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Per 1 juli 2008 is het belastingregime voor kansspelautomaten ingrijpend 
gewijzigd. Het voor de kansspelautomaten tot dan toe geldende BTW 
regime werd per die datum vervangen door het kansspelbelastingregime. 
Deze wijziging betekende een forse lastenverzwaring voor de betrokken 
sector. Bij de parlementaire behandeling van deze wetswijziging heeft 
mijn ambtsvoorganger, mede naar aanleiding van de motie Biermansl, 
toegezegd dat de Belastingdienst hem zal informeren over de concrete 
gevolgen voor de branche van deze regimewijziging. Deze informatie wil 
ik graag met u delen. 
Bijgaand treft u aan de bevindingen van de Belastingdienst over de 
periode juli 2008 tot medio 2011.2  

Ten tijde van de indiening van het wetsvoorstel is ervan uitgegaan dat bij 
gelijkblijvende omstandigheden de invoering van het nieuwe regime de 
winstgevendheid van de branche geheel zou doen verdampen. 
Aanpassing van de bedrijfsvoering en contracten, het afstoten van niet 
rendabele activiteiten en kostenreducties zouden tot een wel rendabele 
exploitatie moeten kunnen leiden. 
Uit de bevindingen blijkt dat de stelselwijziging, in combinatie met het 
tegelijkertijd ingevoerde rookverbod en de economische crisis inderdaad 
tot een verlaging hebben geleid van zowel de winstgevendheid als de 
bruto spelopbrengst. Het aantal speelhallen en de in die hallen aanwezige 
speelplaatsen zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven (en zelfs 
iets gestegen). Het aantal automaten in de horeca is daarentegen wel 
afgenomen. Verder is gebleken dat het aantal faillissementen laag is 
geweest en dat van een verschuiving naar de illegaliteit geen sprake is. 
De branche vecht de legitimiteit van de stelselwijziging aan door middel 
van een aantal met de Belastingdienst afgestemde proefprocedures en 
heeft aangegeven te willen doorprocederen tot het Europese Hof. De 
Belastingdienst is inmiddels door een viertal rechtbanken in het gelijk 
gesteld en in april worden twee uitspraken van gerechtshoven verwacht. 
Mijn conclusie is dat door het nieuwe belastingregime, in combinatie met 
het gelijktijdig ingevoerde rookverbod en de economische crisis, de sector 

1  Kamerstukken I 2007/08, 31 205, F. 
2  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatie-
punt Tweede Kamer. 
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een forse daling van de winstgevendheid heeft moeten incasseren maar 
er tot op heden in geslaagd is het hoofd nog redelijk boven water te 
houden. Ik zie dan ook geen aanleiding om aanvullende maatregelen te 
nemen. 

De staatssecretaris van Financiën, 
F. H. H. Weekers 
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1. Inleiding 

Na wijziging van de Wet op de kansspelbelasting vallen kansspelautomaten per 1 juli 2008 niet 
meer onder het regime van de omzetbelasting, maar onder het regime van de kansspelbelasting. 
Tijdens de parlementaire behandeling heeft de staatssecretaris toegezegd dat de Belastingdienst 
hem zal informeren over de gevolgen voor de branche van deze regiemwijziging. Dit verslag dient 
daartoe. De Belastingdienst heeft zich niet tot taak gesteld om een volledig brancheonderzoek te 
doen. Hij heeft zich beperkt tot een zo goed mogelijke inschatting van deze gevolgen en besteedt 
daarnaast aandacht aan een aantal aspecten die tijdens de parlementaire behandeling en het 
overleg met de branche naar voren zijn gebracht. Een overzicht van de door kansspelexploitanten 
aangegeven kansspelbelasting en enkele tabellen met relevante branche informatie zijn in de 
bijlage opgenomen. 

2. Branchegegevens 

In opdracht van de VAN Speelautomaten Brancheorganisatie (hierna: VAN) heeft KPMG een aantal 
opeenvolgende jaren onderzoek verricht naar kengetallen binnen de speelautomatenbranche. Uit 
dat onderzoek blijkt dat er sprake is van een (sterke) fluctuatie van diverse kengetallen. In het 
gepubliceerde onderzoek over 2003 tot 20061  wordt aangegeven dat de nauwkeurigheid van het 
onderzoek is vergroot en dat de omzetschatting nog slechts een deviatie van 2% op de totale 
omzet van de amusementscentra kent. 
In 2010 is door het Branche Bureau B.V. onder de leden van de VAN een inventariserend statistisch 
onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van personeel, omzet, winst en verlies en 
exploitatiekosten. In het rapport is de mate van betrouwbaarheid van de statistische informatie 
niet vermeld. Bevindingen over de jaren 2007, 2008 en 2009 zijn door de onderzoeker in 
hoofdlijnen en zonder relevante onderliggende informatie in een rapport opgenomen2. Deze 
informatie is desgevraagd niet door de branche aan de Belastingdienst verstrekt» Vanwege het 
ontbreken van relevante onderliggende, controleerbare informatie alsmede de onbekende mate van 
betrouwbaarheid van dit rapport wordt als referentiekader uitgegaan van de onderzoeksgegevens 
van KPMG over 2006. 

Volgens deze KPMG gegevens bedroeg de bruto spelopbrengst3  in 2006 binnen de gehele 
automatenbranche €1.112 miljoen4, waarvan C 355 miljoen door Holland Casino (HC) als 
spelopbrengst van kansspelautomaten is behaald. 
Deze verslaglegging gaat niet in op de ontwikkelingen en opbrengsten van kansspelautomaten 
binnen Holland Casino. Deze informatie is in de door Holland Casino gepubliceerde openbare 
jaarverslagen opgenomen. 

Op 1 december 20065  stonden er in de (271) amusementscentra totaal 14.360 kansspelautomaten 
en 1.001 meerspelers6  opgesteld. Het totaal aantal spelerspiaatsen was 20.090, met een 
gemiddelde bruto spelopbrengst van C 20.142 per kansspelautomaat en C 30.049 per 
meerspelersplaats. In 2006 bedroeg de totale bruto spelopbrengst binnen deze amusementscentra 
C 465 miljoen, waarvan C 4 miljoen betrekking heeft op de opbrengst uit behendigheidsautomaten. 
De kosten en afschrijvingen werden geraamd op C 296 miljoen. De winsten binnen de 
amusementscentra in 2006 bedroegen C 95 miljoen. 

Op 1 december 2006 stonden er binnen 13.966 horecagelegenheden totaal 23.478 
kansspelautomaten opgesteld met een gemiddelde bruto spelopbrengst per jaar van C 12.545 per 

Onderzoek kengetallen speetautomatenbranche periode 2003-2006. KPMG Business Advisory Services B.V. Januari 2008. 
'Rapportage Kengetallenonderzoek Speelautomatenbranche 2007, 2008, 2009, Het Branche Bureau B.V. September 2011. 
3  De bruto spelopbrengst is het verschil tussen de in een tijdvak ontvangen inzetten en de ter beschikking gestelde prijzen. Dit is ook de 
heffingsgrondslag voor de kansspelbelasting. 
4  Uitgegaan wordt van bedragen inclusief de toentertijd van toepassing zijnde omzetbelasting m.b.t. kans- en behendigheidsautomaten. 
5  De aantallen zijn gebaseerd op de door speelautomatenexploitanten aan de toezichthouder (Verispect) verstrekte informatie per 1 
december van dat jaar. 
'Een meerspeler is een speelautomaat waarbij op meerdere gekoppelde spelersplaatsen gelegenheid wordt gegeven tot deelname aan 
hetzelfde spet, bijv. roulette. 
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kansspelautomaat, In 2006 bedroeg de totale omzet binnen de horeca voor de exploitanten C 150 
miljoen, waarvan C 7 miljoen betrekking heeft op de opbrengst uit behendigheidsautomaten. De 
kosten werden geraamd op C 113 miljoen. De totale winst voor de exploitanten binnen het 
horecadeel in 2006 bedroeg C 13 miljoen. 

3. Ontwikkelingen branchegegevens 

Op 1 december 2010 stonden er in de amusementscentra 13.588 kansspelautomaten en 1.769 
meerspelers opgesteld. Het totaal aantal spelersplaatsen bedroeg 22.165, een stijging van 11,9% 
ten opzichte van 2006. Gegevens over kengetallen op het gebied van het aantal opstelplaatsen, 
(kansspel)automaten en spelersplaatsen is in de bijlage opgenomen. De Belastingdienst heeft geen 
onderzoek kunnen instellen naar het verloop van de gemiddelde bruto spelopbrengst van die 
automaten over die jaren omdat de daarvoor noodzakelijke informatie niet beschikbaar is gesteld. 

Op 1 december 2010 waren er binnen de horeca 20.226 kansspelautomaten opgesteld, een daling 
14,6% ten opzichte van 2006. Uit door de Belastingdienst ingestelde onderzoeken blijkt dat de 
gemiddelde bruto spelopbrengst van deze automaten in latere jaren C 13.850 bedraagt, wat ten 
opzichte van 2006 neerkomt op een stijging van 10,4%. 

Uit de door exploitanten ingediende aangiften kansspelbelasting van juli 2008 tot en met juni 2011 
blijkt dat er, rekening houdende met de seizoensinvloeden, geen sprake is van significante 
fluctuaties in maandelijkse spelopbrengsten. De cijfers indiceren wel een structurele daling in de 
bruto spelopbrengst van ongeveer 15% ten opzichte van 2006. Hoewel het door het Branche 
Bureau opgemaakte rapport minder uitgebreid en statistisch minder betrouwbaar is dan de eerdere 
rapportages zijn de in het rapport opgenomen kengetallen betreffende de spelopbrengsten in lijn 
met de bevindingen en berekeningen van de Belastingdienst. Uit de in het rapport voor 2007 
weergegeven bruto spelopbrengst blijkt dat ten opzichte van 2006 sprake is van een omzetdaling 
van ongeveer 7%. Voor 2009 wordt uitgegaan van een bruto spelopbrengst van C 649 miljoen, wat 
ten opzichte van 2006 en 2007 neerkomt op een omzetdaling van respectievelijk 14,2% en 7,7%. 
De bruto spelopbrengst is eenvoudig op basis van de maandelijks door exploitanten aangegeven 
kansspelbelasting vast te stellen. Een overzicht van de per maand aangegeven kansspelbelasting is 
in de bijlage opgenomen. 

De gemiddelde jaaropbrengst van de in de horeca opgestelde kansspelautomaten is, zoals uit de 
door de Belastingdienst ingestelde onderzoeken blijkt, niet gedaald maar vanaf 2006 licht 
gestegen. De verhoging van de gemiddelde opbrengst is volgens een woordvoerder van de VAN 
verklaarbaar doordat de minder rendabele kansspelautomaten zijn weggehaald en niet door andere 
kansspelautomaten zijn vervangen. 
Daarentegen moet, gelet op de uit de aangegeven kansspelbelasting te distilleren teruggang, de 
gemiddelde jaaropbrengst van de in amusementscentra opgestelde kansspelautomaten ten 
opzichte van 2006 sterk zijn gedaald. Deze daling is voor een (zeer) beperkt deel verklaarbaar 
doordat het aantal spelersplaatsen binnen de amusementscentra is toegenomen. 

4. Aanpassing exploitatieovereenkomsten 

Tijdens de met de branche gevoerde gesprekken en ook tijdens de parlementaire behandelingen is 
herhaaldelijk ter sprake gebracht dat de gewijzigde wetgeving tot problemen tussen exploitanten 
en mede-exploitanten (opsteller) zou leiden. Lopende contracten moesten namelijk worden 
opengebroken op het punt van de verdeling van de bruto spelopbrengst en de door de exploitanten 
te betalen kansspelbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de Kamerbehandeling 
aangegeven dat naar zijn oordeel voor die contractherziening een beroep kan worden gedaan op de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake onvoorziene omstandigheden (art. 6:258) en te 
zullen monitoren of er in de praktijk daadwerkelijk sprake is van een herverdeling. In een kort 
geding van een opsteller (eiser) tegen een exploitant, waarbij in het geschil was of de exploitant 
eerst de kansspelbelasting mag afzonderen alvorens de resterende opbrengst te verdelen, heeft de 
rechtbank' de eiser in het ongelijk gesteld. Na deze uitspraak heeft deze wijze van herverdeling 
van de opbrengst niet meer tot noemenswaardige problemen binnen de branche geleid. Volgens 

'Rechtbank 's- Hertogenbosch, 5 november 2008, zaaknummer KG ZA08-664 (UN: BG4760). 
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vertegenwoordigers van de VAN hebben exploitanten uit bedrijfseconomische overwegingen in veel 
gevallen afgezien van procedures tot aanpassing van het door de opstellers te ontvangen aandeel 
in de opbrengst. 

5. Toegezegde compenserende maatregelen 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is door het kabinet aangegeven dat er 
onderzocht zou worden of compenserende maatregelen mogelijk zijn. Dit om de lastenverzwaring 
voor de speelautomatenbranche als gevolg van de wijziging van het belastingregime voor 
kansspelautomaten mogelijk te verlichten. Om dit te bewerkstelligen is een voorstel gedaan tot de 
invoering van nieuwe klassen kansspelautomaten, een cashless play systeem in 
speelautomatenhallen en betaling door middel van papiergeld en handpay in de horeca en 
speelautomatenhallen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft eind juni 2011 een 
ontwerpbesluit tot wijziging van het Speelautomatenbesluit 2000 in verband met de wijziging van 
enkele voorwaarden voor de toelating van een model speelautomaat gepubliceerd. 
Dit voorstel heeft tevens als doel de regelgeving ten aanzien van speelautomaten bestand te 
maken tegen toekomstige ontwikkelingen, de efficiency en effectiviteit te verhogen en bestaat het 
voornemen om de vergunningverlening ten aanzien speelautomaten zoveel mogelijk techniek 
onafhankelijk te maken. Er wordt tevens gestreefd naar een aanzienlijke kostenreductie voor de 
sectorg. 

6. Illegaal aanbod 

Van de door de branche en politiek uitgesproken zorg dat er mogelijk een verschuiving naar de 
illegaliteit plaats zou gaan vinden is niets gebleken. Vanuit Meld Misdaad Anoniem (MMA), 
toezichthouder Verispect, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de branche en overige externen 
zijn bij de Belastingdienst slechts enkele meldingen over mogelijk illegaal geplaatste 
speelautomaten ontvangen. Bij onderzoek is vastgesteld dat er in geen van deze gevallen sprake is 
van illegale speelautomaten of de plaatsing van speelautomaten zonder vergunning. Uit 
rapportages van Verispectlg  blijkt dat het aantal aangetroffen illegaal geplaatste 
kansspelautomaten zeer gering is en per kwartaal niet meer dan enkele stuks bedraagt. Voor de 
wetswijziging was er ook sprake van het aantreffen van een dergelijk aantal illegale automaten. 
Van enige uitwijk naar de illegaliteit is op basis van de onderzochte signalen en de informatie van 
Verispect dan ook geen sprake. 

