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I.I.I.I.    DE PROCEDUREDE PROCEDUREDE PROCEDUREDE PROCEDURE    

 

1. Op 23 februari 1999 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat 

de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, de Stichting De Nationale 

Sporttotalisator en de Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties voornemens zijn te 

fuseren, in de zin van artikel 27, onder a, van de Mededingingswet. Op 29 maart 1999 is 

door de d-g NMa besloten dat voor deze concentratie een vergunning is vereist (hierna: 

het besluit van 29 maart 1999). Aan dit besluit lag met name de voorlopige conclusie ten 

grondslag dat de voorgenomen concentratie zou leiden tot het ontstaan van een 

economische machtspositie van de fusiepartijen op de markt(en) voor loterijen, 

lottospelen, sportprijsvragen en instantloterijen.  

 

2. De aanvraag om vergunning werd van partijen ontvangen op 17 juni 1999. Op 

16 juli 1999 is aan partijen aanvulling van de aanvraag om vergunning gevraagd, welke 

op 13 augustus 1999 werd ontvangen. Als gevolg daarvan is de in artikel 44, eerste lid, 

van de Mededingingswet genoemde termijn van dertien weken, ingevolge artikel 4:15 van 

de Algemene wet bestuursrecht, 28 dagen opgeschort geweest. 

 

3. In de loop van het onderzoek zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen 

en instellingen. Voorts is in opdracht van de NMa onderzoek verricht door het 

onderzoeksbureau SWOKA, Instituut voor strategisch consumentenonderzoek (hierna: 

SWOKA). Dit rapport heeft betrekking op de deelname aan verschillende kansspelen in 

Nederland. Waar van belang zal in dit besluit aandacht worden besteed aan de 

antwoorden van marktpartijen en instellingen alsmede aan de uitkomsten van het 

genoemde onderzoek. 

 

4. Op 9 september 1999 werden aan partijen punten van overweging toegezonden, 

die de voorlopige bevindingen bevatten van de Sectie Concentratiecontrole van de NMa 

met betrekking tot het onderzoek dat na ontvangst van de aanvraag om vergunning werd 

uitgevoerd. De punten van overweging zijn, met weglating van vertrouwelijke 

bedrijfsgegevens, eveneens toegezonden aan een derde. Partijen en deze derde hebben 

schriftelijk hun zienswijze naar aanleiding van de punten van overweging naar voren 

gebracht. 

 

5. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen 

over gegevens over hen betreffende feiten en belangen waarop dit besluit steunt en die 

door derden zijn verstrekt. 
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II. II. II. II.     PARTIJENPARTIJENPARTIJENPARTIJEN    

 

6. Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (hierna: SENS) is een stichting 

naar Nederlands recht. Zij is krachtens de Wet op de kansspelen1 door de overheid 

opgericht. Krachtens vergunning van 15 juni 1992 (Beschikking staatsloterij, Stcrt. 1992, 

121) en het reglement waarvoor aan de staatsloterij goedkeuring is verstrekt, is SENS 

gerechtigd onder de naam ‘staatsloterij’ de loterijactiviteit te exploiteren, die omschreven 

is in titel II van de Wet op de kansspelen. De overheid is beneficiant van de staatsloterij 

en oefent zeggenschap uit over SENS. 

 

7. Stichting De Nationale Sporttotalisator (hierna: SNS) is een stichting naar 

Nederlands recht. Door middel van het recht tot benoeming van de meerderheid van de 

bestuursleden heeft SNS zeggenschap over de bedrijfsvoering van de Stichting Nationale 

Instantloterij (verder: NIL). Voorts is de voorzitter van het bestuur van SNS door de 

statuten van de NIL aangewezen als de voorzitter van het bestuur van de NIL. De 

stichting Algemene Loterij Nederland (verder: ALN)2 benoemt twee bestuursleden van 

NIL. Ten slotte benoemt de Minister van Financiën één bestuurslid van NIL die SENS 

vertegenwoordigt.  

 

8. Krachtens vergunning van 19 december 1997 (Beschikking Sporttotalisator, 

Stcrt. 1997, 249) en het reglement waarvoor goedkeuring is verleend, organiseert SNS 

sportprijsvragen, lottospelen en cijferspelen zoals omschreven in titels III en IVa van de 

Wet op de kansspelen. Krachtens de Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt. 1997, 249) is 

NIL vergunninghouder voor de instantloterij3 en geschiedt de feitelijke organisatie 

hiervan door SNS. De opbrengst van SNS komt ten goede aan organisaties die actief zijn 

op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. De 

opbrengst wordt verdeeld via de vereniging NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité - 

Nederlandse Sport Federatie) respectievelijk de Stichting Centraal Overleg 

Fondsenwervingsacties (COF). Deze organisaties benoemen de leden van het bestuur 

van SNS. Ook de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemt twee 

onafhankelijke leden. De opbrengst van de instantloterij wordt uitgekeerd aan ALN en 

NOC*NSF.  

 

                                                           
1 Wet van 10 december 1964, Stb. 483.  
2 ALN tracht onder meer door middel van loterijen gelden ter beschikking te krijgen ter verdeling onder de bij haar 

aangesloten goede doelen: Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid, Juliana Welzijn Fonds, de Stichting 

Katholieke Noden, Prins Bernhard Fonds, de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.  
3 De instantloterij staat ook bekend als krasloterij. 



Openbare versie 

6  

9. Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties (SUFA) is een stichting naar 

Nederlands recht. Aan SUFA en ALN is laatstelijk bij beschikking van 19 december 1997 

(Beschikking BankLoterij en GiroLoterij, Stcrt. 1997, 248) op grond van de Wet op de 

kansspelen tezamen vergunning verleend de bankgiroloterij en het zogenoemde 

toegevoegde spel te exploiteren. SUFA is met name verantwoordelijk voor de 

administratie, organisatie en uitvoering van de bankgiroloterij. ALN is in het bijzonder 

belast met de verdeling van de opbrengst onder organisaties die actief zijn op het gebied 

van met name cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. Deze organisaties 

benoemen de leden van het bestuur van ALN.  

    

    

III.III.III.III.    DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE VERGUNNING IS DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE VERGUNNING IS DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE VERGUNNING IS DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE VERGUNNING IS 

AANGEVRAAGD AANGEVRAAGD AANGEVRAAGD AANGEVRAAGD     

    

10. De gemelde operatie is neergelegd in een concept-fusie-overeenkomst d.d. 

17 september 1998. Blijkens dit concept zullen SENS, SNS, NIL en SUFA een juridische 

fusie aangaan, waarbij het vermogen van ieder van SNS, NIL en SUFA onder algemene 

titel zal worden verkregen door SENS, waarna SENS zal worden omgezet in een N.V.. 

Door de voorgenomen concentratie zullen derhalve de activiteiten van drie voorheen 

onafhankelijke ondernemingen duurzaam onder één bestuur worden samengevoegd in 

één economische eenheid.  

 

11. De nieuwe N.V. zal een drietal aandeelhouders hebben: de Staat (44,5%), 

NOC*NSF (24,13%) en ALN (31,37%). Deze aandeelhouders zijn de beneficianten van de 

huidige vergunninghouders en zullen overeenkomstig de genoemde 

aandelenpercentages afdrachten ontvangen van de N.V.. De belangrijkste beslissingen 

inzake het commerciële beleid van de nieuwe entiteit zullen worden genomen door de 

directie van de N.V.. Uit informatie van partijen blijkt dat er noch ter zake van de 

benoeming van de directieleden noch overigens sprake is van vetorechten. Er is derhalve 

geen sprake van gezamenlijke zeggenschap.  

 

12. Gelet op het bovenstaande is de voorgenomen operatie ten aanzien waarvan de 

vergunning is aangevraagd een concentratie in de zin van artikel 27, onder a, van de 

Mededingingswet. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling 

formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn SENS, SNS 

(inclusief NIL) en SUFA.  
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IV.IV.IV.IV.    BEOORDELINGBEOORDELINGBEOORDELINGBEOORDELING    

 

A. INTRODUCTIE 

 

13. Partijen zijn actief op het gebied van kansspelen. Kenmerkend voor kansspelen 

is dat deelnemers geen overwegende invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst. Op dit 

punt onderscheiden kansspelen zich van behendigheidsspelen, waarbij behendige of 

geoefende spelers dat wel kunnen. 

 

Soorten kansspelen 

 

14. De belangrijkste soorten kansspelen in Nederland zijn de volgende:  

a) Een loterij is een kansspel waarbij de volgnummers van de deelnamebewijzen de 

lotnummers vormen. Door trekking worden de nummers van de deelnamebewijzen 

aangewezen waarop de prijzen vallen. De algemene, ‘klassieke’ landelijke loterijen in 

Nederland zijn de staatsloterij, de bankgiroloterij, de postcodeloterij en de 

sponsorloterij.4 

b) De lottospelen zijn spelen waarbij deelnemers een aantal symbolen voorspellen die 

door trekking worden verkregen uit een van tevoren opgegeven aantal symbolen. De 

lotto kent in Nederland de spelvormen Lotto 4/5, Lotto jackpot en Lucky 10.  

c) Sportprijsvragen betreffen het voorspellen van de uitslag van tevoren aangekondigde 

sportwedstrijden. Spelvormen zijn Toto, Toto-select, Toto-score, Score on-line en 

Winnerstip. Daarnaast biedt het totalisatorspel de mogelijkheid om op de uitslag van 

paardenrennen te wedden. 

d) De instantloterij is een loterij waarbij de prijsbepaling van de winnende loten 

geschiedt voordat een aanvang wordt gemaakt met de uitgifte van de 

deelnamebewijzen. Deelnemers krassen een laagje weg op een lot en zien direct de 

uitslag. 

e) Een speelcasino is een voor het publiek opengestelde inrichting, waar door middel 

van gemeenschappelijk beoefende kansspelen aan de deelnemers gelegenheid wordt 

gegeven om mee te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der 

winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen 

geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. 

f) Speelautomaten zijn toestellen, ingericht voor de beoefening van een spel, dat 

bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of 

elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of 

onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om 

gratis verder te spelen. 

                                                           
4 In het onderstaande wordt, behalve wanneer anders aangegeven, met loterijen bedoeld: algemene landelijke loterijen. 
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g) Kleine kansspelen zijn vooral enkele kleinschalige loterij-activiteiten.5 Kenmerk 

hiervan is dat de deelname aan het spel wordt uitgelokt vanwege de omstandigheid 

dat de opbrengst van het spel ten goede komt aan een goed doel dat zich bevindt in 

de directe nabijheid van de deelnemer. 

 

Aanbieders 

 

15. Partijen zijn actief op het gebied van loterijen, lottospelen, instantloterijen en 

sportprijsvragen. Ten aanzien van deze spelen is er naast partijen een vierde belangrijke 

aanbieder vertegenwoordigd, te weten de Stichting Nationale Postcodeloterij (hierna: 

NPL). NPL heeft een vergunning voor de exploitatie van de Nationale Postcode Loterij 

(hierna: postcodeloterij). Dit is een verloting waarbij de postcode van de deelnemer deel 

uitmaakt van het lotnummer waarmee aan de verloting wordt meegedaan. De opbrengst 

van de activiteiten van NPL komt ten goede aan doelen op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking, milieubeleid en humanitaire hulpverlening. NPL heeft in 

april 1998 (het beheer van) de sponsorloterij overgenomen. Daarvoor was de Stichting 

Fondsen Promoties vergunninghouder van de sponsorloterij. 

 

16. De verdeling van vergunningen onder bovengenoemde aanbieders is als volgt:  

SENS………………………………….. staatsloterij 

SUFA/ALN………………………….. bankgiroloterij 

SNS……………………………………. lotto (verschillende spelen) 

 diverse sportprijsvragen 

 cijferspel 

 instantloterij 

NPL……………………………………. postcodeloterij 

 sponsorloterij 

 

17. Naast de bovengenoemde vergunninghouders is er nog een kleine aanbieder die 

uitsluitend actief is op het gebied van weddenschappen ten aanzien van harddraverijen 

en paardenrennen, te weten Autotote Nederland B.V. (hierna: Autotote). 

 

Regelgeving 

 

18. De wettelijke grondslag voor de kansspelen wordt gevormd door de Wet op 

Kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting. In algemene zin geldt dat het aanbieden 

van kansspelen in Nederland verboden is, tenzij een vergunning is verleend.  

 

                                                           
5 Partijen noemen in dit verband onder meer kleinschalige loterij-activiteiten, bingo’s en locale sinterklaasacties. Zij 

verwijzen naar: SGBO, onderzoek en advies: “Hoe klein zijn lokale kansspelen. Zicht op de praktijk: kleine loterijen, 

bingo’s/kienen, winkelacties”, mei 1998 (hierna: SBGO, onderzoek lokale kansspelen, 1998). 
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19. De Wet op de kansspelen bevat ten aanzien van de staatsloterij (titel II), de 

instantloterij (titel IIa), sportprijsvragen (titel III), weddenschappen op de uitslag van 

paardenrennen (titel IV) en de lotto (titel IVa) rechtstreekse regels.6 Hierin is de aard van 

het spel omschreven en vastgelegd dat per spel slechts aan één rechtspersoon een 

vergunning mag worden verleend. Voor de andere permanente landelijke loterijen 

(bankgiroloterij, postcodeloterij, sponsorloterij) zijn vergunningen verleend op basis van 

de artikelen 3 en 5 van de Wet op de kansspelen en de artikelen 2 en 5 van het 

Kansspelenbesluit7.  

 

20. Voor al deze kansspelen geldt dat de opbrengsten ten goede dienen te komen 

aan niet-commerciële doeleinden. Met uitzondering van SENS keren alle 

vergunninghouders hun netto-opbrengsten8 uit aan organisaties die actief zijn op het 

gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, sport en lichamelijke 

vorming, humanitaire hulpverlening en natuurbehoud. SENS draagt haar netto-

opbrengst af aan de Staat. 

 

21. In de vergunningen zijn in het algemeen de volgende aspecten ten aanzien van 

de organisatie van het desbetreffende spel geregeld: het aantal te houden loterijen, 

lottospelen of andere spelen per jaar, de wijze van prijsbepaling, de maximum-

verkoopprijs van de loten, de bestemming van de opbrengsten van de gehouden spelen 

alsmede bepalingen omtrent controle van overheidswege en verslaglegging van 

financiële resultaten. De vergunningen worden verleend door de Minister van Justitie, 

waarbij ten aanzien van sommige spelvormen deze bevoegdheid wordt gedeeld met 

andere ministeries.9 

 

22. Op basis van de verleende vergunning is elke vergunninghouder verplicht om 

per aangeboden spel een deelnemersreglement op te stellen. Deze reglementen dienen 

bepalingen te bevatten inzake de deelnamevoorwaarden, de prijzenschema’s, de 

prijzenreserve, de prijsbepaling per deelnamebewijs en de verdeling van de opbrengsten. 

Zij worden door de vergunninghouders zelf opgesteld en behoeven de voorafgaande 

goedkeuring van de vergunningverlenende ministeries.  Voorts geldt dat het College van 

toezicht op de kansspelen (hierna: College van toezicht) bij wijzigingen van 

vergunningen en deelnamereglementen door de betrokken ministeries wordt gehoord.  

 

23. Ten aanzien van het gehanteerde beleid van de overheid met betrekking tot de 

kansspelen is in de nota ‘Kansspelen herijkt’ bepaald dat er geen verdere landelijke, 

                                                           
6 Hetzelfde geldt voor casino’s en speelautomaten. Hierop wordt echter in het navolgende niet nader ingegaan. 
7 Besluit van 16 december 1964, Stb. 509, tot vaststelling van de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 

artikel 6 van de Wet op de kansspelen, zoals gewijzigd bij besluit van 26 oktober 1995, Stb. 523. 
8 Netto-opbrengsten zijn in de vergunningen gedefinieerd als het verschil tussen de som van inleggelden en overige 

inkomsten enerzijds en som van de prijzen, provisies en exploitatiekosten anderzijds. 
9 Bij de staatsloterij ligt deze bevoegdheid bij de Minister van Financiën, die in overeenstemming met de Minister van 

Justitie besluit. 
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permanente vergunningen voor loterijen zullen worden verleend. Het huidige aanbod 

van permanente kansspelen wordt bevroren10:  

“1. De bestaande vergunningen zullen niet ‘verruimd’ worden. Wel mag de ruimte 

binnen de vergunning (voor zover het totale kansspelaanbod en de 

concurrentieverhoudingen tussen de legale kansspelaanbieders in evenwicht blijven) 

door de vergunninghouders benut worden. 

2. Productinnovatie voor vergunninghouders blijft mogelijk, voor zover dit binnen het 

wettelijke systeem blijft en het totale kansspelaanbod en de concurrentieverhoudingen 

tussen de legale kansspelaanbieders in evenwicht blijven, bijvoorbeeld door de 

gelijkwaardige inruil van een oud product. 

3. Kansspelaanbieders presenteren zich in het kader van de werving in een aantal 

gevallen op de markt op een wijze waaraan zekere kansspelaspecten verbonden 

zijn; hierbij valt te denken aan prijzen die tijdens een spelshow gewonnen kunnen 

worden, waarbij de deelnemers aan die show door het lot worden bepaald. 

Teneinde de vergunninghouders van (semi-permanente) landelijke loterijen in staat 

te stellen zich met dezelfde middelen op de markt te presenteren, zal desgevraagd 

aan de aanbieders die zulks tot dusverre nog niet deden, de gelegenheid tot 

vergelijkbare presentaties worden geboden.” 

 

 

B. MARKTAFBAKENING 

 

1. Relevante productmarkt 

 

1.1 Opvatting partijen 

 

24. Partijen zijn primair van mening dat op de Nederlandse kansspelmarkt moet 

worden uitgegaan van afzonderlijke productmarkten voor de bovengenoemde diverse 

typen spelen (zie punt 14), waarbij zij bovendien een aparte markt voor het dagelijkse 

lottospel Lucky 10 onderscheiden. 

 

25.  Naar de primaire mening van partijen dienen de wekelijkse lottospelen derhalve 

te worden onderscheiden van de algemene loterijen. Het belangrijkste punt hierbij is de 

relatief actieve opstelling die van een deelnemer wordt verwacht. Deelname aan een 

lottospel vereist het nadenken over en het opschrijven van een cijferreeks die voor de 

prijsbepaling doorslaggevend is. Ook het gokelement in de beleving van de deelnemer 

wordt hierdoor aanzienlijk versterkt. Het verschil in productkarakteristieken tussen 

lottospelen en algemene loterijen correspondeert volgens partijen met verschillen in 

deelnemersprofielen, terwijl de respectievelijke verschillen tussen de diverse loterijen 

geringer zijn. 

 
                                                           
10 Nota ‘Kansspelen herijkt’, Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 557, nr. 2, p.8 en 9. 
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25.  Volgens het primaire oordeel van partijen behoren Lucky 10, sportprijsvragen, 

instantloterijen, casinospelen, speelautomaten en kleine kansspelen eveneens tot 

afzonderlijke markten op grond van uiteenlopende spelkarakteristieken, zoals het “short 

odd”-karakter11 van sommige spelen, de verschillende wijze van deelname, het feit dat 

aan bepaalde spelen slechts kan worden deelgenomen in specifieke gelegenheden en het 

feit dat geen onderlinge substitutie kan worden aangetoond. Zij verwijzen hier onder 

andere naar evaluatie-onderzoeken in verband met de in de jaren ’90 nieuw 

geïntroduceerde spelen Lucky 1012 en instantloterij13. 

 

26. Voorts voeren partijen aan dat uit onderzoek dat is ingesteld door partijen naar 

voren is gekomen dat veel consumenten in het algemeen een betrekkelijk vast patroon 

hebben van deelname aan een bepaald kansspel. De meeste mensen die aan 

kansspelactiviteiten meedoen, participeren met een bepaalde mix. Veelal behoort daartoe 

een bestendige deelname aan een enkele kansspelvorm, terwijl voor de andere 

onderdelen van de mix incidentele keuzes worden gemaakt. De bestendige relatie is in 

veel gevallen gebaseerd op een girale wijze van aankoop van de loten, aldus partijen. Nu 

de verschillende kansspelvormen ieder in een aantal opzichten duidelijke verschillen 

vertonen en onderzoek aangeeft dat consumenten een keuze maken vanuit eigen 

voorkeuren, zien partijen dit als een sterke aanwijzing voor het bestaan van afzonderlijke 

markten voor kansspelvormen. 

