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MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN 

§1. Inleiding 

De regeling met betrekking tot de speelautomaten, zoals die sedert 1964 in 
artikel 30 van de Wet op de kansspelen is opgenomen, heeft de laatste jaren 
in de praktijk zowel wat de ui tvoer ing als de handhaving betreft tot bi jzonde-
re problemen aanleiding gegeven. Deze situatie werd niet alleen veroorzaakt 
door het summiere karakter van de regel ing, als gevolg waarvan zich in de 
praktijk ontwikkel ingen hebben voorgedaan contrair aan de bedoel ing van 
de wetgever, maar ook door een wi jz ig ing in de opvat t ingen omtrent de 
maatschappeli jke aanvaardbaarheid van z.g. kansspelautomaten. 

Vanuit de Tweede Kamer is in 1973 op een herziening van artikel 30 van de 
Wet op de kansspelen aangedrongen. In een mot ie van de heer Du Chatinier 
c.s. werd door de Kamer ui tgesproken «dat op het gebied van de speelauto-
maten artikel 30 bij de huidige ontwikkel ingen een onvo ldoende regel ing 
biedt». De Regering werd u i tgenodigd «een nadere regeling voor speelauto-
maten te ontwerpen, waardoor aan ongewenste toestanden op dit terrein 
een einde kan worden gemaakt, maar waardoor wel tegemoet word t geko-
men aan een duideli jk bestaande behoefte aan deze v o r m van kansspel met 
beperkte bedragen».1 

Ten einde deze materie nader te onderzoeken is eind 1974 een interdeparte-
mentale werkgroep ingesteld onder voorzi t terschap van mr. J . R. H. Kuyper, 
hoofd van de Hoofdafdel ing Staats- en Strafrecht van het Ministerie van Jus-
tit ie. Aan het interdepartementaal over leg werd door de Ministers van Just i-
t ie, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën deelgenomen. 
In januari 1977 bracht de werkgroep verslag uit van haar bevindingen.2 De 
Ministerraad keurde in maart 1978 goed, dat een wetsontwerp overeenkom-
stig de li jnen van het rapport van de werkgroep zou worden voorbereid. Met 
die voorbereid ing werd een eveneens interdepartementaal samengestelde 
commissie belast onder voorzit terschap van drs. A. van Ti lburg, plaatsver-
vangend directeur-generaal van Handel, Ambachten en Diensten bij het Mi-
nisterie van Economische Zaken. In de commissie-Van Ti lburg waren tevens 
het openbaar minister ie, de poli t ie en de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten ver tegenwoordigd. 

Tijdens de voorbereiding van de nieuwe wetgeving zijn belanghebbenden 
in de gelegenheid gesteld van hun zienswijze blijk te geven. In oktober 1978 
organiseerde de commissie-Van Ti lburg een hoorzi t t ing ten einde informatie 
te verzamelen over zowel de maatschappeli jke als commercië le aspecten 
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van de problematiek rond de speelautomaten. Tal van personen en instellin-
gen, die nauw bij deze problematiek zijn betrokken, gaven gehoor aan de uit-
nodiging tijdens de hoorzitting het woord te voeren. 

De commissie heeft zich in enkele ons omringende landen laten informe-
ren over de daar geldende wetgevingssystemen, de politiële en justitiële as-
pecten van de handhavingsproblematiek, de organisatie van de handel in en 
de exploitatie van speelautomaten, alsmede over recente technische ontwik-
kelingen die zich in de speelautomatenindustrie hebben voorgedaan. 

§2. Wenselijkheid van een nieuwe regeling 

Ingevolge artikel 30 van de Wet op de kansspelen is het verboden zonder 
vergunning van de burgemeester op of aan de openbare weg of op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen speelautomaten of andere mechanische toe-
stellen, ingericht voor de beoefening van een spel, aanwezig te hebben. Dit 
verbod geldt onverminderd het bepaalde in artikel 1, hetgeen betekent dat de 
burgemeester geen vergunning mag afgeven voor speelautomaten die prij-
zen of premies uitkeren, terwijl de aanwijzing der winnaars geschiedt door 
enige kansbepaling waarop de deelnemers geen overwegende invloed kun-
nen uitoefenen (aartikel 1, onder a). 

Artikel 1 onderwerpt derhalve de zuivere kansspelautomaten (de z.g. gok-
automaten) aan een algeheel verbod, terwijl de bepaling van artikel 30 er 
vooral toe strekt die speelautomaten aan banden te leggen waarmee niet, 
althans niet bewijsbaar, kansspel wordt bedreven. Blijkens de toelichting 
op artikel 30 zouden deze speelautomaten niet zonder een zekere controle 
van overheidswege mogen worden geëxploiteerd. Zij bieden een verleiding 
voor minderjarigen en voor zwakkere figuren om binnen korte tijd een aan-
zienlijk geldbedrag te verspelen ten bate van de exploitant.3 

In strijd met de bedoeling van de wetgever zijn de laatste jaren evenwel op 
ruime schaal speelautomaten, waarmee de speler enigerlei vorm van winst 
kan verwerven, in de handel gebracht. Ofschoon uitkering van geld wettelijk 
niet is toegestaan, worden in de praktijk vrije spelen en gewonnen punten, 
die de automaat als resultaat aangeeft, in geld of in natura uitgekeerd. Deze 
situatie doet zich niet alleen in Nederland maar ook in verschillende andere 
landen voor. Tot de populariteit van de (versluierde) kansspelautomaat 
draagt vooral bij de gemakkelijke toegankelijkheid en beschikbaarheid er-
van voor het publiek, dat op tal van plaatsen en op eenvoudiger wijze dan bij 
andere kansspelen deze vorm van kansspel kan beoefenen. De aantrekkelijk-
heid van deze kansspelbeoefening ligt hoofdzakelijk in de verwachting dat in 
korte tijd een interessante winst kan worden behaald. Daar komt bij dat het 
spelresultaat direct bekend is. 

De feitelijk als kansspelautomaten gebruikte toestellen werden aanvanke-
lijk vooral in horecabedrijven geplaatst, maar later ook in voor het publiek 
toegankelijke gelegenheden van geheel andere aard, zoals sigarenwinkels, 
kappersbedrijven, wasserettes en hakkenbars. De ondoorzichtige en vrijwel 
oncontroleerbare situatie heeft er mede toe geleid, dat ook speelautomaten 
met de mogelijkheid van directe gelduitkering, waarvoor uiteraard geen ver-
gunning kan worden verkregen, op de markt werden gebracht. Deze toestel-
len staan meestal opgesteld op plaatsen die voor het algemene publiek aan 
het oog zijn onttrokken, althans minder eenvoudig toegankelijk zijn. 

De hierboven geschetste ontwikkeling werd in de hand gewerkt door een 
wettelijke regeling, waaraan de voor een goede uitvoering en controleerbare 
naleving vereiste helderheid ontbreekt. Duidelijke criteria voor een eenslui-
dende interpretatie van begrippen als «prijzen of premies» en «overwegen-
de invloed» in artikel 1, onder a, zijn niet voorhanden. De wettelijke termino-
logie blijkt te zijn uitgehold door de grote verscheidenheid en technische in-
gewikkeldheid van de speelautomaten, die juist na de totstandkoming van 
de wet een grote vlucht hebben genomen. 

Het voornaamste gevolg hiervan is geweest, dat het door de burgemees-
ters gevoerde vergunningenbeleid onderling grote verschillen vertoonde. 3 Memorie van toelichting bij wetsontwerp 
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Ten einde tot de gewenste eenheid van bestuurlijk en justitieel beleid te 
geraken heeft de toenmalige ministervan Justitie in 1969 aan de procu-
reurs-generaal een circulaire doen uitgaan, waarvan de inhoud eveneens ter 
kennis van de burgemeesters werd gebracht. De circulaire gaf o.a. richtlijnen 
voor de interpretatie van enkele wettelijke begrippen, waaronder die van 
«prijzen of premies». Vormen van vrij spel, waarbij de uitkering van de winst 
op een zodanige wijze geschiedt dat deze tot niets anders kan dienen dan tot 
een nieuw spel, zouden ingevolge de circulaire niet onder prijzen of premies 
worden begrepen. In 1970 werd in een aanvullende circulaire verduidelijkt, 
dat ook meer dan één vrij spel per winstuitkering zou zijn toegestaan. De uit-
zondering die voor de vrije spelen was gemaakt bleek inmiddels ook door de 
Hoge Raad in een (niet gepubliceerd) arrest van 1969 te zijn aanvaard. 

Het nadien op de circulaires gebaseerde beleid heeft niet kunnen voorko-
men, dat van de uitzondering voor vrije spelen gebruik werd gemaakt op een 
andere wijze dan de ontwerper van de circulaires voor ogen heeft gestaan. 
Voortaan zouden de speelautomaten, die de speler geen ander voordeel 
kunnen opleveren dan het recht om gratis verder te spelen, in beginsel met 
een vergunning ingevolge artikel 30 kunnen worden toegelaten. In de prak-
tijk werd deze ruimte in het vergunningenbeleid benut om de methode van 
vrije spelen verder uit te breiden. Er werden namelijk steeds meer speelauto-
maten op de markt gebracht, die zijn ingericht voor het behalen van vrije 
spelen, waarbij het kansspelkarakter is gaan overwegen ten koste van het 
behendigheidskarakter en waarbij een zo hoog aantal vrije spelen kan wor-
den gewonnen, dat een normaal verbruik daarvan illusoir zou zijn. Wanneer 
de speler niet langer van de automaat gebruik wenst te maken, wordt het 
saldo aan vrije spelen in de vorm van consumpties, tegoedbonnen, maar 
ook in geld uitgekeerd. Constatering van dit misbruik berust doorgaans op 
toeval. Effectieve controle op de naleving van de wet is dan ook door het 
systeem van indirecte uitbetaling nagenoeg uitgesloten. 

In de verschillende gemeenten is, soms na onderling overleg, de burge-
meester ertoe overgegaan stringentere voorwaarden aan de vergunning te 
verbinden. Deze hebben o.m. betrekking op de beperking van het aantal toe-
gestane vrije spelen per inzet, vaststelling van de hoogte van de inzet per 
spel en de verplichting het type van de te exploiteren speelautomaten te on-
derwerpen aan een keuring, die door de plaatselijke politie of een particulier 
instituut wordt verricht. 

Het vergunningenbeleid van de gemeenten heeft de wenselijkheid van 
een nieuwe regeling door de centrale overheid extra benadrukt. Tal van 
vooral kleinere gemeenten zijn technisch niet uitgerust om de (bovendien 
kostbare) typekeuring van de moderne, gecompliceerde speelautomaten uit 
te voeren dan wel te controleren of automaten van het goedgekeurde type 
aan de gestelde voorwaarden voldoen. Bovendien bestaat er een grote ver-
scheidenheid aan speelautomaten en worden er voortdurend nieuwe types 
op de markt gebracht. De onoverzichtelijkheid op dit gebied heeft ertoe ge-
leid dat voor speelautomaten, waarvoor geen vergunning had mogen wor-
den afgegeven, deze toch vaak werd verleend. Daar komt bij dat het beleid 
van de burgemeesters grote verschillen vertoonde ten aanzien van de soort 
speelautomaten, waarvoor vergunning werd verleend, en ten aanzien van 
de voorwaarden, die aan de vergunning werden verbonden. Dit heeft rechts-
ongelijkheid en rechtsonzekerheid tot gevolg gehad. 

