig ko-
lommen met even zovele kansen op het behalen van een prijs? 

Op de vraag of het waar is dat in casino's feitelijk een ander begrip «prijs» 
wordt gehanteerd, in die zin dat de winstuitkering minus de inzet wordt ge-
noteerd, kan het volgende antwoord worden gegeven. Aan de tafelchefs die 
verantwoordelijk zijn voor het noteren van prijzen waarover belasting is ver-
schuldigd is de uitdrukkelijke opdracht verstrekt dat de prijs in de zin van de 
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wet wordt genoteerd, dat wil zeggen de uitkering vermeerderd met de inzet. 
Bij de regelmatig voorkomende controle door de Raad voor de Casinospelen 
is niet gebleken dat een andere wijze van notering wordt gevolgd. 

Het lid van de G.P.V.-fractie zou de voorkeur geven aan een systeem van 
heffing bij de aankoop van fiches. Uit het door dit lid gegeven cijfervoor-
beeld - ik veronderstel dat het bedrag van f 133 op een zetfout berust en 
f 1334 moet zijn - leid ik af dat bovendien een afrekening moet volgen aan 
het einde van de speelperiode wanneer een speler zijn fiches weer in geld 
omwisselt. De afrekening bij het verlaten van het casino is misschien door 
dit lid niet zo bedoeld, doch het voorbeeld laat, naar het voorkomt, geen 
andere conclusie toe dan dat de afrekening dan moet volgen. Als voordelen 
van het systeem noemt dit lid de eenvoud, het gemak van de heffing en het 
feit dat de spelers wordt duidelijk gemaakt dat het beoefenen van kansspe-
len wordt belast. 

Het lijdt inderdaad geen twijfel dat aan een dergelijk systeem aantrekkelij-
ke kanten zitten uit een oogpunt van belastingheffing. Maar dan moet iedere 
speler zich zo gedragen als de belastingwetgever heeft bedoeld. De belang-
rijkste voorwaarde voor het slagen van dit systeem is namelijk dat alle trans-
acties -omwisselen van gedl in fiches en omgekeerd - moeten verlopen 
via de «officiële» kassen. Transacties tussen spelers onderling, of deze nu 
binnen of buiten het casino plaatsvinden, zouden niet mogen voorkomen. 
Het komt mij voor dat dit een weinig realistische voorwaarde is, als men be-
denkt dat in veel gevallen familieleden, relaties of kennissen zich op dezelfde 
tijd binnen de casinodeuren bevinden en aan elkaar, indien nodig, fiches of 
geld verstrekken om verder te spelen of om consumpties te betalen. 

Stelt men deze voorwaarde echter niet, dan zal - als gevolg van de belas-
tingheffing - een op grote schaal bedreven ruilmarkt tussen spelers ont-
staan. Winnende spelers zullen hun fiches verkopen aan pas binnenkomen-
de spelers die geen of weinig fiches van de kas betrekken of aan verliezende 
spelers. Van een functionerende belastingheffing is dan geen sprake meer. 

Een ander nadeel is dat het casino van elke speler een administratie op 
naam moet bijhouden van alle transacties die zowel aan de centrale kas als 
aan de wisselkassen in het casino zelf worden verricht. Dat dit tot een om-
vangrijke administratie en dus tot uitbreiding van personeel moet leiden, ligt 
voor de hand, terwijl niet voldoende zeker is dat het systeem optimaal func-
tioneert. 

Met name op grond van de ontduikingsmogelijkheden ben ik al vóór de 
totstandkoming van het onderhavige wetsvoorstel tot de slotsom gekomen 
dat een wetsvoorstel niet deze richting zou moeten uitgaan. 

VERLIESCOMPENSATIE BIJ KANSSPELBELASTING 

Wanneer men zich na de sinds 1976 met casinospelen opgedane ervarin-
gen opnieuw voor de vraag gesteld ziet op welke wijze de belastingheffing 
moet worden geregeld met betrekking tot deze spelen, ontkomt men er naar 
mijn mening niet aan het verschil in karakter van deze spelen en dat van de 
andere kansspelen in de overwegingen te betrekken. Dat ik in deze mening 
niet alleen sta, blijkt ook wel uit het voorlopig verslag waarin de suggesties 
van diverse zijden voor een andere opzet van de heffing mede zijn geba-
seerd op dit verschil. Het lijkt tegen deze achtergrond toch te eenvoudig om 
te stellen dat alle kansspelen de elementen «inzet» en «prijs» bevatten en 
deze stelling als uitgangspunt te nemen voor een andere heffingswijze, met 
voorbijzien van andere van belang zijnde factoren. 

Een van die factoren is de betrokkenheid bij c.q. de invloed op het spelver-
loop als gevolg van de aard van de verschillende kansspelen. Bij loterijen bij 
voorbeeld is de betrokkenheid van de spelers beperkt tot het doen van in-
zettten, door middel van het kopen van een of meer loten. Bij roulette ligt de 
situatie wezenlijk anders. Aangezien dat spel is gebaseerd op de gelijkheid 
van kansen tussen de organisator en het collectief van spelers kunnen de 
spelers met behulp van de hoogte en de spreiding van de inzetten trachten 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15 358, nr. 5 18 



het door hen te behalen resultaat te beïnvloeden. Het enkel op winst spelen 
vergt een geheel andere wijze van inzetten dan het met zo weinig mogelijk 
verlies spelen. Het eerder gegeven voorbeeld dat een speler tegelijkertijd 
(nagenoeg) gelijke bedragen op rood en zwart of op even en oneven inzet, is 
hiervan een duidelijke illustratie. Andere voorbeelden van de wijze waarop 
het risico kan worden gespreid zijn er legio. Het is dan ook niet voor niets dat 
bij roulette in het algemeen gesproken wordt in termen van winst en verlies 
en niet van prijzen. 

Met de «égalité des chances» bij het roulettespel hangen noodzakelijker-
wijs samen de uitkeringsverhoudingen welke worden gehanteerd. Uitgaan-
de van een oneindige reeks van spelen staan tegenover één winnende inzet 
op pleine vijfendertig verliezende inzetten van gelijke orde op de andere 
nummers, tegenover één winnende inzet op cheval zeventien verliezen in-
zetten van gelijke orde op de andere mogelijke chevaux, enz. De uitkerings-
verhoudingen liggen derhalve op grond van de kansberekening vast en zijn 
van een geheel andere orde dan die van bij voorbeeld de Staatsloterij. Bij de 
«hoofdprijs» bij roulette bedraagt zij 35 :1 , bij de «hoofdprijs» bij de Staats-
loterij 20 000 :1 (of, uitgaande van de prijs met inbegrip van de overgeno-
men kansspelbelasting: 26 667 :1). 

Men mag ook niet over het hoofd zien dat bij voorbeeld loterijen steeds een 
eenmalig gebeuren zijn, die met min of meer regelmatige tussenpozen kun-
nen terugkeren, terwijl het casinospel daarentegen juist bestaat uit een aan-
tal kort op elkaar volgende spelen. 

Is het, gezien het vorenstaande, dan niet verwonderlijk dat voor de belas-
tingheffing getracht is aansluiting te vinden bij de «eigenaardigheid» van ca-
sinospelen? Dat gezocht is naar een mogelijkheid om hetgeen als buiten-
kans bij deze spelen wordt ervaren, te weten de winst, in de heffing te be-
trekken? Dat niet het resultaat per keer dat het balletje rolt, maar per periode 
dat de speler aan het spel deelneemt, bepalend is? 

Zo beschouwd - winst per speelperiode belasten - zou men bij casinospe-
len slechts van verliescompensatie kunnen spreken wanneer het verlies uit 
het spel gedurende een speelperiode (bij voorbeeld het roulettespel op een 
zaterdagavond) wordt gecompenseerd met de winst uit het spel gedurende 
een eerdere of latere speelperiode (bij voorbeeld het roulettespel op een 
volgende zaterdagavond). Vertaald voor een loterij zou men het verlies op 
loterij nr. 1 kunnen compenseren met het verlies op bij voorbeeld loterij nr. 
2. Deze gedachte die bij de meer traditionele kansspelen niet als richtsnoer 
heeft gegolden, heeft ook niet voorgezeten bij het voorstel tot wijziging van 
de kansspelbelasting voor casinospelen. Uitgangspunt bij het onderzoek 
naar een ander systeem is geweest het resultaat per speelperiode: zodra de 
buitenkans gedurende een speelperiode tot een winst van meer dan f1000 
leidt, zijn e r - ongeacht de verliezen in voorafgaande speelperioden-ter-
men aanwezig voor belastingheffing. 

Het vorenstaande zou de leidraad hebben gevormd indien de spelers als 
belastingplichtige hadden kunnen worden aangewezen. Aangezien dat ech-
ter niet mogelijk w a s - doordat dan op vrij eenvoudige wijze de belasting 
had kunnen worden ontdoken - is voorgesteld de vergunninghouder als vol-
doeningsplichtige aan te wijzen. In de memorie van toelichting is uiteen-
gezet waarom de hier bedoelde aanwijzing is geschied. De belasting moet -
bij aanvaarding van het voorstel - worden voldaan over het door deze te be-
halen brutospelresultaat. Daarmede wordt eigenlijk bedoeld het totale bru-
tospelresultaat over de gehele duur van de door de vergunninghouder te ex-
ploiteren casino's. Met deze bedoeling strookt het wél dat een incidenteel 
negatief brutospelresultaat van een bepaald tijdvak in mindering komt op 
een positief brutospelresultaat van een volgend tijdvak, omdat de vergun-
ninghouder anders over meer dan het totale brutospelresultaat belasting 
zou moeten voldoen. 