7. De stand van zaken in de met de branche overeengekomen proefprocedures 

De VAN heeft na de aanvaarding van het wetsvoorstel aangegeven zich te zullen blijven verzetten 
tegen de rechtmatigheid van deze wetgeving. In 2008 zijn op het ministerie van Financiën diverse 
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers, advocaten en adviseurs van de VAN Speelautomaten 
Brancheorganisatie. Daarbij is overeengekomen dat zo snel mogelijk verschillende afgebakende 
proefprocedures bij verschillende rechtbanken zouden worden gestart. De procedures hebben 
betrekking op de periode juli 2008, waarbij de ingediende bezwaren zich tegen de verschuldigde 
kansspelbelasting als geheel richten. Bij de voor de proefprocedures met de branche 
overeengekomen vier casus is sprake van complexe situaties, waardoor veel vertraging in de 
voorbereiding en behandeling is ontstaan. Op 30 maart 2010 hebben de eerste twee door 
eiseressen ingediende beroepszaken voor de rechtbank Haarlem gediend. Daarbij zijn door de 
vertegenwoordigers van de branche nieuwe rechtsvragen ingebracht. De rechtbank heeft op 17 
juni 2010 uitspraak gedaan11, waarbij het beroep in beide zaken ongegrond is verklaard. 
De mondelinge behandeling van de andere twee proefprocedures bij de rechtbank Breda heeft op 
23 juni 2010 plaatsgevonden. De ingebrachte geschilpunten waren nagenoeg identiek aan die van 
de procedures bij de rechtbank Haarlem. Op 8 december 2010 is door de rechtbank Breda in beide 
zaken uitspraak gedaan12. Deze uitspraken komen op hoofdlijnen qua motivering overeen met de 

8  Staatscourant nr.10931 d.d. 23 juni 2011. 
9  Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer van 19 maart 2011, kenmerk 5686253/11/DSP. 

Verispect. Jaarverslagen Toezicht Wet op de kansspelen 2008 - 2010. 
11  Rechtbank Haarlem, zaaknummer AWB 09/4601 (UN: 8M8552) en zaaknummer AWB 09/5996 (UN: BM8557). 
12  Rechtbank Breda, zaaknummer AWB 09/4861 (UN: BP1987) en zaaknummer AWB 09/4862 (UN: BP1913). 
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uitspraken van de rechtbank in Haarlem. Ook de rechtbank Breda heeft het beroep in beide zaken 
ongegrond verklaard. 

Gedurende de voorbereidingen en de behandelingen ter zitting bleek er tussen belanghebbenden 
en de Belastingdienst op belangrijke punten geen overeenstemming over het onderliggende 
feitencomplex te bestaan, waardoor het team cassatie van het ministerie van Financiën negatief 
heeft beslist op het verzoek van de branche om tot sprongcassatie over te gaan. Inmiddels is in 
alle procedures hoger beroep ingesteld. Punt van aandacht en zorg is dat een toenemend aantal 
exploitanten aangeeft zich niet aan de uitspraken te zullen conformeren. 

8. Het aantal faillissementen binnen de branche 

Door de branche is in gesprekken en berichtgeving in de media aangegeven dat de invoering van 
de kansspelbelasting voor kansspelautomaten tot een groot aantal faillissementen van exploitanten 
zal leiden. Ook tijdens de parlementaire behandeling is deze zorg geuit. Op basis van onderzoek 
door de Belastingdienst is vastgesteld dat er in de periode juli 2008 tot en met juni 2011 binnen de 
kansspelautomatenbranche relatief gezien sprake is van een gering aantal faillissementen. In deze 
periode zijn elf (van de ruim 600) exploitanten van speelautomaten failliet gegaan. In één geval 
gaat het om een faillissement van juli 2008, waarbij de oorzaak in de periode voorafgaande aan de 
wetswijziging is gelegen. Voorts is er het faillissement van een amusementscentrum waarin de 
gemeente, samen met de ontwikkelaar niet heeft waargemaakt wat is beloofd en de omgeving van 
de lokaliteit niet de publiekstrekker is geworden die destijds aan de ondernemer is voorgehouden13. 
Daarnaast betreft het negen andere exploitanten, waarvan er vier wel een vergunning hadden, 
maar geen kansspelautomaten (meer) exploiteerden. De vijf overigen exploiteerden gezamenlijk 
slechts 35 kansspelautomaten en kunnen als (zeer) kleine ondernemers worden gekwalificeerd. 
Daarnaast kon ook een importeur, tevens groothandel, spelontwikkelaar en grootste aanbieder van 
automaten voor de horeca niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen en heeft de 
bedrijfsactiviteiten gestaakt. Uit openbare informatie" blijkt dat de woordvoerder van de 
leverancier het faillissement toeschrijft aan een omzetdaling van 50% ten gevolge van de invoering 
van de kansspelbelasting en de gevolgen van het rookverbod. De betreffende leverancier heeft na 
het faillissement een doorstart gemaakt met 15 van de 25 medewerkers. Hierbij werd verwacht dat 
'de vraag naar fruitautomaten weer (zal) stijgen als de economie aantrekt"13  

Er is met betrekking tot de kansspelbelasting sprake van een beperkt aantal meldingen 
betalingsonmacht, hetgeen de verwachting wekt dat het aantal faillissementen in de nabije 
toekomst niet substantieel zal stijgen. 

9. Overleg tussen de branche en de Belastingdienst 

Zowel vóór als na invoering van de nieuwe wetgeving zijn gesprekken gevoerd tussen bestuursleden 
van de VAN en medewerkers van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Daarbij is 
ingegaan op de punten welke vanuit de branche zijn ingebracht en zijn enkele algemene afspraken 
gemaakt over de door alle partijen te volgen handelwijze bij de heffing en inning van 
kansspelbelasting. Ook zijn concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop de door de branche 
aangevoerde rechtsvragen in landelijke proefprocedures aan de orde zou komen. 

Afgelopen jaren heeft meerdere malen afstemming plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de 
branche en medewerkers van de Belastingdienst. Waar nodig en nuttig is schriftelijk of mondeling 
informatie verstrekt. 

In 2010 en 2011 hebben medewerkers van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst 
regelmatig overleg gevoerd en waar mogelijk afspraken gemaakt over lopende zaken/problemen met 
vertegenwoordigers van de VAN. 

10. Overige voor de branche relevante aspecten 

In diverse gesprekken tussen de branche en de Belastingdienst zijn de volgende specifieke 
aandachtspunten naar voren gebracht. 

" De Almere, 23 april 2009. 
14  Brabants Dagblad, 13 mei 2009. 
"NRC S juni 2009 
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A. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen 

De kansspelautomatensector is een dynamische branche, waarbij vele economische aspecten en 
ontwikkelingen van invloed zijn op de omzetten en winstgevendheid. Tijdens de parlementaire 
behandeling, in publicaties, in uitlatingen van de branche en in de diverse procedures en gesprekken 
komt een aantal van deze aspecten bij herhaling naar voren. De mogelijke gevolgen van het 
rookverbod en de economische crisis zijn in dit kader met name van belang. 

Rookverbod  

Ten opzichte van eerdere jaren lijkt er sprake te zijn van een structurele daling in de bruto 
spelopbrengst. Omdat geen wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden is niet bekend in 
hoeverre deze daling het directe gevolg is van het per 1 juli 2008 ingestelde rookverbod. Uit 
publicaties blijkt overigens wel dat er in andere landen en staten16  sprake is van 
inkomstendalingen, welke concreet worden toegeschreven aan de effecten van het in de 
betreffende landen ingestelde rookverbod. Uit de publicaties blijkt ook dat de omzetten in daarop 
volgende jaren weer langzaam toenemen. Na de invoering van het rookverbod is in Nederland een 
toename van de totale bruto spelopbrengst binnen de kansspelautomatenbranche tot het oude 
niveau (nog) niet vastgesteld. 

Economische crisis  

Een daling van de omzet van de kansspelautomatenbranche als gevolg van de economische 
crisis blijkt niet uit de aangiftegegevens van de branche, De maandelijkse aangiften 
kansspelbelasting (en daarmee de bruto spelopbrengst) vanaf het moment dat de 
economische crisis zich manifesteerde (najaar 2008) vertonen geen significante daling ten 
opzichte van de direct daaraan voorafgaande maanden en past in het beeld van de 
seizoensinvloeden. 

Toelating kanswelautomaten  

De minister van Veiligheid en Justitie geeft voor op de Nederlandse markt toegelaten 
modellen (kansspel)automaten een 'verklaring van toelating' af en maakt daarvan melding in 
de Staatscourant. Nadat het aantal toegelaten nieuwe kansspelautomaten in 2008 en 2009 
sterk is gedaald is er in 2010 sprake van een aanzienlijke stijging. De stijging in 2010 lijkt 
veroorzaakt door een voorgenomen wijziging op het gebied van de toelatingscriteria, 
waardoor veel "oudere" apparaten ter keuring zijn aangeboden. In het eerste halfjaar van 
2011 blijken overigens significant minder kansspelautomaten ter keuring te zijn aangeboden. 

Plaatsing (nieuwe) kansspelautomaten  

Uit de door exploitanten aan Verispect verstrekte informatie over het aantal opgestelde 
kansspelautomaten blijkt dat het aantal spelersplaatsen binnen de amusementscentra vanaf 
2006 is toegenomen en het aantal spelersplaatsen binnen de horeca is afgenomen. Per saldo 
is het aantal spelersplaatsen toegenomen. 

Uit de jaarverslagen van Verispect blijkt dat het aantal merktekens dat voor 'ombouwkits' en 
nieuwe kansspelautomaten in amusementscentra en horecagelegenheden is afgegeven in 
2008 en 2009 sterk is gedaald. In 2010 is er sprake van een aanzienlijke stijging. Een 
overzicht van de per jaar afgegeven merktekens is opgenomen in de bijlage. 

B. Kredietrisico's binnen de branche 

In opdracht van de VAN heeft Het Branche Bureau in 2010 een onderzoek ingesteld naar de 
incassorisico's en debiteurenontwikkelingen bij exploitanten van kansspelautomaten17. In dit rapport 
wordt aangegeven dat de resultaten in technische zin niet als statistisch representatief, maar wel als 
een realistische weergave van de werkelijkheid kunnen worden beschouwd. 

'6  Zoals Zweden, Delaware en Victorie. 
1' Rapportage Onderzoek betalingsgedrag debiteuren en Incassorisico Horeca Exploitatie. Het Branche Bureau B.V. 31 mei 2010. 



Uit de door de respondenten opgegeven debiteurenontwikkeling blijkt in 2009 een toename van het 
aantal openstaande vorderingen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het totaalbedrag aan 
openstaande vorderingen bij alle speelautomatenexploitanten met opsteladressen in de horeca 
blijkt met 21,7% toegenomen tot ongeveer C 8,5 miljoen. Van het totale debiteurenbedrag heeft 
82% betrekking op voorliggende jaren. De toename van het percentage aan openstaande 
vorderingen in relatie tot de bruto spelopbrengst per jaar is derhalve gering en ligt niet boven wat 
in andere branches gebruikelijk is. 

Uit het rapport van het Branchebureau en door de VAN verstrekte informatie blijkt dat de relatie 
met de opsteller c.q. het behoud van de opstelplaats prevaleert en dat niet of nauwelijks tot 
incassomaatregelen wordt overgegaan. Daarbij hoopt men op termijn de vordering (deels) te 
kunnen innen en voorkomt men dat na een eventueel faillissement de opvolgende opsteller met 
een andere exploitant in zee gaat. 

Ten aanzien van de niet (direct) ontvangen spelopbrengsten geldt dat de exploitanten de 
betreffende bruto spelopbrengsten in hun aangiften dienen op te nemen en de ter zake 
verschuldigde kansspelbelasting dienen af te dragen. Daardoor ontstaat voor hen een tijdelijk of 
blijvend nadeel. De Belastingdienst ontvangt vanuit de branche in toenemende mate signalen dat 
niet ontvangen opbrengsten een steeds groter probleem vormen en dat de ter zake verschuldigde 
kansspelbelasting door een aantal exploitanten niet in hun aangiften wordt opgenomen en dus ook 
niet door hen wordt afgedragen. 

C. Buitenlandse aanbiederS 

Tot de wetswijziging in 2008 was geen vergunning18  verleend aan in het buitenland gevestigde 
exploitanten. Thans is een tiental exploitanten met een buitenlands vestigingsadres als 
vergunninghouder bekend. Daarvan exploiteert een aantal (nog) geen kansspelautomaten. 
Geconstateerd is dat de compliance van buitenlandse exploitanten relatief gezien aanzienlijk 
minder is. De ontwikkeling inzake buitenlandse exploitanten wordt daarom nauwlettend door de 
Belastingdienst gevolgd. 

D. Aanbod via Internet 

Op basis van het rapport "Legalisatie van kansspelen via internet"" heeft de Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer" aangegeven dat door middel van een 
openbare en transparante procedure vergunningen worden verleend voor kansspelen via internet. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de integriteit en handelwijze van geïnteresseerde partijen en 
de verhouding tussen fysiek en online kansspelaanbod. 

De kansspelautomatensector verwacht dat een legalisering van via internet aangeboden 
kansspelen tot zowel een uitbreiding als een verschuiving binnen de gehele (huidige land-based) 
kansspelmarkt zal leiden en dat bij een extra binnenlands online aanbod van "virtuele 
kansspelautomaten" de opbrengsten van de in de speelcasino's, de speelautomatenhallen en de in 
de horeca opgestelde kansspelautomaten verder onder druk komen te staan. 

E. Nieuwe kansspelheffing(en) 

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de 
Kansspelautoriteit 21  wordt voorgesteld om onder de naam kansspelheffing een heffing in het 
leven te roepen ter bestrijding van en ten hoogste tot de omvang van de geraamde kosten 
van de kansspelautoriteit. Op basis van het per automaat voorgestelde tarief komt dit voor de 
kansspelautornatenbranche (exclusief Holland Casino) neer op een jaarlijks bedrag van 

la  Op grond van de Wet op de kansspelen is voor de exploitatie van kansspelautomaten een door het ministerie van Veiligheid en Justitie 
(thans nog Economische zaken) afgegeven exploitatfevergunning vereist. 
19  Legalisatie van kansspelen via internet. Eindrapport van de Adviescommissie Kansspelen via internet. Augustus 2010. 
20 Brief van 19 maart 2011, kenmerk 5686253/11/DSP. 
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ongeveer C 2.7 miljoen. De Tweede Kamer heeft in 2011 een motie22  aangenomen waarin de 
regering wordt verzocht de wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken van een door de 
kansspelaanbieders te financieren fonds waaruit de kosten van de behandeling van 
kansspetverslaafden gefinancierd kunnen worden. De voorgestelde kansspelheffing en de 
voorgestelde financiering van een fonds ter bestrijding van de kansspelverslaving leiden voor 
de branche tot een beperkte verhoging van de administratieve lasten en een verdere 
verzwaring van de financiële lasten 

F. Bedrijfseconomische aspecten 

Gewijzigde omstandigheden zoals de gevolgen van het rookverbod en de economische 
ontwikkelingen, maar ook grote verschillen tussen de diverse ondernemingen en de wijze 
waarop zij geanticipeerd, dan wel gereageerd hebben op de diverse ontwikkelingen, maken 
het moeilijk om op eenvoudige wijze een vergelijking te maken tussen de bruto 
spelopbrengsten en de winsten vóór en na de invoering van het kansspelbelastingregime. 
In 2006, ten tijde van het regime van de omzetbelasting, is de totale winst binnen de 
kansspelautomatenbranche door KPMG berekend op C 108 miljoen (voor belastingen). De 
kansspelautomatenbranche heeft bij de wetsbehandeling en in procedures aangegeven dat 
onder het huidige regime van de kansspelbelasting geen rendabele exploitatie mogelijk is. 
Uitgaande van de gegevens, zoals deze bij het onderdeel relevante bedrijfsgegevens zijn 
opgenomen, is ceteris paribus 2006 de totale winstgevendheid vervallen. 

