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Inleiding 

Evenals in de memor ie van antwoord stel ik in deze nota voorop dat de 
antwoorden op nadere vragen en de uiteenzett ingen naar aanleiding van na-
dere opmerkingen van drie fracties, zijn tot stand gekomen na overleg met 
mi jn ambtgenoten van Economische Zaken en van Justit ie, althans voor zo-
ver de vragen en opmerkingen niet of slechts zijdelings verband houden met 
de kansspelbelasting. 

Op de vraag over het «open» zijn van speeltafels met een min imuminzet 
van f 2 kan ik, namens mi jn hiervoor genoemde ambtgenoten, het volgende 
antwoorden. De Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen (NSC) 
heeft als beleidsuitgangspunt dat in de casino's altijd vanaf de opening om 
14.00 uur tot de sluit ing om 02.00 uur één of meer speeltafels me teen min i -
muminzet van f 2 geopend zijn. Het aantal geopende tafels met een m i n i m u m -
inzet van f 2 hangt af van de vraag van de bezoekers. De Raad voor de Ca-
sinospelen heeft destijds overwogen om voor openings- en slui t ingst i jden 
van de verschil lende speeltafels nadere r ichtl i jnen te geven. In afwacht ing 
van voorgenomen andere wi jz ig ingen van de Organisatiebeschikking casino-
spelen werd besloten dit onderwerp voorshands aan te houden. Nader 
overleg met de st icht ing zal nog worden gevoerd. 

In de eerste weken na de opening van het Casino in Scheveningen is het 
t i jdens de drukste uren enkele malen voorgekomen dat er onvoldoende f 2 
jetons voorhanden waren. De oorzaak hiervan was het aanmerkeli jk drukkere 
bezoek dan werd verwacht en het nog niet geheel vol ledig zijn van de 
jetonvoorraden. Deze problematiek is inmiddels opgelost. In de nadere Ne-
derlandse casino's heeft deze problematiek zich nooit voorgedaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben opgemerkt dat het beginsel van de 
égalité deschances niet alleen word t aangetast door de zero 1/37, maar ook 
door de fooien 3/100. 

De opmerking van deze leden komt, naar ik aanneem, erop neer dat de 
«uitkomst» van de «zero» een zelfde inbreuk op het bedoelde beginsel bete-
kent als het verstrekken van fooien, aangenomen dat het totale bedrag aan 
fooien een bedrag zou uitmaken dat overeenkomt met 3% van de totale in-
zet. Hierbij moet echter worden gewezen op een aantal voor het roulettespel 
wezenli jke kenmerken. Het beginsel van de égalité des chances impliceert -
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los van de zero - dat bij een oneindige reeks van spelen noch de gezamenl i j -
ke spelers noch het speelcasino waar in de reeks word t gespeeld winst beha-
len of verl ies l i jden. De ui tker ingsverhoudingen zijn daarop afgestemd. 

De zero vo rmt inderdaad een ui tzondering op dit beginsel. Bij het uitko-
men van de zero komen de inzetten op alle andere spelkansen in het alge-
meen vol ledig ten goede aan de casino-organisator. Dit is een internationaal 
aanvaarde inbreuk op het meervermelde beginsel, welke nauwkeur ig in het 
spelreglement is omschreven en welke is aangebracht tot compensat ie van 
de kosten van de organisator. 

Wat de fooien betreft, word t opgemerkt dat het bedrag ervan ongeveer 
gelijk is aan 60% van het bruto-spelresultaat. Fooien zijn vr i jwi l l ige bi jdragen 
van spelers, bestemd tot beloning voor het personeel van het speelcasino. 
Volgens internationaal gebruik geeft een speler met name bij winst op een 
inzet op plein maximaal de vol ledige inzet «pour les employés». Hierop kun-
nen noch het casino, noch het personeel aanspraken doen gelden. Het hangt 
van de bereidheid van de spelers af of, en zo ja, tot welk bedrag zij foo ien 
wensen te geven. 

Gezien het vorenstaande is het verstrekken van fooien dan ook moeil i jk te 
beschouwen als een inbreuk op het beginsel van de égalité des chances. 

Het stemt mi j tot vo ldoening dat de leden van de C.D.A.-fractie zich geheel 
kunnen v inden in de opvat t ing dat «het niet juist zou zijn om een beslissing 
die in een ander kader genomen is ... nu feiteli jk ongedaan te maken». Uit 
hun nadere betoog te dezer zake blijkt dat mi jn aanvankeli jke indruk dat deze 
leden in de aldus omschreven opvatt ing een nuancering hadden aange-
bracht met de erop volgende zinsnede «zonder de beslissing zelf opnieuw 
aan de orde te stellen» op een misverstand berust. 

De leden van de C.D.A.-fractie zijn het eens met de interpretatie van het 
begrip «tekortkomingen», een begrip dat zij hebben geïntroduceerd op blz. 2 
van het voor lop ig verslag. 