§ 3. Uitgangspunten van de nieuwe regeling 

Een aanvaardbare oplossing voor de bestaande problematiek zal naar ons 
oordeel gevonden kunnen worden in een regeling, waaraan de volgende uit-
gangspunten ten grondslag liggen. Het gekozen wettelijk regime zal reke-
ning moeten houden met de kennelijk aanwezige behoefte van het publiek 
om het kansspel door middel van speelautomaten, die uitzicht op winst ge-
ven, te beoefenen. Daarbij mag enerzijds het automatenspel niet tot zodani-
ge verliezen leiden, dat zwakkere groepen in onze samenleving worden be-
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nadeeld, terwijl anderzijds een redelijke exploitatie van speelautomaten mo-
gelijk moet worden gemaakt ten einde een vlucht in de illegaliteit te voorko-
men. Bovendien zal voor de nieuwe wettelijke regeling als richtsnoer moe-
ten gelden, dat er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de regeling 
wordt nageleefd en dat de handhaving van die regeling in opsporings- en 
vervolgingstechnisch opzicht geen bijzondere problemen oplevert. 

Aan bijgaand wetsontwerp zijn bovengenoemde uitgangspunten ten 
grondslag gelegd. Kansspelautomaten die een beperkte winstmogelijkheid 
bieden zullen in beginsel zijn toegestaan. Daardoor wordt tegemoet geko-
men aan de publieke belangstelling voor deze vorm van kansspel, terwijl te-
vens een redelijke exploitatie mogelijk wordt gemaakt. Een rendabele ex-
ploitatie is onder meer afhankelijk van de frequentie waarmee de kansspel-
automaat wordt bespeeld. De aantrekkelijkheid van het kansspel wordt niet 
alleen bepaald door de verwachting, dat winst kan worden behaald, maar 
ook door de gevarieerdheid van het spel. De technische voorschriften, die 
met betrekking tot de speelautomaten worden opgesteld, zullen er mede op 
gericht zijn een aantrekkelijke spelvariatie mogelijk te maken. 

Het ontwerp strekt er vooral toe te voorkomen dat de speler door al te gro-
te verliezen wordt benadeeld. Deze verliezen worden bepaald door factoren 
als de inzet per spel, de speelduur, het uitkeringspercentage en de geoefend-
heid van de speler, die in het algemeen slechts in beperkte mate in staat is 
het spelresultaatte beïnvloeden. Ten einde de speler tegen te grote financië-
le verliezen bij het langdurig bespelen van een kansspelautomaat te be-
schermen, zal de technische inrichting van die automaat aan zodanige eisen 
worden gebonden, dat een ononderbroken spel gedurende een bepaalde 
periode geen hoger verlies kan opleveren dan een nader vast te stellen be-
drag dat sociaal aanvaardbaar lijkt. 

Ten einde een effectieve handhaving van de nieuwe regeling te waarbor-
gen is naast de mogelijkheid van strafrechtelijk optreden gekozen voor een 
strak vergunningenregime. Op de handhavingsaspecten zal in § § nader 
worden ingegaan. 

§4. Hoofdpunten van het wetsontwerp 

De voorstellen in het wetsontwerp kunnen als volgt worden samengevat: 
a. In plaats van het tegenwoordige artikel 30 wordt een aparte titel gewijd 

aan de speelautomaten. De algemene bepaling van artikel 1 is niet meer op 
de regeling inzake speelautomaten van toepassing. 

b. Het begrip speelautomaat wordt gedefinieerd. Onder de begripsom-
schrijving vallen zowel de behendigheids- als kansspelautomaten. De 
amusementsapparatuur is niet onder de definitie begrepen. 

c. Voor het aanwezig hebben van speelautomaten op of aan de openbare 
weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen is, evenals in de bestaan-
de regeling, een vergunning van de burgemeester vereist. Voor het aanwe-
zig hebben van speelautomaten in een casino wordt door de Ministers van 
Justitie en van Economische Zaken vergunning verleend. 

d. De burgemeester mag alleen vergunning verlenen voor het aanwezig 
hebben van speelautomaten in inrichtingen of bij gelegenheden, die in de 
wet zijn genoemd. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald 
dat speelautomaten, die nader te omschrijven kenmerken bezitten, slechts in 
bepaalde inrichtingen of bij bepaalde gelegenheden mogen worden opge-
steld. Het aantal van in die inrichtingen of bij die gelegenheden te plaatsen 
speelautomaten kan per inrichting of gelegenheid worden beperkt. 

e. De gronden voor weigering of intrekking van de vergunning door de 
burgemeester zijn limitatief aangegeven. 

f. Voor het exploiteren van speelautomaten is een vergunning van de Mi-
nister van Economische Zaken vereist. Ook ten aanzien van deze vergunning 
zijn de gronden voor weigering of intrekking strikt omschreven. 

g. Voordat een bepaald type speelautomaat wordt vervaardigd of inge-
voerd dient het model van dat type door de Minister van Economische Za-
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ken te worden toegelaten. Alleen toegelaten speelautomaten mogen in de 
handel worden gebracht, geëxploiteerd en in daartoe aangewezen inr icht in-
gen opgesteld. 

h. Handel ingen in str i jd met de wet of met de aan de vergunning verbon-
den voorschr i f ten zijn als economische delicten aangemerkt. Daarnaast zijn 
de andere overtredingen van de Wet op de kansspelen (met uitzondering van 
artikel 1, onder c) eveneens onder de werk ing van de Wet op de economi-
sche delicten gebracht. 

i. Tegen beslui ten, waardoor men rechtstreeks in zijn belang word t ge-
t rof fen, is beroep open gesteld bij het College van Beroep voor het bedri j fs-
leven. 

§ 5. Nadere bespreking van de voorstellen in het wetsontwerp 

5.1. Omvang van de werking der wet 

De omschr i jv ing van het begrip speelautomaat in artikel 30 van het ont-
werp geeft de omvang aan van het toepassingsgebied van de nieuwe rege-
l ing. De definit ie is zo geformuleerd dat zowel de kansspel- als de behendig-
heidsautomaten daaronder zijn begrepen. 

Het kenmerk van de behendigheidsautomaat is, dat het spelresultaat en 
vaak ook de speelduur in hoofdzaak door de speler zelf word t bepaald. Het 
resultaat van het spel wordt doorgaans in punten tot ui tdrukking gebracht. 
Bij een kansspelautomaat daarentegen komt het spelresultaat uiteindeli jk 
door het toeval tot stand. Voor de begr ipsomschr i jv ing is niet relevant op 
welke wijze de prijzen of premies worden uitgekeerd. Zij kunnen het veel-
voud zijn van de inworp. De speelduur is in de regel zeer kort. 

De amusements- of recreatieapparatuur valt niet onder de definit ie. Voor 
het overige is de definit ie zo ruim gesteld dat in beginsel alle behendigheids-
en kansspelautomaten, tenzij zij bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur zijn ui tgezonderd, onder de nieuwe regel ing val len. Ten aanzien van 
die categorieën speelautomaten worden voorschr i f ten vastgesteld waaraan 
moet zijn voldaan voordat zij in de handel mogen worden gebracht. Zie ver-
der de toel icht ing bij de artikelen 30 en 30n. 

5.2. Toelating tot de markt 

Zowel de behendigheids- als de kansspelautomaten zijn onderworpen aan 
het toelat ingsregime van de Minister van Economische Zaken. Op deze wijze 
kri jgt de overheid niet alleen inzicht in datgene wat op het gebied van speel-
automaten in de handel word t gebracht, maar kan zij er vooral toezicht op 
uitoefenen dat behendigheidsautomaten niet zodanig worden ingericht dat 
zij als kansspelautomaten kunnen worden benut. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur word t vastgesteld, tot welke van de twee categorieën 
een bepaald type speelautomaat behoort. Met betrekking tot beide catego-
rieën zullen voorschri f ten worden gegeven, die gelden als voorwaarden tot 
de toelat ing. 

In de ui tvoeringsvoorschri f ten worden aan de behendigheidsautomaat zo-
danige eisen gesteld, dat deze niet als kansspelautomaat gebruikt kan wor-
den. Als belangri jkste eis word t voorgeschreven, dat het spelresultaat niet 
door het toeval tot stand mag komen. Op het toestel mag geen kredietmeter 
of een ui tbetaalmechanisme aanwezig zijn. Het recht om slechts eenmaal 
gratis verder te spelen zal de hoogste beloning mogen zijn. 

Hat aanvragen en het verlenen van de vergunning geschieden via een 
eenvoudige schrifteli jke procedure. Wanneer het aan de Minister van Econo-
mische Zaken (op tekening) aangeboden model van de behendigheidsauto-
maat aan de gestelde voorwaarden voldoet, worden door hem overeenkom-
stig het mode l vervaardigde automaten tot de markt toegelaten. 

Met betrekking tot kansspelautomaten zal onder andere als voorwaarde 
worden gesteld, dat het spelresultaat geregistreerd word t , door het toeval 
tot stand komt en dat het toestel rechtstreeks, dus zonder menseli jke tussen-
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komst, een geldbedrag uitkeert. De automaat dient daarom van een uitbe-
taalmechanisme te zijn voorzien. Nadere voorschri f ten zullen onder meer 
betrekking hebben op de hoogte van de inzet, de speelduur, het uitkerings-
percentage en de max imumui tker ing per spel. 

Omtrent het aan de Minister van Economische Zaken aangeboden mo-
del van de kansspelautomaat word t aan de Dienst van het IJkwezen advies 
gevraagd. Daarbij zal worden nagegaan of aan de in de ui tvoer ingswetge-
v ing vast te leggen eisen is voldaan. De exemplaren, die naar het goedge-
keurde model zijn vervaardigd, worden voorzien van een merkteken ten be-
wijze dat zij door de Minister van Economische Zaken zijn toegelaten. 

5.3. De exploitatievergunning 

Vanuit handhavingsoogpunt is het van belang de exploitat ie van speelau-
tomaten aan een vergunning te binden. De automatenmarkt word t vr i jwel 
geheel door exploi tanten beheerst. Zij plaatsen de hun in e igendom toebe-
horende speelautomaten in verschi l lende ondernemingen en verdelen de 
opbrengst daarvan met de ondernemer. Service en reparatie van die auto-
maten word t door hen of door bij hen in dienst zijnde monteurs u i tgevoerd. 
Het behoeft geen betoog dat juist in de sfeer van de exploitat ie ruime moge-
l i jkheden aanwezig zijn o m met speelautomaten te f rauderen, gelet ook op 
de technische kennis en de middelen waarover de exploi tant beschikt. De 
mogel i jkheid om een administrat iefrechtel i jke sanctie op de exploitant toe te 
passen kan worden aangemerkt als een doelmat ige methode een goede na-
leving van de wet op dit punt af te dwingen. Daarbij kan de preventieve wer-
king van die sanctie niet licht worden onderschat (zie verder § 6). 