 

27. Het bestaan van substitutie-effecten hoeft volgens partijen niet per se te 

verhinderen dat sprake is van afzonderlijke markten. Het patroon is dat bij introductie 

van nieuwe spelen soms een zeker effect was te zien op de omzet van bestaande 

spelvormen, maar dat dit effect na 1 of 2 jaar was verdwenen, aldus partijen. 

 

28. Partijen hebben secundair naar voren gebracht dat indien moet worden 

geconcludeerd dat voor een afsplitsing van de kansspelmarkt in afzonderlijke 

deelmarkten onvoldoende argumenten kunnen worden aangevoerd, uitgegaan moet 

worden van één grote kansspelmarkt in Nederland. Casinospelen en speelautomaten, 

maar ook krasloterijen en Lucky 10, kunnen in dat geval niet zomaar van de te 

onderzoeken markt worden uitgesloten. Partijen merken op dat genoemde vormen van 

kansspelen weliswaar verschillen van andere spelen, maar dat tussen de diverse andere 

kansspelvormen eveneens verschillen bestaan. Zolang niet boven iedere twijfel is 

verheven dat deelnemers duidelijke redenen hebben om wel aan het ene kansspel maar 

                                                           
11 Kansspelen worden wel onderscheiden naar “short  odd”-spelen en “long odd”-spelen. Bij “short odd”-spelen is 

sprake van een kort tijdsverloop tussen spelinzet en spelresultaat, waarbij gepoogd kan worden om verloren geld direct 

terug te winnen of gewonnen geld direct opnieuw kan worden ingezet. Daardoor is er een grotere risico-intensiteit. 
12 M. van den Heuvel en J. van Kalmthout: “Lucky 10 in Nederland, een evaluatie van de dagelijkse lotto, rapport in 

opdracht van het Ministerie van Justitie”, 1994 (hierna: Van den Heuvel en Van Kalmthout, Evaluatie Lucky 10, 1994), 

p. 45. 
13 Bakkenist Management Consulting: “De krasloterij in Nederland: deelname, deelnemers, risico’s  en handhaving”, 

uitgave Ministerie van Justitie, 1995 (hierna: Bakkenist Management Consulting, Evaluatie instantloterij 1995), p. 64. 
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niet aan het andere kansspel deel te nemen, zal volgens partijen welke afsplitsing dan 

ook van de grote markt voor kansspelen moeilijk zijn hard te maken.  

 

29. Partijen betogen voorts dat illegale loterijen tot dezelfde markt behoren als 

legale loterijen. Het gaat volgens hen om de substitutiemogelijkheden in de ogen van de 

consument. Ondanks de geografische strekking ondervinden de landelijke instellingen 

concurrentie van de illegale loterijen. Als voorbeeld worden de illegale lotto en de illegale 

toto genoemd, waarbij een afzonderlijk spel wordt gehouden en waarbij voor wat betreft 

de uitslagen wordt aangehaakt bij de officiële trekkingen. Volgens partijen is het voor 

deelnemers één markt. Het “short odd”-karakter werkt volgens hen niet specifiek 

onderscheidend voor illegale loterijen. Ook buitenlandse loterijen waarvoor zonder 

vergunning wordt geworven in Nederland concurreren met Nederlandse loterijen en 

behoren volgens partijen tot dezelfde markt als de Nederlandse loterijen. 

 

 

1.21.21.21.2    Opvatting derdenOpvatting derdenOpvatting derdenOpvatting derden    

 

Visie NPL 

30. NPL heeft zich op het standpunt gesteld dat de markt waarop de voorgenomen 

concentratie moet worden beoordeeld de markt voor niet-risicovolle spelen is. Dit komt 

neer op alle kansspelen met uitzondering van casinospelen en speelautomaten. Zij is van 

mening dat tussen de risicovolle en de niet-risicovolle spelen weinig of geen concurrentie 

aanwezig is door de grote verschillen die tussen beide typen spelen bestaan.14 NPL 

betoogt dat alle niet-risicovolle spelen tot één markt behoren, omdat al deze spelen de 

goklustige consument de mogelijkheid bieden om door de inleg van een relatief klein 

bedrag een grote som geld ineens te winnen, terwijl de kans op gokverslaving gering is. 

De manier waarop de hoofdprijs gewonnen kan worden (het zetten van kruisjes, het 

krassen of spelen met cijfers) verandert volgens NPL niets aan het wezenlijke kenmerk 

van het kansspel. Ook de regelgeving ter bescherming van de consument doet daar niet 

aan af, aldus NPL. 

 

31. NPL geeft vervolgens aan dat de ondernemingen die niet-risicovolle kansspelen 

exploiteren binnen de grenzen van hun vergunningen de technische en communicatieve 

mogelijkheden benutten om met elkaar in concurrentie te treden. Zij wijst op diverse 

recente wijzigingen in vergunningen en reglementen, op de concurrentie om de hoogte 

van de prijzen (jackpotconcurrentie), op sterke fluctuaties in marktaandelen (de 

introductie van Lucky 10 had invloed op alle bedoelde spelen, de introductie van de 

instantloterij heeft geleid tot omzetverlies bij de staatsloterij). Met name deze fluctuaties 

zijn aanwijzingen voor onderlinge substitutie, aldus NPL. Deze omstandigheden geven 

                                                           
14 De NPL beroept zich hierbij op Prof. dr. H.W. de Jong: “De Kans gekeerd? Over concurrentie en concentratie in de 

kansspelmarkt”, 1997 (hierna: De Jong, 1997). Onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale Postcodeloterij. 
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volgens NPL aan dat sprake is van concurrentie tussen deze spelen en dat deze dus tot 

dezelfde markt dienen te worden gerekend.  

 

32. De kleinschalige loterijen kunnen in de ogen van NPL niet tot de relevante markt 

worden gerekend, daar het plaats-, club-, of cafégebonden activiteiten betreft die de 

exploitanten niet op dezelfde manier op de markt afficheren en bekendheid geven bij het 

publiek als de landelijke kansspelen. NPL rekent de illegale en buitenlandse kansspelen 

evenmin tot de relevante markt. 

 

1.3 Beoordeling 

 

33. Partijen zijn actief op het gebied van kansspelen. SENS en SUFA/ALN zijn 

beiden exploitant van loterijen. De hoofdactiviteit van SNS bestaat uit lottospelen. 

Daarnaast is zij actief op het gebied van sportprijsvragen en instantloterijen. Andere 

soorten kansspelen, te weten casinospelen, speelautomaten en kleine kansspelen 

worden niet door partijen geëxploiteerd. 

 

34. De NMa heeft het onderzoek in het kader van de vergunningsaanvraag er in 

eerste instantie op gericht om meer inzicht te verkrijgen in de vraag in hoeverre 

casinospelen en speelautomaten zich al dan niet onderscheiden van de hoofdactiviteiten 

van partijen, te weten loterijen en lottospelen. Vervolgens is onderzocht of er, en zo ja 

hoe groot, elementen van verschil zijn tussen enerzijds loterijen en anderzijds 

lottospelen, respectievelijk sportprijsvragen, instantloterijen en ‘overige’ 

loterijen/lottospelen. Hiervoor is allereerst gebruik gemaakt van de reeds bestaande 

onderzoeken en literatuur op het gebied van kansspelen. Voorts is onderzoeksbureau 

SWOKA gevraagd om een consumentenenquête te verrichten, gericht op het 

speelgedrag, de speelfrequentie en de motieven voor deelname aan verschillende 

kansspelen.15 

 

a. Casino’s en speelautomaten ten opzichte van loterijen en lottospelen 

 

35. Gelet op de aard en de kenmerken van de betreffende spelen kan worden 

geconstateerd dat casino’s en speelautomaten vanuit de vraagzijde bezien andere 

kwalitatieve aspecten kennen dan loterijen en lottospelen en daarmee deels inspelen op 

andere behoeften. Er is bij deze spelen in vergelijking met loterijen en lottospelen sprake 

van een kort tijdsverschil tussen inleg en uitkering, de mogelijkheid (en prikkel) om snel 

herhaald te spelen (waarbij gepoogd kan worden om verloren geld direct terug te winnen 

of gewonnen geld direct opnieuw kan worden ingezet), een relatief hoge risico-

intensiteit, een actieve speldeelname, een relatief hoge spanningsfactor en een grote rol 

voor het spelelement. Ook onderscheiden deze spelen zich door de plaats van handeling 

                                                           
15 SWOKA, 1999, “De markt op het gebied van kansspelen: het consumentenperspectief”. Onderzoek in opdracht van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit. Bij dit onderzoek zijn in totaal 1.000 deelnemers aan kansspelen geïnterviewd. 
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(en daardoor de speelambiance), de spelerskenmerken, de gebruikte wervingsmethoden 

en (de perceptie van) de rol van behendigheid. Specifiek voor casino’s geldt bovendien 

dat zij in aanzienlijke mate fungeren als een ‘avondje uit’. 

 

36. Uit onderzoek naar kansspelen en verslaving in Nederland komen naast enkele 

globale overeenkomsten duidelijke verschillen naar voren tussen speelautomaten en 

casino’s enerzijds en loterijen/lottospelen anderzijds.16 Een eerste verschil betreft de 

regelmaat waarmee gespeeld wordt. Bij casino’s speelt circa 15% van de spelers 

regelmatig, bij speelautomaten is dit ongeveer de helft en bij loterij/lottospelen 87%. 

Ook naar de uitgaven per spel bestaan verschillen. Bij loterijen/lottospelen wordt 

gemiddeld tussen ƒ10 en ƒ25 uitgegeven, bij casino tussen ƒ50 en ƒ100. Bij 

speelautomaten liggen de uitgaven gemiddeld veel lager; meer dan de helft van hen geeft 

minder dan ƒ10 uit en 90% minder dan ƒ25. Voorts worden uiteenlopende 

spelersprofielen vastgesteld. Het loterij/lottopubliek vormt een dwarsdoorsnede van de 

bevolking, met een ondervertegenwoordiging van de hogere sociaal-economische 

klassen en de hogere opleidingsniveaus. Speelautomatenpubliek wordt gedomineerd 

door mannen uit de lagere sociaal-econo0mische klassen. Onder casinospelers treft men 

relatief veel hoger opgeleiden. Bij loterij- en lottospelers bleek slechts 20% van de spelers 

jonger dan 30 jaar, bij casino was dat 45% en bij speelautomaten 60%. Ten slotte 

worden verschillen geconstateerd met betrekking tot beslistijd, de speelomgeving en -

ambiance, de spelduur/herhaling en de behendigheid/mate waarin de winstkans kan 

worden beïnvloed. 

 

37. De Jong komt in zijn onderzoek naar de kansspelmarkt tot de conclusie dat 

speelautomaten en casinospelen niet tot dezelfde markt behoren als loterijen en 

lottospelen.17 De Jong gaat uit van een markt voor risicovolle spelen (speelautomaten en 

casino’s) en van een markt voor niet-risicovolle spelen (overige kansspelen). Tussen deze 

twee groepen spelen lijkt er geen of weinig concurrentie te bestaan. Volgens De Jong is 

er sprake van grote onderlinge verschillen, onder andere ter zake van de plaats van 

handeling, de soort spelers, het optreden van ondernemingen, de gebruikte 

wervingsmethoden en vooral de korte tijd tussen inzet en resultaat bij de casino’s en 

speelautomaten. Verder wijst hij op het feit dat de markt voor risicovolle spelen een 

stagnerende markt is zonder innovaties, terwijl de markt voor niet-risicovolle spelen 

gestaag groeit en wel vernieuwingen kent. 

 

38. Een verdere indicatie dat casino’s en speelautomaten niet tot dezelfde markt 

behoren als loterijen en lottospelen komt naar voren uit enkele vertrouwelijke 

onderzoeken in opdracht van exploitanten van loterijen of lottospelen naar de 

marktpositie, de perceptie en het imago van hun spel(en). Deze onderzoeken worden 

                                                           
16 Kingma, 1993, “Risico-analyse kansspelen. Een onderzoek naar kansspelen en verslaving in Nederland”. Onderzoek in 

opdracht van het Ministerie van WVC. 
17 De Jong, 1997 
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onder meer gebruikt voor de positionering van spelen, het invullen van de zogenaamde 

marketingmix, markt- en productontwikkeling en gericht portfoliomanagement. Om hun 

positie en imago te bepalen laten de exploitanten in deze onderzoeken een vergelijking 

maken tussen hun eigen spel(en) en andere spelen. Vaak is dit onderzoek beperkt tot 

loterijen en lottospelen, soms worden ook sportprijsvragen en instanloten erbij 

betrokken. Exploitanten van loterijen en lottospelen blijken derhalve bij dergelijke 

onderzoeken speelautomaten en casino’s niet als concurrenten te beschouwen. 

 

39. Ook in een onderzoek van […] in opdracht van partijen […] worden casino’s en 

speelautomaten niet tot de relevante markt gerekend.18 [het onderzoeksbureau] heeft 

substitueerbaarheid aan de vraagzijde onderzocht door een analyse van onder meer de 

productkenmerken en het doel waarvoor producten gebruikt worden. Het onderzoek 

signaleert uiteindelijk vier mogelijke definities voor de relevante markt.19 Casino’s en 

speelautomaten worden in geen van de vier varianten tot de relevante markt gerekend. 

 

40. Uit het onderzoek van SWOKA komen eveneens diverse verschillen naar voren 

tussen speelautomaten en casino’s enerzijds en algemene loterijen en lottospelen 

anderzijds.20 De meest significante verschillen worden in het onderstaande besproken 

(zie de punten 41 tot en met 46). 

 

41. Een eerste verschil betreft de frequentie waarmee aan spelen wordt 

deelgenomen. Zowel bij de staatsloterij, de bankgiroloterij als de postcodeloterij deed de 

overgrote meerderheid van de spelers aan alle trekkingen (12 of 13) mee. Van de 

deelnemers aan de lottospelen deed 70% meer dan 10 keer mee en ruim 50% deed aan 

alle 52 trekkingen mee. Voor deze spelen is dus grotendeels sprake van structurele 

deelname. Bij casinospelen en speelautomaten daarentegen deed meer dan de helft van 

de deelnemers minder dan 5 keer mee en een overgrote meerderheid minder dan 10 keer 

per jaar. Bij casinospelen en speelautomaten blijkt voorts dat relatief veel spelers minder 

vaak of juist vaker zijn gaan spelen dan in het voorgaande jaar. De deelname aan 

casinospelen en speelautomaten is dus meer incidenteel van aard dan de deelname aan 

loterijen en lottospelen. 

 

42. Uit het onderzoek van SWOKA blijkt eveneens dat de motivatie om deel te 

nemen bij speelautomaten en casinospelen duidelijk afwijkend is ten opzichte van de 

motivatie bij andere spelen. In het SWOKA-onderzoek is in eerste instantie door middel 

van open vragen gevraagd naar de belangrijkste reden om mee te spelen. Vervolgens is 

                                                           
18 Rapport […]. 
19 Het onderzoek onderscheidt de volgende mogelijkheden: (i) een markt voor loterijen en lottospelen, (ii) een markt 

voor loterijen en wekelijkse lottospelen, (iii) een markt voor loterijen en (iv) aparte markten voor loterijen voor een goed 

doel en loterijen niet voor een goed doel. 
20 In het SWOKA-onderzoek is geen specifieke aandacht besteed aan deelname aan sportprijsvragen en Lucky 10, 

aangezien het aantal deelnemers zo gering is dat voor een representatieve uitspraak de steekproef veel groter had 

moeten zijn. 
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een aantal mogelijk redenen voor deelname voorgelegd en is gevraagd in hoeverre deze 

van belang zijn geweest voor de keuze voor een spel, waarbij de respondenten konden 

antwoorden op een schaal van 1 tot 5. 

 

43. Ten aanzien van de open vragen naar de belangrijkste reden voor deelname 

werden bij deelname aan casinospelen het meest genoemd:  

 voor de gezelligheid (42%),  

 avondje uit (26%),  

 nieuwsgierigheid (6%),  

 uitgenodigd/kado (6%).  

Deze factoren zijn noch bij één van de algemene loterijen, noch bij de lottospelen terug 

te vinden in de top 5 van genoemde redenen.  

 

44. De meest genoemde redenen voor deelname bij speelautomaten waren: 

 leuk om te doen (29%),  

 tijdens het wachten/tijdverdrijf (27%),  

 omdat het spannend is (9%),  

 om geld te winnen (8%), 

 om een gokje te wagen (7%), 

 voor de gezelligheid (5%).  

De factoren ‘leuk’ en ‘spannend’ spelen bij de algemene loterijen en de lottospelen in 

veel mindere mate een rol; tijdverdrijf wordt bij geen van deze spelen genoemd. Bij 

loterijen en lottospelen zijn als de belangrijkste reden genoemd: ‘om geld te winnen’ en 

‘voor het goede doel’. 

 

45. Bij de mogelijke redenen voor deelname die zijn voorgelegd wijkt het beeld 

dat naar voren komt voor de casinospelen en de speelautomaten eveneens duidelijk af 

van dat van algemene loterijen en lottospelen. Aspecten die bij casino en 

speelautomaten een belangrijkere rol spelen (hogere gemiddelde score) dan bij loterijen 

of lottospelen zijn: 

 omdat ik het spannend vind,  

 nieuwsgierigheid,  

 omdat ik het leuk vind,  

 om de zorgen te vergeten, 

 snelheid waarmee de prijs wordt uitgekeerd , 

 de manier waarop wordt gespeeld/hoog spelelement. 

Relatief laag scoren ‘om geld te winnen’ en ‘voor het goede doel’.  

 

46. Voorts wordt door de deelnemers aan speelautomaten en casino’s relatief vaak 

opgemerkt dat het risico van verlies en het risico van gokverslaving groot zijn. 

Speelautomaten ten slotte worden gezien als minder degelijk en minder goed te 

vertrouwen en minder geschikt om grote prijzen te winnen. 
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Conclusie 

47. Uit het bovenstaande komt naar voren dat speelautomaten en casino’s zich in 

belangrijke mate onderscheiden van loterijen en lottospelen door de zeer korte tijd 

tussen inzet en uitkering, de mogelijkheid van snel herhaald spelen, de actieve 

deelname, de grotere rol voor het spelelement, de relatief hoge risico-intensiteit, het feit 

dat deelname slechts kan plaatsvinden in bepaalde gelegenheden, de gemiddeld minder 

structurele deelname, de duidelijk afwijkende motivatie voor deelname, de afwijkende 

spelerskenmerken en de (perceptie van de) rol van behendigheid. Verder kan worden 

geconstateerd dat het optreden van de ondernemingen en de gebruikte 

wervingsmethoden verschillen. Specifiek voor casino’s geldt bovendien dat zij in 

aanzienlijke mate fungeren als gelegenheid voor een avondje uit. 

 

48. Gelet op al deze bovengenoemde aspecten tezamen kan worden geconcludeerd 

dat in ieder geval speelautomaten en casino’s in het onderhavige geval niet tot dezelfde 

markt behoren als loterijen en lottospelen. 

 

b. Loterijen ten opzichte van lottospelen, respectievelijk sportprijsvragen, 

instantloterijen en ‘overige’ loterijen/lottospelen 

 

49. In het licht van het voorgaande zijn voor de analyse van de onderhavige 

transactie naast loterijen de volgende kansspelen relevant: lottospelen, sportprijsvragen, 

instantloterijen en enkele ‘overige’ (kleinschalige, incidentele, illegale of buitenlandse) 

loterijen/lottospelen. De vraag of deze tot dezelfde markt behoren als loterijen of dat er 

nauwere markten zijn per soort spel, wordt in het onderstaande geanalyseerd. Uit deze 

analyse komt, kort gezegd, naar voren dat loterijen en lottospelen veel overeenkomsten 

kennen en weinig onderscheidende kenmerken vertonen. Dit wijst erop dat beide spelen 

tot dezelfde markt behoren. Instantloten, sportprijsvragen en ‘overige’ 

loterijen/lottospelen lijken meer onderscheidende kenmerken te hebben en niet tot 

dezelfde markt behoren als loterijen en lottospelen. 