De voorgeschiedenis 

De leden van de P.v.d.A.-fractie brengen uit de voorgeschiedenis van dit 
wetsontwerp twee t i jdst ippen in her inner ing, nameli jk de datum waarop 
vragen van het toenmal ige Tweede-Kamerl id W. Scholten werden beant-
woord (17 maart 1975) en het moment waarop de NSC mi jn ambtsvoorgan-
ger er voor het eerst van op de hoogte stelde dat de verschuldigde kansspel-
belasting het bruto-spelresultaat overtrof (omstreeks 1 november 1976). De-
ze leden stellen dat op het eerste t i jdst ip is gedacht aan inhouding van de be-
lasting aan de tafel en dat er na het tweede t i jdst ip niet meer op is aange-
drongen dat de vergunninghouder tot inhouding zou overgaan. Zij vragen 
welke nieuwe feiten of omstandigheden aanleiding zijn geweest tot deze 
standpuntwi jz ig ing. 

Naar aanleiding van die vragen, wi js ik erop dat nog een derde t i jdst ip aan 
de reeds gememoreerde t i jdst ippen is toe te voegen, nl . 14 mei 1976. Op die 
datum zijn vragen van de (toenmalige) Tweede-Kamerleden Beumer, Van 
Leeuwen en Schakel over een eventuele wi jz ig ing van de Wet op de kans-
spelbelasting beantwoord. In dat an twoord is gewezen op de mogel i jkheid 
om de belasting voor eigen rekening te nemen (artikel 5, tweede l id, van de 
wet) en is voorts gezegd dat een wetswi jz ig ing, waarbi j deze mogel i jkheid 
zou worden ui tgesloten, niet werd overwogen. 

Ik teken hierbi j aan dat mi jn ambtsvoorganger steeds heeft gesproken van 
«het wettel i jke regime» of woorden van gelijke strekking - tot welk regime 
ook de overnemingsmogel i jkheid behoort. 

Wat mi jn standpunt betreft, moge ik deze leden verwi jzen naar de desbe-
treffende passages in de memor ies van toel icht ing en van antwoord . 

Op vragen van de leden van de fracties van de P.v.d.A. en van het C.D.A. 
omtrent ci j fermatige gegevens en de posit ie van de Raad voor de Casino-
spelen, kan ik namens mi jn ambtgenoten van Economische Zaken en van 
Justit ie het volgende meedelen. 
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Het behoeft geen verwondering te wekken dat er aan de verwachtingen 
van de buitenlandse deskundigen omtrent het aantal prijzen boven f 1000 
geen berekeningen ten grondslag liggen. Dergelijke berekeningen zijn door 
bedoelde deskundigen nooit gemaakt, aangezien men in het buitenland ner-
gens een kansspelbelasting als de Nederlandse kent, zodat de vraag hoe 
vaak er prijzen boven een bepaald bedrag vallen daar niet relevant is. Deze 
deskundigen hebben immers in het algemeen slechts interesse in de bruto-
spelopbrengsten. 

Uiteraard heeft men in de buitenlandse casino's wel enige ervaring inzake 
het uitkomen van prijzen gebaseerd op een visuele constatering en deze 
heeft ertoe geleid dat de betrokken deskundigen stelden, dat van het totale 
aantal prijzen hoogstens 5% boven de f 1000 zou liggen. In de hoogte van dit 
percentage bleken zij zich niet vergist te hebben. Achteraf is echter de me-
ning van de buitenlandse deskundigen onjuist gebleken over de hoogte van 
het bedrag aan prijzen boven f 1000. Hunnerzijds is de verwachting uitge-
sproken, dat dit niet in belangrijke mate zou afwijken van de eerdergenoerrv 
de 5%. Het is ook van deze veronderstelling dat de Raad voor de Casinospe-
len bij het opstellen van zijn globale berekeningen is uitgegaan. 

Een afdoende verklaring voor de in de praktijk gebleken afwijking kan 
moeilijk worden gegeven. Er mag worden aangenomen dat thans in het al-
gemeen hoger wordt ingezet - onder meer vanwege de invloed van de infla-
tie - dan in het verleden, waarvan de deskundigen bij het uitspreken van hun 
verwachtingen zijn uitgegaan. Voorts is er reeds op gewezen dat de prijzen 
boven f 1000 qua bedrag niet een evenredig maar een veel meer dan evenre-
dig deel uitmaken van de uitgekeerde prijzen en dus ook veel meer dan 
evenredig tot het ongunstige resultaat hebben bijgedragen. 

Overigens meent ondergetekende dat de Raad voor de Casinospelen niet 
kan worden verweten te lichtvaardig op de koers van buitenlandse deskun-
digen te hebben gevaren. Er was voor de raad geen alternatief dan af te gaan 
op de mening van deze deskundigen. 

Ik heb kennis genomen van de opmerkingen van de V.V.D.-fractie dat zij er 
geen behoefte aan heeft de geschiedenis van de totstandkoming van het re-
gime voor casinospelen te releveren, omdat zij die bekend veronderstelt, en 
dat gegevens uit de praktijk hebben aangetoond dat zij de drie (niet limitatie-
ve) doeleinden van de casinospelen in Nederland ruimschoots door de fei-
ten bevestigd ziet. Het doet mij genoegen te constateren dat deze fractie ook 
van de noodzaak doordrongen is dat het regime van de kansspelbelasting 
voor casinospelen spoedig zal moeten worden gewijzigd. 