De vergunning word t voor bepaalde of onbepaalde t i jd door de Minister 
van Economische Zaken ver leend. Zij kan alleen worden geweigerd, indien 
een eerder afgegeven vergunning wegens overtreding van de voorschr i f ten 
is ingetrokken en nog geen drie jaren zijn verstreken sedert de beschikking 
tot intrekking onherroepel i jk is geworden (artikel 30k, eerste lid). 

Ook wat de intrekking betreft zijn de gronden l imitatief aangegeven. De 
vergunning word t ingetrokken, indien achteraf blijkt dat onjuiste gegevens 
met het oog op de verkr i jg ing van de vergunning zijn verstrekt of dat niet tot 
de markt toegelaten speelautomaten worden geëxploi teerd. De vergunning 
kan worden ingetrokken, indien in str i jd word t gehandeld met overige bij of 
krachtens de wet vastgestelde bepal ingen of de aan de vergunning verbon-
den voorschri f ten (artikel 301, eerste en tweede lid). 

5.4. De vergunning van de burgemeester 

Behalve voor het vervaardigen of invoeren en het exploi teren is ook voor 
het aanwezig hebben van speelautomaten op openbare plaatsen een ver-
gunning vereist. De regeling van het bestaande artikel 30, volgens welke die 
vergunning door de burgemeester word t ver leend, is in het wetsontwerp ge-
handhaafd. De bevoegdheid tot het afgeven van een vergunning voor het 
aanwezig hebben van speelautomaten in een openbare gelegenheid raakt 
de bevoegdheid van de burgemeester op het gebied van de handhaving der 
openbare orde. Op plaatsen en gelegenheden, waar speelautomaten staan 
opgesteld, oefent de burgemeester ingevolge artikel 221 van de gemeente-
wet het toezicht uit. 

Ten aanzien van het hier bedoelde toezicht is de burgemeester een grote 
mate van vr i jheid gelaten. De ui tvoer ing van artikel 30 van de Wet op de 
kansspelen heeft evenwel in de praktijk - wi j merkten dat reeds op - rechts-
onzekerheid en rechtsongel i jkheid tot gevolg gehad. Om die reden achten 
wi j het wenseli jk dat bij het beleid van de burgemeester op het gebied van 
speelautomaten zekere beperkingen worden aangelegd. Die beperkingen 
zijn tweeërlei . 

In de eerste plaats kan een vergunning door de burgemeester slechts wor-
den verleend voor een speelautomaat die word t opgesteld in inr icht ingen of 
bij gelegenheden, die daartoe in de wet zijn aangewezen. Bij a lgemene maat-
regel van bestuur kunnen de inr icht ingen of gelegenheden in bepaalde cate-
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gorieën worden ingedeeld. De aanwezigheid van speelautomaten, die aan na-
der te omschr i jven kenmerken vo ldoen, kan tot die categorieën worden be-
perkt. Ook het aantal van een bepaald type speelautomaat, dat in die 
categorieën mag worden opgeste ld, kan aan een max imum worden gebon-
den. Wi j denken hier bij voorbeeld aan een vastgesteld aantal speelautoma-
ten dat ui ts lui tend kan worden geplaatst in nader aan te wijzen horecabedri j -
ven en in speelautomatenhal len. De speelautomaat past naar onze mening 
beter in de sfeer van een horecabedri j f dan in bedri jven waar hij thans vaak 
staat opgesteld (sigarenwinkels, wasserettes e.d.). Door exclusieve plaat-
sing van speelautomaten in speciaal daartoe aangewezen inr icht ingen 
wo rd t bovendien de controle op de naleving van de nieuwe regeling vereen-
voud igd . Plaatsing van speelautomaten in horecabedri jven biedt tevens een 
zekere bescherming aan jongeren beneden de leeftijd van zestien jaar, aan 
wie immers geen alcoholhoudende drank mag worden verkocht (zie verder 
de toel icht ing bij artikel 30c). 

In de tweede plaats kan de vergunning slechts op in de wet aangegeven 
gronden worden geweigerd en ingetrokken (de artikelen 30e en 30f). Een be-
langri jke grond voor zowel weiger ing als intrekking van de aanwezigheids-
vergunn ing is het niet van kracht zijn van de vergunning die is vereist voor 
de inr icht ing of gelegenheid, waarvoor de aanwezigheidsvergunning word t 
aangevraagd of is verleend (de aanvrager is bij voorbeeld niet in het bezit 
van een Drank- en Horecawetvergunning of van een vergunning voor het ex-
ploi teren van een speelautomatenhal). 

Op het terrein, waar de burgemeester ingevolge artikel 221 van de ge-
meentewet het toezicht uitoefent, wo rd t hem voldoende vr i jheid gelaten. In 
het we tson twerp is de bepal ing opgenomen dat, indien het verlenen of het 
van kracht bl i jven der vergunn ing ernstig gevaar zou opleveren voor de 
openbare orde, vei l igheid of zedeli jkheid, de vergunning kan worden gewei-
gerd respectieveli jk ingetrokken. Op grond van deze bepal ing staat het de 
burgemeester evenwel niet vri j alle aanvragen voor een vergunning te wei -
geren, indien hij meent dat bi jzondere omstandigheden in zijn gemeente 
zich tegen de aanwezigheid van speelautomaten verzetten.4 De burgemees-
ter is daarentegen wel bevoegd het totaal van de in zijn gemeente toe te la-
ten speelautomaten te beperken zolang het beleid er niet op is gericht de 
aanwezigheid van speelautomaten in zijn geheel terug te dr ingen, doch 
slechts beoogt een ui tbreiding daarvan tegen te gaan.5 

§ 6. De handhaving van de voorgestelde regeling 

In § 3 merkten wi j reeds op dat de nieuwe wetgeving vanuit justit ieel 
oogpunt aan twee belangri jke criteria moet vo ldoen: er dient een redelijke 
mate van zekerheid te bestaan dat de regeling wordt nageleefd, en de con-
trole op de naleving mag in opspor ings- en vervolgingstechnisch opzicht 
geen bijzondere problemen opleveren. 

Met het oog op een effectieve handhaving is in het wetsontwerp voor het 
vo lgende sanctiesysteem gekozen. Handel ingen in str i jd met de ontworpen 
verbodsbepal ingen, waaronder met name handel ingen zonder de voorge-
schreven vergunning of in str i jd met de aan de vergunning verbonden voor-
schri f ten, zijn strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten 
(WED). Daarmee worden de mogel i jkheden tot strafrechteli jk ingri jpen ver-
ru imd . Dat is ook nog het geval wanneer de instrumenten van het commune 
strafrecht met de sanct iemodal i te i ten van het wetsontwerp vermogenssanc-
ties (15 012) zullen zijn u i tgebreid. De Wet op de economische delicten be-
schikt ook dan nog over een breder samengesteld sanctiepakket dan in het 
Wetboek van Strafrecht is voorzien. Men kan hierbij denken aan de voor-
waarden, die het openbaar minister ie kan verbinden aan een transactie of 
aan de afstand van hetgeen in beslag werd genomen (stort ing waarborg-
s o m , verp l icht ing te doen wat wederrechtel i jk is nagelaten), aan de maatre-
gelen en voor lop ige maatregelen die in handen van de rechter respectieve-
lijk het openbaar minister ie zijn gelegd (ontneming van het geschatte voor-

4 Vgl. Afd. rechtspraak van de Raad van State, 
9 september 1977, AB 1978, 318. 
5 Zie ook de uitspraak van de Afd. rechtspraak 
van de Raad van State van 20 september 1978, 
Officiële Bekendmakingen 39783 III 227. 
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deel dat door het strafbare feit is verkregen, bevel zich van bepaalde hande-
l ingen te onthouden, onderbewindste l l ing van de onderneming) en aan de 
bi jkomende straffen (ontzetting van bepaalde rechten of voordelen, gehele 
of gedeeltel i jke st i l legging van de onderneming) . De Wet op de economi-
sche delicten biedt bovendien het voordeel dat alle overtredingen op het ge-
bied van speelautomaten worden behandeld door een gespecialiseerde 
rechter. Daar komt nog bij dat de opspor ingsbevoegdheden in de Wet op de 
economische delicten ruimer zijn geformuleerd dan in het Wetboek van 
Strafvorder ing. 

Het economisch strafrecht, waarbi j de ordening van het marktverkeer 
voorop staat, heeft meer dan het commune strafrecht naast een normerende 
een sterk regulerende functie. Het tegengaan van concurrent ievervalsing en 
het handhaven van de eerli jkheid in de handel zijn daarbij belangri jke doel-
stel l ingen. Aan de in het wetsontwerp voorgestelde regeling liggen vooral 
deze doelstel l ingen mede ten grondslag. Om die reden zijn de overtredingen 
van de ontworpen voorschri f ten in de Wet op de economische delicten straf-
baar gesteld. Wanneer door de wetgever zal zijn toegestaan dat speelauto-
maten met winstmogel i jkheden op de markt worden gebracht, dient het 
handelsverkeer op die markt aan bepaalde regels te worden gebonden. Im-
mers waar wetsontduik ing een financieel aantrekkelijke aangelegenheid 
vormt is de drang naar il legaliteit groot. Op economisch gebied heeft wets-
ontduik ing bovendien een uitzaaiend effect. De voorsprong die de een door 
wetsovert reding behaalt betekent een economisch nadeel voor de ander. 
Deze zal om zijn marktposit ie tegenover de overtreder te behouden even-
eens geneigd zijn de wet te overtreden. Dit kan tot gevolg hebben dat voor-
schriften op ru ime schaal worden overtreden. 

Niet alleen de thans voorgestelde regeling inzake speelautomaten, maar 
de gehele Wet op de kansspelen (met ui tzondering van artikel 1, onder c) is 
onder de werkingssfeer van de Wet op de economische delicten gebracht. 
Daarmee word t voorkomen dat overtredingen van twee verschil lende voor-
schriften van dezelfde wet (bij voorbeeld het exploi teren van illegale speel-
automaten in een clandestiene speelgelegenheid als bedoeld in artikel 1) 
volgens verschi l lende regimes van opspor ing, vervolg ing en berechting 
moeten worden afgedaan. Voor artikel 1, onder c, is een uitzondering ge-
maakt, omdat voor dat delict (bij voorbeeld het spelen in een illegale speel-
gelegenheid) de hierboven genoemde overwegingen, op grond waarvan fe i -
ten in de WED strafbaar worden gesteld, niet gelden. 

In het wetsontwerp is naast de mogel i jkheid van strafrechteli jke afdoening 
voor een strak vergunningenregime gekozen. In het voorafgaande is uiteen-
gezet hoe dit regime op een drieledig niveau doorwerkt : het vervaardigen of 
invoeren, het exploiteren en het voor het publiek aanwezig hebben van 
speelautomaten zijn aan een vergunningspl icht onderworpen. Bij overtre-
ding van de gestelde voorschri f ten kan de vergunning worden ingetrokken. 
Wanneer de vergunning is ingetrokken kan ook nog een bijzondere sanctie 
worden toegepast. In bepaalde gevallen kan eerst na het verstri jken van een 
bepaalde periode sedert de beschikking tot intrekking onherroepeli jk is ge-
worden een nieuwe vergunning worden verleend (de artikelen 30e, tweede 
l id, onder a, 30k, eerste l id, en 30p, eerste l id, onder a). 

