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MDW Kansspelen: europese regelgeving 

Onderhavig advies bestaat uit drie analyses, waarvan hierna teLkens slechts de hoofdlijnen worden 

weergegeven. De uitgewerIcte analyses vindt u in de corresponderende bijlagen aan dit advies. Hierna wordt 

achtereenvolgens de Nederlandse kansspelwetgeving doorgelicht, de Europese bepalingen inzake vrij 

verkeer en de relevante mededingingsrechtelijke bepalingen. 

Per analyse is, waar nodig, gewezen op mogelijke luielpunten bij regelgeving op het terrein van kansspelen 

en loterijen. Een belcnopte conclusie rondt het advies af. 

I. 	Nederlandse kansspelwetgeving 

Samengevat worden de pijlers van het Nederlandse kansspelbeleid gevormd door: 

I  http://www.minjust.nl/b_organ/dbz/kansspel/algemeen/index.htm  
2  Nota Kansspelen Herijke, Kamerstukken II, 1995/96, 24 557, nr. 2, p. 4. 

A. 	Wet op de Kansspelen (WKS): doelstellingen 

Het stelsel van vergunningen en bestuurlijk toezicht ingevolge de WKS beoogt de burger te beschermen 

tegen overmatig gokgedrag en de kansspehnarIct zoveel mogelijk te kanaliseren. 1  

Het in goede banen leiden (kanaliseren) van de menselijke speelzucht door een beperIct en genormeerd 

aanbod, met het oog op de bescherming van de spelers, de integriteit van het spel en het tegengaan van 

uitwassen en misstanden; 

De fondsenwerving: het ten goede laten komen van de opbrengsten van het kansspel aan de staatskas 

en andere goede doelen. 

Het tegengaan van de illegaliteit of van het wegvloeien van gelden naar buitenlandse aanbieders. 2  

Kenmerkend voor de Nederlandse kansspelwetgeving is de toekenning van exclusieve rechten voor de 

exploitatie van de verschillende kansspelen. Deze exclusieve rechten zullen hieronder kort worden 

weergegeven. Een uitgebreide beschrijving van deze rechten treft u aan in de bijlage, waarin de structuur en 

inhoud van de WKS alsook het begrip kansspel is uiteengezet. 

In ieder geval is op grond van art. 1 van de WKS een kansspel een gelegenheid waarbij men kan 

mededingen naar prijzen of premies en indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige 

kansbepaling, waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed lumen uitoefenen. Op 

grond van artikel la WKS valt het piramide spel hier ook onder. 
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B. 	Exclusieve rechten 

Artikel 1 bevat een algemeen verbod tot het geven van gelegenheid tot deelname aan een kansspel2 

In de WKS worden hiervoor een aantal uitzonderingen gecreeerd. Namelijk door de toekenning van 

exclusieve rechten voor de exploitatie van de verschillende kansspelen. Aan de vergunningen worden op 

grond van de WKS en de beschikkingen weer verschillende voorschriften verbonden, die o.a. betrekking 

hebben op de bestemming van de opbrengst van de kansspelen, aantal uit te geven loten, maximum prijs 

van loten, verkoopnetwerk, minimum leeftijd voor deelname, maximum voor uit te keren bedragen, de 

mogelijkheden voor deelname en de wijze van werving en reclame. 

De uitzonderingen hebben betrekking op art. 3 vergunningen. Op grond van artikel 3 WKS kan voor het 

geven van een gelegenheid tot deelname aan een kansspel een vergunning worden verleend, indien deze 

gelegenheid wordt opengesteld uitsluitend teneinde met de opbrengst daarvan enig algemeen belang te 

dienen. De vergunning wordt verleend door de burgemeester en wethouders van de gemeente waar de 

aanwijzing van de wirmaars zal geschieden, indien de prijzen en premies gezamenlijk geen grotere waarde 

hebben dan f 10 000,- en bij een grotere waarde door de Minister van Justitie. Op grond van artikel 3 WKS 

is vergunning verleend aan de Stichting Nationale Postcode Loterif, de Stichting Fondsen Promoties s, 

Stichting Algemene Loterij Nederland en de Stichting Uitvoeringsorgaan Financiele Acties 6 . 

Verder zijn er exclusieve rechten toegekend voor het organiseren van de Staatsloterij 7, de Instantloterij, 8  

Sportprijsvragen en Lotto's alsmede van het aan de twee laatstgenoemde kansspelen verbonden cijferspe1 9 . 

Ook is een exclusieve vergunning verleend tot het organiseren van een totalisator op de uitslag van 

harddraverijen en paarderennen. 16 Eveneens geldt een exclusief recht voor het exploiteren van 

speelcasino's. I  

C. 	Permanent overheidstoezicht 

Van belang is dat er permanent toezicht is op de vergunninghouders. Het restrictieve beleid in het verlenen 

van vergunningen zou niet gerechtvaardigd lumen worden indien de vergunninghouders ongecontroleerd 

3  Zie bijlage 1 aan dit advies, p. 
4  Beschikking Postcode Loterij, Staatscourani 1997, nr. 248, p. 9. 
5  Beschikking Sponsorloterij, Staatscourant 1997, 248, p. 11, zoals gewijzigd bij Beschikking van 26 april 1999, Staatscourant 1999, 
nr. 80, p. 6. Met ingang van 17 april 1997 is de Sponsorloterij feitelijk overgenomen door de Postcodeloterij. laarverdag 1998, 
College van Toezicht op de Kansspelen, p.43. 
6  Beschikking Bankloterij en Giroloterij, Staatscourant 1997, fir. 248, p. 8. 
7  Zie art. 8 WKS en de Beschikking Staatsloterij, 15 juni 1992, Staatscourant 1992, nr. 121, zoals gewijzigd bij beschildcing van 14 
augustus 1996, Staatscourant 157, en zoals gewijzigd bij beschildcing van 16 januari 1999, Staatscourant 1999, fir. 19. 
° Zie art. I 4a WKS en de Beschikking Instantloterij 1999, Staatscourant 1997, fir. 249, p. 10. 
9  Zie art. 15 WKS en de Beschikking Spornotalisator, Smatscourant 1997, nr 249, p. II. 

Zie art. 23 WKS en de Totalisatorbeschikking van 29 juni 1998, Staatscourrmt 1999, nr. 121, p. 9. 
II  Zie art. 27g WKS en de Beschikking Casinospelen van 19 december 1997, Staatscourant 1997, nr. 248, p. 7., zoals gewijzigd bij 
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kansspelen lcutmen aanbieden.Ten eerste is er spralce van preventief toezicht, daar men enkel mag overgaan 

tot het organiseren van een kansspel indien daarvoor vergtmning is verleend. Bij de aanvraag van de 

vergunning wordt beoordeeld of de aanvrager aan de eisen van de WKS en de vergurmingvoorschriften 

voldoet. Ten tweede is er sprake van permanent toezicht op naleving van deze vergutmingvoorschriften 

door het College van Toezicht op de Kansspelen. 12  

D. 	Concurrentie tussen de houders van landelijke vergunningen voor het organiseren van 

loterijen 

Uit het voorgaande blijkt dat er exclusieve rechten bestaan voor het organiseren van de staatsloterij, de 

postcode loterij, de bank- en giroloterij, de instantloterij, de lotto, sportprijsvragen en het cijferspel. 

De Minister voert een restrictief beleid bij het verlenen van nieuwe vergunningen voor het organiseren van 

landelijke permanente loterijen. 13  Ook zullen de bestaande vergunningen niet worden verruimd, waarbij 

wel ruimte is voor productinnovatie. In het kader van het Europese proportionaliteitsbeginsel is het bestaan 

van concurrentie tussen de loterijen onderling van belang. In dat verband speelt het besluit van ,de dg NMa 

ten aanzien van een voorgenomen fusie tussen landelijke loterijen 14, een doorslaggevende rol. 

Daarin overweegt de dg NMa dat, hoewel er sprake is van een sterke mate van regulering op de 

kansspelmarIct, dit niet uitsluit dat er geen mededinging op deze marIct mogelijk of aanwezig is. Volgens de 

dg NMa is er bitmen de ruimte die de regelgeving biedt wel degelijk ruimte voor mededinging. 15  

E. 	Speelautomaten 16  

Onlangs is een wet aangenomen die nieuwe regels geeft ten aanzien van het de speelautomatenbeleid, Titel 

Va van de Wet op de Kansspelen 17. Titel Va was reeds ingevoegd in 1986 18 , hetgeen de introdUctie van de 

speelautomaat mogelijk maakte. 

beschikking van 1 juli 1998, Staatscourant 1998, nr 132, P.  9. 
12  Zie titel Vla van de WKS. 
13  Het door de Minister voorgestane beleid spoorde niet met de beslissing tot goedkeuring van de reglementen van SENS, die SENS in 
staat stelde binnen de bestaande vergunning een verjaardagsloterij te organiseren. President Rechtbank Amsterdam, 7 april 1998, KG 
1998/209. 
14  Zaak 807, StaatsloterigLotto/BankGiroloterij, 29-03-1999. 
15  Ro. 55. 
16  Zie voor een uitgebreide bespreking van de regeling de bijlage. 
17  Wet van 24 December 1998 tot wijziging van de Wet op de Kansspelen (speelautomaten), Staatsblad 1999, 9. Zie Nil( het Verslag 
van algemeen overleg dd. 28 september 1999 over het ontwerspeelautomatenbesluit, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000,24  557, 
nr.30, 1-12. 
18  Staatsblad 1986, 600. 
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Uit de regeling volgt dat zowel het aanwezig hebben van speelautomaten als het exploiteren van 

speelautomaten aan streng toezicht worden onderworpen. De beperkingen hebben betreldcing op de 

toegestane plaatsen van opstelling (niet in laagdrempelige voorzieningen), leeftijd, toegestane modellen, 

merlctekens, de exploitatie en de wijze van werving en reclame gericht tot de speler. Verder dienen de 

houders van opstel- en van exploitatievergunningen een bepaalde kennis van gokken en gokverslaving te 

hebben en aan zedelijkheidseisen te voldoen. 

Relevante rechtsvragen 

Alvorens de Nederlandse Wet op de kansspelen aan een grondige europeesrechtelijke analyse te 

onderwerpen, is het zinvol op algemene wijze aan te geven met welke bepalingen uit het EG-Verdrag 

conflicten kunnen rijzen. 

De Wet op de kansspelen stelt wettelijke beperkingen aan het aanbieden en deelnemen aan kansspelen. 

Dergelijke beperkingen laumen op de eerste plaats conflicteren met de Europese regels inzake het vrij 

verkeer van diensten (art. 49 t/m 55 van het EG-Verdrag), vrij verkeer van goederen (art. 23 t/m 24 van het 

EG-Verdrag) en vrije vestiging (art. 43 t/m 48 van het EG-Verdrag). Zoals bekend, stelt het EG-Verdrag 

per type van vrij verkeer verbodsbepalingen in, die lidstaten grotendeels het recht ontnemen om 

handelsbeperkingen in te voeren of te handhaven. 

Uw vraag om advies spitst zich naar ons oordeel terecht toe op een analyse in het licht van deze 

bepalingen w. De WKS bevat immers bovenal bepalingen die een dienst, namelijk de organisatie en 

exploitatie van loterijen en andere kansspelen, aan banden legt. Aangezien bepaalde kansspelen slechts 

toegankelijk zijn via een speelautomaat en een speelautomaat een goed is in de zin van het EG-Verdrag, is 

het bovendien nuttig om de Nederlandse wet aan de bepalingen inzake vrij goederenverkeer te toetsen. 

De WKS bevat niet alleen bepalingen die rechtstreeks de dienstverlening treffen, maar stelt bijkomend een 

systeem van exclusieve rechten in, die per type kansspel aan telkens den ondememing worden toegekend. 

De toekenning van exclusieve rechten beperkt of sluit de toegang tot de kansspelenmarkt voor derden uit. 

Organisatoren van kansspelen uit andere lidstaten aan wie geen exclusieve rechten werden toegekend, 

kunnen zich dientengevolge niet op de Nederlandse markt vestigen om hun diensten aan te bieden. Een 

analyse in het licht van de bepalingen inzake vrije vestiging is dan ook aangewezen. 

Daarbij moet nagegaan worden of de Nederlandse overheid met de toewijzing van exclusieve rechten geen 

inbrettic maakt op de mededingingsregels (art. 81 en 82 EG van het EG-Verdrag). Zo moet o.m. getoetst 

worden aan de voorwaarden die artikel 86, lid 2 EG vooropstelt voor het toekennen van exclusieve rechten. 

Een ondememing die op een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt een wettelijk monopolie 

bezit, kan bovendien geacht worden een machtspositie te bekleden. Aangenomen mag worden dat de 

Uit de analyse van de Nederlandse kansspelenwet volgt dat zij geen beperkingen op overdracht van kapitaal tussen I idstaten inhoudt 
en evenmin belemmeringen op het vrij verkeer van werknemers tussen lidstaten instelt. 
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organisatie van kansspelen op het gehele Nederlandse grondgebied een wezenlijk deel van de 

gemeenschappelijke marIct betreft en dat de exclusieve rechten die per type kansspel aan den onderneming 

toekomen, een wettelijk monopolie instellen. Artikel 82 EG verbiedt ondernemingen met machtspositie 

daarvan misbruik te maken. Dit verbod van misbruik van machtspositie zal ook bij de analyse betroldcen 

moeten worden. Ook het recht van vrije vestiging kan door het toewijzen van exclusieve rechten worden 

belcnot. Artikel 43 EG zal in dit verband moeten worden onderzocht. 

Tenslotte zijn ook de Europese aanbestedingsregels van belang. De analyse wordt dus afgerond met de 

vraag of de bijzondere Europese regels m.b.t. openbare aanbestedingen bij exclusieve rechten in de 

kansspelsector moeten nageleefd worden. 

Dit belcnopt overzicht laat toe enkele rechtsvragen te formuleren die als uitgangspunt voor de verdere 

analyse gelden. 

Valt het organiseren en aanbieden van kansspelen en loterijen onder het vrij verkeer van goederen, van 

diensten of vrije vestiging ? (zie hierna punt A) 

Wat is de preciese inhoud van het Schindler-arrest ? Wat betekenen maatschappelijke orde en sociaal-

culturele keuzen in de sfeer van kansspelen ? Op welke types van kansspelen kan de Schindler-leer per 

analogie toegepast worden ? (zie hierna punt B.1) 

Welke handelsbelemmeringen op het aanbod van kansspelen zijn gerechtvaardigd ? Hoe yerhoudt de 

mogelijke beleidsruimte van lidstaten zich tot de rechtspraak van het Hof van Justitie in andere en 

aanverwante sectoren ? (zie hierna punt B.2 en 3, en zie punt C.1-3) 

Onder welke voorwaarden mag onder het Europese recht een wettelijk monopolie worden , opgericht ? 

Is een vergunningssysteem, zoals het Nederlandse, waarbij per type van kansspel aan den 

rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid exclusieve rechten worden toegekend voor de 

organisatie van een kansspel, verenigbaar met de Europese mededingingsregels, meer bepaald het 

verbod van misbruik van machtspositie (art.82 EG) en het recht van vrije vestiging (art.43 EG)? (zie 

hierna punt D) 

Zijn de beperkingen die daarbij worden gesteld aan de exploitatie van speelautomaten strijdig met de 

Europese mededingingsregels in ruime zin ? Leiden de regels die worden gesteld aan de exploitatie van 

speelautomaten tot afschenning van de Nederlandse markt ? (zie hierna punt D) 

Moet een loterijmonopolie toekomen aan ondernemingen waarop de overheid invloed kan uitoefenen, 

dan wel via eigendoms- of zeggenschapsrechten clan wel via regulering ? Is het toegestaan de 

organisatie van de loterijen geheel aan marktpartijen over te laten ? (zie hierna punt F) 

Mogen ondernemingen, waaraan de Nederlandse overheid exclusieve of speciale rechten heeft 

toegekend beperkingen worden opgelegd t.a.v. het verrichten van diensten in andere Lidst laten? 
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- Valt de toewijzing van een exclusieve vergunning tot het organiseren van loterijen onder de Europese 

regels inzake openbare aanbestedingen ? (zie hiema punt E) 

Europeesrechtelijke analyse 

Elk van voormelde rechtsvragen komt in dit onderdeel aan hod. Onder punt A wordt de vraag naar de 

toepasselijke bepalingen inzake vrij verkeer behandeld. Punt B gaat dan dieper in op de betekenis van het 

Schindler-arrest (onderdeel 1) zoals dat in zeer recente rechtspraak werd verduidelijkt (onderdelen 2 en 3). 

In de ruimere rechtspraak wordt vervolgens gezocht naar aanlampingspunten en argumenten die de analyse 

onder B kunnen onderbouwen. De studie daamaar ligt besloten in punten C.1 en C.2. de 

europeesrechtelijke analyse rondt af met een toets van de WKS aan de rechtspraak inzake exclusieve 

rechten en machtspositie (punt D) en aan de openbare aanbestedingsregels (punt E). 

A. 	Vrij goederen, vrij dienstenverkeer of vestigingsrecht ? 

Het is nuttig om vooraf aan de analyse ten gonde, de algemene structuur van de bepalingen inzalce vrij 

verkeer kort in herinnering te brengen. Deze verdragsartikelen hebben immers een nagenoeg gelijke 

opbouw. Zij bestaan grotendeels uit algemene .  verboden gericht aan de lidstaten, die worden aangevuld met 

enkele in het EG-Verdrag zelf opgesomde uitzonderingen. Bij goederenverkeer verbiedt artikel 28 EG 

kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking. In dezelfde lijn verbieden artilcelen 

49 en 43 belemmeringen aan respectievelijk het dienstenverkeer en het recht van vrije vestiging. Deze 

verboden werden in algemene bewoordingen opgesteld, zodat een belangrijke aandeel bij de interpretatie 

ervan aan het Hof van Justitie toekomt. 

Het Hof liet niet na voomoemde verboden in talrijke arresten te verduidelijken. Vooreerst bracht het niet 

alleen discriminerende beperkingen onder de verbodsbepalingen, maar ook niet-discriminerende 

beperkingen, die hoewel ze los van de nationaliteit of de vestigingsplaats van een persoon van toepassing 

zijn, toch diens recht op vrij verkeer kunnen belemmeren. Om de ingrijpende gevolgen van deze mime 

interpretatie van de verbodsbepalingen vervolgens te temperen, ontwikkelde het Hof een zogenaamde 'rule 

of reason' die het de lidstaten alsnog moest mogelijk maken om bepaalde handelsbeperlcingen onder strikte 

voorwaarden in een Europese context te rechtvaardigen. 

Op grond van de 'rule of reason' kunnen handelsbeperkingen de europeesrechtelijke toets doorstaan 

wanneer ze niet-discrmineren, ingegeven zijn door het algemeen belang, proportioneel, noodzakelijk en 

geen dubbel gebruik uitmaken met bepalingen waaraan men reeds in een andere lidstaat is onderworpen. 

De gronden van algemeen belang uit de 'rule of reason', die niet-discriminerende handelsbeperkingen 
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rechtvaardigen, kunnen steeds door het Hof van Justitie worden uitgebreid, wat maakt dat de 'rule of 

reason' voor onderhavig advies erg belangrijk is. 

Deze rechterlijke evoluties vonden eerst plaats bij het goederenverkeer en waaiden dan over naar de andere 

verdragsbepalingen. Zoals gezegd, stelde (en stelt) het Hof van Justitie de inhoud van de hier besproken 

verdragsbepalingen op punt. In de rechtspraak kan men thans een grote eenvormigheid bij de toepassing 

van de bepalingen inzake vrij verkeer onderkennen. Dit neemt niet weg dat het Hof hierop in de toekomst 

kan terugkomen (en dit op dit ogenblik voor welbepaalde handelsbeperkingen in het Keck en Mithouard-

arrest reeds deed), en opnieuw een onderscheid in toepassing van diensten-, goederenverkeer en vrije 

vestiging zou kunnen lezen. 

Anders ligt het met de uitzonderingen uit het verdrag. Zij gelden gelijkelijk voor alle vrij verkeersbepa-

lingen, al is de lijst van uitzonderingen op het vrij verkeer van goederen uitgebreider. Ingevolge artikelen 

30, 46 en 55 (inzake respectievelijk goederenverkeer, vestiging en dienstverlening) kunnen lidstaten zelfs 

discriminerende bepalingen handhaven op voorwaarde dat zij op grond van de openbare orde, de openbare 

veiligheid of de vollcsgezondheid kunnen gerechtvaardigd worden. Uit de rechtspraak volgt wel dat deze 

uitzonderingsgronden restrictief moeten worden geinterpreteerd en dat ze, in tegenstelling tot deze uit de 

'rule of reason', limitatief in het Verdrag worden opgesomd (en dus niet kunnen worden uitgebreid). Gelet 

op de strikte interpretatie die aan openbare orde en goede zeden wordt gegeven (met name dat daaronder 

geenszins de beséherming van de consument is te verstaan), lijkt hun belang in onderhavig advies, als 

uitzonderingsgrond voor handelsbelemmeringen, eerder beperkt. 