 

(i) Loterijen ten opzichte van lottospelen 

50. De wekelijkse lottospelen (De Lotto, Lotto Jackpot, Lotto 4/5) komen op veel 

punten overeen met loterijen. Het betreft “long odd”-spelen die plaatsvinden door 

trekking, zij bieden kans op vergelijkbare hoofdprijzen en kennen eveneens een 

jackpotsysteem. Het cijferspel van SNS heeft een zelfde opzet als een klassieke loterij. 

 

51. Uit het onderzoek van SWOKA komt naar voren dat de speelmotieven ten 

aanzien van lottospelen veel overeenkomsten vertonen met die van loterijen. Gevraagd 
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naar de belangrijkste reden voor deelname komt een vergelijkbaar beeld naar voren.21 

Ook de gemiddelde scores bij de voorgelegde redenen om mee te doen komen 

doorgaans sterk overeen. Voorts komt uit het onderzoek naar voren dat zowel bij de 

loterijen als bij de lottospelen meestal sprake is van regelmatige speldeelname. 

 

52. Bovenstaand beeld komt deels overeen met de visie van de Vereniging van 

Kansspelverkopers (hierna: VKV). De VKV geeft aan dat zij de vraag of de staatsloterij in 

concurrentie staat met de lottospelen niet eenduidig kan beantwoorden. Wel geeft de 

VKV aan dat in de ogen van de consument de lottospelen min of meer vergelijkbaar zijn 

met staatsloten. Verschillen liggen volgens de VKV in de aankoopprijs, de frequentie en 

de hoogte van het prijzenbedrag. 

 

53. Het enige wezenlijke onderscheid in spelkarakteristieken tussen lottospelen en 

loterijen is dat de lottospelers de mogelijkheid hebben om zelf een lotnummer te kiezen. 

Dit keuze-element speelt echter ook een rol bij de staatsloterij: bij het kopen van een lot 

heeft de deelnemer de mogelijkheid om het laatste cijfer en mogelijk zelfs het voorlaatste 

cijfer van het lot te kiezen. Voorts komt uit het SWOKA-onderzoek naar voren dat 

deelnemers aan lottospelen niet een hoger spelelement toekennen dan aan loterijen. Het 

zelf kunnen opschrijven van de complete cijferreeks lijkt gelet hierop en gezien de 

overeenkomst in speelmotieven slechts van beperkte invloed te zijn op de keuze van de 

spelers tussen lottospelen en loterijen. 

 

54. Het dagelijkse lottospel, Lucky 10, komt evenals de wekelijkse lottospelen op 

veel punten overeen met loterijen. Lucky 10 is een lottospel, met als onderscheid dat de 

trekking niet wekelijks, maar dagelijks plaatsvindt. Partijen merken op dat het spel 

hierdoor een relatief “short odd”-karakter heeft. Het spel kan echter niet direct tot de 

“short odd”-spelen worden gerekend. Er kan hooguit dagelijks één maal worden 

gespeeld en van een directe herhaling, waarbij gepoogd wordt verloren geld terug te 

winnen, dan wel gewonnen geld opnieuw wordt ingezet, is geen sprake. In een 

evaluatieonderzoek naar Lucky 10 wordt dit spel op basis van het deelnemersprofiel, het 

bestedingspatroon en de speelstrategieën tot de loterijen/lottospelen gerekend.22 

 

55. Uit het bovenstaande blijkt dat wat betreft productkenmerken, 

spelkarakteristieken en perceptie van spelers sprake is van een sterke overeenkomst 

tussen lottospelen en loterijen, onder meer wat betreft de tijd tussen inzet en uitkering, 

het feit dat beiden plaatsvinden door trekkingen, de hoofdprijzen, het jackpotsysteem, de 

structurele deelname en vooral wat betreft de sterke overlap in speelmotieven. De 

onderlinge verschillen tussen lottospelen en loterijen lijken beperkt. Er zijn derhalve wat 

                                                           
21 In de top vijf van de meest genoemde belangrijkste redenen van zowel de staatsloterij, de lottospelen, de 

postcodeloterij als de bankgiroloterij staan vermeld: geld winnen, gokje wagen, leuk, goed doel (met uitzondering van 

de staatsloterij) en het winnen van een grote prijs (met uitzondering van de bankgiroloterij). 
22 Van den Heuvel en Van Kalmthout, Evaluatie Lucky 10, 1994, samenvatting, p.2. 
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betreft productkenmerken en perceptie aanzienlijk meer elementen van overeenkomst 

tussen loterijen en lottospelen (zowel wekelijks als dagelijks) dan elementen van verschil. 

Er zijn daarom voldoende aanwijzingen om de loterijen en lottospelen tot dezelfde markt 

te rekenen.23 In het onderhavige geval kan de vraag of loterijen en lottospelen tot 

dezelfde markt behoren echter in het midden gelaten worden, omdat de uiteindelijke 

beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 76 tot en met 179). 

 

(ii) Loterijen (en lottospelen) ten opzichte van sportprijsvragen 

56. Ten aanzien van sportprijsvragen zijn er aanwijzingen voor mogelijke substitutie 

met loterijen en lottospelen. Deze komen onder meer uit een rapport over de 

kansspelmarkt in de Europese Unie naar voren: sportprijsvragen (met name de 

voetbaltoto) zouden een negatief effect kunnen hebben op het groeipotentieel van de 

staatsloterij.24 Een andere aanwijzing is dat de sportprijsvragen van SNS door het 

cijferspel verbonden aan de SNS-lottospelen. Er zijn echter eveneens verschillen ten 

opzichte van loterijen/lottospelen. In de perceptie van spelers onderscheiden 

sportprijsvragen zich van loterijen en lottospelen doordat bij de sportprijsvragen sprake 

is van de (perceptie van de) mogelijkheid voor spelers om door middel van 

deskundigheid hun winstkansen te beïnvloeden. Volgens […] onderscheiden deze spelen 

zich daarmee van de andere kansspelen, waar deskundigheid op geen enkele manier de 

winstkansen beïnvloedt en kunnen zij daarom tot een aparte markt worden gerekend.25 

Ook de Europese Commissie heeft in een beschikking uit 1995 een aparte markt 

onderscheiden voor totalisatorweddenschappen.26 In de ogen van de VKV trekken 

sportprijsvragen een geheel eigen publiek. 

 

57. Uit het bovenstaande komt naar voren dat er wat betreft productkenmerken, 

spelkarakteristieken en perceptie belangrijke elementen van verschil zijn tussen 

sportprijsvragen en loterijen/lottospelen. Of dit leidt tot het bestaan van afzonderlijke 

markten kan in het onderhavige geval echter in het midden worden gelaten, omdat de 

uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 76 tot en met 179). 

 

(iii) Loterijen (en lottospelen) ten opzichte van instantloterijen 

58. De instantloterijen vertonen door de organisatie, de wijze waarop de spelen in 

de markt worden gezet en de locaties waar ze wordt verkocht kenmerken van loterijen. 

De instantloterijen hebben ook afwijkende kenmerken ten opzichte van loterijen en 

                                                           
23 Een verdere aanwijzing voor het feit dat loterijen en lottospelen tot dezelfde markt behoren is de constatering in een 

door partijen overgelegd onderzoek naar de kansspelmarkt in de Europese Unie, waarin wordt opgemerkt dat het 

marktaandeel van traditionele loterijen in Europa daalt ten opzichte van de lotto en dat in Nederland het groeipotentieel 

van de staatsloterij laag is als gevolg van concurrentie van onder andere de lotto. (Coopers & Lybrand, “Gambling in the 

single market. A study of the current legal and market situation”, 1991 (hierna: Coopers & Lybrand, Gambling in the 

single market, 1991)). 
24 Coopers & Lybrand, Gambling in the single market, 1991 
25 [Onderzoek in opdracht van partijen]. 
26 Zie zaaknr. IV/33.375 - PMI/DSV van 31 januari 1995, p. 2. 
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lottospelen. Zo zijn de instantloterijen “short odd”-spelen, immers de uitslag is direct na 

deelname bekend. In [intern onderzoek van de NPL] kwam naar voren dat 84% van de 

ondervraagden de instantloterijen als riskant bestempelde.27 Een onderzoek naar de 

instantloterij lijkt te wijzen op een beperkte mate van substitutie met andere spelen.28 De 

conclusie van dit onderzoek was dat de introductie van de instantloterij vooral heeft 

geleid tot additionele aankopen en niet zozeer tot substitutieaankopen. Voorts heeft de 

VKV erop gewezen dat instantloten een geheel ander publiek trekken dan loterijen en 

lottospelen. Vertegenwoordigers van speelautomatenexploitanten hebben aangegeven 

dat zij concurrentie ondervinden van instantloten. Uit het onderzoek van SWOKA komt 

naar voren dat instantloten zich met betrekking tot speelfrequentie en motivatie voor 

deelname onderscheiden van loterijen en lottospelen. 

 

59. Uit het bovenstaande komt naar voren dat er wat betreft productkenmerken, 

spelkarakteristieken en perceptie belangrijke elementen van verschil zijn tussen 

instantloterijen en loterijen/lottospelen. In het onderhavige geval kan het echter in het 

midden gelaten worden of de instantloterijen tot dezelfde markt gerekend moeten 

worden als de loterijen/lottospelen, omdat de uiteindelijke beoordeling hierdoor niet 

wordt beïnvloed (zie de punten 76 tot en met 179). 

 

(iv) Loterijen (en lottospelen) ten opzichte van ‘overige’ 

loterijen/lottospelen 

60. Tot de kleinschalige loterijen worden onder meer verlotingen van 

sportverenigingen, winkelacties en lokale (sinterklaas)acties gerekend.29 Het gaat hierbij 

om lokale activiteiten die zich op plaatselijke goede doelen richten. De affichering 

(bijvoorbeeld door middel van reclame en dergelijke) en bekendheid van deze spelen 

wijken af van de landelijke kansspelen. Daarnaast is sprake van enkele incidentele 

landelijke loterijen ten behoeve van een bepaald goed doel. De activiteiten van de 

kleinschalige loterijen en incidentele landelijke loterijen kennen doorgaans een tijdelijk 

karakter en lagere hoofdprijzen dan de algemene landelijke loterijen.  

 

61. Exploitanten van illegale loterijen kunnen zich niet op dezelfde manier op de 

markt afficheren en bekendheid bij het publiek verwerven en kunnen daarmee niet op 

dezelfde manier concurreren als legale loterijen. Bovendien gaat het bij illegale 

activiteiten niet om activiteiten met een landelijk karakter, zoals de loterijen waar het in 

het onderhavige geval om gaat, maar veel meer om plaats-, club- of cafégebonden 

activiteiten of om “short odd”-activiteiten. Ook kennen de spelen een verboden karakter, 

zijn behaalde prijzen niet juridisch afdwingbaar en is de drempel om aan deze illegale 

spelen mee te doen voor veel deelnemers aanmerkelijk hoger. 

                                                           
27 Rapport […]. In dit onderzoek is aan consumenten zelf gevraagd of zij een spel riskant vinden of niet. Het gaat hier 

dus niet om de visie van de overheid. 
28 Bakkenist Management Consulting, Evaluatie krasloterij, 1995, p. 64. 
29 Zie SBGO, onderzoek lokale kansspelen, 1998. 
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62. Buitenlandse loterijen/lottospelen die omzet in Nederland behalen kunnen door 

de beperkende regelgeving (zie de punten 18 tot en met 23) eveneens niet op dezelfde 

wijze concurreren als de legale Nederlandse aanbieders. De belangrijkste buitenlandse 

aanbieders, de Duitse lotto, de Süddeutsche en de Norddeutsche Klassenlotterie en de 

Britse National Lottery, kunnen alleen via “direct mail” en internet werven. Zij mogen 

echter niet in Nederlandse media op Nederlanders gerichte reclameactiviteiten 

ontplooien en openlijk in de winkel loten verkopen. Uit onderzoek over de jaren 1996 en 

1998 blijkt voorts dat de deelname aan deze loterijen en lottospelen meestal incidenteel 

is en niet structureel zoals bij de Nederlands loterijen en lottospelen (vergelijk de punten 

36 en 41).30 

 

63. Gelet op de genoemde aspecten lijken de kleinschalige loterijen, de incidentele 

landelijke loterijen, de illegale en de buitenlandse loterijen/lottospelen niet tot dezelfde 

markt gerekend te moeten worden als loterijen/lottospelen. Of dit het geval is, kan 

echter in het onderhavige geval in het midden worden gelaten, omdat de uiteindelijke 

beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 77 tot en met 82). 

 

Ten aanzien van de contante verkoop van loten 

64. In het besluit van 29 maart 1999 is aangegeven dat er sprake is van een markt 

voor de contante verkoop van loten. Kansspelen worden deels aangeboden via 

intermediairs (contante verkoop) en deels rechtstreeks door de vergunninghouder (girale 

verkoop). Loten van de staatsloterij en deelnamebewijzen voor de wekelijkse lotto en 

sommige sportprijsvragen worden deels contant, deels giraal verkocht. 

Deelnamebewijzen voor een bepaalde groep spelen van SNS, te weten de 

instantloterijen, Lucky 10 en sommige sportprijsvragen, kunnen alleen bij verkooppunten 

zoals bijvoorbeeld tabaks- en gemakswinkels worden gekocht. Uit het onderzoek naar 

aanleiding van de vergunningaanvraag zijn geen punten naar voren gekomen die het 

noodzakelijk maken deze markt als een aparte markt te onderzoeken. 

 

1.4 Conclusie 

 

65. In het bovenstaande is aangegeven dat casino’s en speelautomaten door een 

combinatie van factoren dermate verschillen van loterijen en lottospelen dat zij niet tot 

dezelfde markt behoren. Dit impliceert echter geenszins, zoals partijen aangeven, dat 

daarom ook loterijen en lottospelen niet tot een zelfde markt zouden kunnen behoren. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, kennen loterijen en lottospelen een sterke 

verwantschap en vertonen zij veel overeenkomstige productkenmerken en ook wat 

betreft perceptie en speelmotivatie kennen zij op de wezenlijke punten meer 

overeenkomsten dan verschillen. 

                                                           
30 NIPO, Deelname aan buitenlandse kansspelen in Nederland 1998, in opdracht van het College van toezicht op de 

kansspelen (hierna: NIPO, buitenlandse kansspelen, 1998). 
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66. Voorts blijkt uit het onderzoek dat het aannemelijk is dat loterijen en lottospelen 

tot één markt behoren. De vraag of dit daadwerkelijk zo is, kan echter open blijven, 

omdat de uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. Ten aanzien van de 

andere spelen (sportprijsvragen, instantloterijen, kleinschalige, incidentele, illegale en 

buitenlandse loterijen) blijkt dat deze zich sterker van loterijen en lottospelen 

onderscheiden dan loterijen en lottospelen onderling verschillen. Of deze spelen 

tezamen met loterijen en lottospelen tot één markt behoren of dat zij afzonderlijke 

markten vormen kan in het onderhavige geval in het midden blijven, omdat de 

uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 76 tot en met 179). 

 

67. Ofschoon illegale, buitenlandse en ‘overige’ loterijen/lottospelen niet te beschouwen 

zijn als volwaardige concurrenten van de legale kansspelexploitanten in Nederland is het 

aannemelijk dat een zekere concurrentiedruk uitgaat van deze spelen. Voor de berekening van 

de omvang van de totale markt zullen de geschatte omzetten van illegale binnenlandse en 

buitenlandse kansspelen bij de beoordeling derhalve in aanmerking worden genomen. 

 

 

2.2.2.2.    Relevante geografische marktRelevante geografische marktRelevante geografische marktRelevante geografische markt    

 

2.1 Opvatting partijen 

 

68.  Partijen hebben aangegeven dat zij van mening zijn dat op de verschillende 

markten voor kansspelen in het algemeen en voor de markt voor loterijen in het 

bijzonder sprake is van een nationale markt. De redenen voor deze afbakening zijn 

gelegen in de overheidsreglementering die krachtens de Nederlandse wetgeving en ook 

elders in Europa van toepassing is. Krachtens die wetgeving is de toelating van loterij-

instellingen beperkt en worden buitenlandse loterij-instellingen in het algemeen niet 

toegelaten op het nationale grondgebied, aldus partijen. Partijen wijzen in dit verband op 

het verbod van artikel 1, Wet op de kansspelen, betreffende het verlenen van 

medewerking aan kansspelorganisatoren die geen vergunning ingevolge deze wet 

hebben. Andere belemmerende factoren voor toetreding van buitenlandse 

kansspelaanbieders in Nederland betreffen, volgens partijen, de noodzaak om een 

netwerk op te zetten, verkooppunten te werven, alsmede de complicaties verbonden aan 

de thans nog bestaande verschillen in valuta tussen de afzonderlijke landen. 

 

69. Wel merken partijen op dat buitenlandse loterij-instellingen al vele jaren op 

aanzienlijke schaal actief zijn op de Nederlandse markt, ook al is dat in strijd met de Wet 

op de kansspelen. Daarmee veroorzaken buitenlandse aanbieders concurrentiedruk op 

de Nederlandse vergunninghouders. De vergunningaanvragende partijen betwijfelen 

echter of deze concurrentiedruk zo sterk is dat reeds nu kan worden gesproken van een 

grotere Europese markt voor loterijen. Voorts merken partijen op dat rekening moet 
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worden gehouden met het opengaan van de Nederlandse markt op korte termijn. Zij 

wijzen daarbij op gebrek aan handhaving van de Nederlandse regels en de aanzienlijke 

kans dat via rechtspraak van het Europese Hof van Justitie de nationale 

beschermingsregels zullen worden aangetast. Zij benadrukken het belang van nieuwe 

technologische ontwikkelingen, waardoor concurrentie vanuit het buitenland via internet 

gemakkelijker zal worden. 

 

2.22.22.22.2    Opvatting van derdenOpvatting van derdenOpvatting van derdenOpvatting van derden    

 

70. NPL geeft met een verwijzing naar de regulering en het verbod van artikel 1 van 

de Wet op de kansspelen eveneens aan dat slechts op de Nederlandse markt gesproken 

kan worden van homogene concurrentievoorwaarden en dat derhalve in deze zaak de 

relevante geografische markt het gehele Nederlandse grondgebied betreft. 

 

2.32.32.32.3    BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling    

 

71. Op grond van artikel 1 van de Wet op de kansspelen is het verboden een 

kansspel te exploiteren zonder dat daarvoor een vergunning ingevolge deze wet is 

verleend. Vergunningen zijn beperkt tot het grondgebied der Nederlanden. In de 

lidstaten van de Europese Unie gelden vergelijkbare regels. De aanbodstructuur in 

Nederland is dan ook niet te vergelijken met de aanbodstructuur in andere lidstaten. 

Homogene concurrentievoorwaarden zijn derhalve beperkt tot Nederland. 

 

72. Het is voorts op grond van de Wet op de kansspelen verboden om de deelname 

aan kansspelen buiten Nederland te bevorderen of daartoe voor openbaarmaking of 

verspreiding bestemde stukken in voorraad te hebben. Er is derhalve sprake van 

regulerende en beperkende werking die van nationale wetgeving uitgaat op de 

mogelijkheden van buitenlandse aanbieders zonder een Nederlandse vergunning om 

voor hun spelen in Nederland te werven. 

 

73. Onderzoek naar de kansspelmarkt in de Europese Unie wijst op zeer sterk 

gedifferentieerde nationale markten. Er is sprake van verschillende nationale voorkeuren 

en speelgewoonten. Het onderzoek constateert dat de sector hoofdzakelijk is 

gestructureerd langs nationale lijnen.31 

 

74. Gelet op deze aspecten kan daarom met partijen worden aangenomen dat de 

relevante geografische markt in het onderhavige geval nationaal is. 

