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Nr. 9 BRIEF VAN HET LID HAAS-BERGER 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 26 maart 1980 

Na de indiening - door de voormalige Staatssecretaris van Financiën -
van de nota naar aanleiding van het eindverslag met betrekking tot het wets-
ontwerp invoering van een afzonderlijke regeling voor de heffing van kans-
spelbelasting met betrekking tot casinospelen was mijn fractie in het geheel 
niet tevreden over de wijze waarop in die nota werd geantwoord op voor-
stellen van haar kant. 

Er werd gesteld - onder hantering van onduidelijke berekeningen - dat bij 
aanvaarding van de voorstellen van de P.v.d.A.-fractie - inhouding van de 
kansspelbelasting aan de tafel - de casino's bedrijfseconomisch gezien niet 
levensvatbaar zouden zijn. 

Onzerzijds rezen er veel twijfels over deze berekeningen. Wij hebben in de 
vaste Commissie voor Financiën voorgesteld deze berekeningen door een 
externe commissie van deskundigen te laten nagaan. De leden van de vaste 
commissie hebben dit voorstel uiteindelijk verworpen. Daarna heeft de 
P.v.d.A.-fractie zelf een commissie, bestaande uit drie hoogleraren - een be-
drijfseconoom, een fiscalist en een wiskundige - ingesteld. 

Hierbij treft u het door deze commissie uitgebrachte rapport aan. Graag 
verzoek ik u dit schrijven, alsmede het rapport te doen drukken. 

Met vriendelijke groet, 
Haas-Berger 
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Leiden, 26 maart 1980 

Aan de fractie van de Partij van de Arbeid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal 

Op uw verzoek hebben wi j een onderzoek ingesteld naar de bedri j fsecono-
mische levensvatbaarheid van de casino's, uitgaande van de huidige Wet op 
de kansspelbelasting ( inhouding aan tafel). 

Wi j hebben bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de volgende schriftel i j-
ke stukken: Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitt ing 1978-1979 en 
1979-1980, 15 358, nrs. 1 t /m 8, Jaarverslag 1976-1977 van de Nationale 
Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland, en dat van 1978 be-
nevens het Verslag 1978 van de Raad voor de Casinospelen. Voorts hebben 
wi j kennis genomen van enige t i jdschrif tpubl ikaties, in het bijzonder van het 
artikel van mr. A. L. J . Grotenhuis, Kansspelbelasting en Casino's in het Week-
blad voor Fiscaal Recht van 15 februari 1979. 

Het is de commissie opgeval len dat de (voormalige) Staatssecretaris van 
Financiën niet scheutig is geweest met zijn informat ie. In de discussie met 
de Kamer word t voor tdurend uitgegaan van bedragen die door Grotenhuis 
zijn afgeleid uit de jaarstukken van de stichting en de door de Staatssecre-
taris verstrekte gegevens omtrent de hoogte van de kansspelbelasting-
schuld van de st icht ing. 

Wi j zijn - evenals Grotenhuis - gedwongen een aantal becij feringen te 
maken, die bij een wat ruimere informatie niet nodig waren geweest. 

Als hinderl i jk hebben wi j het ervaren, dat de Staatssecretaris nooit is inge-
gaan op het spelresultaat dat de stichting met Black Jack behaalt. Groten-
huis neemt aan dat dit 2,7% zal zijn, maar dit percentage kan alleen aan de 
praktijk worden ont leend. Uit de l iteratuur blijkt dat dit percentage ten hoog-
ste tot 0,32% kan worden teruggebracht1 . Wi j volgen echter Grotenhuis op 
dit punt enerzijds omdat dit cijfer nooit is weersproken, anderzijds omdat het 
spelresultaat van Black Jack een betrekkelijk ondergeschikte rol speelt. 
Voorts moet het de commissie van het hart dat de Staatssecretaris een door 
Grotenhuis gemaakte fout ongecorr igeerd laat. Correctie van die fout zou de 
juistheid van het standpunt van Grotenhuis, dat de casino's bij inhouding 
aan de tafels wel degeli jk exploitabel zi jn, nog duideli jker hebben gemaakt. 
De wet van de grote aantallen brengt mede dat op den duur de prijzen boven 
f 1000 geli jk zijn aan de verliezen van de spelers die op pri jzen boven f 1000 
gokken. Onder prijs moet men dan wel verstaan het bedrag dat iemand bo-
ven zijn inzet w in t . Voorts moet men bedenken dat het casino winst maakt. 
Deze winst is 1/37 van de inzetten. Men noemt dat het spelresultaat (de bru-
to-winst). Wi l men weten welk bedrag de spelers hebben ingezet die gokken 
op prijzen boven f 1000, dan is dat het bedrag aan prijzen boven f 1000 (dat 
hebben die spelers verloren) plus de inzetten van de winnaars van die pri j -
zen. De som van die prijzen en inzetten moet dan nog verhoogd worden met 
1/37, de winst van het casino. 