Met deze kanttekeningen hoop ik voldoende te zijn ingegaan op vragen 
welke zijn gerezen naar aanleiding van het gebruik van de term «verliescom-
pensatie» in de memorie van toelichting. Vermoedelijk heeft deze term 
mijn bedoeling niet zuiver weergegeven. 
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Na deze uiteenzetting staat nog een vraag ter beantwoording open. Dat is 
de vraag van het S.G.P.-lid of het principe van belasting van de brutowinst 
van de kansspelorganisator zal meebrengen dat baccara/chemin-de-fer 
voortaan ook gespeeld kan worden. Zoals dit lid terecht heeft opgemerkt zou 
de vergunninghouder bij baccara/chemin-de-fer slechts gelegenheid bieden 
tot beoefening van dat spel, doch - anders dan bij roulette of black-jack -
niet zelf aan dit spel deelnemen. Onder het bestaande belastingregime bete-
kent dit dat de speler die op een bepaald moment de bank houdt en derhal-
ve de prijzen ter beschikking stelt, als inhoudingsplichtige moet optreden. 
Baccara/chemin-de-fer behoort niet tot de toegelaten spelen, waarschijnlijk 
mede doordat moeilijkheden zijn voorzien van het afdwingen van de nale-
ving van de inhoudingsplicht. Onder het voorgestelde regime zal deze be-
lemmering voor de beoefening van baccara/chemin-de-fer zijn opgeheven. 

Indien de vraag zou rijzen of dit spel in casino's moet worden toegelaten, 
zal het belastingregime in mijn ogen niet als argument mogen worden aan-
gevoerd om de bestaande situatie te handhaven. Overeenkomstig mijn op-
vatting omtrent de rol van de belastingheffing in het maatschappelijke leven, 
zal de beslissing of - en zo ja, wanneer - dit spel onder de toegelaten kans-
spelen wordt gerangschikt, door de voor het casinobeleid verantwoordelijke 
instanties dienen te worden genomen. 

HET DOOR DE REGERING VOORGESTELDE STELSEL 

Alvorens in te gaan op de vragen over het voorgestelde stelsel, breng ik in 
herinnering dat dit stelsel niet een eerste keus is geweest, maar dat ten ge-
volge van de bezwaren die aan andere alternatieven kleven, uiteindelijk voor 
deze regeling is gekozen. Gelet op de gevolgen van handhaving van het be-
staande stelsel en gezien ook de ervaringen die thans met de kansspelbelas-
tingheffing door middel van overneming bij casinospelen zijn opgedaan, 
bleek de keuze van een ander systeem onontkoombaar. Bij het doen van 
zo'n keuze kan men naar mijn mening niet de ogen sluiten voor de werkelijk-
heid dat casinospelen weliswaar op dezelfde algemene noemer van kans-
spelen zijn te brengen, maar toch op een aantal punten wezenlijke verschil-
len vertonen met meer traditionele kansspelen, zoals loterijen en prijsvra-
gen, en dat deze verschillen als zodanig worden ervaren en ook in de belas-
tingheffing tot uiting moeten komen. In het voorgaande is al op enkele van 
die verschillen gewezen. Ook bij de behandeling van het initiatiefvoorstel-
Geurtsen en Van Schaik is daar met het oog op de belastingheffing aan gere-
fereerd. 

Een tweede gedachtenlijn die als een rode draad heeft gefungeerd bij het 
zoeken naar een oplossing voor de gerezen financiële problemen is geweest 
dat, waar casinospelen uitdrukkelijk in Nederland zijn toegelaten, de belas-
tingheffing geen belemmering mag vormen voor het voortbestaan op lan-
gere duur van de officiële speelcasino's. 

Een ander, niet weg te cijferen aspect bij het zoeken naar een oplossing is 
geweest dat een ander stelsel - evenals trouwens het bestaande stelsel bij 
de overige kansspelen - op vrij eenvoudige wijze uitvoerbaar moet zijn, zo-
dat daaruit geen betrekkelijk hoge perceptiekosten voortvloeien of een on-
evenredig zwaar beroep moet worden gedaan op het controlerende appa-
raat. Wat dit laatste betreft, behoef ik er slechts op te wijzen dat speelcasi-
no's in beginsel zeven middagen, avonden en gedeelten van de nacht zijn 
opengesteld en dat een permanente controle ter plaatse relatief veel man-
kracht vergt. 

De vraag uit de P.v.d.A.-fractie of een verschil in heffingsmethodiek voort-
vloeiend uit de vorm van het kansspel dat men beoefent, verdedigbaar is, 
beantwoord ik dan ook, gezien het vorenstaande, bevestigend. 

Bij de volgende vragen uit deze fractie omtrent de toepassing van het be-
staande regime is, om te beoordelen of de belastingheffing bij casinospelen 
in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel, kennelijk als vertrekpunt 
gekozen de mate waarin van de overneming feitelijk wordt gebruik gemaakt. 
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Inderdaad is het zo dat bij de Staatsloterij en bij de sporttoto of lotto bij 
slechts enkele prijzen de overneming wordt toegepast, te weten bij de 
Staatsloterij in het algemeen 11x per jaar en bij de toto en lotto in het alge-
meen 52x per jaar. Er zijn echter ook kansspelen waarbij prijzen in natura 
worden verstrekt en waarbij even zovele malen de belasting wordt overge-
nomen als de waarde in het economische verkeer van zo'n prijs de 
f 1000-grens overtreft. Het is nog maar de vraag of het aantal prijzen boven 
de f 1000 beneden de 4% van het totale aantal blijft, zoals bij casinospelen 
het geval is. 

Naar mijn mening moet evenwel van een ander vertrekpunt worden uitge-
gaan. Indien een stelsel de keuze biedt uit verschillende heffingsmethoden -
zoals in casu: inhouding of overneming - moet het oordeel, of de belasting-
heffing in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel, niet afhangen 
van het antwoord op de vraag of, en in hoeveel gevallen, één van de hef-
fingsmethoden in de praktijk wordt toegepast, maar van het antwoord op de 
vraag of de keuze bij alle kansspelen gelijkelijk kan worden uitgebracht. En 
dit is inderdaad, zowel bij de meer traditionele kanssplen als bij de casino-
spelen, het geval. Dat er bij andere kansspelen feitelijk niet voor iedere prijs 
boven M000 gebruik wordt gemaakt van de overneming, vindt zijn oorzaak 
veelal in omstandigheden welke buiten de belastingwet vallen. Zo blijkt uit 
de Wet op de kansspelen en daarop gebaseerde voorschriften dat bij de 
Staatsloterij, de toto en de lotto de belasting slechts kan worden overgeno-
men bij de hoofdprijs. Voor wat betreft kansspelen waarop het Kansspelen-
besluit ziet, wordt het feitelijke gebruik van de overneming uiteraard beperkt 
door de zogenaamde 60:40 (of 30:70) verhouding, waarmede wordt aange-
geven dat de prijzen en premies, de eventueel voor rekening van de vergun-
ninghouder te nemen kansspelbelasting en de overige onkosten te zamen 
niet meer mogen bedragen dan 40 pet. (of in uitzonderingsgevallen: 70 pet.) 
van de totale inleg. 

Wat de overneming zelf betreft, wijs ik erop dat deze op dezelfde wijze uit-
pakt bij casinospelen als bij andere kansspelen. Neemt men bij voorbeeld de 
hoofdprijs van de Staatsloterij, dan wordt veelal gemakshalve van een prijs 
van «vijf ton» gesproken. In werkelijkheid echter dient de organisator niet 
f500 000, maar 100/75 x dit bedrag, zijnde ca. f 666 667 als prijs te rekenen, 
waarop M66 667 aan kansspelbelasting wordt ingehouden. Het nettobedrag 
dat de speler ontvangt is zichtbaar, het brutobedrag dat door de organisator 
moet worden uitgekeerd, althans dat ten laste van het door hem uit het kans-
spel te ontvangen saldo komt, blijft in de meeste gevallen onzichtbaar of de 
speler is zich daarvan niet bewust. 

Ik kan niet goed inzien dat, indien de overneming bij kansspelen wordt 
toegepast, de speler met een prijs boven M000 in strijd met het geldende -
en in de wet neergelegde - stelsel zou worden bevoordeeld. Dat die overne-
ming pas geschiedt vanaf de grens van M000 lijkt eerder - vanuit het buiten-
kansbeginsel geredeneerd - op een bevoordeling van degenen die prijzen 
beneden die grens genieten en niet met de kansspelbelasting, in welke vorm 
dan ook, worden geconfronteerd. 

