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In de vaste commissie voor f inanciën1 bleken drie fracties nog nadere op-
merkingen en vragen aan de Regering te wi l len voor leggen. 

Inleiding 

De Staatssecretaris stelt - zo merkte men in de P.v.d.A.-fractie op - dat de 
hoge winsten en hoge verliezen worden tegengegaan en dat daartoe de 
max imum inzet is ver laagd. Hoe is dit te r i jmen met het feit, dat in Zandvoort 
en Scheveningen de speeltafels met de f 2 inzet als eerste dichtgaan c.q. niet 
alle open zijn, en dat de f 2 jetons niet in vo ldoende mate voorhanden zijn, 
zodat men wel word t gedwongen met hogere bedragen te spelen dan men 
van plan was? 

Op verschi l lende plaatsen noemt de Staatssecretaris het beginsel van de 
«égalité des chances». Dit beginsel word t echter niet alleen aangetast door 
de zero 1/37, maar ook door de fooien 3/100. 

1 Samenstelling: Joekes (VVD), voorzitter, Por-
theine (VVD), Dankert (PvdA), Van Dis (SGP), 
Epema-Brugman (PvdA), Van Amelsvoort 
(CDA), ondervoorzitter, Jansen (PPR), Kom-
brink (PvdA), Van der Hek (PvdA), Rienks 
(PvdA), Engwirda (D'66), De Graaf (PvdA), Van 
Dijk (CDA), Wöltgens (PvdA), Hermans (VVD), 
Van Rooijen (CDA), De Korte (VVD), Bakker 
(CDA), De Vries (CDA), Couprie (CDA) en Van 
lersel (CDA). 

De leden van de C.D.A.-fractie waren de bewindsman erkentelijk voor zijn 
uitvoerige en verhelderende toel icht ing naar aanleiding van het voor lop ig 
verslag. Na kennisneming van de memor ie van antwoord hadden zij nog be-
hoefte eraan enige nadere vragen te stellen en opmerk ingen te maken. De 
bewindsman citeert de door deze leden gebruikte z inswending «dat het niet 
juist zou zijn om een beslissing die in een ander kader genomen is ... nu fei-
telijk ongedaan te maken, zonder de beslissing zelf opnieuw aan de orde te 
stellen». De bewindsman herkent zijn opvat t ing niet geheel in deze formule-
ring en zet zorgvuld ig uiteen wat hij we l en niet heeft bedoeld. De aan het 
woo rd zijnde leden konden de bewindsman in deze uiteenzetting geheel vol -
gen en hadden zijn woorden in eerdere instantie niet anders opgevat. 

Ook zijn opvat t ing over de rol van de belastingheff ing in het algemeen in 
ons maatschappeli jk bestel was geen andere dan de hunne. Zij waren het 
eens met zijn interpretatie van het begrip «tekortkomingen», maar wi lden 
daarbij aantekenen dat een aanpassing aan het maatschappeli jk verkeer 
huns inziens bij dit wetsontwerp niet aan de orde is. 
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Met veel belangstel l ing nam de V.V.D.-fractie kennis van de indr ingende 
inhoud en opzet van de memor ie van an twoord . De Staatssecretaris van Fi-
nanciën heeft met zijn uiteenzett ing naar de mening van deze leden wel een 
prijs uit deze par lementaire loteri j verdiend. Van groot belang achtte de 
V.V.D.-fractie de in haar algemeenheid door de Staatssecretaris gemaakte 
opmerk ing dat de belast ingheff ing geen leidende rol in het maatschappeli jk 
bestel speelt, doch een begeleidende rol , als doel heeft het realiseren van de 
benodigde f inanciële middelen voor het vervul len van overheidstaken en 
daarbij aanslui t ing moet zoeken bij de maatschappeli jke ontwikkel ingen, 
waarbi j - aldus deze fractie - de belastingdruk evenwicht ig en afgewogen 
dient te zijn. Zeer zeker zou met inachtname van het vorenstaande de belas-
t ingwetgever n immer door een inadequate systematiek een door de wetge-
ver gelegi t imeerd doel , in casu de casinospelen, onmogel i jk mogen maken. 
Dit klemt temeer nu van den beginne af aan reeds twi j fe ls bestonden over de 
effecten van de v igerende kansspelbelasting. 