Nu heeft de kansspelbelasting een eigen opvatt ing van prijs. Niet alleen 
hetgeen boven de inzet word t gewonnen hoort daartoe maar ook de inzet 
zelf. Vat men het begr ip prijs zo op, dan is het gezamenli jk bedrag van de 
prijzen boven f 1000 precies gelijk aan de inzetten op prijzen boven f 1000, zij 
het dat dit bedrag met de winst van de casino's moet worden verhoogd. Als 
de prijzen «schoon» worden uitbetaald, dus geen inhouding van kansspel-
belasting plaatsvindt, dan bedraagt deze 331/3% (1/3). De Staatsecretaris en 
de casino's hebben bekend gemaakt welk bedrag in 1976/1977 en in 1978 
aan kansspelbelasting verschuldigd is geworden. Het bedrag aan belaste 
pri jzen, dat zijn prijzen groter dan f 1000, is dan 3 x het belastingbedrag ge-
weest. De inzetten waren 1/37 hoger. 

Ook het spelresultaat van die jaren is bekend. In totaal is dan 37 maal dat 
spelresultaat in die jaren ingezet. De prijzen (onderen boven f 1000) waren 
36 maal het spelresultaat of 36/37 maal het gezamenli jk bedrag van de inzet-
ten. Deze berekening is, zoals reeds is opgemerkt, alleen exact voor het rou-

' Zie Edward O. Thorp, PhD.: Beat the Dealer; lettespel. Bij gebrek aan juiste informat ie hebben wi j soortgel i jke berekenin-
1962. gen voor Black Jack ui tgevoerd. 
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2 Overigens lijkt het ons dat het mogelijk is 
eenvoudige elektronische apparatuurte ont-
wikkelen, die - bij bediening door behendige 
croupiers - het tijdverlies tot vrijwel nihil kan 
terugbrengen. 

Voor de casino's Zandvoort en Valkenburg berekenen wi j op basis van de 
jaarstukken 1978 een verminder ing van het spelresultaat van f 52 630 000 tot 
f 41 370 000, indien alle inzetten die kunnen leiden tot prijzen boven f 1000, 
wegval len en niet vervangen worden door andere inzetten. Zou er echter 
nog wel gegokt worden op prijzen groter dan f 1000, dan zou er bij inhou-
ding aan de tafels een aanzienlijke spelvertraging ontstaan, aldus de Staats-
secretaris. Het gaat o m 200 prijzen per casino per avond. Gelet op de enor-
me bedrevenheid in ci jferen van de croupiers2 kunnen wi j ons niet voorstel 
len dat dit van grote invloed op het spelver loop kan zi jn, zeker niet als er af-
ronding to t op f100 van de prijzen toegestaan zou kunnen worden . Wi j me-
nen dat bij inhouding aan de tafels een gezamenli jk bedrag aan inzetten 
voor de casino's te Zandvoort en Valkenburg op basis van de gegevens van 
1978 van f 1,4 mld . a 1,5 mld . me teen bruto-winst van f 37 800 000 a 
f 40 000 000 bereikbaar is. Alsdan is nog steeds een gezonde basis voor de 
exploi tat ie van casino's aanwezig. Wel iswaar moet men rekening houden 
met een fikse terugval van de inkomsten van de foo ienpot (de tronc), die in 
het al lerongelukkigste geval f 13 560 000 zal zi jn, maar die kan zo nodig uit 
het spelresultaat worden gecompenseerd. 