Dat de overneming in feite geschiedt ten koste van wat aan de Staat had 
moeten worden afgedragen, is bij vluchtige beschouwing een juiste consta-
tering. Naast de opbrengst, welke bij overneming voor een deel als kans-
spelbelasting en voor een deel als afdracht door het Ministerie van Economi-
sche Zaken wordt verantwoord, zou bij inhouding nog een bedrag aan kans-
spelbelasting van de spelers aan de Staat toekomen. Bedacht moet evenwel 
worden dat juist door de twijfels omtrent het voortbestaan van casino's er 
niet op is aangedrongen dat de vergunninghouder tot inhouding zou over-
gaan. Zou inhouding leiden tot sluiting van casino's, dan zou geen op-
brengst meer aan de Staat worden afgedragen. Het aanvaarde gevolg van 
de keuze om tot overneming van de belasting over te gaan is dat de overge-
nomen belasting komt ten laste van de winst van de kansspelorganisator. 
Door de P.v.d.A. fractie wordt voorts gevraagd o f - nu de belasting wordt 
geheven van het.bruto spelresultaat - artikel 4, eerste lid, letter a, van de Wet 
op de kansspelbelasting moet worden aangepast. Deze bepaling bevat de 
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vri jstel l ing van belasting voor prijzen beneden f1000. Bij de aan het w o o r d 
zijnde fractie leeft kennelijk de vrees dat in de nieuwe opzet de vr i jstel l ing 
ook moet worden toegepast bij de heff ing van de kansspelbelasting over ca-
sinospelen. Ik deel die vrees om twee redenen niet. In de eerste plaats word t 
in het voorgestelde artikel 3, eerste l id , letter a, bepaald wat bij deze spelen 
het voorwerp van belast ing is, waarover belasting moet worden geheven. Dat 
is het verschil tussen de in een t i jdvak ontvangen inzetten en de ter beschik-
king gestelde pri jzen. Uit de term «de ter beschikking gestelde prijzen» blijkt 
mi jns inziens dat daarmede zonder voorbehoud word t gedoeld op alle pr i j -
zen, ook indien zij beneden de vr i jstel l ingsgrens bl i jven. Aangezien na die 
berekening vaststaat hoe groot het bruto spelresultaat («het verschil») is, is 
daarmede ook bekend waarover word t geheven. 

De tweede reden waarom ik de eerder gesignaleerde vrees niet deel is van 
meer pragmat ische aard. Indien de vr i jgestelde prijzen zouden moeten wor-
den geël imineerd, zou dat leiden tot een groter brutospelresultaat en dus tot 
een hogere kansspelbelast ing. Bij door de vergunninghouder gedreven casi-
no's tast dit het resultaat aan dat als afdracht aan de Staat door het Ministe-
rie van Economische Zaken moet worden verantwoord . 

De steekproeven waarop word t gedoeld in de memor ie van toel icht ing 
(blz. 8) zijn u i tgevoerd in het casino te Valkenburg. Zij zijn onder toezicht van 
de Sticht ing gehouden door personeel van dat casino dat niet direct bi j het 
roulettespel betrokken is, zulks op aanwijz ingen welke na overleg tussen de 
betrokken part i jen en mede op mi jn instigatie tot stand zijn gekomen. De uit-
komst van die steekproeven hield de indicatie in dat het totale bedrag van de 
winsten van spelers die gedurende hun speelperiode een saldowinst heb-
ben behaald van ten minste f1000 en daarmede het casino ver laten, nage-
noeg overeenkomt met het brutospelresultaat van het casino. 

Zowel bij deze steekproeven als indert i jd bij de beslissing om geen wi jz i -
g ing aan te brengen in de Wet op de kansspelbelast ing, zijn ervar ingen van 
casino's elders in Europa van betekenis geweest. Dat ervaringen elders in 
Europa bij de bes lu i tvorming in Nederland een rol spelen, ligt voor de hand, 
omdat de relatie tussen inzetten, ui tker ingen, fooien en brutospelresultaat 
bij een oneindige reeks van spelen, in elk casino in Europa waar de spelen 
volgens dezelfde regels worden gespeeld, nagenoeg dezelfde is. Ervaringen 
elders in Europa verschaffen dan ook meer inzicht in de speltechnische as-
pecten van de Nederlandse casinospelen. Nederlandse casino's staan niet 
op een ei land waar alles zich anders zou afspelen dan in de omr ingende lan-
den. 

Wat de ervar ingen elders in Europa met betrekking tot prijzen boven 
f 1000 betreft, w i l ik nog een opmerk ing maken. In de vraag van de P.v.d.A.-
fractie l igt de suggestie besloten dat die ervar ingen van deskundigen niet als 
r ichtsnoer kunnen worden opgenomen voor de Nederlandse situatie omdat 
de beslissing o m de Wet op de kansspelbelasting niet te wi jz igen tot een an-
der resultaat heeft geleid dan de deskundigen hebben verwacht. Deze sug-
gestie sni jdt maar ten dele hout. De ervar ingen in Nedeland laten immers 
zien dat het aantal prijzen boven f 1000 ger ing is (ca. 4%) en daarmede bli j f t 
beneden de door de deskundigen ui tgesproken verwacht ing dat zelfs bij een 
ruime inzet l imiet ca. 95% van de prijzen beneden f1000 bli jft. Slechts de ver-
tal ing in bedragen blijkt achteraf niet juist te zijn geweest. 

Wat deze leden ten slotte bedoelen met de opmerk ing dat men bij aanne-
ming van het wetsontwerp niet kan beweren dat Nederland in de pas loopt 
binnen Europa, is mij niet duideli jk. Ligt deze bewer ing dan niet voor de 
hand nu een stelsel wo rd t voorgesteld dat in andere Europese landen met 
casino's - met ui tzondering van Engeland - word t toegepast, zij het dat 
meestal hogere tar ieven gelden voor de «kansspelbelasting» doch daar-
tegenover een vr i jstel l ing geldt voor «vennootschapsbelasting»? Aan deze 
bewer ing doet in wezen niet af dat in België tot 1978 een ander systeem 
go ld . Doordat in dat land sinds 1902 een verbod bestond om casinospelen te 
beoefenen waarmede de spelorganisator een brutospelresultaat (winst) kon 
behalen, heeft men uiteraard geen systeem kunnen invoeren waarbi j het ob-
ject van heff ing het brutospelresultaat zou zijn. Sinds het verbod in 1978fei -
teli jk ongedaan is gemaakt, is tevens een belast ingregime ingevoerd dat ge-
lijkt op het regime dat in andere landen van continentaal Europa toepassing 
vindt. 
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Het is mij niet bekend of in België de regeling is gewijzigd, juist - zoals de-
ze leden stellen - omdat daar de concurrentie niet kon worden volgehouden. 
Het is vermoedelijk wel zo dat die concurrentie als aanleiding is gebruikt. 
Maar dit geldt dan niet alleen voor de concurrentie vanuit Nederland, maar 
evenzeer voor die vanuit Duitsland (Aken). 

Wel is mij bekend dat in België, zodra de regeling is gewijzigd, het roulette 
zonder zero - een spel dat min of meer als surrogaat voor het «echte» roulet-
te met zero geldt - niet meer wordt beoefend en dat tevens een aantal spel-
soorten is toegelaten dat voordien niet mocht worden beoefend, maar wel in 
casino's in Duitsland en Frankrijk bekend was. 

De vraag wat de ontwikkelingen in Engeland zijn, slaat waarschijnlijk op 
het belastingregime aldaar. Wat dat regime betreft, bevindt Groot-Brittannië 
zich in een uitzonderingspositie, omdat noch van de spelers noch van het 
spelresultaat belasting wordt geheven. De zogenaamde «gaming licence 
duty» welke in die landen wordt gehevenis een heffing gebaseerd op twee 
pijlers, namelijk de huurwaarde van het casino en het aantal speeltafels. In 
verhouding tot de heffingen op het continent wordt deze heffing als gering 
aangemerkt. Of men overweegt hierin verandering te brengen, is mij niet be-
kend. 

Inderdaad bestaat de verwachting dat de voorgestelde heffingsmethode 
ongeveer dezelfde opbrengst zal geven als een heffing bij de spelers over 
het resultaat per speelperiode. Het zij de leden van de C.D.A.-fractie toegege-
ven dat met het voorstel formeel afstand is genomen van het buitenkansbe-
ginsel. In de memorie van toelichting is daar meteen aan toegevoegd dat het 
voorgestelde regime zich in feite niet veel verder van het buitenkansbeginsel 
verwijdert dan de huidige regeling bij overneming van de belasting door de 
vergunninghouders. Zoals in het vervolg van de Toelichting is uiteengezet, 
berust deze zienswijze op een viertal overwegingen. 

In de eerste plaats brengt, naar mijn mening, een redelijke en maatschap-
pelijk aanvaardbare toepassing van het buitenkansbeginsel met zich mede 
dat de vraag of een casinospeler een voordeel heeft genoten niet per spel 
maar per speelperiode wordt beoordeeld. 

Voorts is het in overeenstemming met dat beginsel dat de vergunninghou-
der de belasting voor zijn rekening kan nemen, zoals hij tot nu toe ook heeft 
gedaan. De mogelijkheid van overneming ligt immers in de wet verankerd. 

Verder is het praktisch niet doenlijk een registratie door te voeren van de 
gevallen waarin casinospelers het casino na afloop van een spelperiode ver-
laten met een saldowinst van meer dan f 1000. 

En ten slotte is gebleken dat het totaal van de winsten van roulettespelers 
die een casino na afloop van een speelperiode met een saldowinst van meer 
dan f 1000 verlaten, nagenoeg overeenkomt met het brutospelresultaat dat 
door de vergunninghouder met roulette wordt behaald. 

