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MEMORIE VAN TOELICHTING
Inleiding
Op 11 april 1978 is in een persbericht dat ik mede namens mijn ambtgenoten van Economische Zaken en Justitie heb doen uitbrengen (het persbericht is in afschrift opgenomen in de bijlage van deze memorie), aangekondigd dat het Kabinet heeft besloten een voorstel te doen tot wijziging van de
Wet op de kansspelbelasting met het oog op het hierte lande beoefende
roulettespel.
Het bijgaande wetsontwerp strekt ter uitvoering van deze beslissing. Het is
gericht op invoering van een afzonderlijke heffingsregeling, echter niet alleen voor roulette, maar voor alle casinospelen. Concreet komt het voorstel
erop neer dat de door de huidige wet vereiste heffing van 25 c.q. 33 1/3% kansspelbelasting over alle individuele prijzen boven f 1000, wordt vervangen
door een kansspelbelasting van 33 Vi% over het brutospelresultaat (verschil
tussen uitkeringen en inzetten) dat door een casino-organisator wordt behaald met spelen tegen het casino, zoals roulette en black-jack, en over de
vergoeding wegens bemiddeling bij spelen waarbij het casino niet optreedt
als tegenspeler, zoals baccara (chemin de fer).
Zoals bekend, is de achtergrond van het voorstel dat handhaving van het
bestaande belastingregime uiteindelijk zal moeten leiden tot sluiting van de
speelcasino's te Zandvoort en Valkenburg. Volgens de opzet van de wetgever zou de winst welke door de vergunninghouder met de aldaar beoefende
casinospelen wordt behaald, moeten worden afgedragen aan de Staat; die
winst wordt berekend door op de bruto-opbrengsten in mindering te brengen de kosten, de kansspelbelasting en de vennootschapsbelasting. In het
interpellatiedebat van 11 mei 1978 is aan de hand van cijfermateriaal toegelicht dat niet alleen het brutospelresultaat doch zelfs de totale brutowinst
van deze casino's, in zodanige mate wordt overtroffen door de op de voet
van de huidige wet berekende kansspelbelasting, dat de speelcasino's niet
meer levensvatbaar zijn en dat de vergunninghouder derhalve bij handhaving van dit regime tot sluiting zal zijn gedwongen. Aangezien dit niet het
gevolg is van toepassing van de Wet op de kansspelen, die het openbaar beoefenen van casinospelen mogelijk heeft gemaakt, maar van toepassing van
de Wet op de kansspelbelasting in haar huidige vorm, ligt het in de rede
laatstgenoemde wet te wijzigen.
In het vervolg van deze memorie wordt eerst uiteengezet hoe de gesignaleerde situatie is ontstaan. Vervolgens wordt een nadere toelichting op het
voorstel gegeven. Ten slotte komen de aspecten aan de orde welke samenhangen met de in het verleden gegroeide belastingschuld.
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Historie tot oktober 1976
Door de aanvaarding in 1973 van het initiatiefvoorstel van de toenmalige
Tweede Kamerleden Geurtsen en Van Schaik tot wijziging van de Wet op de
kansspelen (zitting 1971-1972-11 549) is in Nederland ten principale een einde gekomen aan het verbod om in het openbaar casinospelen te beoefenen.
Daardoor is een vorm van kansspelen mogelijk geworden die qua opzet
grote verschillen vertoont met de tot dat moment toegelaten andere vormen
van kansspel. In verband daarmede is tijdens de parlementaire behandeling
van bedoeld initiatiefvoorstel de vraag gerezen of de Wet op de kansspelbelasting, die de fiscale pendant vormt van de Wet op de kansspelen, wel van
toepassing zou zijn op casinospelen en, zo ja, of de in die wet opgenomen
heffingswijze uitvoerbaar zou zijn. Aangezien er kennelijk onzekerheid over
het antwoord bestond, is een amendement ingediend en aanvaard waardoor aan de inwerkingtredingsbepaling van het initiatiefvoorstel een tweede
lid is toegevoegd.
Ingevolge dit lid zou de titel met betrekking tot de casinospelen pas in werking treden nadat een wijziging van de Wet op de kansspelbelasting tot regeling van de heffing van kansspelbelasting op de casinospelen van kracht was
geworden, doch niet later dan zes maanden na de inwerkingtreding van de
overige bepalingen van het initiatiefvoorstel. In zijn betoog waarbij dit
amendement ter sprake kwam, stelde de indiener - het toenmalige TweedeKamerlid W. Scholten - dat de kansspelbelasting op geen enkele wijze is toegeschreven op de roulette en op andere vormen van kansspel die mogelijk
werden via speelbanken en dat die wet daarop dan ook niet kon worden toegepast (Handelingen der Tweede Kamerzitting 1972-1973, blz. 1321 1k.).
Niettemin is in de vorenbedoelde periode van zes maanden geen voorstel
tot wijziging van de Wet op de kansspelbelasting gedaan. In antwoord op
desbetreffende vragen heeft mijn ambtsvoorganger op 17 maart 1975 de
gronden uiteengezet waarop deze beslissing berustte (Aanhangsel bij de
Handelingen der Tweede Kamer, zitting 1974-1975, nr. 842). Blijkens dat antwoord was het uitgangspuntvan denken: casinospelen fiscaal in een vergelijkbare positie plaatsen met andere kansspelen. Dat betekent dat speelopbrengsten uit casinospelen welke de vrijstellingsgrens van f 1000 te boven
gaan - zulks beoordeeld per afzonderlijk spel en zonder samenvoeging — aan
de belastingheffing moeten worden onderworpen.
Gegeven dit uitgangspunt zijn verschillende heffingswijzen onderzocht. In
de eerste plaats is bekeken of het in België gehanteerde systeem in de Nederlandse kansspelbelasting kon worden ingepast, waarbij de aandacht
vooral is uitgegaan naar het roulettespel.
In België werd tot voor kort van elke winst aan de speeltafel belasting ingehouden door de croupier, te weten 2,75 pet. van elke roulettewinst en
