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Met belangstel l ing heb ik kennis genomen van de aan u gerichte brief dd. 
26 maart 1980 van het Tweede-Kamerl id mevrouw Haas-Berger, en van het 
daarbij gaande rapport van de hoogleraren Ankum, Giele en Scheffer. Brief 
en rapport zijn als kamerstuk 15 358, nr. 9 gepubl iceerd. 

Aangezien deze stukken naar verwacht ing bij de mondel inge behandel ing 
van het wetsvoorstel tot invoering van een afzonderli jke regeling v o o r d e 
heff ing van kansspelbelasting met betrekking tot casinospelen een rol zullen 
spelen, meen ik dat een schrifteli jke reactie daarop van mi jn kant op zijn 
plaats is. Over die reactie heb ik overleg gevoerd met mi jn ambtgenoot van 
Economische Zaken. 

Zoals bekend, heeft zich t i jdens de schrifteli jke voorbereid ing van wets-
voorstel 15 358 een gedachtenwissel ing voorgedaan over de vraag of het 
niet de voorkeur verdient om de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casi-
nospelen (NSC) ertoe te bewegen de kansspelbelasting over de gewonnen 
prijzen direct aan de speeltafel van de pri jswinnaars in te houden in plaats 
van een afzonderli jk heff ingsregime in te voeren. In die gedachtenwissel ing 
betoonde vooral de P.v.d.A.-fractie zich voorstander van de inhoudingsge-
dachte, zich daarbij mede baserend op een artikel van mr. A. L. J . Groten-
huis, Kansspelbelasting en Casino's, in het Weekblad voor fiscaal Recht van 
15 februari 1979. 

Hoewel een groot aantal argumenten vóór en tegen de inhouding van be-
lasting aan de tafel is gebezigd, heeft de discussie zich uiteindeli jk toege-
spitst op de vraag of de Nederlandse casino's bij hantering van dit systeem 
bedri j fseconomisch nog levensvatbaar zouden blijken te zijn. De P.v.d.A.-
fractie meende een bevestigend antwoord te kunnen geven onder ver-
wi jz ing naar de berekeningen die Grotenhuis in zijn artikel heeft gemaakt. 

Mi jn ambtsvoorganger heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat an-
dere argumenten dan een louter op veronderstel l ingen gebaseerde bereke-
ning een belangri jke rol spelen. Volgens hem had een mathematische bena-
dering pas zin als men ook in staat zou zijn een veranderend speelgedrag in 
cijfers tot ui tdrukking te brengen. Tot dat veranderend speelgedrag rekende 
hij uitdrukkeli jk ook het wegbl i jven van casinobezoekers na een wi jz ig ing 

' Toevoeging tabel op pag. 2. v a n n e * heffingsstelsel (nota naar aanleiding van het eindverslag, blz. 3). 
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Niettemin heeft hij de berekening van Grotenhuis van kanttekeningen voor-
zien. Daarnaast heeft hij een andere cijfermatige benadering gegeven, uit-
gaande van een andere optiek. Uit de benadering heeft hij geconcludeerd 
dat Grotenhuis eigenlijk niet heeft aangetoond dat casino's levensvatbaar 
zouden zijn bij inhouding aan de tafel, zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie 
meenden (memorie van antwoord, blz. 11 e.v.). 

Uit de brief van mevrouw Haas-Berger blijkt dat de P.v.d.A.-fractie in het 
geheel niet tevreden was over het antwoord, dat de fractie twijfels had over 
de onduidelijke berekeningen en dat zij een commissie van drie hoogleraren 
heeft ingesteld om deze berekeningen na te gaan. 