De rekenkundige verantwoord ing van onze stel l ingen treft u hierna aan. 
Ten overvloede delen wi j u nog mede, dat de basis voor de exploitatie van 

de casino's nog beter zou uitvallen dan hiervoor is berekend, indien de vr i j -
stel l ing voor de kansspelbelasting zou worden verhoogd tot f 2000, de inzet 
niet meer tot de prijs zou worden gerekend, dan wel bij prijzen tussen f 1000 
en f 1333 niet meer dan het bedrag boven f 1000 verschuldigd zou worden. 
Gegevens omtrent de verdel ing van de inzetten en prijzen ontbreken echter. 
Naar ons oordeel kunnen deze zonder veel moei te worden verkregen. Wi j ra-
den u aan u omtrent deze gegevens door de bewindsl ieden nader te doen in-
fo rmeren. 

Met gevoelens van hoogacht ing, 
prof. dr. L. A. Ankum 
prof. mr. J . F. M. Giele 
prof. dr. C. L. Scheffer 
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BIJLAGE I. BEREKENINGEN VOOR 1976/1977 

Spelresultaat 

Roulette: 
Z.' 
V.2 

f 25 589 685 
f 8 550 108 

Z. 
V. 

Black Jack 
f 11 447 770 
f 3 878 750 

f34 139 793 

f34 139 793 
f15 326 520 

Z. 
V. 

f15 326 520 

Totaal 

f 4 9 466 313 

Roulette 

Omzet roulette: 37 x f 34 139 793 = f 1 263 170 000. 

Kansspelbelasting f 103 609 404. 

Omzet prijzen groter dan f 1000 = 3 x f 103 690 404 x 37/36 = 
f 3 1 9 710 000. Dat is 25,3% van de omzet 

De omzet word t bij wegval len van de prijzen groter dan f 1000. 

f 1 263 170 000 
f 319 710 000 

f 943 460 000 

Black Jack 
Stel bruto winst is 2,7% 
Omzet Black Jack is dan 100 

x f 15 326 520 = f 567 650 000. 
2,7 

Kansspelbelast ing: 

Z. f 3 434 331 
V. f 465 450 

f 3 899 781 

Indien de brutowinst inderdaad 2,7% is, dan is de omzet van prijzen groter 

dan f 1000 : 3 x f 3 899 781 x l 0 P _ = f 12 020 000. Dat is 2 , 1 % . 
97,3 

De omzet word t bij wegval len van prijzen groter dan f 1 000. 

f 567 650 000 
f 12 020 000 

f 555 630 000 

De totale omzet word t dan 

* 943 460 000 
f 555 630 000 

1 Zandvoort 
• Valkenburg f 1 499 090 000 
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Brutowinst : _L x f 1 499 090 000 = f 40 520 000 
37 

II. BEREKENINGEN VOOR 19783 

Spelresultaat 

Roulette Black Jack 

Z. f 22 980 530 f 8 840 322 
V. f15 020 386 f 5 790 166 V. 

f38 000 916 f14 630 488 

Totaal f38 000 916 
f14 630 488 

f 52 631 404 

Roulette 

Omzet roulette: 37 x f 38 000 916 = f 1 406 030 000. 

Kansspelbelast ing: f 131 999 003. 

Omzet prijzen groter dan f 1 000: 3 x f 131 990 000 x 37/36 = 
f 406 970 000. Dit is 28,9% van de omzet. 

De omzet word t bij het wegval len van de prijzen groter dan f 1 000. 

f 1 406 030 000 
f 406 970 000 

f 999 060 000 

Black Jack 

Stel brutowinst is 2,7% 

Omzet Black Jack is dan 122.x f 14 630 488 = f 541 870 000 
2,7 

Kansspelbelasting 

Z. f 2 652 097 
V. f 694 820 

f 3 346 917 

Indien de brutowinst inderdaad 2,7 % bedraagt, dan bedraagt de omzet 

van de prijzen boven de f 1000: 3 x f 3 346 917 x ^ y = f 10 320 000. 

Dit is 1,9%. 

De omzet word t bij het wegval len van de prijzen boven f 1000: 

f 541 870 000 
f 10 320 000 

3 Vermindering maximum inzet op 1 mei 1978. f 531 550 000 
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De totale omzet word t dsn : 

f 999 060 000 
f 531 550 000 

f1 530 610 000 

Brutowinst is 1/37 x f 1 530 610 000 = f 41 367 838. 