Nu het wetsontwerp voorziet in een bestuurl i jk en een strafrechtelijk sanc-
t iesysteem, rijst de vraag in welke verhouding deze systemen tot elkaar 
staan. De tweespor igheid van het gekozen sanctiestelsel brengt met zich 
mee, dat zowel de justi t iële als de bestuurl i jke overheid eigen verantwoorde-
l i jkheden dragen en deze ook geldend kunnen maken. Hantering van dubbe-
le sancties dient evenwel zoveel mogel i jk te worden voorkomen. Dit bete-
kent dat in overleg tussen openbaar ministerie en administrat ie behoort te 
worden nagegaan welke sanctie in het concrete geval als de meest doeltref-
fende kan worden aangemerkt. In plaats van een bestuurl i jke reactie zal voor 
hantering van het strafrecht vooral dan ruimte bestaan, wanneer de admin i -
stratieve instrumenten voor het doel der handhaving minder geschikt l i jken, 
omdat zij een niet effectief of onevenredig effect te weeg brengen. Naast ad 
ministratief optreden zal het strafrecht toepassing kunnen v inden wanneer 
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daarmee een ander en eigen doel wordt nagestreefd of de administratieve 
sanctie niet als een afdoende bijdrage aan de verwezenlijking van aan het 
strafrecht gestelde doeleinden kan worden beschouwd (bij voorbeeld in ge-
val van recidive). 

§ 7. Enkele regelingen in het buitenland 

De in het wetsontwerp voorgestelde regeling is in hoofdlijnen te vergelij-
ken met het wetgevingssysteem van de Duitse Bondsrepubliek. Ook daar 
kent men een modelkeuring van elk type automaat voordat dit in de handel 
wordt gebracht. De keuring wordt uitgevoerd door de Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt te Berlijn. Elke automaat, die naar het goedgekeurde 
model is vervaardigd, wordt door de fabrikant voorzien van een kenteken-
plaatje, hetgeen de controle door de politie vereenvoudigt. De kansspelauto-
maten zijn aan stringente technische eisen gebonden. Deze hebben tot doel 
de speler gemiddeld per uur niet meer te laten verliezen dan de hoogte van 
zijn uurloon. Dit wordt nagestreefd door zowel de inzet als de maximale uit-
kering beperkt te houden, een minimaal uitkeringspercentage voor te schrij-
ven en de speelduur aan een minimum te binden. Bij de controle op de nale-
ving van deze voorwaarden heeft de Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
een technisch ondersteunende taak. 

In Groot-Brittannië is de uitvoering van het overheidsbeleid met betrek-
king tot alle kansspelen aan de «Gaming Board» opgedragen. Deze raad is 
behalve adviesinstantie voor de regering ook de instantie die de vergunnin-
gen afgeeft voor het exploiteren van gokautomaten. Hij voert tevens de con-
trole uit op de naleving van de aan de vergunning verbonden voorwaarden. 
Het meest in het oog springende kenmerk van de situatie in Groot-Brittannië 
is, dat de handel geen aandeel mag hebben in de opbrengst van gokautoma-
ten. Deze mogen uitsluitend worden verhuurd tegen een vast en vooraf 
overeengekomen bedrag, waarvoor de automaat ter beschikking van de 
huurder wordt gesteld en waarvoor ook het noodzakelijke onderhoud wordt 
verricht. Op de naleving van het winstdelingsverbod wordt strenge controle 
uitgeoefend. 

België heeft, na een aanvankelijk verbod, in 1963 de regeling inzake gok-
automaten geliberaliseerd. Ten einde echter het spelen op gokautomaten 
zoveel mogelijk te beperken werd een zeer hoge belasting opgelegd. Deze 
belastingheffing heeft een averechtse uitwerking gehad. Om het hoge be-
drag te kunnen betalen werden «zware» gokautomaten geëxploiteerd. Van 
bescherming van de speler kon geen sprake zijn. Eind 1974 werd wederom 
een algehele verbodsbepaling ingevoerd, waarvan ontheffing kan worden 
verkregen voor het exploiteren van amusements- en recreatieapparatuur. 

In Zweden is in 1979 een wettelijk verbod van kracht geworden vooralle 
speelautomaten, die winst in de vorm van geld, fiches of waardebonnen 
uitkeren. Voor de speelautomaten die geen winst uitkeren dient bij de plaat-
selijke politieautoriteiten een vergunning te worden aangevraagd. Van deze 
verplichting zijn speelautomaten, die één vrij spel opleveren, vrijgesteld. 

§ 8. Slotopmerkingen 

Met betrekking tot de kansspelbelasting merken wij het volgende op. Vol-
gens bestaande belastingvoorschriften zijn prijzen, die door speelautomaten 
worden uitgekeerd, niet aan heffing van kansspelbelasting onderworpen. 
Doordat speelautomaten in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet op de 
kansspelbelasting uitdrukkelijk als kansspel zijn uitgezonderd, vallen zij on-
der het regime van de omzetbelasting. 

De Staatssecretaris van Financiën heeft ons medegedeeld, dat er van die 
zijde geen behoefte bestaat in de huidige situatie wijziging te brengen. 
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In overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken zal worden nagegaan 
in hoeverre zoveel mogelijk eenheid kan worden gebracht in de door de ge-
meenten geheven leges, die bij het aanvragen van een vergunning zijn ver-
schuldigd. In sommige gemeenten zijn de leges tot zulk een hoog bedrag op-
getrokken, dat zij welhaast een prohibitief karakter hebben gekregen. Een 
dergelijke ontwikkeling achten wij ongewenst. Wij menen dat de illegale ex-
ploitatie van speelautomaten mede door het heffen van hoge gemeentelijke 
leges in de hand kan worden gewerkt. 

Tenslotte merken wij nog op dat de kosten, die de uitvoering van de nieu-
we regeling met zich brengt, middels heffingen op de toelating en de overi-
ge vergunningen zullen worden verhaald. Als zodanig dragen zij dan ook 
een'ander karakter dan de forfaitaire heffingen, die door de werkgroep-Kuy-
per in haar eerder genoemd rapport waren voorgesteld. De werkgroep was 
onder meer van mening dat door middel van eenmalige heffingen, die bij 
het verlenen van vergunningen zouden moeten worden opgelegd naast de 
gebruikelijke belastingheffing, de met speelautomaten verkregen winst di-
rect kon worden afgeroomd. Voor een zodanige heffing is in het thans voor-
gestelde systeem geen plaats meer. Een van de argumenten daartegen is 
dat naar onze berekening de winstcapaciteit van de toe te laten kansspel-
automaten op een lager niveau zal komen te liggen dan waarvan destijds 
werd uitgegaan. 

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN 

Artikel I 

Aen B 

De voorgestelde wijziging strekt ertoe een afzonderlijk wettelijk regime 
voor de speelautomaten mogelijk te maken. Met het oog daarop zijn de 
speelautomaten uitgezonderd van het algemene verbod zoals neergelegd in 
artikel 1, onder a. 

C 

Artikel 30 

De omschrijving van het begrip speelautomaat bepaalt de omvang van 
het toepassingsgebied van de nieuwe regeling. De definitie is zo geformu-
leerd, dat zowel de kansspel" als de behendigheidsautomaten daaronder zijn 
begrepen. De reden daarvan ligt in de wenselijkheid om van overheidswege 
toezicht uit te oefenen op verschillende soorten speelautomaten, die in ver-
sluierde vorm als kansspelautomaten kunnen worden geëxploiteerd. In § 5.1 
werd reeds een korte beschrijving gegeven van de kenmerken van beide ca-
tegorieën speelautomaten, waarop de definitie betrekking heeft. 

Het vereiste dat het toestel moet zijn «ingericht voor de beoefening van 
een spel» stelt buiten twijfel dat de regeling niet van toepassing is op wissel-
automaten, sigarettenautomaten, muziekautomaten (jukeboxes) e.d. Onder 
de werking van de nieuwe voorschriften vallen ook niet biljarts, tafelvoetbal-
spelen, tafeltennisspelen e.d.6 Als criterium immers geldt onder meer dat 
het spel zelf moet bestaan uit een mechanisch, elektrisch of elektronisch pro-
ces, dat door de speler in werking wordt gesteld. De wijze waarop het proces 
in werking wordt gesteld is niet relevant. 

Artikel 30a 

6 Vergelijk de toelichting bij artikel 30 van het 
ontwerp van de Wet op de kansspelen (kamer 
stuk 7603, nr. 3, blz. 11, Tweede Kamer 
1963-1964). 

Doordat de omschrijving van het begrip speelautomaten ruim is gesteld, 
kan het wenselijk blijken bepaalde typen of categorieën van speelautomaten 
van de werking der nieuwe regeling uit te zonderen. Daartoe strekt het voor-
gestelde artikel. Men kan hierbij denken aan speelautomaten met een zekere 
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ant iqui tei tswaarde of aan apparatuur, die kan worden geëxploiteerd zonder 
dat aan de ui tgangspunten, die aan de wettel i jke voorschri f ten ten grond-
slag l iggen, geweld word t gedaan. 
Eveneens kunnen speelautomaten, die een bepaalde bestemming hebben, 
van de toepassing van een of meer der voorgestelde bepalingen worden uit-
gezonderd. Wi j denken hier onder meer aan die speelautomaten, ten aan-
zien waarvan aannemeli jk kan worden gemaakt dat zij voor particulier ge-
bruik of voor gebruik in het buitenland zijn bestemd. Ook deze speelautoma-
ten zouden anders door het verbod van artikel 30m en gedeeltelijk door dat 
van artikel 30t worden getroffen. Naar onze mening dienen o.m. de handel 
met het bui tenland, de internationale beurzen en de doorvoer naar andere 
landen binnen Nederland ongemoeid te bl i jven. 

Artikel 30b 

Het voorgestelde artikel 30b komt in tweeërlei opzicht overeen met het be-
staande artikel 30. In de eerste plaats is het aanwezig hebben van een of 
meer speelautomaten «op of aan de openbare weg of op voor het publiek 
toegankeli jke plaatsen» ook in de n ieuw geredigeerde bepaling aan een ver-
bod onderworpen. Wat deze terminologie betreft heeft het huidige artikel 30 
geen aanleiding tot jur isprudent ie gegeven. 

In de tweede plaats is de bepal ing, dat de burgemeester voor het aanwe-
zig hebben van een speelautomaat vergunning kan verlenen, in het ontwerp 
gehandhaafd. Zoals w i j reeds in § 5.4 hebben uiteengezet komt de burge-
meester die bevoegdheid toe op grond van het hem in artikel 221 van de ge-
meentewet opgedragen toezicht. De ontwerpers van 1963 stelden zich even-
eens op dit standpunt.7 

Voor het aanwezig hebben van speelautomaten in een casino, word t niet 
door de burgemeester, maar door de Ministers van Economische Zaken en 
van Justi t ie vergunning verleend. Onder hen ressorteren immers de aange-
legenheden die de speelcasino's betreffen. Zie verder de toel icht ing bij art i-
ke l30g. 