De voorgeschiedenis 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden vast dat op 17 maart 1975 bij de 
toenmal ige staatssecretaris geen twi j fel bestond over het voortbestaan van 
de casino's in het geval het bestaande regiem van de kansspelbelasting toe-
passing zou v inden. Daarbij dacht hij aan inhoud ing aan de tafel. Eén maand 
na opening van het casino in Zandvoort bestaan er te dien aanzien zulke ern-
stige twi j fe ls, dat er niet meer op is aangedrongen dat de vergunninghouder 
tot inhouding zou overgaan. Welke nieuwe feiten of omstandigheden zijn 
aanleiding geweest tot deze standpuntwi jz iging? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bevreemdde het dat de internationale des-
kundigen zich niet op ci j fermatige gegevens hebben gebaseerd, juist op een 
terrein als dit, dat zich daartoe zo goed leent. Van welke vooronderstel l ingen 
is de raad uitgegaan bij het opstel len van haar globale berekeningen? 

Het viel ook de leden van de C.D.A.-fractie tegen dat er, zoals nu was ge-
bleken, in het geheel geen berekeningen ten grondslag hadden gelegen aan 
de verwacht ing van deskundigen, dat prijzen van f 1000 of meer wein ig zou-
den voorkomen. Zij wensten op hiermee verband houdende kwesties ver-
derop in dit verslag terug te komen. 

De V.V.D.-fractie had geen behoefte eraan de geschiedenis van de tot-
s tandkoming van de wetswi jz ig ing m.b.t. de casinospelen nog eens te rele-
veren, aangezien deze als bekend mag worden verondersteld. Bovendien 
hebben de gegevens uit de praktijk aangetoond dat de drie (overigens niet l i -
mitatieve) doeleinden van de casinospelen in Nederland ruimschoots door 
de feiten zijn bevest igd, evenzovele redenen o m de huidige wi jz ig ing in de 
kansspelbalasting op de casinospelen te urgeren. 

Inhouding aan de speeltafel 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat de berekening in het WFR 
door de Staatssecretaris in het geheel niet is aangetast. In het eerste argu-
ment gaat de Staatssecretaris in op de spelvertraging. Naar zijn mening is 
die zodanig, dat het voor het casino ongunst iger is als alle inzetten die nu 
boven de f 1000 plaatsvinden ook bij inhouding aan de tafels worden afge-
daan. De spelvertraging zou tot een omzetverl ies van f 400 min . leiden. Dit 
leek deze leden volstrekt onwaarschi jnl i jk. Prijzen van boven de f 1000wor-
den slechts sporadisch uitgekeerd. De Staatssecretaris kan opgeven hoe 
vaak dat gebeurt. 
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Zelfs al zou overigens het omzetverlies f 400 min. bedragen, dan nog zou 
de winst van het casino ruim toereikend zijn. Het in de berekening ingecalcu-
leerde inzetverlies van f 639 min. zou dan zelfs lager liggen. 

Het tweede argument, betreffende de inzetspreiding mag niet cumuleren 
met het eerste argument. Dit wordt erdoor juist verzwakt. 

Het argument betreffende de fooienpot achtten deze leden juist, maar het 
kan nooit van zodanig gewicht zijn dat de exploitatiebasis aan het casino 
komt te ontvallen. Zelfs bij afschaffing van de fooienpot is daarvan nog geen 
sprake. 

De z.g. positieve berekening van de Staatssecretaris geeft wel een andere 
maar geen conflicterende benadering van de problematiek. Het versterkt 
slechts de berekening van Grotenhuis. 

Als de Staatssecretaris stelt dat een bedrag van f 630 min. + troncgelden 
(troncgelden = maximaal 3% van 311 min., vgl. blz. 16 en berekening Gro-
tenhuis) als minimale omzet nodig is voor het laten draaien van de casino's, 
kan hij dan - zo werd uit de P.v.d.A.-fractie gevraagd - adstrueren waarom 
de redenering en de berekening van Grotenhuis niet deugen, waar deze tot 
een omzet van 1,19 mld. komt? Kan de Staatssecretaris deze vraag ook be-
antwoorden indien de vrijstelling van f 1000 naar f 2000 zou worden opge-
trokken? Hoe rijmt de Staatssecretaris - zo vroegen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie-zijn stelling, dat de perceptiekosten, door intensieve contro-
le, 20 a 25 manjaren zouden bedragen met de opmerking, dat bij inhouding 
aan tafel geen aanwijsbare lekken zouden zitten en met het feit, dat op dit 
moment ook ten aanzien van de registratie van de kansspelbelasting geen 
intensieve c.q. geen enkele controle plaatsvindt? 