4,8 pet. van elke baccarawinst van de speler die de bank houdt. Anders dan in
Nederland ontbrak een vrijstelling. Dit Belgische heffingssysteem, dat voor
zover bekend nergens anders werd toegepast, had te maken met de omstandigheid dat in België een verbod gold voor het organiseren van casinospelen waarmede een exploitant winst behaalt.
Daarmede hing samen dat in dat land een inbreuk is gemaakt op het internationaal gangbare roulettespel: de zero - het enige winstnummer voor het
casino - ontbrak. Aangezien de exploitant derhalve theoretisch met dat spel
geen winst kon maken, was het hem toegestaan een bepaald percentage
van de spelerswinsten te doen inhouden ter goedmaking van zijn kosten.
In totaal - belasting, plaatselijke belasting en kostenvergoeding - werd
van de spelerswinsten 7% pet. ingehouden. Niet alleen de verlaging van het
tarief tot ongeveer het peil in België, maar ook de andere belastinggrondslag
en de daarbij noodzakelijke zeer intensieve controle, vormden in 1975 bezwaren op grond waarvan een inpassing van het Belgische systeem in de
Nederlandse kansspelbelasting niet is voorgesteld.
Voor alle duidelijkheid wordt hieraan toegevoegd dat in België het belastingregime voor casinospelen met ingang van 16 juni 1978 is gewijzigd. Dit
vloeit voort uit de omstandigheid dat naast de reeds beoefende spelen (rou-
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lette zonder zero en baccara chemin de fer) andere spelen zijn toegelaten, te
weten roulette met zero, craps, black-jacken boule. Van die datum af wordt
het brutospelresultaat dat de casino-exploitant met de nieuwe spelen behaalt aan de belasting onderworpen. Het tarief is gesteld op 30 % bij een
jaaropbrengst tot Bf r. 35 min. en 40 % indien en voor zover de jaaropbrengst
meer bedraagt. Voor baccara chemin de fer en roulette zonder zero is het regime ongewijzigd gebleven; naar alle waarschijnlijkheid zal het laatste spel
evenwel geheel uit de casino's verdwijnen en plaats maken voor roulette
met zero.
Een andere mogelijkheid waaraan is gedacht, was de heffing van de kansspelbelasting niet te koppelen aan elke prijs boven f 1000, doch aan het resultaat dat een speler per speelperiode (van bij voorbeeld een avond) behaalt. Dit resultaat zou kunnen blijken bij het inwisselen van speelpenningen
- de zogenaamde j e t o n s - in geld na beëindiging van de deelneming aan het
spel. Alhoewel deze wijze van heffing op zich zelf genomen, goed aansluit bij
het buitenkansbeginsel waarop de kansspelbelasting berust, is zij niet te
realiseren zonder een welhaast in letterlijke zin fysieke controle, om verhandeling van jetons tussen spelers onderling te voorkomen.
Ten slotte is eraan gedacht de heffing van kansspelbelasting te koppelen
aan de aankoop van jetons of aan de betaling van entreegeld.
Omdat bij een dergelijk systeem de band met het buitenkansbeginsel volledig ontbreekt is ook deze weg niet begaanbaar geoordeeld.
Uiteindelijk heeft mijn ambtsvoorganger dan ook, na overleg met zijn
ambtgenoten van Economische Zaken en Justitie, besloten om ervan af te
zien voor casinospelen een heffingswijze voor te stellen die afweek van het
voor andere kansspelen geldende regime.
Nu er twijfel is geuit of de bestaande wet wel van toepassing is op casinospelen, wordt daarover het volgende opgemerkt.
De wettekst laat geen ruimte voor twijfel: casinospelen zijn immers kansspelen die zonder meer voldoen aan de definitie van artikel 2, eerste lid, letter a, van de Wet op de kansspelbelasting. Bovendien kan dit in verband
worden gwezen op de wetsgeschiedenis.
Bij de parlementaire behandeling van de Wet op de loterijbelasting - de
voorloper van de huidige wet en op dit punt gelijkluidend" trok hettoenmalige Tweede-Kamerlid Geertsema uit het betoog van de toenmalige Staatssecretaris van Financiën namelijk de volgende conclusie: 'Als ik de geacht
bewindsman goed heb begrepen, zal het zo worden, dat via de uitzonderingsbepaling, zoals wij die nu kennen voor de paardentotalisator, alleen
maar iemand belast zal worden voor zijn winst aan de roulette, voor elke
keer dat hij meer dan f 100 - of als de geachte afgevaardigde Peschar zijn zin
krijgt, meer dan f 1000 - wint per keer (Handelingen der Tweede Kamer, zitting 1960-1961, Deel 1, Blz. 1130 en 1131).
De onderworpenheid vaststaande, is vervolgens de vraag aan de orde geweest of het systeem van heffing van de kansspelbelasting, te weten inhouding van 25% belasting van elke prijs boven f 1000, in de praktijk wel uitvoerbaar zou blijken te zijn. Uit de omstandigheid dat men in België reeds jarenlang een min of meer aan de Nederlandse kansspelbelasting verwant
heffingssysteem hanteerde - zij het, zoals gezegd, met een aanzienlijk lager
tarief en zonder vrijstelling - is destijds opgemaakt dat inhouding aan de tafel uitvoerbaar moest zijn.
Aan dit systeem zijn evenwel nadelen verbonden, zoals een zekere spelvertraging, hogere eisen die aan het spelpersoneel moeten worden gesteld,
kans op lagere winst bij prijzen boven f 1000 voor de spelers vergeleken bij
buitenlandse casino's en dergelijke, die het spel minder aantrekkelijk maken.
Dat toch tot dit systeem is besloten, berustte voornamelijk hierop dat volgens deskundigen de in casino's te behalen prijzen in ca. 95% van de gevallen de f 1000-grens niet zouden overtreffen, zodat de bezwaren bij de inhouding betrekkelijk gering zouden zijn.
De hierboven toegelichte beslissing is genomen ondanks sterke aandrang
van de Raad voor de Casinospelen - een advieslichaam ter zake van speelca-