Met deze achtergrond kan de analyse ten gronde aangevat worden. Het startpunt is dan vanzelfsprekend de 

rechtspraak waarin de 'rule of reason' wordt toegepast. 

Zoals hoger vermeld, kent de 'rule of reason' voor de hier besproken verdragsbepalingen m.b.t vrij verkeer 

een nagenoeg gelijk verloop. Die zienswiuze vindt steun in het Gebhard-arree Daarin plaatste het Hof van 

Justitie de bepalingen inzake vrij verkeer, meer bepaald inzake vrij verkeer van goederen en dienSten, alsmede 

vrije vestiging en werIcnemersverkeer21 , op één lijn. Dit betekent dat nagenoeg dezelfde europeesrechtelijke 

analyse plaats moet vinden, of nu vrij goederenverkeer, vrij dienstenverkeer of vrije vestiging aan de orde is. 

In dat verband zij toch nog gewezen op bepaalde, merendeels Duitse rechtsleer, die een beperIct Onderscheid in 

de toepassing van de 'rule of reason' op enerzijds het recht van vrije vestiging en anderzijds het vrij 

dienstenverkeer blijft zien. Volgens die minderheidsstreldcing, die gedeeltelijk in de Conclusie van Advocaat-

Generaal Fennelly, navolging krijgt 22, kan de volwaardige 'rule of reason'-test slechts spelen ten aanzien van 

nationale bepalingen die rechtstreeks de toegang tot een bepaalde marIct treffen. Voor natio-nale bepalingen 

die de uitoefening van een bepaalde economische activiteit belemmeren, zouden de lidsta-ten bij vestiging een 

ruimere bevoegdheid behouden dan bij dienstverlening. 

Toegepast op de loterij- en kansspelsector zou dit betekenen dat de lidstaten een grotere beleidsvrijheid 

behouden bij nationale bepalingen die, zoals in Nederland, de houders van exclusieve rechten onderwer-pen 

H.v.J., 30 november 1995, zaak C-55194, Gebhard, Jur., 1995,1-4194, rechtsoverweging 22. 
21  Zie met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers, H.v.J., 15 december 1995, zaalc C-415/93, Bosman, fur., 1995, 1-4921. 
22  Zie zowel met betrekking tot de Duitse rechtsleer als de Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola, de bijlage aan dit advies. 
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aan uitoefeningsbeperkingen op het gebied van reclame of de omvang en plaats waar de toegelaten spelen 

mogen worden georganiseerd. Toegangsbeperkingen zoals bijvoorbeeld in Nederland, waar een numerus 

clausus op het aantal ondememingen met exclusieve rechten werd vastgesteld, blijven onverkort onderworpen 

aan de volwaardige 'rule of reason'-test. Dew onderscheiden toepassing geldt, zoals gesteld, slechts voor 

zover het recht van een onderdaan van een andere lidstaat om rich te vestigen, wordt belcnot. 

Het spreekt voor zich dat heel wat bepalingen uit de wetgeving terzake van loterij- en kansspelen niet zomaar 

als toegangs- of uitoefeningsbeperking lumen worden ingedeeld. Zo kan bijvoorbeeld een ingrij-pende 

uitoefeningsbeperking een belangrijke invloed hebben op de toegang van nieuwkomers op de marIct. Voor de 

bepalingen uit dew grijze zone, is het statuut en welke europeesrechtelijke test zij moeten ondergaan, onzeker. 

Gelet op die moeilijkheid en op het feit dat het Hof nog geen uitdruldcelijke toepassing heeft gemaalct van het 

veeleer lcunstmatige onderscheid en het bovendien weinig waarschtjnlijk is dat het Hof zullcs, na het 

hogervermelde Gebhard-arrest nog zal doen, nemen we voor onderhavig advies aan dat een nagenoeg gelijke 

'rule of reason' van toepassing is, ongeacht welke vonn van vrij verkeer aan de orde is. In die lijn besloot ook 

Advocaat-Generaal La Pergola in zijn Conclusie bij Ladd/. 

Nu de kwalificatie van een nationale handelsbeperking als onderdeel van goederen- of dienstenverkeer, of 

vestigingsrecht weinig invloed heeft op de toe te passen europeesrechtelijke test, verliest de vraag naar de 

lcwalificatieregels veel van haar belang. Voor de volledigheid gaan we er toch kort op in. 23  

Het spreekt voor zich dat de organisatie van een loterij of een kansspel een dienst is die vaak gepaard gaat met 

de overdracht van een goed. De organisatie van een loterij gaat met de verkoop van biljetten en ander 

reclamemateriaal, beide goederen, gepaard terwijI een kartsspel middels een goed, met name een 

speelautomaat, kan worden verleend. 

In Schindler stelde het Hof dat de invoer en verspreiding van lotenibiljetten en reclamemateriaal niet mag 

losgekoppeld worden van de loterij zelf. Zij zijn geen doel op zich, maar "slechts de concrete vormgeving 

(Franse versie: madalites) van de organisatie of de werking van een loterij" 24. 

Als stelregel om kwalificatieproblemen tussen opsplitsbare activiteiten op te lossen, geldt in het Europese 

recht aldus het 'accessorium sequitur principale'-principe. Op het eerste gezicht opsplitsbare activiteiten 

moeten met het oog op kwalificatie in hun globaliteit beoordeeld worden. Daarbij is de aard van de 

hoofdactiviteit maatgevend voor de lcwalificatie van het geheel. Men moet derhalve nagaan of de invoer, c.q. 

uitvoer, van een goed, dat uitsluitend bestemd is voor een dienstprestatie, in die dienst zelf begrepen is 25 , 

m.a.w. tot het wezen van die dienst zelf behoort of nog een conditio sine qua non is voor de dienstprestatie 

en dus geen doel op zich. Indien zullcs het geval is, moeten de bepalingen inzake dienstenverkeer worden 

toegepast. Uit Schindler volgt dat dit reeds het geval is voor reclamemateriaal en biljetten, die de 

organisatie van een loterij ondersteunen. In dezelfde lijn zou men kunnen argumenteren dat een 

Een uitgebreide weergave van deze regels werd opgenomen Ms bijlage 2 aan dit advies. 
24  Rechtsoverweging 22 en zie hierover G. Straetmans, "Europese rechtspraak in kort bestek: noot onder Schindler", R. W, 1994-1995, 
132. 
22  Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-124/97, Laara, nog niet gepubliceerd, overweging 19, 
onder verwijzing naar 1i.v.J., 23 olctober 1997, zaak C-158/94, Commissie t. Italie, fur., 1997, 1-5799, rechtsoverweging 15. 
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speelautomaat geen doe op zich is, maar een noodzakelijk onderdeel voor de dienstprestatie vormt, zodat 

de bepalingen inzake dienstenverkeer ook op kansspelen moeten toegepast worden. 

Daarnaast kan de pralctijk een probleem van Icwalificatie tussen vrij dienstenverkeer en vrije vestiging voor het 

voetlicht brengen. De sleutel om dergelijke kwalificatieproblemen op te lossen, ligt andermaal besloten in 

voormeld Gebhard-arrest. Daarin verduidelijkt het Hof het onderscheid tussen dienstverlening en vestiging. 

Bij dienstverlening gaat men er, aldus het Hof, van uit dat de werlczaamheid tijdelijk wordt uitgeoefend. Dit 

tijdelijke karalcter moet niet enkel aan de hand van de duur worden beoordeeld, doch tevens aan de hand van 

de frequentie, periodiciteit of de continditeit ervan. Warmeer een bepaalde infrastructuur noodzakelijk is om 

een dienst te verrichten, dan sluit dat op zich het tijdelijk karakter en de lcwalificatie als dienstverlening niet 

uit. Vestiging is clan de duurzame, stabiele deelnarne aan het economische verkeer in een bepaalde lidstaat. 

Het Hof stond al enIcele keren geplaatst voor een van voornoemde Icwalificatieproblemen. Algemeen valt 

daarbij op dat het Hof meermaals de kwalificatie als dienstverlening vooropstelde, zelfs wanneer een analyse 

in het licht van de andere vrij verkeersbepalingen in het geheel niet ondenkbaar was. Voor , onderhavige 

analyse wordt die voorkeur van het Hof gedeeld, te meer daar de toepassing van voornoemde 

kwalificatieregels op de loterij- en kansspelensector nagenoeg steeds in de richting van het dienstenver-keer 

wijst. 

Voor de analyse in het licht van het vrije dienstenverkeer ligt het voor de hand dat de Schindleruitspraalc als 

uitgangspunt wordt genomen. 

B. 	Kansspelen, loterijen en dienstenverkeer 

1. 	Uitgangspunt: Schindler 

In Schindler moest het Hof nagaan of het toenmalige Engelse loterijverbod op grootschalige loterijen een 

belemmering vormde op het vrij dienstenverkeer en of er een rechtvaardiging voor bestond 26 . Met het oog op 

die rechtvaardiging was het belangrijk het Engelse verbod op zijn discriminerende of niet-discriminerende 

karakter te onderzoeken. Het Hof komt tot de vaststelling dat het Engelse verbod van toepassing is ongeacht 

de nationaliteit van de organisator van de loterij of zijn agenten en ongeacht de lidstaat van waarnit de loterij 

wordt georganiseerd. Ondanks het feit dat de loterijwetgeving "het in andere lidstaten gevestigde 

organisatoren volstrekt onmogelijk maakt om, rechtstreeks dan wel door tussenkomst van onafhankelijke 

agenten, de verkoop van hun loterijen te bevorderen en hun loten te verkopen op het (Engelse) 

grondgebied' 27, heeft ze een niet-discriminerend karalcter. Dit laat de toepassing van de 'rule of reason' toe 28 . 

Eirzdadvies WIDW Kansspelen: europese regelgeving' 

26  Het Hof laat er geen twijfel over bestaan dat het organiseren van loterijen een economische activiteit is. Ook de Commissie 
analyseerde de kansspelensector als "market-driven activities operated in a commercial manner". Zowel Advocaat-Generaal Fennelly 
als La Pergola benadrukken dat noch het toeval bij kansspelen, de gevolgen ten aanzien van de morele orde, het aspect Ontspanning, 
noch de affectatie voor goede doelen, van die aard zijn dat het economisch karalcter aan de activiteit wordt ontnomen. Zie Conclusie 
van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-124/97, Laara, nog niet gepubliceerd, overweging 8 en Conclusie van 
Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, oyerweging 19. 
" Rechtsoverweging 44. 
28  Zie o.m. H.v.J., 25 juli 1991, zaak C-76/90, Sager, fur., 1991,1-4221, rechtsoverweging 12. 
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Nadat het Hof het Engelse loterijverbod in concreto onderzocht, stelde het na onderzoek van gelijkaardige 

bepalingen in andere lidstaten vast dat "in de eerste plaats (..) overwegingen van zedelijke, religieuze of 

culturele aard, die bij loterijen evenals by andere lcansspelen in alle lidstaten een rol spelen, niet buiten 

beschouwing (kunnen) worden gelaten. In het algemeen leiden zij ertoe, dat de beoefening van lcansspelen 

wordt beperkt zoniet verb oden, en dat wordt voorkomen dat Icansspelen een bron van individueel proJijt 

vormen"29. 

Die bijzonderheden rechtvaardigen voor het Hof dat lidstaten over "een voldoende beoordelingsvrijheid 

(moeten) beschikken om te bepalen wat noodzalcelijk is voor de bescherming van de spelers en, meer in het 

algemeen, relcening houdend met de sociale en culturele bijzonderheden van iedere lidstaat, voor de bescher-

ming van de maatschappelijke orde". In die omstandigheden, vervolgt het Hof, "staat het aan de nationale 

autoriteiten, niet alleen te beoordelen of het noodzakelijk is de loterijactiviteiten te beperken, maar ook deze te 

verb ieden, met dien verstande dat deze beperkingen niet discriminerend mogen zijn &° . 

Ingevolge Schindler hebben de lidstaten dus een mime beoordelingsvrijheid om te bepalen wat noodzakelijk 

is voor de bescherming van de spelers en voor de bescherming van de maatschappelijke orde, zowel wat 

betreft de organisatie van loterijen en de omvang van inleggelden als wat de bestemming van de opbrengsten 

ervan betreft. Dergelijke beperlcingen onderwerpt het Hof dan aan een soepele, veeleer marginate toetsing, 

`rekening houdend met de sociale en culturele bijzonderheden van iedere lidstaaf n . 

Dit betekent evenwel niet dat lidstaten om het even wellce loterij- en kansspelbeperkingen en/of -verboden 

met een beroep op sociale en cuIturele bijzonderheden Ictumen rechtvaardigen. Vooreerst lumen nationale 

autoriteiten loterij-activiteiten en kansspelen slechts beperken of zelfs verbieden op voorwaarde dat de 

beperkingen niet discriminerend zijn. Ook niet-discriminerende beperkingen verboden mogen voorts geen 

verkapte discriminatie zijn en derhalve geen verschil in behandeling op grond van nationaliteit of van 

vestigingsplaats met zich brengen n. 

Daarnaast volgt uit Schindler dat beperkingen aan loterijen en kansspelen niet uitsluitend kunnen 

gerechtvaardigd worden vanuit de overweging dat zij noodzalcelijk zijn om activiteiten van algemeen 

belang te financieren (daaronder verstaan het voorkomen dat kansspelen en loterijen bron van persoonlijk 

gewin zijn). Dergelijke rechtvaardiging is van zuiver economische aard en kan slechts subsidiair, naast 

daadwerkelijke gronden van algemeen belang, ingeroepen worden n . 

In beginsel volgt uit de rechtspraalc van het Hof dat geen gronden van economische aard ter rechtvaardiging 

van handelsbelemmeringen lcurtnen ingeroepen worden n. Dit principe wordt op de eerste plaats in 

29  Schindler, reehtsoverweging 60, eigen benadiukking. 
3" Schindler, rechtsoverweging 61. 
31  Zie Schindler, rechtsoverweging 61 en vooral 62. 
32  Zie Schindler, rechtsoverweging 48. 
11  Op dit punt bestaat Cr eensgezindheid tussen de analyse van rechtsovenvegingen 60, 63 en het dispositief uit Schindler tussen 
Advocaten-Generaal Fennelly en La Pergola Zie Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, 
Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, overweging 27 en Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 
1999 in zaak C-I24197, Ulan, nog niet gepubliceerd, ovenvegingen 11, 12 en 33. 
14  Zie o.m. H.v.J., 26 april 1988, zaak 352/85, Bond van Adverteerders, fur., 1988, 2085, rechtsoverweging 34 en recent 	zaak 
C-398/95, Ypourgos Egasias, fur., 1997,1-3091, waarin het Hof nationale economische doelstellingen als de goede werking vand e 
nationale economic en de handhaving van de arbeidsvrede als rechtvaardiging afwees. Zie hierover meet uitgebreid, G. Straetmans, 
Consument en markt, Kluwer rechtswetenschappen, 1998,306-311. 
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Schindler bevestigd, maar gelijktijdig ook verfijnd. In de loterijsector gaan sociaal-culturele 

rechtvaardigingsgronden immers samen met economisch-sociale keuzen; meer nog p maakt de 

eindbestemming van de opbrengsten, een onlosmalcelijk onderdeel uit van de wijze waarop lidstaten de 

loterijsector wensen te reglementeren. Een absolute uitsluiting van gronden van economische aard zou dan 

elke bevoegdheid aan lidstaten ontnemen om regulerend op te treden in een politiek gevoelige sector als die 

van loterijen. Zover is het Hof niet willen gaan in Schindler. Met oog voor voor het feit dat tal van sociaal-

culturele (politiek geladen) keuzes een economische weerslag hebben, voert het Hof een verfijning awn de 

verbodsregel door35 . Die bestaat er dan in dat beperkingen aan de organisatie en exploitatie van loterijen 

weliswaar niet uitsluitend op economische gronden gerechtvaardigd mogen worden — dergelijke 

handelsbeperkingen blijven absoluut verboden maar wel op ondergeschikte wijze op die gronden kan 

worden gesteund. Wanneer aldus geldige sociaal-culturele rechtvaardigingsgronden economische keuzes 

impliceren, neemt dit economische gevolg niet de geldigheid van de ingeroepen rechtvaardigingsgronden 

weg, op voorwaarde evenwel dat de economische argumentatie ondergeschikt (strilct bijkomend of 

subsidiair) blijft. 

Schindler bevat ook summiere aanwijzingen hoe het rechtvaardigingsproces dan dient te verlopen. Volgens 

het Hof is een globale beoordeling (d.i. rekening houdend met de wijze waarop de lidstaten in het algemeen 

deze sector regelen) in concreto van de regelgeving en de aangevoerde gronden noodzakelijk 36 . Dit 

betekent dat Schindler niet zomaar onverkort per analogie kan toegepast worden. Een abstract beroep op de 

weliswaar geldige rechtvaardigingsgronden volstaat niet om om het even welke beperking in de loterij- of 

kansspelensector te legitimeren. Zulks zou immers afbreuk doen aan de concrete inbedding in de sociale-

culturele bijzonderheden van een lidstaat. 

35  Men vergelijke met H.v.J., 14 juli 1981, zaak 155/80, Gebel, fur., 1981, 2009, rechtsoverweging 16, inzake de beSchenning van 
bepaalde arbeidsvoorwaarden, meer bepaald rusttijden; de zondagssluitingszaken, o.m. H.v.J., 23 november 1989, zank C-145/88, 
Torfaen, fur., 1989, 3889, rechtsoverweging 14, en H.v.J. , 9 februari 1995, zaak C-412193, Leclerc-Siplec, fur., 1995, 1-222, 
rechtsoverweging 45, inzake de bescherming van de economische belangen van de regionale dagbladpers. 
36  Precies de verstrengeling van sociaal-culturele rechtvaardigingsgronden met economische in de loterijsector, doet het Hof besluiten 
de ingeroepen rechtvaardigingsgronden niet individueel (afzonderlijk) op hun merites te toetsen, maar op een synthetisahe, globale 
wijze. 

Zie Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet 
gepubliceerd, overweging 23. 

Overweging 23 in fine luidt: "Ainsi, par exemple, la disproportion entre l'enjeu et le gain potentiel est normalement beaucoup plus 
importante dans le cas des loteries que dans celui des paris". 

2. 	Verduidelijking in Conclusies Laara en Zenatti 

Twee recente conclusies van Advocaten-Generaal La Pergola en Fennelly in respectievelijk de Leieirei en 

Zenatti-zaak, lijken dit te bevestigen en geven nog bijkomende aanwijzingen voor de europees-rechtelijke 

beoordeling van dergelijke beperkingen. 

In antwoord op de vraag of de winstgrootte en het aandeel van de behendigheid van de speler in het spel 

van invloed is op de proportionaliteitstoets, maalct Advocaat-Generaal Fennelly o.i. terecht een 

onderscheid tussen de loterijen sensu stricto en andere vormen van kansspelen 37 . Het fmancitle impact van 

kansspelen lijkt hem doorslaggevend voor de toepassing van de gebruikelijke rechtvaardigings-gronden 38 . 
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Ook in Schindler hechtte het Hof bijzonder belang aan de omvang van de loterij en derhalve onrechtstreeks 

aan de winstverwachting (of het verslavingsrisico van spelers), door te benadruldcen dat de in het Verenigd 

Koninlcrijk verboden grootschalige loterijen niet vergelijkbaar zijn met aldaar toegestane spelen, die 

toch, "een ander doel, andere regels en een andere organisatie dan de grootschalige bier ten" hebben, 

"ook al kunnen daarbij bedragen worden ingelegd die vergelijkbaar zijn met die van grootschalige 

loterijen en (is) het toeval (daarbifi een belangrijke factor (4 .39 . In die zin wijst Advocaat-Generaal La 

Pergola de overeenkomstige toepassing van Schindler op kansspelen af, aangezien Schindler "des intere'ts 

financiers considdrables, lies tant aux sommes collectees qu'aux prix distribues dans le cadre des grandes 

loteries qui auraient pu comporter des risques eleves de delit et de ,fraude" 40 betrof, terwijI de inzet bij 

speelautomaten gering is 41 . 

In dezelfde lijn nam het Hof reeds in het Vereinigte Familiapress-arresta  afstand van de toegeeflijke 

Schindler-toepassing op loterijen, door de strenge proportionaliteitstoets van de 'rule of reason', weliswaar 

met betreldcing tot goederenverkeer, onverkort toe te passen op wedstrijden en spelen in tijdschriften. 

Hoewel het type kansspel derhalve van invloed is op de proportionaliteitstoets en de in te roepen recht-

vaardigingsgronden, neemt zulks niet weg dat de bijzondere aard ervan toch tot aan loterijen gelijkaar-dige 

individuele en maatschappelijke gevolgen kan leiden. Een lidstaat kan derhalve op grond van sociale-

culturele overwegingen een onderscheid maken tussen verschillende soorten kansspelen 43 . Aileen varieert 

de geldigheid van de rechtvaardigingsgronden naargelang het speltype 44 . 

Zoals hoger vermeld, zijn het voorkomen van fraude (en het reale risico op witwassen van geld) en de 

bescherming van de maatschappelijke orde (waaronder ook begrepen de consument/speler, die in een 

contractueel zwaldce positie verkeert) de doorslaggevende gronden. 