 

 

 

                                                           
31 Coopers & Lybrand, Gambling in the single market, 1991, p.3. 



Openbare versie 

24  

2.42.42.42.4    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

75. In het onderhavige geval kan (onafhankelijk van de vraag of sprake is van een 

markt voor loterijen, een markt voor loterijen en lottospelen of een markt voor loterijen, 

lottospelen, sportprijsvragen, instantloterijen en ‘overige’ loterijen/lottospelen) met 

partijen worden aangenomen dat sprake is van een nationale markt of markten. 

 

 

C. GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

 

76. In het onderstaande zullen de gevolgen van de onderhavige concentratie worden 

uiteengezet. Hierbij wordt allereerst ingegaan op gevolgen voor de structuur van de 

markt voor loterijen dan wel loterijen en lottospelen dan wel loterijen, lottospelen, 

sportprijsvragen en instantloterijen (punten 77 tot en met 82). Gelet op 

overheidsregelgeving (zie boven punten 18 tot en met 23) wordt vervolgens geanalyseerd 

of er sprake is van daadwerkelijke mededinging op de relevante markt (punten 83 tot en 

met 109). Voorts zal worden ingegaan op overige aspecten die voor de beoordeling van 

de concurrentiepositie van de nieuwe entiteit ten opzichte van derden van belang zijn 

(punten 110 tot en met 144). Ten slotte wordt onderzocht in hoeverre de huidige 

toetredingsdrempels ook in de toekomst zullen blijven bestaan (punten 145 tot en met 

177). 

 

 

1.1.1.1.    MarktstructuurMarktstructuurMarktstructuurMarktstructuur    

 

77. Bijlage 1 bij dit besluit bevat een overzicht van het marktvolume en de 

marktaandelen van de aanbieders op de volgende mogelijke beïnvloede relevante 

markten:  

a) de markt voor loterijen en lottospelen; 

b) de markt voor loterijen; 

c) de markt voor loterijen en lottospelen, inclusief instantloterijen en sportprijsvragen. 

 

78. Zoals uit bijlage 1 blijkt, wijzigt het marktaandeel van de nieuwe entiteit 

ongeacht de precieze marktafbakening niet wezenlijk. Dit is een gevolg van het grote 

aantal en de verscheidenheid aan spelen die door partijen worden aangeboden. Daarbij 

zal de grootste aanbieder, SENS, met twee onafhankelijke concurrenten samengaan. Al 

met al leidt dit ongeacht de precieze marktafbakening tot een significante verslechtering 

van de huidige marktstructuur: 

a) Indien wordt uitgegaan van de meest aannemelijke markt, te weten de markt voor 

loterijen en lottospelen, zullen er als gevolg van de concentratie twee 

onafhankelijke concurrenten op de markt wegvallen en zal er slechts één concurrent 
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overblijven. Het marktaandeel van SENS stijgt van 54% naar 72%. Daardoor zal het 

marktaandeel van de nieuwe entiteit bijna drie keer zo groot zijn als dat van NPL.  

b) Indien wordt uitgegaan van een markt voor loterijen zullen de twee van de drie 

aanbieders samengaan en valt er dus één actuele concurrent weg en blijft er 

eveneens slechts NPL over. Door de samenvoeging van de marktaandelen van 

SENS (61%) en SUFA/ALN (8%) zal het marktaandeel van de nieuwe entiteit meer 

dan twee keer zo groot als het marktaandeel van NPL.  

c) Indien wordt uitgegaan van een markt voor loterijen, lottospelen, instantloterijen 

en sportprijsvragen, zijn de gevolgen van de concentratie vergelijkbaar met de 

gevolgen op de markt voor loterijen dan wel de markt voor loterijen en lottospelen. 

De marktaandelen van SENS (47%), SNS (19%) en SUFA/ALN (6%) zullen worden 

samengevoegd. In dit geval is er na de concentratie naast NPL nog één, zij het zeer 

kleine, derde speler (Autotote) actief op de markt. 

 

79. Indien wordt uitgegaan van een markt voor loterijen en lottospelen dan wel van 

een markt voor loterijen, kan zoals blijkt uit de analyse van de afbakening van de 

relevante markt, niet worden uitgesloten dat een zekere concurrentiedruk uitgaat van 

producten die niet tot de relevante markt worden gerekend. In de onderhavige zaak zal 

echter de concurrentiedruk die uitgaat van bijvoorbeeld instantloterijen en lottospelen, 

door de voorgenomen concentratie eveneens wegvallen, omdat partijen zelf de enige 

exploitant van deze spelen zijn. 

 

80. Partijen gaan uit van een jaarlijkse omzet van ƒ 50 miljoen32 voor incidentele 

landelijke loterijen, ƒ 22 miljoen33 voor kleinschalige loterijen, ƒ 200 miljoen34 voor 

illegale loterijen/lottospelen en ƒ 120 miljoen35 voor buitenlandse loterijen/lottospelen. 

Indien deze bedragen worden meegerekend bij het marktvolume, dan behalen partijen, 

ongeacht of wordt uitgegaan van een markt voor loterijen, een markt voor loterijen en 

lottospelen dan wel een markt voor loterijen, lottospelen, sportprijsvragen en 

instantloterijen, een gezamenlijk marktaandeel van circa 60%. 

 

81. Zoals reeds geconcludeerd wijken de mogelijkheden voor concurrerend 

handelen van aanbieders van ‘overige’ loterijen/lottospelen in sterke mate af van de 

vergelijkbare mogelijkheden van de kansspelexploitanten die over een permanente of 

langdurige landelijke vergunning beschikken. Deze spelen maken derhalve waarschijnlijk 

geen deel uit van dezelfde markt als de spelen met een permanente vergunning. In ieder 

geval kunnen de aanbieders van deze spelen niet als volwaardige concurrenten van 

partijen worden beschouwd. Indien zij toch worden meegerekend, blijkt dat zij relatief zo 

                                                           
32 Volgens de vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (IV) voor 

het jaar 1999, TK 1998-1999, 26 200, hoofdstuk IV, nr. 2, p. 165, heeft het Ministerie in 1998 150 vergunningen voor 

incidentele landelijke loterijen afgegeven. Partijen gaan uit van een gemiddelde omzet van ƒ 300.000 per loterij. 
33 Schatting van partijen. 
34 Schatting van partijen. 
35 NIPO, buitenlandse kansspelen, 1998, p. 2. 
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klein zijn dat dit ongeacht de precieze marktafbakening niet leidt tot een wezenlijke 

verandering in de positie van partijen. Er zijn geen aanwijzingen voor een significante 

toename van de omzet van deze overige kansspelen.36 

 

82. Partijen hebben opgemerkt dat gezien de strakke regulering op het gebied van 

kansspelen de netto-omzet mogelijkerwijs niet de meest geschikte maatstaf van 

concurrentiekracht is. Vervolgens hebben zij erop gewezen dat ook zou kunnen worden 

gekeken naar de afdrachten die de kansspelaanbieders aan de overheid en goede doelen 

laten toekomen, zonder dit echter verder te onderbouwen. In onderhavige zaak zijn er 

geen aanwijzingen dat de netto-omzet niet de meest geschikte maatstaf is als 

vertrekpunt voor de beoordeling van de marktpositie van de aanbieders. Andere aspecten 

zoals onder andere de door partijen genoemde afdrachten, maar ook bijvoorbeeld het 

uitgekeerde prijzengeld, kunnen uiteraard naast het omzetgerelateerde marktaandeel een 

rol spelen in de beoordeling van de gevolgen van de concentratie. Voor zover van belang 

wordt hierop in het navolgende ingegaan. 

 

 

2.2.2.2.    Mate van daadwerkelijke concurrentie op de relevanMate van daadwerkelijke concurrentie op de relevanMate van daadwerkelijke concurrentie op de relevanMate van daadwerkelijke concurrentie op de relevante marktte marktte marktte markt    

 

83. Zoals in punten 18 tot en met 23 is uiteengezet, is de exploitatie van kansspelen 

onderhevig aan regelgeving door de overheid. Er is slechts een beperkt aantal 

vergunningen verleend voor het exploiteren van loterijen, lottospelen, sportprijsvragen 

en instantloterijen. Voorts zijn de exploitanten gebonden aan (per aanbieder) 

uiteenlopende verplichtingen. In het navolgende wordt derhalve geanalyseerd in 

hoeverre er gelet op deze regelgeving sprake is van daadwerkelijke concurrentie op de 

relevante markt. 

 

2.12.12.12.1    Opvatting van partijenOpvatting van partijenOpvatting van partijenOpvatting van partijen    

 

84. In de eerste plaats hebben partijen erop gewezen dat de veranderingen in 

marktaandelen geen aanwijzing zijn voor daadwerkelijke concurrentie. Volgens hen laat 

de ontwikkeling van de markt zien dat met name de komst van telkens nieuwe 

kansspelvormen op de markt aanleiding is geweest voor een sprongsgewijze toename 

van de totale omvang van de markt zonder dat dat blijvend ten koste is gegaan van de 

                                                           
36 Partijen hebben in reactie op de punten van overweging naar voren gebracht dat de omzet van illegale loterijen sterk is 

toegenomen. Ter onderbouwing van deze stelling verwijzen zij naar recente krantenartikelen. Hierbij blijkt het echter 

om illegale casino’s en ‘gokpaleizen’ te gaan. Voorts hebben zij opgemerkt dat de Duitse Klassenlotterie met een 

netwerk van Nederlandse agenten werkt en in het oosten van het land in de afgelopen jaren sterk aan betekenis heeft 

gewonnen. Ter onderbouwing verwijzen zij naar marktonderzoeken van de onderzoeksbureaus NSS en NIPO over 

buitenlandse kansspelen in 1996 en 1998. Deze rapporten bevestigen dat in het oosten van het land meer met Duitse 

aanbieders wordt gespeeld, maar geven juist geen aanwijzing voor een toename van buitenlandse kansspelen. Uit het 

eveneens overlegde marketingplan van ENI-Lotto service blijkt slechts dat geprobeerd wordt om Nederlandse 

bemiddelaars voor Duitse kansspelen te vinden. 
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omzet van de bestaande kansspelen. Bij de introductie van een nieuw spel was in 

sommige gevallen een tijdelijk effect te zien op de omzet van reeds bestaande spelen. 

Uiteindelijk werd de komst van het nieuwe spel, aldus partijen, volledig geabsorbeerd in 

een gegroeide totale marktomvang. 

 

85. In de tweede plaats hebben partijen aangegeven dat de reclameactiviteiten door 

overheidsregulering worden beperkt omdat de Wet op de kansspelen ten aanzien van de 

staatsloterij een minimaal uitkeringspercentage in prijzen van 60% voorziet, ten aanzien 

van de lottospelen een uitkeringspercentage van ten minste 47,5% en ten hoogste 50% 

en ten aanzien van de bankgiroloterij een minimaal afdrachtenpercentage aan goede 

doelen en sportorganisaties van 60%. Voorts wijzen zij op de vergunningen die de 

vergunninghouders verplichten zorg te dragen dat aan werving en reclameactiviteiten op 

zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt gegeven.37 

 

86. In de derde plaats merken partijen op dat zij door de vergunningen en de 

deelnemersreglementen in een groot aantal opzichten worden beperkt in de 

mogelijkheden elkaar te beconcurreren en dus te dingen naar de gunst van de 

consument. Dit betekent dat belangrijke facetten van loterijactiviteiten, zoals het type 

activiteit, de frequentie, het inleggeld, het prijzengeld en de aanwending van de 

opbrengsten worden vastgelegd. Indien in het verleden een verruiming van een 

vergunning op aanvraag werd toegestaan, dan was dat meestal omdat één of meerdere 

andere kansspelorganisaties reeds over de gevraagde faciliteiten beschikt. Dit zal zich 

naar verwachting in de toekomst minder vaak voordoen, gelet op het feit dat de strekking 

van de vergunningen steeds meer op elkaar lijken.  

 

87. Profilering gebeurt derhalve logischerwijs daar waar de vergunningen en 

reglementen geen beperkingen vormen, aldus partijen. Deze alternatieven zijn naar hun 

mening minder sterke wapens in termen van concurrentie. Op die punten waar 

ondernemingen en dus ook loterij-instellingen zich het liefst zouden profileren, worden 

zij ingeperkt door regelgeving. 

 

88. Partijen betwisten niet dat zij zich in een aantal opzichten opstellen als 

concurrent van elkaar. Volgens hen is echter de mate waarin de Nederlandse 

kansspelorganisaties als gevolg van overheidsreglementering met elkaar kunnen 

concurreren gering. 

 

89. Volgens partijen moet gelet op het bovenstaande een onderscheid worden 

gemaakt tussen de aspecten van commercieel handelen die worden beperkt door 

overheidsregulering en zulke waar relatieve vrijheid bestaat. De meest belangrijke 

aspecten van commercieel handelen, te weten de producten, de prijzen en de 

                                                           
37 Beschikking staatsloterij, artikel 12(2); Beschikking sportprijsvragen en lotto, artikel 8a(1); Beschikking instantloterij, 

artikel 9(8), Beschikking bankgiroloterij, artikel 6(3). 



Openbare versie 

28  

trekkingsfrequentie, zijn gereguleerd. De overige aspecten van commercieel handelen 

zijn van betrekkelijk gering gewicht, zodat eventuele negatieve gevolgen van de 

voorgenomen concentratie op deze punten geen grote betekenis zullen hebben. 

 

90. Ten slotte menen partijen dat het onjuist is de fusiepartijen het verwijt van een 

beperkt aantal marktpartijen te maken, gelet op de belangrijke rol van 

overheidsregulering, juist bij de markttoetreding. 

 

2.22.22.22.2    Opvatting van derdenOpvatting van derdenOpvatting van derdenOpvatting van derden    

 

91. NPL als enige resterende concurrent deelt de opvatting van partijen ten aanzien 

van de beperkte daadwerkelijke concurrentie niet. Zij wijst erop dat er zowel binnen de 

grenzen van de bestaande vergunningen als door aanpassing van vergunningen 

mogelijkheden voor concurrerend handelen bestaan. Daarbij worden voorbeelden van 

uitbreidingen en aanpassingen van spelen van partijen en van NPL zelf genoemd.  

 

92. Zo heeft SENS in 1998 toestemming gekregen van het Ministerie van Financiën 

om binnen haar bestaande vergunning een nieuwe spelvariant te introduceren, de 

“Verjaardagsloterij”.38 Voorts heeft SNS (voorlopig voor twee jaar) toestemming 

gekregen om het spel “Score” direct vanuit de huiskamer door telefonische opgave 

mogelijk te maken. Ook heeft SNS toestemming gevraagd om haar producten in horeca-

gelegenheden aan te bieden. NIL heeft de mogelijkheid gekregen om meer dan twee 

instantloterijen tegelijk op de markt te brengen en om afzonderlijke instantloterijen ten 

behoeve van zakelijke partners te organiseren. NPL heeft toestemming gekregen om een 

dertiende trekking per jaar te organiseren en mag ook de lotprijs verhogen tot ƒ 50. Ook 

SUFA/ALN heeft toestemming gevraagd tot verhoging van de lotprijs van de 

bankgiroloterij.39 

 

93. Tevens wordt in het door NPL overgelegde onderzoek van De Jong opgemerkt 

dat er in de afgelopen jaren fluctuerende marktaandelen van de huidige aanbieders 

kunnen worden vastgesteld, hetgeen eveneens een duidelijk teken voor bestaande 

daadwerkelijke mededinging is.  

 

 

 

 

 

 

2.32.32.32.3    BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling    

                                                           
38 Dit spel is op dit moment nog niet op de markt, omdat de president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam 

het goedkeuringsbesluit op verzoek van de NPL in een voorlopige voorzieningsprocedure heeft geschorst. 
39 Vergunningvragende partijen hebben bevestigd dat SUFA/ALN bedoelde aanvraag heeft ingediend. 
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a.  Ontwikkeling van de markt(en) voor loterijen en lottospelen in de 

afgelopen 5 jaar 

 

94. De jaarverslagen van het College van toezicht geven inzicht in de ontwikkeling 

van de markt(en) voor loterijen en lottospelen tussen 1993 en 1998 en de marktaandelen 

van de vergunninghouders (zie bijlage 1). In het algemeen kan worden geconstateerd dat 

het marktvolume in deze periode fors is gestegen. Op de markt voor loterijen en 

lottospelen werd in 1993 een omzet van ƒ 1.470 miljoen gerealiseerd, in 1998 was de 

omzet  ƒ 2.095 miljoen.40 Een vergelijkbare omzetstijging kan voor de markt voor 

loterijen dan wel de markt voor loterijen, lottospelen, sportprijsvragen en instantloterijen 

worden geconstateerd. 

 

95. Voorts blijkt dat de marktpositie van de afzonderlijke spelen zich verschillend 

heeft ontwikkeld. Sommige spelen zijn min of meer meegegroeid met de groei van de 

totale marktomvang. Dit geldt voor de staatsloterij die, bij een groeiende marktomvang, 

in 1994 in absolute termen omzet heeft verloren met als gevolg een daling van het 

marktaandeel tussen de 4% en de 9%, afhankelijk van de marktafbakening. In de jaren 

daarna is de omzet van de staatsloterij echter weer gegroeid. Andere spelen hebben 

daarentegen een sterkere groei doorgemaakt dan de totale markt. Dit geldt voornamelijk 

voor de postcodeloterij. Een derde groep is achtergebleven bij de ontwikkeling van de 

markt. Een voorbeeld hiervoor is de bankgiroloterij.  

 

96. Gelet op het bovenstaande kan geconstateerd worden dat de toename van 

marktaandelen, anders dan partijen menen, niet alleen is verbonden aan de introductie 

van nieuwe spelen. Indien de groei van de omzet van een aanbieder die geen nieuw spel 

heeft geïntroduceerd zoals hier NPL, groter is dan de groei van de totale markt, dan moet 

deze winst logischerwijs ten koste van een andere aanbieder gaan. Dit is een indicatie 

voor daadwerkelijke concurrentie.  

 

b.  Beperking van werving door overheidsregulering 

 

97. Dat partijen, of vergunninghouders in het algemeen, ervoor zorg moeten dragen 

dat aan werving en relcame-activiteiten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt 

gegeven, staat er niet aan in de weg dat sprake is van daadwerkelijke concurrentie.  

 

98. Volgens de nota ‘Kansspelen Herijkt’ is de concurrentie tussen de 

kansspelaanbieders steeds feller geworden, met name bij het dingen om de gunst van de 

consument, waarbij sprake is van indringende reclame-uitingen en media-activiteiten. 

                                                           
40 Hierbij is geen rekening gehouden met de omzet van incidentele loterijen, illegale kansspelen en buitenlands loterijen 

aangezien er niet voor de gehele periode (gemotiveerde) schattingen beschikbaar zijn. 
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Volgens de nota zijn deze activiteiten toegenomen en zijn advertenties, buitenreclame, 

“direct mail”-acties en televisiereclame aan de orde van de dag.41 

 

99. De door de vergunninghouders verstrekte gegevens met betrekking tot hun 

wervingsacties bevestigen de toenemende uitbreiding van wervingsbestedingen. In 

absolute zin zijn de budgetten voor werving en media bij de afzonderlijke loterij- en lotto-

aanbieders tussen 1994 en 1998 gestegen, sommige met meer dan 70%, andere slechts 

met circa 3%. Bij de meeste aanbieders is tevens het wervingsbudget in relatie tot de 

omzet toegenomen. Deze ontwikkeling wijst op daadwerkelijke onderlinge concurrentie. 

 

c.  Mate van overheidsregulering 

 

100. Het is juist dat belangrijke concurrentieparameters zoals lotprijzen, 

prijzenschema’s, uitkeringspercentages en afdrachtenpercentages zijn geregeld in de 

Wet op de kansspelen, in de vergunningen of in de deelnamereglementen. Bij de 

lotprijzen worden in de vergunningen echter grotendeels maximumprijzen vastgelegd, 

waarbij de feitelijke lotprijzen doorgaans van deze maximumprijzen afwijken 

(staatsloterij, postcodeloterij, instantloterij, SNS-cijferspel en naar verwachting 

binnenkort ook bankgiroloterij). Bij de uitkerings- en afdrachtenpercentrages hebben de 

vergunninghouders meestal slechts de verplichting om aan bepaalde minima te voldoen. 