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15358, nrs. 1-3

5

sino-aangelegenheden ten behoeve van de bewindslieden van Economische
Zaken en van Justitie - om casinospelen geheel buiten de kansspelbelasting
te laten. Als argument is aangevoerd dat de netto-opbrengst van speelcasino's toch reeds naar de schatkist gaat. Dit argument, dat zou leiden tot een
fiscaal bevoorrechte positie van casinospelen, gaat echter niet op: ondanks
de bestemming die aan de uiteindelijke opbrengst wordt gegeven, leidt het
gelijkheidsbeginsel in de fiscale wetgeving tot onderworpenheid aan de belastingheffing. Voorst legde de raad sterk de nadruk op de technische bezwaren van het systeem.
Het van toepassing zijn van de Wet op de kansspelbelasting brengt mede
dat het een kansspelorganisator vrij staat gebruik te maken van artikel 5,
tweede lid, van die wet. Deze bepaling houdt in dat degene die de prijzen ter
beschikking stelt, de ter zake verschuldigde belasting voor zijn rekening kan
nemen, die belasting als het ware van de spelers kan overnemen. Een dergelijke overneming - een figuur die ook bekend is bij de andere afdrachtbelastingen: de loonbelasting en de dividendbelasting - leidt ertoe dat aan een
speler in wezen een zoveel hoger bedrag wordt uitgekeerd dat na inhouding
van de daarover verschuldigde belasting een nettobedrag resteert dat gelijk
is aan de (nominale) prijs.
Dit hogere bedrag van de prijs leidt uiteraard ook tot een hogere belasting
dan 25% van de eigenlijke prijs.
Indien bij voorbeeld de belasting wordt overgenomen van een prijs van
f 3000, dan dient dit bedrag voor de berekening van de belasting te worden
vermenigvuldigd 100/75 (wordt: f 4000), waarop 25% (f 1000) wordt ingehouden: uitgedrukt in de eigenlijke prijs van f 3000 komt het tarief dan uit op 331/3.
Deze mogelijkheid van de overneming van de belasting wordt ook bij andere kansspelen in een aantal gevallen benut: bij hoofdprijzen in de Staatsloterij, de voetbalpool, de lotto en veelal ook bij kansspelen waarbij prijzen in
natura worden uitgeloofd. Getuige het in maart 1976 uitgebrachte jaarverslag 1975 van de Raad voor de Casinospelen (blz. 14) is deze overneming gezien als mogelijkheid om de technische en controleproblemen waartoe de
feitelijke inhouding van belasting aan de speeltafels zou leiden, te vermijden.
Tevens werd door de overneming voorkomen dat het Nederlandse speelcasino in vergelijking tot het buitenland - waar geen of, zoals in België,
slechts een geringe inhouding plaatsvond - in een nadelige concurrentiepositie zou komen te verkeren. In de Nederlandse speelcasino's is dan ook van
de opening van het speelcasino in Zandvoort in 1976 af, van de mogelijkheid
van overneming van de belasting door de vergunninghouder gebruik gemaakt.
Ontwikkeling na de opening van het eerste speelcasino in oktober 1976
Al het vorenbesprokene heeft zich afgespeeld voordat enige ervaring met
de openbare beoefening van casinospelen in Nederland was opgedaan. Nu
die ervaring wel bestaat, blijkt dat de verwachtingen van de deskundigen,
waardoor zowel de Raad voor de Casinospelen als de toenmalige bewindslieden zich bij hun oordeelsvorming mede hebben laten leiden, in een bepaald opzicht niet zijn uitgekomen. Hierbij wordt gedoeld op de vorenvermelde verwachting dat de in casino's te behalen prijzen veelal het bedrag
van f 1000 niet zullen overtreffen.
Het is echter gebleken dat het aantal prijzen boven f 1000 weliswaar betrekkelijk gering is, doch het bedrag ervan relatief groot. De ten gevolge
daarvan verschuldigd geworden - door de vergunninghouder overgenomen
- kansspelbelasting heeft zelfs een zodanige omvang dat zij het brutospelresultaat structureel overtreft. In dit verband zij herinnerd aan het interpellatiedebat van 11 mei 1978, waarin is medegedeeld dat de op de voet van de bestaande wet berekende belasting over de periode van 1 oktober 1976 tot en
met 31 december 1977 ca. f 100 min. bedraagt, waartegenover een bedrag