De leden van de C.D.A.-fractie namen ervan kennis, dat het aantal prijzen 
van f 1000 of meer inderdaad beperkt is gebleven - t o t 4 % van het totale 
aantal prijzen, bij een verwachting van 5% - maar dat het hiermee gemoei-
de bedrag veel hoger ligt dan 4% van het uitgekeerde prijzentotaal. Dat kan 
op zich zelf in het geheel geen verwondering wekken. Het gaat echter naar 
hun mening om iets anders, namelijk om de vraag hoe het komt dat het be-
doelde bedrag zoveel hoger ligt dan was verwacht. Dit moet immers het ge-
val zijn als de over de uitgekeerde prijzen verschuldigde belasting zoveel ho-
ger is geweest dan was verwacht. Hoe is dat te verklaren? Speelt men in Ne-
derland zo geheel anders dan in andere landen? Hoe verklaart de bewinds-
man dat de verwachting inzake het aantal prijzen van f 1000 of meer wèl is 
uitgekomen, maar de verwachting inzake het daarmee gemoeide bedrag 
niet? Wreekt zich hier niet het feit dat er aan genoemde verwachtingen geen 
berekeningen ten grondslag lagen? Betekent dit niet tevens dat de Raad 
voor de Casinospelen te lichtvaardig heeft gevaren op de koers van buiten-
landse deskundigen? De aan het woord zijnde leden bleven dit een zeer on-
bevredigend element in het geheel vinden. 

Op meer dan overtuigende wijze had de Staatssecretaris aan de V.V.D.-
fractie de onwenselijkheid van inhouding van de belasting aan de speeltafel 
aangetoond. Deze leden deelden dan ook de argumentatie van de Staats-
secretaris op dit stuk volledig. Afgezien van het onoverzienbare grotere kos-
tenaspect, van grotere kosten van controle en van tijdverlies dachten deze 
leden vooral aan de onaangename confrontatie van iemand die uit ludieke 
overwegingen een speelzaal betreedt, met een aspect dat botst met spel «an 
sich». 
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Alternatieven voor het voorstel van de Regering 

De bewindsman zet uitvoerig uiteen waarom hij een vrijstelling voor prij-
zen tot f 1000 verdedigbaar acht en waarom hij een belastingvrije voet hier 
niet passend vindt, evenmin als een systeem waarin de inzet op de prijs in 
mindering komt. De leden van de C.D.A.-fractie volgden hem in zijn verdedi-
ging van de in de bestaande wet opgenomen vrijstelling. 

Met betrekking tot een belastingvrije voet betoogt de bewindsman dat de-
ze wel past in belastingen, die zijn gegrond op het draagkrachtbeginsel, 
maar niet in een belasting die, zoals de kansspelbelasting, gegrond is op het 
buitenkansbeginsel. Dit zou de aan het woord zijnde leden wellicht hebben 
overtuigd, ware het niet dat de bewindsman zich in een ander verband (me-
morie van antwoord, blz. 19) beroept op datgene wat de belastingplichtige, 
i.c. de speler, als buitenkans ervaart. Meent de bewindsman niet dat de spe-
ler de vrijstelling als een belastingvrije voet ervaart en zou hij daarom de 
omzetting van de vrijstelling in een belastingvrije voet - afgezien van de mo-
gelijke budgettaire gevolgen — in dit opzicht niet verdedigbaar achten? Kan 
de bewindsman een indicatie geven van de budgettaire gevolgen van zo een 
omzetting? 

Met betrekking tot een systeem waarin de inzet op de prijs in mindering 
wordt gebracht, levert de bewindsman een zelfde principieel betoog, dat hij 
aanvult met de opmerking dat uitvoeringsproblemen hier een obstakel vor-
men. De voorbeelden die hij daartoe aanvoert, zouden niet doorslaggevend 
hoeven te zijn, zo meenden deze leden, aangezien het hun voorkwam dat er 
oplossingen voor te vinden zouden zijn in de vorm van nadere voorschriften 
voor de uitvoering. Wat is de mening van de bewindsman te dezer zake? Kan 
hij ook hier een aanduiding van de omvang van de budgettaire gevolgen ge-
ven? 

Als overtuigend ervoer de V.V.D.-fractie de vier argumenten op pagina 23 
van de memorie van antwoord in de alinea's 5 t/m 8 betreffende de voorge-
stelde heffingsmethode. Deze leidt bovendien tot een vrij eenvoudige en af-
doende controlemogelijkheid. Gaarne hadden de leden van de V.V.D.-fractie 
de invitatie van de Staatssecretaris aanvaard en waren zij in gedachte en niet 
gedachtenloos met de gastheer aan de roulettetafel gaan zitten (kijken). Zij 
konden toen en thans de Staatssecretaris in zijn beschouwingen op de pagi-
na's 24, laatste alinea, en 25, eerste twee alinea's, volgen, onder dankzeg-
ging voor de uitnodiging. 