Ook hier wijken de feitelijke percentages vaak af van de minimumpercentages. Hier is er 

derhalve sprake van speelruimte.  

 

101. Voorts leidt de regelgeving in deze sector er geenszins toe dat in de afgelopen 

jaren met betrekking tot de bovengenoemde concurrentieparameters geen veranderingen 

hebben plaatsgevonden. Uit de jaarverslagen 1996 tot en met 1998 van het College van 

toezicht blijkt dat de toezichthouder per jaar 10 tot 15 keer op initiatief van de 

vergunninghouders wordt gevraagd om advies te geven ten aanzien van voorgestelde 

wijzigingen in vergunningen of deelnamereglementen van alle vergunninghouders. Deze 

wijzigingen hebben betrekking gehad op de volgende aspecten: 

 verandering van prijzenschema’s; 

 introductie van de mogelijkheid om uitkeringsfactoren tijdens de spelperiode bij 

sportprijsvragen te veranderen; 

 verloting van extra prijzen; 

 introductie van jackpots en andere nieuwe prijzen; 

 schrappen van een maximumbedrag van een jackpot; verhoging van jackpots; 

 prijsuitkering naar keuze in natura; 

 veranderingen met betrekking tot de distributiekanalen, onder andere uitbreiding 

van het soort verkooppunten; 

 wijziging van de trekkingsprocedure;  

 wijziging van spelnamen teneinde de herkenbaarheid voor het publiek te vergroten; 
                                                           
41 Nota ‘Kansspelen Herijkt’, p. 4. 
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 vermeerdering van wedstrijden waarvan resultaten moeten worden voorspeld bij 

sportprijsvragen; 

 introductie van een toegevoegd spel gekoppeld aan een reeds bestaande trekking; 

 verhoging aantal trekkingen per jaar; 

 verruiming van de marge voor de lotprijs in vergunningen en verhoging van de 

lotprijs in het deelnamereglement. 

 

102. Bij de gevraagde wijzigingen gaat het om kernelementen van loterij- en 

lottospelen dan wel sportprijsvragen en instantloterijen die van doorslaggevend belang 

zijn bij de strijd om de gunst van de spelers. Voor het merendeel van deze gewenste 

wijzigingen hebben de betrokken ministers toestemming verleend, waarbij zij al dan niet 

het advies van het College van toezicht hebben gevolgd.42 

 

103. Uit de uitgebrachte adviezen kan worden geconcludeerd dat het College van 

toezicht geen wijzigingen steunt die in feite leiden tot een substantiële uitbreiding van 

het kansspelaanbod. Als voorbeeld kan worden genoemd de introductie van een nieuwe 

spelvariant, de “Verjaardagsloterij”, door SENS.43 Het College van toezicht steunt onder 

andere wijzigingen indien de gewenste bepaling voor een andere aanbieder reeds van 

toepassing is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verhoging van de maximum lotprijs in de 

vergunning van de postcodeloterij, waarbij het College van toezicht heeft verwezen naar 

een soortgelijke bepaling in de vergunning van de staatsloterij.44  

 

104. Voorts is van belang dat er geen wettelijke beperkingen zijn inzake het door de 

aanbieders te hanteren prijzenschema. Gelet op het feit dat voor de meeste spelen een 

afdrachtenpercentage aan goede doelen is vastgesteld (de staatsloterij vormt hierop een 

uitzondering), is er slechts een beperking met betrekking tot het absolute 

uitkeringsbedrag. De wijze van uitkering (veel kleine prijzen, weinig grote prijzen of een 

mix daarvan) kunnen de aanbieders in feite zelf bepalen. Een wijziging hiervan kan niet 

per se worden beschouwd als een substantiële uitbreiding van het kansspelaanbod. Wel 

moeten wijzigingen van het prijzenschema in het deelnamereglement worden 

bekendgemaakt. Geen vergunninghouder heeft bijvoorbeeld problemen ondervonden bij 

de introductie van een jackpot. 

 

105. In de nota ‘Kansspelen herijkt’45 en door marktpartijen46 wordt op de 

zogenaamde jackpot-concurrentie op de markt voor loterijen en lottospelen gewezen. De 

NMa heeft van de vergunninghouders gegevens over de ontwikkeling van jackpots, het 

                                                           
42 Uit de jaarverslagen 1996-1998 van het College van toezicht blijkt dat ministers na een positief advies door het 

College nooit een gewenste wijziging hebben afgewezen. Omgekeerd komt het voor dat gewenste wijzigingen na een 

negatief advies van het College van toezicht wel worden toegestaan. 
43 Jaarverslag 1997, College van toezicht, p. 30. 
44 Jaarverslag 1998, College van toezicht, p. 48-49. 
45 Nota ‘Kansspelen herijkt’, p. 13. 
46 Vergelijk jaarverslag SNS 1997, p. 12. 
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aantal deelnemers en de omzet per maand in de afgelopen twee jaar opgevraagd. Hieruit 

blijkt dat een jackpot die over meerdere trekkingen niet is gevallen, behoudens een 

enkele uitzondering, ertoe leidt dat het aantal deelnemers aan het betreffende spel 

toeneemt. Jackpots zijn derhalve een belangrijk instrument om deelnemers aan te 

trekken.  

 

106. Andere concurrentiemiddelen die hiervoor door exploitanten worden ingezet zijn 

onder meer reclame via “direct mail”, radio en televisie, televisieshows, het verhogen 

van hoofdprijzen, het uitbreiden van verkooppuntennetwerk en het variëren van spelen. 

 

107. Op grond van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat de bestaande 

overheidsregulering met betrekking tot belangrijke concurrentieparameters permanent 

onderhevig is aan verandering. Daarbij zijn de aanbieders over het algemeen degenen 

die het initiatief voor een verandering nemen. Het is evident dat de aanbieders hun 

beleid minder snel kunnen veranderen dan ondernemingen in minder gereguleerde 

sectoren. De stelling van partijen evenwel, dat alles is geregeld en er dus geen ruimte is 

voor concurrentie op punten waar de loterijen zich het liefst zouden profileren, is zoals 

blijkt uit het bovenstaande niet gebaseerd op de werkelijkheid en de feitelijke 

omstandigheden op deze markt(en).  

 

108. Ten slotte dient, gelet op het gestelde in punt 90, te worden opgemerkt dat 

partijen geen verwijt wordt gemaakt van het feit dat er gelet op de bepalingen in de Wet 

op de kansspelen en het gehanteerde beleid van de overheid geen toetreding van nieuwe 

aanbieders mogelijk is en slechts een beperkt aantal marktpartijen aanwezig is. Aan de 

orde is echter een beperking van het aantal marktdeelnemers door autonoom gedrag van 

partijen zelf, te weten de voorgenomen concentratie. Daarenboven geldt dat met de 

feitelijke belemmering van toetreding bij de beoordeling van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie rekening moet worden gehouden. 

 

2.4 2.4 2.4 2.4     ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

109. Op de relevante markt(en) is, gelet op het voorgaande, sprake van 

daadwerkelijke concurrentie. Dit blijkt met name uit de ontwikkelingen van 

marktomvang en marktaandelen in de afgelopen jaren in verband met de uitgebreide en 

zelfs toenemende reclame- en wervingsactiviteiten van alle vergunninghouders. Voorts 

hebben de vergunninghouders veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in 

het kader van de aanwezige regulering wijzigingen in hun commerciële beleid uit te 

voeren, waarbij deze wijzigingen onder andere betrekking hadden op belangrijke 

parameters voor de concurrentie tussen loterij- en lotto-exploitanten zoals lotprijzen, te 

winnen prijzen, prijzenschema’s en dergelijke. 

 

 



Openbare versie 

33  

3.3.3.3. Positie van partijen ten opzichte van concurrenten, leveranciers en afnemersPositie van partijen ten opzichte van concurrenten, leveranciers en afnemersPositie van partijen ten opzichte van concurrenten, leveranciers en afnemersPositie van partijen ten opzichte van concurrenten, leveranciers en afnemers    

 

3.1.3.1.3.1.3.1.    Opvatting van partijenOpvatting van partijenOpvatting van partijenOpvatting van partijen    

 

110. Volgens partijen voegt de concentratie slechts in beperkte mate iets toe aan het 

marktaandeel waarover de staatsloterij reeds thans beschikt. De positie van de 

staatsloterij is het gevolg van het beleid van de overheid. De toevoeging van het 

marktaandeel van de bankgiroloterij op de relevante markt voor algemene loterijen van 

8% geeft aan dat slechts in geringe mate sprake is van een uitbreiding van het 

marktaandeel van de staatsloterij, aldus partijen. Dit geldt eveneens indien men een 

grotere markt (inclusieve de spelen van SNS) als uitgangspunt zou moeten nemen. 

 

111. Partijen merken voorts op dat de voorgenomen concentratie op geen enkele 

wijze iets zal veranderen aan het bestaande regime van vergunningen en 

deelnamereglementen. Dit betekent volgens partijen dat zij ook na de concentratie niet 

in staat zullen zijn om nieuwe productvariaties te ontwikkelen voor kansspelen waarvoor 

al een vergunning bestaat. Aanpassingen van bestaande kansspelvormen in de zin van 

het aanbrengen van bepaalde varianten worden niet in grotere mate mogelijk gemaakt 

door de concentratie dan thans reeds het geval is. Er is geen enkele indicatie dat de 

overheid bereid is naar aanleiding van de concentratie de nieuwe onderneming meer 

vrijheid te geven productvariaties te ontwikkelen ten aanzien van spelen waarvoor reeds 

een vergunning bestaat.  

 

112. Voorts merken partijen op dat de vergunningswijzigingen in het verleden veelal 

pas na intensief vooroverleg zijn aangevraagd. Partijen wijzen erop dat NPL relatief de 

meeste verruiming van haar vergunning en deelnamereglement heeft gekregen. Gelet op 

het op harmonisatie van voorwaarden47 gerichte beleid van het College van Toezicht en 

feit dat de staatsloterij op dit moment de meest ruime vergunning heeft, zijn er voor de 

staatsloterij de minste kansen voor een verruiming van de huidige mogelijkheden. Dit 

blijkt ook uit de ontwikkelingen omtrent de ‘Verjaardagsloterij’ (zie ook punt 92). 

 

113. Het feit dat partijen hun marketingbeleid na de concentratie op elkaar kunnen 

afstemmen, zien partijen niet als een serieuze bedreiging voor de 

mededingingsvoorwaarden op de markt. Doelgroepen en spelfrequenties zijn per spel 

uiteenlopend zodat een gecoördineerd marketingbeleid niet goed denkbaar is. De strikte 

regels omtrent de aanwending van inleggelden voorkomt dat inleggelden uit het ene spel 

kunnen worden gebruikt voor promotie van een ander spel. Voorts geven partijen aan 

dat zij, gelet op de nauwe kaders waarin zij dienen te opereren, in het verleden slechts in 

beperkte omvang en in de toekomst (ook als gefuseerde eenheid) niet meer in staat 

zullen zijn hun wervingsbudget te verhogen. 

                                                           
47 Partijen verwijzen in dit verband naar het Onderzoeks- en adviesrapport staatsloterij 1999 van het College van 

toezicht. 
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114. Voorts wijzen partijen erop dat het beschikken over een verkoopnetwerk van 

ondergeschikt belang is. Uit de succesvolle toetreding van de postcodeloterij en de 

activiteiten van buitenlandse loterijen in Nederland blijkt dat een verkoopnetwerk niet 

noodzakelijk is voor de toetreding tot de markt. Bovendien zijn grote investeringen 

gemoeid met het oprichten en instandhouden van goed functionerende verkooppunten, 

met name op het gebied van computerterminals teneinde een snelle verwerking van de 

verkochte loten en ingevulde lottoformulieren te garanderen.  

 

115. Volgens partijen is het zeer de vraag of partijen als gevolg van de concentratie 

een substantieel sterkere onderhandelingspositie zullen innemen ten opzichte van radio- 

en televisieproducenten en omroepen. Zij wijzen er in dit verband op dat de staatsloterij 

op dit gebied reeds nu over een aanzienlijke commerciële positie beschikt, terwijl zij in 

termen van radio- en televisie-uitzendingen de loterij-instelling met de meeste uitstraling 

is. Aangezien de twee andere partijen aanzienlijk minder belang hechten aan radio- en 

televisie-uitzendingen, zal de samenvoeging van partijen op dit gebied geen 

noemenswaardige gevolgen hebben. Gelet op het relatief grotere budget van NPL voor 

reclame- en mediadiensten speelt deze loterij-instelling thans een actievere rol als het 

gaat om invloed op programmaproducenten. Bovendien is NPL vaker te zien op televisie 

in verband met programma’s van haar beneficianten. Ten slotte beperkt de 

overheidsregulering door de vaste regels ten aanzien van uitkering van prijzen en 

afdrachten aan goede doelen de hoogte van marketingbudgetten zodanig dat er geen 

sprake is van een significante verslechtering van de mededingingsvoorwaarden in dit 

opzicht in Nederland. 

 

116. Exclusiviteitscontracten met omroepen en showpresentatoren hebben volgens 

partijen nauwelijks betekenis gezien de aanwezigheid van diverse publieke en 

commerciële omroepen en het grote aantal showpresentatoren in Nederland. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2.    Opvatting van derdenOpvatting van derdenOpvatting van derdenOpvatting van derden    

 

117. Volgens NPL zal de nieuwe entiteit voordelen kunnen putten uit een reeks 

schaalvoordelen, waarover de afzonderlijke partijen tot nu toe niet beschikken. Zij wijst 

erop dat de staatsloterij zich in de toekomst ook als “goede doelen-loterij” kan profileren 

en daarmee een voordeel in de werving van deelnemers kan behalen. Voorts zal de 

nieuwe combinatie beschikken over een uitgebreid verkoopnet, waarvan straks ook de 

bankgiroloterij kan profiteren. Door de samenvoeging van omzet zal de nieuwe entiteit 

hogere prijzen kunnen uitkeren, meer in wervingsacties kunnen investeren en bovendien 

de reclameactiviteiten kunnen afstemmen. Partijen zullen synergie-effecten realiseren 

met als gevolg aanzienlijke kostenverlagingen. Hierdoor vrijkomende middelen kunnen 

vervolgens weer worden gebruikt voor hogere prijzen en meer wervingsacties. Bovendien 

zal de nieuwe entiteit een verbeterde toegang krijgen tot televisie-omroepen en, gelet op 
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de uitgebreide portefeuille van spelen, ook een interessantere partner (dan de 

concurrent) kunnen zijn voor showproducenten en showpresentatoren. Hierdoor nemen 

de mogelijkheden toe om exclusiviteitscontracten te sluiten ten koste van NPL. 

 

118. Voorts maakt NPL een modelrekening op voor de ontwikkeling van de 

afdrachten. De afdrachten aan de aandeelhouders van de nieuwe entiteit zullen conform 

hun aandelen in de nieuw op te richten N.V. worden vastgelegd. Uit de ontwikkeling van 

de omzet van partijen blijkt dat de staatsloterij groeit terwijl de lottospelen en de 

bankgiroloterij stagneren. Dit leidt ertoe dat na enige tijd de huidige beneficianten van de 

twee kleinere fusiepartners de facto zullen profiteren van de opbrengsten van de 

staatsloterij. Volgens NPL kan hiervan een aantrekkingskracht uitgaan op de 

beneficianten van NPL. 

 

119. Een en ander leidt er volgens NPL toe dat consumenten, beneficianten en 

contractpartijen uit de media eerder geneigd zullen zijn om zich aan de financieel 

sterkere en qua spelportefeuille interessantere onderneming te binden. De consumenten 

zijn hiertoe geneigd met het oog op grotere winstkansen, de beneficianten gezien de 

hogere afdrachten en de media-wereld gelet op het grotere wervingsbudget. 

 

120. Een andere reactie is afkomstig van een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen 

en produceren van televisieprogramma’s, waaronder (spel-)shows, dramaseries en 

comedy’s. Deze onderneming beschouwt zich als een potentiële concurrent van partijen 

bij de concentratie, omdat zij graag spelprogramma’s met kanselementen wil 

ontwikkelen en produceren die volgens de Wet op de kansspelen een vergunning 

vereisen. Het restrictieve vergunningenbeleid van de overheid betekent voor de 

onderneming dat zij slechts shows in opdracht van de vergunninghouders kan 

ontwikkelen. Als gevolg van de concentratie zullen er slechts twee vergunninghouders 

overblijven en zal in de ogen van de onderneming het restrictieve vergunningenbeleid 

alleen maar toenemen. Daarmee zullen de mogelijkheden van de onderneming afnemen 

om shows met kanselementen te ontwikkelen. Bovendien vreest zij een negatief effect op 

de prijs die marktpartijen bereid zullen zijn te betalen voor de productie van een 

spelprogramma. 

 

121. VKV heeft opgemerkt dat de verkopers van loten een verslechtering van hun 

positie ten opzichte van de aanbieders verwachten. De verkoop van loten vormt voor de 

verkooppunten enerzijds een inkomstenbron, anderzijds wordt daardoor extra klandizie 

gegenereerd. Er zijn rond 7000 aangewezen verkooppunten voor kansspelloten in 

Nederland. Dit zijn tabak- en gemakswinkels, postkantoren, boekenwinkels en 

drogisterijen. Daarvan verkopen 1100 winkels loten van zowel SENS als SNS, 1729 

bieden uitsluitend SNS-spelen aan, terwijl 2640 (voor een groot deel postkantoren) 

uitsluitend spelen van SENS verkopen. Verder bieden 1470 winkels alleen instantloten 

aan. Er zijn echter winkels die voor bepaalde spelen, bijvoorbeeld instantloten, geen 
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deelnamebewijzen willen verkopen. Als reden hiervoor worden bedrijfseconomische 

overwegingen, religieuze redenen of de affiniteit met bepaalde producten genoemd. VKV 

vreest met name dat de nieuwe organisatie voorwaarden zal kunnen opleggen ten 

aanzien van de afname van het totale pakket kansspelen. Aangezien er maar één 

aanbieder overblijft, zullen de verkooppunten geen uitwijkmogelijkheid meer hebben. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3.    BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling    

 

122. Partijen zullen door de voorgenomen concentratie verreweg de grootste 

aanbieder op de markt worden, ongeacht of wordt uitgegaan van een markt voor 

loterijen, een markt voor loterijen en lottospelen dan wel een markt voor loterijen, 

lottospelen, sportprijsvragen en instantloterijen. SENS is reeds nu de vergunninghouder 

met de hoogste omzet en de meest ruime vergunning. Door de concentratie vallen twee, 

voorheen van SENS onafhankelijke, aanbieders weg. De nieuwe entiteit zal, ongeacht de 

precieze marktafbakening, twee tot drie keer zo groot zijn als de enige resterende 

concurrent van belang (zie punten 77 tot en met 82). Gelet op het restrictieve 

kansspelbeleid is er sprake van hoge markttoetredingsdrempels (zie punten 18 tot en 

met 23). Voorts zal de nieuwe entiteit ten opzichte van de enige concurrent over een 

reeks voordelen beschikken die in het onderstaande zullen worden besproken. 

Vervolgens zal kort worden ingegaan op de positie van omroepen en showproducenten, 

wederverkopers van loten en de resterende concurrent. 