van bijna f 53 min. aan inkomsten staat. Reeds een maand na de opening
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van het speelcasino te Zandvoort is mijn ambtsvoorganger door de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen, dit is de vergunninghouder,
van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht.
De toenmalige Staatssecretaris van Financiën heeft toen, in januari 1977,
te zamen met zijn ambtgenoten van Economische Zaken en Justitie, een
bespreking belegd met vertegenwoordigers van de Raad en de Stichting.
Daarbij is afgesproken dat bij het zoeken naar een oplossing de aandacht in
de eerste instantie zou worden gericht op een oplossing die, in verband met
de noodzakelijke spoed, bereikbaar zou zijn zonder wetswijziging. Dit streven heeft echter niet tot resultaat geleid terwijl evenmin een oplossing via
wetswijziging is gevonden. Inmiddels was in maart 1977 het vorige kabinet
demissionair geworden.
Ontwikkeling sinds december 1977
Geconfronteerd met deze situatie, heb ik mij onmiddellijk na mijn ambtsaanvaarding eind 1977 beraden op een fundamentele oplossing van het
probleem. Daartoe is overleg gevoerd met mijn ambtgenoten van Economische Zaken en Justitie en met vertegenwoordigers van de Raad en de
Stichting. Uit dat overleg moest de conclusie worden getrokken dat de op
het eerste gezicht meest voor de hand liggende oplossing, namelijk dat de
vergunninghouder ertoe wordt bewogen de belasting bij de spelers te gaan
inhouden, geen reële toekomstperspectieven biedt.
De aan inhouding (zonder overneming) inherente spelvertraging en de
verminderde winstkansen van de spelers zullen namelijk - gegeven mede de
internationale concurrentie - het bezoekersaantal van speelcasm^'s doen afnemen, naar verwachting zelfs in die mate dat een exploitatiebasis komt te
ontbreken. Wat de vermindering van winstkansen betreft, wordt ook gewezen op het ontbreken van een regeling tot compensatie van verliezen zodat
ook een speler die gedurende een speelperiode een of meerdere malen een
prijs van meer dan f 1000 ontvangt, uiteindelijk met minder geld naar huis
kan gaan dan waarmede hij het casino betrad, zulks mede ten gevolge van
het feit dat hij van hogere prijzen 25% aan belasting moet betalen.
Voorts is gedacht aan een reeds eerder ter sprake gekomen oplossing,
welke eveneens zou blijven binnen de filosofie van de kansspelbelasting,
omdat ook daarin de buitenkans van de spelers (i.c. de winst) zou worden
getroffen. De kansspelbelasting zou daartoe niet meer, zoals thans nog net
het geval is, per prijs worden geheven, maar per speelperiode, bijvoorbeeld
een avond.
Een dergelijk systeem, waarin een compensatie van verliezen is ingebouwd, zou meer aansluiten bij hetgeen de spelers als winst ervaren. De heffing zou kunnen geschieden door de spelers na afloop van de speelperiode
aangifte te laten doen van hun winst en hen tegelijkertijd de daarover verschuldigde belasting te laten voldoen. Bij nadere beschouwing echter blijkt
ook deze oplossing niet reëel, omdat ontduiking binnen of buiten het casino
voor de hand ligt en niet is tegen te gaan. Ik meen een voorstel in deze richting dan ook niet voor mijn rekening te kunnen nemen.
Ook andere onderzochte alternatieven - bijvoorbeeld gedeeltelijke overneming en overigens echte inhouding van belasting, verhoging van de vrijstelling - blijken enerzijds gevaren in te houden voor het bestaan van casico's
of anderzijds dusdanige «lekken» te vertonen - lekken welke zelfs met een
permanente controle ter plaatse niet zijn te dichten - dat het naar mij voorkomt niet verantwoord is deze als oplossing te presenteren.
Voorstel
Gezien het vorenstaande is daarom uiteindelijk gekozen voor het voorstellen van een oplossing die zich weliswaar formeel van de buitenkansfilosofie
verwijdert, maar daarvan in feite niet veel verder afstaat dan de toepassing
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van de huidige kansspelbelasting zoals die uitwerkt bij overneming van de