Artikel 30c 

In dit artikel, dat gedeelteli jk reeds is toegelicht in § 5.4, word t een l imita-
t ieve opsomming gegeven van inr icht ingen en gelegenheden, waar met een 
vergunning van de burgemeester speelautomaten mogen worden opgesteld. 
De strekking hiervan is vooral een begrenzing te geven aan de soort lokalitei-
ten en gelegenheden, welke voor het plaatsen van speelautomaten zowel 
met het oog op een effectieve naleving van de wet als vanuit een oogpunt 
van bescherming van de speler het meest geschikt li jken. Vanuit deze optiek 
achten w i j het juist dat speelautomaten uitsluitend worden opgesteld in ho-
recabedri jven, speelautomatenhal len en bij t i jdeli jke gelegenheden van 
openbaar vermaak. Als horecabedri j f word t die onderneming aangemerkt, 
die over een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet (artikel 3, eerste 
l id, onder a) beschikt dan wel inschri j fpl icht ig en ingeschreven is bij het Be-
dri j fschap Horeca. In die ondernemingen, die aan beide vereisten vo ldoen, 
mogen - zo stellen wi j ons voor nader te regelen (artikel 30c, tweede l id, van 
het ontwerp) - zowel kansspel- als behendigheidsautomaten worden opge-
steld. Ook in speelautomatenhal len zullen beide categorieën van speelauto-
maten zijn toegestaan. Voor ondernemingen, die alleen hetzij over de ver-
langde Drank- en Horecavergunning beschikken, hetzij inschri j fpl ichtig en 
ingeschreven zijn bij het Bedrijfschap Horeca, kan uitslui tend voor het plaat-
sen van behendigheidsautomaten vergunning worden verleend. Dit laatste 
geldt ook voor ti jdeli jke gelegenheden van openbaar vermaak, zoals kermis-
sen e.d. Het aantal van beide soorten speelautomaten, die in de verschil len-
de categorieën worden geplaatst, kan bij algemene maatregel van bestuur 
per inrichting of gelegenheid worden beperkt (tweede lid van artikel 30c). 

Artikel 2 van het Instell ingsbesluit Bedrijfschap Horeca (Stb. 1954, 605) 
' Memorie van antwoord bij 7603. nr. 6, biz. 4 w i i s t d e ondernemingen aan, die verpl icht zijn zich in de registers van dat 
(Tweede Kamer 1964-1965). bedri j fschap te laten inschri jven ( ingevolge artikel 4 van de Inschrijvingsver-
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ordening Bedrijfschap Horeca 1964). In artikel 2 worden genoemd: de onder-
nemingen, waar in het hotel-, het restaurant", het café- of het pension- en ka-
merverhuurbedr i j f word t ui tgeoefend dan wel overige ondernemingen, 
waar in de verstrekking van logies of van maal t i jden, spijzen of dranken voor 
verbruik ter plaatse, gepaard gaande met d ienstver lening, als bedrijf plaats-
heeft. De bedr i j fsmat igheid van de in deze ondernemingen verrichte activi-
teiten vo rmt een belangri jk cr i ter ium voor de vraag of een onderneming al 
dan niet inschri j fpl icht ig is. Voor de interpretatie van het begrip «bedri j fsma-
tig» verwijzen wi j naar recente jur isprudent ie van het College van Beroep 
voor het Bedrijfsleven (Sociaal Economisch Weekblad 12, december 1977). 
Hieruit kan worden afgeleid dat bij voorbeeld sportkant ines, buurt- en dorps-
huizen eerst inschri j fpl icht ig zi jn, indien de daar plaatsvindende activi-
teiten niet vallen binnen de doelstel l ingen of niet passen in de funct ie, die 
soortgel i jke instel l ingen in het algemeen hebben, met andere woorden in-
dien de activiteiten zich niet beperken tot die welke min of meer uit het ka-
rakter van die instel l ingen voortv loeien. In dat geval is er van een be-
dr i j fsmat ige exploitat ie sprake, zodat er voor die instel l ing een inschri j fpl icht 
bestaat. Alsdan zal die instell ing alleen behendigheidsautomaten, tenzij zij 
tevens over de vereiste Drank- en Horecawetvergunning beschikt. Is aan 
geen van beide voorwaarden voldaan, dan kan de burgemeester geen ver-
gunn ing ver lenen, zodat de verbodsbepal ing van artikel 30b van kracht is. 

Ten aanzien van speelautomatenhal len is in het wetsontwerp een bijzon-
dere regeling getrof fen. De bevoegdheid van de burgemeester om thans 
speelautomatenhal len in zijn gemeente categoriaal te weigeren dan wel in 
aantal te beperken, is niet geheel onomstreden. Wi j menen dat de onduide-
Iijkheid die op dit punt bestaat in dit wetsontwerp behoort te worden wegge-
nomen. Daarom is in artikel 30c, eerste l id, onder c, de bepal ing opgenomen 
dat de burgemeester een vergunning voor het aanwezig hebben van speel-
automaten in een speelautomatenhal alleen kan ver lenen, voor zover het ex-
ploiteren van een speelautomatenhal krachtens een vergunning van de bur-
gemeester bij gemeentel i jke verordening is toegestaan. Deze bepaling 
opent dus de mogel i jkheid dat de gemeentel i jke wetgever het exploi teren 
van speelautomatenhal len in zijn geheel verbiedt dan wel in beperkte mate 
met vergunning van de burgemeester toestaat. Gezien de consequenties 
van het op dit punt te voeren beleid, zeker waar het om kleine gemeenten 
gaat, lijkt het ons aangewezen wanneer het pr incipebesluit mede door de 
gemeenteraad wordt genomen en niet ui ts lui tend aan de burgemeester 
word t overgelaten. 

Artikel 30d 

Ten einde zoveel mogel i jk eenheid in het gemeentel i jk vergunningenbe-
leid tot stand te brengen, zullen wi j in overleg treden met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten opdat aanbevel ingen worden gedaan met betrek-
king tot inhoud en formuler ing van de voorschr i f ten, welke door de burge-
meester aan de vergunning kunnen worden verbonden. 

De wet zelf bepaalt dat in elk geval het voorschr i f t in de vergunning dient 
te worden opgenomen dat de speelautomaten die worden opgesteld in ei-
gendom moeten toebehoren aan de houder van een exploi tat ievergunning 
(eerste lid van artikel 30d). Indien degene, die de speelautomaat opstelt,deze 
geheel ten eigen bate exploiteert, dient ook hij in bezit te zijn van een ver-
gunn ing van de Minister van Economische Zaken (artikel 30h). 

Aan de vergunning behoeft niet het voorschr i f t te worden verbonden, dat 
alleen speelautomaten mogen worden opgesteld die overeenstemmen met 
het door de Minister van Economische Zaken toegelaten model daarvan. Het 
exploi teren van niet toegelaten speelautomaten is immers als een zelfstan-
dig verbod geconstrueerd (artikel 30t, onder c), terwi j l overtreding van dat 
verbod kan leiden tot intrekking van de vergunning (artikel 30f, eerste l id, on-
der c). 
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Artikelen 30e en 30f 

De gronden, waarop de burgemeester bevoegd dan wel verpl icht is een 
vergunning te weigeren of in te trekken, kwamen in § 5.4 reeds ter sprake. 
Wi j merken daarbij nog het volgende op. Ingevolge artikel 30e, tweede l id, 
onder a, kan een vergunning worden geweigerd wanneer een eerder ver-
leende vergunning is ingetrokken wegens overtreding van de wettel i jke be-
pal ingen of de aan de vergunning verbonden voorschri f ten en nog geen 
twee jaar zijn verstreken sedert het besluit tot intrekking onherroepel i jk is 
geworden. Wanneer de eerder verleende vergunning om andere redenen 
dan wegens overtreding van de voorschri f ten is ingetrokken (bij voorbeeld 
omdat de Drank- en Horecawetvergunning is verval len), kan een nieuwe ver-
gunning derhalve niet worden geweigerd. Bovendien is het weigeren van 
een nieuwe vergunning facultatief gesteld, zodat de burgemeester het in-
s t rument van de weiger ing kan hanteren naarge lang de ernst van deover -
t red ing. De bepaling maakt voorts geen onderscheid naar de gemeente waar 
de vor ige vergunning is ver leend en ingetrokken. 

Ten aanzien van de intrekking van een vergunning kent het wetsontwerp 
een tweetal procedurele bepal ingen. Alvorens de vergunning in te trekken is 
de burgemeester in de eerste plaats verpl icht de vergunninghouder in de ge-
legenheid te stellen zich tegen het voornemen tot intrekking te verweren. 
Deze verpl icht ing bestaat niet indien dr ingende omstandigheden op het ge-
bied van openbare orde, vei l igheid of zedelijkheid een onmiddel l i jke intrek-
king vorderen. Het gelegenheid geven om op een voorgenomen intrekking 
te worden gehoord past in een procedure die gericht is op een zorgvuldige 
bes lu i tvorming. Als zodanig sluit de voorgestelde regeling aan bij de in de 
jur isprudent ie tot ontwikkel ing gekomen regel, dat het intrekken van de ver-
gunn ing zonder vooraf de vergunn inghouder te horen, ook indien dit niet 
wettel i jk is voorgeschreven, in bepaalde gevallen kan worden aangemerkt 
als een handeling in stri jd met het algemeen beginsel van behoorl i jk be-
stuur, dat een besluit met de nodige zorgvuldigheid dient te worden geno-
men. (zie o.a. Afd . rechtspraak van de Raad van State, 17 november 1977, AB 
1978, 97, en 30 juni 1978, Gemeentestem 6522 1978)). 

Ten aanzien van de tweede procedurele bepal ing, genoemd in artikel 30f, 
derde l id, verwijzen wi j naar de toel icht ing bij artikel 30 I. 

Artikel 30g 

Nu de vergunning voor het organiseren van een speelcasino door de Mi -
nisters van Justit ie en van Economische Zaken word t verleend (artikel 27p, 
eerste lid) ligt het in de rede dat een vergunning voor het aanwezig hebben 
van speelautomaten in een speelcasino door dezelfde ministers word t ver-
leend, vooropgesteld natuurl i jk dat zij speelautomaten in een casino wi l len 
toestaan. Alvorens op een aanvraag voor een vergunning te beslissen, dient 
de Raad voor de Casinospelen te worden gehoord (zie ook artikel 27p, twee-
de lid). 

Van de beperkende voorschr i f ten, welke voor de speelautomaten gelden, 
kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden afgeweken. 
Wi j denken hier aan de mogel i jkheid om speelautomaten met een minder 
beperkte winst- en verl ieskans in speelcasino's toe te staan. Het argument 
van de bescherming der spelers speelt bij de casino's een minder grote rol 
dan in andere voor het publiek toegankeli jke inr icht ingen. 