Hieruit volgt dat een heffing van 331/»% belasting van het brutospelresul-
taat tot nagenoeg dezelfde uitkomst leidt als betaling van 33'/3% belasting 
overwinsten van meer dan f 1000 per speelperiode. Het buitenkansbeginsel 
ligt naar mijn mening dan ook materieel ten grondslag aan het voorgestelde 
regime. Slechts om de hiervoor genoemde praktische redenen is dit beginsel 
aldus uitgewerkt dat als grondslag voor de heffing niet wordt voorgesteld de 
som van de winsten van meer dan f1000, maareen andere grootheid die zó 
is gekozen dat het bedrag van de heffing nagenoeg overeenkomt met het be-
drag dat zou zijn verkregen indien de som van deze winsten wel als grond-
slag zou zijn aangemerkt. De vragen van deze leden over de steekproeven zijn 
reeds beantwoord naar aanleiding van soortgelijke vragen uit de P.v.d.A.-
fractie. 

Evenals bij andere belastingen gebruikelijk is, zal voor wat betreft de kans-
spelbelasting bij casinospelen volgens het voorgestelde regime de controle 
voornamelijk aan de hand van de administratie van de vergunninghouder 
worden uitgevoerd. Dit is een vrij eenvoudige en ook afdoende methode. Zij 
is afgestemd op de praktijk welke in de meeste casino's wordt gehanteerd en 
voor de Nederlandse casino's uitdrukkelijk is voorgeschreven in artikel 25 
e.v. van de Organisatiebeschikking casinospelen. Telkens na afloop van een 
dag dienen alle speeltafels waaraan die dag is gespeeld, te worden gesloten. 
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Onder leiding van hiervoor verantwoordelijke functionarissen en in het bij-
zijn van speltechnisch personeel wordt vastgesteld welke kasmutaties die 
dag hebben plaatsgevonden. Daaruit volgt dan direct het aan die speeltafel 
behaalde spelresultaat. Het gezamelijke spelresultaat van alle speeltafels 
vormt het spelresultaat van een dag. Het sluiten van een tafel wordt schrifte-
lijk vastgelegd en met handtekeningen van de verantwoordelijke functiona-
rissen bekrachtigd. Deze schriftelijke stukken vormen de basis voor de con-
trole ten behoeve van de Raad voor de Casinospelen en voor de controleren-
de fiscale ambtenaren. 

De term «directe belasting», welke in artikel 1 van de Wet op de kansspel-
belasting voorkomt, is voornamelijk opgenomen om te bewerkstelligen dat 
bepaalde voorschriften uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de 
Invorderingswet van 1845 van toepassing zullen zijn. 

Het verheugt mij dat de V.V.D.-fractie zich in principe met het wetsontwerp 
en zijn doelstellingen kan verenigen. Voor het antwoord op de vragen van 
deze fractie over het buitenkansbeginsel en die over de steekproeven, moge 
ik verwijzen naar hetgeen daaromtrent op vragen van de leden van de 
C.D.A.-fractie en van de P.v.d.A.-fractie is geantwoord. 

Het begrip «speelperiode» waarnaar de V.V.D.-fractie vraagt, is blijkbaar in 
de memorie van toelichting niet goed uit de verf gekomen. Met dat begrip 
wordt aangeduid de periode waarin een speler in het casino aanwezig is en 
in beginsel casinospelen beoefent. Die periode kan gelijk zijn met de ope-
ningstijd van het casino, dat wil zeggen dat die periode zich kan uitstrekken 
van 14 00 uur tot 02 00 uur, maar zal in het algemeen van veel beperktere 
duur zijn. Het is duidelijk dat de hier bedoelde periode per speler zal verschil-
len. Men dient het begrip speelperiode, zoals dat hiervoor is toegelicht, niet 
te verwisselen met het «tijdvak» waarover de belasting zal moeten worden 
voldaan. Dit tijdvak zal, na aanpassing van de desbetreffende belastingvoor-
schriften, een periode van één maand gaan bedragen. 

In het voorgaande heb ik reeds een uiteenzetting gegeven over een aan-
tal begrippen welke zijn gehanteerd en over de wijze waarop het brutospel-
resultaat van het casino tot stand komt. Ook is ingegaan op de vraag of arti-
kel 4, eerste lid, letter a, moet worden aangepast. Een punt, waar de leden 
van de V.V.D.-fractie op doelen, is daarbij nog onbesproken gelaten, name-
lijk dat in de memorie van toelichting een andere - meer populaire - redactie 
is gebruikt dan in de wet. Dit is gebeurd met het oogmerk om duidelijk te 
zijn. Als dat niet is «overgekomen», betreur ik dat. 

Zoals in de memorie van toelichting reeds is gezegd, is vastgehouden aan 
de term «prijs», omdat daardoor de inpassing van het voorgestelde regime 
in de bestaande Wet op de kansspelbelasting op eenvoudiger wijze kon ge-
schieden. Daarbij wordt onder prijs hetzelfde verstaan als hetgeen in het be-
staande regime onder prijs voor de andere kansspelen wordt verstaan, na-
melijk het brutovoordeel zonder rekening te houden met de inzet. Het begrip 
prijs duidt dus een ander bedrag aan dan het begrip «winst», dat ziet op het 
nettovoordeel, dat is het brutovoordeel na aftrek van de prijsbepalende in-
zet. Tegen het feit dat tot de prijs ook de prijsbepalende inzet wordt gere-
kend, richten zich de opmerkingen van deze fractie, omdat zij ervan uitgaan 
dat de prijswinnende inzetten bezwaarlijk tot de «ter beschikking gestelde 
prijzen» kunnen worden gerekend. Dit laatste zou ik van een kanttekening 
willen voorzien. Ik zou deze leden daarbij in gedachten tot een bezoek aan 
een casino willen uitnodigen om als toeschouwer te fungeren bij één rol van 
de bal (één enkele roulettedraai) waarbij zesendertig spelers zijn betrokken. 
Alle zesendertig spelers hebben M o p pleine gezet, elk op een ander num-
mer. In wezen behoren alle inzetten - na het «rien ne va plus» van de crou-
pier - van het casino, maar indien de daadwerkelijk naar de bank zouden 
worden geharkt, dan zou de croupier zesendertig deelnemingsbewijzen 
moeten uitschrijven waarop de inzet, alsmede het cijfer waarop is ingezet, 
staan vermeld. Deze deelnemingsbewijzen zouden voorts aan de spelers 
moeten worden overhandigd. Aangezien het balletje op één nummer - niet 
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de O - u i tkomt, is in het gegeven voorbeeld één van de spelers winnaar. Hij 
zou bij het systeem dat de inzetten tegen uitreiking van een deelnemingsbe-
wi js naar de bank worden geharkt een prijs op dat deelnemingsbewi js krij-
gen van 36x zijn inzet. Om nu de gehele administrat ieve tussenfase van het 
schri jven en uitreiken van deelnemingsbewi jzen te voo rkomen , heeft men 
bij casinospelen voor een op de praktijk afgestemde handelwi jze gekozen. 
De inzetten bl i jven l iggen en zowel de spelers als de croupiers moeten t i j -
dens het ver loop van het spel onthouden welke inzet is gedaan en op welk 
nummer . Na de ui tkomst van de bal worden de vi j fendert ig verl iezende in-
zetten naar de bank toegeharkt en - in het gegeven voorbeeld - vervolgens 
bij de w innende inzet gevoegd. 

Zowel ingeval deelnemingsbewi jzen zouden worden uitgereikt en de in-
zetten dus naar de bank zouden worden geharkt als in werkel i jkheid is het re-
sultaat voor de speler hetzelfde. Ook het brutospelresultaat van het casino is 
in beide gevallen gelijk, nameli jk nul . Het casino berekent dat resultaat door 
te bezien welke mutaties in de bank hebben plaatsgevonden. Die zijn er in dit 
spelver loop niet geweest, want de vi j fendert ig verl iezende inzetten zijn, na-
dat ze naar de bank zijn geharkt, weer naar de w innende speler gegaan. 

Voor de heff ing van belasting moet berekening van het brutospelresultaat 
volgens de wet ver lopen alsof alle inzetten eerst naar de bank zijn geharkt en 
vervolgens zijn uitgekeerd. Tot die inzetten behoort dus ook de inzet waarop 
de prijs is geval len. Vervolgens word t de prijs - in casu 36x de winst - op het 
totaal van de inzetten in minder ing gebracht. Dat totaal bedraagt 36x f\ en 
de prijs bedraagt eveneens 36x fl, zodat het verschil waarover de belasting 
moet worden voldaan nul bedraagt. Ook bij andere inzetf iguren zijn de resul-
taten van deze berekeningswijze alsook van de berekeningswijze welke het 
casino toepast (waarbij de pr i jsbepalende inzet in wezen zowel bij het be-
drag der inzetten als bij het bedrag der prijzen is geël imineerd) gelijk. 

Op de vraag of de resultaten van alle casino's te zamen worden genomen, 
nu de vergunninghouder twee en binnenkort drie casino's exploi teert, luidt 
het an twoord bevest igend. De vergunninghouder is degene die gelegenheid 
geeft tot deelneming aan casinospelen. Hij zal dus de resultaten van de ver-
schil lende speelcasino's samenvoegen, alvorens tot een brutospelresultaat 
te komen. Dat impliceert dat, indien in een ti jdvak «Valkenburg» negatief en 
«Zandvoort» positief zou zijn, het saldo van beide als brutospelresultaat in 
aanmerking komt. 