 

a. Voordelen van de nieuwe entiteit 

 

(i) Portefeuille van spelen, aantal spelen en trekkingen per spelvariant 

123. Ten eerste zullen de vergunningen van drie vergunninghouders worden 

samengevoegd. De nieuwe entiteit zal daarmee over een uitgebreide portefeuille van 

verschillende soorten spelen beschikken. Het nieuwe aanbod omvat de staatsloterij met 

de diverse varianten, de bankgiroloterij, alle lottospelen, sportprijsvragen (met 

uitzondering van de paardenweddenschappen) en de instantloterijen. Partijen hebben 

daarmee de mogelijkheid zich op een groot aantal verschillende manieren tot de 

consument te richten. In interne berichten over de voordelen van de fusie wordt in dit 

verband gesproken over […].48  

 

124. Voorts zal de nieuwe entiteit haar aanbod kunnen variëren door verbindingen te 

leggen tussen de verschillende spelen. In genoemde interne berichten over de voordelen 

van de fusie wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat […].49 In de praktijk blijkt dat 

koppeling van spelen reeds aan de orde is. Het cijferspel van SNS vormt immers een 

soort koepel voor SNS-spelen en kan gezien worden als een gezamenlijke loterij. Dit wijst 

                                                           
48 Rapport […]. 
49 Rapport […]. 
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op de mogelijkheden en voordelen die de nieuwe entiteit in de toekomst zal hebben op 

gebied van koppeling van spelen. 

 

125. Ten tweede zullen partijen een aanzienlijk aantal spelen per spelsoort en 

trekkingen per spel kunnen houden: 

 De staatsloterij houdt volgens de vergunning ten minste 10 loterijen per jaar; in feite 

worden er op dit moment 13 doorgevoerd. Per loterij zijn er drie trekkingen, waarbij 

het aantal trekkingen niet is vastgelegd.50 

 SUFA/ALN mag één bankloterij en één giroloterij per maand houden, en bovendien 

één toegevoegd spel per week. Per spel mag er één trekking worden gedaan.51 

 SNS mag ten hoogste 370 lottospelen, 370 sportprijsvragen en 60 cijferspelen per 

jaar houden.52 Ten aanzien van het aantal trekkingen noemen de reglementen één 

per week (Lotto jackpot, Toto) en één per dag (Lucky 10), waarbij aanvullende 

trekkingen niet zijn uitgesloten. Wat betreft de instantloterij is er gelet op de aard 

van het spel geen beperking van spelen en trekkingen. Per jaar mogen echter niet 

meer van 120 miljoen loten worden verkocht.53 

 

126. Zoals uit de punten 100 tot en met 107 blijkt, zijn wijzigingen in vergunningen 

en deelnamereglementen mogelijk. Zolang het niet gaat om een substantiële uitbreiding 

van het aanbod worden wijzigingen over het algemeen toegestaan. Er is geen reden om 

aan te nemen dat dit na de concentratie niet meer het geval zal zijn. De grote portefeuille 

van spelen, alsmede het aantal spelen en trekkingen die mogen worden gehouden, biedt 

partijen na de concentratie een grote hoeveelheid van mogelijkheden om varianten op 

hun huidige aanbod aan te bieden zonder substantiële uitbreiding. Uit de aangehaalde 

interne berichten blijkt dat [… met deze mogelijkheden rekening wordt gehouden]. De 

argumenten van partijen in de punten 110 tot en met 112 zijn hiermee weerlegd. 

 

127. Daarentegen zal NPL slechts over twee hoofdspelen beschikken, de 

postcodeloterij en de sponsorloterij, alsmede over twee toegevoegde spelen. Elk spel 

mag 13 respectievelijk 12 keer per jaar worden gehouden; per spel is er één trekking.  

 

(ii) Winstkansen voor de spelers en goede doelen-imag0 

128. Uit het SWOKA-onderzoek is gebleken dat de winstkans en de bijdrage aan het 

goede doel in de perceptie van de consumenten een rol spelen bij de keuze van het spel 

(zie punt 44). Dit blijkt ook uit interne marktonderzoeken van verschillende loterij-

aanbieders.  

 

                                                           
50 Beschikking staatsloterij, artikel 4. Vergelijk ook College van toezicht, Onderzoeks- en adviesrapport staatsloterij 

1999, blz. 35. 
51 Beschikking Bankgiroloterij, artikel 8; Deelnamereglement Bankgiroloterij, artikel 8(6). 
52 Beschikking Sporttotalisator, artikel 6(1), 7(1) en 8(1). 
53 Beschikking Instantloterij, artikel 6(1). 
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129. SENS en SNS hebben ten aanzien van hun spelen de gunstigste voorwaarden 

wat betreft het uitkeren van prijzen: de staatsloterij kan met de aantrekkelijkste 

prijzenpot werven, mede omdat zij verplicht is om ten minste 60% van de inleg uit te 

keren in prijzen. SNS is verplicht om met betrekking tot al haar spelen ten minste 47,5% 

en ten hoogste 50% van de inleg in prijzen uit te keren. Partijen wijzen erop dat dit 

verplichtingen zijn die in de Wet op de kansspelen (staatsloterij) of in de vergunningen 

(staatsloterij en SNS-spelen) zijn vastgelegd. SENS gebruikt de hoge prijzenpot als 

belangrijk argument in haar reclame-acties. 

 

130. Voor de postcodeloterij en de sponsorloterij geldt een andere regeling. NPL 

heeft geen verplichting ten aanzien van de hoogte van het uitkeringspercentage maar wel 

ten aanzien van de afdrachtenpercentage voor de beneficianten: 60% van het inleggeld 

moet worden afgedragen aan goede doelen en sport. Voor de spelers is er dus aanzienlijk 

minder kans op prijzen dan wel (qua aandeel van de inleg) op hoge prijzen. Voorts blijkt 

uit de jaarverslagen van het College van toezicht dat partijen na de concentratie 

gezamenlijk 80% (62% SENS, 18% SNS, 3% SUFA/ALN) van het prijzengeld op de markt 

voor loterijen, lottospelen, instantloten en sportprijsvragen zullen uitkeren. NPL neemt 

slechts 11% voor haar rekening, en Autotote 5%. Het aandeel van partijen ligt met 85% 

nog hoger indien wordt uitgegaan van een markt voor loterijen.54 

 

131. Tot nu toe is het voor de grootste aanbieder, de staatsloterij, niet mogelijk om 

zich te profileren als ‘goede doelen-loterij’, aangezien haar afdrachten wel voor het 

algemeen belang zijn bedoeld, maar niet rechtstreeks naar goede doelen-organisaties of 

de sport gaan. Daarentegen dragen de fusiepartners SNS en SUFA/ALN hun netto-

opbrengsten wel rechtstreeks af aan goede doelen en de sport. Na de concentratie zullen 

de respectievelijke voordelen van partijen wat betreft prijzenuitkering en goede doelen-

imago worden samengevoegd. De nieuwe entiteit zal zowel de loterij met het hoogste 

uitkeringspercentage exploiteren en tegelijkertijd met het goede doelen-imago kunnen 

werven.55 

 

132. NPL heeft daarentegen met haar spelen een relatief laag uitkeringspercentage 

vanwege het verplichte hoge afdrachtenpercentage en is derhalve voornamelijk beperkt 

tot het werven met haar goede doelen-imago. Voorts is het mogelijk dat de nieuwe 

entiteit ten opzichte van NPL voor goede doelen-organisaties een aantrekkelijkere 

partner wordt, indien door de vastlegging van de afdrachten voor de nieuwe 

aandeelhouders ook inkomsten vanuit de staatsloterij rechtstreeks aan goede doelen 

worden afgedragen. 

                                                           
54 Bij het prijzengeld van SNS wordt door het College van toezicht geen nadere splitsing gemaakt in lottospelen en 

sportprijsvragen. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen op de markt voor loterijen en lottospelen kan dus niet 

exact berekend worden. Indien wordt uitgegaan van loterijen, lottospelen en sportprijsvragen bedraagt het gezamenlijke 

aandeel van partijen circa 87%. 
55 […] 
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(iii) Distributiekanalen 

133. Partijen zullen een aantal distributiekanalen bij elkaar voegen en daarmee over 

meer kanalen beschikken dan NPL. Spelers die willen meedoen aan de staatsloterij of 

aan de lotto hebben de keuze tussen een girale doorlopende machtiging of het contant 

kopen van een lot bij officiële verkooppunten. Bij deze verkooppunten zijn tevens 

deelnamebewijzen voor andere lottospelen, sportprijsvragen en vaak ook instantloten te 

verkrijgen die uitsluitend contant worden verkocht. Contante verkoop biedt de 

mogelijkheid om incidenteel mee te doen aan loterijen en lottospelen.  

 

134. Uit de door partijen verstrekte gegevens blijkt dat via het contante 

verkoopkanaal voor de staatsloterij en de wekelijkse lotto meer dan de helft van de omzet 

wordt gegenereerd. Partijen hebben aangegeven dat zij ernaar streven het aandeel girale 

deelnemers te vergroten. In de afgelopen jaren is het aandeel van contante verkopen in 

de omzet gedaald. Desalniettemin is dit afzetkanaal voor partijen nog steeds van groot 

belang. Zij hebben er zelf op gewezen dat de betrokkenheid van een deelnemer die voor 

elke trekking de moeite doet om naar een verkooppunt te gaan, groter is dan bij het 

spelen via girale machtiging. Deze betrokkenheid is voor de kansspelexploitanten 

blijkbaar van belang. 

 

135. Voor NPL met de postcodeloterij en de sponsorloterij geldt dat aan deze spelen 

alleen kan worden meegedaan via een schriftelijke girale doorlopende machtiging. Dit 

houdt in dat deelnemers zich in beginsel opgeven voor een regelmatige deelname. Een 

speler die slechts aan één postcodeloterij wil meedoen, moet op tijd zijn doorlopende 

machtiging opzeggen. Het kopen van een enkel staatslot of lottodeelnamebewijs is 

daarentegen veel makkelijker. De contante verkoop is dus laagdrempeliger dan de girale 

deelname. 

 

136. Gelet op het bovenstaande kan worden geconstateerd dat partijen met het 

contante verkoopkanaal meer mogelijkheden hebben dan NPL om aan de consument de 

gelegenheid te geven incidenteel op eenvoudige wijze aan een spel mee te doen. In de 

toekomst zou ook de bankgiroloterij van dit distributiekanaal kunnen profiteren. In 

interne rapporten van partijen wordt op deze mogelijkheid gewezen.56 Het beschikken 

over een uitgebreid distributienetwerk is dan ook een voordeel op de markt. Wat betreft 

de hoge investeringen die zijn gemoeid met het onderhoud van verkooppunten is dit 

juist een punt waarop de fusie kostenvoordelen zal opleveren. Partijen wijzen zelf op de 

hoge investeringen in verband met het contante verkoopkanaal, hetgeen de 

mogelijkheden voor NPL om op middellange termijn een vergelijkbaar distributienetwerk 

op te bouwen beperkt. 

 

                                                           
56 Rapport […]. 
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137. Voorts kan gesteld worden dat als gevolg van de fusie diverse klantenbestanden 

bij elkaar worden gevoegd. Bij het gericht benaderen van (potentiële) deelnemers kan dit 

een extra voordeel bieden voor partijen ten opzichte van de resterende concurrent. 

 

(iv) Wervingsbudget 

138. Partijen kunnen na de concentratie hun wervings- en reclame-activiteiten 

samenvoegen dan wel op elkaar afstemmen. Dit kan van belang zijn bij de planning van 

“direct mail”-acties en van reclamecampagnes in de verschillende media en bij de 

presentatie van shows op televisie. Door de bundeling van middelen en activiteiten 

zullen zij slagvaardiger en efficiënter te werk kunnen gaan. In interne rapporten van 

partijen wordt ook op deze mogelijkheid gewezen.57 

 

139. Uit de onderstaande tabel blijkt dat het wervingsbudget dat partijen gezamenlijk 

in het afgelopen jaar hebben besteed meer dan anderhalf keer zo groot is als het budget 

van NPL. Gelet op het feit dat het percentage van de omzet dat wordt besteed aan 

werving bij partijen (4,9%) kleiner is dan bij NPL (9,2%) en als gevolg van de bundeling 

van de financiële vermogens van partijen is het aannemelijk dat er nog speelruimte 

bestaat voor een verhoging van dit budget. Partijen geven aan dat zij met name door het 

uitkeringspercentage en door de wensen van hun beneficianten gehinderd worden om 

meer geld aan wervingsacties te besteden. Hoge prijsuitkeringen zijn echter attractief 

voor de consument en dragen, samen met een actieve werving, bij aan een hogere 

omzet. Er is dan ook geen sprake van een uit de regelgeving voortvloeiende of anderszins 

structurele beperking van het wervingsbudget van partijen op het huidige niveau. 

Partijen kunnen net als NPL gebruik maken van werving door middel van programma’s 

van beneficianten. 

 

 

 

 

 

 

Tabel: Wervingsbudgetten58 

1998 omzet 

ƒ mln 

wervings

budget 

ƒ mln. 

% 

wervings

-budget 

van 

omzet 

% wervingsbudget 

van totale 

 totale werving 

aanbieders 

SENS 1133,4 42,1 3,7% 31% 

                                                           
57 Rapport […]. 
58 Het wervingsbudget van de Stichting Fondsen Promotie (sponsorloterij) is om reden van vertrouwelijkheid 

weggelaten. Mede gezien de relatief beperkte omvang van deze loterij kan worden gesteld dat de percentages in de 

laatste kolom van deze tabel niet of nauwelijks zullen wijzigen indien met dit wervingsbudget rekening wordt gehouden. 
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SNS/NIL* 452,3 27,3 6,0% 20% 

SUFA/ALN 149,4 15,7 10,5% 12% 

partijen 1735,1 85,1 4,9% 63% 

NPL 535,6 49,1 9,2% 37% 

totaal 2270,7 134,2 5,9% 100% 
* De gegevens zijn gebaseerd op jaarverslagen van aanbieders en van het College van toezicht voor 1998. Een 

opsplitsing naar lottospelen, sportprijsvragen en instantloterijen was niet mogelijk. 

 

140. De bovengenoemde omstandigheden maken het aannemelijk dat een grotere 

kansspelexploitant (groter wat betreft spelportefeuille, omzet en wervingsbudget) 

voordelen kan behalen ten opzichte van een kleinere marktpartij. 

 

b. Positie van derden 

 

(i) Omroepen en showproducenten 

141. Ten aanzien van de mogelijk verbeterde toegang voor partijen na de 

concentratie tot televisie-omroepen en showproducenten zijn door de NMa vragen 

gesteld aan de respectievelijke marktpartijen op dit gebied. Alle ondervraagde omroepen 

en producenten hebben aangegeven dat partijen na concentratie in staat zullen zijn 

kortingen te bedingen, inkoopvoordelen te realiseren en dat ze hierdoor producenten en 

omroepen eenvoudiger tegen elkaar uit kunnen spelen. Voorts hebben zij er op gewezen 

dat er slechts een beperkt aantal producenten bestaat dat een grote kansspelshow kan 

produceren. Met betrekking tot presentatoren worden ertussen de 5 en de 10 personen 

genoemd die geschikt zijn voor het presenteren van een grote show. Volgens één zender 

zijn er zeker 20 potentiële presentatoren. Sommigen zijn exclusief verbonden aan 

bepaalde zenders.  

 

 

 

(ii) Verkopers van loten 

142. De VKV heeft bezwaren gemaakt tegen het feit dat de nieuwe onderneming in 

staat zou zijn diverse soorten concurrentiebeperkende praktijken toe te passen, zoals 

onder meer koppelverkoop of verplichte afname van het gehele assortiment. Door de 

totstandbrenging van de onderhavige concentratie zou de mogelijkheid tot het toepassen 

van dergelijke praktijken kunnen ontstaan dan wel worden versterkt. Dergelijke 

gedragingen, die geen rechtstreeks verband houden met de structurele operatie, kunnen 

overigens worden aangepakt op grond van artikelen 6 en/of 24 van de Mededingingswet. 

Voor zover zich zulke gedragingen voordoen kunnen derden op grond van die artikelen te 

allen tijde klachten indienen, los van de onderhavige procedure in het kader van 

hoofdstuk 5 van de Mededingingswet. 

 

(iii) Concurrenten 
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143. NPL heeft sinds haar toetreding tot de markt in 1990 een aanzienlijke groei 

doorgemaakt. Zo gezien heeft NPL gedemonstreerd wat potentieel mogelijk is op de 

huidige markt voor loterijen en lottospelen. Daarmee wordt echter ook duidelijk wat de 

mogelijkheden van partijen na de concentratie zullen zijn. De nieuwe entiteit zal na de 

voorgenomen concentratie twee tot drie keer zo groot zijn als NPL en zal daarnaast over 

een aantal in het bovenstaande genoemde concurrentievoordelen beschikken. Hierdoor 

wordt de ruimte voor NPL om effectief te reageren op het handelen van de nieuwe 

entiteit aanzienlijk beperkt. 

 

3.4 3.4 3.4 3.4     ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

144. Partijen zullen, ongeacht de precieze marktafbakening, als gevolg van de 

concentratie de grootste aanbieder worden. Zij zullen twee tot drie keer zo groot zijn als 

de resterende concurrent. Voorts zullen zij over een aantal structurele voordelen 

beschikken ten opzichte van hun concurrent: 

 zij hebben een grote portefeuille van spelen inclusief het recht om een groot aantal 

spelen en trekkingen te houden en kunnen zich daarmee op meerdere wijzen tot de 

consument richten en variaties in hun spelen aanbieden; 

 zij kunnen gezamenlijk de grootste winstkansen (SENS, SNS) bieden en zich ook als 

‘goede doelen-loterij’ (SNS, SUFA/ALN) profileren; 

 zij beschikken over meer distributiekanalen dan NPL; 

 zij hebben reeds nu gezamenlijk het grootste wervingsbudget, dat bovendien nog 

kan worden uitgebreid, en zij zullen een interessantere partner voor de media 

kunnen zijn dan NPL. 

Genoemde voordelen zullen de aanzienlijke marktpositie van partijen die blijkt uit het 

hoge gezamenlijke marktaandeel, verder versterken. 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.4.    ToekomstiToekomstiToekomstiToekomstige ontwikkeling ge ontwikkeling ge ontwikkeling ge ontwikkeling     

 

4.1.4.1.4.1.4.1.    Opvatting van partijenOpvatting van partijenOpvatting van partijenOpvatting van partijen    

 

145. Volgens partijen leiden de overige ontwikkelingen van de markt ertoe dat door 

de concentratie geen significante belemmering van de mededinging op de Nederlandse 

markt ontstaat. Zelfs al zou er sprake zijn van een beperking van concurrerend handelen 

waar er vrijheid bestaat op het gebied van kansspelen, dan zouden de nadelen van deze 

beperking moeten worden afgewogen tegen potentiële concurrentie vanuit het 

buitenland en op grond van technologische ontwikkelingen. 
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146. Ten aanzien van de toetredingsmogelijkheden van buitenlandse ondernemingen 

wijzen partijen op de aanzienlijke technologische ontwikkeling die zich in de laatste jaren 

op het gebied van internet heeft voorgedaan en zich in de komende jaren verder zal 

voltrekken, waardoor het aanbod door buitenlandse loterijen voor Nederlanders, mede in 

verband met de komst van de Euro, zonder beperkingen toegankelijk wordt. Op dit 

moment kan reeds op ruim 400 internetsites (onder andere loterijsites) om geld worden 

gespeeld, aldus partijen. Midden jaren ’90 was er nog maar een tiental van dergelijke 

sites. Een bekende is de site van de Liechtensteinse Plus Lotto, volgens partijen een 

internetloterij onder andere ten behoeve van het Internationale Rode Kruis. Voorts 

noemen partijen ENI-Lotto service voor deelname aan Duitse loterijen en SSP 

International Sports Betting, een Engelse aanbieder die ook in het Nederlands 

sportweddenschappen aanbiedt. De stelling dat consumenten hiervan in grote mate 

gebruik zullen gaan maken, baseren partijen op de stijgende lijn van verkopen via 

internet, de zogenaamde “e-commerce”, en op de hogere prijzen die buitenlandse 

loterijen ten opzichte van Nederlandse loterijen uitkeren. 

 

147. Deze ontwikkeling vormt volgens partijen een substantiële bedreiging voor de 

traditionele vormen van deelname aan loterijen. Het is twijfelachtig of nationale 

regelgeving deze ontwikkeling kan keren. Partijen verwijzen naar het rapport “Interactief-

spelen.com”.59  

 

148. De ontwikkeling wordt nog aangewakkerd door het feit dat overheden zich 

terugtrekken uit financiering van maatschappelijke en internationale hulpactiviteiten. 