Bij de parlementaire behandeling23  is bij de bespreking van het kansspelbeleid als 
randvoorwaarden bij het voorkomen van illegaliteit uitgegaan van een bepaalde mate van 
legaal aanbod en de waarborg van een rendabele exploitatie. In de beleidsbrief24  
speelautomaten wordt daarover het volgende gesteld: "De speelautomatensector heeft echter 
een aantal voor de kansspelsector bijzondere kenmerken, zoals de commerciële exploitatie 
door een groot aantal bedrijven. Dit vraagt extra aandacht voor bepaalde uitgangspunten, 
zoals de handhaafbaarheid van de regelgeving en het mogelijk maken van een rendabele 
exploitatie van legaal aanbod. Beide zijn immers noodzakelijke voorwaarden voor de 
kanalisatiegedachte, één van de uitgangspunten van het kansspelbeleid," 

Berekeningen welke aan het wetsvoorstel ten grondslag lagen gaan uit van de 
veronderstellingen dat door aanpassingen van bedrijfsvoeringen en contracten, het afstoten 
van "verliesgevende" activiteiten en kostenreducties na wijziging van de Wet op de 
kansspelbelasting een rendabele exploitatie mogelijk zou moeten zijn. 

Bij de aan de wetgeving ten grondslag liggende berekeningen is geen rekening gehouden met 
enerzijds mogelijke compenserende maatregelen en anderzijds nieuwe kansspelheffingen en 
een mogelijk structurele daling van de bruto spelopbrengst. Daarnaast zijn bij de 
berekeningen de herzieningsbedragen van de omzetbelasting buiten beschouwing gelaten. Het 
gaat daarbij om ongeveer C 43 miljoen aan eenmalige lasten die op basis van de 
herzieningsregels over een periode van vier jaar (roerende investeringsgoederen) en negen 
jaar (onroerende investeringsgoederen) gespreid terugbetaald moeten worden. De effecten 
van de lagere winstbelastingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) zijn eveneens 
buiten beschouwing gebleven. 

Er kan een vergelijking gemaakt worden tussen de oude situatie (regime omzetbelasting) en 
de nieuwe situatie (regime kansspelbelasting) op basis van diverse scenario's. Een berekening 
(ceteris paribus 2006) geeft indicatief aan dat er in dergelijke gevallen sprake zou zijn van 
een verlies van respectievelijk C 22 miljoen bij een omzetdaling van 5%, en C 44 miljoen bij 
een omzetdaling van 10%. Door de branche worden soortgelijke berekening met enigszins 
afwijkende uitkomsten gepresenteerd. Deze verschillen zijn verklaarbaar en terug te voeren 

22  32 264 Wijziging van de Wet op de Kansspelen in verband met het instellen van de kansspelautoriteit. Nr.12 Motie van het lid Van Gent 
cs, voorgesteld op 7 september 2011 
22  Wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten), vergaderjaar 1997-1998, 25727, nr. 3, MvT, pag. 4. 

Beleidsbrief speelautomaten van 19 mei 2005 (5333548/05/DSP), pag. 2/23 eerste alinea. 
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op het feit dat de berekeningen van de branche op onderdelen wat minder nauwkeurig zijn. 

Bij deze vergelijking is er geen rekening mee gehouden dat bedrijfsvoeringen en contracten zijn 
aangepast, verliesgevende activiteiten zijn afgestoten en waar mogelijk kostenreducties en versnelde 
afschrijvingen hebben plaatsgevonden. Concrete informatie over de totale aard en omvang van de 
kostenreducerende maatregelen en versnelde afschrijvingen is echter niet aanwezig. Zo wordt in het 
rapport van het Branchebureau aangegeven dat het aantal personeelsleden ten opzichte van 2006 
met bijna 13% is afgenomen. De financiële gevolgen daarvan zijn echter niet verder uitgewerkt. Met 
betrekking tot informatie over kostenreducties zijn desgevraagd door de branche geen onderliggende 
gegevens verstrekt. Vanuit de branche wordt voorts geen medewerking verleend aan de verificatie 
van de door hen in procedures en bij het ministerie van Financiën aangedragen berekeningen. De 
Belastingdienst is dan ook niet in staat geweest zich daar een oordeel over te vormen. 
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Bijlage 

Aantal opstelplaatsen, (kansspel)automaten en spelersplaatsen: 

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal 	automatenhallen 279 271 273 269 270 272 

Aantal behendigheids- 
automaten (TB) 

935 873 744 647 654 540 

Aantal 	meerspelers 720 919 1.062 1.369 1.368 1.769 

Aantal spelersplaatsen 
meerspelers 

4.455 5.313 6.139 7,285 6.408 8.577 

Aantal kansspelautomaten 
(TS) 

14.605 14.500 14.442 14.308 13.862 13.588 

Totaal aantal 
spelersplaatsen 

19.013 19.813 20.581 21.593 20.270 22.165 

Horeca 	aantal 
opstelplaatsen 

18.722 17.803 16.900 15.704 ' 14.714 13.538 

Aantal behendigheids- 
automaten (TB) 

8.786 8.204 7.392 6.424 5.639 4.811 

Aantal kansspelautomaten 
(TH) 

24.237 23.682 22.453 22.478 20,815 20.226 

ron: Jaarverslagen Verispect 2005 - 2010. 

Aantal verklaringen van toelatingen en aantal verkochte (kansspel)automaten, inclusief 
ombouwkits en meerspelers: 

Jaar TS 
Toelating 

TS 
Verkoop 

TH 
Toelating 

TH Verkoop TB 
Toelating 

TB Verkoop 

2005 35 2.365 18 4.144 17 566 

2006 29 2.495 36 4.380 17 548' 

2007 15 1.742 11 3.945 11 423 

2008 22 1.310 8 2.808 20 368 

2009 15 1.285 12 2.676 23 430 

2010 38 1.481 26 3.032 20 284 

ron: Jaarverslagen Verispect 2005 - 2010. 

Overzicht van de door exploitanten (exclusief Holland Casino) per maand aangegeven 
kansspelbelasting: 
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Bron; Belastingdienst, applicatie kansspelbelasting. 

Per 1 juli 2008 is de kansspelbelasting voor kansspelautomaten ingevoerd. Een deel van de 
exploitanten heeft voor juli 2008 geen aangifte ingediend, maar de kansspelbelasting voor juli 
2008 in de aangiften van latere maanden verwerkt. De grafiek van 2008 geeft dan ook een 
enigszins vertekend beeld. Uit de grafiek blijkt dat er kennelijk sprake is van seizoensinvloeden. Op 
basis van de aangegeven kansspelbelasting kan warden geconcludeerd dat vanaf juli 2008 de 
jaarlijkse bruto spelopbrengst gemiddeld ongeveer gelijk is gebleven. 
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Met vriendelijke groet, 
VAN Spe utomaten Branche-Organisatie 

voorzi e 

Ministerie van Financiën 

Plv. Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken 
Postbus 20201 
2500 EE 's-GRAVENHAGE 

Onderwerp : kansspelbelasting 	 Datum 	: 8 november 2007 
Kenmerk : van.bri.07-0425/AK 

	
Bijlage(n) : 5 

Geachte heer 

Bijgaand zend ik je, in aansluiting op ons aangename gesprek van afgelopen dinsdag, ter 
kennisneming de volgende stukken: 

1. de relevante passages uit de wetstoelichtende stukken met betrekking tot het casinoregime, 
wellicht ten overvloede. 
Uit deze passages blijkt duidelijk dat het casinoregime bedoeld was voor de 
roulettetafelspelen en het bijzondere karakter van dit spel. Ik vertrouw erop dat wij met de 
presentatie van onze speelautomaat afgelopen dinsdag hebben aangetoond dat heffing van 
kansspelbelasting op spelersniveau technisch zeer goed uitvoerbaar is. 

2. Ter ondersteuning  van onze eerdere adviezen zend ik je bijgaand een onlangs door mij 
ontvangen advies I 	 imet betrekking tot de strijdigheid van de 
kansspelbelastingmaatregel met het Europese verdrag van de rechten van de mens. 
Overigens ga ik ervan uit dat het niet op een juridische procedure aan zal komen. 

3. Tijdens ons gesprek is van jullie kant aangegeven hoe het bedrag van 200 miljoen euro 
staatsinkomsten is berekend. Daaruit bleek dat er 126 miljoen euro van de horeca-opbrengst 
bij onze winst is opgeteld. Wij hebben betoogd dat het niet mogelijk is om het 
verdelingspercentage van 50/50 ter discussie te stellen. Bijgaand tref je aan een 
inventarisatie van argumenten ter onderbouwing van onze stelling. 

4. Tot slot voeg ik nog een afschrift van de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland gericht aan 
de Minister-President inzake kansspelbelasting op speelautomaten toe. 

Ik vertrouw erop dat de inhoud van dit schrijven betrokken wordt bij jullie afweging ten aanzien 
van ons voorstel. Dat voorstel tref je volledigheidshalve bijgaand aan. Graag verneem ik hoe de 
stand van zaken is. 

In bezit van: 
.15.061/1..C.F.1111E101181. 

ISO 9001:2000 
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Aan de Staatssecretaris van Financiën 
De heer mr. drs. J.C. de Jager 
Postbus 20201 
2500 EE 's-GRAVENHAGE 

Onderwerp : kansspelbelasting speelautomaten Datum 	: 18 april 2008 
Kenmerk : van.bri.08-0157/JW 	 Bijlage(n) : 

Geachte heer De Jager, 

Graag willen wij u bedanken voor het gesprek van 27 maart jl. over de voorgenomen invoering van 
kansspelbelasting op speelautomaten, alwaar wij de mogelijkheid kregen relevante rapporten 
waaruit de voor onze branche desastreuze gevolgen van de maatregel (en van het eveneens per 
1 juli 2008 in te voeren rookverbod) blijken, aan u te overhandigen c.q. toe te lichten (2x KPMG en 
1 x Ernst & Young). Met genoegen hebben wij uwerzijds mogen vernemen dat deze rapporten niet 
worden betwist. 

In ons gesprek hebben we tevens gesproken over de interpretatie van de in de Eerste Kamer 
aangenomen motie Biermans. Zowel uw medewerkers als wij hebben aangegeven dat deze motie 
specifiek betrekking heeft op de gevolgen van de maatregel voor onze branche en niet zozeer op 
die voor de Nederlandse economie in het algemeen. Anders dan de email van uw Ministerie van 
18 maart 2008 suggereert, heeft het antwoord op de motie wel degelijk invloed op het — naar de 
mening van de Eerste Kamer — wel of niet moeten invoeren van de belastingmaatregel, zo leert ons 
navraag over de strekking van de stemverklaring van CDA en PvdA. In dit verband hebt u 
opgemerkt dat een belastingopbrengst van de maatregel die lager ligt dan de opbrengst voorheen, 
eveneens een reden kan zijn de maatregel niet in te voeren. 

Wat betreft compensatie c.q. afwentelingsmogelijkheden hebt u aangegeven met de Minister van 
Justitie gesproken te hebben over bijstelling c.q. verhoging van het maximum gemiddelde uurverlies 
en ons geadviseerd met hem contact op te nemen. Wij hebben inmiddels een afspraak met de 
Minister gepland voor 22 april as. Voorts biedt het uitkeringspercentage volgens u ruimte. Reeds 
eerder hebben wij, en overigens ook Holland Casino, gemotiveerd aangegeven dat verlaging van dit 
percentage met het oogmerk een verhoging van het bruto spelresultaat, niet werkt. Dit is door u met 
zoveel woorden onderkend, waar u in de Memorie van Toelichting op Tweede nota van wijziging op 
het Belastingplan 2008 (31 205) stelt: "Ook heeft de sector mij ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden om de belasting af te wentelen in deze specifieke branche kleiner zijn dan in andere 
branches". Op de (on)mogelijkheid de lastenverzwaring af te wentelen op de mede-exploitant gaan 
we hieronder nader in. 

Voorts hebben we tijdens het gesprek een aantal vragen van uw Ministerie beantwoord, waaronder 
die in bovengenoemde email van 18 maart 2008. 

In bezit van: 
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Tijdens het gesprek hebt u ons een tweetal vragen voorgelegd, waar we nog nader op terug zouden 
komen. Ze betreffen de kosten die de mede-exploitant moet maken in verband met de exploitatie 
van kansspelautomaten, en onze visie op een door u aangedragen alternatief voor de voorgenomen 
belastingmaatregel, te weten kansspelbelasting over alle gewonnen prijzen. Hieronder gaan we op 
deze vragen in, bij welke gelegenheid we ook nog enkele andere zaken toelichten. 

1. 	Kosten mede-exploitant in verband met de exploitatie van speelautomaten  

De mede-exploitant moet kosten maken die verband houden met de exploitatie van 
kansspelautomaten. Deze betreffen met name het ter beschikking stellen van ruimte, stroomkosten, 
personeelskosten (geldbeheer c.q. wisselen, bijvullen, leeghalen en afstorten, alsmede toezicht 
houden op verslaving), wisselgeld (bankkosten), leges, verzekeringen, schoonmaak, cursussen 
(sociale hygiëne) en administratiekosten. Over deze kosten hebben wij uitvoerig overleg gepleegd 
met Koninklijk Horeca Nederland. Ze komen neer op 70 — 75 % van het bruto spelresultaat van de 
mede-exploitant. 

In genoemde email van 18 maart 2008 wordt gesteld dat "niet aannemelijk is dat de totale 
winstgevendheid voor de exploitant en mede-exploitant tezamen van horeca-automaten lager is dan 
die van de amusementscentra. Dat betekent dat een andere verdeling van het bruto spelresultaat 
zou kunnen resulteren in zowel winst voor de exploitant als voor de mede-exploitant". 
Wij zijn van mening dat je niet mag spreken van een gezamenlijke winstgevendheid. De omzet van 
de automaat moet voor de mede-exploitant bezien worden als onderdeel van zijn totale 
bedrijfsvoering. In het ene café is de omzet na aftrek van bovengenoemde kosten een extraatje, in 
het andere is die broodnodig om de huur te kunnen betalen. Voorts veronderstelt uw ministerie dat 
zomaar een andere verdeling ten nadele van de mede-exploitant kan worden afgesproken. Wij 
attenderen u erop dat de huidige verdeling is gebaseerd op een decennia lange praktijk en 
neergelegd in langlopende contracten (doorgaans 5 jaar). Bovendien zullen mede-exploitanten bij 
een dubbele afname van hun inkomsten uit de automaat (kansspelbelasting en lager 
verdelingspercentage) veel eerder geneigd zijn de ruimte die de automaat inneemt toe te voegen 
aan hun horeca-activiteiten. Wij vrezen dat (nagenoeg) alle opsteladressen in de horeca voor ons 
verloren gaan. 

