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Contactpersoon:
Onderwerp: Concept-wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband
met de modernisering van het speelcasinoregime
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Geachte ,

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) ontving uw verzoek om een advies ten aanzien van
het Concept-wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering
van het speelcasinoregime (hierna: het Wetsvoorstel). Graag maakt ACM gebruik van deze
mogelijkheid. ACM adviseert over het Wetsvoorstel in het licht van haar missie: het bevorderen van
kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Kansen voor innovatie, nieuwe producten,
diensten en bedrijven. Keuzes voor consumenten, die echt wat te kiezen hebben en durven kiezen.
Omdat bedrijven duidelijk zijn over wat zij aanbieden. En consumenten weten wat hun rechten zijn.
Hier ligt volgens ACM de sleutel voor goedwerkende markten.

|uuezllmnsuoovluvwl

|juwoewimm

|juwoefzjojui

99
SZ
ZZL

OLO

=l
|00
03
ZZL

OLO

.L

Het introduceren van (meer) marktwerking in de kansspelsector bevordert direct kansen en keuzes
voor bedrijven en consumenten. Consumenten kunnen hier de vruchten van plukken in de vorm van
een betere prijs en kwaliteit. ACM vindt het dan ook positief dat het speelcasinoregime wordt
verruimd. Het Wetsvoorstel breekt het bestaande monopolie van Holland Casino en schept ruimte
voor nieuwe partijen om toe te treden tot de markt voor speelcasino's.

ACM vraagt zich af of deze ruimte groot genoeg is om effectieve concurrentie te bewerkstelligen.
Ten eerste zal het geprivatiseerde Holland Casino op grond van het Wetsvoorstel in ieder geval
gedurende 15 jaar 10 van de 16 casino's in Nederland mogen exploiteren. Het Wetsvoorstel creëert
daarmee één of meerdere langdurige zeer sterke (en mogelijk dominante) posities voor Holland
Casinof ln het algemeen geldt dat het moeilijk is voor andere partijen om met een dominante partij
te concurreren. Dit geldt zeker voor nieuwe teetreders die met een incumbent moeten concurreren.

1 Of sprake is van een landelijke markt voor speelcasinds of meerdere regionale markten is afhankelijk van de omvang
van de relevante geografische markt(en) voor speelcasinds. Op grond van de Europese jurisprudentie geldt er een
vermoeden van het bestaan van een economische machtspositie bij ondernemingen met een marktaandeel van meer
dan 50% op de relevante markt.
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Ten tweede is het voor ACM onduidelijk hoe er wordt bepaald welke vier speelcasino's Holland
Casino volgens het Wetsvoorstel zal moeten afstoten. Indien Holland Casino dit zelf mag beslissen,
zou zij de mogelijkheden voor nieuwe toetreders om met haar te kunnen concurreren (verder)
kunnen beperken. Dit zou zij bijvoorbeeld kunnen doen door bij haar beslissing de rendabiliteit en
geografische spreiding van de af te stoten speelcasinds te betrekken en de strategisch minst
interessante speeloasino's af te stoten. Hiermee zou zij haar positie ten koste van de nieuwe
toetreders verder kunnen versterken.

Ten slotte is het voor ACM onduidelijk wat er na de initiële looptijd gebeurt met de vergunningen van
Holland Casino. indien deze -mogelijk tezamen met de vergunningen van de andere
vergunninghouders- tegelijk aflopen, zouden deze mogelijk allen tegelijk opnieuw worden geveild.
Als alle vergunningen tegelijk worden geveild, kan dit mogelijk de concurrentie per geveilde
vergunning verminderen omdat veel partijen waarschijnlijk niet op alle veilingen zullen kunnen
bieden. Concurrentie raakt dan “verspreid” over de verschillende veilingen.”

Ondernemingen met een economische machtspositie zouden deze positie kunnen misbruiken door
concurrenten uit te sluiten en/of consumenten te benadelen. Om dit voorkomen houdt ACM op grond
van artikel 24 Mededingingswet ex post toezicht op ondernemingen met een economische
machtspositie. Indien Holland Casino na het verlenen van de vergunningen de facto één of meerdere
economische machtsposities zou hebben, zal ACM daar dan ook toezicht op houden. Vanuit
mededingingsoogpunt geeft ACM echter in overweging om mogelijke mededingingsproblemen ex
ante te voorkomen door Holland Casino een minder sterke uitgangspositie te geven bij het
introduceren van (meer) marktwerking op de markt voor speelcasinds. Dit kan bijvoorbeeld door
Holland Casino minder vergunningen voor speelcasinds te laten houden, de looptijd van de
vergunningen te verkorten (bijv. 10 jaar) en/of door op objectieve/transparante wijze vast te stellen
welke vier vergunningen Holland Casino zal moeten afstoten. Voorts kan worden gekeken naar de
mogelijkheden om de vergunningen bij de tweede veilingronde “getrapt” te veilen, zodat per veiling
meer concurrentie mogelijk is dan bij een veiling van alle vergunningen in één keer het geval zou
zijn.

ZIZ

Uiteraard is ACM zich bewust van de publieke belangen die op het gebied van speelcasino's spelen:
preventie van kansspelverslaving, bescherming van de consument en het tegengaan van fraude en
criminaliteit. Het is aan de wetgever om te bezien of de door ACM aangedragen oplossingen voor de
gesignaleerde nadelen die het Wetsvoorstel kan hebben voor de concurrentie op de markt voor
speelcasinds deze publieke belangen in voldoende mate waarborgen.

Hoogachtend,
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2 Het Wetsvoorstel vermeldt ln dit verband bijvoorbeeld dat SIRA na de initiële veiling van de zes vergunningen twee tot
vier vergunnlnghouders verwacht.
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