Deze leden wi jzen er vervolgens op dat na de inwerk ingt red ing van het 
on twerp misbruik word t geël imineerd. Het misbruik waarop word t gedoeld 
is dat een ondernemer die onder het huidige regime een casinopri js w in t de 
erover afgedragen kansspelbelasting met zijn inkomsten- of vennootschaps-
belasting zou kunnen verrekenen op grond van artikel 63 van de Wet op de in-
komstenbelast ing 1964 of artikel 25 van de Wet op de vennootschapsbelas-
t ing 1969. Inderdaad bestaat de mogel i jkheid van verrekening, waarop deze 
leden doelen; echter lang niet zo vanzelfsprekend als uit de woorden van de-
ze leden zou kunnen worden afgeleid. Het vragen door de ondernemer van 
een schrifteli jke bevestiging van het casino dat hij een belaste prijs heeft ge-
wonnen , leidt niet automat isch tot de bedoelde verrekening. Daartoe moet 
vast komen te staan dat de prijs in het kader van het dr i jven van zijn onder-
neming is gewonnen. Met ui tzondering van een zeer specifiek geval, waarbi j 
een lotenverkoper met enkele loten bleef zitten waarop een belaste prijs is 
gevallen en hij de kansspelbelasting met zijn inkomstenbelast ing mocht ver-
rekenen, is mi j uit de jur isprudent ie niet bekend dat voldaan is aan de eis dat 
het w innen van de prijs geschiedde in het kader van de ui toefening van de 
onderneming. 

Anders dan de V.V.D.-fractie ben ik van oordeel dat in artikel 5a, derde l id, 
eerste volzin, van het wetsontwerp de term «positief verschil» niet behoeft 
te worden vervangen door de meervoudsvorm ervan. Het is in de belasting-
wetgev ing een veel voorkomende techniek om zich van een enkelvouds-
vo rm te bedienen indien de door die enkelvoudsvorm aangeduide situatie 
zich meermalen kan voordoen. Dan is die bepaling even zovele malen van 
toepassing. Artikel 4, eerste l id, van de wet is hiervan een voorbeeld . Boven-
dien blijkt uit de tweede volzin van artikel 5a, derde l id, van het ontwerp dat 
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negatieve verschillen in de daar omschreven volgorde met positieve ver-
schillen worden verrekend. Aangezien in het wetsontwerp een voldoenings-
belasting en niet een inhoudingsbelasting wordt voorgesteld, is het vanzelf-
sprekend dat artikel 7, derde lid, van de Wet op de kansspelbelasting niet 
geldt voor de vergunninghouder. Wel behoudt deze bepaling haar betekenis 
voor andere kansspelen, zodat ze uit dien hoofde niet kan worden gemist. 

Het doet mij genoegen dat de leden van de fractie van D'66 in beginsel in-
stemmen met de voorgestelde afzonderlijke regeling voor casinospelen. Ik 
vertrouw erop dat ik hun vragen in deze memorie op bevredigende wijze 
heb beantwoord. 

Aan het adres van het lid van de G.P.V.-fractie zou ik willen opmerken dat 
de toonzetting van de memorie van toelichting en de opsomming van de be-
studeerde alternatieven illustreren dat mijn keus pas na veel wikken en we-
gen van voor- en nadelen tot stand is gekomen. Niet voor niets is gezegd dat 
«uiteindelijk» is gekozen voor de thans voorgelegde oplossing. Uitgaande 
echter van de gedachte dat casinospelen niet feitelijk onmogelijk mogen zijn 
als gevolg van het belastingsregime en daarbij in de beschouwing betrekkende 
dat de alternatieven bezwaren van uiteenlopende aard zouden oproepen, 
bleek het nieuwe regime de enig werkbare oplossing te zijn. 

Wellicht ten overvloede zij op deze plaats vermeld dat van de bezoekers 
van speelcasino's reeds van de opening van het eerste casino te Zandvoort 
af een entreegeld wordt geheven. Met betrekking tot de ervaringen elders in 
Europa en wat daarmede annex is, verwijs ik dit lid naar hetgeen eerder in 
deze memorie daarover is gezegd. 

DE BEHANDELING VAN DE ONTSTANE BELASTINGSCHULD 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen met verbazing vast dat het onder-
havige wetsontwerp na de aankondiging in het persbericht op 11 april 1978 
zo lang op zich heeft laten wachten. Die verbazing bevreemdt mij enigszins. 
Het moet deze leden toch bekend zijn dat in de eerste zin van het persbericht 
wordt gesproken van een kabinetsbeslissing om een wetsontwerp voorte 
bereiden. De voorbereiding van een wetsontwerp kost nu eenmaal ti jd. Ook 
de procedure welke moet worden gevolgd alvorens een wetsontwerp, op 
mijn departement gereed zijnde, bij de Tweede Kamer kan worden inge-
diend, waarbij in dit geval mijn ambtgenoten van Justitie en van Economi-
sche Zaken uiteraard moesten worden geraadpleegd, vergt enige tijd. Daar 
komt bij dat de vakantie in die periode viel en dat in diezelfde periode ook 
andere wetgevende arbeid moest worden verricht. Bij het op 11 mei 1978 
gehouden interpellatiedebat is voorts een aantal gezichtspunten naar voren 
gebracht waarop ik mij bij de voorbereiding van het wetsontwerp heb moe-
ten bezinnen. Het gevolg van het feit dat er tijd verstrijkt voordat het wets-
ontwerp is behandeld, is wel dat - zoals deze leden terecht vaststellen - de 
kansspelbelastingschuld, zolang het bestaande regime op casinospelen van 
toepassing is, blijft aangroeien, zelfs al worden regelmatig betalingen ver-
richt. 

In het overleg dat voor de hiervoor gereleveerde kabinetsbeslissing met 
de betrokken partijen is gevoerd, is niet een wezenlijke discussie gevoerd 
over wat gemakshalve «het verleden» is genoemd. Ik herhaal wat ik tijdens 
het interpellatiedebat met nadruk te berde heb gebracht, namelijk dat bij de 
discussies over de onderhavige problematiek eerst een oplossing voor de 
toekomst moet worden gezocht voordat zinvol over het verleden is te pra-
ten. Natuurlijk is ook weleens aangestipt welke mogelijkheden er voor het 
verleden bestaan, zoals kwijtschelding, oninbaar lijden en is aandacht be-
steed aan de gevallen waarin deze maatregelen kunnen worden toegepast, 
maar evenzeer is op de mogelijkheid van een betalingsregeling gewezen. 
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Zoals gezegd, is het bij aanstippen gebleven en is de tijd van het overleg na-
genoeg geheel besteed aan mogelijke oplossingen voor de toekomst. Toe-
zeggingen of suggesties over kwijtschelding - anders dan de vermelding in 
het persbericht van het aldaar genoemde voornemen met de impliciete be-
doeling dat eerst het parlement zijn standpunt hieromtrent zou kunnen be-
palen - zijn door mij niet gedaan. 

Over een betalingsregeling zijn nog moeilijk concrete gegevens te ver-
schaffen. Uiteraard hangt de periode gedurende welke de betalingen moe-
ten worden gedaan, hoofdzakelijk af van de schuld welke bij het begin van 
de nieuwe regeling openstaat en van de betalingscapaciteit van de vergun-
ninghouder. Het beginsel is evenwel eenvoudig. Bezien wordt welk bedrag 
de vergunninghouder, na aftrek van de noodzakelijk geachte kosten, kan af-
dragen. Dat bedrag wordt eerst aangewend voor de betaling van de ver-
schuldigde rente en vervolgens voor gedeeltelijke delging van de schuld. 

Bij de vraag van deze leden of de belastingschuld kan worden terugbe-
taald door verhoging van de entreegelden, teken ik aan dat een schuld van 
f 100 min. een jaarlijkse rentelast van ca. f 10 min. tot gevolg heeft. Uitgaan-
de van een opbrengst van entreegeld per jaar van ca. f 2 min. zou het en-
treegeld tenminste vervijfvoudigd moeten worden om enkel de rentelast te 
kunnen dragen. Het in niet onwaarschijnlijk dat de schuld bij het van kracht 
worden van de nieuwe regeling nog meer zal bedragen. Dat betekent een 
verdere verhoging van het entreegeld. Ik heb de indruk dat een verhoging 
van entreegeld, dat thans op «Europees» niveau ligt, juist die spelers buiten 
de deur houdt welke de opstellers van het initiatiefvoorstel tot legalisatie 
van casinospelen voor ogen hebben gehad bij hun voorstel, en dat de casi-
no's slechts toegankelijk zouden worden gemaakt voor diegenen die in het 
voorlopige verslag met grove gokkers zijn aangeduid. Een verhoging van 
het entreegeld, zeker in de mate die nodig zou zijn om ook nog op de schuld 
te kunnen aflossen, lijkt reeds hierom niet te stroken met de achterliggende 
gedachte van het initiatiefontwerp-Geurtsen en Van Schaik. 

Het staatje op blz. 10 van de memorie van toelichting vermeldt een bruto-
spelresultaat uit roulette van f 34 212 448. Dit staatje is opgebouwd aan de 
hand van de gegevens die de vergunninghouder in de loop der tijden heeft 
verstrekt, zowel aan de Raad voor de Casinospelen als aan de bewindslieden 
van Economische Zaken, van Justitie en van Financiën. Die gegevens hebben 
de basis gevormd voor het opleggen van de naheffingsaanslagen kansspel-
belasting. Daaraan houd ik voorshands vast. Nu is het inderdaad zo dat de 
vergunninghouder in een later verstrekt totaaloverzicht, dat de gehele be-
staansperiode van 1 oktober 1976 af beslaat, over de beginperiode van het 
casino te Zandvoort met enigszins afwijkende gegevens is gekomen, welke 
over dezelfde periode als die van het staatje tot een brutospelresultaat uit 
roulette van f34 139 793 leiden. Dat verschil is overigens voor de heffing van 
kansspelbelasting volgens het bestaande regime niet relevant, omdat daar-
voor de prijzen boven f 1000 de grondslag vormen. 