Organisaties die op deze terreinen werkzaam zijn, raken steeds meer aangewezen op 

verlotingen als bron van financiering. Nationale loterij-instellingen ondervinden daarvan 

de directe gevolgen doordat de hulporganisaties aandringen op hogere opbrengsten en 

grotere efficiency. Zoals het voorbeeld van Plus Lotto bewijst, beginnen internationale 

hulporganisaties zelf mondiaal toegankelijke loterij-activiteiten op internet aan te bieden. 

 

149. Ten aanzien van de nationale regelgeving op het gebied van kansspelen die 

thans de toegankelijkheid van de markt beperkt, werpen partijen de vraag op in hoeverre 

deze vanuit Europeesrechtelijk perspectief zal standhouden. Het Hof van Justitie heeft de 

bevoegdheid van lidstaten om hun kansspelbeleid nationaal in te richten ten principale 

erkend en aanvaard dat daarbij de wens speelzucht te kanaliseren en opbrengst van 

loterijactiviteiten mede ten goede te laten komen aan goede doelen een belangrijke rol 

mogen spelen.60 De mening van de Europese Commissie in deze zaak was echter 

afwijkend. Derhalve is het onzeker of het Hof van Justitie in bepaalde opzichten niet het 

                                                           
59 Interactief-spelen.com. Een onderzoek naar de kansen en bedreigingen van interactief spelen in Nederland”, 

Nederlands kansspelplatform (SENS, SNS, Holland Casino, NPL) en het College van toezicht, 1997 (hierna: Interactief-

spelen.com 1997). 
60 Arrest van het Hof van Justitie, 24 maart 1994, zaak Schindler C-275/92. 
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standpunt van de Commissie zal overnemen. In dit geval zouden loterij-activiteiten van 

buitenlandse instellingen in Nederland moeten worden geduld, aldus partijen. 

 

150. Ook zonder een dergelijke legalisering is volgens partijen de omzet van 

buitenlandse kansspelexploitanten in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zij verwijzen 

naar marktonderzoeken van NSS (1996) en NIPO (1998). De effecten van deze potentiële 

concurrentie zijn reeds nu zichtbaar. Dit blijkt, aldus partijen, uit het feit dat de komst 

van Lucky 10 en de verhoging van de Nederlandse jackpotprijzen de omzet van 

buitenlandse kansspelen hebben beïnvloed. 

 

151. De meest concrete aanwijzingen dat het kansspelbeleid in de nabije toekomst 

zal worden aangepast, zijn volgens partijen te vinden in de operatie Marktwerking, 

deregulering en wetgevingskwaliteit (hierna: nieuwe MDW-projecten). Een van de 

nieuwe projecten is gericht op het kansspelbeleid.  

 

152. Partijen onderstrepen dat de totale omvang van de markt voor kansspelen 

gedurende de afgelopen jaren in Nederland en de lidstaten van de Europese Unie 

gestaag is gestegen en naar verwachting verder zal stijgen. Volgens partijen zijn derhalve 

de kansen voor potentiële toetreders, als zij eenmaal over een vergunning van de 

overheid beschikken, groot. Dit blijkt uit het tempo waarmee NPL sinds de toetreding tot 

de markt een aanzienlijk marktaandeel heeft kunnen verwerven. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.    Opvatting van derdenOpvatting van derdenOpvatting van derdenOpvatting van derden    

 

153. NPL verwacht in de nabije toekomst geen ontwikkelingen die de mogelijkheden 

voor toetreding tot de Nederlandse markt in substantiële wijze positief zullen 

beïnvloeden.  

 

154. De technologische ontwikkelingen zullen volgens NPL over vijf tot tien jaar 

culmineren in de introductie van interactieve digitale televisie. Daarmee ontstaan nieuwe 

mogelijkheden voor spelaanbod, zoals bijvoorbeeld televisiebingo, waarbij de deelnemers 

via de afstandsbediening meespelen. De ontwikkeling van snelle netwerken en zware 

publieksgerichte applicaties zullen volgens NPL leiden tot een ‘nationalisering’ van het 

aanbod: programma’s en diensten worden geproduceerd voor duidelijk omlijnde 

doelgroepen en aangeboden in de eigen taal. De consument zal zich vooral 

aangesproken voelen door het lokale aanbod. In dit verband kan worden verwezen naar 

de huidige consumptie van het televisieaanbod: 85% van de kijkers ziet uitsluitend het 

programma-aanbod van Nederland 1-3, RTL, Veronica en SBS. De meerderheid van 

kijkers die regelmatig buitenlandse zenders kijkt, beperkt zich tot Belgische zenders. 

Slechts 2% van de Nederlanders is in staat om zonder ondertitels een uitzending in het 

Engels, Frans of Duits te volgen. NPL concludeert dat hoewel buitenlands aanbod van 
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interactieve televisie beschikbaar zal zijn, de consument daarvan slechts in geringe mate 

gebruik zal maken. 

 

155. Met de ontwikkeling van lokaal aanbod via snelle netwerken, en met de groei 

van het aantal consumenten dat toegang heeft tot die netwerken, neemt het relatieve 

belang van het internationale aanbod verder af. Nu al beperkt 60% van de Nederlandse 

internetgebruikers zich tot het bezoeken van Nederlandstalige sites, aldus NPL. 

 

156. Voor de legale Nederlandse loterij- en lottoaanbieders betekenen deze 

ontwikkelingen niet meer dan een uitdaging om het bestaande spelaanbod aan te passen 

aan nieuwe technieken. Derhalve verwacht NPL ook niet dat buitenlandse aanbieders via 

internet een rol van betekenis zullen gaan spelen, tenzij zij op termijn de mogelijkheid 

krijgen via de Nederlandse media hun spelen gericht aan het Nederlandse publiek aan te 

bieden. 

 

157. NPL bevestigt dat er reeds nu spelsites bestaan. Het aantal loterijsites waarop 

“online” kan worden gespeeld is echter gering. Nederlanders zijn nog uiterst 

terughoudend bij het doen van transacties via internet. Het wantrouwen jegens 

buitenlandse aanbieders is veelal groot. NPL verwacht dat buitenlandse aanbieders 

hooguit één tot enkele miljoenen guldens aan omzet via internet in Nederland zullen 

boeken. NPL verwacht niet dat die omzet binnen drie jaar een stijging van betekenis zal 

doormaken. 

 

4.3.4.3.4.3.4.3.    BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling    

 

a. Technologische ontwikkeling 

 

(i) Ontwikkelingen internet 

158. De algemene verwachting is dat het aantal internetgebruikers en de handel via 

internet in de toekomst sterk zal toenemen. Er zijn tal van onderzoeken die deze tendens 

bevestigen. Wel lopen de verwachtingen uiteen ten aanzien van de snelheid van deze 

ontwikkeling. In het “Actieplan Electronic Commerce” van het Ministerie van 

Economische Zaken (1998) worden uiteenlopende schattingen aangegeven wat betreft 

de omzet wereldwijd van de verkoop van producten en diensten via internet. Het 

merendeel van de elektronische handel betreft de handel tussen bedrijven.  

 

159. Het rapport constateert dat het elektronisch winkelen via internet nog in een 

beginstadium verkeert. Wel wordt aangegeven dat de uitgangspositie in Nederland in 

principe goed is. De penetratiegraad van computers ligt in Nederland boven het 

Europees gemiddelde. In 1997 waren er in Nederland circa 30.000 zakelijke websites in 

gebruik. Slechts een beperkt deel daarvan is echter geschikt voor daadwerkelijke 
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verkoop. De penetratie van de “personal computer” in huishoudens is eveneens hoog: in 

1997 bedroeg deze 45%, waarvan 22% toegang had tot het internet. 

 

160. De onderzoeksbureaus Pro Active en Blauw New Media Consulting komen tot 

zeer uiteenlopende schattingen voor het kopen via internet door consumenten in 

Nederland.61 Voor 1999 worden bedragen tussen ƒ 280 miljoen en ƒ 800 miljoen 

genoemd. De verschillen in uitkomsten kunnen deels worden verklaard door verschillen 

in gebruikte methodieken en definities. Volgens Blauw New Media Consulting zijn 

schattingen op lange termijn weinig zinvol. 

 

161. Ten aanzien van kansspelen op internet kan het volgende worden 

geconstateerd. Tot nu toe bieden de vergunninghouders in Nederland geen kansspelen 

op internet aan omdat dit op grond van de huidige vergunningen niet is toegestaan. In 

het door partijen overgelegde rapport “Interactief spelen.com” is sprake van 350 

internetsites die betrekking hebben op kansspelen. Deze sites worden vervolgens in drie 

categoriën onderverdeeld, te weten:  

 presentatie-sites waarmee kansspelaanbieders zich willen presenteren; 

 gokgerelateerde sites die worden bijgehouden door derden (geen spelaanbieders), te 

weten spelers, geïnteresseerden, hulpverlenende instanties en dergelijke; 

 echte spelsites waar rechtstreeks om geld kan worden gespeeld. 

In het rapport wordt niet gedifferentieerd naar internetsites voor casinospelen enerzijds 

en voor loterij- en lottospelen anderzijds. Geconcludeerd wordt dat het niet toestaan van 

interactief spelen op den duur een illusie is. 

 

162. Voor zover in het “Actieplan Electronic Commerce” wordt aangegeven dat de 

sector ‘lotteries and gambling’ goed is een deel van de toegevoegde waarde van 

"e-commerce" in Nederland, is het aannemelijk dat dit met name de “online” 

verbindingen tussen de vergunninghouders en de wederverkopers betreft. Een aanbod 

van kansspelen door Nederlandse bedrijven op internet is immers nog niet mogelijk. 

(ii) Deelnamemogelijkheden internetsites 

163. De NMa heeft de internetsite met de meeste links naar ‘lottery-sites’62 

onderzocht (http://lottery.merseyworld.com/links/). Van de 292 sites waarnaar wordt 

verwezen, kan op zes sites mogelijk direct worden gespeeld. Twee daarvan bieden 

slechts gratis spelen aan.63 Op vier sites kan tegen inleg worden deelgenomen aan 

loterijspelen. Twee daarvan zijn erg omslachtig64 wat betreft de toegang tot de site, de 

                                                           
61 Persbericht van Blauw New Media Consulting van 2 december 1998: On-line bestedingen Nederlandse consumenten 

in 1998 verzesvoudigd. Samenvatting van de 3e Nationale Internet Monitor, gehouden begin maart 1999, uitgevoerd 

door het Amsterdamse marktonderzoeksbureau Pro Active in samenwerking met Adformatie. 
62 In het Engels blijkt er een duidelijk verschil te bestaan tussen ‘gambling’ en ‘lottery’. Er zijn dan ook aparte linksites 

voor ‘lottery’ en ‘gambling’. 
63 Virtual UK National Lottery ; Lottery Sweekstakes game. 
64 Dit geldt voor de sites van InterKeno Ltd. en Oostenrijkse loterijen. 
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twee anderen zijn iets minder moeilijk toegankelijk. Uit de laatstgenoemde sites blijkt dat 

spelen een extra bedrag kost boven op de prijs van het lot.65 

 

164. Voorts is er een groep sites die bij aankoop van loten bemiddelt. Meerdere 

daarvan bieden de mogelijkheid om door middel van creditcard "online" loten te kopen. 

Vaak is er echter geen sprake van een beveiligde lijn om te betalen, bij anderen kan 

slechts tegen soms zeer hoge kosten (veilig) worden betaald. Slechts twee sites bieden 

veilig betalen zonder extra kosten aan. Bij veel sites kunnen loten worden besteld door 

middel van een formulier dat vervolgens per gewone post moet worden gestuurd, en/of 

betaling geschiedt per cheque of betaalopdracht. 

 

165. Sommige aanbieders beperken hun aanbod tot spelers uit het land waarvan zij 

een vergunning hebben voor het aanbod van een kansspel. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 

spelsite van de Finse loterij, waar slechts met een Fins Sofi-nummer kan worden 

meegedaan.  

 

166. Alle overige sites bieden informatie over loterij-uitslagen, nieuwsgroepen en 

informatie over verschillende onderwerpen rondom loterijen. 

 

167. Dit komt erop neer dat de huidige mogelijkheden om via internet aan loterijen 

mee te doen beperkt zijn. Problemen zoals toegankelijkheid van sites en veilige 

betaalwijze blijken nog geenszins opgelost. Vaak duurt het bovendien erg lang voordat 

de sites zijn opgebouwd en tot men uiteindelijk is aangekomen waar gespeeld kan 

worden. In veel gevallen kost de deelname ook nog een extra bedrag. Kortom, 

gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid zijn tot nu toe geen kenmerken van deze 

sites. 

 

(iii) Verwachte toekomstige deelname internetsites 

168. Naast de vraag hoeveel Nederlanders over de mogelijkheid beschikken om aan 

internetloterijen mee te doen, is ook van belang of te verwachten valt dat in een periode 

van drie tot vijf jaar de huidige deelnemers aan loterijen en lottospelen in Nederland 

zullen overstappen naar buitenlandse internetloterijen. De verwijzing naar toenemend 

"e-commerce" is daarbij zeker niet voldoende, gelet op het feit dat deze handel zich 

grotendeels tussen bedrijven afspeelt. Wat betreft de taal is, gelet op bijvoorbeeld het 

gedrag van de Nederlandse televisiekijkers66, aannemelijk dat deze een aanzienlijke 

drempel vormt. Anders dan bij televisiekijken, gaat het er bij de deelname aan een 

kansspel bovendien om dat de consument geld moet uitgeven. Daarbij zal hij zeker goed 

                                                           
65 Dit geldt bijvoorbeeld voor de door partijen aangehaalde Pluslotto en een Duitse site die wordt onderhouden door 

JAXX. 
66 Vergelijk opmerking van de NPL, punt 154. Deze worden overigens bevestigd door het onderzoek van de Europese 

Commissie in de zaak IV/M.553 – RTL/Veronica/Endemol, punten 25-28. 
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geïnformeerd willen worden over bijvoorbeeld de betaalwijze en de (wijze van) mogelijke 

uitkering. De eigen taal kan dus van groot belang zijn. 

 

169. Uit het SWOKA-onderzoek is voorts gebleken dat van de 1000 ondervraagde 

kansspeldeelnemers 29% over een internetaansluiting beschikt. Van deze groep heeft 

slechts 14% (5 personen) wel eens iets gekocht via internet. Eén respondent heeft 

aangegeven aan een internetloterij te hebben meegedaan. De vraag of zij verwachten in 

de komende 3 tot 5 jaar via internet aan kansspelen deel te nemen, heeft 92% van de 

internetgebruikers beantwoord met ‘zeker niet’ of ‘waarschijnlijk niet’. Slechts 8% heeft 

aangegeven dit ‘misschien’ of ‘waarschijnlijk wel’ te doen. Deze resultaten worden 

bevestigd door het NIPO-onderzoek 1998 over de deelname aan buitenlandse 

kansspelen.67 Hier is aan de gehele steekproefpopulatie (N=5.000) gevraagd of men in 

de afgelopen 12 maanden via internet een site heeft bekeken van een binnenlands of 

buitenlands kansspel. Slechts 1% heeft een buitenlandse site bezocht, 2% een 

binnenlandse site. Dit betekent bovendien nog niet dat ook aan het bewuste kansspel 

werd deelgenomen. 

 

170. SENS, SNS, SUFA/ALN en NPL onderhouden momenteel slechts 

informatiesites op internet met de uitslagen van spelen, bestelformulieren en dergelijke. 

Inmiddels wordt naar aanleiding van het desbetreffende verzoek van de Staatssecretaris 

van Justitie van 23 december 1998 door vergunninghouders gewerkt aan een legaal 

aanbod op internet.68 In de tot op heden gevoerde discussie is voorgesteld om een 

gezamenlijk 'kansspelportaal’ in te richten waar alle bonafide legale kansspelorganisaties 

bereikbaar zullen zijn door middel van een veilige en eenduidige transactiemethode. 

Waarschijnlijk zal de site eind 1999 van start gaan. 

 

171. Volgens de Staatssecretaris van Justitie in zijn brief van 23 december 1998 is 

zo’n aanbod “een noodzakelijke reactie op de gevolgen van de technologische en 

internationale ontwikkelingen. Het is derhalve gericht op de waarborging van het 

behalen van de beleidsdoeleinden en als afgeleide daarvan wenselijk voor het 

behoud van de concurrentiepositie van de Nederlandse vergunninghouders.” De 

verwachting is derhalve dat door dit legale aanbod het illegale en buitenlandse aanbod 

voor de Nederlandse consument nog minder interessant zal worden. Deze verwachting 

strookt met de aanname van NPL dat indien er bonafide, legale Nederlandse 

internetloterijen worden aangeboden, de gemiddelde Nederlandse consument geen of in 

ieder geval aanzienlijk minder buitenlandse kansspelsites zal bezoeken. 

 

172. Voorts heeft de Staatssecretaris van Justitie verklaard dat illegale kansspelsites 

zoveel mogelijk zullen worden tegengegaan. Onder andere wordt onderzocht in hoeverre 

                                                           
67 NIPO, buitenlandse kansspelen, 1998, p. 36. 
68 NRC, 22 april 1999: “Staatsloterij: gok wagen op internet”. 
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afspraken met providers zinvol en mogelijk zijn.69 In dit verband kan worden opgemerkt 

dat de Verenigde Staten voornemens zijn om door middel van wetgeving het aanbod en 

de deelname aan illegale internetloterijen te beperken. 

 

Conclusie 

173. Met het binnenkort beschikbaar komen van een legaal aanbod van de huidige 

vergunninghouders op internet zal er naar verwachting ook in de toekomst voor 

Nederlandse consumenten weinig aanleiding zijn om gebruik te maken van het 

buitenlands aanbod op internet. Daar komt bij dat het huidige aanbod van loterijen en 

lottospelen op internet niet bijzonder attractief is voor de Nederlandse consument, gelet 

op problemen rondom de betaalwijze, de taal en de gebrekkige toegankelijkheid van vele 

sites. Gelet op het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de potentiële concurrentie 

vanuit aanbieders op internet, die geen vergunning voor de legale exploitatie van 

kansspelen in Nederland hebben, te gering is om van substantiële betekenis te zijn voor 

de marktpositie van de huidige vergunninghouders. 

 

b. Europese jurisprudentie en het MDW-project op het gebied van het 

kansspelbeleid 

 

174. De mogelijkheid dat het Hof van Justitie in de toekomst een ander standpunt 

zou kunnen innemen is op korte termijn, gelet op de stelligheid van de uitspraak in de 

zaak Schindler70, niet aannemelijk. In een recente uitspraak heeft het Hof de toen 

uitgezette lijn nog eens expliciet bevestigd.71 Er zijn dan ook geen concrete aanwijzingen 

voor een dergelijke ingrijpende verandering van standpunt zoals door partijen 

gesuggereerd. Gelet op het bovenstaande kan er niet van uit worden gegaan dat de 

toetredingsbarrières tot de Nederlandse markt voor loterijen en lottospelen op grond van 

Europese jurisprudentie binnenkort zullen komen te vervallen. 

 

175. Ten aanzien van het nieuwe MDW-project met betrekking tot het kansspelbeleid 

kan worden vastgesteld dat dit project zich nog in een beginstadium bevindt. Als 

taakopdracht is geformuleerd mogelijkheden te onderzoeken om de uitvoerbaarheid en 

handhaafbaarheid van de regelgeving ten aanzien van de verschillende typen kansspelen 

te verbeteren. Het is de bedoeling om de gevolgen van maatschappelijke, juridische, 

technologische en internationale ontwikkelingen voor de houdbaarheid van het huidige 

kansspelbeleid te bezien en voorstellen te doen ter verbetering van de regulering. Daarbij 

wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat aandacht zal worden gegeven aan marktconforme 

regulering, te weten mogelijk gebruik van normalisatie, certificatie en marktconforme 

licentie-uitgifte. Het is dan ook nog niet duidelijk welke kant het nog op te stellen nieuwe 

beleid op zal gaan. Derhalve kan op grond van deze eerste gedachten over een nieuw 

                                                           
69 Volkskrant, 04-mei-99: “Cohen weert illegale Internet-loterijen”. 
70 Arrest van het Hof van Justitie, 24 maart 1994, zaak C-275/92, Schindler, Jurispr. 1994, p.I-1078. 
71 Arrest van het Hof van Justitie, 21 september 1999, zaak C-124/97, Läärä (nog niet gepubliceerd). 
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beleid niet worden geconcludeerd dat in de nabije toekomst de bestaande 

toetredingsbarrières72 tot de relevante markt(en) zullen komen te vervallen. 