III. SPELVERTRAGING 

Memorie van toelichting 

Het is gebleken dat het aantal prijzen boven f 1000 wel iswaar betrekkelijk 
ger ing is, doch het bedrag ervan relatief groot (blz. 6). 

Staatssecretaris (memor ie van antwoord blzz. 11 en 12): 
Speelronde: 3 a 4 minuten. 

Grotenhuis: Inhouding kost 1 a 11/2 minuut . 

Staatssecretaris: Verlies ± VA aan inzetten. 
Dat is f 400 000 000 a f 500 000 000. 

Merkwaardige cijfers 

1. Er zijn tafels waarop men slechts prijzen pleegt te w innen die lager zijn 
dan f 1000. 

2. Er zijn minder tafels waar prijzen hoger dan f 1000 worden behaald. 
3. Zie nota naar aanleiding van eindverslag (blz. 5)4: aantal prijzen boven 

f 1000 is per casino per dag 200 (per jaar in totaal 146 000). 
Zodra personeel is ingewerkt, moet het t i jdverl ies zeer beperkt kunnen 

worden. Zeker als toegestaan zou kunnen worden dat de prijzen worden af-
gerond tot op bij voorbeeld f 100. 

Halvering van het door de Staatssecretaris genoemde bedrag lijkt meer 
dan voldoende voorzicht ig. 

IV. SAMENVALLEN VAN WEGBLIJVEN VAN EEN AANTAL SPELERS O M 
PRIJZEN BOVEN F 1000 

Hieromtrent schrijft de Staatssecretaris op blz. 4 van de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag het volgende (waarbi j men moet bedenken dat het 
bedrag van f1191 min . staat voor de omzet die overbl i j f t indien de inzetten 
die kunnen leiden tot prijzen boven f 1000, geheel weg zullen bl i jven (verlies) 
inzetten f 639 min.) en f 1330 m in . voor de omzet die overbl i j f t , indien die in-
zetten in beginsel geheel, maar (met andere inzetten) ten dele onmogel i jk 
zouden worden door spelvertraging (verlies inzetten f 500 min.)): 

Beide hiervoor geschetste situaties, leidend tot een teruglopen van de to-
tale inzet tot respectieveli jk f 1191 min. en f 1330 min. , berusten op veron-
derstel l ingen die minder of meer van de werkel i jkheid afwi jken. Een meer re-
alistische benadering is dat het mogel i jk blijft prijzen boven f 1000 te beha-
len waarop kansspelbelasting word t ingehouden, en dat een aantal spelers 
de facto de inzetten op een of andere manier per spelkans zó zal verminde-
ren dat de prijzen beneden de grens van f 1000 bl i jven terwi j l er ook spelers 

" zie ook memorie van antwoord, bizz. 22 en 23. overbl i jven die zich niet aan die grens van f 1000 storen en relatief hoge in-
en eindverslag blz. 3. zetten bl i jven doen, de inhouding van de kansspelbelasting daarbi j op de 
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koop toenemend. Onder deze omstandigheden zal de spelvertraging haar 
intrede doen. Alsdan zouden de bedragen van f 639 min. en f 500 min. ge-
heel of gedeelteli jk kunnen cumuleren. De gedachte dat zo'n cumulat ie niet 
kan voorkomen, is alleen juist wanneer het behalen van prijzen boven f 1000 
niet meer mogel i jk zou zijn. Al leen in dat geval treedt geen spelvertraging 
op, anders we l . Strikt theoretisch is het voorstelbaar dat (het grootste deel 
van) f 639 min . vol ledig cumuleert met (het grootste deel van) f 500 min. , na-
meli jk indien van de spelers aan elke speeltafel er telkens wel één speler in-
zetten doet die mogel i jkerwi js tot prijzen boven f 1000 leiden. In zo'n geval 
bli j f t het grootste deel van f 639 m in . als verl ies bestaan, terwi j l tevens in ze-
kere mate (waarschijnl i jk niet voor 25 tot 50 %, zoals Grotenhuis heeft veron-
dersteld) spelvertraging optreedt omdat croupiers telkens bij elk spel zou-
den moeten controleren o f - e n welke - prijzen de f 1000 overschri jden, en 
indien dit het geval is, zouden moeten overgaan tot inhouding. Dit leidt tot 
meer (ongewone) handel ingen, grotere kansen op fouten en discussies aan 
de tafel . Strikt theoretisch zou het verl ies bij inhouding derhalve maximaal 
f 639 min . + f 500 min. = f 1139 min. kunnen bedragen. Er zou dan een totaal 
aan inzetten resteren van f 1830 min. - f 1139 min. = f 691 m in . 