2. 	Kansspelbelastinq over alle prijzen  

Op 27 maart jl. hebben we tevens gesproken over het al of niet van toepassing zijn van het 
casinoregime. Naast het feit dat het meten van prijzen op automaten gemakkelijk, technisch 
haalbaar en ons inziens juridisch zuiver is, hebben wij tevens aangegeven dat ook in het 
casinoregime de vrijstellingsgrens van € 454 is meegenomen en deze derhalve niet louter een 
doelmatigheidsmaatregel betrof maar wel degelijk ook een toepassing c.q. uitwerking van het 
buitenkansbeginsel. Men heeft nl. destijds bij de uitgang van Holland Casino mensen geënquêteerd 
die het Casino met tenminste fl 1.000 méér verlieten dan ze binnengegaan waren. De sommatie van 
die spelwinsten leverde een bedrag op corresponderend met het bruto spelresultaat, vandaar dat 
die laatste als grondslag voor de heffing is vastgesteld. Zie MvT Wijziging van de Wet op de 
kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet, 30 583 nr. 3, artikelsgewijze toelichting 
op Artikel 1, onderdeel C (artikel 3 van de Wet op de kansspelbelasting). Zou men een zelfde 
enquête houden onder de spelers die een amusementscentrum verlaten, dan zou blijken dat de 
totale winst boven € 454 bij lange na niet correspondeert met het bruto spelresultaat. Dat is logisch 
ook; de inzet-, winst en verliesmogelijkheden liggen in de amusementscentra veel lager dan in 
Holland Casino. 

Tijdens het gesprek hebt u een alternatief voorgelegd, nl. kansspelbelasting over alle prijzen, dus 
zonder vrijstellingsgrens. 
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Kansspelbelasting over alle gewonnen prijzen is een interessante gedachte die als mogelijke variant 
goed past in een discussie over het hele kansspelbelastingregime, de daarbij behorende 
vrijstellingsgrens en het gehanteerde belastingtarief. Over prijzen tot 454 wordt geen 
kansspelbelasting geheven en daarboven 29 %, ongeacht de hoogte van de prijs. In de loop der 
jaren zijn de te winnen prijzen bij onze collega kansspelaanbieders (Lotto/toto, Holland Casino, 
Staatsloterij, Postcodeloterij, Bankgiroloterij, Sponsorloterij) echter gestegen tot tientallen miljoenen 
euro's en een progressief kansspelbelastingtarief ligt dan voor de hand, zeker gezien het 
buitenkansbeginsel dat eraan ten grondslag ligt. Daarmee kunt u ook substantieel hogere 
belastinginkomsten genereren; afhankelijk van de te kiezen schijven en tarieven 60 — 85 mln. 

Toegespitst op onze sector hebben we te maken met het fenomeen dat spelers met een bepaald 
budget spelen, zij kopen voor een bepaald bedrag amusement en als dat bedrag op is, stoppen zij. 
Gevolg van kansspelbelasting over alle prijzen is dat de speler eerder door zijn geld heen is, maar 
zeker niet méér zal verspelen. En dat betekent dat per saldo de exploitant de belasting draagt. 

Uw huidige voorstel luidt 29 % over het bruto spelresultaat. Bij het in de praktijk gehanteerde 
uitkeringspercentage van 80 % betekent dat 29 % over 20 % van de inworp. Een heffing van 29 % 
over alle prijzen — 80 % van de inworp - betekent derhalve een belastingverviervoudiging ten 
opzichte van het huidige voorstel. Het huidige voorstel kan de sector al niet opbrengen, laat staan 
een verviervoudiging ingeval van kansspelbelasting over alle prijzen. 

Gekeken naar een kansspelbelastingpercentage over alle prijzen dat de sector wel kan opbrengen 
zonder dat de continuïteit in gevaar komt, komen we uit op ca 4 tot 5 %. Overigens is een dergelijk 
voorstel nog niet besproken met onze achterban. 

Kansspelbelasting over alle prijzen, een progressief tarief etc. bieden veel mogelijkheden, en zijn 
voor ons bespreekbaar. Voor u bieden ze het voordeel dat ook bij anderen meer belasting kan 
warden gegenereerd. Wij pleiten dan ook met klem voor uitstel van de invoering van "onze" 
kansspelbelastingmaatregel onder gelijktijdige start van een brede gedachtewisseling over het totale 
kansspelbelastingregime met alle belanghebbende partijen. 

3. 	Enkele overige zaken  

a. Heffingsgrondslag 

In de mail van 18 maart 2008 stelt uw Ministerie dat de uitkering aan de mede-exploitant ook deel 
uitmaakt van de grondslag van de kansspelbelasting. Wij hebben al eerder aangegeven dat het 
omzetdeel van de mede-exploitant niet in de heffingsgrondslag mag worden betrokken, maar 
afgezien daarvan wordt "de markt" door u ten onrechte als één geheel gezien. De exploitatie van 
amusementscentra en van automaten in de horeca zijn twee verschillende activiteiten. Wanneer we 
focussen op de amusementscentra, dan blijkt het gevolg van de belastingmaatregel volgens KPMG 
een winstdaling van E 95 mln. naar 10 mln, te zijn. Dat is een terugval van bijna 90 % I. Als 
percentage van het totale vermogen in de amusementscentra (ca. 750 mln.) is dat een rendement 
van slechts 1,3 % voor belastingen, terwijl voor onze branche volgens Ernst & Young een 
rendement voor belastingen is vereist van 17,24 %I Daarbovenop komt dan nog eens het 
rookverbod, wat voor de amusementcentra resulteert in een totaalresultaat van 4- E 39 mln. 

b. Kostenreductie? Kostenverhoging! 

In het gesprek van 27 maart jl. hebben we aangegeven dat de voorgenomen belastingmaatregel 
eerder tot kostenstijgingen leidt dan dat zij kan worden opgevangen door kostenreductie. Als 
kostenverhogende factoren willen we benadrukken: 
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Toenemende administratieve lasten, omdat naast het nieuwe kansspelbelastingsysteem het 
huidige BTW regime voor de eveneens door ons geëxploiteerde behendigheidsautomaten, 
geluids- en amusementsapparatuur blijft bestaan. Voorraadbeheer wordt problematisch 
omdat onderdelen gebruikt worden voor zowel kansspel- als de overige apparatuur. 
Servicewagens en onderhoudsmateriaal worden ingezet voor onderhoud aan zowel 
kansspel- als behendigheidsautomaten. Dat alles geeft administratieve 
toereken in gs pro blem en. 
Wij vragen ons overigens af hoe deze enorme stijging van administratieve lasten te rijmen 
valt met het regeringsbeleid deze lasten juist te verlagen. 
Incassorisico voor het door de mede-exploitant te dragen, maar door de exploitant 
regelmatig voor te financieren deel van de kansspelbelasting 
Door de sterk verminderde rentabiliteit c.q. waardedaling van de branche zullen 
kredietverschaffers en investeerders een andere positie innemen en een hogere 
risicovergoeding eisen, bovenop de al sterk toegenomen (euribor)rentevoet, wat leidt tot 
stijging van financieringskosten 
Het door uw Ministerie veronderstelde openbreken van langlopende contracten met mede-
exploitanten (zie email van 18 maart 2008) gaat, indien juridisch al mogelijk, gepaard met 
schadeloosstellingen, alsmede juridische bijstands- en proceskosten. 
Terzijde merken we op dat het openbreken van contracten met als doel een lager 
percentage van de omzet voor de mede-exploitant, mede gezien de sterk gedaalde 
rentabiliteit van de sector, uitnodigt tot het doen van grijze en zwarte aanbiedingen vanuit 
malafide exploitanten. Wij worden daar bij aflopende contracten nu al mee geconfronteerd. 
Dit fenomeen zal voorts effect hebben op de uiteindelijk te genereren belastingopbrengsten. 

Daarnaast spelen nog enkele algemene kostenverhogende factoren ons parten, zoals: 

Toenemende huisvestingskosten als gevolg van stijgende energieprijzen (m.n. 
amusementscentra). 
De inflatie zal naar verwachting stijgen. Dat leidt tot een autonome kostenstijging. 

Voorts merken we op dat besparing op arbeidsplaatsen niet mogelijk is. De belastingmaatregel 
heeft nl. in principe geen effect op het bruto spelresultaat. De voor dat resultaat te verrichten 
werkzaamheden, waarbij met name gedacht wordt aan geldhandelingen, (technische) service op 
automaten, contacten met mede-exploitanten, toezicht in de amusementscentra, blijven daardoor 
gelijk. Wij attenderen er overigens op dat vanuit onze verantwoordelijkheden met betrekking tot 
preventie (zoals toegangscontrole, voorlichting, aanspreken van probleemspelers) en ook om 
veiligheidsredenen (overvallen) een bepaalde minimumbezetting van de amusementscentra vereist 
is, ook als het bruto spelresultaat, in het bijzonder als gevolg van het in te voeren rookverbod, daalt. 
Zoals u bekend is de invoering van het rookverbod per 1 juli 2008 een feit. Dit verbod heeft een 
grote impact op onze branche, zoals uit de effectrapportage van KPMG blijkt. 

Kostenverlagende effecten van de belastingmaatregel zijn ons niet bekend. Wij vernemen ze graag 
van u. U mag er daarbij overigens van uit gaan dat wij op grond van reguliere bedrijfseconomische 
principes reeds zeer kostenbewust te werk gaan. Wij verwijzen daarvoor ook graag naar het KPMG 
rapport kengetallen speelautomatenbranche 2003 — 2006, waar op blz. ix wordt opgemerkt: 
"Aangezien de kosten absoluut en relatief minder gedaald zijn dan in 2005 kan geconcludeerd 
worden dat de rek uit de in 2005 ingezette kostenreductie inmiddels bereikt is." 

Graag attenderen wij u nog op de uitvoeringsproblemen die de belastingmaatregel met zich brengt. 
Naast de hierboven reeds aangehaalde incasso-perikelen en toenemende administratieve 
complexiteit rijst bijvoorbeeld nog de vraag of de mede-exploitant BTW verschuldigd is over het aan 
hem toekomende deel van de omzet (bruto spelresultaat minus kansspelbelasting). 
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4. 	Slot 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Voor het overige verwijzen wij naar de reeds in uw 
bezit zijnde rapporten van KPMG (2X) en Ernst & Young, die wat betreft de economische 
(schok)effecten van de belastingmaatregel (en het rookverbod) op onze sector voor zich spreken. 
Tezamen met het hierboven gestelde menen wij voldoende materiaal aangereikt te hebben voor 
een solide beantwoording van de motie Biermans in de Eerste Kamer. Maar indien gewenst zijn wij 
vanzelfsprekend bereid om nog een nadere toelichting te geven. Zoals eerder al opgemerkt pleiten 
wij voor uitstel van de belastingmaatregel, teneinde een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te 
vinden. 

Vriendelijke oet, 



VAN Speelautomaten Branche-organisatie 

Wilhelmina laan 3 

3743 DB BAARN 

Zuidwest/kantoor Terneuzen 

Telefoon 0800 - 0543 

Telefax (0115) 62 03 99 

heffing 

Doorkiesnummer 

Datum 

21 januari 2010 

Uw kenmerk 

> Postbus 450 
	

4530 AL TERNEUZEN 

Kenmerk 

KSB/4805 
Betreft 

Toezending concept verslag 13 januari 2010 

Geachte heer 

Op 13 januari 2010 vond op uw verzoek een overleg plaats tussen de VAN, het ministerie van 
Financiën en de belastingdienst. Zoals afgesproken ontvangt u hierbij het concept verslag. 

Uw spoedige reactie wacht ik af. 

Hoogachtend, 

Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Terneuzen 

de inspecteur 
namens deze 

Bezoekadres 

Rosegracht 1 

TERNEUZEN 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 



Doorkiesnumme 

Datum 

24 juni 2011 

VAN Speelautomaten  Branche-organisatie 

Zuidwest/kantoor Terneuzen 

Telefoon 0800 - 0543 

Telefax (0115) 62 03 99 

> Postbus 450 	 4530 AL TERNEUZEN 	
Kansspelbelasting 

Wilhelminalaan 3 

3743 DB BAARN 
	

Uw kenmerk 

Kenmerk 

KSB/4805 
Betreft 

Aanhouden van uitspraken op bezwaarschriften 

Geachte hee 

Medio 2009 is op uw initiatief met uw juridisch adviseur Advocatenkantoor Spigthoff (hierna: Spigthoff) 
overeenstemming bereikt over het aanhouden van uitspraken op bezwaarschriften tegen de voldoening 
van kansspelbelasting op aangifte en tegen naheffingsaanslagen. 

In de brief van 13 mei 2009 vraagt Spigthoff om uitspraak te doen bij de voor de proefprocedures 
geselecteerde posten en gelijktijdig om over te gaan tot het aanhouden van alle overige bezwaren. Dit 
verzoek is gebaseerd op een overleg binnen de VAN. Daarna is een brief- en mailwisseling  ontstaan 
die geëindigd  is met de brief van Spigthoff van 3 augustus 2009 en de brief van mijn colleg 

van 10 augustus 2009. In deze laatste brief wordt verwezen naar mijn brief van 31 juli 
2009. Hierin zegt de Belastingdienst toe dat indieners van bezwaren die niet vragen om het bezwaar 
aan te houden gevraagd zal worden of zij willen dat het bezwaar wordt aangehouden. Deze afspraak 
heeft voor zover ik kan overzien in het verleden niet geleid tot problemen. 

Recent wordt de Belastingdienst echter geconfronteerd met 'tegengestelde' verzoeken van exploitanten 
waaronder leden van de VAN. Diverse exploitanten eisen dat de Belastingdienst thans wel uitspraak 
doet op oude en nieuwe bezwaarschriften. Om hun eisen kracht bij te zetten zijn aan de 
Belastingdienst tientallen ingebrekestellingen gezonden (zie bijgevoegde geanonimiseerde 
ingebrekestelling als voorbeeld). 

De nakoming van het verzoek van de VAN tot aanhouding van de bezwaren en de eisen van leden van 
de VAN tot het doen van uitspraken op bezwaar zorgen voor een conflictsituatie. De genoemde 
ingebrekestellingen maken het voor mij niet meer mogelijk om te voldoen aan de afspraak met u van 
medio 2009. Zoals ik ook heb gemeld in mijn brief van 31 juli 2009 zal ik gehoor moeten geven aan 
sommaties tot het doen van uitspraak op bezwaar. In de overige gevallen zal de uitspraak op bezwaar 
worden aangehouden conform de toezeggingen in de brieven van 31 juli 2009 en 10 augustus 2009. 
Graag verneem ik uw reactie op het voorgaande. 

Bezoekadres 

Rosegracht 1 

TER NEUZEN 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 
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Hoogachtend, 

Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Terneuzen 
de inspecteur 
namens deze 



VAN SPEELAUTOMATEN 
Branche-organisatie t  
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Wilhelmi nalaat) 3 

3743 DB Baarn 
Beldstingclienst-Zu~l~ré—nr -esuzen 

Postbus 12 

3740 AA Baarn 

Telefoon: (035)542 75 23 

Fax: (035) 5,12 76 23 

E-mai1: mail@vaninfo.nl  

  

Postbus 450 
4530 AL TERNEUZEN 

Baarn, 5 juli 2011 
Ref: W/er/313.1-0705 

Betreft: aanhouden van uitspraken op bezwaarschriften 

Geachte heer 

Naar aanleiding van uw brief van 24 juni jl. kenmerk KSB/4805 inzake bovengenoemd 
onderwerp berichten wij u het volgende. 