Inhouding aan de speeltafel 

De leden van de P.v.d.A.-fractie menen dat de berekening van mr. A. L. J. 
Grotenhuis in het Weekblad voor Fiscaal Recht van 15 februari 1979, nr. 
5395, in het geheel niet is aangetast in de memorie van antwoord. Zij staven 
hun mening met een aantal opmerkingen waarop ik hierna nog terugkom. 
Deze leden trekken vervolgens de conclusie dat mijn z.g. positieve bereke-
ning wel een andere, maar geen conflicterende benadering van de proble-
matiek geeft en stellen verder dat «het slechts de berekening van Grotenhuis 
(versterkt)». 

Of en in hoeverre «het» de berekening van Grotenhuis zou versterken is 
mij niet duidelijk geworden. Uit het betoog van de leden van de P.v.d.A.-frac-
tie is op te maken dat mijn bedoeling - nl. door het plaatsen van kanttekenin-
gen vragen te stellen over het werkelijkheidsgehalte van de door Grotenhuis 
gebezigde veronderstellingen - bij hen niet is «overgekomen». 

Ter wille van de duidelijkheid stel ik voorop dat naar mijn oordeel een zui-
ver mathematische benadering - zoals die van Grotenhuis- pas zin heeft 
wanneer men in staat is een veranderend speelgedrag ten gevolge van een 
wijziging in de belastingheffing - waartoe ik uitdrukkelijk ook reken het weg-
blijven van casinobezoekers na die wijziging - in cijfers tot uitdrukking te 
brengen en zo in de berekening te betrekken. Ook al zou men in staat zijn alle 
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afzonderlijke veronderstellingen rekenkundig te benaderen, dan nog is daar-
mede zonder inzicht in een veranderend speelgedrag niet gezegd dat de som 
van de benadering zal overeenstemmen met de werkelijke situatie. 

Hoe moeilijk het is om cijfermatig te bewijzen dat casino's te exploiteren 
zouden zijn wanneer tot inhouding van belasting aan de tafel zou worden 
overgegaan, tracht ik hierna te adstrueren. Daarbij ga ik zoveel mogelijk uit 
van de bedragen die door Grotenhuis of in de memorie van antwoord zijn 
vermeld, zonder op de waarschijlijkheid van de afzonderlijke cijfers in te 
gaan. Om niet in herhalingen te vervallen, beschouw ik voorts mijn in de me-
morie van antwoord gemaakte kanttekeningen op dit punt als bekend. 

Grotenhuis heeft aan de hand van het eerste jaarverslag van de NSC over 
de periode van 1 oktober 1976 tot 1 januari 1978 een totaal van inzetten bere-
kend van f 1830 min. Aan de hand van veronderstellingen - dit kan ook niet 
anders omdat exacte cijfers ontbreken - heeft hij benaderd welk bedrag aan 
inzetten zou wegvallen, bij overigens gelijk blijvende omstandigheden, in-
dien alle prijzen boven f 1000 zouden verdwijnen. Hij komt in de ongunstig-
ste situatie voor het casino uit opeen bedrag van f 639 min. Dan zou - onder 
overigens gelijk gebleven omstandigheden - nog een totaal aan inzetten zijn 
overgebleven van f 1830 min. - f 639 min. = f 1191 min. 

Stel nu hiernaast de situatie dat prijzen boven f 1000 niet zouden worden 
afgeschaft, dat het gehele spelverloop in de onderhavige periode gelijk zou 
zijn gebleven maar dat aan de tafel wel belasting zou zijn ingehouden. Dan 
zou in plaats van het hiervoor becijferde verlies van f 639 min. een verlies 
zijn opgetreden wegens spe/vertraging dat, weer in het ongunstigste geval, 
f 500 min. zou hebben bedragen. In dit geval zou het totaal aan inzetten van 
f 1830 min. metf 500 min. zijn gedaald totf 1330 min. 

De verwachting dat het totaal aan inzetten tussen deze twee eindbedragen 
(t.w. f 1191 min. en f 1330 min.) zou uitkomen, is niet juist. Zoals hierna nog 
wordt verklaard, blijft spelvertraging voorkomen, ook al verdwijnen nage-
noeg alle inzetten die totf 1000 leiden. De vermindering van het verlies we-
gens spelvertraging neemt niet in gelijke mate, maar veel minder dan even-
redig af met een stijging van het verlies aan inzetten ten behoeve van prijzen 
boven f 1000. 