Beperkingen terzake van spelmodaliteiten, het bedrag van de inzet en de uitgekeerde winst alsmede de 

affectatie van de opbrengst kunnen op die gronden worden gerechtvaardigd. Len nauwkeurige evaluatie in 

concreto van de ingeroepen rechtvaardigingsgronden dringt zich evenwel op 45. Daarbij is het volgens de 

Advocaten-Generaal van belang dat de betroklcen nationale wetgeving zelf niet de doelstellingen op de 

helling zet (middels interne inconsistentie of incoherentie), door bijvoorbeeld de controle op het legale 

netwerk van kansspelen ook toe te vertrouwen aan bepaalde ondememingen, zodat een onbeperlct aanbod 

volgt46. Len algemeen en zuiver verbod op het aanbieden van kansspelen door derden (by. door het 

' 9  Zie Schindler, rechtsoverweging 50. 
Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-I24/97, Laarti, nog niet gepubliceerd, overweging 33. 

91  De geldautomaten zijn, anders dan loterijen, gericht op ontspanning eerder dan op geldgewin, zodat alvast het argument de spelers te 
beschermen tegen golcverslaving met daaraan inherente schadelijke individuele en sociale gevolgen, veel minder weegt. 
42 	26 juni 1997, zaak C-368/95, Familiapress, fur., 1997,1-3689. 
43  Conclusie van Advocaat-Gineraal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, 
overweging 30. 
44  Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, 
overweging 23. De argumenten Mt Schindler "peuvent s'appliquer avec plus ou moms de force, scion le type de jeux d'argent auquel 
its s'appliquent". 
42  Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 rnaart 1999 in zaak C-I24/97, LAM, nog niet gepubliceerd, overweging 35. 
Ook Advocaat-Generaal Fennelly benadrulct dat bij analogic verwijzen naar abstracte rechtvaardigingsgronden niet volstaat en 
derhalve elke nationale beperking aan vrij verkeer in concreto meet worden beoordeeld. Conclusie van Advocaat-Generaal Fennell) ,  
van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, overweging 23. 

Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in mak C-124/97, UM* nog niet gepubliceerd, overweging 35. Zo 
zal er makkelijker een vermoeden van verenigbaarheid met het vrij verkeer kleven aan een algeheel verbod op kansspelen, dan aan 
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instellen van een monopolie) kan dan enkel gerechtvaardigd worden door het bewijs dat het I 

grensoverschrijdende aanbod (door in het buitenland gevestigde organisatoren) op zich grotere gevaren 

inhoudt voor de consument of de kans op fraude significant vergroot. Bij gebrek aan dit bewijs achtten zij 

genoemde beperking alvast disproportioneel. 

Dit neemt niet weg dat, ook volgens de Advocaten-Generaal, een wettelijk dienstenmonopolie voor 

kansspelen geschikt kan zijn om voornoemde doelstellingen van algemeen belang te bewerlcstelligen. De 

concrete vormgeving van genoemd monopolie zal daartoe doorslaggevend zijn. 

Hieruit kan men afleiden dat er, volgens de Advocaten-Generaal, een rechtevenredig verband bestaat tussen 

de maatschappelijke inzet bij een bepaald type kansspel en de beleidsruimte (discretionaliteit) die lidstaten 

terzake houden. Bij selectieve verbodsbepalingen zal, anders dan bij algehele verbodsbepaling-en, een 

strengere noodzakelijIcheids- en proportionaliteitstoets ingang moeten vinden. In het licht van de eis naar 

interne consistentie, kan de bestemming van de opbrengsten (en de daaraan onderliggende economische 

redengeving) mede van invloed zijn op de proportionaliteitstoets. Bij afwezigheid daarvan kan de 

coherentie van een nationaal loterij- en kansspelenbeleid immers op de helling komen. 

Toch belet de rechtvaardigingstest in concreto niet dat "un etat membre peut (...) adopter des mesures pour 

restreindre l'acces a une forme de jeux d'argent, telle que les paris, qu'elle juge nocive sans les declarer 

totalement illegale. Dans la mesure oil la demande potentielle pour certaines categories de jez;x excede que 

ce qui est juge compatible avec l'ordre public, les etats membres ont la possibilite d'imposer des 
47 restrictions fondies sur une estimation des besoins, la lumiere d'une politique sociale nationale" . Zelfs 

lidstaten die er terzake van kansspelen een vrij liberaal beleid op nahouden, kunnen deze rechtvaardiging 

inroepen, om ongewenste uitwassen van het liberale regime te voorkomen. 

3. 	Verfijning in Leieirci en Zenatti 

Op 21 september 1999 deed het Hof uitspraak in de Leiarii-zaak. Daarin verduidelijkt het Hof alvast deels 

de Schindler-leer. Het doet dit zonder de zienswijze van Advocaat-Generaal La Pergola te volgen. 

Vooreerst stelt het Hof dat de legitieme rechtvaardigingsgronden uit Schindler niet alleen van toepassing 

zijn op loterijen, maar evenzeer op geldspelen die vergelijkbare kenmerken vertonen 48 . Daarbij speelt de 

bestemming van de opbrengsten aan sociale doelen een niet onaanzienlijke rol, zonder dat deze 

economische redengeving op zich een objectieve rechtvaardiging kan uitmaken (zie hoger). 

Aan het hoger vermelde Familiapress-argument gaat het Hof licht voorbij. Wedstrijden en spelletjes in 

tijdschriften onder de vorm van kruiswoordraadsels of raadsels die het mogelijk maken dat bepaalde lezers, 

die juiste antwoorden inzonden, na lottreklcing prijzen winnen, worden slechts op kleine schaal 

Eindadvies 'MDW Kansspelen: europese regelgeving' 

een aanbodsbeperking waarbij een (overheids)ondememing bepaalde exclusieve rechten verwerft, die toelaten op agressieve en 
massale wijze reclame te voeren en het toegekenbde monopolie op zuiver commerciele wijze uit te oefenen. In dat geval is het 
monopolie ongeschilct om het lcansspelenaanbod te kanaliseren en de ingeroepen doeleinden van algemeen belang te realiseren. 
47  Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, 
overweging 31. De mogelijkheid om beperkingen op te leggen teneinde de vraag naar kansspelen in te dijken, is legitiem en wordt 
door Fennelly gekoopeld aan "la nature particuliere des jeux d'argent". 
48  Daartoe verwijst het Hof naar rechtsoverweging 60 van het Schindler-arrest, zie H.v.J., 21 september 1999, zaak C-I124/97, LgAra, 
nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 15. 
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georganiseerd en gekenmerIct door een kleine inzet, zodat ze geen onafhankelijke economische activiteit 

uitmaken, maar slechts een onderdeel van de redactionele inhoud van een tijdschrift 49. Speelautomaten zijn 

daarvan duidelijk te onderscheiden. Zij bieden tegen betaling hoop op geldwinst aan, die, ook al is er een 

bescheiden inzet, aanzienlijk kan zijn, "met name door het grow aantal potentiele spelers en de neiging van 

de meesten hunner om wegens de korte diner en het repititieve karakter van het spel een groot aantal malen 

opnieuw in te zetten" 5°  Deze bijzondere ketunericen maken speelautomaten vergelijkbaar met loterijen. 

Bij gebrek aan gegevens gaat het Hof handig voorbij aan de vraag welke verdragsbepalingen op dergelijke 

nationale regelgeving van toepassing zouden kunnen zijn. Wel vermeldt het Hof dat zo een 

overheidsorgaan, waaraan een exclusief recht werd toegekend om speelautomaten uit te baten, ook beschikt 

over het recht om die speelautomaten te fabriceren, een inbreuk op het vrij verkeer van goederen niet 

geheel is uitgesloten. 

Die bijzondere hypothese niet te na gesproken, past het Hof de bepalingen inzake dienstenverkeer toe. In 

lijn met Schindler benadrukt het Hof de beleidsruimte die lidstaten terzake behouden. Het felt dat de ene 

lidstaat er een ander beschermingssysteem op nahoudt dan de andere, is van geen invloed op de 

noodzakelijkheid of proportionaliteit van de betroklcen regelgeving sl . Soepel is dan natuurlijk de 

proportionaliteitstoets, aangezien nationale maatregelen in deze sector "enkel (dienen) te worden get oetst 

aan de door de nationale autoriteiten nagestreefde doelstellingen en aan het niveau van bescherming dat 

zij willen waarborgen" 52 . 

Net als Advocaat-Generaal Fennelly in de Zenatti-zaak acht het Hof het gebrek aan een algeheel verbod op 

speelautomaten (of het felt dat de exclusieve vergunninghouder een deel van de omzet lcrijgt) onvol-doende 

om te besluiten dat de betroklcen regelgeving niet daadwerkelijk beantwoordt aan het amalgaam van 

geldige gronden van algemeen belang. Precies een exclusieve vergunning kan dan, zoals in casu, de 

speelzucht kanaliseren, en de exploitatie van spelen toelaten onder controle, zodat het risico op een 

frauduleuse en criminele uitbating wordt voorkomen en opbrengsten worden benut voor algemene, sociale 

doeleinden. Daarbij valt op dat het Hof bij de beoordeling van het wettelijke monopolie geen 

uitdruklcelijke toepassing maakt van het in Franzen gehanteerde onderscheid tussen het bestaan en de 

werking van het monopolie enerzijds en anderzijds de daarmee verbonden gevolgen die het intra-

communautaire verkeer taken zonder rechtstreeks betrekking te hebben op de werking van het monopolie 53 . 

De verkiesbaarheid van een systeem waarbij producenten van speelautomaten doelgerichte verplichtingen 

worden opgelegd boven een van exclusieve vergunning, behoort, aldus het Hof, ook tot de 

appreciatiebevoegdheid van de lidstaten. letwat dubbelzinnig voegt het Hof nog toe dat dit dan we! dient 

Zie H.v.J., 21 september 1999, zaak C-I24197, tiara, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 16. 
5" Zie H.v.J., 21 september 1999, zaak C-I24/97, Lila* nog niet gepubliceerd, reehtsoverweging 17. 
55  Zie ook Alpine Investments, vermeld in bijlage 2, waarin het Hof een vergelijkbare redenering voert. 
52  Zie 	21 september 1999, za.ak C-I24/97, Laara, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 36. 
51  Zie hierover meer uitgebreid, punt D van dit advies. Het Hof lijkt dit onderscheid wel impliciet toe te passen, door de mogelijke 
onverenigbaarhe id met het Verdrag van beperkingen aan het goederenverkeer ten gevolge van het toekennen van een wettelijk 
monopolie dat ook de fabricatie van speelautomaten omvat, niet uit te sluiten. Daarnaast past het Hof, net als in Franzen, de soepele 
proportionaliteitstest toe op het bestaan en de werking van het wettelijk monopolie op de organisatie van kansspelen. 
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te gebeuren "met dien verstande dat de keuze die ze maken, niet onevenredig mag zijn met het beoogde 

doe1"54. Wat het Hof daannee precies bedoelt, is niet duidelijk. 

In elk geval mag uit Leieirei afgeleid worden dat het Hof een erg soepele proportionaliteitstoets doorvoert, 

waarbij de beleidsruimte van lidstaten steevast wordt benadrukt. Opmerkelijk daarbij is wel dat het Hof 

eveneens verwijst naar de uitzonderingsgronden vervat in art.45 en 55 EG, te weten deelname aan het 

overheidsgezag, openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. Dit versterkt de gedachte aan het 

(vooralsnog sluimerende) bestaan van een zogenaamde Europese openbare orde, waarin de bescherming 

van de maatschappelijke orde uit Schindler, vergelijkbaar is aan de bescherming van de openbare orde uit 

30 en 46 EG55 . Naarmate een bepaalde sector geworteld is in 'cle Europese openbare orde', lijkt die de 

zuiver economische sfeer te overstijgen, zodat het Hof slechts een marginale toetsing kan doorVoeren 

waarbij lidstaten een ruime beleidsmarge wordt gelaten. Precies de verwijzing naar de artikelen 45 en 55 

EG versterkt de parallellie tussen de uitzonderingen op het vrij verkeer. 

Met het Le:Ord-arrest zijn alle interpretatieproblemen evenwel niet van de baan. Hoewel een speelautomaat 

aan loterijen vergelijkbare kenmerken vertoont, is het niet uitgesloten dat bepaalde kansspelen daarvan toch 

te onderscheiden zijn. Benevens de uitsluiting van wedstrijden en raadsels in tijdschriften laat het Hof ons 

in het ongewisse. Ook is niet meteen duidelijk hoe de proportionaliteits-toets zich verhoudt tot de eis van de 

minst belemmerende maatregel. In casu gaat het Hof enerzijds voorbij aan een daadwerkelijke 

proportionaliteitstoets, door deze te laten samenvallen met de geldig ingeroepen en globaal te nemen 

rechtvaardigingsgronden, maar anderzijds lijkt het Hof toch in te gaan op de eis van de minst beperkende 

maatregel. Lidstaten hebben ook op dat punt een ruime beleidsvrijheid, maar slechts voor zove'r hun keuze 

niet disproportioneel lijkt ten aanzien van de vooropgestelde doeleinden. Het Hof nam klaarblijkelijk de 

gelegenheid niet te baat om het dubbelzinnige karalcter van de Schindler-uitspraak weg te werIcen 56 . 

De Zenatti-zaak gaf het Hof een bijkomende mogelijldieid om haar visie op punt te stellen. NaLaarä mocht 

de bereidheid van het Hof om middels een strenge proportionaliteitstoets de zienswijze van Advocaat-

Generaal Fennelly te delen, met klem in vraag worden gesteld. Het arrest van het Hof van 21 oktober 1999 

in de Zenatti-zaak bevestigt dit, al houdt het Hof een stok achter de deur, die reeds uit Leicirei kon worden 

afgeleid. 

Zoals bekend, betrof Zenatti de Italiaanse beperkingen op het organiseren van weddenschappen op 

sportevenementen. In grote lijnen volgt het Hof de redeneerwijze uit Lcicirei. Het argument dat 

weddenschappen geen zuivere kansspelen zijn, aangezien de wedder mede door zijn persoonliike 

behendigheid de uitkomst bepaalt, wijst het Hof van de hand. Weliswaar erkent het Hof uitdruldcelijk onder 

54  Zie H.v.I., 21 september 1999, zaak C-124/97, Laara, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 39. In casu was de verguinning 
toegewezen aan een overheidsonderneming die onder permanente staatscontrole haar activiteiten ontplooit. Het 
proportionaliteitsonderzoek kan dus nog anders uitdraaien wanneer de loterij- en kansspelensector wordt geprivatiseeid. 
" Zie hierover G. Straetmans, "Europese rechtspraak in kort bestek: noot onder Schindler", R W, 1994-1995, 132. Zie ook over de 
geleidelijke toenadering van de uitzonderingsgronden op het vrij verkeer, K. Mortelmans, (1997) S.E.W, 182 e.v.. 

6  Hoewel het Hof stelt dat de rechtvaardigingsgronden in hun geheel en algemeen moeten beoordeeld worden, leidt dit o.i. niet 
onverkort tot een toepassing in abstracto of een mechanische veralgemening van de Schindler-leer. De rechtsoverwegingen waarop het 
Hof de uitspraak bouwt, zijn daartoe veel te specifiek. De betrolcken regeling wordt immers in concreto op haar vergelijkbaarheid met 
de Schindler-loterij geanalyseerd en voorts in concreto op haar merites ten aanzien van de te realiseren doelstellingen beoordeeld. Zij 
het dat lidstaten daarbij over niet weinig beleidsruimte beschildcen. 

Eindadvies MDW Kansspelen: europese regelgeving' 	 15 



verwijzing naar Familiapressn, dat op kleine schaal georganiseerde prijsvragen in tijdschriften, waarbij 

weinig op het spel staat, niet vergelijkbaar is met grootschalige loterijen. Toch bieden weddenschappen op 

de uitslag van sportwedsftijden, "ook al kunnen zij niet als zuivere kansspelenworden beschouwd, evenals 

deze laatste uitzicht op een geldprijs, tegen een inleg die als betaling geldt. Wegens devote bedragen die 

ermee kunnen worden ingezameld en de winsten die zij de deelnemers kunnen bieden, brengen zij dezelfde 

risico's van bedrog en andere vormen van criminaliteit mee en kunnen zij dezelfde schadelijke gevolgen 

voor het individu en de samenleving hebben"". Het Hof effent zo de weg om de Schindler-leer toe te 

passen. 

Wel ziet het Hof een dubbel onderscheid tussen onderhavige Italiaanse wetgeving en deze die in Schindler 

aan de orde was. In Schindler werden grootschalige loterijen op algemene wijze verboden, terwift Zenatti 

regelgeving betreft waarin het afsluiten van weddenschappen niet volledig wordt verboden, maar onder 

bepaalde voorwaarden wordt voorbehouden aan bepaalde instellingen. Vervolgens is Zenatti een 

tussenpersoon die (in Italia exclusief) optreedt voor een in Londen gevestigde, erkende bookmaker. De 

band die tussen Zenatti en de bookmaker bestaat, doet vragen omtrent de toepassing van de bepalingen 

inzake vrije vestiging rijzen. In lijn met 	stelt het Hof kortvveg: "Of anclere verdragsbepalingen 

eventueel toepasselijk zijn, bin hier evenwel buiten beschouwing blyven, daar de vraag van de verwijzende 

rechter alleen de bepalingen inzake de vrijheid van dienstverrichting betrefi"" 

Derwijze kan het Hof makkelijk overgaan tot de toepassing van de Schindler-test op weddenschappen over 

de uitslag van sportwedstrijden w. Zenatti bevestigt dus die test. Daarin gaat het Hof wel eerst in concreto 

de vergelijkbaarheid met zuivere kansspelen na. De doorslaggevende reden om weddenschappen als 

kansspelen te beschouwen en aan een overeenkomstige test te onderwerpen, lijkt gelegen te zijn in de aan 

loterijen gelijkaardige risico's ten gevolge van de grote bedragen die via weddenschappen worden 

ingezameld en de grote winsten die aan deelnemers kurinen worden uitgekeerd. 

Dit betekent dat lidstaten ook bij genoemde weddenschappen een mime beoordelingsmarge behouden en 

dat zij zelf bepalen wat met het oog op de nagestreefde doeleinden noodzakelijk is. De in de loterij- en 

kansspelensector aldus erkende doeleinden zijn "de speelzucht en arploitatie ervan in een beheersbare 

bedding (leiden), de risico's van exploitatie met bedriegl(k en crimineel oogmerk (vermijden) en (het 

gebruiken) van de opbrengst voor doelen van algemeen nut" 6' Deze doelstellingen zijn van die aard dat zij 

een soepele proportionaliteitstoets van het Hof vergen. Een nauwgezet onderzoek naar de, in het licht van 

het intracommunautaire verkeer, minst belemmerende maatregel is, gelet op de beoordelingsvrijheid van 

lidstaten, niet vereist. 

Bovendien geldt dat de "enkele omstandigheid dat de ene lidstaat voor een ander stelsel van bescherming 

heejt gekozen dan een andere lidstaat, (...) niet van invloed (kan) zijn op het oordeel over de noodzaak en 

de evenredigheid van de ter zake getroffen regelingen. Deze dienen enkel te worden getoetst aan de door 

Hoger aangehaald. 
5  H.v.J., 21 oktober 1999, zaak C-67/98, Zenatti, nog niet gepubliceerd, reehtsoverweging 18. 

H.v.J., 21 oktober 1999, zaak C-67/98, Zenatti, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 23. 
60  De voorkeur van het Hof om de bepalingen inzake dienstenverkeer toe te passen wordt bier andermaal bevestigd. 
61  H.v.J., 21 oktober 1999, utak C-67/98, Zenatti, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 35. 
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de nationale autoriteiten nagestreefde doelstellingen en aan het niveau van bescherming dat zij willen 

waarborgen" 62 . Lidstaten ondergaan derhalve geen beleidsbeperkingen ten gevolge van het bestaan in 

andere lidstaten van liberalere of strengere wetgeving 63 . Het staat elke lidstaat vrij vanuit genoemde 

doelstellingen, het gewenste beschermingsniveau te bewerkstelligen. 

Daarbij zij wel herhaald dat het Hof net als in Leicirei benadrukt dat beperkingen slechts toelaatbaar 

zijn, "indien zij daadwerkelijk beantwoorden aan het streven de gelegenheden om te spelen echt te 

verminderen, en de financiering van sociale activiteiten uit de inkomsten uit toegelaten spelen slechts een 

gunstig neveneffect en niet de werkelijke rechtvaardigingsgrond van het gevoerde restrictieve beleid is 64 • 
 

Zoals bekend, kunnen beperkingen aan het vrij verkeer niet gerechtvaardigd worden op zuiver economische 

gronden. Aldus geeft het Hof gewicht aan de interne consistentie en coherentie van een nationaal systeem. 

Derhalve past het Hof toch nog de Leieirei -verfijning toe, die in Zenatti summier wordt verduidelijkt. Deze 

bestaat erin dat lidstaten bij het invullen van hun mime beoordelingsvrijheid moeten opteren voor die 

maatregelen die geschikt zijn om de vooropgestelde, legitieme doelstellingen, daadwerkelijk te bereiken. 