Het spijt ons te moeten vernemen dat er kennelijk een aantal exploitanten is dat in afwijking 
van de tussen de VAN en de Belastingdienst gemaakte afspraken over het aanhouden van 
bezwaarschriften, thans van u uitspraak op bezwaar vragen. De redenen daarvoor kennen we 
niet, en het gebeurt in ieder geval niet op voorspraak of advies van de VAN of haar adviseur 
Spigthoff. 

Wij begrijpen dat ti gehoor moet geven aan de sommaties van bedoelde exploitanten om 
uitspraak op bezwaar te doen. 1-let staat immers een ieder vrij zulks van de Belastingdienst te 
vragen. Tegelijkertijd hoeft ons inziens niets eraan in de weg te staan de gemaakte 
afspraken/toezeggingen ten aanzien van de exploitanten die een dergelijk verzoek niet doen, 
te continueren. 

Voor ons eigen begrip en eventuele communicatie naar onze leden zouden wij overigens 
graag van u willen vernemen om hoeveel exploitanten het gaat, en voor zover bekend, het 
aantal VAN leden onder hen. 

Desgewenst zijn we graag bereid tot overleg. iiimoribd e 

:Algemee secretaris 

KvK Oost-Brabant No. 40215040. 

Aangesloten bij het MKB Nederland. 
Lid van de.Buropese Fetierdie van. Autoingtenverefikingol "guroiliae: 

Iedere aansprakelijkheid k. himerta.tht 	 . 
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VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
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Datum 

21 juli 2011 

Uw kenmerk 

JW/er/313.1-0705 

Wilhelminalaan 3 

3743 DB BAARN 

 

Kenmerk 

KSB/4805 
Betreft 

Aanhouden van uitspraken op bezwaarschriften 

Geachte heer 

In uw brief van 5 juli 2011 geeft u aan dat de verzoeken van exploitanten van kansspelautomaten om 
uitspraak te doen op hun bezwaarschriften niet op voorspraak of advies van de VAN of haar adviseur 

plaatsvinden. Verder stelt u in uw brief enkele vragen. 

U vraagt om hoeveel exploitanten het gaat en voor zover bekend, het aantal VAN-leden onder hen. Het 
loopt inmiddels tegen de twintig exploitanten die samen om vele tientallen uitspraken vragen. Het is bij 
de Belastingdienst niet bekend wie lid is of was van de VAN. Indien u de tweede vraag beantwoord wilt 
hebben verzoek ik u mij een lijst met VAN-leden te zenden zodat ik het aantal leden dat niet (meer) 
wenst dat de bezwaren worden aangehouden aan u kan doorgeven. 

Tot slot bevestig ik uw standpunt dat de gemaakte afspraken op dit punt voor de overige 
bezwaarschriften worden gecontinueerd. 

Hoogachtend, 

Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Terneuzen 

de inspecteur 
namens deze 

Bezoekadres 
In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 	 Rosegracht 1 

TERNEUZEN 
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Datum 

12 oktober 2011 

Uw kenmerk 
Postbus 12 

3740 AA BAARN 

 

Kenmerk 

KSB/4805 
Betreft 

Toezending concept verslag gesprek 29 september 2011 

Geachte 

Op 29 september 2011 vond op uw verzoek een overleg plaats tussen de VAN, het ministerie van 
Financiën en de belastingdienst. Zoals afgesproken ontvangt u hierbij het concept verslag. 

Uw spoedige reactie wacht ik af. 

Hoogachtend, 

Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Terneuzen 
de inspecteur 
namens deze 

Bezoekadres 

Rosegracht 1 

TERNEUZEN 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 
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VAN SPEELAUTOMATEN 
Branche-organisatie 

Wilhelminalaan 3 
3743 DB Baarn 

Postbus 12 
3740 AA Baarn 

Telefoon: (035)542 75 23 
Fax: (035) 542 76 23 

E-mail: mail@vaninfo.n1  

Belastingdienst 
Zuidwest/kantoor Terneuzen 
Team kansspelbelasting 
Postbus 450 
4530 AL Terneuzen 

Baarn, 8 november 2011 
Ref.: DvdD/er/313.1-1108 

Betreft: Maandelijks bezwaar Ksb 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens de VAN speelautomaten branche-organisatie vraag ik uw aandacht voor het 
volgende. 

Tegen de Kansspelbelasting over de omzet van kansspelautomaten lopen enkele 
(proef)procedures. Sommige advocaten roepen de belastingplichtige exploitanten nog steeds 
op om maandelijks bezwaar te maken tegen de aangifte kansspelbelasting. 
In de ontvangstbevestiging die de Belastingdienst aan de indieners stuurt, staat vermeld dat 
het niet nodig is om tegen (betaalde) aangiftes voor komende tijdvakken bewaarschriften in te 
dienen. Daarbij wordt ook gerefereerd aan een overleg dat tussen het ministerie van 
Financiën, de Belastingdienst en de VAN branche-organisatie begin dit jaar heeft 
plaatsgevonden. 

Aangezien de bovengenoemde oproep van advocaten toch verwarring zaait bij onze leden 
verzoek ik u voor alle duidelijkheid en zekerheid te bevestigen dat het maandelijks indienen 
van bezwaar achterwege kan blijven. Indien en voorzover uit de uitspraak van de (hoogste) 
rechter in bovengenoemde proefprocedures (of eventueel uit een uitspraak in een 
vergelijkbare procedure) blijkt dat geen kansspelbelasting is verschuldigd of dat op aangifte te 
veel is betaald zullen alle aangiften kansspelbelasting conform deze uitspraak worden herzien, 
onverschillig of daartegen al dan niet bezwaar is gemaakt. Met andere woorden, er zal geen 
sprake zijn van het intreden van formele rechtskracht van aangiften waartegen geen bezwaar 
is ingediend. 

Indien u dit bevestigt, kunnen wij onze leden dienovereenkomstig berichten. 

Hoogachtend, 

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsuinsprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
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Kenmerk 
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Betreft 

uw brief van 8 november 2011 

Geachte heer/mevrouw, 

In uw brief van 8 november 2011 vraagt u om bevestiging door de Belastingdienst van uw weergave 
van de afspraken over het indienen van bezwaarschriften ten aanzien van de heffing van 
kansspelbelasting over de bruto spelopbrengst. Hierover het volgende. 

Medio 2008 zijn er diverse besprekingen geweest tussen de VAN en met ministerie van Financiën en 
de belastingdienst. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het volgen van de 'koninklijke weg'. 
Exploitanten van kansspelautomaten doen maandelijks een tijdige en volledige aangifte en betaling, 
waarbij éénmaal bezwaar maken tegen de voldoening op aangifte volstaat voor alle volgende 
tijdvakken waarover tijdig en volledig is betaald. Verder is afgesproken dat vier proefprocedures 
worden opgestart. Uiteindelijk zal in hoogste instantie over de geschilpunten worden beslist. Tot die tijd 
worden de bezwaarschriften tegen de voldoening op aangifte aangehouden. De bëlastingdienst en de 
(leden van) de VAN conformeren zich aan de uitkomsten van de proefprocedures. Indien geheel of 
gedeeltelijk ten onrechte kansspelbelasting op aangifte is voldaan zal deze worden gerestitueerd 
voorzover deze voldoening nog niet definitief vaststaat. Indien de exploitant de koninklijke weg heeft 
bewandeld en eenmaal bezwaar heeft gemaakt kan in dit kader van uit worden gegaan dat alle 
volgende tijdvakken, waarbij aan de voorwaarden voor de koninklijke weg is voldaan, als niet 
onherroepelijk vaststaande voldoeningen op aangiften worden gezien. 

Ik ga er van uit dat de voornoemde afspraken voldoende duidelijk zouden moeten zijn voor de 
betrokken partijen. Eén en ander is bevestigd in de verslagen van de gesprekken die op 13 januari 
2010 en 29 september 2011 tussen partijen hebben plaatsgevonden. Ook wordt in iedere 
ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift tegen de voldoening de belastingplichtige er op gewezen 
dat eenmaal bezwaar maken volstaat. In uw brief geeft u aan dat sommige advocaten oproepen om 
toch bezwaar in te dienen wat verwarring zaait bij uw leden. U vraagt om bevestiging van de afspraken 
zoals deze door u zijn geformuleerd. In de vorige alinea heb ik nogmaals de gemaakte afspraken op dit 
punt weergegeven. 

Op enkele punten wijkt de weergave van de afspraken in uw brief enigszins af van hetgeen naar de 
mening van de belastingdienst is afgesproken. Hierna ga ik kort in op deze verschillen. 

Bezoekadres 

Rosegracht 1 

TERNEUZEN 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 
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U geeft aan dat niet alleen de uitkomst van de proefprocedures doorslaggevend is, maar ook de 
uitkomsten van eventuele uitspraken in vergelijkbare procedures. Deze afspraak is niet gemaakt. De 
belastingdienst blijft uitsluitend aansluiten bij de uitkomst van de proefprocedures. Individuele 
uitspraken in andere procedures zullen door de belastingdienst voor het doen van uitspraak op de aan 
te houden bezwaren buiten beschouwing worden gelaten nu deze procedures zien op individuele feiten 
en omstandigheden. 

Verder geeft u aan dat herziening van de voldane kansspelbelasting plaatsvindt, onverschillig of 
daartegen al dan niet bezwaar is gemaakt. Deze formulering is naar mijn mening niet volledig. 
Herziening vindt plaats indien de koninklijke weg is bewandeld en geldt daarbij voor het tijdvak 
waarvoor bezwaar is gemaakt en alle volgende tijdvakken waarbij de koninklijke weg is bewandeld. 

Ik ga er van uit dat het voorgaande en hetgeen is vastgelegd in de verslagen van de gesprekken van 
13 januari 2010 en 29 september 2011 voldoende houvast geven om de genoemde verwarring bij uw 
leden weg te nemen. 

Hoogachtend, 

namens de inspecteur 

Belastingdienst/Zuidwest 



JBEDRIJF)  

Onderwerp: 	 FW: verzoek om overleg 

Van 	 D\)'' 	kminfin.nl>  
Aan 	 HetBrancheBureau.nl>,  
Cc: 	 FORM 	 Ta),minfin.nl>  
Datum: 20-11-2009 15:02 
Onderwerp: RE: verzoek om overleg 

Geachte heer! 	  
Met excuses voor de vertraging deel ik u mee dat wij open staan voor het door u voorgestelde vervolgoverleg. Wij 
wachten het initiatief van uw secretariaat voor het plannen van een datum af. Wie zullen van uw kant aan dit overleg 
deelnemen? 
Met vriendelijke groet, 

Oorspronkelijk bericht 

 

	1HetBrancheBureau.nl]  Van 
Verzonden: woensdag  28 oktober 2009 14:31 
Aani (HANDHAVINGSBELEID) 
Onderwerp: verzoek om overleg 

 

 

Geachte heer 

    

In aansluiting op eerder overleg met betrekking tot kansspelbelasting op speelautomaten zouden wij graag met u en uw 

betrokken medewerkers een vervolgoverleg willen beleggen, waarin wij o.a. de volgende punten zouden willen bespreken: 

- Incassorisico 

- Coulancerente (%) 

- Monitoring effecten Ksb (de Staatssecretaris heeft toegezegd de ksb maatregel te monitoren. Zijn er al 
resultaten bekend en zo ja, wat zijn tot op heden de bevindingen? 

- Mogelijkheden uitstel van betaling/dreiging conservatoir beslag, met het oog op: 

o Investeringsruimte 

o Kredietfaciliteiten bij banken 

Wellicht zijn er ook van uw kant punten die u zou willen bespreken. 

Graag vernemen wij op welke termijn een gesprek kan plaatsvinden. Ons secretariaat wil dan graag op zich nemen een 
concrete datum te plannen. 

	rbbefastingdienst nl> 

Voor uw informatie berichten wij nog dat vanuit de Belastingdienst aan eerder overleg naast u hebben deelgenomen de 

heren
! 

Wij hopen spoedig van u te mogen vernemen. 

Vriendelijke groet, 

Algemeen secretaris 
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Onderwerp: FW: verzoek om overleg 

Van: 
	

aminfin.nl> 
Aan: 	 e as In. stens n > 

	
e astin dienst.nl>, 

Datum: 30-12-2009 08:56 
Onderwerp: FIN: verzoek om overleg 

Ik neem aan dat jullie hier ook bij zijn? 
	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: VAN [mailto:mail(avaninfo.nl]  
Verzonden: woensdag 23 december 2009 16:40 
Aa 	 ?ANDHAVINGSBELEID) 
CC 	 Ide (ONDERSTEUNING_EN_FAC) 
Onderwerp: RE: verzoek om overleg 

Geachte heer1-1 

Hierbij bevestigen wij dat het overleg met mevrouw 
plaatsvinden op woensdag 13 januari 2010 om 10.30 uur te Den Haag. 

In het vertrouwen u hiermee geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

VAN Speelautomaten 
Secretariaat 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 
Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mail@vaninfo.n1  
Website: www.vaninfo.n1 
KvK-nr.: 40215040 

Van: VAN 
Verzonden:  woensdag 9 december 2009 16:30 
Aan:r  
CCI  
Onderwerp: RE: verzoek om overleg 

Geachte heer 

Namens de hee 	bericht ik u dat de heer 	 ook zullen deelnemen aan 
het overleg. Ik zal contact met uw secretaresse opnemen om een aantal data in de tweede week van januari met 
haar af te stemmen. 

zal 
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Agendapunten die wij zouden willen bespreken zullen wij u nog doen toekomen. 

In het vertrouwen u hiermee geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

VAN Speelautomaten 
Secretariaat 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 
Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mail@vaninfo.n1  
Website: www.vaninfo.n1  
KvK-nr.: 40215040 

Van: 
Verzonden: vrijdag  27 november 2009 13:14 
Aan: 	 yan (HANDHAVINGSBELEID) 
CC: VAN 
Onderwerp: RE: verzoek om overleg 

Geachte heel  

Dank voor uw inwilliging van ons verzoek. Gezien het grote aantal deelnemers stel ik voor dat onze secretaresse met uw 

secretaresse contact opneemt over data die in ieder geval u schikken. Uw secretaresse kan dan nagaan of ook de andere 

deelnemers vanuit het Ministerie op die data kunnen. Wij zullen ons dan graag aanpassen aan uw beschikbaarheid. 

Wij hebben begrepen dat uw voorkeur uitgaat naar een bijeenkomst op het Ministerie te Den Haag. 

Vanuit de VAN zullen in ieder geval aanwezig zijn t 	 13n  ik. Komende week heb ik een 
bestuursvergadering en als daaruit nog een toe te voegen persoon komt, laat ik u dat direct weten. 

Tot spoedig. 