Als ik het betoog van de leden van de C.D.A.-fractie goed versta, komt dit 
erop neer dat tegen terugwerkende kracht, welke een verzwaring van collec-
tieve lasten inhoudt, wel bezwaren zijn aan te voeren, doch dat die bezwaren 
niet worden geuit wanneer de terugwerkende kracht een verlichting van die 
lasten betekent. Wellicht is de hiervoor bedoelde redenering juist indien 
men de zaak bekijkt vanuit de optiek van de individuele belastingplichtige. 
Dat is echter niet de enige optiek van waaruit men een beleid moet bepalen. 
Er zijn ook andere overwegingen, waarbij als belangrijkste zijn te noemen de 
gelijkheid en de rechtszekerheid. 

In het belastingrecht moet men dan ook in beginsel het instituut van de te-
rugwerkende kracht met de nodige terughoudendheid toepassen, zowel in ge-
val van verzwaring als in geval van verlichting. 

Omtrent de controle door de Raad van de Casinospelen kan worden be-
richt dat het inderdaad tot zijn taak behoort om controle op de hoogte van de 
kosten uitte oefenen en de kosten zo laag mogelijk te laten zijn. De raad 
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heeft hiertoe uit zijn midden een Financiële Commissie ingesteld die de ad-
viezen van de raad over de jaarrekeningen voorbereidt. 

Ten aanzien van de begrotingsbehandelingen kan, namens mijn ambtge-
noten van Economische Zaken en van Justitie, worden opgemerkt dat de 
voorgestelde uitgaven kritisch worden benaderd. De contacten tussen stich-
ting en raad hebben veelvuldig geleid tot bijstelling van de begroting. Wan-
neer de raad zich onvoldoende in de bijstellingen van de stichting kon vin-
den, is door de raad aan de Staatssecretarissen van Justitie en van Economi-
sche Zaken voorgesteld om de begroting op de betreffende posten niet goed 
te keuren. Dergelijke adviezen zijn met betrekking tot diverse posten gege-
ven en door de bewindslieden overgenomen. Ten aanzien van het advies 
over de eerste jaarrekening moge de daarin geuite kritiek voor zich zelf spre-
ken. 

Ingaande op het voornemen om kwijtschelding te verlenen voor een ge-
deelte van de onder het bestaande regime gegroeide belastingschuld, ko-
men de leden van de C.D.A.-fractie tot de conclusie dat het meer voor de 
hand ligt te zoeken naar een regeling waarin met de twee door deze leden 
gereleveerde aspecten rekening wordt gehouden. 

Het eerste aspect is de erkenning van de Regering dat - waren de gevol-
gen van het bestaande regime voorzien - het niet juist zou zijn geweest casi-
nospelen te legaliseren zonder dat tegelijkertijd een op die spelen afgestem-
de regeling voor de heffing van kansspelbelasting zou zijn ingevoerd. Uit 
hun betoog valt af te leiden dat deze leden zich in de erkenning van de Rege-
ring kunnen vinden. Ik kan dan ook niet goed begrijpen dat zij de, naar mijn 
mening, daaruit voortvloeiende gevolgtrekking bestrijden, dat gestreefd 
dient te worden naar een oplossing die - althans wat haar gevolgen aangaat 
- materieel hierop neerkomt dat het nieuwe regime van het moment van le-
galisatie af zou hebben gegolden. Het is tegen die achtergrond dat ik in het 
meergenoemde persbericht van 11 april 1978 heb medegedeeld voorne-
mens te zijn om - nadat de wetswijziging in werking zal zijn getreden - de 
kansspelbelastingschuld van de NSC zoals die op dat tijdstip volgens de be-
staande regeling is aangegroeid, kwijt te schelden tot op het bedrag dat vol-
gens de nieuwe regeling verschuldigd zou zijn geweest. Het argument 
waarmede het verlenen van kwijtschelding wordt bestreden, is dat kwijt-
schelding niet voor de hand ligt omdat de erkenning dat het niet juist is ge-
weest destijds de Wet op de kansspelbelasting ongewijzigd te laten, geba-
seerd is op gegevens van de belastingplichtige. Wellicht zijn de gegevens 
waarop deze leden doelen de verwachtingen van deskundigen dat slechts 
een betrekkelijk gering aantal prijzen boven f 1000 zal worden behaald. In 
dat geval moeten zij niet uit het oog verliezen dat die verwachtingen niet af-
komstig zijn van de belastingplichtige zelf, maar van anderen, en dat deze 
verwachtingen zijn uitgesproken voordat de eerste bezoeker zijn voet over 
de drempel van het eerste officieel toegelaten casino had gezet. Er is dan 
ook sprake van een verwachting, niet van een ervaringscijfer. 

Ook indien de uitdrukking «gegevens» slaat op de overzichten van de Nati-
onale Stichting Casinospelen van prijzen boven f 1000 en de daarover ver-
schuldigde kansspelbelasting, is niet goed in te zien waarom deze gegevens 
geen rol zouden kunnen spelen bij de besluitvorming omtrent een eventuele 
kwijtschelding. De belastingplichtige - hoewel de direct betrokkene en als 
zodanig te vergelijken met een belangengroep - kan toch in de feiten geen 
verandering brengen? 

Het tweede aspect waarop de leden van de C.D.A.-fractie wijzen, is het 
tijdsverloop tussen het bekend worden van de gevolgen van het bestaande 
belastingregime en de aankondiging c.q. de indiening van het onderhavige 
wetsontwerp. Zoals zij opmerken, speelde de demissionaire status van het 
vorige kabinet een belangrijke rol. In het interpellatiedebat van 11 mei 1978 
heb ik al gezegd dat ik terstond na mijn ambtsaanvaarding ben gaan zoeken 
naar een oplossing. Dat er toch enige tijd mee gemoeid is voordat de keuze op 
het nieuwe regime is uitgebracht, hangt samen met de weerbarstige materie 
van casinospelen en met de omstandigheid dat de procedure tot voorberei-
ding van een wetsontwerp tijd vergt. 
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Een en ander in overweging nemende, blijf ik er de voorkeur aan geven 
dat kwijtschelding wordt verleend op de aangekondigde wijze. Ik heb de in-
druk dat het verlenen van kwijtschelding meer recht doet aan de beide as-
pecten dan het treffen van een betalingsregeling. Ik wil hierbij echter nog-
maals uitdrukkelijk in herinnering brengen wat ik in het interpellatiedebat 
heb verklaard, namelijk dat het steeds mijn bedoeling is geweest het oordeel 
van het parlement af te wachten voordat definitieve stappen worden gezet. 

Ik zou in herhalingen vervallen indien ik de opmerkingen van de leden van 
de fractie van de V.V.D. en van D'66 van bijval of kanttekeningen voorzie. 
Vandaar dat ik hen zou willen verwijzen naar het vorenstaande. 

Dat geldt ook de opmerking van de leden van de S.G.P.-fractie die het 
voorstel tot het verlenen van kwijtschelding niet konden onderschrijven. Op 
hun vraag of nog voorbeelden bekend zijn van eerdere dergelijke maatrege-
len, antwoord ik ontkennend. Bij mijn weten heeft zich een soortgelijke situ-
atie nog niet eerder voorgedaan. 

Een betalingsregeling zonder rentebetaling heb ik nog niet overwogen. Ik 
ben namelijk van oordeel dat een betalingsregeling - zo deze zou moeten 
worden getroffen - tot stand moet komen op basis van de geldende voor-
schriften, en daar hoort dan de berekening van rente bij. 

Het lid van de G.P.V.-fractie meent dat kwijtschelding van de schuld een 
grote psychologische fout moet zijn. Uit de grote publiciteit over dit onder-
werp - vooral na de aankondiging van het persbericht - blijkt dat er belang-
rijke psychologische aspecten aan de zaak verbonden zijn. Als ik het goed 
zie, komt dit vooral door de wijze waarop de kwijtschelding is voorgesteld: 
de casino-exploitant krijgt een kwijtschelding van vele miljoenen guldens, 
terwijl een ander daarvoor niet in aanmerking komt. 

Ik meen dat deze voorstelling van zaken - er zijn destijds ook vergelijkin-
gen getrokken met een eventuele eigen bijdrage van ziekenfondspatiënten -
beslist geen recht doet aan de situatie. Uit de erkenning dat de heffing van 
kansspelbelasting anders zou zijn opgezet wanneer de nu gebleken gevol-
gen waren voorzien, vloeit naar mijn mening voort dat er bij het ontwerpen 
van een nieuw heffingssysteem naar gestreefd wordt dat die gevolgen voor 
de toekomst, maar ook voor het verleden, worden weggenomen. Aangezien 
de weg van de terugwerkende kracht niet begaanbaar is geoordeeld, is voor 
een andere - maar daarom in wezen niet minder met die erkenning samen-
hangende - weg gekozen. 

De voorstelling nu dat wat de vergunninghouder wel wordt verleend wat 
anderen wordt ontzegd, is naar mijn mening te ongenuanceerd; zij gaat im-
mers volledig voorbij aan het feit dat het tot nu toe ongewijzigd blijven van 
de Wet op de kansspelbelasting - gegeven de beslissing van de NSC om de 
belasting voor eigen rekening te nemen - de oorzaak is van het voornemen 
tot het verlenen van kwijtschelding. Ik zou er daarom dan ook voor willen 
waarschuwen dat in dezen op een onjuiste wijze een vergelijking wordt ge-
trokken met kwijtschelding bij andere belastingen. 