Met andere woorden kunnen slechts beperkingen die noodzakelijk zijn voor het daadwerkelijk 

bewerlcstelligen van de legitieme doelstellingen, als evenredig, c.q. proportioneel, beschouwd worden. 

Bijkomende beperkingen die niet rechtstreeks bijdragen tot die daadwerkelijke realisatie, zijn 

disproportioneel. 

In Zenatti komt een proportionaliteitstoets in twee fazen of, zo men wil, een dubbele proportiOnali-teitstoets 

op het voorplan, die sterk reminisceert aan de opsplitsing die het Hof terzake in het Gebhard -arrest 65 
 

doorvoerde. Daarin maalcte het Hof een onderscheid tussen enerzijds een onderzoek of de maitregel 

geschikt is om de vooropgestelde doelstellingen na te streven en anderzijds een onderzoek of er daartoe 

geen minder handelsbelemmerende maatregel voor handen is. Beide analyses maken deel uit van de 

zogenaamde proportionaliteitstoets. In Zenatti en ook we! in Laeirei stelt het Hof dat lidstaten bij de 

organisatie van de loterij- en kansspelensector een mime beoordelingsvrijheid behouden, zodat een 

rigoureus onderzoek naar het bestaan van een minder of de minst belemmerende maatregel niet gepast is. 

Aldus vervalt het tweede onderdeel van voomoemde proportionaliteitstoets. Maar zulks belet het Hof niet 

om het eerste onderdeel van voornoemde proportionaliteitstoets ook op de loterij- en kansspelensector toe 

te passen. Bij het invullen van hun beleidsmarge moeten lidstaten voor maatregelen opteren die geschikt 

zijn om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, te weten maatregelen die tot de daadwerkelijke 

realisatie van de doeleinden bijdragen. Het staat clan aan de nationale rechter om na te gaan of de nationale 

wetgeving, "gelet op haar concrete toepassingsmodaliteiten echt beantwoordt aan de doelstellingen die 

62  H.v.J., 21 oktober 1999, zaak C-67/98, Zenatti, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 34. 
63  Vergelijk met H.v.J., 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, Jur., 1995, 1-1181, rechtsoverweging 51, waarin het Hof 
terzake van het Nederlandse verbod van cold calling besluit, dat het feit dat in de ene lidstaat minder strilcte bepalingen gelden dan in 
de andere, niet mag afgeleid worden dat de strengere bepalingen onevenredig zijn en derhalve onverenigbaar met het 
g.emeenschapsrecht. 

H.v.J., 21 oktober 1999, zaak C-67/98, Zenatti, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 36. 
65  Zie hoger. 

Eindadvies VIIDW Kansspelen: europese regelgeving' 17 



hoar kunnen rechtvaardigen, en of de opgelegde beperkingen niet onevenredig zijn aan deze 

doelstellingen"66  

De dubbelzinnige houding van het Hof 67  tussen toegeeflijkheid ten aanzien van legitieme doelstellingen 

die ingebed zijn in de maatschappelijke, sociaal-culturele orde van lidstaten en jurisprudentiale 

gestrengheid van de 'rule of reason', die zich doorgaans uit in de (dubbele) proportionaliteitstoets, is niet 

uniek voor de loterijen- en kansspelensector. Eenzelfde aanpak kan onderkend worden in de ruimere 

rechtspraak over bepaalde deelgebieden van vrij verkeer en over fmanciele diensten. Om derhalve het 

rechterlijke beleid goed in te schatten, lijkt een belcnopte weergave van de rechtspraak in die andere en 

aanverwante sectoren aangewezen. 

C. 	Relevante rechtspraak uit andere sectoren 

I. 	Rechtspraak inzake vrU  verlceer 

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt algemeen dat warmer een nationale maatregel die het vrij 

verkeer belemmert aan een gevoelig (politick geladen) thema raakt, - zoals een reclameverbod dat past in een 

nationale gezondheidspolitiek 68, of een monopolie op de detailhandelverkoop ter bestrijding van alco-

holgebruik69, reclamebeperkingen ter bescherming van kinderen onder 12j. 70 , of nog een wettelijk monopolie 

voor advocaten om via gerechtelijke weg schuldvorderingen te innee -72, het Hof zich vaak toegeeflijk toont 

en de gestrengheid van de 'rule of reason', die zich vooral uit in een strilcte toepassing van de (dubbele) 

proportionaliteitstoets, even terzijde schuitt 73 . 

Daarrnee poogt het Hof een naar haar oordeel onwenselijke substitutie aan de nationale wetgever in materies 

die de sociale-culturele keuzes van de lidstaten raken, te voorlcomen. Eenzelfde terughoudendheid kan men 

onderkennen in de rechtspraak inzake fmanciele diensten. 

2. 	Financiele diensten 

Uit deze rechtsprae mag algemeen worden afgeleid dat het Hof zowel de aard van een dienst, inzonder-heid 

van een fmanciele dienst, als de aard van de verkoopmethode van die financiele dienst als belangrijke 

wegingsfactoren ziet, die een soepele proportionaliteitsbeoordeling in de hand werken. Wanneer de 

66  H.v.J., 21 oktober 1999, zaak C-67/98, Zenatti, nog niet gepubliceerd, rechtsovenveging 37. 
Die net als in Latta ook in Zenatti wordt versterkt door de opmerkelijke verwijzing naar de artikelen 45,46 en 55 Ed. Dit bevestigt 

de idee dat de organisatie en werlcing van de kansspelensector door het Hof wordt beschouwd als een onderdeel van de Europese 
openbare orde, die de zuiver economische sleet overstijgt. 
68  H.v.J., 25 juli 1991, gevoegde zaken C-I/90 en C-176/90, Aragonesa, fur., 1991,1-4185, rechtsoverweging 17. 

H.v.J., 23 olctober 1997, zaalc C-189/95, Franzen, Jur., 1997,1-5909, rechtsoverwegingen 61 e.v.. 
H.v.J., 9 juli 1997, gevoegde zaken C-34-36/95, Konsumentenombudsmannen I. De Agostini en TV Shop, Jur., 1997, 1-3875, 

rechtsovenveging 59. 
12 december 1996, mak C-3/95, Reisebero Broede t. Sandker, Jur., 1996,1-6529. 

72  Zie hierover uitgebreid, bijlage 2 aan dit advies. 
73  Zie hierover uitgebreid, G. Straetmans, Consument en markt, Kluwer rechtswetenschappen, Deume, 1998,355466. 
74  Zie hierover uitvoerig, bijlage 2 aan dit advies. 
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reglementering van de betrolcken dienst voorts sociale, culturele of zelfs economische keuzes vergt, clan deinst 

het Hof terug om zich, nu er geen Europese harmonisatiemaatregelen zijn 75, te substitueren aan de nationale 

wetgevers76 . 

Het politick geladen gehalte of de gevoeligheid van een bepaalde sector vertaalt zich dan in de toevlucht tot een 

met de openbare orde vergelijkbare grond van algemeen belang. Bij fmanciele diensten de zogenaamde 

marIctstabiliteit en bij loterijen en kansspelen, de zogenaamde maatschappelijke/sociale orde. Hoewel het 

`openbare orde'-gehalte van de ingeroepen gronden het Hof willig `dwinge tot een soepele interpretatie van de 

proportionaliteitstoets, of in de woorden van het Hof, `een ruime beleidsmarge, c.q. bevoegdheid voor de 

lidstaten', volgt uit de analyse van de rechtspraak inzake fmanciele diensten dat het Hof toch grenzen aan die 

beleidsmarge of bevoegdheden stelt. Zo worden al te verstreldcende algemene verboden en discrimi-naties 

zonder veel omhaal als disproportioneel gelcwalificeerd. 

3. 	Tussenbesluit 

In de loterij- en kansspelensector bleef de begrenzing die bij fmanciele diensten aan de nationale beleidsruimte 

wordt gesteld, tot voor kort geheel achterwege. Schindler refereerde inamers uitsluitend aan de mime 

beleicismarge van lidstaten. Advocaten-Generaal La Pergola en Fennelly bepleitten clan ook in hun conclusies in 

respectievelijk Laeirel en Zenatti, een verduidelijking van de reilcwijdte van de nationale beleidsmarge. Naar hun 

oordeel werd die alvast beperIct door een vrij strilcte proportionaliteitsbeoordeling. 

In Leieirei gaat het Hof niet zover. De ovemame van een al te strikte proportionaliteitstoets zou het Hof wellicht 

in de toekomst tot, in de huidige stand van het Europese recht, onwenselijke sociaal-culturele of sociaal-

economische keuzes dwingen. Toch stelt het Hof in Leieird grenzen aan de beleidsmarge van lidstaten, door 

enerzijds de soepele proportionaliteitsanalyse op het concrete, onderliggende geval toe te spitsen, en anderzijds 

opnieuw te refereren aan de minst handelsbelemmerende maatregel, zonder enige verduidelijking. 

Daamaast lijkt het Hof te benadruldcen dat zo een bepaalde sector, zoals de loterij- en kansspelensector, banden 

vertoont met wat de Europese openbare orde zou lcunnen genoemd worden, lidstaten een mime beleidsmarge 

hebben en het Hof voor rechtvaardigingsgronden met die banden een soepele proportio-naliteitstest toepast. Tot 

die Europese openbare orde zou men o.m. de bescherming van de stabiliteit van fmanciele markten en de 

bescherming van de maatschappelijke orde bij loterijen lumen rekenen. 

Toch is een lidstaat daarbij niet ontheven van de plicht om enige proportionaliteit bij de keuze van 

handelsbeperkendede maatregelen na te leven. Hoever die begrenzing reikt, verduidelijlct het Hof niet in Leicirei. 

Het arrest Zenatti geeft wel summiere aanwijzingen daartoe. 

Uit Zenatti resulteert een proportionaliteitstoets in twee fazen of, zo men wil, een dubbele Proportionali- 

teitstoets, die sterk reminisceert aan de opsplitsing die het Hof terzake in het Gebhard-arrest 77  doorvoerde. 

75  In de financiele sector blijft de harmonisatie vrijwel beperkt tot prudentiele regels. Bepaalde handelspralctijken kumien dan al gauw 
de marktstabiliteit of nationale keuzes die daannee verband houden, ralcen. 

Zie hierover uitgebreid J. Stuyck en G. Straetmans, Financiele diensten en de consument, Kluwer rechtswetenschappen, Deume, 1994, 
41-58 en 201-236, G. Straetmans, "Market stability, investor's protection and the Keck rule on services: comments on Alpine Invest-
ments", Columbia Journal of European Law, 1996, Vol.2, No.!, 154-164, G. Straetmans, "Consumentenbeleid bij financiele diensten", 
T.R.V., 1997, nr.6, 393 en G. Straetmans, Consument en markt, Kluwer rechtswetenschappen, Deume, 1998. 

Zie hoger. 
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Daarin maalcte het Hof een onderscheid tussen enerzijds een onderzoek of de maatregel geschilct is am de 

vooropgestelde doelstellingen na te streven en anderzijds een onderzoek of er daartoe geen minder 

handelsbelemmerende maatregel voor handen is. Beide analyses maken deel uit van de zogenaamde 

proportionaliteitstoets. 

Vooral in Zenatti, maar ook in Latira stelt het Hof dat lidstaten bij de organisatie van de loterij- en 

kansspelensector een mime beoordelingsvrijheid behouden, zodat een rigoureus onderzoek naar het bestaan 

van een minder of de minst belemmerende maatregel niet gepast is. Aldus vervalt het tweede onderdeel van 

voomoemde proportionaliteitstoets. Maar zullcs belet het Hof niet om het eerste onderdeel van voomoemde 

proportionaliteitstoets ook op de loterij- en kansspelensector toe te passen. 

Bij het invullen van hun beleidsmarge moeten lidstaten derhalve voor maatregelen opteren die geschikt zijn 

am de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, te weten maatregelen die tot de daadwerkelijke realisatie 

van de doeleinden bijdragen. Het staat dan aan de nationale rechter am na te gaan of de nationale 

wetgeving, "gelet op haar concrete toepczssingsmodaliteiten echt beantwoordt aan de doelstellingen die 

haar kunnen rechtvaardigen, en of de opgelegde beperkingen niet onevenredig zijn aan deze 

doelstellingen"78 . 

Bovendien volgt alvast uit de rechtspraak inzalce financiele diensten dat het Hof er niet voor terugschrilct om al 

te verregaande handelsbeperkingen, zoals o.m. discrirninaties, tegen te gaan. In die lijn mag ook in bepaalde 

'fiscale arresten' nog een waarschuwing warden gelezen. Nadat het Hof aanvankelijk een soepele 

proportionaliteitstoets hanteerde am vergaande fiscaalrechtelijke handelsbeperkingen te legitimeren en daartoe 

zelfs een nieuwe rechtvaardigingsgrond, de 'fiscale coherentie' (element van de Europese openbare orde ?), 

invoerde, kwam het op haar rechtspraak terug, door opnieuw een uitgebalanceerde proportionali-teitstoets in te 

voeren79
. 

D. 	Analyse van rechtspraak inzake exclusieve rechten 

Uit het onderzoek naar de Nederlandse Kansspelen wetgeving, blijkt dat de exploitanten van de kansspelen 

exclusieve dan wel bijzondere rechten genieten. In deze paragraaf willen wij aan de orde stellen of het de 

wetgever op grand van het Europese recht is toegestaan exclusieve rechten dan wel bijzondere rechten aan 

bepaalde ondememingen toe te kennen. 

I. 	Artikel 86, lid I EG 

Voor de beantwoording van de hierboven geforrnuleerde vraag is Artikel 86, lid I van het EG-Verdrag van 

belang. Dit artikel luidt: 

78  H.v.J., 21 oktober 1999, zaak C-67/98, Zenatti, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 37. 
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"De Lidstaten nemen of handhaven met betrekking tot de openbare bedrijven en de 

ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, geen enkele maatregel, 

welke in strijd is met de regels van het Verdrag, met name die bedoeld in de art. 12 en art. 81 t/m 

89 van het EG-Verdrag". 

Uit de letterlijke tekst van het artikel blijkt dat het de Lidstaten is toegestaan exclusieve en bijzondere 

rechten te verlenen, maar dat zij daarbij de mededingingsregels, 8°  die van toepassing zijn op 

ondernemingen81 , in acht moeten nemen. In het algemeen wordt aangenomen, dat deze beginselen ook 

gelden voor ondernemingen die door de Lidstaat met een dienst van algemeen economisch belang zijn 

belast. 

2. 	Jurisprudentie van het Hof van Just itie van de Europese Gemeenschap 

In verschillende arresten gaf het Hof aan, dat het verlenen van uitsluitende en bijzondere rech
I
ten als 

zodanig niet onverenigbaar hoeft te zijn met de art. 82 en 86, lid 1 van het EG-Verdrag. 82  

In ER783  verduidelijkt het Hof, dat art. 86, lid 1 zich wel verzet tegen de verlening van een exclusief recht 

door de Lidstaat, wanneer deze rechten een situatie kunnen doen ontstaan waarin die onderneming tot 

overtreding kan komen van het verbod van misbruik van een machtspositie in de zin van art. 82 EG. Er 

moet sprake zijn van structurele kenmerken in de wetgeving, waardoor de onderneming tot misbruik zou 

worden gebracht. Van belang is, dat het niet zo hoeft te zijn dat er daadwerkelijk misbruik wordt gemaakt. 84  

In de zaken ERT, en RT7 85  werden de betreffende ondernemingen door de verlening van exclusieve rechten 

tot misbruik gebracht, daar zij door een cumulatie van wettelijke exclusieve rechten in staat Waren hun 

machtspositie op een aanverwante marIct van het monopolie te versterken en de concurrentie hierop uit te 

schakelen. Dit blijkt vooral het geval te zijn als er structurele elementen zijn die tot misbniik aanleiding 

kunnen geven. 

79  Zie bijlage 2 aan dit advies. 
80De monopoliepositie die resulteert uit de toekenning van een exclusief recht kan conflicteren met het verbod van misbruik van een 
machtspositie uit art. 82 EG. H.v.J., zaak C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Jur. 1991, p. 1-4891. Zaak C-18/88, 
GB-Inno-BM, fur. 1989, p. 1-5941. 
81  De exclusieve vergunninghouders ten behoeve van de exploitatie van loterijen en andere kansspelen zijn ondememingen in de zin 
van Art. 81 EG en 82 EG. Zoals uit de jurisprudentie van het H.v.J. blijkt, kan het feit dater spralce is van solidariteitsaspecten 
(bestemming van opbrengst voor goede doelen) en overheidsregulering niet afdoen aan het economisch karalcter van de kansspelen. 
Bovendien laat het Hof in de zaken Laara en Schindler er geen twijfel over bestaan dat het organiseren van loterijen een economische 
activiteit is. H.v.J., 17-02-1999, zaak C-159/91, Poucet en Pistre, fur. 1995, p. 1-4705. H.v.J., 23-4 - 1991,      z a ak C - 
41/90, fur. 1991, p. 1-2010. H.v.J., zaak C-244/94, Federation francaise des societes d'assurances, fur. 1995, p. 1-4013. H.v.J., 21-9- 
1999, gevoegde zalcen C-115/97 en C-117/97, Brentjens' Handelsondememing, n..n.g. H.v.J., 21-9-199, zaak C-67/96, Albany 
International BV, n.n.g. en H.v.J., 21-9-1999, zaak C-219/97, Maatschappij Drijvende Boldcen, n.n.g. H.v.J., 21-9-1998, Zaak C-
124/97, Lfiara, 21 september 1999, n.n.g, Zaak C-275/92, Schindler, Jur. 1994, p.1-1096. 

Zie o.m. zaak C-260/89, ERT, fur. 1991, p. 1-2951, ro. 32. Zaak C-41/90, Hofner en Elsner, fur. 1991, p. I-1979, ro. 29. 
83  Zaalc C-260/89, ERT, fur. 1991 p.1-2951, zaak C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, fur. 1991, p. 1-5889, zaalc C-
163/96, S. Raso c.a., fur. 1998, p. 1-533. Zaak C-18/88, RTT, fur. 1991, p. 1-5973. 
" H.v.J. zaak C-67/96, Albany International, H.v.J, gevoegde zalcen C-115/97, C-116/97 en C-117/97, Brentjens' 
Handelsondememing BV en H.v.J., zaak C-219/97, BV Maatschappij Drijvende Bokken, Conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs, 
28-1-1999, n.n.g., ro. 400. 
83  H.v.J., zaak C-18/88, RTT, fur. 1991, p. 1-5971. 
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Het Hof vult in de zaken van het zogenaamde Hefner-type" zijn ERT rechtspraak aan. Het Hof stelt, dat bij 

afwezigheid van structurele kenmerken, de verlening van een exclusief recht op zichzelf in strijd kan zijn 

met het EG-recht. Dit is het geval indien de betroklcen ondememing door de enkele uitoefening van het 

haar toegekende uitsluitende recht misbruik van haar machtspositie maalct 89. Dit is o.m. het geval indien de 

betrokken ondememing niet aan de marktvraag kan voldoen en er sprake is van "het beperken van de 

productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de verbruikers" in de zin van art. 82, 

tweede alinea, sub b van het EG-Verdrag. 

In de gelijkluidende arresten, Brentjens', Albany en Drijvende Bokken bevestigt het Hof, dat het een 

Lidstaat in situaties als die in de ERT-zaak en de Hojner-zaak niet is toegestaan exclusieve of bijzondere 

rechten toe te kennen." Een Lidstaat handelt in strijd met de verboden van de art. 86, lid 1 en art. 82 EG, 

wanneer de betroklcen ondememing door de enkele uitoefening van de haar toegekende uitsluitende rechten 

misbruik maakt (Hefner) of indien deze rechten een situatie kinmen creeren waarin die ondememing tot een 

dergelijk misbruik wordt gebracht (ERT). 89  

Hierbij dient wet op te worden gemerkt, dat de opvatting van het Hof in ERT en Hofner kan worden 

genuanceerd door de uitspraak van het Hof in de Crespelle zaak. In deze zaak geeft het Hof aan dat een 

Lidstaat niet in strijd handelt met Art. 86, lid I EG, indien een ondememing door autonome gedragirtgen 

misbruik maakt van zijn machtspositie, ondanks het felt dat de wetgeving beperkende effecten op de 

mededinging heeft." Het misbruik moet dan aan de ondememing zelf en niet aan de Lidstaat worden 

toegerekend. In de Ladbroke-zaak bevestigt het Hof deze zogenaamde Crespelle correctie. 9 ' 

3. 	Uitzonderingsbepaling 

Uit het bovenstaande blijkt, dat het Hof de verlening van bijzondere en exclusieve rechten in zogenaamde 

ERT en Holner-situaties in strijd acht met art. 86, lid 1 EG jo. 82 EQ. loch voorziet het EG-Verdrag zelf 

nog een uitzondering daarop. Zelfs al is er sprake van eon van de verboden situaties, kan een Lidstaat 

alsnog een beroep doen op de uitzonderingsbepaling van art. 86, lid 2 van het EG-Verdrag. Dit werd laatst 

nog bevestigd in Brentjens Drijvende Bokken en Albany. 