Beide hiervoor geschetste situaties, leidend tot een teruglopen van de to-
tale inzet tot resp f 1191 min. en f 1330 min. berusten op veronderstellingen 
die minder of meer van de werkelijkheid afwijken. Een meer realistische be-
nadering is dat het mogelijk blijft prijzen boven f 1000 te behalen waarop 
kansspelbelasting wordt ingehouden, en dat een aantal spelers de facto de 
inzetten op een of andere manier per spelkans zó zal verminderen dat de 
prijzen beneden de grens van f 1000 blijven terwijl er ook spelers overblijven 
die zich niet aan die grens van f 1000 storen en relatief hoge inzetten blijven 
doen, de inhouding van de kansspelbelasting daarbij op de koop toene-
mend. Onder deze omstandigheden zal de spelvertraging haar intrede doen. 
Alsdan zouden de bedragen van f 639 min. en f 500 min. geheel of gedeelte-
lijk kunnen cumuleren. De gedachte dat zo'n cumulatie niet kan voorkomen, 
is alleen juist wanneer het behalen van prijzen boven f 1000 niet meer moge-
lijk zou zijn. Alleen in dat geval treedt geen spelvertraging op, anders wel. 
Strikt theoretisch is het voorstelbaar dat (het grootste deel van) f 639 min. 
volledig cumuleert met (het grootste deel van) f 500 min., namelijk indien 
van de spelers aan elke speeltafel er telkens wel één speler inzetten doet die 
mogelijkerwijs tot prijzen boven f 1000 leiden. In zo'n geval blijft het grootste 
deel van f 639 min. als verlies bestaan, terwijl tevens in zekere mate (waar-
schijnlijk niet voor 25 tot 50%, zoals Grotenhuis heeft verondersteld) spel-
vertraging optreedt omdat croupiers telkens bij elk spel zouden moeten con-
troleren o f - e n welke - prijzen de f 1000 overschrijden, en indien dit het ge-
val is, zouden moeten overgaan tot inhouding. Dit leidt tot meer (ongewone) 
handelingen, grotere kansen op fouten en discussies aan de tafel. Strikt theo-
retisch zou het verlies bij inhouding derhalve maximaal f 639 min. + f 500 
min. • f 1139 min. kunnen bedragen. Er zou dan een totaal aan inzetten res-
teren van f 1830 min. — f 1139 min. • f 691 min. 
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Wat betreft de veronderstel l ing dat geen prijzen boven f 1000 meer zou-
den kunnen of mogen voorkomen, wi js ik op het volgende. Het niet meer 
toestaan van prijzen boven f 1000 impl iceert - zoals al in de memor ie van 
antwoord is betoogd - dat daartoe het spelreglement moet worden gewi j -
zigd. Gegeven de internationaal geldende verhoudingen tussen de inzetten 
op de verschil lende spelf iguren zou dit betekenen dat op de enkelvoudige 
kansen maximaal f 500 mag worden gezet en dat - daarmede samenhan-
gend - op plein min imaal f 0,40 en max imaal f 14 mag worden ingezet. De 
inzetten op de overige spelf iguren moeten naar verhouding worden vermin-
derd. Bij zulke inzetten is het nagenoeg o n m o g e l i j k - zeker zonder ui tbrei-
ding van speeltafels of personeel (doch dan: hogere kosten) - om een totaal 
aan inzetten van (f 1830 min. , verminderd met f 639 mln . ) f 1191 min te 
bereiken. 

Wat betreft het aantal prijzen boven f 1000 merken de leden van de 
P.v.d.A.-fractie op dat deze slechts sporadisch worden uitgekeerd. Mogeli jk 
leiden zij dat af uit het percentage van 4 van het totale aantal pri jzen. Maar 
bedacht moet worden dat 4 % in absolute aantallen gezien niet gering is. Im-
mers bij een gemiddelde van 200 prijzen boven f 1000 per casino per dag, 
betekent dit een aantal van 146000 per jaar in twee casino's. 

Bij vorenstaande is nog in het geheel niet in de beschouwing betrokken 
het effect of de fooienpot. De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen dat het ar-
gument van de fooienpot nooit van een zodanig gewicht kan zijn dat de ex-
ploitatiebasis aan het casino komt te ontval len, zelfs bij het geheel afschaf-
fen van de fooienpot. Zich baserend op het meervermelde artikel van Gro-
tenhuis, stellen zij dat, bij het ontbreken van prijzen boven f 1000 (inzetver-
l iesf 639 min.), maximaal 3% v a n f 3 1 1 m l n . ( = 9,3 min.) aan t roncgelden 
verloren gaat. Om een verlies van t roncgelden goed te maken moet zo'n ver-
lies worden vertaald in inzetten, dat w i l zeggen dat het bedrag van het ver-
lies moet worden vermenigvu ld igd met 37. Dan blijkt voor het «terugverdie-
nen» van een t roncbedrag van f 9,3 min . ca. f 345 min. nodig te zi jn. Zou men 
zelfs de fooienpot vol ledig afschaffen - hetgeen een verlies impl iceert van 
omstreeks f 22 min. - dan spreekt men over een bedrag dat alleen kan wor-
den terugverkregen uit inzetten tot een totaal van f 814 min. (is: 37 x f 22 
min.). 

Wanneer men het vorenstaande overdenkt, komt men niet tot de gevolg-
trekking dat mi jn positieve benadering een versterking betekent van de bere-
kening van Grotenhuis. Ik heb nl. w i l len aanduiden welk bedrag de NSC mi-
nimaalaan inzetten nodig heeft om zijn kosten goed te maken, en dat is f 630 
min. , nog te vermeerderen met inzetten ter goedmaking van een eventueel 
verlies aan t roncgelden. In het gunst igste geval (bij ontvangst van een gelijk 
bedrag aan fooien) is da t f 630 min. , in het ongunst igste geval (bij vol ledig 
wegval len van de tronc en gelijke beloning voor het personeel) is dat f 630 
min. + f 814 min . = f 1444 min . 

Hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot de inhouding van belas-
t ing op prijzen boven f 1000, geldt ook - zij het in mindere mate - voor pri j -
zen boven f 2000. Bij de vraag of de vr i jstel l ing van f 1000 zou kunnen wor-
den opgetrokken naar f 2000, moet immers worden bedacht dat een belang-
rijk deel van de belaste prijzen op de enkelvoudige kansen (rood, zwart, 
e.d.) word t gewonnen omdat op die kansen vaak hoger word t ingezet dan 
op meervoudige kansen. Op blz. 16 e.v. van de memor ie van an twoord heb 
ik overigens commentaar gegeven op de suggestie om de vr i jstel l ingsgrens 
te verhogen. 

Op de vraag van de aan het woord zijnde leden hoe de stell ing dat de per-
ceptiekosten, door intensieve controle, 20 a 25 manjaren zouden belopen, te 
r i jmen valt 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, zou ik het volgende wi l len antwoorden. 

Indien zou worden overgegaan tot inhouding van de belasting aan de 
speeltafel zijn in het stelsel zelf niet zulke lekken aan te wi jzen als ik bij de on-
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derzochte alternatieven heb gesignaleerd. De voorwaarde voor een goede 
belastingheffing is echter wel dat ook daadwerkelijk wordt ingehouden en 
dat de inhouding niet, om welke reden dan ook, wordt «vergeten». De erva-
ringen in België wijzen in de richting dat inderdaad permanente controle 
daarop ter plaatse nodig is. Ten aanzien van de huidige registratie ligt de si-
tuatie in zoverre anders dat de spelers bij de belastingheffing niet direct be-
trokkenzijn; zij zullen er thans geen behoefte aan hebben zich met de belas-
tingheffing te bemoeien. Alhoewel bij de registratie wel regelmatig controle 
van overheidswege wordt uitgeoefend, kan deze beperkt blijven. 

De leden van de C.D.A.-fractie moge ik kortheidshalve verwijzen naar het 
hoofdje «De voorgeschiedenis» eerder in deze nota waar- mede naaraan-
leiding van vragen van de P.v.d.A.fractie - uitgebreid op de vragen omtrent 
verwachtingen van deskundigen en de positie van de Raad voor de Casino-
spelen is ingegaan. 

Alternatieven voor het voorstel van de Regering 

Het is verheugend dat de leden van de C.D.A.-fractie mijn opvattingen om-
trent de aard en de hoogte van de vrijstelling zoals deze in de wet is opgeno-
men voor alle kansspelen, hebben kunnen delen. Ditzelfde zou volgens hen 
wellicht ook gelden voor wat betreft het betoog in de memorie van ant-
woord (blz. 17) omtrent een z.g. belastingvrije voet, ware het niet dat ik mij 
in een ander verband heb beroepen op datgene wat de belastingplichtige, 
i.c. de speler, als buitenkans ervaart. 

Alvorens op de vragen van deze leden in te gaan, moge ik eraan herinne-
ren dat op blz. 8 van de memorie van toelichting is gezegd en in de memorie 
van antwoord is herhaald, dat er een duidelijk aanwijsbaar, althans aanvoel-
baar verschil in karakter bestaat tussen casinospelen en de andere toegela-
ten vormen van kansspel. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de di-
recte betrokkenheid van een casinospeler bij het spel en door het feit dat -
anders dan bij casinospelen - bij andere vormen van kansspelen in het alge-
meen de inzetten op andere tijden en plaatsen geschieden dan detrekkin-
gen. Hierdoor kan een speler bij casinospelen iets anders als buitenkans er-
varen dan bij bij voorbeeld een traditionele loterij. Ik meen dan ook niet - zo-
als deze leden vragen - dat een deelnemer die uit een loterij of prijsvraag 
een prijs beven f 1000 ontvangt de vrijstelling van f 1000 als een belasting-
vrije voet ervaart. Het is immers algemeen bekend dat op prijzen in loterijen 
en andere kansspelen welke de f 1000 te boven gaan, kansspelbelasting 
wordt geheven. Gezien de omstandigheid dat voor de in karakter afwijkende 
casinospelen thans een afzonderlijk heffingsregime wordt voorgesteld en 
mede gelet op de opmerkingen in de memorie van antwoord over omzetting 
van de bestaande vrijstelling in een belastingvrije voet, is zo'n omzetting 
naar het mij voorkomt niet opportuun en is zij bovendien ook niet goed ver-
dedigbaar. 

Op de vraag omtrent de budgettaire gevolgen van een omzetting als hier-
voor is bedoeld, is helaas geen exact antwoord te geven, maar ik kan wel 
een indicatie geven. De omzetting betekent een derving van f 250 op elke 
prijs boven f 1000. Dit betekent bij de Staatsloterij een budgettair offer van 
ruim f 2,1 min. Bij voetbaltoto, lotto e.d. is de derving niet bekend, doch er 
kan voorzichtig worden gesteld dat de derving bij de kansspelen, andere dan 
de Staatsloterij, in dezelfde orde van grootte zal liggen als bij de Staatslote-
rij. 