In het vuur van zijn betoog telt de Staatssecretaris ten slotte bij elkaar het 
verl ies dat ontstaat bij het geheel wegval len van alle inzetten voor prijzen 
boven f 1000 en de spelvertraging die ontstaat door het optreden van derge-
lijke pri jzen. Het verl ies aan inzetten van prijzen boven f 1000 werd hiervoor 
berekend op : 

1976/1977 1978 
Roulette f 3 1 9 700 000 f407 000 000 
B lack jack f 12 250 000 f 10 300 000 

f 3 3 1 950 000 f417 300 000 

Wi j menen dat het verl ies ui ts lui tend ten gevolge van spelvertraging 
hoogstens een bedrag van f 250 000 000 kan opleveren. Wat is de l imiet van 
het naast elkaar bestaan van beide faktoren? Naar ons gevoel is dat niet 
meer dan het hoogste bedrag van beide elementen. Wi j menen in elk geval 
dat een verlies van f 500 000 000 alle elementen geheel zou dekken. De om-
zet zou dan f 1 400 000 000 a f 1 500 000 000 bedragen. Het bruto-spelresul-
taat is dan 1/37 daarvan, u i tkomend op f 37 800 000 a f 40 000 000. 

V. Exploitatiebasis 

Entree-ontvangsten: 

Horeca 1976/1977 

afgerond. 
977 

1976/1977 
1978 
f 376 819 
f 217 879 

f 3 100 000 
f 3 200 000 
1978 

1978 

1978 

f 383 032 
f 238 602 

Lasten 1976/1977 

afgerond. 
977 

f 159 000 

f 13 206 914 
f 217 879 

f 3 100 000 
f 3 200 000 
1978 

1978 

1978 

f 144 000 

f 13 546 906 
f 238 602 

NB: De bedragen zijn 
Afschrijvingen 1976/1 

afgerond. 
977 

f 13 000 000 

f 5 800 000 

f 3 100 000 
f 3 200 000 
1978 

1978 

1978 

f 13 000 000 

f 3 900 000 

Tronc 

60% van de omzet, aldus Staatssecretaris f 42 per bezoeker (totaal aantal 
bezoeken in 1978: 700 000). Verdere gegeven in verslag 1978 van de Raad 
voor de Casinospelen (blz. 19, 20 en 21). De opbrengst was in 1978 
f 29 250 000. Daaruit kan afgeleid worden dat de opbrengst in 1976/1977 
rond f 27 500 000 geweest moet zijn. 
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1 Hierbij is gemakshalve geen rekening gehou-
den met enige veronderstelde teruglopende 
belangstelling. Dit is te rechtvaardigen, gezien 
de overigens zo ongunstig mogelijke bereke-
ningen. 

Tronc uit Roulette: 93,58% van f 29 250 000 = f 27 371 000 
Tronc uit Black Jack: 6,42% van f 29 250 000 = f 1 880 000. 

Indien bij prijzen boven f 1000 relatief even grote fooien worden gegeven 
als bij lagere prijzen dan leidt de tronc bij het wegval len van de prijzen boven 
f 1000 het volgende verl ies: 

Roulette 28,9% van f 27 370 000 = 
1,9% van f 1880 000 = 

f 7 900 000 
f 360 000 

f 8 260 000 

Indien het inderdaad de gewoonte is om slechts fooien te geven als w ins t 
gemaakt word t bij inzet op een enkel nummer (plein) dan valt als alle prijzen 
boven f 1000 in die categorie vallen 1/37 van f 406 970 000 = f 11 300 000 
weg . Men vergeli jke hierbij memor ie van antwoord, blz. 12. Dit verl ies kan 
bij samengaan van verminder ing van de omzetten gericht op prijzen groter 
dan f 1000 met daarnaast optredende spelvertraging 20 % hoger worden. Het 
verl ies voor de tronc word t dan f 8 250 000 + 1 /5 x f 8 250 000 = f 9 900 000 
o f f 11 300 000 + ( 1 / 5 x f 11 300 000) = f 13 560 000. 