belasting door een casino-organisator. Deze oplossing, die materieel berust op het buitenkansbeginsel, komt neer op een bijzondere regeling voor
de kansspelbelasting terzake van casinospelen, een regeling overeenkomende met die welke ook elders in Europa geldt en waarvan de uitkomst nagenoeg gelijk is aan een heffing over prijzen van f 1000 en hoger, indien het
behalen van een prijs niet per spel, maar per speelperiode wordt beoordeeld. Op een en ander wordt in het hierna volgende dieper ingegaan.
Een afzonderlijk heffingsregime voor casinospelen ligt ook voor de hand
vanwege het reeds aangeduide verschil in karakter tussen casinospelenen
de andere toegelaten vormen van kansspel. De snelle opeenvolging van
achtereenvolgende spelen, het heen en weer gaan van inzetten en uitkeringen tussen spelers en bank en de meer actieve rol van de spelers bij het spel
- onder meer tot uiting komend in de wijze waarop zij hun inzetten doen - illustreren namelijk dat een vergelijking met meer traditionele kansspelen, zoals loterijen, moeilijk te trekken is. Dit blijkt ook uit het spraakgebruik:
spreekt men bij loterijen van trekkingen waarbij van te voren bepaalde prijzen te winnen zijn, bij casinospelen spreekt men van een avond roulette of
van een speelperiode, gedurende welke per saldo winst wordt genoten of
verlies wordt geleden.
Voor de hierbedoelde spelen wordt, op grond van eerder in de memorie
opgesomde bezwaren tegen andere mogelijke regimes en van hierna nog te
vermelden overwegingen, voorgesteld het brutospelresultaat van het casino
als maatstaf van heffing aan te wijzen in plaats van de individuele prijzen en
- in samenhang daarmede - als belastingplichtige de casino-organisator in
plaats van de individuele speler.
De vorenomschreven keuze is mede bepaald op grond van steekproeven
die - in overeenstemming met de ervaringen elders in Europa - hebben uitgewezen dat het totaal van de winsten van roulettespelers die een casino na
afloop van een speelperiode meteen saldowinst van ten minste f 1000 verlaten, nagenoeg overeenkomt met het brutospelresultaat dat met roulette is
behaald door het casino.
De keuze van een nieuwe maatstaf impliceert dat de casino-organisator zelf
als belastingplichtige wordt aangewezen. Dit is trouwens ook nodig om de
ontduikingsproblematiek op te lossen die, zoals hiervoren is betoogd, rijst
indien de speler als belastingplichtige voor de in een speelperiode per saldo
behaalde winst wordt aangewezen. Materieel leidt het heffen van kansspelbelasting bij de organisator echter in zoverre tot dezelfde uitkomst dat ook
daarin - zij het via de omweg van de andere maatstaf - als het ware een
compensatieregeling is ingebouwd voor de verliezen die een speler lijdt indien hij het casino uiteindelijk nog met winst verlaat.
Deze bijzondere regeling voorde kansspelbelasting heeft voorts het belangrijke voordeel dat de heffingstechniek eenvoudig is en niet gepaard behoeft te gaan met een intensieve fiscale controle. Daarnaast kan erop worden gewezen dat bij aanvaarding van dit systeem Nederland in de pas loopt
met andere Europese casinolanden en dat de continuïteit van het Nederlandse casino geen gevaar meer loopt. Het tarief kan - gegeven de gelijkheid
van de beschreven spelerswinst bij roulette en het brutospelresultaat van
het casino - gelijk zijn aan het huidige feitelijke tarief van 331/a%.
De opbrengst van de kansspelbelasting ter zake van roulette zal uiteraard
geringer zijn dan - althans theoretisch - verwacht zou kunnen worden bij
continuering van het huidige systeem. Dit is een gevolg van de vorenbesproken «verliescompensatie».
Van andere casinospelen, met name van black-jack, is niet bekend of
soortgelijke ervaringen zijn opgedaan als bij roulette. Op grond van dezelfde
overwegingen, waarbij vooral gewicht is gehecht aan de controle en de uitvoerbaarheid, is voor deze casinospelen de keuze bepaald op hetzelfde regime en hetzelfde tarief als bij het roulettespel.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 358, nrs. 1-3