Art. 86, lid 2 luidt als volgt: 

zaak C-41/90, HOfner en Elsner, fur. 1991, p. 1-1979, zaak C-55/96, Job Centre, fur. 1998, p. 1-7119. 
a7  H.v..I., zaak C-41190, Hofner en Elsner, fur. 1991, p. 1-1979, ro. 23. 

H.v.J., 21-9-1999, gevoegde zaken C-I15/97 en C-117/97, Brentjens' Handelsondememing, n..n.g. H.v.1., 21-9-199, zaak C-67/96, 
Albany International BV, n.n.g. en H.v.J., 21-9-1999, zaak C-2I9/97, Maatschappij Drijvende Bolcken, n.n.g. 

H.v.J., gevoegde zalcen C-I15/97, Brentjens', ro.93. H.v..I., zaak C-2I9/97, Drijvende Boklcen, ro. 83 en H.v.J., zaak C-67/96, 
Albany International, ro. 93. 

Fl.v.1., zaak C-323/93, Societe Civile (Crespelle), fur. 1994, p. 1-5097, ro. 20 Um 22. Zie hierover P.J. Slot, annotatie bij de zaken 
C-I57/94, Commissie vs. Nederland, C-I58/94, Commissie V. Italie, C-I59/94, Commissie v. Franlcrijk, C-160/94, Commissie v. 
Spanje, C-189/95, Harry Franzen, arresten van 23 oktober 1997, Jur. p.1-5699, Jur p. 1-5789, Jur. p. 1-5815 en hlr. p. 1-5851 en Jun. p. 
1-5909, CML Rev 1998, P.  1183. 
91  H.v.J., Gevoegde zaken C-359/95 Pen C-379/95 P. Ladbroke, fur. 1997, p. 1-6265. 
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"De ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang of die 

het karakter dragen van een fiscaal monopolie, vallen onder de regels van dit Verdrag; met name 

onder de mededingingsregels, voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, 

van de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert De ontwikkeling van het handelsverkeer 

mag niet worden beinvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeensehap". 

In het algemeen wordt immers aangenomen dat deze bepaling, ondanks de beperkende bewoordingen, ook 

van toepassing kan zijn op de verlening van exclusieve en bijzondere rechten door de Lidstaten. Dit 

betekent dat Lidstaten de mededinging op grond van deze bepaling kunnen beperken, o.m. via het verlenen 

van exclusieve of bijzondere rechten, voor zover dit noodzakelijk is om een ondememing belast met een 

dienst van algemeen belang in staat te stellen zijn bijzondere taak uit te voeren. 

4. 	Noodzakelijkheid en belang van de Gemeenschap 

De beperking van de mededinging die voortvloeit uit de exclusieve en bijzondere rechten, mag niet verder 

gaan dan noodzakelijk is voor de realisering van de beoogde doelstellingen. In de kansspelensector beogen 

de exclusieve rechten de menselijke speelzucht te beteugelen en fraude en uitwassen tegen te gaan. 

Uit rechtspraak volgt dat het Hof het vereiste van noodzakelijkheid niet al te strikt interpreteert, ook al 

betreft het een uitzondering op het beginsel dat de mededingingsregels van toepassing zijn. 

De Lidstaten hebben een vrij mime beleidvrijheid bij het verlenen van exclusieve rechten aan I 

ondememingen die belast zijn met een dienst van algemeen belang. 92  Zo overweegt het Hof in 'de zaalc 

Commissie t. Nederland, die betrekking had op het exclusieve importrecht van de Samenwerkende 

Elektriciteits Producenten: 

"(.) dat artikel 86, lid 2 (90, lid 2 oud), door onder bepaalde voorwaarden afwijkingen van de 

algemene verdragsregels toe te staan, het belang van de Lidstaten om bepaalde ondernemingen, 

met name in de openbare sector, te benutten als instrument van economisch offiscaal beleid, 

beoogt te verzoenen met het belang van de Gemeenschap by de naleving van de 

mededingingsregels en het behoud van de eenheid van de gemeenschappelijke markt.; 

Gelet op het aldus omschreven belang van de Lidstaten kan hen niet worden verboden, dat zy by 

hun definitie van diensten van algemeen belang waarmee zy bepaalde ondernemingen belasten, 

rekening houden met doelstellingen die verband houden met hun nationaal beleid, en trachten 

Eindadvies MDW Kansspelen: europese regelgeving' 

92  H.v.J.., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, zaak C-158/94, Commissie vs Italie, C-159/94, Commissie vs Frankrijlc, zaak C-
160/94, Commissie vs Spanje, Jur. 1997, p.1-5966,1-5789,1-5815,1-5851, P.  1183. zie ook annotatie van PJ Slot (35) CML Rev 
1998, p. 1183. zie ook zaak C-320/91, Corbeau, Jur. 1993, p. 1-2533 met annotatie van Gilliams in (42) SEW 1994/515 en L. Hancher 
in (31) CML Rev 1994, p. 105. Zie hierover ook Mortelmans in SEW 1998-1, p. 30. H.E. Akytirek-Kieviets, Tussen Protectie en 
Concurrentie, Deventer: Kluwer, 1998, p. 44-52. 
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deze te verwezenlijken door middel van verplichtingen en feitelijke beperkingen die zij deze 

ondernemingen opleggen". 93  

De mededinging mag worden beperlct voor zover noodzakelijk om de met de bijzondere taak belastte 

ondememingen in staat te stellen hun taak onder economisch aanvaardbare omstandigheden uit te voeren. 

In de zaalc Commissie t. Nederland hield dit in dat het elelctriciteitsbedrijf de minder rendabele sectoren met 

de lucratieve sectoren moeten ktumen subsidieren teneinde aan alle afnemers de universele dienst 

(elektriciteit) onder gelijke voorwaarden en tarieven te garanderen. De noodzakelijkheidseis gaat niet zo 

ver, dat het financieel evenwicht van de ondememingen op het spel moet staan teneinde de exclusieve 

rechten te rechtvaardigen 94 . 

In de zaak Commissie t Nederlancr heeft het Hof aangegeven dat het aan de Lidstaten is aan te tonen dat 

de exclusieve rechten noodz_akelijk zijn voor de vervulling van de dienst van algemeen belang. De 

bewijslast reikt echter niet zover dat Lidstaten op positieve wijze zouden moeten aantonen dat er geen enkel 

ander middel denkbaar is om die dienst van algemeen belang te verlenen onder dezelfde omstandigheden. 

Net  volstaat immers dat de Lidstaat "uitvoerig uiteenzet waarom by afschajfing van de bestreden 

maatregelen de vervulling onder economisch aanvaarbare omstandigheden, van de door hem aan een 

onderneming toevertrouwde taken van algemeen economisch belang in zijn ogen in gevaar zou komen". 

In Albany, Brentjens 'en Drijvende bokken volgt het Hof een redenering die veel gelijkenis vertoont met het 

arrest Commissie v. Nederland inzalce de import van elektriciteit. Net  gaat hier om de rechtvaardiging van 

de toekenning van een exclusief recht voor het beheer van een aanvullend pensioen aan een 

bedrijfspensioenfonds, teneinde te voorkomen dat de verzekeraars de lcrenten uit de pap halen en de 

bedrijfspensioenfondsen met de oneconomische gevallen laten zitten." De algemene indruk is dat het Hof 

hier opnieuw, net zoals in het arrest Commissie v. Nederland, de lidstaten een vrij ruime beoordelingsmarge 

laat ten aanzien van de definiering en de inrichting van diensten van algemeen belang r. 

Uit de analyse van de vrij verkeersbepalingen en meer bepaald uit de arresten Schindler, Laarei en Zenatti, 

volgt dat Lidstaten eveneens Lidstaten een vrij mime beoordelingsmarge hebben bij de organisatie van de 

exploitatie van de kansspelen. In Schindler, Laara en Z,enatti leek het Hof de kansspelensector in verband 

te brengen met de regulering van een zogenaamde Europese openbare orde. Daaruit zou dan de vrij mime 

beleidsmarge voor Lidstaten voortvloeien. Thans stellen we vast, dat de soepele proportionaliteitstoets die 

het Hof daarbij instelt, ook doorwerIct bij de rechtvaardiging van de exclusieve rechten voor de 

kansspelmonopolies. loch zijn wij van mening dat de Lidstaten daarbij niet van elke 

proportionaliteitsplicht worden ontheven. De geschilctheidseis die erin bestaat dat de betrokken maatregelen 

daadwerkelijk tot de realisatie van de gewettigde doelstellingen moet bijdragen, blijft o.i. onverkort van 

toepassing. 

93  H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966, ro. 39 en 40. 
94  H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p.1-5966, ro. 43. 

zaak C-158/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966. 
H.v.J., zaak C-115/97-C-117/97, Brentjens' Handelsondememing BV, 21 september 1999, n.n.g. in jur, ro. 104 t/m 109. 

97  Zie P.J. Slot, 'Brusselse invloeden: Head or Tailwinds' voor Den Haag?, M&M 1999-5, p. 129. 
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Om van de uitzondering vervat in art. 86, lid 2 EG te kunnen genieten, moet bovendien aan de laatste 

volzin van de uitzonderingsbepaling worden voldaan. Daarin staat als afzonderlijk vereiste gesteld dat de 

ontwildceling van het handelsverkeer niet mag worden beInvloed in een mate die strijdig is met het belang 

van de Gemeenschap. 

Het Hof heeft nog geen duidelijke uitspraalc gedaan over de toepassing van deze volzin. Wel lcunnen er 

over de toepassing ervan enIcele aanwijzingen worden gevonden in Commissie t. Nederland. Het Hof was 

in dat arrest van mening dat de Commissie niet had aangetoond dat het in casu verleende exclusieve 

invoerrecht negatieve effecten had op het intracommunautaire handelsverkeer in elektriciteit.Ter uitvoering 

van haar verplichtingen van art. 86, lid 3 EG had de Commissie als bewijs van de gestelde niet-nakoming, 

het (concrete) belang van de Gemeenschap moeten defmieren in het licht waarvan de ontwikkeling van het 

handelsverkeer moet worden geevalueerd. 98  In deze zaalc was de defmitie van het belang van de 

Gemeenschap van gewicht, daar volgens Richtlijn 90/547/EEG betreffende de doorvoer van elelctriciteit via 

de hoofdnetten, de intracommunautaire handel in elelctriciteit ieder jaar toeneemt. De Commissie had 

derhalve moeten aantonen, nu gemeenschappelijk beleid terzake ontbreekt, hoe bij afwezigheid van de 

betrokken exclusieve rechten wel handel mogelijk zou zijn geweest. 99  

De eis dat de ontwikkeling van het handelsverkeer niet wordt beInvloed in een mate die strijdig is met het 

belang van de Gemeenschap is dus nog niet uitgekristalliseerd in de rechtspraak van het Hof. Wel is 

duidelijk dat het in een art. 226 EG-procedure aan de Commissie is om aan te tonen wat het belang van de 

Gemeenschap is en in welke mate dit wordt geschaad door de exclusieve rechten. Ten aanzien van de 

toepassing van deze eis op de verlening van exclusieve rechten, lijkt het aannemelijk dat indien aan de 

noodzakelijkheidstoets van art. 86, lid 2 EG is voldaan, waarschijnlijk ook aan de eis van de laatste volzin 

zal voldaan zijn. Dit zou andermaal kunnen volgen uit het felt dat het Hof de rechtvaardigings-gronden 

voor exclusieve rechten in verband lijkt te brengen met een zogenaamde 'Europese openbare orde'. Deze 

Europese openbare orde zou dan als een eerste invulling van het begrip `belang van de Gemeenschap' 

kunnen zijn. Zoals hoger aangetoond, worden de beperkingen die uit de verlening van exclusieve rechten 

voortvloeien aan een vrij soepele proportionaliteitstoets onderworpen. Het onderzoek naar de 

proportionaliteit van gebeurlijke beperkingen houdt in feite gelijktijdig een onderzoek in naar de door de 

beperking van de mededinging op het intracommunautaire handelsverkeer gesorteerde gevolgen en meer 

bepaald of dat handelsverkeer niet wordt beInvloed in een mate die strijdig is met het belang van de 

Gemeenschap. 

9 8  H.v.J., zaak C-158/94, Commissie vs Nederland, Jur. 1997, p. 1-5966, ro 67 t/m 69. 
99  H.v.J., zaak C-158194, Commissie vs Nederland, Jur. 1997, p. 1-5966, ro 67 t/m 69. 
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5. 	Relatie met de bepalingen inzake het vrij verkeer 

5.1. 	Algemeen 

Uit Franzer, Liiiirarni  en V7'M102, blijkt dat zowel het Hof als het GEA van mening zijn, dat de Lidstaten 

een grotere beleidsvrijheid bij het op- en inrichten van monopolies hebben, dan bij het uitvaardigen van 

nationale bepalingen die niet rechtstreeks de instelling en werking van het monopolie betteffen, maar er 

wel betrekking op hebben en rechtstreeks het intracommunautaire verkeer belemmeren. 

In de Franzen-zaak toetste het Hof het Zweedse monopolie voor de detailverkoop van alcoholhoudende 

dranken aan art. 31 van het EG-Verdrag. Voor de beoordeling van het monopolie maakte het Hof een 

onderscheid tussen de regels die het bestaan en de werking van het monopolie betreffen en andere nationale 

bepalingen die geen betreklcing hebben op de werking ervan in eigenlijke zin, maar die er wel rechtstreeks 

invloed op hebben, daar zij raken aan het intracommunautaire verkeer (o.m. in casu door bijkomende 

vergunningstelsel inzake bevoorrading). Op de eerste categorie past het Hof de soepele test uit art. 31 EG 

toe, terwift de tweede categorie aan de test van art. 28 EG moet beantwoorden. Aangezien art. 31 slechts 

vereist dat elke discriminatie tussen de onderdanen van de Lidstaten wat de voorwaarden van voorziening 

en afzet betreft, wordt uitgesloten, zodat de handel in goederen uit andere Lidstaten niet rechtens of feitelijk 

wordt benadeeld ten opzichte van de handel in nationale goederen en de mededinging tussen de 

economieen van de Lidstaten niet wordt vervalst, kon het monopolie op de verkoop van alcohol deze test 

doorstaan. De tweede categorie van regels belemmert evenwel rechtstreeks de invoer van producten uit 

andere Lidstaten. Deze discriminatie is disproportioneel en kan niet gerechtvaardigd worden vanuit de 

bescherming van de volksgezondheid. 

In de Leheirei- zaak gebruikt het Hof niet uitdrukkelijk het in Franzen gehanteerde onderscheid tussen het 

bestaan en de werking van het monopolie enerzijds en anderzijds de daarmee verbonden gevolgen die in het 

intracommunautaire verkeer raken zonder rechtstreeks betreklcing te hebben op de werking van het 

monopolie voor de beoordeling van het wettelijk monopolie. Het Hof lijkt dit onderscheid wel impliciet toe 

te passen, door de mogelijke onverenigbaarheid met het Verdrag van beperkingen aan het goederenverkeer 

tengevolge van het toekennen van een wettelijk monopolie dat ook de fabricatie van speelautomaten omvat, 

niet uit te sluiten. Daama past het Hof, net als in Franzen, de soepele proportionaliteitstoets toe op het 

bestaan en de werking van het nationale monopolie. m  

Uit de VTM-zaak blijkt dat het GEA impliciet, net zoals het Hof in het Franzen-arrest en in het Latirei-

arrest, bepalingen die een beperkende invloed hebben op het intracommunautaire handelsverkeer aan een 

strengere rechtvaardigingstoets onderwerpt dan de bepalingen die betreklcing hebben op de instelling en de 

werking van het monopolie zelf. 

Zulke maatregelen zijn alleen verenigbaar met het Verdrag, aldus het GEA, indien met deze 

overheidsmaatregel een rechtmatig doel wordt nagestreefd en de regels gerechtvaardigd zijn door 

H.v .1., zaak C-189/95, Franzen, Jur. 1997, p. 1-5909 met casenote P.J. Slot in (35) CMG Rev 1998, p. 105. 
" H.v.1., zaak C-124/97, Laara, 21-9-1999, n.n.g. 
1°2  GEA, zaak T-266197, VTM, juli 1999, n.n.g. 
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dwingende eisen van algemeen belang, zoals het cultuurbeleid en het behoud van het pluralisme van de 

pers. Bovendien moet de maatregel geschikt zijn voor de verwezenlijking van het nagestreefde doel en 

proportioned l zijn. 1°4  Daarmee lijkt het Hof aan te geven dat de 'rule of reason' zoals in voormelde zin op 

dergelijke gevolgen van de toekenning van een wettelijk inonopolie moet worden toegepast. 

Ook in dergelijk geval is, zoals hoger vermeld, de uitzonderingsbepaling van art. 86, lid 2 EG van 

toepassing. 

5.2. 	Beperkingen ten aanzien van dienstverlening in andere lidstaten 

Uit het bovenstaande volgt dat de lidstaten een vrij ruime beleidsmarge genieten bij het toekennen van 

exclusieve rechten voor de exploitatie van kansspelen. De ruime beleidsmarge die lidstaten wordt 

toegekend bij het beperken van het aanbod en de exploitatie van loterijen en kansspelen op hun eigen 

grondgebied wordt gerechtvaardigd vanuit het in een beheersbare bedding leiden van de speelzucht en de 

exploitatie ervan, het vermijden van de risico's van exploitatie met bedrieglijk en crimineel oogmerk alsook 

het gebruiken van de opbrengst voor doelen van algemeen nut. 

Hieruit volgt dat de exploitanten van kansspelen aan beperkingen lcunnen worden onderworpen ten aanzien 

van inleggelden, maximumprijzen, aantal te organiseren kansspelen enz. op het grondgebied van de lidstaat 

waarvoor zij de exclusieve vergunning verkregen. Meer nog is het lidstaten zelfs toegestaan het aanbod van 

bepaalde kansspelen of loterijen op algemene wijze te verbieden. Dergelijke beperkingen op de toegang tot 

de markt voor buitenlandse en nationale dienstverleners worden geacht geschikt te zijn om te voorkomen 

dat de gerechtvaardigde doelstellingen van het kansspelbeleid teniet kunnen worden gedaan l°5. Zij zijn met 

andere woorden proportioneel. 

Een vraag die daarbij nog in het bijzonder speelt, is of de vergunningverlenende lidstaat aan kansspel-

exploitanten het verbod kan opleggen om genoemde activiteiten op het grondgebied van andere lidstaten 

(dan die waarvoor ze de exclusieve vergunning verlcregen) aan te bieden ? 

Alvorens een antwoord daarop kan worden geformuleerd, moet worden nagegeaan of het EurOpees recht 

wel van toepassing is op dergelijke beperkingen ? Zoals bekend, zijn de bepalingen inzake vrij verkeer 

immers niet van toepassing op een zuiver interne situatie, d.i. een situatie waarbij alle relevante elementen 

beperkt blijven tot het grondgebied van den lidstaat. Dit zou sommigen ertoe kunnen brengen te stellen dat 

nu de Nederlandse overheid beperkingen oplegt aan de dienstverlening van een onderneming Met 

Nederlandse nationaliteit, een zuiver interne situatie voorligt. 

m3H.v.J., zaak C-124/97, Laara, 21-9-1999, n.n.g. , ro. 25 en 26. 
104  GEA, zaak T-266/97, VTM, juli 1999, n.n.g., ro. 107 en 108. Zie ook H.v.J., zaak C-19/92, Kraus, fur 1993, P.  1-1663 en Zaak C-
55/94, Gebhard, fur. 1995, p. 1-4165. Zaak C212197, Centros, 9 maart 1999, n.n.g. 
ms  Het Hof heeft in Laara en Zenatti de strenge proportionaliteitstoets, die werd vooropgesteld door Advocaat-Generaal Fennelly, • 
immers afgewezen ten voordele van een ruime beoordelingsmarge voor de lidstaten. Volgens Fennelly kon een algerneen en zuiver 
verbod op het aanbieden van kansspelen door derden slechts gerechtvaardigd worden door het bewijs dat het grensoverschrijdende 
aanbod door in het buitenland gevestigde organisatoren op zich grotere gevaren inhoudt voor de consument of de kans op fraude 
significant vergroot, zie Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, 
nog niet gepubliceerd, overweging 29. 
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Het Hof van Justine ziet het niet zo. Het heeft in haar rechtspraak het noodzakelijke grensover-schrijdende 

element bij dienstverlening gaandeweg verruimr. Die verruimingsbeweging vond zijn hoogtepunt in het 

arrest Alpine Investments"', waarin het Hof de verdragsbepalingen inzake dienstenverkeer toepastte op het 

Nederlandse wettelijke verbod om zonder voorafgaande toelating consumenten te telefoneren met het oog 

op de verkoop van beleggingsdiensten op de goederen-tennijnmanct. In casu werd de Nederlandse 

ondememing Alpine Investments door de Nederlandse overheid verboden dergelijke 'cold calling' te doen. 