Met betrekking tot een voor loterijen en andere kansspelen in te voeren 
systeem waarin de inzet op de prijs in mindering komt, heb ik, aldus de le-
den van de C.D.A.-fractie, een principieel betoog gegeven, aangevuld met de 
opmerking dat de uitvoeringsproblemen hier een obstakel vormen. Deze le-
den menen dat met behulp van nadere voorschriften voor de uitvoering wel 
een oplossing te vinden zou zijn voor de uitvoeringsproblemen, althans voor 
de uitvoeringsproblemen van de in de memorie van antwoord gegeven 
voorbeelden. Hoewel die problemen, die vooral de kansspelorganisatoren 
als inhoudingsplichtigen raken, niet moeten worden onderschat als men be-
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denkt dat bij voorbeeld de Nationale Sporttotalisator wekelijks tienduizen-
den deelnemingsformulieren moet verwerken, ben ik het met deze leden 
eens dat daarvoor nog wel een oplossing denkbaar zou zijn. Daaraan vooraf 
gaat echter de vraag van meer principiële aard öf de kansspelbelasting, ge-
zien het buitenkansbeginsel, wel in deze zin mag worden gewijzigd. Een be-
vestigend antwoord - zoals bekend uit de memorie van antwoord, beant-
woord ik de vraag ontkennend - impliceert naar mijn mening een wetswijzi-
ging om een dergelijk systeem in de kansspelbelasting op te kunnen nemen. 
In dat kader zouden eventuele uitvoeringsproblemen dan ook worden be-
zien. Wegens gebrek aan gegevens op dit punt kan ik geen uitspraken doen 
over de omvang van een eventueel budgettair offer. 

Verliescompensatie bij kansspelbelasting 

De leden van de C.D.A.-fractie geven in het kort de overwegingen weer op 
grond waarvan is voorgesteld het brutospelresultaat als voorwerp van de 
belasting en de vergunninghouder als voldoeningsplichtige aan te wijzen. 
Gekomen bij de opmerking dat met «brutospelresultaat» wordt bedoeld het 
totale resultaat over de gehele bestaansduur van de door de vergunning-
houder te exploiteren casino's, vragen zij of hiermede niet het uitgangspunt 
van de redenering wordt verlaten. Kennelijk bedoelen zij daarmede dat, 
waar is gezegd dat bij een individuele speler het resultaat van een beperkte 
speelperiode (ten hoogste 12 uren) eigenlijk als voorwerp van de belasting 
zou moeten worden genomen - zo een dergelijke heffing zonder de ge-
noemde bezwaren mogelijk ware - , en de speler dus niet in staat is het resul-
taat van deze periode met dat van een andere periode te compenseren, dit 
evenmin het geval zou moeten zijn bij de vergunninghouder. 

Deze leden hebben met hun vraag gelijk als het inderdaad de bedoeling 
zou zijn het resultaat van de individuele spelers te vervangen door een op 
analoge wijze bepaald resultaat van de vergunninghouder. Het voorgestelde 
systeem berust echter op de cijfermatige overeenstemming tussen het re-
sultaat van de gehele groep spelers en het brutospelresultaat van de vergun-
ninghouder. 

Zoals reeds meermalen is gezegd - en ik kom er hierna nog op terug - is 
het brutospelresultaat van het casino nagenoeg gelijk aan het totaal van de 
winsten van de spelers die een casino na afloop van een speelperiode met 
een winst van ten minste f 1000 verlaten. Uitdien hoofde is de «overstap» 
waarop deze leden doelen, naar mijn mening geoorloofd en is het tevens 
juist de mogelijkheid van verliescompensatie toe te staan. Het voorgestelde 
regime is bovendien in de praktijk eenvoudiger uitvoerbaar. Ik ontken ove-
rigens niet dat het er de schijn van weg heeft - zoals deze leden tot slot van 
hun betoog vragenderwijs opmerken - dat de kansspelbelasting bij casino-
spelen op deze manier een soort «bruto»winstbelasting wordt. Gezien de on-
derliggende gedachtengang moet, naar het mij voorkomt, de schijn niet met 
de werkelijkheid worden verward. 

In antwoord op een vraag van de V.V.D."fractieleden merk ik op dat het 
volgens het voorstel inderdaad juist is dat wanneer in een casino in enig tijd-
vak het saldo negatief is en in een ander casino het saldo positief, het saldo 
van beide als brutospelresultaat van de vergunninghouder is aan te merken. 

Het door de Regering voorgestelde stelsel 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen zich af of er een bestendige relatie 
bestaat tussen het totaal van de winsten van spelers die een casino met een 
saldowinst van ten minste f 1000 verlaten en het brutospelresultaat. 

Hoewel zij de mededeling omtrent de uitkomst van de in het casino te Val-
kenburg gehouden steekproeven als interessant aanmerken - vermoedelijk 
geldt dit ook met betrekking tot de ervaringen elders in Europa - vragen zij 
welke onderliggende relaties er zijn die tot de genoemde uitkomst hebben 
geleid en die daaraan een bestendig karakter verlenen. Ik heb mij dezelfde 
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vragen gesteld. Ik heb dan ook doen nagaan of er inderdaad een relatie tus-
sen beide grootheden bestaat en zo ja, welke. Met behulp van eenvoudige 
computermodellen, waarbij 7000 spelers zijn «nagespeeld», is een onder-
zoek op dit punt ingesteld. De uitkomst daarvan wees uit dat correlatie be-
staat en dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat 
bedoelde grootheden zich op nagenoeg gelijk niveau bewegen. 