 

176. Aangezien op grond van de nota ‘Kansspelen Herijkt’ geen nieuwe 

vergunningen voor permanente loterijen zullen worden verleend en derhalve het huidige 

aanbod van permanente kansspelen is bevroren, is het niet aannemelijk dat nieuwe 

toetreders een vergunning zullen krijgen. Dat nieuwe aanbieders, als zij eenmaal een 

vergunning hebben ontvangen, een aanzienlijke marktpositie kunnen verwerven zoals 

partijen aangeven,, is dan ook voor de beoordeling van de gevolgen van de concentratie 

van minder belang. 

 

4.44.44.44.4    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

177. De toekomstige ontwikkelingen op het gebied van loterijen en lottospelen geven 

geen aanleiding om te concluderen dat de bestaande toetredingsbarrières tot de 

Nederlandse markt op korte of middellange termijn zullen verdwijnen. Dit betekent dat 

geen sprake is van potentiële toetreders tot de markt voor loterijen dan wel de markt 

voor loterijen en lottospelen dan wel de markt voor loterijen, lottospelen, 

sportprijsvragen en instantloterijen.  

 

 

5. 5. 5. 5.     ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

178. De voorgenomen fusie zal ertoe leiden dat de grootste aanbieder, de 

staatsloterij, en twee thans onafhankelijke concurrenten samengaan. Als gevolg hiervan 

zullen er, ongeacht de precieze marktafbakening, slechts twee aanbieders van belang 

overblijven. Het marktaandeel van de nieuwe entiteit zal twee tot drie keer zo groot zijn 

als het aandeel van NPL. Op de relevante markt is er sprake van daadwerkelijke 

concurrentie. Partijen zullen gezamenlijk ten opzichte van NPL over een reeks structurele 

voordelen beschikken. Op grond hiervan is het aannemelijk dat de nieuwe entiteit zich 

op de relevante markt onafhankelijk van haar concurrenten zal kunnen gedragen. Voorts 

bestaan er op grond van het restrictieve vergunningsbeleid van de overheid hoge 

markttoetredingsbarrières die, mede gelet op de Europese jurisprudentie en de 

technologische ontwikkelingen, naar verwachting op korte of middellange termijn niet 

zullen verdwijnen. 

 

179. Gelet op het bovenstaande zal door de voorgenomen concentratie een 

economische machtspositie ontstaan op de markt voor loterijen, dan wel op de markt 

voor loterijen en lottospelen, dan wel op de markt voor loterijen, lottospelen, 

sportprijsvragen en instantloten waardoor een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of op een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 
                                                           
72 Vergelijk nota ‘Kansspelen herijkt’. 
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V.V.V.V.    TAKEN VAN ALGTAKEN VAN ALGTAKEN VAN ALGTAKEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELEMEEN ECONOMISCH BELEMEEN ECONOMISCH BELEMEEN ECONOMISCH BELANG (ANG (ANG (ANG (artikel 41, lid 3, van de artikel 41, lid 3, van de artikel 41, lid 3, van de artikel 41, lid 3, van de 

MededingingswetMededingingswetMededingingswetMededingingswet))))    

 

1.1.1.1.    Opvatting van partijenOpvatting van partijenOpvatting van partijenOpvatting van partijen    

 

180. Partijen wijzen er in het kader van artikel 41, lid 3, van de Mededingingswet 

(Mw) op dat in de verschillende bepalingen van de Wet op de kansspelen melding wordt 

gedaan van het doel van de toegelaten loterij-activiteiten, te weten gelden bijeen te 

brengen ten behoeve van werkzaamheden op het gebied van maatschappelijk welzijn, 

sport, cultuur en natuurbehoud.73 Volgens partijen zou men naar voren kunnen brengen 

dat de betrokken loterij-instellingen belast zijn met het beheer van diensten van 

algemeen economisch belang. 

 

181. De functie van de staatsloterij in het Nederlands kansspelbeleid wordt in diverse 

overheidsstukken verwoord: het is de bedoeling dat de staatsloterij een sterke positie 

verwerft en handhaaft teneinde de menselijke speelzucht te kanaliseren en illegale loterij-

activiteiten in Nederland tegen te gaan. Ook het bestaan van de twee andere 

fusiepartijen is volgens partijen nauw verbonden met de kanalisering van speelzucht, 

alsmede bestrijding van verslaving en criminaliteit.  

 

182. Partijen zijn van mening dat de twee kleinere fusiepartners in hun positie ernstig 

bedreigd zijn gelet op de marktontwikkelingen, te weten de versterking van de positie 

van buitenlandse aanbieders, de technologische ontwikkeling, de introductie van de Euro 

en het wegvallen van de grenzen. Het wegvallen van de financiële bron voor de 

betrokken beneficianten als gevolg van deze bedreiging zal de vervulling van de 

betrokken werkzaamheden van maatschappelijk nut ernstig in gevaar brengen. Dit maakt 

het noodzakelijk, aldus partijen, dat SNS en SUFA/ALN zich aansluiten bij een grotere 

instelling. Voorts heeft het weigeren van de vergunning voor de concentratie tot gevolg 

dat, gelet op de reeds genoemde marktontwikkelingen, de peilers inzake kanalisering en 

criminaliteitsbestrijding onder het Nederlands beleid worden weggeslagen. Partijen 

menen dat derhalve is voldaan aan de elementen genoemd in artikel 41, lid 3, Mw. 

 

2.2.2.2.    BeoordeBeoordeBeoordeBeoordelinglinglingling    

 

183. De toepassingscriteria van artikel 41, lid 3 Mw, zijn ontleend aan artikel 86 (ex 

artikel 90), tweede lid van het EG-Verdrag. In de toelichting is aangegeven dat de 

bepaling uitgelegd zal worden conform de beschikkingspraktijk van de Commissie en de 

                                                           
73 Partijen verwijzen naar artikel 14b lid 1 Wet op de kansspelen (instantloterij), artikel 16 lid 1 Wet op de kansspelen 

(sportprijsvragen) en artikel 27a lid 1 Wet op de kansspelen (lotto). 
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jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie van de EG. 74 

Dat betekent, dat voor de uitleg van artikel 41, lid 3 Mw, rekening moet worden 

gehouden met deze beschikkingspraktijk en jurisprudentie. 

 

184. Om in aanmerking te komen voor het bepaalde in artikel 41, lid 3, Mw moet 

voldaan zijn aan twee criteria. Ten eerste moet bij de voorgenomen concentratie ten 

minste één betrokken onderneming bij wettelijk voorschrift of door een bestuursorgaan 

belast zijn met het beheer van diensten van algemeen economisch belang. Ten tweede 

moet een weigering van een vergunning deze ondernemingen in de vervulling van de 

hun toevertrouwde zaak verhinderen. 

 

185. Ten aanzien van SENS kan in het midden blijven of SENS is belast met beheer 

van een dienst van algemeen belang. Gelet op de positie van SENS op de markt voor 

loterijen en lottospelen (alsmede voor de markt voor loterijen) en de gunstige 

uitgangspositie op grond van wettelijke bepalingen, kan worden uitgesloten dat de 

weigering van de vergunning voor onderhavige concentratie deze onderneming op 

genoemde wijze zou belemmeren bij het ontplooien van haar activiteiten. Partijen doen 

hierop dan ook geen beroep. 

 

186. Ten aanzien van het feit dat de opbrengsten van de loterijen en lottospelen die 

door SNS en SUFA/ALN worden aangeboden, bestemd zijn voor maatschappelijk 

welzijn, sport, cultuur en natuurbehoud, kan het volgende worden opgemerkt. 

 

187. Het is het niet aannemelijk dat de ondernemingen in bovengenoemde zin zijn 

“belast” met het verrichten van diensten van algemeen economisch belang. Aan de 

loterijen zijn door de overheid geen diensten opgedragen. Aan hun werkzaamheden is 

weliswaar de voorwaarde van overheidstoestemming verbonden, maar door dit 

‘toestemmingsvereiste’ van de Staat wordt geen speciale taak toevertrouwd.75 De wet- en 

regelgeving ter zake van loterijen draagt geen diensten aan bepaalde ondernemingen op, 

doch regelt in het algemeen de werkzaamheden van ondernemingen die loterij-

activiteiten verrichten.76 De wet- en regelgeving bevat geen verplichtingen voor SNS en 

SUFA/ALN hun diensten ononderbroken aan eenieder aan te bieden. 77 

 

188. Voorts blijkt uit de door partijen aangehaalde bepalingen uit de Wet op de 

kansspelen niet dat het aannemelijk is dat de vergunninghouders belast zijn met een 

                                                           
74 Kamerstukken II 1995-1996, 24 707, nr. 3. 
75 Vgl. beschikking van de Commissie van 29 oktober 1981, zaak GVL, PB. 1981 Nr. L 370/49, punt 66. 
76 Vgl. arrest van 2 maart 1983, zaak 7/82, GVL/Commissie, Jurispr. 1983, p. 483, punt 31. 
77 Vgl. arrest van 27 april 1994, zaak C-393/92, Almelo, Jurispr. 1994, p. I-1477, punt 48. Tevens kan worden opgemerkt 

dat voor de onderhavige loterijen geldt dat zij niet krachtens overheidsbesluit verplicht worden ten behoeve van alle 

mogelijke beneficianten (het geheel c.q. de collectiviteit van beneficianten) actief te zijn, maar slechts verplicht zijn hun 

opbrengsten te verdelen onder bepaalde beneficianten (vgl. ook arrest van 19 mei 1993, zaak C-320/91, Corbeau, Jurispr. 

1993, p. I-2533).  
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dienst van algemeen economisch belang. In de betreffende artikelen wordt slechts erop 

gewezen dat de vergunningverlenende Ministers “met het oog op belangen van 

instellingen werkzaam te algemenen nutte, in het bijzonder op het gebied van 

sport en lichamelijke vorming, van cultuur, het maatschappelijk welzijn en de 

volksgezondheid, aan één rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid voor een 

door hen te bepalen duur vergunning verlenen tot het organiseren van een 

[...]loterij.” Voorts is bepaald dat de opbrengsten ten goede moeten komen aan de 

belangen die de rechtspersoon beoogt te dienen met het organiseren van het kansspel. 

De vergunninghouders zelf worden derhalve niet aangemerkt als ‘instellingen werkzaam 

ten algemene nutte’. 

 

189. Vervolgens heeft het kabinet in de nota ‘Kansspelen herijkt’ vastgesteld dat 

fondsenwerving voor de goede doelen slechts een afgeleide doelstelling is van het 

kanaliserend kansspelbeleid.78 Met betrekking tot de vanuit beleidsoogpunten gewenste 

betekenis van kansspelopbrengsten voor goede doelen wordt in de nota bovendien 

opgemerkt dat de kansspelen slechts één van de kanalen van fondsenwerving vormen en 

dat de wijze waarop het kansspel wordt gerealiseerd geen afbreuk mag doen aan de 

mogelijkheden van andere kanalen van fondsenwerving. 

 

190. Tevens kan erop worden gewezen dat de opbrengsten van SNS en SUFA/ALN 

slechts een geringe bijdrage leveren aan de opbrengsten van de sport en de 

fondsenwervende instellingen in Nederland.79 Andere belangrijke inkomstenbronnen zijn 

baten uit eigen fondsenwerving, te weten collecten, mailingacties, nalatenschappen, 

giften en schenkingen, donaties, adopties en contributies, beleggingen en 

overheidssubsidies. Voor instellingen die inkomsten uit kansspelopbrengsten betrekken, 

bestaan derhalve verscheidene andere mogelijkheden om inkomsten te genereren. 

Bovendien komt uit de nota ‘Kansspelen Herijkt’ duidelijk naar voren dat de overheid 

geen eenzijdige afhankelijkheid van fondsenwervende instellingen van 

kansspelopbrengsten wil bevorderen. 

 

191. Voorts blijkt uit het jaarverslag 1998 van het College van toezicht dat de netto-

opbrengsten van SUFA/ALN, SNS, NPL en Autotote in dat jaar ƒ 554 miljoen bedroeg. 

Daarvan waren ƒ 349 miljoen afkomstig van NPL. Dit betekent dat SUFA/ALN en SNS 

voor de goede doelen-organisaties in Nederland van aanzienlijk minder belang zijn dan 

NPL. 

 

192. Gelet op het bovenstaande is het niet aannemelijk dat SNS en SUFA/ALN belast 

zijn met diensten van algemeen economisch belang. 

 

                                                           
78 Nota ‘Kansspelen herijkt’, p. 9-10. 
79 Vergelijk Verslag Fondsenwerving 1998, opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving, en jaarverslagen van 

het College van toezicht. 



Openbare versie 

54  

193. Voorts kan worden gesteld dat evenmin aan het tweede criterium van artikel 41, 

lid 3, Mw is voldaan. Artikel 41, lid 3, Mw spreekt van verhindering van vervulling van de 

toevertrouwde taak. Vereist is dat de ondernemingen zonder de fusie niet in staat 

zouden zijn de hun opgelegde taak te vervullen.80 

 

194. Wat betreft SNS en SUFA/ALN kan uit de analyse van de omstandigheden op de 

markt voor loterijen en lottospelen het volgende worden vastgesteld. De structurele 

mogelijkheden van SNS voor de exploitatie van de lottospelen, sportprijsvragen en 

instantloterijen zijn, gelet op de wettelijke bepalingen met betrekking tot 

uitkeringspercentages en afdrachtenpercentages, beter dan de mogelijkheden waarover 

NPL voor haar spelen beschikt. SUFA/ALN beschikt over dezelfde mogelijkheden als 

NPL. NPL heeft in de afgelopen jaren laten zien dat met deze mogelijkheden een 

aanzienlijke positie op de markt behaald kan worden. Het is derhalve aannemelijk dat 

SUFA/ALN en SNS ook los van SENS structureel in staat (moeten) zijn om hun 

marktpositie te handhaven dan wel te vergroten, althans dat de vervulling van hun 

eventuele taak zonder de onderhavige fusie niet wordt verhinderd.  

 

195. Ten aanzien van het door partijen naar voren gebrachte argument dat de positie 

van SNS en SUFA/ALN wordt bedreigd door buitenlandse aanbieders en op grond van 

de technologische ontwikkelingen is reeds eerder geconcludeerd dat deze bedreigingen 

minder groot zijn dan door partijen geschetst. Daarbij is met name van belang dat alle 

legale kansspelaanbieders in Nederland de mogelijkheid zullen krijgen om op internet 

kansspelen aan te bieden. Gelet op een en ander is het niet aannemelijk dat SNS en 

SUFA/ALN slechts hun positie kunnen handhaven teneinde geld aan goede doelen en de 

sport af te dragen, althans dat zij slechts hun eventuele taak kunnen vervullen, indien zij 

zich aansluiten bij SENS. 

 

196. Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat aan de criteria 

van artikel 41, lid 3, van de Mededingingswet niet is voldaan en dat deze bepaling 

derhalve in onderhavige zaak niet van toepassing is. 

 

 

VI. VI. VI. VI.     CONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIE    

 

197. Op grond van het voorgaande is de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit  tot de conclusie gekomen dat de voorgenomen concentratie 

binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. De directeur-generaal is van oordeel dat de voorgenomen 

concentratie zal leiden tot het ontstaan van een economische machtspositie die tot 

gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd 

op de markt voor loterijen en lottospelen. Dit geldt ook indien wordt uitgegaan van een 
                                                           
80 Vgl. arrest van 25 juni 1998, zaak C-203/96, Dusseldorp, Jurispr. 1998, p. I-4175. 
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markt voor algemene loterijen, dan wel een markt voor algemene loterijen, lottospelen, 

sportprijsvragen en instantloterijen. 

 

198. De directeur-generaal is van oordeel dat in onderhavige zaak niet is voldaan aan 

de criteria van artikel 41, lid 3, van de Mededingingswet. 

 

199. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit mede dat voor de concentratie waarop de aanvraag om 

vergunning betrekking heeft, een vergunning wordt geweigerd. 

 

 

Datum: 13-10-1999 

 

 

 

 

w.g. A.W. Kist 

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, 

binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 

50951, 3007 BM, Rotterdam. 
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Zaak 807/staatsloterij-lotto-Bankgiroloterij, belsuit van 13 oktober 1999, bijlage 1 

 

Marktaandelen op basis van de jaarverslagen 1996Marktaandelen op basis van de jaarverslagen 1996Marktaandelen op basis van de jaarverslagen 1996Marktaandelen op basis van de jaarverslagen 1996----1998 van het College van toezicht op 1998 van het College van toezicht op 1998 van het College van toezicht op 1998 van het College van toezicht op 

de kansspelende kansspelende kansspelende kansspelen    

 

    algemene loterijen en lottospelenalgemene loterijen en lottospelenalgemene loterijen en lottospelenalgemene loterijen en lottospelen    

mln NLG 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

SENS 804 55% 778 51% 859 52% 923 54% 1041 55% 1133 54% 

SUFA/ALN 146 10% 141 9% 138 8% 139 8% 149 8% 149 7% 

SNS* 268 18% 263 17% 261 16% 249 14% 228 12% 232 11% 

partijen  83%  78%  77%  76%  75%  72% 

NPL 238 16% 320 21% 362 22% 390 23% 444 24% 536 26% 

St.FondsenProm.** 14 1% 17 1% 21 1% 23 1% 25 1% 45 2% 

totaal 1470 100% 1519 100% 1641 100% 1724 100% 1887 100% 2095 100% 

 

    algemene loterijen, lottospelen, instantloterijen en sportprijsvragenalgemene loterijen, lottospelen, instantloterijen en sportprijsvragenalgemene loterijen, lottospelen, instantloterijen en sportprijsvragenalgemene loterijen, lottospelen, instantloterijen en sportprijsvragen    

mln NLG 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

SENS 804 51% 778 42% 859 45% 923 46% 1041 48% 1133 47% 

SUFA/ALN 146 9% 141 8% 138 7% 139 7% 149 7% 149 6% 

SNS 268 17% 263 14% 261 14% 269 13% 258 12% 262 11% 

NIL -- - 210 11% 171 9% 177 9% 186 8% 199 8% 

partijen  77%  76%  75%  75%  75%  72% 

NPL 238 15% 320 17% 362 19% 390 19% 444 20% 536 22% 

St.FondsenProm.** 14 1% 17 1% 21 1% 23 1% 25 1% 45 2% 

Autotote 112 7% 104 6% 98 5% 93 5% 86 4% 81 3% 

totaal 1582 100% 1833 100% 1910 100% 2014 100% 2189 100% 2405 100% 

 

    algemene loterijenalgemene loterijenalgemene loterijenalgemene loterijen    

mln NLG 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

SENS 804 67% 778 62% 859 62% 923 63% 1041 63% 1133 61% 

SUFA/ALN 146 12% 141 11% 138 10% 139 9% 149 9% 149 8% 

partijen  79%  73%  72%  72%  72%  69% 

NPL 238 20% 320 25% 362 26% 390 26% 444 27% 536 29% 

St.FondsenProm.** 14 1% 17 1% 21 2% 23 2% 25 2% 45 2% 

totaal 1202 100% 1256 100% 1380 100% 1475 100% 1659 100% 1863 100% 

 
* De omzetcijfers van SNS in deze tabel zijn voor 1993 t/m 1995 inclusief sportprijsvragen. 

** De Stichting Fondsen Promoties was tot 1998 vergunninghouder van de sponsorloterij. In januari 1998 is deze overgenomen door de NPL. 