VI. GESCHATTE EXPLOITATIE-UITKOMSTEN 1980 BIJ INHOUDING AAN 
DETAFEL 

De in het voorgaande gegeven berekeningen werden gebaseerd op cijfers 
uit het jaar 1978. Ten einde te beoordelen of de casino's bij inhouding van 
kansspelbelasting aan de tafel nog exploitabel zijn, zou het aanvaardbaar zijn 
om tegenover de opbrengstgegevens van 1978 de gegevens omtrent de las-
ten van datzelfde jaar te stellen. Wi j hebben echter verondersteld dat als ge-
volg van de voorgestelde wijze van belastingheff ing de omzet zich op het be-
rekende niveau van 1978 zal stabi l iseren, terwi j l daarentegen de kosten aan 
st i jging onderhevig zijn. Hieronder word t op deze basis een overzicht gege-
ven van de geschatte bedri j fsui tkomsten voor het jaar 1980. Ter toel icht ing 
kan nog worden opgemerkt 

- dat geen rekening is gehouden met het n ieuw geopende casino in Sche-
veningen, 

- dat de cijfers zijn afgerond op t ienduizenden guldens en 
- d a t - t e n z i j anders is aangegeven - w e r d uitgegaan van een jaarli jkse 

kostensti jging van 10%. Ten opzichte van 1978 werd derhalve een vermenig-
vuldigingsfactor van 1,10 x 1,10 = 1,21 toegepast. Overigens is deze st i jg ing 
waarschi jnl i jk te hoog ten opzichte van de werkel i jkheid. 

Geschatte resultatenrekening 1980 

Baten 
Spelresultaat 
Entree-ontvangsten 
Horeca-opbrengsten 
Overige opbrengsten 

f 37 800 000 
3 210 0001 

380 000 
10 000 

f 41 400 000 
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Lasten 

Beheerskosten f 340 000 
Huisvesting 2 920 000 
Bedrijfskosten 3 340 000 
Personeelskosten 620 000 
Horeca 290 000 
Sociale lasten 5 550 000a 
Voorl ichting/PR 1 410 000b 
Research 300 000 
Opslag 600 000c 
Gemeenteli jke belasti i gen 540 000 
Afschri jv ingen 4 770 OOOd 
Salarissen (weggevall en uit de t ronc) 16 410 000e 

37 090 000 

Voordelig saldo f 4 310 000 

Toelichting 

• a) Deze post betreft het werkgeversaandeel sociale lasten over de tota-
le salarissom (in 1978 f 26 494 965). 

• b) Ondanks het feit dat de Raad voor de Casinospelen in 1978 bezwaar 
aantekende tegen de hoogte van deze post, werd toch over het bedrag van 
1978 een jaarlijkse verhoging van 10% toegepast. 

• c) De vergoeding aan de österreichische Spielbanken A.G. bedraagt 
1,6% van het spelresultaat (ad f 37 800 000). 

• d) De afschrijvingen bedragen 25% van de aanschaffingswaarde. Uit-
gegaan werd van de per 31 december 1978 verrichte investeringen. Van de 
totale post afschrijvingen werd in 1978 een bedrag van f 186 000 onder Las-
ten Horeca gebracht. Eenvoudigheidshalve werd ervan afgezien deze correc-
tie in de raming 1980 aan te brengen. 

• e) Het verlies uit de tronc werd hierboven op f 13 560 000 geschat. De 
hieruit betaalde salarissen komen thans voor rekening van het casino. Ook 
hierop werd - wellicht ten onrechte - een jaarlijkse verhoging van 10% toe-
gepast. 

• De in 1978 voor het casino verworven rente-opbrengst (per saldo groot 
f 1 070 000 werd verwaarloosd. 

• Wegens het bijzondere karakter van de «bijzondere baten en lasten» 
werd daarmee in de opstelling geen rekening gehouden. 

Conclusie: In het voorgaande werd de berekening van het bedrijfsresul-
taat uitgevoerd op basis van voor het casino zo ongunstig mogelijke omstan-
digheden. Er resteert in dat geval over 1980 een geschat voordelig saldo ad 
f 4 310 000. De conclusie kan derhalve luiden dat bij inhouding van kansspel-
belasting aan de tafels de exploitatiemogelijkheden van de casino's niet in 
gevaar komen. 
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