Vriendelijke groet, 

Algemeen secretaris 

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 
Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mail@vaninfo.n1  
Website: www.vaninfo.n1 
KvK-nr.: 40215040 

iA Denk aan het milieu voordat u print. 
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„ 	 ..„ 	... .„ 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten wordt niet aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, clissemination or other use of, or taking of any action in reliance 
upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. This message shall not 
constitute any obligations. We accept no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Van:i 	 IHANDHAVINGSBELEID) 
Verzonden: vrijdag 20 november 2009 15:00 
Aar 
CC: 	 ARTICULIEREN_EN_FOR); 	 abelastingdienst. n1  
Onderwerp: RE: verzoek om overleg 

Geachte heer 	  
Met excuses voor de vertraging deel ik u mee dat wij open staan voor het door u voorgestelde vervolgoverleg. Wij 
wachten het initiatief van uw secretariaat voor het plannen van een datum af. Wie zullen van uw kant aan dit overleg 
deelnemen? 
Met vriendelijke  groet, 

	 orsoronkeliik bericht 	  
Van:  
Verzonden: woensdag  28 oktober 2009 14:31 
Aan:1 (HANDHAVINGSBELEID) 
Ond rwerp:  verzoek  om overleg 
Geachte heer 

  

IHetBrancheBureau.nli  

  

     

In aansluiting op eerder overleg met betrekking tot kansspelbelasting op speelautomaten zouden wij graag met u en uw 

betrokken medewerkers een vervolgoverleg willen beleggen, waarin wij o.a. de volgende punten zouden willen bespreken: 

- Incassorisico 

- Coulancerente (%) 

- Monitoring effecten Ksb (de Staatssecretaris heeft toegezegd de ksb maatregel te monitoren. Zijn er al 

resultaten bekend en zo ja, wat zijn tot op heden de bevindingen? 

- Mogelijkheden uitstel van betaling/dreiging conservatoir beslag, met het oog op: 

o Investeringsruimte 

o Kredietfaciliteiten bij banken 

Wellicht zijn er ook van uw kant punten die u zou willen bespreken. 

Graag vernemen wij op welke termijn een gesprek kan plaatsvinden. Ons secretariaat wil dan graag op zich nemen een 
concrete datum te plannen. 

Voor uw informatie berichten wij nog dat vanuit de Belastingdienst aan eerder overleg naast u hebben deelgenomen de 
heren 

Wij hopen spoedig van u te mogen vernemen. 
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Vriendelijke groet, 

Algemeen secretaris 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet toegeStaan. Er kunnen 
geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten wordt niet aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain 
confidentie{ and/or privileged materie!. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any 
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. This 
message shall not constitute any obligations. We accept no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

• 	 ,,,,, 
De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door 
anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet 
aanvaard, 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and rnay contain confidentie( and/or privileged materie'. Any review, 
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is 
prohibited. This message shall not constitute any obligations. We accept no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl. 



Overzicht maatregelen Belastingplan 2010 

Hieronder is een kort overzicht gegeven van de belangrijkste in het Belastingplan 2010 en 
aanverwante wetsvoorstellen opgenomen maatregelen die van belang zijn voor het 
bedrijfsleven. Er is een onderverdeling gemaakt tussen tijdelijke maatregelen die zijn bedoeld 
als aanvullende crisismaatregelen, structurele maatregelen die met name zien op het 
bevorderen van ondernemerschap en maatregelen met het oog op het verminderen van 
administratieve lasten. Ten slotte wordt een aantal maatregelen genoemd die in het 
Belastingplan 2010 worden aangekondigd of al eerder zijn aangekondigd. 

Aanvullende tijdelijke crisismaatregelen 
Het kabinet komt met de volgende aanvullende tijdelijke crisismaatregelen: 

De mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening voor BV's/NV's wordt 
optioneel verruimd van één tot drie jaar. Dit betekent dat verliezen tot en met 2006 
kunnen worden teruggewenteld. Indien gebruik wordt gemaakt van de verruimde 
carry back wordt de voorwaartse verrekening beperkt van negen tot zes jaar. De 
twee jaar extra carry back wordt gemaximeerd op € 10 miljoen per jaar. 

2. De regeling voor willekeurige afschrijving wordt verlengd met één jaar. Dit 
betekent dat investeringen gedaan in 2010 in twee jaar kunnen worden 
afgeschreven, 50% in 2010 en 50% in 2011. 

3. De afdrachtvermindering onderwijs wordt in 2010 met € 60 miljoen verruimd. Dit 
krijgt vorm door uitbreiding van de regeling om werknemers op het 
startkwalificatieniveau te brengen voor reïntegratie- en vervolgbanen en het 
introduceren van verhogingstrajecten om werknemers op te leiden op hoger 
niveau. 

4. De eerste schijf van de afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk wordt 
in 2010 verlengd van € 150.000 tot € 220.000. Dit levert in totaal € 60 miljoen aan 
extra afdrachtvermindering op voor S&O werkzaamheden. 

5. Er wordt een garantieregeling voor woningbouwprojecten uitgewerkt. Deze 
regeling heeft tot doel om te zorgen dat woningbouwprojecten niet stil komen te 
liggen c.q. eerder van start kunnen gaan. De precieze inhoud en omvang van deze 
garantieregeling is nog niet duidelijk. 

6. Er wordt gewerkt aan een uitvoeringstechnische regeling om de negatieve 
gevolgen van de inleners- en ketenaansprakelijkheid weg te nemen. 

7. Er zal een beleidsbesluit gepubliceerd worden waarin de staatssecretaris tijdelijk 
goedkeurt dat het gebruikelijk loon van de DGA lager kan worden vastgesteld als 
de omzet in 2009 en/of 2010 is gedaald. 

Met name de eerste twee maatregelen zorgen samen voor een positief liquiditeitseffect 
voor het bedrijfsleven van meer dan € 2,4 miljard (voor 2010 en 2011 samen), terwijl 
het budgettaire beslag van deze maatregelen samen op transactiebasis € 470 miljoen is. 

VNO NCW 
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Structurele maatregelen  
Naast de crisismaatregelen worden de volgende structurele maatregelen genomen. 

1 Verruiming van de octrooibox naar een innovatiebox en verlaging van het tarief. 
Voortaan vallen alle zaken die onder de WBSO-grondslag horen in de 
innovatiebox. Tevens wordt het tarief van deze box verlaagd van 10% naar 5%. 
Verliezen op innovatieve activiteiten worden aftrekbaar tegen het normale tarief 
van 25,5% in plaats van het lage tarief. Dit geheel levert een lastenverlichting op 
voor het bedrijfsleven van ongeveer € 300 miljoen per jaar. 

2. De budgetten van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek worden 
structureel verhoogd. 

3. Er komen ex-tra middelen beschikbaar voor innovatie. Op de EZ-begroting wordt 
het WBSO-budget voor 2010 met € 210 miljoen verhoogd tot € 700 miljoen. 

4. Het schilderen en stukadoren van woonhuizen ouder dan 15 jaar valt in het lage 
BTW-tarief. Voorgesteld wordt dat schilder- en stukadoorwerkzaamheden aan 
woonhuizen ouder dan 2 jaar voortaan structureel onder het lage BTW-tarief 
vallen. 

5. Schoonmaakwerkzaamheden aan huis worden onder het lage BTW-tarief gebracht. 
6. Het verlaagde BTW-tarief voor boeken wordt verruimd tot "boeken op alle fysieke 

dragers". Daar vallen bijvoorbeeld boeken op CD-ROM onder. 
7. De tonnagebelasting wordt verlaagd. Dit levert voor de Nederlandse scheepvaart 

€ 6 miljoen op. 
8. Voor mobiele werktuigen en werkplaatsen hoeft voor de toepassing van het 

kwarttarief voor de MRB de aparte rittenadministratie, de zogenaamde 60- 
dagenkaart, niet meer te worden bijgehouden. 

9. De vliegbelasting wordt definitief afgeschaft. 

10. Er komt een fiscaal stimuleringspakket voor ondernemerschap. Dit is de invulling 
van het MKB-instrument en levert een structurele lastenverlichting van 
€ 124 miljoen per jaar op. Deze maatregelen houden het volgende in: 
a. de huidige bedragen en aflopende staffel van de zelfstandigenaftrek (ZA) 

blijven in stand. 
b. De ZA wordt beter gericht op winstinkomen. Dit betekent dat de ZA niet meer 

verrekend kan worden met niet-winstinkomen zoals loon. 
c. Niet-verrekende ZA gaat niet verloren maar kan maximaal negen jaar worden 

voortgewenteld (conform voorwaartse verliesverrekening). 
d. Starters mogen de ZA wél nog verrekenen met niet-winstinkomen. Gedurende 

de eerste drie jaar van het ondernemerschap leidt de ZA tot een regulier verlies 
dat drie jaar kan worden teruggewenteld. 

e. Het urencriterium vervalt voor de MKB-winstvrijstelling. 
f. De MKB-winstvrijstelling wordt verhoogd van 10,5% naar 12%. 
g. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt gestroomlijnd en zodanig 

geïntensiveerd (€ 76 miljoen per jaar) dat bij alle investeringsniveaus voortaan 
een hogere KIA wordt verkregen. 

11. Voor DGA's levert het pakket rondom ondernemerschap een structurele 
lastenverlichting op van € 30 miljoen per jaar. De maatregelen luiden als volgt: 
a. In de Successiewet wordt het percentage van de vrijstelling van het 

ondernemingsvermogen verhoogd van 75% naar 90%. Daarnaast is de 
tariefstructuur vereenvoudigd en zijn de hoogste tarieven verlaagd. 

VNO NCW 



3 

b. Naast aanmerkelijkbelanghouders kunnen aandeelhouders met minder dan 5% 
(zgn fictief-aanmerkelijkbelanghouders) ook gebruik blijven maken van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. 

c. De staatssecretaris zal in een apart wetsvoorstel ter versterking van de fiscale 
positie van de DGA het mogelijk maken aanmerkelijkbelangaandelen bij leven 
onbelast te schenken. De fiscale claim die op de verkoper van de aandelen rust, 
wordt dan doorgeschoven naar de ontvanger van het aandelenpakket. 

d. De betalingsfaciliteit voor die gevallen waarin het aanmerkelijkbelangpakket 
wordt overgedragen tegen schuldigblijven van de koopsom wordt verruimd. 
Hierbij gelden geen beperkingen meer met betrekking tot de groep personen 
aan wie overgedragen wordt. 

e. Eenmalig wordt toegestaan dat een ter beschikking gesteld pand kan worden 
ingebracht in de BV zonder heffing van inkomstenbelasting (door middel van 
doorschuiven van de boekwaarde) en zonder de heffing van 
overdrachtsbelasting. 

f. De terbeschikkingsteller krijgt een faciliteit die vergelijkbaar is met de MK13- 
winstvrij stelling. 

g. De terbeschikkingsteller krijgt recht op toepassing van de 
herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve. 

h. De faciliteit voor uitstel van betaling voor de terbeschikkingstellingsregeling 
zal worden versoepeld. Het vereiste dat de belastingschuldige over 
onvoldoende middelen beschikt om de belasting te voldoen, de zogenaamde 
vermogenstoets, vervalt. 

i. De gebruikelijkloonregeling is niet langer van toepassing als het gebruikelijke 
loon niet hoger is dan e 5000 per jaar. In deze gevallen hoeft er dan geen 
loonadministratie te worden opgezet. 

Maatregelen ter vermindering van administratieve lasten 
De staatssecretaris wil verder de administratieve lasten van werkgevers terugdringen met 
de Fiscale vereenvoudigingswet 2010. De belangrijkste voorstellen uit dit pakket zijn: 
1. Het aan elkaar gelijk maken van de verschillende loonbegrippen voor de 

loonbelasting, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke 
bijdrage Zorgverzekeringswet. 

2. Het introduceren van een nieuwe forfaitaire systematiek in de loonheffing voor 
verstrekkingen en vergoedingen aan werknemers. 

Beide voorstellen vormen nog onderwerp van intensief overleg met VNO-NCW en 
MKB-Nederland en het ministerie van Financiën. Daarbij toetsen wij of de 
voorgenomen maatregelen daadwerkelijk tot administratieve vereenvoudigingen 
leiden én dat er vanwege deze maatregelen geen financiële lastenverzwaring of grote 
herverdelingseffecten voor het bedrijfsleven optreden. 

3. Kleine banen van jongeren worden per 2010 vrijgesteld van premieheffing voor de 
werknemersverzekeringen en van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de 
Zorgverzekeringswet. Per 2011 wordt ook de loonheffing op nul procent gezet. De 
werkgeverslasten voor kleine banen worden hiermee verminderd. Van een kleine baan 
is sprake ingeval de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon lager is dan een voor 
die leeftijd gestelde loongrens. 
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4. De drempel voor de Verpakkingenbelasting wordt verhoogd van 15.000 tot 50.000 kg. 
Dit betekent dat bedrijven die minder dan 50.000 kg aan verpakkingen op de markt 
brengt voortaan is vrijgesteld van deze belasting. 

Maatregelen die al zijn aangekondigd of in het Belastingplan worden aangekondigd  
1. De staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat binnen drie maanden - waarschijnlijk 

november 2009 - een wetsvoorstel zal worden ingediend betreffende de beperking van 
renteaftrek in de vennootschapsbelasting. Het gaat hierbij om de introductie van de 
verplichte rentebox voor groepsrente en de aftrekbeperking van rente voor de 
financiering van deelnemingen. Het oogmerk is om de Nederlandse belastinggrondslag 
robuust te maken met betrekking tot internationale groepsrente. De opbrengst van deze 
grondslagverbreding wordt teruggesluisd naar het bedrijfsleven in de 
vennootschapsbelasting. 

2. Op het gebied van de omzetbelasting vervalt per 1 juli 2010 de mogelijkheid om voor 
kortlopend beroepsonderwijs te kiezen voor wel of geen BTW-heffing. Dit keuzerecht, 
waarover een EC-inbreukprocedure tegen Nederland loopt, wordt vervangen door een 
in overleg met VNO-NCW, MKB-Nederland en brancheorganisaties tot stand 
gekomen erkenningsregeling. 

VNO NCW 



Onderwerp: 	 FW: Betr: reactie concept verslag overleg 13 januari 2010 

Varri 	 11  D 
Aan: VAN <maifavaninfo.nl>,  
Datum: 10-02-2010 16:02 
Onderwerp: Betr: reactie concept verslag overleg 13 januari 2010 

,==.C7C. 	===.5.. ..====■ 

Geachte heer 

Uw tekstvoorstellen heb ik met mijn collega's besproken. Ik heb deze integraal overgenomen behoudens één kleine 
aanvulling ter verduidelijking. Bij de eerste aanvulling heb ik toegevoegd: .... volgens de Van ... De tekst van dit onderdeel 
wordt: 

De definitieve tekst van het verslag zal ik u per post doen toekomen, waarna u dit onder uw leden kunt verspreiden. 