Indien toch tot een afbetalingsregeling zou worden besloten, zal rekening 
worden gehouden met de omstandigheden die bij het treffen van zo'n rege-
ling van belang zijn. Afzien echter van rentebetaling, komt mij, gelet op de 
voorschriften, niet opportuun voor. 

Zoals ook ten behoeve van het lid van de fractie van DS'70 is uiteengezet, 
is de omstandigheid dat kwijtschelding uiteindelijk niet ten bate van de ver-
gunninghouder strekt, daargelaten of dat mede een overweging is geweest 
bij het bepalen van mijn standpunt, zijn andere, meer principiële, overwe-
gingen van doorslaggevende betekenis geweest. Met deze memorie en met 
de memorie van toelichting heb ik getracht duidelijk te maken dat een vest-
zak-broekzakbenadering beslist niet mijn uitgangspunt is geweest bij de 
voorbereiding van het onderhavige wetsontwerp. 
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Uiteraard is de afdracht van de meerdere kansspelbelasting welke ont-
staat tussen het moment van aankondiging en de aanvaarding van dit wets-
ontwerp een normaal gevolg van de plicht tot naleving van geldende wet-
ten, zoals dit lid terecht opmerkt. Gezien echter de meervermelde erkenning 
zou toch op zijn minst de vraag kunnen rijzen of men op deze afdracht moet 
blijven aandringen. Vandaar dat de door dit lid geciteerde opmerking in de 
memorie van toelichting is opgenomen. 

DE DOELMATIGHEID VAN DE STICHTING; HET FUNCTIONEREN VAN DE 
RAAD 

Op de vragen van de P.v.d.A.-fractie omtrent een efficiënt beheer door de 
stichting en het toezicht daarop door de raad, kan ik, na overleg met mijn 
ambtgenoten van Economische Zaken en van Justitie, namens hen het vol-
gende antwoorden. Ook over de antwoorden op vragen van andere fracties 
over dit onderwerp heb ik met deze ambtgenoten overleg gevoerd. 

Uit het advies van de raad inzake de jaarrekening van de stichting blijkt dat 
deze nog niet in alle opzichten een beheer heeft gevoerd zoals de raad - en 
ook de verantwoordelijke bewindslieden - geboden voorkomt. In zijn advies 
heeft de raad reeds tot uitdrukking gebracht dat het wenselijk is de interne 
controle van de stichting te versterken. Ten behoeve van de bedoelde be-
windslieden is voorts in dit verband de wenselijkheid naar voren gebracht 
om in het geheel van de voor de stichting geldende voorschriften meer strin-
gente bepalingen op te nemen. De raad heeft hieri.n onder meer aanleiding 
gevonden zich erop te bezinnen hoe meer zekerheid kan worden verkregen 
dat de casino's conform de voorschriften met steeds de hoogste graad van 
efficiency worden geëxploiteerd. Met name zal de raad daarbij nagaan hoe 
door aanpassing van de voorschriften de door de raad te verrichten controle 
kan worden geïntensiveerd. De tot nu toe verrichte controle is voor een be-
langrijk deel een controle achteraf. Door over te gaan op een meer preven-
tieve controle zal een betere greep op de werkwijze van de stichting kunnen 
worden verkregen. 

Wat de raad zelf betreft, is er voor de bewindslieden geen aanleiding zich 
af te vragen of deze de hem opgedragen zaken, gegeven de thans geldende 
reglementen, naar behoren verricht. Met de totstandkoming van de beoog-
de aanpassing der voorschriften zal de raad alleen maar beter dan waartoe 
hij onder de huidige omstandigheden in staat is, zijn functie van controle-
rend orgaan kunnen uitvoeren. 

Na de eerste bestudering van het jaarverslag en het bijbehorende accoun-
tantsrapport, welke in juli 1978 plaatsvond, heeft de Financiële Commissie in 
totaal vijf vergaderingen aan de voorbereiding van het advies besteed. De 
vergaderfrequentie kon door de nadere vragen die aan de stichting werden 
voorgelegd en waarvan de beantwoording veel tijd vergde, niet worden ver-
hoogd. Vandaar ook dat met het advies van de raad inzake de eerste jaarre-
kening een periode van ongeveer zes maanden is gemoeid geweest. 

Van de wens van de leden van de C.D.A.-fractie om diepgaand te discus-
sieren over de gang van zaken in en rond de Nationale Stichting Casinospe-
len en de Raad voor de Casinospelen hebben mijn ambtgenoten van Justitie 
en van Economische Zaken kennisgenomen. 

Op de vraag van de leden van de fractie van D'66 omtrent het eerste jaar-
verslag kan het volgende worden geantwoord. 

Het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) voldoet aan de eisen welke de 
Wet op de jaarrekening stelt. 

Ten aanzien van het niet uitsplitsen van de afschrijvingen kan worden 
gesteld dat dit niet door de wet vereist is. De grondslagen voor de waarde-
ring van de activa zijn duidelijk in de jaarrekening genoemd. Ook het vermel-
den van de vergoedingen voor de bestuursleden is ingevolge genoemde 
wet niet voorgeschreven. 
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De opmerk ing dat de functie van het bestuur vergel i jkbaar is met de func-
tie van een Raad van Commissar issen is voor rekening van de St icht ing On-
derzoek Bedr i j fs informat ie. Opgemerkt zij, dat de vergoeding voor de be-
stuursleden wel door de st icht ing naar bui ten is gebracht. Ook ten aanzien 
van het onverdeelde saldo van de tronc geeft de wet geen voorschr i f ten. 

Het is mi j niet bekend o f - e n zo ja, op welke schaal - i n casino's zwart geld 
zou worden wi t gemaakt. Dat op zich zelf is al moei l i jk vast te stel len, omdat 
zwart geld in werkel i jkheid geen andere kleur heeft dan wi t geld. Ik w i l hier-
aan toevoegen dat ik mi j bij het verschi jnsel zwart geld - evenals bij f raude, 
belast ingontduik ing e.d. - niet zal neerleggen en dat ik zal trachten dit ver-
schijnsel te bestr i jden. Of daartoe ook behoor t het treffen van specifieke 
maatregelen voor casinospelen, zal in meer a lgemeen kader moeten wo rden 
bezien. 

Op de vragen omtrent de overschr i jd ing van bepaalde posten door de 
NSC kan het vo lgende worden geantwoord . 

Naar aanleiding van het advies van de Raad voor de Casinospelen over de 
eerste jaarrekening van de st icht ing is door mi jn ambtgenoten van Econo-
mische Zaken en van Justi t ie aan de raad verzocht te adviseren over maatre-
gelen die een betere preventieve controle op de st icht ing mogel i jk maken. 

Het advies van de raad ter zake van de contro le is inmiddels aan de Kamer 
ter kennis gebracht. 

De st icht ing kan de overeengekomen horecapachtovereenkomsten niet 
eenzijdig herzien. Met de betrokken part i jen is over leg gaande over een bi j -
stel l ing van de overeenkomsten. 

DIVERSE VRAGEN 

Bij black-jack word t aan spelers die bij een spel drie kaarten met elk een 
waarde van zeven punten kri jgen, onafhankel i jk van de ui tkomst van het 
spel, een ui tker ing gedaan welke gelijk is aan de inzet. Daarnaast worden bij 
roulette de op nul ingezette bedragen aan die tafel waar voor de eerste keer 
na middernacht op oudejaarsavond een nul u i tkomt, extra gehonoreerd in die 
zin dat dubbel word t ui tbetaald. Bovengenoemde uitkeringen komen niet 
voor in het Reglement voor de spelen. Zij kunnen echter worden beschouwd 
als een internat ionaal aanvaard gebruik in de casino's. Het ligt over igens in 
de bedoel ing een en ander alsnog in het reglement voor de spelen op te ne-
men. 

Voor alle casinospelen - dus ook voor black-jack - geldt dat prijzen boven 
f 1000 in de heff ing van kansspelbelasting worden betrokken en dat daar-
ove rdus belasting moet worden afgedragen. 

Naar aanleiding van de vraag van de P.v.d.A.-fractie of over de entreegel-
den omzetbelast ing is verschuld igd, zij het volgende opgemerkt . In artikel 
11 , letter I, van de Wet op de omzetbelast ing 1968 is een vr i jstel l ing opgeno-
men voor kansspelen in de zin van artikel 2 van de Wet op de kansspelbelas-
t ing. Onder kansspelen word t - kort gezegd - verstaan het geven van gele-
genheid tot meded ing ing naar prijzen en premies. Nu kan men deze zinsne-
de, voor wat betreft de entreegelden, op twee wi jzen interpreteren. Men kan 
enerzijds stellen dat het betalen van entreegeld niet behoeft samen te gaan 
met het deelnemen aan casinospelen. Bezoekers kunnen binnen de speel-
zaal consumpt ies gebruiken, als toeschouwer aanwezig zi jn, de krant lezen 
of zelfs TV kijken. Zo beschouwd, leidt het betalen van entreegeld niet nood-
zakelijkerwijze tot deelneming aan het spel. 