8

De fiscaal-technische kanten van het voorstel
Door de aanwijzing van de casino-organisator als belastingplichtige, die
de door hem verschuldigde belasting op aangifte moet voldoen (artikel I, onderdelen A en D; het gewijzigde artikel 1, letter a, in verbinding met het nieuwe artikel 5a van de Wet op de Kansspelbelasting), verandert ook het technische karakter van de kansspelbelasting ter zake van casinospelen. Bij aanvaarding van het wetsontwerp is voortaan niet meer sprake van een afdrachtbelasting, doch van een voldoeningsbelasting, een belasting dus die
wat heffingswijze betreft overeenkomt met bijvoorbeeld de omzetbelasting
en de kansspelbelasting van prijzen uit buitenlandse kansspelen. Deze andere heffingstechniek is vrijwel geheel geregeld in de Algemene Wet inzake
rijksbelastingen en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften.
Slechts het tijdvak waarover de verschuldigd geworden belasting telkens
moet worden voldaan - gedacht wordt aan een tijdvak van een kalendermaand - zal te zijner tijd worden aangewezen door een aanvulling van de
Uitvoeringsbeschikking Algemene wet inzake rijksbelastingen.
In het vorenstaande is vermeld dat, voor zover er sprake is van spelen tegen het casino, als maatstaf van heffing wordt aangewezen het behaalde
brutospelresultaat. Dit is een internationaal bekend begrip waarmede, zoals
gezegd, wordt bedoeld de brutowinst die de casino-organisator uit het roulettespel geniet, te weten het verschil tussen de inzetten van en de uitkeringen aan de spelers. In het wetsvoorstel wordt dit resultaat bereikt door te bepalen dat de kansspelbelasting ter zake van roulette wordt geheven van het
verschil tussen de ontvangen inzetten en de ter beschikking gestelde prijzen
(artikel I, onderdeel B; het gewijzigde artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet
op de kansspelbelasting).
Onder prijs wordt te dezen hetzelfde verstaan als bij de andere kansspelen, namelijk: «het brutovoordeel, zonder rekening te houden met de inleggelden, welke zijn betaald voor de deelneming aan het onderhavige kansspel of voor het meedoen aan vroegere kansspelen, die voor de betrokkene
zonder een prijs zijn geëindigd».
(Memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat heeft geleid tot de Wet
op de loterijbelasting, blz. 4). Door nu op de door de casino-organisator per
spel ontvangen inzetten (dat wil zeggen de inzetten die na het «rien ne va
plus» op het tableau liggen) in aftrek te brengen de prijzen (de uitkeringen
door de croupier, vermeerderd met die inzetten welke tot prijzen hebben geleid) wordt bereikt dat inderdaad het brutospelresultaat met de kansspelbelasting wordt getroffen. Handhaving van de term «prijs» heeft het bijkomende voordeel dat de inpassing van het nieuwe regime in de Wet op de Kansspelbelasting met behulp van betrekkelijk eenvoudig geredigeerde bepalingen kan geschieden.
De belastingschuld ingevolge het bestaande regime
Eerder in deze memorie is reeds uiteengezet dat het huidige regime voor
de kansspelbelasting ter zake van casinospelen moet leiden tot de ondergang van de Nederlandse speelcasino's. Het is daarbij betrekkelijk onverschillig of de kansspelbelasting daartoe indirect leidt, hetgeen zonder overneming het geval zou zijn, dan wel rechtstreeks, indien de belasting wel
wordt overgenomen. In beide gevallen leidt het huidige regime van de kansspelbelasting ertoe dat de in een geheel ander kader genomen beslissing te weten de aanvaarding van het initiatiefvoorstel-Geurtsen en Van Schaik
tot zodanige wijziging van de Wet op de kansspelen dat het mogelijk werd
hier te lande in het openbaar casinospelen te beoefenen - feitelijk ongedaan
zou worden gemaakt. Ik ben van mening dat indien op deze beslissing zou
moeten worden teruggekomen, dit zou moeten geschieden door een nieuwe
wijziging van de Wet op de kansspelen en niet door het ongewijzigd laten
van de Wet op de kansspelbelasting.
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In het voorgaande ligt de erkenning besloten dat - ware de ontwikkeling
van te voren bekend en de gevolgen van het bestaande regime derhalve
voorzien - het onjuist zou zijn geweest destijds casinospelen te laten invoeren zonder gelijktijdige wijziging van de Wet op de kansspelbelasting.
Tot welke gevolgen dit heeft geleid, kan blijken uit de volgende, op roulette betrekking hebbende, cijferopstelling. Een aantal cijfers uit deze opstelling
is tijdens het interpellatiedebat op 1 mei 1978 reeds bekendgemaakt.
Brutospelresultaat roulette.

Oktober 1976
November 1976
December 1976
Januari 1977
Februari 1977
Maart 1977
April 1977
Mei 1977
Juni 1977
Juli 1977
Augustus 1977
September 1977
Oktober 1977
November 1977
December 1977
Totaal 1976 +
1977
Schatting over
1978
Totaal 1976-78

Kansspel bel asting volgens
voorstel

034
322
015
143
798
895
722
237
789
490
033
647
702
375
246

1 983 912
2 500 377
3 575 889
4 280 397
4916315
7 152 413
4 915 630
6 236 593
8 562 197
7 387 451
8 744 810
9 868 332
10 365 035
12 158 682
11 030 276