Artikel 30h 

In § 5.3 van het a lgemeen gedeelte dezer memor ie is de exploi tat ievergun-
ning reeds toegelicht. Wi j merken nog slechts op, dat niet alleen degene, die 
het exploiteren van speelautomaten als zelfstandig bedrijf uitoefent, maar 
ook de etabl issementhouder, die zelf een of meer speelautomaten in eigen-
dom heeft en deze ten eigen bate exploiteert, aan een vrije vergunnings-
plicht is onderworpen. 
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Artikel 30i 

Voor wat betreft het bedrag dat bij het aanvragen van een vergunning is 
verschuldigd verwijzen wi j naar § 8 van deze toel ichtende memor ie . 

Artikel 30j 

In de voorschr i f ten, die aan de explo i tat ievergunning kunnen worden ver-
bonden, zal met name de bepaling moeten worden opgenomen dat ui ts lui-
tend door de Minister van Economische Zaken toegelaten speelautomaten 
mogen worden geëxploi teerd (zie artikel 30 I, eerste l id , onder b). Voorts zal 
aan de vergunning het voorschri f t worden verbonden, dat de exploi tant ver-
plicht is de plaatsen, waar nader aan te geven categorieën van speelautoma-
ten staan opgesteld, te registreren ten behoeve van de Minister van Econo-
mische Zaken. Deze registratie dient met name het belang van een effectief 
toezicht op de naleving van de wettel i jke voorschr i f ten. Omtrent deze plicht 
tot registratie zullen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur na-
dere regels worden gesteld (artikel 30z). 

Artikelen 30k en 301 

In deze artikelen is aangegeven op welke gronden de Minister van Econo-
mische Zaken tot weiger ing en intrekking van een vergunning bevoegd dan 
wel verpl icht is. Zij lijken wein ig toel icht ing te behoeven. Het zijn gebruike-
lijke bepal ingen in administrat ieve wet ten, waar in een vergunningenstelsel 
is opgenomen. Wi j wi jzen hier slechts op de weiger ingsgrond, genoemd in 
het eerste lid van artikel 30k. De bepal ing, dat de vergunn ing kan worden ge-
weigerd , indien nog geen drie jaren zijn verstreken sedert een eerdere ver-
gunning is ingetrokken, is bedoeld als een extra administrat ieve sanctie. Wi j 
merken op dat, wanneer het weigeren van een vergunning het karakter 
draagt van een sanctie op het overtreden van een aan de voorafgaande ver-
gunn ing verbonden voorwaarde, zodanige weiger ing in de jur isprudent ie 
materieel is geli jkgesteld met de intrekking wegens zo'n overt reding (Wnd. 
Vz. A fd . rechtspraak van de Raad van State, 23 mei 1978, Gemeentestem 
6518). De zorgvuld igheid, die de vergunningweigerende instantie in acht 
moet nemen kan dan met zich brengen dat de betrokkene in de gelegenheid 
word t gesteld zich tegen de voorgenomen weiger ing te doen horen. Zulks is, 
voorafgaande aan de intrekking van een vergunning, in dit on twerp uit-
drukkeli jk voorgeschreven (vierde lid van artikel 30 I). 

Alvorens de vergunning word t ingetrokken kan nog een andere procedure 
worden gevolgd. Artikel 30 I, derde l id, bepaalt dat de Minister van Economi-
sche Zaken alvorens de vergunning in te trekken de vergunn inghouder in de 
gelegenheid kan stellen o m binnen een daartoe gestelde te rmi jn tot nale-
v ing van de voorschri f ten ove r tegaan . Eerst wanneer de vergunn inghouder 
in gebreke bli jft aan de gestelde voorwaarden te vo ldoen, ontstaat voor de 
vergunningver lenende instantie de bevoegdhei c.q. de verpl icht ing om de 
vergunning in te trekken. 

Wij stellen deze verf i jn ing in het administrat ieve sanctiesysteem voor, om-
dat w i j van mening zijn dat een te strak vergunningenbele id een averechts 
effect teweeg kan brengen. Wanneer iemand, wiens vergunn ing is ingetrok-
ken, daardoor enkele jaren niet meer aan de markt kan deelnemen, neemt de 
kans toe dat hij zich in de il legaliteit begeeft. Om te voorkomen dat een der-
gelijk effect optreedt dat de nieuwe regeling nu juist beoogt tegen te gaan, 
kan de intrekking van een vergunning aan een voorwaarde worden verbon-
den die moet bewerkstel l igen dat een vergunninghouder voora l bij l ichtere 
overt redingen niet aanstonds van algehele deelname aan het marktverkeer 
word t ui tgesloten. 

Artikel 30m 

Dit artikel is voor een deel reeds besproken in het a lgemeen gedeelte van 
deze toel ichtende memor ie (§ 5.2). De verbodsbepal ing in dit artikel strekt er 
in de eerste plaats toe te voorkomen dat speelautomaten, die niet overeen-
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stemmen met het door de Ministervan Economische Zaken toegelaten mo-
del daarvan, op de markt worden gebracht. Daartoe is een verbod gesteld op 
het vervaardigen en invoeren van speelautomaten, die niet aan de gestelde 
voorwaarden voldoen. Het feitelijk op de markt brengen van die speelauto-
maten en de daarmee samenhangende handelingen zijn onderworpen aan 
de verbodsbepaling van artikel 30t. 

In de uitvoeringswetgeving (artikel 30a) zullen op het ruim geformuleerde 
verbod van de artikelen 30m en 30t uitzonderingen worden opgenomen, die 
met name de belemmeringen voor de internationale handel moeten ophef-
fen. 

Artikel 30n 

De voorschriften, welke gelden als voorwaarden tot toelating van een mo-
del, worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld. In 
§ 5.2 is reeds globaal aangegeven waarop die voorschriften, afhankelijk van 
de categorie speelautomaten waartoe een model behoort, betrekking zullen 
hebben. Wij realiseren ons terdege dat zonder precieze kennis van die voor-
schriften niet goed kan worden beoordeeld welke typen speelautomaten on-
der de werking van de nieuwe wet zullen zijn toegestaan en op welke wijze in 
de uitvoeringsvoorschriften aan de uitgangspunten die aan hetwets-
ontwerp ten grondslag liggen, tegemoet wordt gekomen. Wij stellen ons 
daarom voor tijdens de parlementaire behandeling van dit wetsontwerp zo-
veel informatie over de uitvoeringswetgeving ter beschikking te stellen als 
voor de beoordeling daarvan nodig is. 

Artikel 30o 

Dit artikel behoeft nauwelijks enige toelichting. In § 5.2. is de procedure 
van vergunningverlening in het kort uiteengezet. De beslissing op de aan-
vraag geschiedt in eerste instantie aan de hand van de overgelegde schrifte-
lijke bescheiden (tekeningen en beschrijving van het model). Indien het mo-
del tot de categorie kansspelautomaten behoort, wordt de beslissing op de 
aanvraag eerst genomen nadat de Dienst van het IJkwezen, die onder de Mi-
nister van Economische Zaken ressorteert, daaromtrent advies heeft uitge-
bracht. Aan dit advies kan een technische keuring van het opgevraagde mo-
del voorafgaan. 

De aanvraag om toelating van een model kan alleen door de fabrikant 
worden gedaan (eerste lid) of diens gemachtigde (tweede lid). De fabrikant 
is de meest geëigende persoon die over het model de verlangde gegevens 
kan verstrekken. Is op de aanvraag gunstig beslist, dan zal hij (of zijn gemach-
tigde) worden belast met het aanbrengen van de merktekens in of op speel-
automaten, die overeenkomstig het toegelaten model zijn vervaardigd (arti-
kel 30r, vijfde lid, onder a). 

Met betrekking tot de in het vijfde lid bedoelde kosten verwijzen wij naar 
§ 8 van deze memorie van toelichting. 

Artikel 30p 

De in dit artikel genoemde gronden, waarop de toelating van een model 
kan worden geweigerd, spreken voor zich zelf. Vergelijk de toelichting bij de 
artikelen 30e en 30k. De als tweede genoemde weigeringsgrond maakt het 
de vergunningverlenende instantie mogelijk de toelating te weigeren van 
een model dat weliswaar formeel aan de technische eisen voldoet, doch ten 
aanzien waarvan niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld, dat 
ook de overeenkomstig het model vervaardigde speelautomaten aan die 
vereisten zullen (blijven) voldoen. 

Artikel 30q 

De verklaring houdende de toelating, waarvan in dit artikel sprake is, bevat 
de vergunning dat overeenkomstig het model vervaardigde speelautomaten 
tot de markt zijn toegelaten. In die verklaring zijn de algemene en bijzondere 
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voorschriften, als bedoeld in het tweede en derde lid, opgenomen (zo kan 
voor elk exemplaar van een bepaald type speelautomaat een beperkte le-
vensduur worden vastgesteld). De bijzondere voorschriften kunnen zo nodig 
worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken. Zie verder de toelichting bij het 
volgende artikel. 

Artikel 30r 

Wanneer een model is toegelaten, worden de overeenkomstig dat model 
vervaardigde speelautomaten ten bewijze van die overeenstemming voor-
zien van merktekens, welke door de Minister van Economische Zaken wor-
den vastgesteld. Omtrent de verplichting die merktekens aan te brengen en 
omtrent de wijze waarop dat moet geschieden geeft een algemene maatre-
gel van bestuur nadere voorschriften (vijfde lid, onder a). De bevoegdheid 
om de merktekens aan te brengen is uitsluitend in handen gelegd van de fa-
brikant of diens gemachtigde (tweede en derde lid). Deze bevoegdheid be-
staat zolang voor het model een toelating geldt, dat wil zeggen, dat de be-
voegdheid vervalt indien de toelating is ingetrokken (artikel 30s). 

In de uitvoeringsregeling zal verder worden voorgeschreven, dat elke ver-
kochte speelautomaat tevens vergezeld dient te gaan van een merktekenbe-
wijs en van een afschrift van de verklaring, houdende de toelating. Op de 
vergunninghouders (exploitant, caféhouder) rust de verplichting de aange-
brachte merktekens op die automaat aanwezig te houden, het merktekenbe-

wijs en het afschrift van de verklaring, houdende de toelating, voorhanden 
te hebben en deze aan de ambtenaren, met het toezicht of de opsporing be-
last, op verzoek te tonen of ter inzage te geven (vijfde lid, onder b en c). 

Artikel 30s 

In dit artikel worden de gronden aangegeven voor de intrekking van de 
vergunning, waarbij een model tot de markt is toegelaten. De intrekking van 
die toelating zien wij als een ingrijpende administratieve sanctie. Toepas-
sing van deze sanctie betekent immers, dat de fabrikant of importeur de 
naar het model vervaardigde speelautomaten niet meer in de handel mag 
brengen en dat degene, die een van die fabrikant of importeur afkomstige 
speelautomaat exploiteert, vanaf het moment der intrekking buiten zijn 
schuld in strijd handelt met het verbod van artikel 30t. De intrekking van de 
toelating zal dan ook eerst na zorgvuldige overweging behoren plaats te vin-
den. Bovendien hebben wij gemeend een zachtheidsclausule te moeten op-
nemen, in die zin dat in bepaalde gevallen de toelating, hoewel er gronden 
voor intrekking aanwezig zijn, kan worden gehandhaafd onder toevoeging 
evenwel van beperkende voorschriften (vijfde lid). Daar komt bij dat in het 
derde en vierde lid met betrekking tot de te volgen procedure bepalingen 
zijn opgenomen die kunnen of moeten worden nageleefd voordat de ver-
gunning wordt ingetrokken. Zie de toelichting bij de artikelen 30 k en 30 I. 

