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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Rijswijk, 13 februari 2020 

Ref. 2020-02-13-PK-MvVJ-001 

Onderwerp: Reactie op concept Kamerbrief weddenschappen op paardenraces 

Dank voor het toezenden van de concept Kamerbrief inzake de compensatie en 

afdrachten draf- en rensport. Hierbij wil ik daar graag op reageren. 

Allereerst wil ik mijn waardering uiten voor het feit dat de drie betrokken ministeries de 

laatste weken hun uiterste best hebben gedaan om een zo goed mogelijke oplossing aan 

te dragen voor de te verwachten reductie in de afdracht aan de draf- en rensport na de 

invoering van de wet KOA. Ik ben blij met de financiële handreiking die nu wordt gedaan 

in combinatie met de toezegging dat de compensatieregeling onderdeel zal vormen van 

de evaluatie van de wet KOA in 2023. Tegelijkertijd constateer ik dat deze 

lumpsumregeling geen garantie biedt voor de continuïteit van de draf- en rensport op de 

middellange en langere termijn, iets dat ook ons als aanbieder van kansspelen op deze 

races zorgen baart. Het is daarom van essentieel belang dat er voldoende waarborgen 

worden ingebouwd om te zorgen dat de gelden uit de compensatieregeling zowel worden 

aangewend voor investeringen tijdens de transitieperiode alsook investeringen in de 

periode na 2023.  

Ook zou ik zekerheden willen inbouwen die voorkomen dat de middelen op andere wijze 

door een of meer van de begunstigden worden aangewend, mede door interne of externe 

ontwikkelingen. Stel bijvoorbeeld dat de middelen voor andere doeleinden worden 

gebruikt dan op voorhand is bedoeld, of beslag wordt gelegd op (een deel van) deze 

gelden door derden. Daarmee zou alles op losse schroeven komen staan. Het is 

essentieel dat hierover vooraf goede, concrete en meetbare afspraken worden gemaakt, 

met als doel de continuïteit van de draf- en rensport in Nederland ook na 2023 te 

waarborgen. 

Hoewel u aan het eind van de concept-brief aangeeft dat er goede afspraken moeten 

worden gemaakt tussen de betrokken partijen over onder meer de continuïteit en 

wederzijds prestaties hecht ik eraan om op voorhand al het volgende te melden. Om te 

voorkomen dat de middelen, geheel of gedeeltelijk, binnen een korte periode kunnen 

worden besteed, moeten er goed onderbouwde (meerjaren)plannen ten grondslag liggen 

aan de besteding daarvan, die voldoen aan strenge voorwaarden. Daarbij moet ook de 

beoogde en feitelijke besteding vooraf, gedurende en aan het eind van de looptijd 

worden getoetst aan de gestelde voorwaarden. Ik ga ervan uit dat ook de betrokken 

ministeries daarbij een duidelijke rol vervullen. Te meer daar u in uw reactie op de 

vragen van de SNDR stelt dat de overheid niet zonder meer publieke middelen ter 

beschikking stelt. Ook in de verantwoording aan het parlement is dat een belangrijk 

aspect. 
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Ik heb eerder voorgesteld de toe te kennen gelden zo mogelijk onder te brengen in een 

aparte structuur, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting, met (merendeels) 

onafhankelijk bestuurders, die verantwoordelijk is voor de verdeling van de gelden. 

Binnen de culturele sector bestaan daarvan goede voorbeelden. Deze stichting zou ook 

kunnen worden ingezet om de gelden die voortvloeien uit de verplichte afdracht onder de 

wet KOA op Nederlandse koersen te beheren, om zodoende ook die afdrachten op 

objectieve wijze toe te kennen aan doelen ter bevordering van de draf- en rensport in 

Nederland. Op deze manier kunnen ook nieuwe initiatieven worden gestimuleerd ter 

bevordering van de draf- en rensport in Nederland. Ik wil de komende tijd graag met alle 

betrokken partijen verkennen welke mogelijkheden er zijn om hier concreet invulling aan 

te geven. 

Volledigheidshalve merk ik op dat ik er, zonder tegenbericht, van uitga dat vanaf 6 

maanden na de introductie van de Wet KOA (bij het uitgeven van de eerste online 

vergunningen) uitsluitend de volgende verplichte afdrachten zullen gelden voor 

kansspelaanbieders op paardenraces en er geen andere verplichte afdrachten zullen 

bestaan. 

Landgebonden: 

• 10% van het bruto spelresultaat op Nederlandse koersen (ter bevordering van de

draf- en rensport in Nederland);

• 29% van het bruto spelresultaat (kansspelbelasting).

Online: 

• 10% van het bruto spelresultaat op Nederlandse koersen (ter bevordering van de

draf- en rensport in Nederland);

• 29% van het bruto spelresultaat (kansspelbelasting);

• 1% van het bruto spelresultaat (financiering Kansspelautoriteit);

• 0,5% van het bruto spelresultaat (verslavingspreventiefonds).

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan verneem 

ik die graag. 

Hoogachtend, 

ZEbetting & Gaming Nederland BV 

Paul Klomp 

Managing Director 