De term «directe belastingen» waarnaar deze leden voorts vragen, is van 
fiscaal-juridische aard en heeft geen andere betekenis dan om te bereiken 
dat bepaalde voorschriften bij de heffing en invordering toepasbaar zijn. Zo 
beschouwd, is deze term dan ook niet bij wijze van fictie gebruikt. Het is mij 
overigens bekend dat in het spraakgebruik en in de literatuur deze term - in 
tegenstelling tot de term «indirecte belasting» - in andere betekenissen 
wordt gebruikt. Dat is echter hier niet aan de orde. 

De behandeling van de ontstane schuld 

De leden van de P.v.d.A-fractie vragen of de mededeling in de Volkskrant 
van 10 oktober 1979 waar is dat de belastinginspecteur bij de behandeling 
van een belastingprocedure voor de Belastingkamer van het gerechtshof te 
Amsterdam gezegd zou hebben dat de vergunninghouder beter had moeten 
berekenen wat de kosten zouden zijn indien de kansspelbelasting voor eigen 
rekening zou worden genomen. Ik beschik niet over een woordelijke weerga-
ve van hetgeen is opgemerkt tijdens de zitting op 9 oktober 1979. De inspec-
teur heeft mij desgevraagd evenwel meegedeeld dat hij er het casino ter zit-
ting geenszins een verwijt van heeft gemaakt dat het beter had moeten bere-
kenen wat het zou kosten als het kansspelbelasting voor eigen rekening zou 
nemen. Wel heeft de inspecteur geconstateerd dat bij de beslissing van het 
casino tot overneming van belasting kennelijk de financiële gevolgen onjuist 
zijn geschat. Deze constatering paste in het betoog van de inspecteur dat de 
Wet op de kansspelbelasting het weliswaar mogelijk maakt om de belasting 
over te nemen, maar dat het feit dat het vrijwillig benutten van die mogelijk-
heid in casu financieel desastreus blijkt te zijn geen valabel argument is voor 
de stelling dat de wet niet van toepassing is op casinospelen. Aangezien de 
in de Volkskrant vermelde opmerking niet - althans niet in de door deze 
krant bedoelde betekenis - is gemaakt, kan ze ook niet worden onderschre-
ven. 

De door de leden van de P.v.d.A. genoemde optelling op blz. 10 van de 
memorie van toelichting slaat enkel op de kansspelbelasting ter zake van 
roulette, zoals ook in de aan de optelling voorafgaande alinea uitdrukkelijk is 
gesteld. 

De vraag hoeveel kansspelbelasting verschuldigd is over het casinospel 
black-jack is gezien het feit dat onlangs in Scheveningen het derde casino 
geopend is en de resultaten daarvan nog niet bekend zijn, moeilijk nauwkeu-
rig te beantwoorden. Afgaande op de gegevens van Zandvoort en Valken-
burg bedraagt de verschuldigde kansspelbelasting ter zake van black-jack tot 
1 januari 1979 ca. f 7 min. 

Wat de bestaande schuld betreft, deel ik aan het adres van de leden van de 
C.D.A.-fractie mede, dat door de belastingdienst met de NSC een regeling is 
getroffen voor de afdrachten aan de Staat. De NSC voldoet deze afdrachten 
wel, maar hangende de reeds aangestipte gerechtelijke procedure niet als 
kansspelbelasting. Na het instellen van een vordering krachtens artikel 7 van 
de Invorderingswet van 1845 worden de afdrachten als kansspelbelasting 
verantwoord. Uitgaande van de getroffen regeling wordt er inderdaad regel-
matig op toegezien dat de NSC zich aan haar verplichtingen houdt. 