Hierboven spraken wij reeds over de derden-werking van de intrekking 
enertoelating. Wat de gevolgenvan een intrekking voor derden-belangheb-
benden (exploitant, caféhouder) betreft, dient te worden onderscheiden 
naar de omstandigheden die tot de intrekking hebben geleid. Indien de voor-
schriften die aan de toelating zijn verbonden zodanig worden gewijzigd, dat 
de toelating onder de werking van de gewijzigde voorschriften niet meer kan 
worden gehandhaafd (eerste lid, onder b), dan brengt de zorgvuldigheid die 
de overheid in het maatschappelijk verkeer moet betrachten met zich mee, 
dat het nadeel van derden-belanghebbenden zoveel mogelijk wordt beperkt 
(bij voorbeeld door het opnemen van een overgangstermijn). Daarnaast kan 
de oorzaak van de intrekking bij de houder van de toelating liggen (doordat 
hij in strijd handelde met de voorschriften). In beide gevallen evenwel, waar-
in de toelating wordt ingetrokken, kan degene die daardoor rechtstreeks in 
zijn belang is getroffen tegen het besluit tot intrekking beroep op de admini-
stratieve rechter instellen (zie de toelichting bij artikel 30v). 
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Artikel 30t 

Dit artikel stelt met name een verbod op het in de handel brengen, verko-
pen, exploi teren en aanwezig hebben van speelautomaten, die niet overeen-
s temmen met het door de Minister van Economische Zaken toegelaten mo-
del daarvan. De verbodsbepal ing heeft voor het exploi teren en aanwezig 
hebben zelfstandige betekenis naast de artikelen 30b en 30h. Het aanwezig 
hebben of exploi teren van overeenkomstig het model vervaardigde speelau-
tomaten is niet als voorwaarde gesteld voor het verkr i jgen van de vergunning 
van de burgemeester respectievelijk van de Minister van Economische Zaken, 
maar overtreding van het verbod van artikel 30t levert we l een grond op voor 
intrekking van die vergunning (de artikelen 30f, eerste l id, onder c, 30 l ,ee r -
ste l id, onder b, en 30s, tweede lid). 

Artikel 30u 

Het onderhavige artikel verbiedt in het algemeen het (doen) aanbrengen 
van zodanige wi jz ig ingen in of aan een speelautomaat, dat deze niet meer 
met het toegelaten model overeenstemt. De verbodsbepal ing is met name 
ontworpen voor die personen, die in de voorgestelde regeling niet aan enige 
vergunning zijn gebonden (bij voorbeeld de handelaar, de monteur in dienst 
van een exploitant of de speler zelf). Voor die personen, die wel aan een ver-
gunning zijn gebonden, kan overtreding van het hier bedoelde verbod leiden 
tot intrekking van de vergunning (de artikelen 30f, eerste l id, onder c, 30 I, 
eerste l id, onder b, en 30s, tweede lid). 

Artikel 30v 

De materie, die dit wetsontwerp bestrijkt, draagt een sterk economisch ka-
rakter. De voorgestelde regeling is gericht op een bestuursrechtel i jke orde-
ning waarbi j economische belangen in het geding zijn. Om die reden zijn 
ook de overtredingen van de Wet op de kansspelen als economische delic-
ten strafbaar gesteld. 

Omdat het hier gaat om een gespecialiseerde economische materie is in 
het ontwerp tegen besluiten, die op grond van de nieuwe Titel kunnen wor-
den genomen, beroep opengesteld bij een gespecial iseerde administrat ieve 
rechter, het College van Beroep voor het bedri j fsleven. Inschakeling van dit 
college bij de rechtsbescherming sluit daardoor goed aan bij de overige ta-
ken van het college. Bovendien is het college reeds bevoegd kennis te ne-
men van beroepen tegen besluiten ex artikel 7b van de Wet op de kansspe-
len, zulks ingevolge het bepaalde bij artikel 31 van de Wet op de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken 1963. 

Wi j hebben overwogen o m , voor wat betreft de andere beschikkingen die 
op grond van de Wet op de kansspelen kunnen worden gegeven, het Arob-
beroep te vervangen door beroep op het College van Beroep voor het be-
dri j fsleven. Uit systematisch oogpunt zou de aanwijzing van één administra-
t ieve rechter voor de gehele regeling de voorkeur verdienen. Daarvoor is 
echter in het wetsontwerp niet gekozen, omdat de andere beschikkingen, an-
ders dan op grond van de nieuwe Titel inzake speelautomaten, in hoofdzaak 
worden gegeven ten behoeve van kansspelen die met het oog op niet-com-
merciële doeleinden worden georganiseerd. 

Wi j merken nog het volgende op. Ingevolge artikel 2 van de Wet admin i -
stratieve rechtspraak bedri j fsorganisatie, dat in het voorgestelde artikel 30v, 
tweede l id, van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, kan tegen be-
sluiten van algemene strekking op g r o n d y a n de paragrafen 2, 3 en 4 van de-
ze Titel geen beroep op het college worden ingesteld. 

Ingevolge het eveneens van overeenkomstige toepassing verklaarde arti-
kel 3 van de Wet administrat ieve rechtspraak bedri j fsorganisatie word t on-
der besluit mede verstaan het niet nemen van een besluit (vgl. ook artikel 33, 
vierde l id, van die wet). 
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De artikelen 30w, 30x en 30y 

In artikel 30w is de Ministers van Just i t ie en van Economische Zaken de be-
voegdheid verleend ambtenaren aan te wi jzen die met het toezicht op de na-
leving van de bij of krachtens het wetsontwerp vast te stellen voorschri f ten 
zijn belast. Burgemeester en wethouders kunnen ambtenaren aanwijzen die 
met een beperkt toezicht zijn belast. De krachtens artikel 30w aangewezen 
toezichthoudend ambtenaren kan bovendien de opspor ing van de in de 
voorgestelde regeling strafbaar te stellen feiten op grond van artikel 17, 
tweede l id, onder 2°, van de Wet op de economische delicten worden opge-
dragen. 

Het verschil tussen toezicht en opspor ing bestaat hier in, dat opsporings-
handel ingen eerst kunnen worden verr icht wanneer er sprake is van een 
concrete verdenking, van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is ge-
pleegd. Toezichthoudende bevoegdheden evenwel kunnen, ook zonder het 
bestaan van een concrete verdenking, worden toegepast ten opzichte van al 
degenen tot w ie de betrokken wettel i jke voorschr i f ten zijn gericht. Door het 
uitoefenen van een rout inemat ige controle kunnen de toezichthoudend 
ambtenaren bepaalde strafbare feiten op het spoor komen. Om die reden 
word t hun ook vaak opspor ingsbevoegdheid ver leend, zodat zij in beide 
kwaliteiten kunnen optreden. 

De bevoegdheden van de met de opspor ing belaste ambtenaren staan 
omschreven in het Wetboek van Strafvorder ing of in bijzondere wetten (zo-
als de Wet op de economische delicten). De toezichthoudende bevoegdhe-
den zijn steeds geregeld in de bi jzondere wet ten, waar in de met het toezicht 
belaste ambtenaren worden aangewezen (de artikelen 30x en 30y van het 
wetsontwerp) . In een enkel opzicht reiken de hier omschreven toezichthou-
dende bevoegdheden verder dan de opspor ingsbevoegdheden in het Wet-
boek van Strafvorder ing. Mede o m die reden zijn de in dit wetsontwerp 
strafbaar te stellen fei ten onder de werk ing van de Wet op de economische 
delicten gebracht. De in die wet geregelde opspor ingsbevoegdheden zijn 
weer ruimer geformuleerd dan in het Wetboek van Strafvorder ing. 

Artikel 30aa 

De Minister van Economische Zaken is in hoofdzaak met de uitvoering van 
de in het wetsontwerp voorgestelde regeling belast. De ui tvoer ingsvoor-
schrif ten, die bij a lgemene maatregel van bestuur worden vastgesteld, l iggen 
opz i jn terrein. Het l igt dan voor de hand, dat de voordracht tot die algemene 
maatregel van bestuur ook door hem word t gedaan. 

D 

In Artikel II van dit we tson twerp word t voorgesteld overtredingen van 
voorschr i f ten, vastgesteld bij of krachtens de Wet op de kansspelen (met uit-
zondering van artikel 1, onder c), als economische delicten in te delen bij de 
derde categorie van artikel 1 van de Wet op de economische delicten. Bli j-
kens het bepaalde in artikel 2, tweede l id, van die wet zijn de onder de derde 
categorie gebrachte economische del icten, misdr i jven of overtredingen, al 
naar gelang zij in de desbetreffende voorschr i f ten als misdri j f dan wel als 
overtreding zijn gekenmerkt. Het n ieuw geredigeerde artikel 31 strekt ertoe 
dit onderscheid in misdr i jven en overtredingen aan te brengen. Daarbij is 
het in het bestaande artikel 35 gemaakte onderscheid in grote li jnen ge-
vo lgd. Handel ingen in str i jd met de verbodsbepal ing van artikel 1, onder a, 
zijn als misdri j f aangemerkt. Enkele typen van strafbare fe i ten, die in de hui-
dige regeling niet voorkomen, worden eveneens als misdri j f gekwali f iceerd. 
Het betreft hier zowel het zonder vergunning of in str i jd met de vergunning 
vervaardigen, invoeren en exploi teren van speelautomaten (de artikelen 
30h, eerste l id, 30j, eerste l id , 30m en 30q, tweede en derde lid) als het in de 
handel brengen enz. en het exploi teren van speelautomaten, die niet over-
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eenstemmen met het door de Minister van Economische Zaken toegelaten 
model daarvan (artikel 30t, onder a en b). De meeste aan de toelat ing en aan 
de exploi tat ievergunning verbonden voorschri f ten vormen een zo belangri jk 
onderdeel van de nieuwe regel ing, dat het handelen in str i jd met die voor-
schriften evenals het handelen zonder vergunning als misdri j f is aange-
merkt. 

De overige gedragingen in str i jd met de bij of krachtens de Wet op de 
kansspelen gestelde voorschri f ten worden als overtredingen beschouwd. 

In het derde lid van artikel 31 is een verwijzing naar de Wet op de economi-
sche delicten opgenomen. Het komt de duidel i jkheid ten goede, wanneer in 
de te wi jz igen wet zelf - tenzij de aanvul l ing van de Wet op de economische 
delicten een onderdeel van de oorspronkel i jke wet ui tmaakt - een verwi jz ing 
naar de WED met zoveel woorden is uitgeschreven. 