34 212 448

103 678 309

11 386 147

31 000 000

135 000 000

10 333 333

65 212 448

238 678 309

21 719 480

1
1
2
1
1
1
2
2
2
3
2
3
3
2

444
097
751
023
825
879
893
083
718
814
436
684
130
499
930

Kansspelbelasting bestaand
regime

148
365
583
674
608
626
613
694
906
938
1 145
894
1 043
1 166
976

011
774
672
381
599
632
241
412
263
163
344
882
567
458
748

Op grond van het bestaande regime zijn naheffingsaanslagen opgelegd.
Deze hebben betrekking op de periode oktober 1976 tot en met augustus
1978. Van de hiervoor in het overzicht onder «kansspelbelasting bestaand
regime» opgenomen belasting, is f 43,5 min. betaald.
Het kabinet heeft afgezien van het verlenen van terugwerkende kracht aan
het wetsontwerp, zulks met het oog op de bezwaren die veelal tegen terugwerkende kracht van een wijziging in de fiscale wetgeving worden ingebracht. Echter is het voornemen kenbaar gemaakt de schuld kwijt te schelden tot op het bedrag dat volgens de nieuwe regeling verschuldigd zou zijn
geweest. Tegen dit voornemen zijn tijdens het debat van 11 mei 1978 bezwaren geopperd, welke hebben geleid tot aanvaarding van de motie-Van
Amelsvoort (zitting 1977-1978-15021, nr. 3), waarin de Tweede Kamer:
- als haar oordeel geeft dat kwijtschelding van belasting in dit geval geen
voor de hand liggende oplossing van de gerezen problemen vormt;
- de Regering in overweging geeft andere mogelijkheden ter oplossing
van deze problemen, waaronder die van een betalingsregeling, opnieuw te
onderzoeken.
Bij het bepalen van een standpunt heb ik mij uiteraard zorgvuldig beraden
op de motie alsmede op de tijdens het debat gemaakte opmerkingen. Daarbij hebben ook de volgende overwegingen een rol gespeeld:
a. De - op basis van de thans nog geldende wet - verschuldigde kansspelbelasting groeit maand na maand aan met bedragen die zelfs de brutowinst
van de vergunninghouder te boven gaan. Het is dus niet zo dat deze organisator bij een zuiniger bedrijfsvoering de schuld wel had kunnen betalen.
b. Kwijtschelding van de meerdere kansspelbelastingschuld is het logische gevolg van de erkenning dat - waren de gevolgen van het bestaande
regime reeds van te voren bekend geweest - bij de opening van het eerste
speelcasino een ander regime had moeten gelden.
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c. Vergelijking van de vergunninghouder met andere belastingplichtigen
gaat daarom niet op, omdat een kwijtschelding uiteindelijk niet ten bate van
hem strekt.
Datgene wat - bij kwijtschelding - niet in de vorm van kansspelbelasting
wordt betaald, vloeit immers ook naar het Rijk, maar dan in de vorm van:
- 48% vennootschapsbelasting en
- 52% netto-opbrengsten die ingevolge artikel 27p, derde lid, van de Wet
op de kansspelen ten bate van de schatkist strekken en in de begroting van
Economische Zaken worden verantwoord.
d. In ieder geval is niet in te zien waarom - indien het voorstel tot wijziging van de kansspelbelasting ter zake van roulette wordt aanvaard - de vergunninghouder ten principale gedwongen zou worden ook nog dat deel van
de meerdere kansspelbelasting te betalen dat ontstaat tussen de aankondiging c.q. de indiening van het onderhavige wetsontwerp en de inwerkingtreding van het nieuwe regime.
Op grond van het vorenstaande ben ik van oordeel dat kwijtschelding van
de, in vergelijking met het wetsontwerp, hogere belastingschuld over het
gehele tijdvak tussen de opening van het Zandvoortse speelcasino en de inwerkingtreding van het gewijzigde kansspelbelastingregime, een verantwoorde en in de gegeven situatie passende oplossing biedt. Het niet verlenen van kwijtschelding betekent dat uitstel van betaling zal moeten worden
verleend. Dit komt erop neer dat, zoals in de motie-Van Amelsvoort is aangeduid, ten behoeve van de betaling van de belastingschuld een betalingsregeling moet worden getroffen, gepaard gaande met een renteberekening
over de openstaande schuld. Gaat men er vanuit dat het voorgestelde regime met ingang van 1 januari 1979 in werking treedt, dat de toekomstige jaarresultaten gelijk zullen zijn aan het resultaat van het tijdvak waarop het eerste jaarverslag betrekking heeft, en dat die jaarresultaten geheel zullen worden aangewend voor rente en aflossing, dan zal - voordat de in ruim twee
jaar ontstane schuld is afgelost - de laatste betaling pas in de negentiger jaren plaatsvinden, niet alleen door het bedrag van de belastingschuld, maar
ook omdat dit bedrag met meer dan de helft zal worden vermeerderd door
de toekomstige rente. Nog afgezien van de vraag of een dergelijke regeling
in redelijkheid is te treffen en welke financiële stimulans tot een efficiënt beheer daarvan zou uitgaan, betekent dit dat de tot aan de laatste betaling ontstaande netto-opbrengsten niet beschikbaar zullen zijn voor afdracht aan de
Staat, maar moeten worden aangewend tot betaling van aflossing en rente