Een zuiver interne situatie lag volgens het Hof niet voor nu artikel 49 EG kan worden toegepast op "de 

diensten die een dienstverrichter telefo-nisch aan in een andere lidstaat gevestigde potentiele ontvangers 

aanbiedt en die hij verricht zonder de lidstaat waar hij is gevestigd, te verlaten"m 8 . 

Ook in onderhavige situatie is het wel denkbaar dat de loterij- en kansspelexploitanten potentiele klanten in 

het buitenland kurmen hebben. 

Het Hof heeft meermaals erkend dat de vrijheid van dienstverrichting door een ondememing kan worden 

ingeroepen tegenover de staat warn' zij is gevestigd, wanneer de diensten worden verricht ten behoeve van 

in een andere lidstaat gevestigde personen (potentiale klanten) m9 . Dit heeft voor gevolg dat een lidstaat, die 

het nationale dienstverleners verbiedt of bemoeilijkt om hun diensten aan buitenlandse dienstenontvangers 

aan te bieden, de verdragsbepalingen zal moeten naleven. 

Om precieser na te gaan welke beperkingen op dienstverlening in andere lidstaten, de verdragstoets kunnen 

doorstaan, is Alpine Investments insiructief. Het Nederlandse wettelijke verbod voor Alpine Investments 

om zonder voorafgaande toelating consumenten te telefoneren met het oog op de verkoop van 

beleggingsdiensten op de goederentennijnmarkt, belemmerde rechtstreeks de toegang tot de buitenlandse 

markt. De niet-discriminerende beperking aan het dienstenverkeer werd door het Hof dan ook aan de 

rechtvaardigingstoets van de 'rule of reason' onderworpen. 

Nadat het Hof had vastgesteld dat de bescherming van de goede reputatie van de Nederlandse financiele 

markten en het beleggend publiek dwingende redenen van algemeen belang zijn, moest nog nagegaan 

worden of deze doelstellingen een algemeen verbod op dienstverlening op buitenlandse markten kon 

rechtvaardigen. 

Hoewel het Hof benadrukt dat "de bescherming van de consument op het grondgebied van andere lidstaten 

als zodanig weliswaar niet een taak van de Nederlandse overheid" is, erkent het toch dat de" aard en de 

omvang van (die) bescherming (...) direct van invloed (is) op de goede rep utatie van de Nederlandse 

financiele diensten"" ° . Het samengaan van de speculatieve, risicovolle aard van de aangeprezen diensten 

met de onverhoedse, risicovolle aard van de aangewende verkoopstechniek maakt dat een algemeen verbod 

van 'cold calling' proportioneel is om de goede reputatie van de Nederlandse fmanciele markten te 

handhaven. 

Deze trend is niet eigen aan de bepalingen inzake vrij dienstenverkeer, maar kenmerkend mar vrijwel alle vrij verkeersbepalingen, 
zie hierover uitgebreid, G. Straetmans, Consume& en markt, Kluwer rechtswetenschappen, 1998, 296-304. 
107  H.v.I., 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, fur., 1995,1-1167. 

H.v.J., 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, fur, 1995, 1-1174, rechtsoverweging 22. 
I" Zie o.m. H.v.J., 17 mei 1994, zaak C-18/93, Corsica Ferries, fur., 1994,1-1783, rechtsoverweging 30. 

H.v.J., 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, fur., 1995,1-1174, rechtsoverweging 43. 
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Hiermee geeft het Hof te kennen dat bepaalde gewichtige redenen van algemeen being beperkingen aan de 

dienstverlening aan dienstontvangers in andere lidstaten kunnen rechtvaardigen. Aldus geeft het Hof het 

voile gewicht aan het beginsel van controle door de lidstaat van herkomst 111 , daar waar dergelijke controle 

voor de realisatie van geldige doelstellingen van algemeen belang geboden is. Het beginsel van wederzijdse 

controle door de lidstaat van ontvangst laat dientengevolge toe dat een lidstaat het op nationaal grondgebied 

gewenste beschermingsniveau exporteert naar andere dienstontvangers. Ook voor die beperkingen vereist 

het Hof niet dat eerst wordt nagegaan hoe ver de beschermingsregelgeving in de lidstaat van ontvangst 

relict, alvorens tot de proportionaliteit van de maatregelen van de lidstaat van herkomst te beshiiten. De aard 

van de vooropgestelde doelstellingen van algemeen belang doet rechtstreeks afbreuk aan het beginsel dat 

lidstaten ertoe gehouden zijn te zoeken naar de maatregel die het handelsverkeer het minst belemmert. 

De aanpak van het Hof in Alpine Investments is erg vergelijkbaar met deze uit Laiirci en Zenatti. In beide 

zaken past het Hof de proportionaliteitstoets soepel toe en geeft het Hof een ruime beleidsmarge aan de 

lidstaten voor het uitwerken van een nationaal gewenst beschermingsniveau. De bijzondere aard van de 

aangeboden diensten (in Alpine Investments erg speculative beleggingsdiensten en in Leleirei en Zenatti 

risicovolle loterijen en kansspelen) alsmede hun inwerking op de stabiliteit van de betroldcen marIct (in 

Alpine Investments de stabiliteit van fmanciele markten en in Laeirei en Zenatti de stabiliteit van de loterij-

of kansspelenmarkt of de bescherming van de sociale orde, maatschappelijke orde), dwingt het Hof tot een 

soepele aanpak die resulteert in een ruime beleidsvrijheid voor de lidstaten, waarbij niet alleen de minst 

handelsbelemmerende maatregel de Europese toets doorstaat. 

Net als in Leieirei en Zenatti refereert het Hof trouwens in Alpine Investments aan het beginsel dat het 

enkele "fell dat in de ene lidstaat minder strikte bepalingen gelden dan in een andere, niet (betelcent) dat 

deze laatste onevenredig zijn en derhalve onverenigbaar met het gemeenschapsrecht" I12  Een lidstaat kan 

derhalve bepaalde gerechtvaardigde belangen naar eigen inzichten beschermen, zonder daarbij rekening te 

hoeven te houden met het terzake geldende bescherrningsniveau in andere lidstaten. 

Toch wordt daarbij niet ellce proportionaliteitstoets opgeheven. Ook in Alpine Investments viridt men daar 

aanwijzingen toe. Hoewel het algemene verbod op 'cold calling' in casu de proportionaliteitstoets kon 

doorstaan, laat het Hof niet na crop te wijzen dat voornoemd verbod een beperkte strekkingheeft. "In de 

eerste plaats verbiedt zij enkel het telefonisch of in persoon benaderen van potentiele opdrachtgevers die 

daarmee niet voorafgaand en schriftelijk hebben ingestemd; andere manieren om hen te benaderen blijven 

geoorloofd Vervolgens is deze maatregel van invloed op de relaties met potentiele opdrachtgevers, maar 

niet op de relaties met bestaande opdrachtgevers, die de mogelijkheid behouden om schriftelijke 

toestemming te verlenen voor nieuwe contracten. Ten slotte blijft het verbod van telefoongesprekken 

III  Het zogenaamde 'home country control' principe is gangbaar in de sector van financiele diensten, zie hierover uitgebreid, J. Stuyck 
en G. Straetmans, Financiele diensten en de consument, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 50 e.v.. 
112 H.  .•. v J , 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, fur., 1995,1-1174, rechtsoverweging 51, H.v.J., 21 september 1999, zaak 
C-124197, Laara, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 36 en H.v.J., 21 olctober 1999, zaak C-67/98, Zenatti, nog niet 
gepubliceerd, rechtsoverweging 34. 
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waarom niet is gevraagd, beperkt tot de marks waarop misbruilcen zijn vastgesteld, in casu de markt van 

goederentermuncontractennm  

Zoals hoger vermeld, lijkt het Hof dan zowel in Alpine Investments als in Leiarli en Zenatti de betroklcen 

dienstverlening in verband te brengen met een zogenaamde 'Europese openbare orde'. De mime 

beleidsmarge die daaruit voor lidstaten resulteert, mag evenwel niet worden ge'interpreteerd als een 

vrijgeleide voor om het even welke algemene beperking op de dienstverlening van loterijen en kansspelen 

in andere lidstaten. 

Dit betekent dat de beoogde belangen bij de kanalisering van de exploitatie van loterijen en kansspelen van 

die aard zijn dat ze wellicht ook beperkingen aan de dienstverlening in andere lidstaten kunnen 

rechtvaardigen. Ook dergelijke beperkingen lcunnen, gelet op de beleidsmarge die bij de uitbouw van een 

adequaat beschermingsniveau aan lidstaten wordt toegezegd, wellicht de gehanteerde proportionaliteitstoets 

doors taan. 

loch is daamwe niet gezegd dat geen enkele proportionaliteitsafweging moet worden gemaakt. Hoewel 

men het er gauw over eens zal zijn dat de controle door de lidstaat van herkomst in het licht van de beoogde 

doelstellingen noodzakelijk is, zal de reilcwijdte en het impact van de vooropgestelde beper-king bepalend 

zijn voor de toelaatbaarheid. Het zal zaak zijn voor de lidstaten om aaimemelijk te maken, dat dergelijke 

beperkingen noodzakelijk zijn voor de beoogde, gerechtvaardigde doelstellingen. 

Het argument dat dergelijke beperkingen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de vergunde kansspel- of 

lorterijexploitanten door aanbieding van hun diensten in het buitenland de Nederlandse kansspelwet-geving 

kunnen omzeilen en dientengevolge de doelstellingen van de kansspelenwetgeving teniet kunnen doen, lijkt 

daarbij erg belangrijk te zijn. In die zin lijkt de beperking aan buitenlandse dienstverlening een 

noodzakelijk corrolarium te lumen uitmaken aan de terz_ake geldende beperkingen voor dienstver-lening 

op het nationale grondgebied. De interne consistentie van een kansspelenwetgeving en de niet 

ongebreidelde, zuiver commerciele uitbating daarvan dreigen Unmers op de helling te komen wanneer 

exploitanten zouden toegelaten worden onbeperkt diensten te verlenen op het grondgebied van andere 

lidstaten. Derwijze zouden inkomsten uit buitenlandse loterijen naar de staatskas van de lidstaat van 

herkomst van de exploitanten worden afgewend, terwijI buitenlandse exploitanten het verbod wordt 

opgelegd gelijkaardige diensten aan te bieden op het grondgebied van de betrokken lidstaat. 

Daaraan zij nog volledigheidshalve toegevoegd dat het felt dat onderdanen van een lidstaat niet kan 

verboden worden dergelijke weddenschappen of kansspelen per telefoon, fax of via het internet aan te gaan 

bij buitenlandse bookmakers, in de huidige stand van het gemeenschapsrecht, de proportionaliteit van een 

nationale regelgeving voor de lcansspel- en loterijsector niet beinvloedt 114 . 

113 	10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, Jur., 1995,1-1174, rechtsoverweging 54. 
114  Zie Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet 
gepubliceerd, overweging 33. Volgens Advocaat-Generaal Fennell) ,  is de invloed daarvan op de nationale openbare orde trouwens 
miniem en bijvoorbeeld niet vergelijkbaar met het vrijgeven van de organisatie van lcansspelen aan vertegenwoordigers van in andere 
lidstaten gevestigde exploitanten. 
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E. 	Staatssteun en kansspelwetgeving 

115  Zie voor meer informate over de procedure bij de aanmelding van Staatssteun, L. Hancher, T. Ottervanger, P.J. Slot, E.C. State 
Aids, second edition, London: Sweet & Maxwell, p. 353-427. 
116  GEA, zaak T-67/94, Ladbroke Racing t. Commissie, Jur. 1998, p.11-0001. 

Het dient niet uit het oog te worden verloren, dat fmanciele voordelen die de overheid aan de 

kansspelexploitanten toekent, onder het staatssteunregime van de art. 87 t/m 88 van het EG-Verdrag 

kunnen vallen. Op grond van art. 87, lid 1 EG zijn steunmaatregelen in beginsel onverenigbaar met de 

Gemeenschappelijke marIct, tenzij de Commissie op grond van art. 87, lid 2 of art. 87, lid 3 heeft bepaald 

dat de steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Op grond van art. 88, lid 3 EG clienen de 

Lidstaten steunmaatregelen aan te melden bij de Commissie. Zij mogen de maatregelen niet ten uitvoer 

brengen voordat de Commissie groen licht heeft gegeven." 5  

Uit de zaalc Ladbroke Racing Ltd 1I6  blijkt , dat de verlening van fiscale voordelen en betalingsfaciliteiten 

aan PMU, - een Franse onderneming die de exclusieve rechten genoot voor de organisatie van wedden-

schappen op paardenrennen in FranIcrijk buiten de renbaan en ook voor de in FranIcrijk aangegane 

weddenschappen op paardenrennen in het buitenland - onverenigbare steun in de zin van art. 87, lid 1 EG 

kan vormen. Aan de orde waren o.m. steunmaatregelen in de vorm van een vrijstelling van de , 

vennootschapsbelasting, betalingsfaciliteiten waardoor de betaling van bepaalde inhoudingen Op de 

weddenschappen kon worden uitgesteld, het ter beschildcing stelling van niet opgevraagde winsten en de 

vrijstelling van de verplichting om de BTW binnen den maand af te dragen. 

In een andere zaak was Ladbroke van mening dat het felt dat doordat de Franse Staat, PMU en de Franse 

`socidtes de courses' slechts 9% van de hefting op de inzet op de Belgische paardenrennen behielden en 

niet 28% zoals het geval is bij de heffing op de inzet op de Franse paardenrennen, de Belgische PMU ten 

laste van de Franse staat fiScaal werd bevoordeeld. Deze fiscale begunstiging was volgens Ladbroke aan te 

merken als steun in de zin van art. 87, lid 1 EG. Het Hof deelde die mening niet. Ladbroke hield immers 

met 

hetgeen deze onderscheidt van de weddenschappen op de Franse paardenrennen. Wanneer twee categorieen 

van weddenschappen niet identiek zijn, kan het bestaan van een voordeel in de zin van art. 87, lid 1, van het 

Verdrag niet automatisch worden afgeleid uit het feit dat zij verschillend worden behandeld. Het systeem 

van wettelijke en fiscale inhoudingen op de weddenschappen op de Franse paardenrennen is vastgesteld 

met inachtneming van de reglementaire en economische specifieke kenmerken van de paardenrennen en de 

totalisatorweddenschappen in Frankrijk. Derhalve kan niet worden verlangd dat de inzetten op in Frankrijk 

afgesloten weddenschappen op Belgische paardenrennen, die in een ander reglementair en economisch 

kader zijn georganiseerd, volgens de Franse fiscale wetgeving worden belast. 

Het feit dat in Franlcrijk de weddenschappen op paardenrennen in Belgie aan een ander fiscaal regime (in 

casu, het Belgische) worden onderworpen dan de weddenschappen op paardenrennen in Franlcrijk 
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rechtvaardigt niet de conclusie dat er sprake zou zijn van staatssteun, warmer beide weddenschappen 

duidelijk te onderscheiden zijn vanuit de economische context waarin ze worden georganiseerd." 9  

F. 	Aanbestedingsregels 

In deze paragraaf gaan wij kort in op de vraag of de exploitanten van loterijen aanbestedingsplichtig zijn 

ingevolge de Europese aanbestedingsrichtlijnenl i.  

Het in Nederland geldende aanbestedingsrecht is in hoofdzaak geent op een viertal Europese Richtlijnen." 9  

De Richtlijn Werken, Leveringen en Diensten bevatten elk in Art. I sub a) dezelfde omschrijving van het 

begrip aanbestedende dienst. Het begrip omvat: 

- 	-de Staat; 

- 	-zijn territorialeftchamen; 

- 	-publielcrechtelijke instellingen, en 

- 	-verenigingen gevormd door then of meer territoriale lichamen en/of publielcrechtelijke instellingen. 129  

Tot de Staat en zijn ten-itoriale lichamen rekent men de Ministeries, de Hogere colleges van de Staat, 

Provincies, Gemeenten en Waterschappen en andere territoriale lichamen. Ook omvat zij onder deze 

lichamen ressorterende diensten zonder eigen rechtspersoonlijicheid."' 

Hoewel de exclusieve vergunninghouders, die op grond van de Wet op de kansspelen belast worden met de 

organisatie van kansspelen, onder verantwoordelijkheid en het toezicht van de verschillende ministeries 

vallen, kan niet gesteld worden dat zij hiervan deel uitmaken. Zij zijn irnmers ondememingen met eigen 

rechtspersoonlijkheid die zelfstandig de loterijen exploiteren. 

Art. 1 sub b) van de drie Richtlijnen geeft vervolgens een definitie van het begrip publiekrechtelijke 

instelling. Het wordt omschreven als: 

"ledere instelling die: 

119  H.vJ, zaak C-353/95P, Tierce Ladbroke t. Commissie, fur. 1997, p. 1-7007. 
US  Een nicer uitgebreide analyse werd opgenomen als onderdeel van bijlage 3 aan dit advies. 
119  Zie hierover Mr RD. Luteijn, 'Op het snijvlak van aanbestedings-, mededingings- en ondememingsrecht, De ARA-zaak in breder 
perpectief (Hs ,' EG 10 november 1998, C-360/96)', NJB 27 augustus 1999 aft 29, p. 1371. Het betreft Richtlijn 93/36 van de Raad 
van 14 juni 1993 betreffende de cotirdinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, PbEG 
1993, L 1993 L 1999/1 ( de "Richtlijn Leveringen"). Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coordinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken PbEG 1993 L 199/54 ( de "Richtlijn 
Werken "), Richtlijn 92150/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coordinatie van de procedures voor het plaatsen voor 
overheidsopdrachten voor dienstverlening, PbEG 1992, L 209/1 ( de "Richtlijn Diensten"). Richtlijn 93/38/EEG van de Read van 14 
juni 1993 betreffende de coOrdinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en telecommunicatie, PbEG 1993 L 199/84 ( de "Richtlijn Nutssectoren"). 
120  Zie hierover Mr E.H. Pijnacker Hordijk en Mr GM. van der Bend, Aanbestedingsrecht, Handboek van het Europese en het 
Nederlandse Aanbestedingingsrecht, tweede druk, Den Haag: SDU, 1999, p.33  Um 61. 
121  Zie hierover Mr E.H. Pijnacker Hordijk en Mr G.W. van der Bend, Aanbestedingsrecht, Handboek van het Europese en het 
Nader/ant/se Aanbestedingingsrecht, tweede drulc, Den Haag: SDU, 1999, p. 34. 

Eindadvies 'AIDW Kansspelen: europese regelgeving' 32 



- is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoefien van algemeen belang andere dan die 

van industriele of commerciele aard, 

- en rechtspersoonlijkheid heeft, en 

- waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de Staat, de territoriale of andere 

publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer is onderworpen aan toezicht 

door deze laatsten, de raad van bestuur of de raad van toezicht voor meer dan de helft door de 
, Staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen' . 1 22 

 

Deze drie eisen zijn cumulatief. Telkens zal aan de hand van concrete omstandigheden worden l beoordeeld, 

of een rechtspersoon, waaraan een bepaalde dienst werd toevertrouwd, als een aanbestedende dienst dient te 

worden aangemerlct. 123  De drie Richtlijnen verwijzen bijkomend naar Bijlage 1 van de Richtlijn Werken, 

die een zo volledig mogelijke lijst van publielcrechtelijke instellingen in de verschillende Lidstaten 

omvat 124 . De lijst is niet uitputtend, maar probeert wel zo volledig mogelijk te zijn. Wat betreft Nederland 

verwijst de lijst enkel naar TNO, de waterschappen, de instellingen van wetenschappelijk onderwijs en de 

academische ziekenhuizen. Andere voorbeelden van Nederlandse instellingen die als publielcrechtelijke 

instellingen moeten worden aangemerkt zijn een bij gemeenschappelijk regeling op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen opgerichte rechtspersoon, diverse instellingen van sociale zekerheid, de 

NOS, het KNMI en het rijksmuseum. 

Wij zijn van mening dat de exploitanten van de kansspelondernemingen in beginsel aan het tweede en het 

derde vereiste voldoen. De houders van de vergunningen zijn stichtingen of BV's (in het geval van de 

Totalisator) en hebben rechtspersoonlijkheid. Bovendien is het beheer (bedrijfsvoering) aan het toezicht 

van de verschillende Ministers onderworpen, hetgeen blijkt uit het permanente overheidstoezicht door het 

College van Toezicht voor de Kansspelen en de goedkeuringsbevoegdheid van de Minister van de 

reglementen en statuten van de kansspelexploitanten. 

De vraag is echter of de exploitanten opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van 

algemeen belang, andere dan die van industriele of commerciele aard ? 

Uit de rechtspraak volgt dat het Hof een door de overheid gecontroleerde instelling de kwalificatie van 

aanbestedende dienst niet ontzegt op grond van het enkele feit dat ze als een onderneming wordt 

geexploiteerd en eventueel op de markt met commerciele ondernemingen concurreert. Tot dat besluit kwam 

het Hof in de zaalc Mannesman Austria 125  , met betreldcing tot de Oostenrijkse Staatsdruldcerij alsook in de 

zaak Arnhem/BFP 26  inzake de door de gemeenten Arnhem en Rheden opgerichte NV (ARA) Waaraan het 

exclusieve recht was toegekend het gemeentelijk huisvuil op te halen. 