Met vriendelijke groet, 

VAN --01-02-2010 15:36:34--- 
ons overleg van 

 

Dank voor het toesturen van het concept verslag van 

  

Van: 	VAN <mallavaninfo.nl>  

Aan: 
	

Obelastinqdienst.nl>  

Datum: 	01-02-2010 15:36 

Onderwerp: reactie concept verslag overleg 13 januari 2010 



Algemeen secretaris 

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 -542 75 23 
Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mailavaninfo.n1  
Website: www.vaninfo.n1  
KvK-nr.: 40215040 

Denk aan het milieu voordat u print. 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet 
toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may 
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use 
of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the 
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intended recipient is prohibited. This message shalf not constitute any obligations. We accept no 
Uability for damage.3 of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

......,„... 	,,., ... 	....,.... 	. 	.--, _. 	— _ 	......... ,.,.... „_ -. .. 	. 	. 	. 	. ._,... 	..... 	. ..,.,_. 	., 	...,., 	, 	 ....,....._ 	......, 
De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door 
anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet 
aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged materie!. Any review, 
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon. this information by persons or entities other than the intended recipient is 
prohibited. This message- shall not constitute any obligations. We accept no iiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messagesIbijiage "VNO-NCW-Belastingplan-2010 maatregelen.pdf" is vetwijderd door Theo T. Enter/Zuidwest/BW] 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl.  
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Onderwerp: 
	

FW: Brief 180310 
Bijlagen: 
	

180310.pdf 

Van: [ 	 1/BLD 
Aan: Mail@vaninfo.ni,  
Datum: 18-03-2010 16:16 
Onderwerp: Brief 180310 

Geachte heer 

Hedenmiddag is per post een brief aan u verzonden. Daarbij is in de adressering aan de VAN weggevallen dat deze brief 
specifiek aan u als secretaris van de VAN is gericht. Mijn oprechte excuus voor deze onvolkomenheid, maar bijgaand een 
kopie van de betreffende brief. 

(Zie het bijgevoegde bestand: 180310.pdfl 

Aanvullend op deze brief merk ik op dat een tekstwijziging van de ontvangstbevestiging bezwaarschrift 
kansspelbelasting, zoals deze telefonisch met u is besproken, al in de loop van de komende week ter hand zal worden 
genomen. 

mvg, 

Belastingdienst / Landelijke Toezicht Organisatie 
Projectleider  
Tel. 023- 

Bezoekadres: 
Mercuriusplein 37, kamer 16.45 Hoofddorp 
Postadres: 
Belastingdienst Holland-midden 
Postbus 222, 2130AE Hoofddorp 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl.  
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Belastingdienst Belastindienst Holland-

midden 

Kantoor Hoofddorp 

> Postbus 222 	 2130AE Hoofddorp 

Telefoon (023) 549 77 77 

Tefefax 

Doorkiesnumme 

VAN Speelautomatenbrancheorganisatie 

Wilhefminalaan 3 

3743D8 Baarn 

Datum 

18 maart 2010. 

1 Uw kenmerk 

Kenmerk 

180310 

1 Betreft : Verzoek en informatie 

Geachte heer 

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 13 januari 2010 deel ik u ter informatie mede dat de 
Belastingdienst vandaag is begonnen met het ordenen van de voor de evaluatie relevante interne 
informatie. In deze evaluatie zal ook het punt van de incassorisico's van de exploitanten worden 
betrokken. Voor dit punt zou door de VAN gedetailleerde en controleerbare informatie warden 
aangeleverd. Tot heden heb ik dergelijke informatie niet ontvangen. Derhalve verzoek ik u mij deze op 
korte termijn te doen toekomen. 

Voor de goede orde deel ik u tevens mede dat vandaag een aanvang is gemaakt met het nemen van 
concrete invorderingsmaatregelen bij diverse exploitanten. Deze handelwijze sluit overigens volledig 
aan bij het advies dat de VAN aan haar leden geeft om zich te houden aan de afspraken inzake de 
"koninklijke weg", waarbij de ingediende aangiften tijdig en volledig worden betaald. 

Ik hoop op een spoedige reactie uwerzijds inzake de gevraagde informatie en u aangaande het 
andere punt voldoende te hebben geïnformeerd. 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 
Bezoekadres 

<ONBEKEND> 9999 

<ONBEKEND> 



Onderwerp: 
	

FW: Agenda overleg Minfin-VAN 29 sept 2011 
Bijlagen: 
	

20110929 Concept agenda overleg Min. v Fin. inz Evaluatie.docx; ATT00001..txt 

Van: 
	

aminfin.d> 
Aan: 

Datum: 28-09-2011 09:23 
	pelastingdienstni> 
	(FISCALIT 

  

belastinddienst.nl>, 
nl>,1  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Onderwerp: FVV: Agenda overleg Minfin-VAN 29 sept 2011 

r.n,wr.......=arx z,cesnacps..ktggs....s-ae...t.2r...rng,—=proznxotwuauon 

Bijgaand de concept-agenda. Staan wel wat dingen op waar wij niet over gaan. Morgen 
om 9.30 maar even over voorspreken. 
Groet 

Van: 	 IlletBrancheBureau.nl] 
Verzonden: dinsdag 27  september 2011 17:48 
Aan: UITVOERINGSBELEID) 
CC: VIN  
Onderwerp: Agenda overleg Minfin-VAN 29 sept 2011 

Geachte heer 

Zoals afgesproken stuur ik u bijgaand de concept agenda voor ons overleg van a.s. donderdag om 10.30 uur bij 
u op het Ministerie. De punten 3 en 4 betreffen de door u aangedragen bespreekpunten, de nadere 
onderverdeling van agendapunt 2 is van onze hand. 

Indien u nog opmerkingen op de agenda hebt vernemen we dat graag. Overigens zullen vanuit de VAN 
aanwezig  zijn de Hoofdbestuursleden1 	 (voorzitter) en 

en ondergetekende. 

Vriendelijke groet en tot donderdag 

Algemeen Secretaris 

.-SPEELAUTOMAM 

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 

1 	1 

1 



Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mail@vaninfo.ni   
Website: www.vaninfo.ni  
KvK-nr.: 40215040 

tA Denk aan het milieu voordat u print. 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet 
toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may 
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use 
of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the 
intended recipient is prohibited. This message shall not constitute any obligations. We accept no 
fiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

Serviced by HET BRANCHE BUREAU (HBB)(Zie het bijgevoegde bestand: 20110929 Concept agenda 
overleg Min. v Fin. inz Evaluatie.docx) 
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Conceplagenda overleg Min. van Financiën - VAN, 29 september 2011  

1 	Opening + vaststelling agenda 

2. 	Evaluatie Belastingdienst inz Ksb op kansspelautomaten 

effecten voor de Staat (zijn doelstellingen gehaald) 
effecten op de sector, o.a. 
- rentabiliteit 

marktverstoringen 
- samenhang met andere factoren 

rookverbod 
heffing Kansspelautoriteit 
heffing "verslavingsfonds" 

- legalisering kansspelen via internet 
- privatisering HC 

compenserende maatregelen 
incassorisico m.b.t. opsteller 

- belangrijkste conclusies 
- vervolgstappen 

- richting Staatssecretaris 
richting Parlement 

- richting sector 

3. Invordering 

4. Proefprocedures 

5. Vervolgafspraken 

6. Rondvraag + sluiting 



• 

Onderwerp: FW: Betr: Reactie VAN op concept verslag gesprek 29 sept 2011 

HetBrancheBureau.nl> 
Datum: 24-10-2011 13:52 
Onderwerp: Betr: Reactie VAN op concept verslag gesprek 29 sept 2011 

Geachte heer 

Bedankt voor het toesturen van het voorstel tot aanvulling van het verslag. Ik zal het intern voorleggen. 

Je hoort nog van mij. 
Met vriendelijke groet, 

---22-10-2011 17:17:59---Geachte heer 	 'Dank voor het toezenden van het 
concept verslag van het plezierige g 

Van 
Aan 
Cc: AN <mailavaninfo.nl>  
Datum: 22-10-2011 17:17 
Onderwerp: Reactie VAN op concept verslag gesprek 29 sept 2011 

12.124.572-  

Geachte 

Dank voor het toezenden van het concept verslag van het plezierige gesprek VAN-Ministerie van Financiën-

Belastingdienst van 29 september j1 . Bijgaand onze opmerkingen bij het concept verslag. Mocht je daarover 

nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd even bellen. 

Vriendelijke groet, 

Algemeen Secretaris 

4, e  S_ piA rAtATEN gio~o~, 

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 
Mob: 06-51 36 45 66 
Fax: 035 - 542 76 23 

HetBrancheBureau.nl> 
lastinodienst.ni>  
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E-mail: mail@vaninfo.n1   
Website: www.vaninfo.n1 
KvK-nr.: 40215040 

A Denk aan het milieu voordat u print. 

• 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door 
anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dil bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet 
aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is acidressed and may contain confidentiel and/or privileged material. Any review, 
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is 
prohibited. This message shall not constitute any obligations. We accept no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Serviced by HET BRANCHE BUREAU (1-113E3)[bijlage "20111019 Reactie VAN op concept verslag bijeenkomst VAN.docx'' is verwijderd door Theo T 
Enter/Zuidwest/BLD] 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl. 
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elastingdienst, kantoor Hoofddorp 

RIJF) 

Onderwerp: 	 FW: Betr: VAN Kengetallenonderzoek 2007 - 2009 

Var /BLD 
Aar HetBrancheBureau nl> 
Cc:  JAN <mailavaninfo.nl>,  tbelastinoclienst.nl> I 
Datum. 	s- • e - 
Onderwerp: Betr: VAN Kengetallenonderzoek 2007 - 2009 

Beste 

Bedankt voor toezending. Woensdag ga ik met de evaluatie (en dus ook het HBB rapport) aan de slag. 
Indien nodig zal voor inhoudelijke vragen of een toelichting op het rapport uiteraard contact met opsteller van het rapport 
worden opgenomen. 

mvg, 

	 I--22-10-2011 -17:58:58— 
Kengetallenonde-rzoek 2007 - 2009,  

Zoals afgesproken stuur ik je bijgaand het Rapport VAN 

Van: 
Aa 
Cc 
Datum: 22-10-2011 17:58 
Onderwerp: VAN Kengetallenonderzoek 2007 - 2009 

HetBrancheBureau.nl> 
belastinddienst.nl> 

ddienst.nl>,  VAN <mailavaninfo.nl>,  

Bestel-7 

Zoals afgesproken stuur ik je bijgaand het Rapport VAN Kengetallenonderzoek 2007— 2009, opgesteld door 
Het Branchebureau (HBB) na onderzoek onder de VAN — leden. 

Zoals je kunt zien betreft het onderzoek de jaren 2007— 2009. In ons overleg van 29 september jldeelde je 

mee dat het eerste halfjaar 2011 qua omzet een opgaande lijn liet zien. Voor het geval je in de Evaluatie ook 
1 



deze omzetcijfers wilt meenemen, verzoek ik je vriendelijk ook Q3 en volgende maanden 2011 mee te 

nemen. Uit mijn achterban verneem ik dat de tweede helft 2011 weer een sterke omzetdaling laat zien, een 
beeld dat ongetwijfeld ook uit jullie meest recente aangiftes Ksb blijkt. 

Vriendelijke groet, 

Algemeen Secretaris 

•VAN SPEEtAtnOmATIN 

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
Wilheiminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 
Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mail@vaninfo.n1  
Website: www.vaninfo.n1  
KvK-nr.: 40215040 

[RIA Denk aan het milieu voordat u print. 

. 	. 
De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door 
anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade., van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet 
aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidentief and/or privileged materie!. Any review. 
retransmission, disseminatien er other Lise of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is 
prohibited. This message shall not constitute any obligations. We accept no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Serviced by HET BRANCHE BUREAU (HBB)(billage "Rapport VAN Kengetallenonderzoek 2007-2009.pdf' is verwijderd door Jan J.G.E. Bouwmeester/Holland-
Midden/Bil)] 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl. 
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Onderwerp: 
	

FW: verslag overleg ministerie van Financiën 29 sept. 2011 
Bijlagen: 
	

Beleidsbesfuit 25-5-2009, Stort. 2009,96.pdf 

Van 
Aan: VAN <mailvaninfo.nl>,  
Datum: 10-11-2011 14:55 
Onderwerp: verslag overleg ministerie van Financiën 29 sept. 2011 

emccoo 	 

Geachte heer 

Uw aanvullingen op het conceptverslag van ons overleg op 29 september 2011 in Den Haag zullen worden verwerkt in de 
definitieve versie die ik u deze week per post zal toesturen. 

Verder hierbij het toegezegde beleidsbesluit met daarin het bijzondere uitstelbeleid voor ondernemers die getroffen zijn 
door de economische crisis en ten gevolge daarvan tijdelijk betalingsmoeilijkheden ondervinden. 

Met vriendelijke groet, 

(Zie het bijgevoegde bestand: Beleidsbesluit 25-5-2009, Stcrt. 2009,96.pdfi 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op wvv-w.belastingdienst.nl. 
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Onderwerp: 
	

FW: Gesprek Belastingdienst - VAN dd 29 september 2011 
Bijlagen: 
	

20111114 Mail aan 	 inz Ksb.docx; ATT00001..txt 

          

Van. 	 3LD 
Aan: 	 Belastingdienst, 
Datum: 22-11-2011 15:02 
Onderwerp: Fw: Gesprek Belastingdienst - VAN dd 29 september 2011 

   

 

Belastingdienst, 

 

   

   

.60...1.234==02313.01 

      

         

          

m h, 

Ter info. 

     

Belastingdienst/Holland-Midden 
Kantoor Hoofddorp 

Mercuriusplein 1-37 
2132 HA Hoofddorp 

  

     

tel. 
mob. 
e-mail 
	

belastinddienst.n1 

      

Doorgestuurd door Jan J.G.E. Bouwmeester/Holland-Midden/BLD op 22-1 1-2011 15:01 

Van: 	 minfin.nl> 
Aan: 	 abelastincidienst.nl> 
Datu 
Onderwerp: FW: Gesprek Belastingdienst - VAN dd 29 september 2011 

Van: 	 dietBrancheBureau.nl] 
Verzonden: maandag 14  november 2011 9:54 
Aan:} 	 UITVOERINGSBELEID) 
CC: \  
Onderwerp: RE: Gesprek Belastingdienst - VAN dd 29 september 2011 

Het klopt dat wij ideeën hebben over het verlichten van de problemen waarmee de sector te kampen 
heeft. In bijgaande notitie tref je ze aan, met toelichting. 
Vanzelfsprekend zijn we graag bereid één en ander nader toe te lichten. Een uitnodiging voor een 

1 



Geachte 

gesprek met Staatssecretaris Weekers hopen we binnenkort te mogen ontvangen. 

Vriendelijke groet, 

	1 
Algemeen Secretaris 

N SPEEtAuromATEN 

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 
Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mail@vaninfo.n1  
Website: www.vaninfo.n1  
KvK-nr.: 40215040 

Denk aan het milieu voordat u print. 