op de kansspelbelastingschuld; rente over een schuld waartegenover geen
bezittingen staan noch hebben gestaan.
Budgettaire gevolgen
Het is te verwachten dat bij twee speelcasino's (Zandvoort en Valkenburg)
de jaarlijkse opbrengst van kansspelbelasting ligt in de orde van grootte van
ca. f 15 min. De opbrengst zal toenemen nadat de — reeds aangekondigde opening van een speelcasino in Scheveningen heeft plaatsgevonden. Na die
opening kan de jaarlijkse opbrengst van de kansspelbelasting worden geraamd op f 20 a f 25 min. Vergeleken bij de schuld, zoals die is berekend volgens het bestaande regime, houdt dit schijnbaar een belangrijke opbrengstvermindering in. Schijnbaar, omdat handhaving van het bestaande regime tot
sluiting van de speelcasino's moet leiden, in welk geval de opbrengst voor
de toekomstige jaren op nihil moet worden gesteld.
De Staatssecretaris van Financiën,
A. Nooteboom
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Technische wijzigingen kansspelbelasting op roulette worden voorbereid
11 april 1978
Het kabinet heeft besloten een wetsontwerp voor te bereiden tot wijziging
van de Wet op de kansspelbelasting voor zover betreft het roulettespel. De
gedachten gaan daarbij in de volgende richting:
- als maatstaf voor de berekening van de kansspelbelasting met betrekking tot het roulettespel wordt in plaats van de individuele prijs het bruto
spelresultaat van het roulettespel voor het casino (het verschil tussen de
door het casino ontvangen inzetten en uitbetaalde prijzen) genomen;
- in plaats van de individuele roulettespeler wordt de casino-exploitant
als belastingplichtige aangewezen;
- het tarief voor het roulettespel wordt 331/3%.
In de bestaande situatie neemt de casino-exploitant de (25%) kansspelbe
lasting op prijzen boven f 1000 voor zijn rekening. Dit betekent dat bijvoorbeeld een prijs van f 3000 met 100/75 moet worden vermenigvuldigd waardoor de prijs eigenlijk f 4000 wordt. De casino-exploitant draagt over dit laatste bedrag 25% belasting (f1000) aan de fiscus af. Dit komt overeen met
33V3 % van de eigenlijke prijs. De voorgestelde regeling brengt geen feitelijke verandering voorde individuele speler teweeg. Deze is immers - anders
dan in de voorgestelde regeling - weliswaar zelf belastingplichtig voorde
kansspelbelasting maar het casino voldoet de belasting voor de speler.
Handhaving van de bestaande kansspelbelastingregeling voor het roulettespel in casino's zou er - nog afgezien van de omvang van de thans reeds
bestaande belastingschuld - toe leiden dat de casino's zouden moeten sluiten. Het is namelijk gebleken dat door het gehanteerde systeem het bedrag
aan verschuldigde kansspelbelasting veel hoger zou uitvallen dan destijds
werd aangenomen. De brutowinst voor de casino-exploitant zou namelijk
verre worden overtroffen door de (door hem overgenomen) kansspelbelasting. Sluiting van de casino's zou een einde maken aan de werkgelegenheid
van ongeveer 500 medewerkers en zou voorts tot gevolg hebben dat voor de
toekomst zowel de belastingopbrengst als de afdracht van de nettowinst
aan de Staat (Economische Zaken) komt te vervallen.
De thans voorgestelde regeling levert een jaarlijkse belastingopbrengst
voorde overheid van naar schatting 10 è 20 min. gulden.
Naast de vraag hoe de belastingheffing van roulette in de toekomst moet
verlopen, ligt er nog het probleem van de kansspelbelasting zoals die volgens het oude regime verschuldigd is geworden. Het voornemen is om - nadat de wetswijziging in werking zal zijn getreden - de kansspelbelastingschuld van de Nationale Stichting Casinospelen zoals die tot op dat tijdstip
volgens de bestaande regeling is aangegroeid, kwijt te schelden tot op het
bedrag dat volgens de nieuwe regeling verschuldigd zou zijn geweest. Zouden namelijk bij de invoering van het roulettespel de inmiddels opgetreden
complicaties reeds zijn voorzien, dan zou het voor de hand gelegen hebben
dat op dat moment in plaats van toepassing van de ongewijzigde Wet op de
kansspelbelasting een ander fiscaal regime voor roulette zou zijn voorgesteld. Bovendien is de omvang van de bestaande belastingschuld zo groot dat
betaling ervan in redelijkheid niet van de stichting kan worden gevergd. Het
alleen maar verlenen van uitstel van betaling zou de Stichting ertoe dwingen
- in afwijking van hetgeen steeds de bedoelding is geweest - de toekomstige netto-winsten tot in lengte van jaren uitsluitend aan te wenden voor de
afdoening van deze schuld. Daardoor zou de beoogde afdracht aan de Staat
(Economische Zaken) in feite onmogelijk worden gemaakt.
Maximuminzetten roulettespel
Het kabinet heeft voorts besloten dat de exploitatievergunning van de
Stichting binnenkort in die zin zal worden gewijzigd dat de maximuminzetten op de tien-gulden-tafels met 25 % worden verminderd. Het kabinet acht
het wenselijk mogelijkheden tot grof spelen te beperken.
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