In hun rapport aan de fractie van 26 maart 1980 betogen deze hoogleraren 
dat casino's bedrijfseconomisch levensvatbaar zouden zijn bij inhouding 
aan de tafel. Zij doen dit louter op grond van berekeningen, waaraan niet al-
tijd even gemakkelijk te doorgronden veronderstellingen ten grondslag lig-
gen. Zij hebben gebruik gemaakt van publikaties die ook mijn ambtsvoor-
gangerter beschikking stonden en hebben in de berekeningen de door hen 
nodig geachte afrondingen aangebracht. Dit rapport komt in elk geval de 
verdienste toe dat het de door de P.v.d.A.-fractie gewenste duidelijkheid ver-
schaft in de tot nu toe gevoerde «cijfermatige» discussie, gesteld overigens 
dat alle veronderstellingen juist zouden zijn. Het rapport bevestigt echter in 
mijn ogen de opvatting van mijn ambtsvoorganger dat een overgang naar een 
systeem van inhouding aan de tafel de levensvatbaarheid van casino's in-
derdaad op het spel zou zetten. De hoogleraren hebben hun conclusie geba-
seerd op een extrapolatie tot en met 1980. De beoordeling van de vraag of 
een bedrijf levensvatbaar is, behoort naar mijn mening niet op te houden in 
1980. Zeker waar hier sprake is vaneen bedrijf met ca. 800 medewerkers, 
dient men verder in de tijd te kijken. De hoogleraren berekenen wat er kan 
gebeuren als inzetten voor prijzen boven f 1000 wegvallen, dan wel een 
deel daarvan wegvalt en een spelvertraging optreedt van 20%, als overigens 
de inzetten gelijk blijven en de kosten stijgen met 10%. Als ik die lijn door-
trek, kom ik tot de conclusie dat 2 a 3 jaar na 1980 het tijdstip zal aanbreken 
waarop de casino's definitief in de rode cijfers belanden. 

Ik zou nog enige cijfermatige opstellingen aan de reeds bekende bereke-
ningen willen toevoegen. Ook ik heb, op basis van de jaarverslagen 
1976/1977 en 1978, laten berekenen hoe het, bij inhouding aan de tafel, is 
gesteld met de levensvatbaarheid van casino's en wel tot en met 1980. Daar-
bij is men uitgegaan van een jaarlijkse kostenstijging van 7,5%. Afgezien van 
een eventuele stijging van de post «sociale lasten» en de invloed van een 
nog tot stand te brengen pensioenregeling lijkt dit een redelijke veronder-
stelling. Voorts is men ervan uitgegaan dat entreegelden gelijk zullen blij-
ven, dat het horecaresultaat met 7,5% per jaar zal stijgen en dat het bruto-
spelresultaat met5% per jaarzal stijgen. Bij inhouding aan detafel is nu on-
derzocht op welk moment er een negatief resultaat ontstaat (breekpunt), uit-
gaande van de situatie in 1978, bij een veronderstelde spelvertraging, een 
verondersteld verlies aan inzetten voor prijzen boven of beneden f 1000. De-
ze berekeningen, neergelegd in 5 varianten, leveren de volgende (breekpun-
ten)tabel op. 

Varianten Percentage spelvertraging Percentage verlies inzetten Percer itages verlies inzetten 
met prijzen boven f 1000 met prijzen onder f 1000 

1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 

1 0 0 0 100 100 100 30 20 10 
2 10 10 10 75 75 75 25 15 5 
3 15 15 15 50 50 50 25 15 5 
4 25 25 25 25 25 25 20 10 0 
5 45 38 29 0 0 0 0 0 0 
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Aan de hand van een voorbeeld kan worden toegelicht hoe deze tabel is te 
lezen. Indien in 1985 een spelvertraging van 15% optreedten de inzetten 
voor prijzen boven f 1000 voor 50% wegblijven, dan mogen de inzetten voor 
prijzen benedenf 1000 slechts met 15% afnemen, wil de NSC niet in de rode 
cijfers belanden (variant 3, telkens onder 1985). Bij de opstellingvan dezeta-
bel is men uitgegaan van een vaste verhouding tussen tronc en brutospelre-
sultaat. Het kan voorkomen dat spelers, wier prijzen boven f 1000 uitkomen 
en dus belasting moeten betalen, hun «verlies» trachten te compenseren 
door vermindering van de fooi. Dan moet men er rekening mee houden dat 
een troncverlies van 10% ongeveer even zwaar weegt als 1 % spelvertra-
ging. Halvering van de fooien komt dus neer op een verhoging van de spel-
vertraging in de tabel met 5 procentpunten. 