122  Zie hierover Mr E.H. Pijnacker Hordijk en Mr G.W. van der Bend, Aanbestedingsrecht, Handboek van het Europese en het 
Nederlandse Aanbestedingingsrecht, tweede druk, Den Haag: SDU, 1999, p. 35. 
123  Zie hierover Mr E.H. Pijnacker Hordijk en Mr G.W. van der Bend, Aanbestedingsrecht, Handboek van het Europese en het 
Nederlandse Aanbestedingingsrecht, tweede druk, Den Haag: SDU, 1999, p. 36. Ook Advocaat-Generaal La Pergola benadrukt dit in 
zijn Conclusie bij zaak C-360/96, Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden tegen BFI Holding BV, 19 februari 1998, n.n.g., ro. 42. 
' 24H.v.J, Zaak C-360/96, Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden tegen BFI Holding BV, 10 november 1998, n.n.g, ro. 50. 
125  H.v.J., zaak C-44/96, Mannesman Anlagenbau Austria AG ca. tegen Stohal Rotationsdruck Gesmbh, fur. 1998, p. 1-73. 
126  H.v.J., zaak C-360/96, Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden tegen BFI Holding BV, 10 november 1998, n.n.g. 
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De afgrenzing van het begrip dienst van `algemeen belang, andere dan die van industriele of commerciele 

aard', is ook voor de kwalificatie als aanbestedende dienst van de ondememingen in de loterijsector 

cruciaal. In voornoemde rechtspraak verleende het Hof die kwalificatie aan het ophalen en de verwerking 

van huishoudelijk afval, aangezien niet kon worden betwist dat zulks een behoefte van algemeen belang 

is 127, en aan een Staatsdrukkerij omdat zij officiele documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen drukt, 

waarvoor de naleving van veiligheidsvoorschriften is geboden. Ook de indicatieve I ijst van 

publielcrechtelijke instellingen en hun diensten als bijlage aan de Richtlijn Werken tonen aan dat een dienst 

van algemeen belang in voomoemde zin van enig staatskundig gewicht moet zijn, en niet van zuiver 

commerciele of industriele aard. 

Of de exploitatie van kansspelen als een dienst met dergelijk gehalte moet beschouwd worden, ligt ons 

inziens niet voor de hand. In de arresten Ltlard, Zenatti en Schindler lijkt het Hof de exploitatie van 

kansspelen als activiteiten van commerciele aard te kwalificeren, waarbij lidstaten weliswaar een mime 

beoordelingsmarge behouden. Daarin kan een argument worden gelezen om kanspel-exploitanten niet als 

publielcrechtelijke instellingen in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen aan te merken. Toch is in de 

huidige stand van de rechtspraak niet uit te sluiten dat het Hof de organisatie van de loterij- en 

kansspelensector aanmerkt als een `dienst van algemeen belang, andere dan die van industriele en 

commerciele aard'. Het felt dat het Hof genoemde sectoren steeds meer rekent tot de zogenaamde Europese 

openbare orde zou daar een bijkomende aanwijzing toe ktmnen zijn. 

In dat geval zullen de aanbestedingsregels uit de Richtlijn Diensten, Leveringen en Werken moeten worden 

nageleefd, met als gevolg dat de aankoop van zaken, de opdracht tot het verrichten van diensten alsmede 

opdrachten tot de realisatie van werken moeten worden aanbesteed overeenkomstig de procedures van de 

Richtlijnen. Geen aanbesteding hoeft plaats te vinden indien het in de richtlijn genoemde drempelbedrag 

niet wordt overschreden. 1 " 

IV. 	Algemene Conclusie 

In de loterij- en kansspelensector bleef de begyenzing die bij financiele diensten aan de nationale beleidsruimte 

wordt gesteld, tot voor kort geheel achterwege. Schindler refereerde immers uitsluitend aan de mime 

beleidsmarge van lidstaten. Advocaten-Generaal La Pergola en Fennelly bepleitten dan ook in hun conclusies in 

respectievelijk Laiira en Zenatti, een verduidelijking van de reilcwijdte van de nationale beleidsmarge. Naar hun 

oordeel werd die in ieder geval beperkt door een vrij strikte proportionaliteitsbeoordeling. 

127  H.v.J., zaak C-360/96, Gemeente Amhem, Gemeente Rheden tegen BFI Holding BV, 10 november 1998, n.n.g, ro. 51 t/m 52. 
De thans geldende drempelbedragen zijn bij benadering: 

ca. NLG 430.000 voor leveringen en diensten die warden aanbestecd door aanbestedende diensten anders dan de centrale ovetheid, ca. 
NLG 290.000 voor leveringen en diensten die worden aanbesteed door de centraie overheid. Zie verder hierover, Mr E.H. Pijnacker 
Hordijk en Mr GM, van der Bend, Aanbestedingsrecht Handboek van het Europese en het Nederlandse Aanbestedingingsrechi, 
tweede druk, Den Haag: SDU, 1999, p. 93 . 
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In Lora gaat het Hof niet zover. De overname van een at te strilcte proportionaliteitstoets zou het Hof wellicht 

in de toekomst tot, in de huidige stand van het Europese recht, onwenselijke sociaal-culturele of sociaal-

economische keuzes dwingen. Toch stelt het Hof in Lekirei grenzen aan de beleidsmarge van lidstaten, door 

enerzijds de soepele proportionaliteitsanalyse op het concrete, onderliggende geval toe te spitsen, len anderzijds 

opnieuw te refereren aan de proportionaliteit, zonder enige verduidelijking. 

Daarnaast lijkt het Hof te benadruldcen dat zo een bepaalde sector, zoals de loterij- en kansspelensector, banden 

vertoont met wat de Europese openbare orde zou lcunnen genoemd worden, lidstaten een mime beleidsmarge 

hebben en het Hof voor rechtvaardigingsgronden met die banden een soepele proportio-naliteitstest toepast. Tot 

die Europese openbare orde zou men o.m. de bescherming van de stabiliteit van fmanciele htarIcten en de 

bescherming van de maatschappelijke orde bij loterijen lcunnen rekenen. De lidstaten lcumen daarbij zelf het 

gewenste beschermingsniveau vaststellen. 

Toch is een lidstaat daarbij niet ontheven van de plicht om enige proportionaliteit bij de keuze van 

handelsbeperkendede maatregelen na te leven. Hoever die begrenzing reikt, verduidelijIcte het Hof niet in 

Lekirei. Het arrest Zenatti geeft wet summiere aanwijzingen daartoe. 

Uit Zenatti resulteert een proportionaliteitstoets in twee fazen of, zo men wit, een dubbele proportionali-

teitstoets, die sterk reminisceert aan de opsplitsing die het Hof terzake in het Gebhard-arrest doorvoerde. 

Daarin maalcte het Hof een onderscheid tussen enerzijds een onderzoek of de maatregel geschikt is om de 

vooropgestelde doelstellingen na te streven en anderzijds een onderzoek of er daartoe geen minder 

handelsbelemmerende maatregel voor handen is. Beide analyses maken deel uit van de zogenaarnde 

proportion al ite itstoets 

Vooral in Zenatti, maar ook in teieirei stelt het Hof dat lidstaten bij de organisatie van 1dc loterij- en 

kansspelensector een mime beoordelingsvrijheid behouden, zodat een rigoureus onderzoek naar het bestaan 

van een minder of de minst belemmerende maatregel niet gepast is. Aldus vervalt het tweede onderdeel van 

voomoemde proportionaliteitstoets. Maar zulks belet het Hof niet om het eerste onderdeel van voomoemde 

proportionaliteitstoets ook op de loterij- en kansspelensector toe te passen. 

Bij het invullen van hun beleidsmarge moeten lidstaten derhalve voor maatregelen opteren die geschikt zijn 

om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, te weten maatregelen die tot de daadwerkelijke realisatie 

van de doeleinden bijdragen. Het staat dan aan de nationale rechter om na te gaan of de nationale 

wetgeving, "gelet op haar concrete toepassingsmodaliteiten echt beantwoordt aan de doelstellingen die 

haar kunnen rechtvaardigen, en of de opgelegde beperkingen niet onevenredig zijn aan deze 

doelstellingen". 

Concreet betekent dit dat lidstaten een mime beleidsmarge behouden in de loterij- en kansspelensector. Deze 

beleidsmarge laat lidstaten toe zowel de organisatie als de werking van loterijen of kansspelen aan beperkingen 

te onderwerpen of kortweg te verbieden. Daarbij moet men wet eerst in concreto nagaan of het betroldcen 

kansspel dezelfde gevolgen sorteert als loterijen. Voor de exploitatie van speel(geld)automaten en 

weddenschappen bij sportwedstrijden gaat het Hof daarvan uit. Doorslaggevend voor de gelijkschakeling is de 
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winstverwachting (winstgrootte) . en de daaraan verbonden individuele en sociale risico's. Prijsvragen en — 

raarlsels in tijdschriften vertonen alvast, gelet op hun bescheiden inzet, geen vergelijkbare kenmerken. 

De redenen die beperkingen kunnen rechtvaardigen in de kansspel- en loterijsector zijn; de speelzucht en 

exploitatie ervan in een beheersbare bedding leiden, de risico's van exploitatie met bedrieglijk en crimirteel 

oogmerk vermijden en het gebruiken van de opbrengst voor doelen van algemeen nut. Zij moeten globaal bij 

de analyse worden betroldcen en rechtvaardigen mogelijke beperkingen als den geheel. Daarbij geldt naar vaste 

rechtspraak dat geen gronden van economische aard ter rechtvaardiging van handelsbelemmeringen kunnen 

ingeroepen worden. Dit principe wordt op de eerste pleats in Schindler bevestigd, maar gelijIctijdig ook 

verfijnd. In de loterijsector gaan sociaal-culturele rechtvaardigings-gronden immers samen met 

economisch-sociale keuzen; meer nog maakt de eindbestemming van de opbrengsten, een onlosmakelijk 

onderdeel uit van de wijze waarop lidstaten de loterijsector wensen te reglementeren. Met oog voor het felt 

dat tat van sociaal-culturele (politiek geladen) keuzes een economische weerslag hebben, voert het Hof een 

verfijning aan de verbodsregel door. Die bestaat er dan in dat beperkingen aan de organisatie en exploitatie 

van loterijen weliswaar niet uitsluitend op economische gronden gerechtvaardigd mogen worden — 

dergelijke handelsbeperkingen blijven absoluut verboden maar wet op ondergeschikte wijze op die 

gronden kan worden gesteund. Wanneer aldus geldige sociaal-culturele rechtvaardigingsgronden 

economische keuzes impliceren, neemt dit econo-mische gevolg niet de geldigheid van de ingeroepen 

rechtvaardigingsgronden weg, op voorwaarde evenwel dat de economische argumentatie ondergeschikt 

(strikt bijkomend of subsidiair) 

Een en ander heeft wet zijn weerslag op de wijze waarop lidstaten hun mime beleidsmarge behoren in te vullen. 

Met de afwijzing van zuiver economische gronden benadrulct het Hof herhaaldelijk dat beperkingen slechts 

toelaatbaar zijn, "indien zij daadwerkelijk beantwoorden aan he streven de gelegenheden om te spelen cc/it 

te verminderen, en de financiering van sociale activiteiten uit de inkomsten tilt toegelaten spelen slechts een 

gunstig neveneffect en niet de werkelijke rechtvaardigingsgrond van het gevoerde restrictieve beleid is". 

Aldus geeft het Hof gewicht aan de interne consistentie en coherentie van een nationaal systeem, waarbij de 

bestemming van de winst aan sociale doelstellingen, een niet onaanzienlijke rot speelt. Bij afwezigheid 

ervan kan de coherentie van een nationaal loterij- en kansspelenbeleid immers op de helling komen te 

staan. Daarnaast mag hierin geen vrijgeleide voor lidstaten worden gelezen om de exclusieve 

vergunninghouders de vrije loop te laten en zonder enige beperking loterijen en kansspelen commercieel te 

exploiteren met het oog op de bestemde opbrengsten. 

Op die gronden zouden, evenals in Alpine Investments, zelfs beperkingen aan de dienstverlening in andere 

lidstaten kunnen gerechtvaardigd worden. Ook dan komt het erop aan te bewijzen dat dergelijke 

aanvullende beperkingen noodzakelijk (geschikt) zijn om de gerechtvaardigde doelstellingen van algemeen 

belang daadwerkelijk na te streven. Het argument dat voomoemde legitieme doelstellingen zouden worden 

omzeild door een ongebreidelde exploitatie op het grondgebied van andere lidstaten is daarbij van belang. 

Mogelijks kan men ook aantonen dat het vrijlaten van de exploitatie op buitenlandse marIcten de interne 
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consistentie van regelgeving terzake zo ondermijnt dat een kansspelregelgeving zonder beperkingen daarop 

het risico loopt met het Europees recht onverenigbare zuiver economische doelstellingen na te streven. 

Bij de keuze van een nationaal beleid ondergaan de lidstaten voorts geen beperkingen van het bestaan van 

strengere of liberalere wetgeving in andere lidstaten. Elke lidstaat is vrij om vanuit genoemde 

doelstellingen, het gewenste bescherrningsniveau te bewerkstelligen. Lidstaten kunnen zo o.m. opteren 

voor een algemeen verbod van bepaalde types van loterijen of kansspelen of voor het toewijzen van 

exclusieve vergunningen voor de uitbating van genoemde activiteiten of nog voor de beperking van 

weddenschappen voor zover zij nodig zijn voor het goede verloop van sportmanifestaties. 

Elk van die beperkende maatregelen kan middels neveneffecten naargelang de omstandigheden naast de 

dienstverlening ook het vrij verkeer van goederen of het recht van vrije vestiging beperken. Algemeen valt 

daarbij op dat het Hof meermaals de kwalificatie als dienstverlening vooropstelt, ook al is een analyse in het 

licht van andere vrij verkeersbepalingen in het geheel niet ondenkbaar. Het onderscheid naar lcwalificatie heeft 

o.i. na het arrest Gebhard wel aan belang ingeboet, aangezien het Hof aldaar de vrij verkeers-bepalingen op den 

lijn plaatst. 

Toch is een inbreuk op een andere verdragsvrijheid niet uit te sluiten. Belangrijk is dat lidstaten bij de invulling 

van hun beleid geen discriminerende beperkingen mogen instellen. Ook uit de rechtspraak inzake financiele 

diensten volgt dat het Hof er niet voor terugschrilct om al te verregaande handelsbeperkingen, zoals o.m. 

discriminaties, tegen te gaan. Zo is het denkbaar dat een gerechtvaardigde inperking van de dienstyerlening via 

een exclusieve vergunning, door de reilcwijdte van het toegekende monopolie, discrimi-nerende effecten op de 

nevenmarkten sorteert. Gedacht kan worden aan een exclusieve vergmning voor de uitbating van 

speelautomaten, waarin ook het productiemonopolie voor dergelijke automaten besloten ligt. Door de 

uitoefening van laatstgenoemd recht zou in casu een ongerechtvaardigde beperking ten aanzien van in andere 

lidstaten wettelijk geproduceerde speelautomaten lumen ontstaan. Niet alleen rijst er dan, zoals in casu, een 

probleem met de bepalingen inzake vrij goederenverkeer, maar ook met de mededingingsrechte-lijke 

bepalingen, meer bepaald artikel 86, lid 1 EG inzake de toekenning van exclusieve en speciale rechten en 

inzonderheid artikel 82 EG inzake misbruik van machtspositie. 

Artikel 86, lid 1 EG verplicht lidstaten vooreerst om bij de toekenning van exclusieve en speciale rechten de 

mededingingsregels na te leven. Zoals vermeld, is dan vooral het verbod van misbruilc van machtspositie van 

belang. Van misbruik van machtspositie is sprake wanneer de toekenning van exclusieve of speciale rechten 

een situatie doet ontstaan waarin de betroldcen onderneming tot overtreding kan komen van het verbod van 

misbruik van machtspositie (ERT-lijn). De cumulatie van wettelijke exclusieve rechten op de hoofd- en 

aanverwante nevenmarIcten kan daartoe een aanwijzing zijn. Daamaast ziet het Hof ook een misbruik van 

machtspositie wanneer de ondememing door de enkele uitoefening van het toegekende eclusieve recht, 

misbruik maalct van zijn machtspositie (Hefiner-lijn). Dit is het geval wanneer de specifieke economische 

context en de aard van de betrolcken diensten de monopolist ertoe dwingt om bijvoorbeeld de productie, de 

afzet of de technische ontwildceling ten nadele van de verbruikers te beperken. 
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loch is het misbruilc dat uit het doen ontstaan van een monopolie resulteert slechts toerekenbaar aan de lidstaat 

warmer de ondememingen bij de uitwerking van het hun toegekende monopolie geen beleidsruimte werd 

gelaten (de zogenaamde Crespelle-correctie). Heeft de monopoliehouder een beleidsruimte, dan is het misbruik 

dat emit resulteert enkel toerekenbaar aan de betrokken ondememing. 

Algemeen kan men stellen dat het risico dat een lidstaat wordt aangesproken op het in de hand werken van 

misbruik van machtspositie door het toekennen van exclusieve rechten, afneemt, naarmate de toekenning van 

die rechten gepaard gaat met bijkomende beperkingen op de aanwending daarvan en toezicht op de naleving 

van die beperkingen. 

In een situatie waar structurele kenmerken van de wetgeving een ondememing tot misbruik brengen of een 

situatie waarin de enkele uitoefening van een exclusief recht tot misbruik leidt, kan de verlening van een 

exclusief recht nog worden gesauveerd indien aan de voorwaarden van art. 86, lid 2 EG is voldaan. Deze 

uitzonderingsbepaling laat de toekenning van exclusieve rechten ongemoeid voor zover ze noodzakelijk 

zijn voor de uitoefening van de taken van algemeen economisch belang waarmee de ondememing wordt 

belast. Uit de rechtspraak volgt dat de lidstaten ook bij toepassing van art.86, lid 2 een vrij mime 

beleidsmarge wordt gelaten. Dientengevolge kunnen exclusieve of speciale rechten in de loterij- en 

kansspelensector op die `noodzakelijkheidsgronden' de mededingingsrechtelijke toets aan de artikelen 82 

en 86, lid I EG doorstaan. 

Terzake van de instelling en werking van monopolies laat het Hof de lidstaten een vrij mime beleidsmarge. 

loch ontheft dit de lidstaten niet van ellce proportionaliteitsplicht. In die lijn lijkt uit Laara, Franzen en de 

VTM-zaak te volgen dat de wettelijke bepalingen die niet rechtstreeks betreklcing hebben op de instelling en 

werking van het monopolie, maar die er wel verband mee houden en het intracommunautaire verkeer 

belemmeren, aan een strengere proportionaliteitstoets worden onderworpen. Zo moeten de beperkingen aan 

het vrij verkeer die resulteren uit het toekennen van exclusieve of speciale rechten, geschikt zijn in het licht 

van de daadwerkelijke realisatie van de beoogde doelstellingen.Vanzelfsprekend mogen dergelijke 

beperkingen evenmin leiden tot discriminatie van ondememingen uit andere lidstaten. 

Of tenslotte de exploitatie van kansspelen als een dienst in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen moet 

beschouwd worden, ligt ons inziens niet voor de hand. In de arresten Leiara, Zenatti en Schindler lijkt het 

Hof de exploitatie van kansspelen als activiteiten van commerciele aard te kwalificeren, waarbij lidstaten 

weliswaar een mime beoordelingsmarge behouden. Daarin kan een argument worden gelezen om kanspel-

exploitanten niet als publielcrechtelijke instellingen in de zin van de aanbestedingsricht-lijnen aan te 

merken. Toch is in de huidige stand van de rechtspraak niet nit te sluiten dat het Hof de organisatie van de 

loterij- en kansspelensector aanmerkt als een 'clienst van algemeen belang, andere dan die van industriele 

en commerciele aard'. In dat geval zullen de aanbestedingsregels moeten worden nageleefd. Het feit dat het 

Hof genoemde sectoren steeds meer rekent tot de zogenaamde Europese openbare orde zou darn -  een 

bijkomende aanwijzing toe kunnen zijn. 
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Beleidspolitieke aanbevelingen voor regelgeving in de kansspelensector 

Volgende aanbevelingen betreffen de reglementering van grootschalige loterijen en kansspelen met 

vergelijkbare kenmerken. De winstverwachting (winstgrootte) is doorslaggevend om tot die vergelijkbare aard 

te besluiten. Ze hoeft niet eenmalig te zijn, zoals bij loterijen, maar kan ook resulteren uit de repititieve aard van 

een spel van korte duur. In die zin zijn speelautomaten gelijk aan grootschalige loterijen. De invloed van de 

persoonlijke behendigheid van de speler ontneemt een kansspel niet zijn risicovolle aard. Weddenschappen op 

sportevenementen vertonen derhalve met loterijen vergelijkbare kenmerken. Op kleine schaal georganiseerde 

prijsvragen en prijsraadsels in tijdschriften hebben niet voornoemde vergelijkbare kenmerken. 

a. 	Beperkingen aan vrij verkeer 

- De Nederlandse overheid kan loterij-activiteiten en kansspelen slechts beperken of verbieden op 

voorwaarde dat deze beperkingen niet discrimineren, d.i. op voorwaarde dat ze op gelijke wijze van 

toepassing zijn op alle onderdanen van lidstaten, ongeacht hun nationaliteit of vestigingsplaats. 