Van: 
Verzonden: woensdag 12  oktober 2011 16:54 
Aan: 

 

ffiminfin.nlj 

 

     

Onderwerp: RE: Gesprek Belastingdienst - VAN dd 29 september 2011 

Beste 
Ook aan onze ant is het gesprek als plezierig en constructief ervaren. Ik heb nog het 
volgende verzoek. Tijdens het gesprek heeft 	 op enig moment gesteld dat 
de sector zelf wel ideeën heeft over het verlichten van de problemen waar de sector 
mee te kampen heeft. In het kader van onze interne voorbereidingen op een mogelijk 
(maar nog geenszins zeker ) gesprek met de staatssecretaris zou ik graag horen wat die 
ideeën zijn zodat wij deze kunnen bestuderen en onze richting kunnen bepalen. 

l'^ke groet, 

erzon 
Aan 
CC: 

6 oktober 2011 9:57 
	HetBrancheBureau.nli 

OERINGSBELEID) 
belastingdienst. ni'; 

lenst.n1 
esprek Belastingdienst - VAN dd 29 september 2011 

belastingdienst.nh, 

In ons plezierige gesprek van vorige week donderdag is de Beleidsbrief van de Staatssecretaris van 
V&J (mede namens de Staatssecretaris van Financiën) van 19 maart 2011 ter sprake gekomen, met 
name in het licht van het daarin aangekondigde streven naar een "aanzienlijke kostenreductie voor 
de sector" in relatie tot de "compenserende maatregelen" 

2 



Ter toelichting en ten behoeve van de Evaluatie stuur ik u onderstaand hfst 11 uit de brief, die 
handelt over de speelautomatensector: 

"11. Speelautomaten 
Medio 2008 heeft het toenmalige kabinet aangegeven bereid te zijn compenserende 
maatregelen te treffen om de lastenverzwaring voor de speelautomatenbranche als 
gevolg van de wijziging van het belastingregime voor kansspelautomaten enigszins te 
verlichten. Om deze compensatie te bewerkstelligen heeft de toenmalige minister van 
Justitie in overleg met de branche een ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Speelautomatenbesluit 2000 opgesteld, dat strekt tot de invoering van nieuwe klassen 
kansspelautomaten, een cashless play systeem in speelautomatenhallen en betaling 
door middel van papiergeld en handpay in de horeca en speelautomatenhallen. Alhoewel 
de Raad van State begin dit jaar een kritisch advies over het ontwerpbesluit heeft 
uitgebracht wil ik vasthouden aan de invoering van het ontwerpbesluit. Daartoe wordt 
op mijn departement een nader rapport voorbereid. Vervolgens zal het ontwerpbesluit 
opnieuw aan de orde worden gesteld in de ministerraad. 

Om de regelgeving ten aanzien van speelautomaten bestand te maken tegen 
toekomstige ontwikkelingen en om de efficiency en effectiviteit te verhogen ben ik 
voornemens de vergunningverlening ten aanzien speelautomaten zoveel mogelijk 
techniekonafhankelijk te maken. Daarbij zal ik ook het toezichtstelsel moderniseren. 
Ook wordt gestreefd naar een aanzienlijke kostenreductie voor de sector." 

In de eerste alinea wordt gesproken over de invoering van de compenserende maatregelen. In de 
tweede alinea over het techniekonafhankelijk maken van de vergunningverlening en over het (ook) 
streven naar een aanzienlijke kostenreductie voor de sector. Uit deze opstelling mag ons inziens 
geconcludeerd worden dat beide Staatssecretarissen, naast invoering van de compenserende 
maatregelen en techniekonafhankelijke vergunningverlening, (ook) streven naar een aanzienlijke 
kostenreductie, als zelfstandig beleidsvoornemen. "Compenserende maatregelen" en "aanzienlijke 
kostenreductie" vallen derhalve niet samen. 

We vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en hopen spoedig meer te mogen vernemen over 
een gesprek met de Staatssecretaris van Financiën. Op de punten m.b.t. invordering etc komen we 
nog terug, mede aan de hand van het concept verslag van L 	J dat we eveneens hopen 
spoedig te mogen ontvangen. 

Vriendelijke groet en alvast een prettig weekend, 

Algemeen Secretaris 

SPOILAUTOMATEN 
ameneti~fa,  

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 
Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mail@vaninfo.n1  
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Website: www.vaninfo.nl  
KvK-nr.: 40215040 

wiA Denk aan het milieu voordat u print. 

. 	-••• 	••.,••••••••••.,..., 	 , 	 ,•-•••,.., • 	 • 	 . 	 . 	 • 	,„ 	 „ 	 , 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet 
toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may 
contain confidential and/or privifeged material. Any review, retransmission, dissemination or other use 
of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the 
intended recipient is prohibited. This message shall not constitute any obligations. We accept no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

Serviced by HET BRANCHE BUREAU (HBB) 

	

. 	- 	. 	• 	
„ 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet 
toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may 
contain confidential and/or privifeged material. Any review, retransmission, dissemination or other use 
of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the 
intended recipient is prohibited. This message shall not constitute any obligations. We accept no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

Serviced by HET BRANCHE BUREAU (HBB)(Zie het bijgevoegde bestand: 20111114 Mail aan 
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Beste 

Naar aanleiding van je mail/verzoek van 12 oktober ji berichten we je het volgende. 

Het klopt dat wij ideeën hebben over het verlichten van de problemen waarmee de sector te 
kampen heeft. Wij denken met name aan 

"terug (zo nodig aangepast) naar de BTW", in lijn met de algemene wens van 
Staatssecretaris Weekers tot het opschonen en vereenvoudigen van het 
belastingstelsel 

- verlaging van het ksb tarief 
- wijziging van de heffingsgrondslag, 
- een combinatie van bovenstaande 

Wij zijn van mening dat voor onze sector een marge van zeker 10 % - 15 % noodzakelijk is 
om te kunnen investeren en innoveren, om de specifieke risico's die de sector loopt af te 
dekken (waarbij wij met name denken aan het verlies/niet verlengen van naar hun aard 
tijdelijke vergunningen, zowel voor een speelautomatenhal als voor een opstelvergunning in 
de horeca), en om voldoende aantrekkelijk te zijn om een vlucht in de illegaliteit te 
voorkomen, één van de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleidl . Op basis van het 
kengetallenonderzoek 2007 -2009 (HBB, 1 september 2011) dat ook in bezit van het 
Ministerie is en dat een verlies voor de sector in 2009 van € 10,30 min laat zien, hebben we 
een berekening gemaakt (zie bijlage), die laat zien wat (in €€) de belastingverlaging dan zou 
moeten zijn. 

Deze kan bereikt worden bij inzet van (een combinatie) van bovenstaande elementen. "Terug 
naar de BTW" en tariefsverlaging spreken voor zich. Bij "wijziging van de grondslag"denken 
we aan versmalling door de ksb te zien als een toeslag in plaats van een aftrek, dat wil zeggen 
Ksb tarief/(100 + Ksb tarief) x het bruto spelresultaat in plaats van Ksb tarief/100 x het bruto 
spelresultaat. Voorts zouden enkele posten van het bruto spelresultaat afgetrokken kunnen 
worden, alvorens de Ksb wordt berekend, bijvoorbeeld de heffingen voor de 
Kansspelautoriteit en het verslavingsfonds, alsook de afschrijving op automaten. 

Buitenlandse ervaring leert ons dat in de (internationale) discussies over legalisering van 
kansspelen via internet een (effectief) tarief van 15 —20 % nog al eens wordt genoemd. Ook 
hiervoor hebben we een berekening gemaakt (zie bijlage) waarbij een tarief van 15 % vanuit 
onze margegedachte ons het beste past. 

Graag lichten we bovenstaande nader toe. Een uitnodiging voor een gesprek met 
Staatssecretaris Weekers hopen we binnenkort te mogen ontvangen. 

Vriendelijke groet, 

VAN Speelautomaten Brancheorganisatie 

Algemeen secretaris 

1  (zie o.a. Memorie van Toelichting op de wijziging van de Wet op de kansspelen (Tweede Kamer, vergaderjaar 
1997— 1998, 25 727, nr 3, blz 1 hoofdstuk 1) en de Beleidsbrief Speelautomaten van 19 mei 2005, blz 2). 



Onderwerp: 
	

FW: Reactie VAN op concept verslag gesprek 29 sept 2011 
Bijlagen: 
	

20111019 Reactie VAN op concept verslag bijeenkomst VAN.docx; ATT00001..txt 

Van: 
Aan: 
Cc. 	,triangpvai  
Datum: 22-10-2011 17:17 
Onderwerp: Reactie VAN op concept verslag gesprek 29 sept 2011 

saeacc.....morrwa samr=sznercar. .a=scrotv.mugarars,..ranNemeastural.I.s.a....... 

Geachte heer 

Dank voor het toezenden van het concept verslag van het plezierige gesprek VAN-Ministerie van Financiën-

Belastingdienst van 29 september jl . Bijgaand onze opmerkingen bij het concept verslag. Mocht je daarover 

nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd even bellen. 

Vriendelijke groet, 

Algemeen Secretaris 

44>VAN SPEN..AUTOMATkN 
E.anzhe cv"gart15,v1re 

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 
Mob: 06 51 36 45 66 
Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mail@vaninfo.n1   
Website: www.vaninfo.n1  
KvK-nr.: 40215040 

s-A Denk aan het milieu voordat u print. 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door 
anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet 
aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidentiel and/or privileged materie!. Any review, 

aHetBrancheBureau.nl> 
elastinodienst.nl>, 

1 



, 

Onderwerp: 	 FW: Brieven aan Staatssecr Weekers en Teeven 

Van: 
Aan; 	 1Q.HetBrancheBureau.nl>,  
Datum: 13-0 -2012 07:58 	  
Onderwerp: Re: Brieven aan Staatssecr Weekers en Teeven 

Bedankt voor het vooraf toezenden 

Met vriendelijke groet, 

   

Op 12 apr. 2012 om 17:21 heeft 
geschreven: 

tBrancheBureau.nl>  het volgende 

  

> Bijgaand stuur ik je ter informatie twee brieven die vandaag door EUROMAT, zeg maar de Europese "VAN" , gestuurd 
zijn aan de Staatssecretarissen van V&J en van Financiën. Deze brieven zijn ook naar (overheids)instanties in andere EU 
landen gestuurd. Het gaat om "state aid" zoals die in Denemarken speelde. Het leek me goed om jou hiervan tijdig op de 
hoogte te stellen. 

> Vriendelijke groet, 

> Algemeen Secretaris 

> VAN Speelautomaten Branche-organisatie 

> Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 

> Postbus 12, 3740 AA Baarn 

> Tel: 035 - 542 75 23 

BLD 

1 



> Fax: 035 - 542 76 23 
> 
> E-mail: mail©vaninfo.nl  

> Website: www.vaninfo.nl   

> KvK-nr.: 40215040 

> p Denk aan het milieu voordat u print. 

> 
> 

> De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen 
rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
> Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten wordt niet aanvaard. 

> The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain 
confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action 
in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. This message shall 
not constitute any obligations. We accept no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

> Serviced by HET BRANCHE BUREAU (HBB) 
> - 902-0412 Weekers EUROMAT letter-Danish state aid case.pdf - 902-0412 Teeven EUROMAT letter-Danish state aid 
case. pdf 
> <902-0412 Weekers EUROMAT letter-Danish state aid case.pdf> 
> <902-0412 Teeven EUROMAT letter-Danish state aid case.pdf> 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl. 

2 



Datum: 17-04-2012 08:20 
Onderwerp: Betr: Brieven aan Staatssecr Weekers en Teeven 

Van: -f 
Aan: J 

BLD 
MHetBrancheBureau.ni>,  

Onderwerp: FW: Betr: Brieven aan Staatssecr Weekers en Teeven 

   

Geachte 

Dank voor de toezending van beide brieven. 

Overigens wordt ons geduld wel op de proef gesteld door de beide gerechtshoven. 

Met vriendelijke groet, 

KSB-coOrdinator 

Belastingdienst/Zuidwest 
Rosegracht 1 I Terneuzen I K. 1.13 
Postbus 450 J  4530 AL Terneuzen 

www.belastingdienst.n1 

door EUROMAT, zeg maar de E 
	 Bijgaand stuur ik je ter informatie twee brieven die vandaag 

Van: 0HetBranche8ureau.ni> 

   

Aan: 
Datum: 12-04-2012 17:21 
Onderwerp: Brieven aan Staatssecr Weekers en Teeven 

Bijgaand stuur ik je ter informatie twee brieven die vandaag door EUROMAT, zeg maar de Europese 
"VAN", gestuurd zijn aan de Staatssecretarissen van V&J en van Financiën. Deze brieven zijn ook 
naar (overheids)instanties in andere EU landen gestuurd. Het gaat om "state aid" zoals die in 
Denemarken speelde. Het leek me goed om jou hiervan tijdig op de hoogte te stellen. 

Vriendelijke groet, 

astinddienstni> 

1 



Algemeen Secretaris 

VAN SIREDA1.1TEN 
11,  

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 
Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 
Postbus 12, 3740 AA Baarn 
Tel: 035 - 542 75 23 
Fax: 035 - 542 76 23 
E-mail: mail@vaninfo.n1  
Website: www.vaninfo.n1  
KvK-nr.: 40215040 

„A Denk aan het milieu voordat u print. 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door 
anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet 
aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidentiel and/or privileged material. Any review:  
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon:  this information by persons or entities other than the intended recipient is 
prohibited. This message shall not constitute any obligations. We accept no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Serviced by HET BRANCHE BUREAU (HBB)[bijlage "902-0412 Weekers EUROMAT fetter-Danish state aid case.pdf" is verwijderd door Theo T 
Enter/Zuidwest/BLD] [bijlage "902-0412 Teeven EUROMAT letter-Danish state aid case.pdf is verwijderd door Theo T Enter/Zuidwest/BW] 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl. 

2 



Tan (BEDRIJF) 

Onderwerp: 	 FW: Betr: Brief aan Staatssecr van Financiën 

Van: 
Aan: 	  
Datum: 15-05-2012 13:28 
Onderwerp: Betr: Brief aan Staatssecr van Financiën 

Geachte heer 

Bedankt voor het toesturen van de brief. 

Ik ben benieuwd of dit rapport op 23 mei in de Tweede kamer behandeld zal worden. 

Met vriendelijke groet, 

KSB-coordinator 

Mgo-Zgo Team 08 Revaco 
Belastingdienst/Zuidwest 
Rosegracht 1 I Terneuzen j K. 1.13 
Postbus 450 I 4530 AL Terneuzen 

t.n1 
www.belastingdienst.nl  

    

Ter informatie stuur ik je bijgaand de 
brief die wij gisteren aan de 

 

     

iletBrancheBureau.nl> 
tinddienst.nl> 

Datum: 15-05-2012 13:20 
Onderwerp: Brief aan Staatssecr van Financiën 

Geachte 

Ter informatie stuur ik je bijgaand de brief die wij gisteren aan de Staatssecretaris van Financiën hebben 
gestuurd, als reactie op diens brief van 27 april 2012 inzake informatie over ontwikkelingen in de 
kansspelautomatensector. 

>HetBrancheBureau.ni>,  

Van 
Aan 

1 



Ik vertrouw erop je hiermee van dienst te zijn. 

Vriendelijke groet, 

Algemeen Secretaris 

-.VAN SPERLAtnonfotN 
aranr. ,reganimja.: , 

VAN Speelautomaten Branche-organisatie 

Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn 

Postbus 12, 3740 AA Baarn 

Tel: 035 - 542 75 23 

Fax: 035 - 542 76 23 

E-mail: mail@vaninfo.nl  

Website: www.vaninfo.n1  

KvK-nr.: 40215040 

Denk aan het milieu voordat u print. 

• 
De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door 
anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. 
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten wordt niet 
aanvaard. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidentiel and/or privileged material. Any review, 
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in relíance upon, this information by persons or entíties other than the intended recipient is 
prohibited. This message shall not constitute any obligations. We accept no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Serviced by HET BRANCHE BUREAU (HB8)[bijlage "20120514 Brief aan Staatssecr Fin ínz ontw kansspelautomatensector.pdf" is verwijderd door Theo T 
Enter/Zuidwest/BLD] 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op vvww.belastingdienst.nl. 

2 
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