Er is ook een andere benadering mogel i jk die dichter bij de werkel i jkheid 
staat, nameli jk dat een bezoeker in beginsel entreegeld betaalt om aan casi-
nospelen te gaan deelnemen. Zonder betal ing is deelneming aan het spel 
niet mogel i jk. In overeenstemming met een uitspraak van de Tar ie fcommis-
s i e - w a a r i n is geoordeeld dat de vr i jstel l ing slechts betrekking kan hebben 
op de betal ing waartoe deelnemers zijn gehouden, indien zij wensen mede 
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te dingen naar prijzen of premies - heeft de inspecteur zich op het standpunt 
gesteld dat de vrijstelling ingevolge artikel 11, letter I, van de Wet op de om-
zetbelasting 1968 wel van toepassing is. 

Acht ik het juist, zo vragen deze leden verder, dat meerdere prijzen welke 
op één lot vallen voor de toepassing van de wet als één prijs worden be-
schouwd. Gedoeld wordt op de zogenaamde samenvoegingsbepaling, 
voorkomend in artikel 4, tweede lid, van de Wet op de kansspelbelasting. De-
ze bepaling beoogt te voorkomen dat door splitsing van prijzen, of op een 
andere wijze, misbruik wordt gemaakt van de vrijstelling. Blijkens de wetge-
schiedenis is onder meer gedacht aan het geval waarbij degene die in de 
Staatsloterij op een geheel lot een prijs van f 5000 ontvangt, zou kunnen stel-
len dat hij op elk «vijfje» een bedrag van f 1000 heeft ontvangen en dat dus 
elke prijs is vrijgesteld. Zou de samenvoegingsbepaling ontbreken, dan zou 
deze of een soortgelijke stelling veelvuldig bij de Staatsloterij en bij andere 
kansspelen kunnen worden betrokken indien de loten of deelnemingsbewij-
zen op papier maar in voldoende mate zouden zijn gesplitst. Uit een oogpunt 
van rechtsgelijkheid kan de samenvoegingsbepaling — ook al werkt zij niet in 
alle gevallen even bevredigend - moeilijk worden gemist. 

Het is overigens niet zo dat de bepaling steeds toepassing vindt wanneer 
meer dan één prijs op een (onderdeel van een) lot valt. Met name in het door 
deze leden gegeven voorbeeld dat op een lot uit de Staatsloterij zowel een 
prijs van f 1000 of minder als een prijs boven f 1000 valt, vindt artikel 4, twee-
de lid, geen toepassing, omdat prijzen blijkens de uitdrukkelijke bewoordin-
gen slechts worden samengevoegd indien zij «op grond van dezelfde toeval-
lige gebeurtenis» op hetzelfde lot vallen. Ervan uitgaande dat de uitkomst op 
het prijsbepalende nummer de toevallige gebeurtenis vormt, zijn de in het 
voorbeeld bedoelde prijzen opgekomen ten gevolge van twee toevallige ge-
beurtenissen en derhalve niet ten gevolge van een zelfde gebeurtenis. 

In de P.v.d.A.-fractie is tot slot de vraag gesteld of ik wil ingaan op het 
voorstel van mr. Grotenhuis om de kansspelbelasting af te schaffen met een 
zodanige compensatie dat de afschaffing geen nadeel voor de schatkist be-
tekent. De argumenten waarvan de heer Grotenhuis zich heeft bediend om 
tot dit voorstel te komen zijn niet sterk. Uitgaande van de nieuwe situatie 
welke is ontstaan door de aanvaarding van het initiatiefvoorstel-Geurtsen en 
Van Schaik, waardoor bij toepassing van het bestaande systeem voor casi-
nospelen effecten optreden die hij als feilen aanmerkt, komt Grotenhuis tot 
de slotsom dat de wetgever de keuze heeft tussen afschaffing van de kans-
spelbelasting voor alle kansspelen met compensatie in de sfeer van de 
Staatsloterij of een in het kader van deze belasting gelijke behandeling van 
iedere belastingplichtige. Even tevoren echter zegt Grotenhuis dat vóór de 
invoering van casinospelen, dus met betrekking tot de overige kansspelen, 
«belastingheffing op grond van het buitenkansbeginsel gerechtvaardigd (is) 
te achten». 

Deze wijze van redeneren spreekt mij niet aan. Indien feilen worden ge-
constateerd, moet een bezinning op die feilen volgen. Dat is de benadering 
die ik met het onderhavige wetsontwerp heb gevolgd. Ook al zou het zo zijn 
dat de wijze waarop die feilen worden hersteld, aanleiding kan geven tot be-
denkingen, dan impliceert dit naar mijn oordeel nog niet dat men daarmede 
het gehele systeem moet verwerpen, met andere woorden dat men met het 
badwater ook het kind moet wegwerpen. 

De leden van de V.V.D.-fractie gaan vervolgens in op de verrekeningsmo-
gelijkheid van kansspelbelasting met inkomsten- of vennootschapsbelas-
ting. Ook in de literatuur, met name door mr. Ch. J. Langereis, in WFR van 4 
januari 1979, nr. 5389, is op dit punt gewezen. Dienaangaande merk ik het 
volgende op. 

Artikel 43 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bepaalt onder meer 
dat de wegens genoten winst geheven kansspelbelasting niet behoort tot de 
kosten van een onderneming. Een overeenkomstige bepaling is opgenomen 
in artikel 10, letter e, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De 
achtergrond van deze bepalingen is, dat de kansspelbelasting geen eindhef-

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 358, nr. 5 32 



f ing is indien deze word t geheven naar de tot de winst behorende prijzen 
van kansspelen. Deze prijzen zijn op dezelfde wijze als andere bestanddelen 
van de winst onderworpen aan inkomsten- of vennootschapsbelast ing. In 
verband daarmee is voor deze gevallen in artikel 63 van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 en in artikel 25 van de Wet op de vennootschapsbelas-
t ing 1969 de kansspelbelasting aangewezen als voorhef f ing voor de inkom-
stenbelast ing, onderscheidenl i jk de vennootschapsbelast ing. 

Het karakter van voorhef f ing is niet aanwezig bij de kansspelbelasting wel -
ke volgens het onderhavige wetsontwerp word t geheven van degene die ge-
legenheid geeft tot dee lneming aan binnenlandse casinospelen. Voor de 
organisator van deze casinospelen is de van hem ter zake te heffen kansspel-
belasting - met als object niet de ontvangen pri jzen van kansspelen doch het 
verschil tussen ontvangen inzetten en ter beschikking gestelde prijzen - een 
zakelijke heffing welke als bedri j fslast zijn w ins t verminder t . Dit betekent dat 
de artikelen 10, le t tere, en 25 van de Wet op de vennootschapsbelast ing 
1969 - welke zich richten op de van gerecht igden tot prijzen van kansspelen 
geheven kansspelbelasting en welke, zoals reeds is uiteengezet, bepalen dat 
de kansspelbelasting geen bedri j fslast doch een met de vennootschapsbelas-
t ing verrekenbare voorhef f ing is - niet van toepassing behoren te zijn op de 
van casino's te heffen kansspelbelast ing. Dit word t bij deze nota van wi jz i-
g ingen in de tekst van deze artikelen expliciet tot u i tdrukking gebracht, daar 
de bestaande tekst van deze artikelen op dit punt wel l icht aanleiding tot tw i j -
fel kan geven. Om de tekst van de artikelen in de Wet op de inkomstenbelas-
t ing 1964 zoveel mogel i jk gelijk te houden aan die in de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969 word t tevens een wi jz ig ing van de redactie van de arti-
ke len43en 63 van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 voorgesteld. 

Vol ledigheidshalve zij opgemerkt dat de voorgestelde wi jz ig ingen in de in-
komstenbelast ing en de vennootschapsbelast ing niet van betekenis zijn 
voor ondernemers die tot de winst behorende prijzen ontvangen waarop 
kansspelbelasting word t geheven op grond van artikel 1, letters a en b van 
de Wet op de kansspelbelast ing (na wi jz iging ingevolge het onderhavige 
on twerp van wet letters b en c). 

Aan het int i tulé van het wetsontwerp dient ten gevolge van de voorgestel-
de wi jz ig ing te worden toegevoegd: en in verband daarmee wi jz ig ing van de 
inkomstenbelast ing en de vennootschapsbelast ing. 

Voor het an twoord op de vragen van de leden van de D'66-fractie moge ik 
verwi jzen naar hetgeen h ieromtrent eerder in deze memor ie aan het adres 
van het lid van de DS'70-fractie is gezegd. Ook de vragen vanui t de S.G.P.-
fractie hebben reeds hun beantwoord ing gevonden. 

Het is mi j niet duidel i jk welke bedoel ing het lid van de DS'70-fractie heeft 
met zijn vraag over de beslissing die «het Kabinet» heeft genomen. Naar 
mi jn mening kan er geen misverstand over bestaan waarop word t gedoeld 
indien word t vermeld dat het kabinet een beslissing heeft genomen om een 
bepaald voorstel te doen. 

Het ini t iat iefvoorstel-Geurtsen en Van Schaik is op 12 april 1973 door de 
Tweede Kamer en op 14 september 1973 door de Eerste Kamer aangeno-
men. Het is voorts op 2 jul i 1974 door Hare Majesteit de Koningin onderte-
kend en het Staatsblad (nr. 441) is op 1 augustus 1974 ui tgegeven. De ver-
meld ing «aanvaarding in 1973» in de memor ie van toel icht ing slaat dus op 
de aanvaarding van het voorstel door de beide Kamers der Staten-Generaal, 
doch impl iceerde nog niet, zoals het lid van de DS'70-fractie terecht op-
merkt, dat daarmede het verbod tot het beoefenen van casinospelen was 
beëindigd. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 
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