Wat betreft de door de hoogleraren gehanteerde veronderstellingen, wil ik 
nog het volgende opmerken. De hoogleraren zijn er kennelijk van uitgegaan 
dat twee soorten spelers de casino's bezoeken, namelijk spelers die uitslui-
tend op prijzen boven f1000 spelen en spelers die hun inzetten enkel richten 
op prijzen beneden f1000. Deze veronderstelling ligt bezijden dewerkelijk-
heid. Spelers die op prijzen boven f 1000 spelen, doen in de praktijk eveneens 
inzetten voor prijzen beneden f 1000. Bij een inzet op «plein» levert een mzei 
van f 28 reeds een prijs van f 1008 op. Omgekeerd zijn er ook spelers die 
overwegend kleine bedragen spelen, maar die ook wel inzetten doen voor 
prijzen boven f 1000, bij voorbeeld om geleden verliezen goed te maken of 
om andere redenen. Zo zijn er bij voorbeeld de z.g. systeemspelers, die «de 
bank achterna» spelen en bij voortdurend verlies op enkelvoudige kansen 
(rood, zwart en dergelijke) hun inzetten telkens verdubbelen om in één klap 
het geleden verlies goed te maken. 

Uitgaande van deze realiteit kan men niet stellen dat ten gevolge van in-
houding aan de tafel deinzetten voor prijzen boven f 1000 geheel wegblij-
ven, maar dat de overige inzetten nog steeds worden gedaan. Het gevolg 
van een overgang naar inhouding aan de tafel zal waarschijnlijk zijn dat een 
aantal spelers die ook op prijzen boven f 1000 spelen, maar na de overgang 
met de belasting worden geconfronteerd, geheel uit de officiële Nederland-
se casino's zullen verdwijnen en elders gaan spelen, hetzij in het nabije bui-
tenland, hetzij in de illegale sfeer. Daarmee vallen niet enkel inzetten voor 
prijzen boven f 1000 weg, maar ook inzetten voor prijzen beneden f 1000. 
Hiervan uitgaande heeft mijn ambtsvoorganger dan ook steeds rekening ge-
houden met wat in de memorie van antwoord (blz. 12) is aangeduid als uit-
stralingseffect. Aan dit effect hebben de hoogleraren geen aandacht be-
steed. 

In hun rapport gaan de hoogleraren wat gemakkelijk heen langs de stel-
ling dat verlies aan inzetten voor prijzen boven f 1000 met spelvertraging kan 
cumuleren. In de nota naar aanleiding van het eindverslag is aan die cumu-
latie een beschouwing gewijd, uitmondend in de conclusie dat die cumulatie 
kan voorkomen en theoretisch kan leiden tot een inzetverlies van ten hoog-
stef 1139 min. In hun rapport citeren de hoogleraren deze beschouwing ten 
dele en stellen zij er het volgende (blz. 7) tegenover: 

«Wij menen dat het verlies ten gevolge van spelvertraging hoogstens een 
bedrag van f 250 000 000 kan opleveren. Wat is de limiet van het naast elkaar 
bestaan van beide factoren? Naar ons gevoel is dat niet meer dan het hoog-
ste bedrag van beide elementen. Wij menen in elk geval dat een verlies van 
f500000000 alle elementen geheel zou dekken». 

Hierbij dient bedacht te worden dat het verschil tussen beide bedragen 
(f1139 min. en f 500 min.) f639 min. bedraagt, hetgeen neerkomt op een ver-
lies aan brutospelresultaat van ca. f 17,3 min. Zou de veronderstelling van 
mijn ambtsvoorganger dichter bij de realiteit liggen dan die van de hoogle-
rarendanzou het door hen becijferde positieve resultaat van f4,3 min. om-
slaan in een negatief resultaat van ten hoogste f 13 min. 
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Ik wil hiermee mijn reactie op het rapport van de hoogleraren besluiten, 
hoewel het mogelijk is om in te gaan op opmerkingen als: verschaffing van 
eenvoudige elektronische rekenapparatuur, de bedrevenheid van croupiers, 
afronding van prijzen op bedragen van f100, verliezen uit de troncten laste 
van de NSC laten komen (en bij verlies: van de Staat?). Voor de goede orde 
zou ik tot slot in herinnering willen brengen de bezwaren van inhouding die 
voor mijn ambtsvoorganger aanleiding zijn geweest om een ander heffings-
regime voor te stellen en die in de voorafgaande stukken zijn vermeld. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M. J. J. van Amelsvoort 
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