E 

Overtreding van de verbodsbepal ing van artikel 1, onder c, word t als enig 
strafbaarfe i t in de Wet op de kansspelen als commuun delict gehandhaafd. 
In het eerste lid van het n ieuw geredigeerde artikel 32 word t op dat delict 
een sanctie gesteld. Het tweede lid kwalif iceert het delict als een overtre-
d ing. 

Het in de huidige artikelen 31 en 34 gemaakte onderscheid tussen het al 
dan niet als bedrijf of in het beroep uitoefenen van hetgeen in artikel 1, on-
der c, is verboden, word t in het n ieuwe artikel 32 niet overgenomen. Voor 
beide gevallen is de boete op hetzelfde, zij het hoger bedrag gesteld. Daar-
mee is de strafbaarstell ing vereenvoudigd. 

F 

Doordat de overtredingen van de Wet op de kansspelen zijn strafbaar 
gesteld in de Wet op de economische delicten, kunnen de strafbepalingen 
en de overige bepal ingen van Titel VI (met betrekking tot de opsporing) ver-
val len. Artikel 36 is reeds geschrapt bij de wet van 23 juni 1976 (Stb. 1976, 
377). 

G 

Ingevolge het nieuwe artikel 41a, dat de gehele Wet op de kansspelen be-
strijkt, is een ieder die bij de ui tvoering van deze wet is betrokken, verpl icht 
o m , behalve wanneer een ander voorschri f t van toepassing is, geheimhou-
ding te bewaren ten aanzien van vertrouwel i jke gegevens welke hem bij de 
ui toefening van zijn functie ter kennis zijn gekomen. Met het oog op ambte-
naren geldt reeds de geheimhoudingsbepal ing ex artikel 59 van het ARAR. 
Deze biedt de basis voor discipl inaire sancties tegen ambtenaren die het ver-
bod overtreden alsmede, in daarvoor in aanmerking komende geval len, de 
grondslag voor toepassing van de strafrechteli jke sanctie ex artikel 272 Wet-
boek van Strafrecht. Naast deze bepaling zou in het onderhavige wets-
ontwerp geen specifieke geheimhoudingsbepal ing behoeven te worden op-
genomen, indien de ui tvoer ing van deze wet uitslui tend in handen zou zijn 
van ambtenaren. Aangezien echter ook niet-ambtenaren daarbi j betrokken 
kunnen worden , is een afzonderli jke bepaling inzake geheimhouding ge-
wenst , omdat voor hen een discipl inaire sanctie ontbreekt. 

De formuler ing is grotendeels ontleend aan artikel 272 Wetboek van Straf-
recht. De geheimhoudingsbepal ing in dit wetsontwerp geeft in zoverre na-
dere inhoud aan artikel 272 Sr., dat hier word t vastgelegd wat de strekking is 
van het wettel i jk voorschri f t dat de plicht tot geheimhouding in het leven 
roept. In voorkomende geval len, waar in die plicht opzettelijk wordt geschon-
den, zal een vervolg ing direct op artikel 272 Sr. kunnen worden gebaseerd. 

Duidel i jkheidshalve zij erop gewezen, dat de voorgestelde bepal ing, even-
als artikel 59 ARAR niet in de weg staat aan medewerking door ambtenaren 
aan de verpl icht ingen die op overheidsorganen rusten op grond van de Wet 
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openbaarheid van bestuur. De bepaling geeft daaraan ook met zoveel woor-
den ui tdrukking. De bepaling laat artikel 59 ARAR onverlet. Met name zij ge-
wezen op de in het tweede lid van dit artikel opgenomen uitzondering op de 
geheimhoudingspl icht van ambtenaren. 

Artikel II 

In § 6 van het algemeen gedeelte dezer memor ie hebben wi j reeds uiteen-
gezet welke overwegingen ertoe hebben geleid om overtredingen van de bij 
of krachtens de Wet op de kansspelen vastgestelde voorschr i f ten in de Wet 
op de economische delicten strafbaar te stellen. In artikel 1, onder 3°, van die 
wet word t de Wet op de kansspelen geplaatst na de Wet op het afbetal ings-
stelsel van 1961, opdat de chronologische volgorde gehandhaafd blijft. 

Wi j merken nog op, dat niet alle strafbare fe i ten, die met betrekking tot 
speelautomaten kunnen worden gepleegd, onder het bereik van de Wet op 
de economische delicten zijn gebracht. Een aantal feiten bli jft strafbaar vo l -
gens de bepalingen van het commune strafrecht. Zo valt onder meer het ver-
valsen van de op speelautomaten aangebrachte merktekens onder de delicts-
omschr i jv ing van artikel 219, onder 1°, en de verkoop van valse of vervalste 
merktekens onder de strafbepaling van artikel 220 van het Wetboek van 
Strafrecht. Artikel 225 van dat wetboek kan weer toepassing v inden wanneer 
met merktekenbewijzen of afschrif ten, houdende de toelat ing, valsheid in 
geschrifte is bedreven. 

De opspor ing van de strafbaar gestelde feiten behoort pr imair tot de taak 
van de pol i t ie; deze zal zo nodig een beroep kunnen doen op de technische 
kennis aanwezig bij de Dienst van het IJkwezen. Daarnaast zal tevens aan 
ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken, die mede met het 
toezicht op de naleving van de wet zullen zijn belast, opspor ingsbevoegd-
heid worden toegekend. Op het Minister ie van Economische Zaken zal bo-
vendien een centraal administrat ief bestand worden ingericht, waar in de ge-
gevens van gekeurde, toegelaten en in exploitat ie gebrachte speelautomaten 
worden opgeslagen. Dit centraal datasysteem dient mede de opspor ing. 

Artikel III 

Speelautomaten zijn niet begrepen onder de kansspelen, die aan kans-
spelbelasting zijn onderworpen. Deze ui tzondering is opgenomen in artikel 
2, eerste l id, onder a, van de Wet op de kansspelbelasting. De omschr i jv ing 
van het begrip «speelautomaten» in deze wet is overgenomen uit het be-
staande artikel 30 van de Wet op de kansspelen. De thans voorgestelde wi jz i-
g ing behelst slechts een aanpassing van de termino log ie aan de begr ipsom-
schr i jv ing, zoals die in dit wetsontwerp is geformuleerd. 

Artikel IV 

De hier voorgestelde wi jz iging behelst slechts een technische aanpassing 
van de Wet op de rechterli jke organisatie. Deze wi jz ig ing is noodzakeli jk 
doordat de overtreding van de verbodsbepal ing van artikel 1, onder c, als 
enig strafbaar feit in de Wet op de kansspelen als commuun delict is gehand-
haafd. 

Artikel V 

Bij het regelen van de overgang van de oude naar de nieuwe wetgev ing en 
bij het vaststellen van een termi jn , die de overgangsper iode aangeeft, spe-
!en verschi l lende overwegingen een rol. Aan de ene kant is het van belang 
dat de speelautomaten, die in stri jd met de bestaande regeling worden 
geëxploi teerd en die evenmin aan de in dit wetsontwerp voorgestelde rege-
ling vo ldoen, spoedig uit het openbare leven verdwi jnen. Op grond van deze 
overweging zou een zo kort mogel i jke overgangsper iode kunnen worden 

Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981, 16 481, nr. 3 20 



bepleit. Aan de andere kant zal er rekening mee moeten worden gehouden, 
dat thans een groot aantal speelautomaten met een vergunning van de bur-
gemeester word t geëxploi teerd. Een korte overgangsper iode zou in dit geval 
tot omvangr i jke kapitaalsverniet iging kunnen leiden, aangezien deze speel-
automaten in de meeste gevallen niet aan de nieuwe voorschri f ten zullen 
vo ldoen. 

Beide argumenten tegen elkaar afwegend stellen w i j de volgende over-
gangsregel ing voor. Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid zou het wense-
lijk zijn het t i jdst ip van inwerk ingtreding van de wet zo vroeg mogel i jk be-
kend te maken. In dit s tad ium, waar in complexe regelen van ui tvoer ingswet-
geving nog tot stand moeten komen, kan dat t i jdst ip nog niet met zekerheid 
worden vastgesteld. Om die reden zal vaststel l ing van die datum bij Konink-
lijk besluit geschieden. Het t i jdst ip zal evenwel zo worden gekozen, dat de 
wet niet eerder in werk ing zal treden dan na ver loop van tenminste zes 
maanden gerekend vanaf de da tum, waarop de wet in het Staatsblad is afge-
kondigd. Wi j menen dat een periode van tenminste zes maanden voldoende 
is om speelautomaten overeenkomst ig de nieuwe voorschr i f ten te fabrice-
ren of in te richten. Door gebruikmaking van geavanceerde technieken (zoals 
de elektronica) blijkt de speelautomatenindustr ie in staat zich in een betrek-
keiijk korte periode aan gewi jz igde omstandigheden te kunnen aanpassen. 
Wi j streven ernaar om met name de technische ui tvoer ingsvoorschr i f ten op 
een zodanig t i jdst ip gereed te hebben, dat de betrokkenen bi j t i jds en in vol -
doende mate over de toekomst ige wetgev ing zijn geïnformeerd. Na afkondi-
ging van de wet in het Staatsblad zal reeds gelegenheid worden gegeven 
o m , uiteraard op vr i jwi l l ige basis, model len van speelautomaten via een 
schrifteli jke procedure aan de Minister van Economische Zaken aan te bie-
den. De eventuele toelat ing van het model kan dan kort na de inwerkingtre-
ding van de wet worden verleend. 

De voorgestelde overgangsper iode van ten minste zes maanden zal niet 
gelden voor speelautomaten, die met een vergunning van de burgemeester 
op grond van het bestaande artikel 30 worden geëxploi teerd. Deze vergun-
ningen, zo bepaalt het tweede lid van artikel V, bl i jven van kracht en kunnen 
ook worden ver lengd uiterl i jk tot en met de achtt iende kalendermaand na de 
datum waarop de wet in werk ing is getreden. Voor vergunningen, die zijn 
verleend voor nader aan te wi jzen typen of categorieën van speelautomaten, 
kan een andere termi jn worden vastgesteld. Wi j denken hier aan een langere 
periode, gedurende welke speelautomaten, die geen kansspelkarakter dra-
gen (behendigheidsautomaten), mogen worden geëxploi teerd. In de regel 
hebben deze automaten een langere levensduur dan kansspelautomaten. 

Het derde lid van artikel V bevat een overgangsbepal ing die aansluit bij 
het algemene strafprocesrechtel i jke beginsel dat procedures, die reeds bij 
de rechter aanhangig zijn gemaakt, worden afgedaan volgens de regels van 
procesrecht die van kracht waren op het moment dat de rechter in de proce-
dure werd betrokken. De wetswi jz ig ing heeft dus ook geen gevolgen voor 
het hoger beroep in strafzaken die vóór het t i jdst ip, waarop deze wet in wer-
king treedt, ter terechtzit t ing in eerste aanleg aanhangig zijn gemaakt. 

De Staatssecretaris van Just i t ie, 
E. A. Haars 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Th. M. Hazekamp 
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