Verliescompensatie bij kansspelbelasting 

Uitgaande van de wenselijkheid het resultaat per speelperiode bij de spe-
ler te belasten en rekening houdende met de daarbij optredende prohibitie-
ve ontduikingsmogelijkheden, komt de bewindsman uiteindelijk tot het 
standpunt dat het brutospelresultaat voorwerp van belasting dient te zijn. 
Dit is namelijk in omvang vrijwel gelijk aan de som van de door de gezamen-
lijke spelers gedurende hun speelperiodes behaalde prijzen van f 1000 of 
meer. De bewindsman knoopt daaraan de opmerking vast (blz. 19) dat, nu 
het de vergunninghouder zal zijn, die in zijn gedachtengang voldoenings-
plichtige is, eigenlijk ook het brutospelresultaat over de gehele bestaans-
duur van de door de vergunninghouder te exploiteren casino's voorwerp 
van belasting dient te zijn. Laat de bewindsman nu, aan het einde van zijn re-
denering gekomen, niet het uitgangspunt ervan los, zo vroegen de leden van 
de C.D.A.-fractie. Wordt de kansspelbe'asting op die manier niet een soort 
(bruto)winstbelasting? 
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Met genoegen namen de V.V.D."fractieleden kennis van het antwoord van 
de Staatssecretaris op hun vraag of de resultaten van alle casino's te zamen 
moeten worden genomen. De positieve beantwoording impliceert dat wan-
neer in een casino in enig tijdvak het saldo negatief is en in een ander casino 
het saldo positief, het saldo van beide als brutoresultaat is aan te merken. 

Het door de Regering voorgestelde stelsel 

De in het casino te Valkenburg gehouden steekproeven tonen aan dat het 
totale bedrag van door de gezamenlijke spelers gedurende hun speelperi-
odes behaalde prijzen van f1000 of meer vrijwel gelijk is aan het brutospel-
resultaat dat het casino in dezelfde tijd boekt. Hoe interessant deze medede-
ling ook is, toch vroegen de leden van de C.D.A.-f ractie zich af op welke 
grond men in deze gelijkheid een bestendige relatie zou kunnen zien. Be-
hoort niet aan elke statistische toetsing een theorie ten grondslag te liggen, 
zo vroegen zij. Welke theorie is dat in dit geval? Of, indien de bewindsman 
het begrip theorie hier te zwaar vindt, welke onderliggende relaties zijn er 
dan naar zijn mening aanwezig die tot de genoemde uitkomst leiden en 
daaraan een bestendig karakter verlenen? 

Deze leden vroegen voorts of de opmerking van de bewindsman inzake 
het gebruik van de term «directe belasting» in artikel 1 van de Wet op de 
Kansspelbelasting inhoudt, dat deze term hier bij wijze van fictie is gebruikt. 

De behandeling van de ontstane schuld 

De leden van de P.v.d.A.-fractie informeerden of de mededeling in de 
Volkskrant van 10 oktober jl. waar is, dat de belastinginspecteur bij de be-
handeling voor de Belastingkamer van het Amsterdamse gerechtshof ter za-
ke van het niet van toepassing verklaren van de huidige Wet op de Kansspel-
belasting op de casinospelen heeft gezegd dat de casino's beter hadden 
moeten berekenen wat het zou gaan kosten als men de kansspelbelasting 
zelf voor zijn rekening zou nemen. Onderschrijft de Staatssecretaris deze op-
merking? 

Kan de Staatssecretaris - zo werd uit de P.v.d.A.-fractie gevraagd - in het 
licht van de opmerking op blz. 31 ten aanzien van de belasting voor «black 
jack» aangeven of de optelling van de kansspelbelasting volgens het be-
staande regime op blz. 10 van de memorie van toelichting betrekking heeft 
op de verschuldigde kansspelbelasting voor zowel roulette als «black jack» 
of voor roulette alleen geldt? Kan de Staatssecretaris aangeven hoeveel 
kansspelbelasting verschuldigd is voor «black jack»? 

De bewindsman deelt mee dat er regelmatig kansspelbelastingschuld 
wordt afbetaald, maar dat het bestaande regime zodanig is dat de belasting-
schuld desondanks blijft stijgen. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen -
wellicht ten overvloede - of de belastingdienst erop toeziet dat de casino's 
hun betalingscapaciteit hiertoe volledig aanwenden. 