Voordat ik nog enkele opmerkingen maak naar aanleiding van het betoog 
van deze leden over het verlenen van kwijtschelding van een gedeelte van 
de schuld, zou ik op het volgende willen wijzen. De schuld groeit op basis 
van het huidige kansspelbelastingregime zienderogen. Door de opening van 
het derde casino te Scheveningen is de aangroei belangrijk gestegen. Zo be-
draagt de aangroei momenteel f 15 a f 20 min. per maand. Bij het begin van 
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het vierde kwartaal van dit jaar bedroeg de schuld ca. f 330 min. en na aftrek 
van de afdrachten ca. f 260 min. De kans is niet uitgesloten dat een praktisch 
probleem ontstaat op het moment dat het voorgestelde regime - zo het 
wordt aanvaard - i n werking zou kunnen treden. Dit probleem is weliswaar 
reeds eerder aangeduid maar nooit explicite in de discussie betrokken, nl. 
dat de toekomstige jaarlijkse rentelast groter zou kunnen zijn dan de beta-
lingscapaciteit (de capaciteit na betaling van kosten en lasten èn na de af-
dracht van 331/3% kansspelbelasting). Uiteraard is een en ander afhankelijk 
van de hoogte van de schuld, de betalingscapaciteit en het rentepercentage. 
Gesteld echter dat bij de inwerkingtreding van het voorgestelde regime een 
schuld openstaat van ca. f 350 min., dat de jaarlijkse betalingscapaciteit ca. 
f 30 min. beloopt en het rentepercentage 9 bedraagt, dan zou de schuld, on-
danks het ten volle aanwenden van de betalingscapaciteit ter voldoening 
daarvan blijven toenemen. Overigens zal een betalingsregeling zich, ook in 
de situatie dat de betalingscapaciteit de rentelast wel overtreft, over een lan-
gere periode uitstrekken dan reeds eerder is aangeduid. Ik zou daarom - af-
gezien van mijn argumenten in de memorie van antwoord - in overweging 
willen geven ook dit praktische probleem in de beschouwing te betrekken. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben nog eens op hun standpunt inzake 
de kwijtschelding gewezen, waarbij zij in het kort aan de in het voorlopige 
verslag gebezigde argumenten herinneren. Bij de afweging van de twee 
door hen genoemde aspecten zijn zij tot de conclusie gekomen dat een beta-
lingsregeling de verdeling van de schuld beter tot haar recht kan laten ko-
men dan een eenvoudige kwijtschelding van een gedeelte van de schuld. Op 
de door mij in de memorie van antwoord aangegeven gronden blijf ik er de 
voorkeur aan geven dat op de aangekondigde wijze kwijtschelding wordt 
verleend. 

Deze leden komen voorts terug op een gedeelte van hun betoog in het 
voorlopige verslag, tekenen daarbij aan dat ik daarop in de memorie van 
antwoord niet ben ingegaan en nemen aan dat dit stilzwijgen als een instem-
ming kan worden uitgelegd. Dit laatste is juist voor zover het gaat om de op-
merking van de aan het woord zijnde leden dat terecht de consequentie is 
verworpen dat casinospelen in het geheel niet aan de kansspelbelasting 
moeten worden onderworpen. Voor wat het overige deel van hun betoog 
betreft, moge ik eraan herinneren dat ik op meerdere plaatsen heb gezegd 
dat het feit dat de opbrengsten van casinospelen toch al naar de Staat gaan, 
voor mij geen argument is geweest bij de beoordeling van de vraag of casi-
nospelen onder de kansspelbelasting vallen. In de memorie van toelichting 
heb ik slechts een vergelijking getrokken tussen het effect van de kwijtschel-
ding in «normale» gevallen, waarbij de kwijtschelding strekt ten voordele 
van degene van wie een gedeelte van de belastingschuld vervalt, en het ef-
fect van de kwijtschelding in d/rgeval, waarin het de NSC - indien het nieu-
we regime wordt aanvaard - in feite niet raakt of wel of niet wordt kwijtge-
scholden. Voor de zuiverheid van de discussie heb ik slechts willen stellen 
dat bij de beoordeling of kan worden kwijtgescholden de NSC - anders dan 
in de normale gevallen - in wezen geen belanghebbende partij is. 

Baccara 

Dat de fiscale belemmering voor de beoefening van baccara met het on-
derhavige voorstel wordt opgeheven, betekent niet - dit ten antwoord op de 
vraag van de leden van de C.D.A.-fractie - dat dit spel buiten de heffing van 
kansspelbelasting zal blijven. Baccara is een van de casinospelen waarbij de 
casino-organisator niet betrokken is, maar dat zich tussen een aantal spelers 
onderling afspeelt. De casino-organisator stelt slechts ruimte en personeel 
ter beschikking en toucheert daarvoor een vergoeding. Die vergoeding is in-
gevolge het voorgestelde artikel 3, eerste lid, letter a, laatste deel, onderwor-
pen aan de belastingheffing. Met betrekking tot de toelaatbaarheid van het 
spel en de wettelijke verantwoordelijkheid van de Ministers van Economi-
sche Zaken en van Justitie kan ik namens hen het volgende zeggen. 
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Bij het vraagstuk van de toelaatbaarheid van baccara/chemin de fer is 
allereerst betrokken de Raad voor de Casinospelen. Immers in de Organisa-
t iebeschikking casinospelen word t in artikel 19, lid 1, baccara/chemin defer 
genoemd als spel dat in casino's ter beoefening kan worden toegelaten mits 
dit ingevolge artikel 19, lid 2, de ins temming heeft van genoemde raad. 

De raad zal zich na de opheff ing van de fiscale be lemmer ing opn ieuw 
moeten beraden over het al of niet invoeren van baccara/chemin de fer. Hij 
zal zich daarbi j met name moeten uitspreken over de vraag of het karakter 
van dit spel zich ervoor leent dat het onder de huidige omstandigheden in 
één of meer casino's in Nederland word t geïntroduceerd. 

De betrokken bewindsleiden zouden middels de meergenoemde Organi-
satiebeschikking invloed uit kunnen oefenen op de eventuele besluitvor-
ming van de raad. Er is geen aanleiding te veronderstel len dat de Minister-
raad zich met deze problematiek bezig zal houden. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 
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