De bewindsman belicht nogmaals zijn in de memorie van toelichting ge-
houden betoog dat het juist is om de casino's een beperkte kwijtschelding te 
verlenen, namelijk tot het bedrag dat zij verschuldigd zouden zijn geweest 
als het voorgestelde belastingstelsel vanaf het begin zou hebben gewerkt. 
De aan het woord zijnde leden stelden er prijs op hun andersluidende stand-
punt nogmaals toe te lichten. Zij hadden in het voorlopig verslag twee as-
pecten vermeld. Deze twee aspecten vertegenwoordigden in hun gedach-
tengang twee kanten van één medaille. Enerzijds hadden zij gewezen op het 
lange tijdsverloop tussen het moment waarop de casino's hadden laten we-
ten dat het bestaande stelsel onwerkbaar was gebleken en het moment van 
aankondiging c.q. indiening van het onderhavige wetsontwerp. Daarmee 
wilden de leden aangeven dat de enorme en nog steeds aangroeiende om-
vang van de belastingschuld niet zozeer aan de casino's kan worden gewe-
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ten als wel aan de lange voorbereid ingst i jd die met de wetgevende procedu-
res is gemoe id , waarbi j in dit geval ook nog een langdurige periode met een 
demissionair kabinet kwam. 

Anderzi jds hadden zij erop gewezen dat het bestaande regime was geko-
zen op aanbevel ing van de Raad van de Casinospelen zélf. Daarmee wi lden 
zij zeggen dat het derhalve niet onredeli jk is als de casino's nu ook de gevol-
gen van de gebleken onwerkbaarheid te dragen kri jgen. 

In deze afweging waren zij tot de conclusie gekomen, dat een terugbeta-
l ingsrege l ingde verdel ing van de schuld beter tot haar recht kan laten ko-
men dan een eenvoudige kwi j tschelding van hetgeen in het licht van het 
voorgestelde stelsel volgens de Regering als het ware «te veel» schuldig is 
geworden . Een zelfde afweging dient naar hun mening te zijner t i jd een rol te 
spelen bij de bepal ing van de modal i te i ten van de regel ing. De aan het 
woo rd zijnde leden tekenden nog aan dat de bewindsman niet had gere-
ageerd op het gedeelte van hun betoog tegen kwi j tschelding, neergelegd in 
de eerste alinea op blz. 12 van het voor lop ig verslag. Zij namen aan dat dit 
st i lzwi jgen als ins temming mocht worden ui tgelegd. 

Met betrekking tot de behandel ing van de ontstane belast ingschuld was 
de V.V.D.-fractie met de Staatssecretaris van mening dat kwi j tschelding al-
leszins op haar plaats is, mits met aanpassing, voor zover mogel i jk, op basis 
van de nieuwe wet. De V.V.D.-fractie w a s e n bleef van mening dat vanwege 
het pr incipe van rechtszekerheid geen terugwerkende kracht aan de wet 
mag worden gegeven en dat daarnaast de kwi j tschelding op de navolgende 
gronden gewet t igd is: 

1. vast staat dat desti jds van onjuiste veronderstel l ingen is u i tgegaan; 
2. de sub 1 bedoelde gegevens zijn niet door de belast ingpl icht ige ver-

strekt; 
3. de onderwerpel i jke belast ingheff ing schiet ieder redelijk doel voorb i j , is 

onevenwicht ig en moet als vexatoir worden gekwal i f iceerd; 
4. deze zou leiden tot el imineren van het doel , dat de wetswi jz ig ing m.b.t. 

de casinospelen beoogde. 

Baccara 

De bewindsman deelt mee dat het voorgestelde regime de bestaande fis-
cale be lemmer ing voor de beoefening van baccara/chemin-de-fer zal ophef-
fen. Betekent dit - zo vroegen de ledenvan de CD.A. fractie - dat deze spe-
len, indien zij beoefend zouden gaan worden, buiten de heff ing van de kans-
spelbelast ing zouden blijven? 

De bewindsman zegt terecht dat een beslissing over de toelaatbaarheid 
van deze spelen door de voor het casinobeleid verantwoordel i jke instanties 
dient te worden genomen. Brengt de wettel i jke verantwoordel i jkheid van de 
Ministers van Just i t ie en van Economische Zaken niet mee dat het kabinet 
tot deze instanties dient te worden gerekend, gezien bij voorbeeld artikel 
27p, l id 1, van de Wet op de Kansspelen? Wat is dan de mening van het kabi-
net ter zake? 

De voorzit ter van de commiss ie, 
Joekes 

De grif f ier van de commiss ie, 
De Beaufort 
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