- De Nederlandse overheid mag beperkingen opleggen aan de organisatie en werking van lOterijen en 

kansspelen om de speelzucht te kanaliseren, om fraude en criminele activiteiten te voorkomen alsmede 

persoonlijk gewin, door opbrengsten uit kansspelen te besteden aan doeleinden van algemeen nut. 

Ze beschilct daarbij over een ruime beleidsmarge. Het Hof lijkt voomoemde belangen inuners te rekenen 

tot de zogenaamde 'Europese openbare orde'. Dit betekent dat de Nederlandse overheid een eigen, 

nationaal beschermingsniveau mag vooropstellen en dit middels een autonome regelgeving mag 

uitwerken. Bij de uitbouw van een nationaal systeem ondergaat de Nederlandse overheid geen dwang 

van liberalere systemen in andere lidstaten. De beschermenswaardige belangen uit onderhavige sectoren 

zijn van die aard dat niet moet gezocht worden naar de maafregel die het vrij verkeer het minst beperkt. 

Beperkingen aan de organisatie en de werking van kansspelen en loterijen ondergaan slechts een 

marginale toetsing. Dit neemt niet weg dat de beperkingen geschikt moeten zijn voor de daadwerlcelijke 

verwenzenlijking van de doelstellingen. 

Beperkingen aan de reclame, de commerciele uitbating, de omvang van de inleggelden, de bestemming 

van de opbrengsten en het opleggen van maximumprijzen, zijn geschikte maatregelen. Het is hierbij wel 

van belang de commerciele exploitatie in de gaten te houden, aangezien de afwezigheid ciaarvan de 

consistentie van de regelgeving op de helling kan zetten. De Nederlandse overheid moet cierhalve 

voorkomen dat onge-breidelde exploitatie de legitieme rechtvaardigingsgronden tot delcmantel voor 

zuiver economisch, commercieel nationaal gewin maalct. Maatregelen die dergelijke exploitatie toestaan 

voor de vergunninghouder, zijn niet geschikt. 

- De Nederlandse overheid mag geen beperkingen aan de loterij- en kansspelensector opleggen die slechts 

kurmen gerechtvaardigd worden op gond van zuiver economische redenen. De bestemming van de 

opbrengst aan nationale sociale doeleinden is zo'n economische reden, die slechts subsidiair aan de 
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overige gewettigde redenen, m.n. bescherming tegen speelzucht, fi -aude en criminaliteit, europeesrech-

telijk verenigbaar is. 

- De Nederlandse overheid mag niet alleen de bewegingsvrijheid van buitenlandse en nationale 

dienstverleners beperken op haar eigen grondgebied, maar naar omstandigheden ook beperkingen 

opleggen aan de dienstverlening door de houders van een Nederlands exclusief recht op het grondgebied 

van andere lidstaten. De beoogde belangen bij de kanalisering van de exploitatie van loterijen en 

kansspelen zijn wellicht ook van die aard, dat ze dergelijke beperkingen kunnen rechtvaardigen. 

Daarbij moet de gangbare proportionaliteitstoets wel nageleefd worden. De reikwijdte en het impact 

van de vooropgestelde beperking is bepalend voor de tothatbaarheid. Het is dan zaak voor de 

lidstaat om aannemelijk te maken dat dergelijke beperkingen noodzakelijk (geschilct) zijn voor de 

daadwerkelijke realisatie van de beoogde, gerechtvaardigde doelstellingen. 

Het argument dat beperkingen van die aard noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de vergunde 

kansspel- of lorterijexploitanten door aanbieding van hun diensten in het buitenland de Neder-

landse kansspelwetgeving kunnen omzeilen en dientengevoIge de doelstellingen van de kansspelen-

wetgeving teniet kunnen doen, lijkt daarbij van belang te zijn. Ook de interne consistentie van de 

kansspelwetgeving, die ondermijnd zou worden als kansspelexploitanten wordt togelaten kansspe-

len ongebreideld aan te bieden op het grondgebied van andere lidstaten, kan bij de rechtvaardiging 

dienstig zijn. In die zin zou de beperking aan buitenlandse dienstverlening een noodzakelijk 

corrolarium kunnen uitmaken aan de terzake geldende beperkingen voor dienstverlening op het 

nationale grondgebied. 

b. 	Beperkingen door de toekenning van exclusieve rechten, monopolierechten 

- De Nederlandse overheid mag voor de uitbouw van regelgeving in de loterij- en kansspelensector 

opteren voor de toekenning van exclusieve of speciale rechten. 

- Bij de toekenning van exclusieve of speciale rechten in de loterij- en kansspelensector mag in beginsel 

geen inbreuk worden gemaakt op de mededingingsregels. Dit betekent o.m. dat de Nederlandse over-

held door de toekenning van dergelijke rechten ondememingen niet mag brengen tot een misbruik van 

machtspositie (hetzij door de cumulatie van exclusieve rechten, hetztj door de uitoefening van een 

exclusief recht in een welbepaalde economische context). Een overheid doet er derhalve goed aan de 

mogelijke aanwending van de exclusieve rechten met dat doel aan bijkomende beperkingen te onder-

werpen. Daarbij geldt wel dat de overheid slechts aan te spreken is voor een gebeurlijk misbruik van 

machtspositie, indien de betrokken ondememing geen ruimte werd gelaten om autonoom te handelen. 

Zo ondememingen die ruimte behouden, is het misbruik van machtspositie slechts aan hen toereken-

baar. 

Misbruik van machtspositie tengevolge van de toekenning van exclusieve en speciale rechten is slechts 

verenigbaar voor zover deze noodzakelijk is om een ondememing belast met een dienst van algemeen 
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belang in staat te stellen zijn bijzondere taak te vervullen en voor zover daarbij de ontwildceling van het 

handelsverkeer niet wordt beinvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap. 

De lidstaten hebben een vrij ruime beleidsvrijheid bij de definiering en inrichting van diensten van 

algemeen belong. De lidstaat moet wel de noodzaalc van het verlenen van exclusieve of speciale rechten 

aantonen, maar dit bewijs mag beperIct worden tot de noodzaak om de bijzondere taalc onder 

economisch aanvaardbare omstandigheden uit te voeren. Indien aannemelijk werd gemaalci dat de 

loterij- en kansspelensector aanleunen bij wat een Europese openbare orde zou lcutmen genoemd 

worden, kan deze bewijsplicht als niet erg streng opgevat worden. Wel zal de geschilctheid van de 

maatregel voor de beoogde doeleinden te alien tijde aantoonbaar moeten zijn. Daarnaast is de eis dat de 

ontwilckeling van het handelsverkeer niet wordt beinvloed in een mate die strijdig is met het belang 

van de Gemeenschap nog niet uitgelcristalliseerd in de rechtspraalc van het Hof. Om dezelfde reden, 

met name verwantschap met de 'Europese openbare orde', lijkt het aannemelijk te stellen dat zo de 

noodzakelijkheidseis vervuld is, het belang van de Gemeenschap wellicht niet wordt geschaad. 

De Nederlandse overheid moet er zich wel voor hoeden om een systeem van exclusieve of speciale 

rechten in te stellen waaruit discriminerende gevolgen op nevenmarIcten resulteren. Beperkingen die niet 

rechtstreelcs betreldcing hebben op de instelling en werking van het monopolie (of de exclusieve 

dienstverlening van algemeen belartg), maar met het monopolie verband houden en het intracommu-

nautair verkeer belemmeren, worden onderworpen aan een strengere proportionaliteitstoets. Dit kan het 

geval zijn wanneer het `hoofd'-monopolie op de organisatie van een loterij of kansspel wcirdt aange-

vuld met monopolierechten voor bijvoorbeeld de productie of toelevering van speelautotriaten of andere 

aan de eigenlijke organisatie van het kansspel flankerende goederen of diensten. Los van de mogelijke 

(met het Europees recht onverenigbare) discriminerende gevolgen die daaruit lawmen resulteren, kan 

daarin ook een misbruik van machtspositie schuilen, zodat de beperking, zoals hoger vernield, enkel nog 

op grond van de noodzakelijkheidstest kan worden gerechtvaardigd. De geschilctheid van Of noodzaak 

aan beperkingen op de aan een loterij of kansspel verbonden nevenmarIcten zal evenwel niet zo 

maldcelijk aantoonbaar zijn. 

Het is in de huidige stand van de rechtspraak onduidelijk of de toekenning van exclusieverechten in de 

loterij- en kansspelensector volgens de regels van de openbare aanbestedingen dient te verlopen. De 

groeiende tendens om onderhavige sectoren tot de Europese openbare orde te rekenen, kan een 

aanwijzing zijn dat de betroldcen dienst gezien moet worden als een dienst die voorziet in behoeften van 

algemeen belang, andere dan deze van industriele en corrunerciele aard. In dat geval zouden de 

aanbestedingsprocedures moeten worden nageleefd. 
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Bijlage I 

Analyse van de Nederlandse kansspelwetgeving 

1. 	Uitgangspunt van de Wet op de Kansspelen (WKS) 

Het stelsel van vergunningen en bestuurlijk toezicht ingevolge de WKS beoogt de burger te beschermen tegen 

overmatig gokgedrag en de kansspelmarkt zoveel mogelijk te kanaliseren. 1  

Samengevat worden de pijlers van het Nederlandse kansspelbeleid gevormd door: 

• Het in goede banen leiden (kanaliseren) van de menselijke speelzucht door een beperkt en genormeerd 

aanbod, met het oog op de bescherming van de spelers, de integriteit van het spel en het tegengaan van 

uitwassen en misstanden; 

• De fondsenwerving: het ten goede Iaten komen van de opbrengsten van het kansspel aan de staatskas en 

andere goede doelen. 

• Het tegengaan van de illegaliteit of van het wegvloeien van gelden naar buitenlandse aanbieders. 2  

In het licht van het bovenstaande zijn er wettelijke beperkingen gesteld aan het aanbieden en deelnemen aan 

kansspelen. Die wettelijke beperkingen dienen in het licht van de Europese regels inzake het vrij verkeer van 

diensten (art. 49 t/m 55 van het EG-Verdrag), vrij verkeer van goederen (art. 23 t/m 24 van het EG-Verdrag) en 

vrij verkeer vestiging (art. 43 t/m 48 van het EG-Verdrag) en de mededingingsregels (art. 81 en 82 EG van het 

EG-Verdrag) te worden getoetst. Bovendien lcunnen de aanbestedingsregels van belang zijn. 

Alvorens hiertoe overgaan zal in het kort de structuur van de WKS worden beschreven. Ook wordt aandacht 

besteed aan andere wetgeving die invloed heeft op het aanbieden en deelnemen aan kansspelen. 

	

2. 	Structuur WKS 

	

2.1 	Het Begrip Kansspel 

Het begrip Kansspel wordt zeer ruim geformuleerd in Art. 1 van de WKS. Ingevolge deze bepaling is een 

kansspel: een gelegenheid waarbij men kan mededingen naar prijzen of premies en indien de aanwijzing der 

winnaars geschiedt door enige kansbepaling, waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed 

kunnen uitoefenen. 

Op grond van Art. la WKS valt het piramide spel hier ook onder. Onder het piramide spel wordt verstaan een 

gelegenheid waarbij deelnemers een goed afgeven of een verplichting aangaan, teneinde daaruit een voordeel te 

verwerven dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van een goed of het aangaan van een verplichting 

door latere deelnemers. 

De zinssnede door enige kansbepaling, waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen 

uitoefenen, is zeer ruim. Door deze mime formulering wordt het gevaar gecreaerd, dat er beperkingen op het 

I  http://www.minjust.nVb_organ/dbz/kansspel/algemeen/index.htm 



aanbod van kansspelen en de deelname hieraan worden gelegd, terwijl dit uit het oogpunt van de bescherming van 

de consument tegen de gevaren voor gokverslaving noch noodzalcelijk noch proportioned l is. 

In de jurispnidentie en in de WKS zelf is dit begrip nader ingekleurd. 

Volgens de Hoge Raad is voor het criterium door enige kansbepaling, waarop de deelnemers in het algemeen 

geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, beslissend, welke resultaten de grote meerderheid der spelers in de 

praktijk bij het spel behaalt. 3  Dit hoeft niet enkel te worden bepaald, door de vaststelling van het in feite behaalde 

spelresultaat van een statistisch relevant aantal spelers in een statistisch evenzeer relevant tijdsbestek. Tot het 

bewijs van het bestaan van een kansspel kan de rechter komen op grond van verklaringen van getuigen en 

deskundigen nopens het spel en de wijze waarop dit in het algemeen in de pralctijk pleegt te worden gespeeld. 4  

Hieraan doet niet af, dat de doorsneespeler kan aanleren het spel aldus te spelen dat hij zijn winstkansen vergroot, 

aangezien niet de in abstracto bestaande mogelijkheid de uitkomst van het spel in overwegende mate te 

beinvloeden beslissend is, maar de wijze waarop het spel in het algemeen in de praktijk pleegt te worden 

gespeeld. 5  

In de WKS wordt het mogelijk gemaalct dat voor het organiseren van bepaalde kansspelen enkele exclusieve 

rechten worden verleend. Zij kleuren het ruime begrip van Art. 1 onder a dus ook nader in. 

In het hiernavolgende zullen deze exclusieve rechten besproken worden. 

	

3. 	Exclusieve rechten 

	

3.1 	Vier verboden van Art. 1 

Art. 1 bevat vier verboden. 6  

Ten eerste is het op grond van de WKS verboden zonder vergunning gelegenheid te geven tot deelname aan een 

kansspel. 

Ten tweede is het verboden, de deelneming aan zo'n gelegenheid , gegeven zonder vergunning ingevolge de 

WKS, het zij deelneming aan een overeenkomstige gelegenheid buiten het rijk in Europa, te bevorderen of daartoe 

voor openbaannalcing of verspreiding bestemde stuldcen in voorraad te hebben. 

Ten derde is het verboden deel te nemen aan een kansspel, indien men weet dat voor het geven van daarvan geen 

vergunning ingevolge de 'WKS is verleend. 

Ten vierde is het verboden opzettelijk in strijd met de waarheid het vermoeden te wekken dat voor een 

gelegenheid tot deelname aan een Kansspel ingevolge de WKS een vergunning is verleend, of dat aan de 

verleende vergunning geen voorschrift of niet al de gestelde voorschriften zijn verbonden. 

2  `Nota Kansspelen Herrijkt', Kamerstuldcen II, 1995/96, 24 557, nr. 2, p. 4. 
3  HR 21december 1965, NJ 1966, 364, saturnespel, HR 21 januari 1986, NJ 1986, 444, blackjack, FIR 14 maart 1989, NJ 1990, 330, baccarat, 
HR 14 maart 1989, NJ 1990, 330, kippy-kippy, Rb. Breda 1 juli 1994, KG 1994, 295, EurObsGame (Eurospel). HR 19 November 1991, NJ 
1992, 305, Sweepstake. 
4  Hoge Raad 3 maart 1998, NJ 1999, 59, 7-Card Stud. Zie ook President van de Rechtbank Maastricht, 18 juli 1997, KG 1997/300, Dreumes 
24. 
3  HR 25 juni 1991, NJ 1991, 808, golden-ten. 
6  Art. 1 WKS. 



3.2 	Art. 3 vergunningen 

Op grond van Art. 3 WKS kan voor het geven van een gelegenheid tot deelname aan een kansspel een verginming 

worden verleend, indien deze gelegenheid wordt opengesteld uitsluitend teneinde met de opbrengst daarvan enig 

algemeen belang te dienen. De vergunning wordt verleend door de burgemeester en wethouders van de gemeente 

waar de aanwijzing van de winnaars zal geschieden, indien de prijzen en premies gezamenlijk geen grotere 

waarde hebben dan f 10 000,- en bij een grotere waarde door de Minister van Justitie. 

Ten aanzien van de verlening van vergunningen voor landelijke en permanente loterijen wordt sinds 1992 een 

restrictief beleid gevoerd. 7  flit beleid werd aangenomen, daar het organiseren van loterijen door particuliere 

ondememers als bran van inkomsten werd ontdelct, blijkens de vele-kennelijk uit commerciale overwegingen-

ingegeven aanvragen een loterij voor enig goed doel te mogen organiseren. 

Er zullen geen vergunningen meer worden verleend voor landelijke en permanente loterijen op grond van Art. 3 

WKS. Ook zal terughoudend gebruik worden gemaalct van de bevoegdheid om op grond van Art. 3 WKS 

incidentele loterijen te organiseren. 

Bovendien mag er geen verruirning worden geboden aan het aanbod van bestaande spelen. Het niveau van de 

huidige vergunningen wordt bevroren, hoewel er wet ruimte is voor productinnovatie. 

Het kabinet wit de concurrentieverhoudingen tussen de legate kansspelaanbieders in evenwicht houden. 

Op grond van Art. 3 WKS is vergtuming verleend aan de Stichting Nationale Postcode Loterit, de Stichting 

Fondsen Promoties9, Stichting Algemene Loterij Nederland en de Stichting Uitvoeringsorgaan Financiale 

Acties 19 . 

Op grond van Art. 6 WKS zijn bij AMVB nadere regels gesteld met betreldcing tot de voorschriften te verbinden 

aan vergunningen op grond van Art. 3 WKS, alsmede met betrekking tot de wijze waarop en de middelen 

waarmede de aanwijzing der winnaars moet geschieden in gelegenheden waarvoor ingevolge de Artt. 3 en 4 

vergunning is verleend." 

3.3 	Staatsloterij 

Het organiseren van een staatsloterij knit enkel plaats vinden indien daarvoor een vergunning is verleend 

overeenkomstig de bepalingen van titel II van de WKS 17 . 

De Minister van Financian, in overeenstemming met de Minister van Justitie, kan aan eon rechtspersoon met 

volledige rechtsbevoegdheid voor een door hem te bepalen duur vergunning verlenen tot het organiseren van de 

staatsloterij. Op grond van het tweede lid wordt de opbrengst van de Staatsloterij-na aftrek van de prijzen en 

kosten-jaarlijks aan de Staat afgedragen." 

Kansspelen Herrijkt, Kamerstukken 11 1995/96, 24 557, 'it. 2, p. 8-9. 
8  Beschikking Postcode Loterij, staatscourant 1997, nr. 248, p. 9. 
9  Beschikking Sponsorloterij, staatscourant 1997, 248, p. 11, zoals gewijzigd bij Beschikking van 26 april 1999, staatscourant 1999, nr. 80, p. 
6. Met ingang van 17 april 1997 is de Sponsorloterij feitelijk overgenomen door de Postcodeloterij. Jaarverslag 1998, College van Toezicht op 
de Kansspelen, p.43. 
19  Beschilcking Bankloterij en Giroloterij, Staatscourant 1997, nr. 248, p. 8. 
II  Kansspelenbesluit, Besluit van 16 december 1964, Stb 509, tot vaststelling van de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in Art. 6 van 
de Wet op de Kansspelen, zoals gewijzigd bij besluit van 26 oktober 1995, staatsblad 523. 
I2Art. 8 WKS. Op grand van het tweede lid van Art. 8 WKS wordt ander een staatsloterij verstaan: een loterij waarbij door trekking de 
nummers van de deelname bewijzen warden aangewezen waarop de prijzen vallen en waarbij ten minste 60% van de door de deelnemers 
betardde inleg aan prijzen wordt uitgeloofd. 



Op grond van Art. 2 van de Beschildcing Staatsloterij wordt aan de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij 

(SENS) voor onbepaalde duur vergunning verleend tot het organiseren van de staatsloterij. I4  

Op grond van Art. 10 WKS kan de Minister van Financien, in overeenstemming met de Minister van Justitie 

voorschriften verbinden aan het organiseren van de Staatsloterij. Deze zijn eveneens opgenomen in de 

Beschikking Staatsloterij en hebben onder andere betrekking op het aantal loterijen dat per jaar wordt gehouden, 

de mogelijkheid tot het uitgeven van deelloten, de maximumverkoopprijs van loten, de wijze waarop de 

trekkingen plants vinden, de eisen aan organisatie en product, de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de 

prijzen betaalbaar zijn, het van overheidswege te houden toezicht op de naleving, de inrichting van het jaarlijks 

door de rechtspersoon van zijn werlczaamheden en de fmanciele resultaten daarvan uit te brengen I7rslag en de 

wijze van publicatie van dat verslag." 

De vergunning kan worden ingetrokken, indien de vergunningvoorschriften worden overtreden. 161  

De Stichting draagt zorg voor een goed regionaal verspreid verkoopnet dat voor zover het gaat om het 

verkoopgebied in Nederland toegankelijk moet zijn voor groepen uit alle lagen van de bevolking. I7  

De Stichting draagt er zorg voor, dat aan wervings- en reclame activiteiten op zorgvuldige en evenwichtige wijze 

vorm wordt gegeven, waarbij in het bijzonder wordt gewaalct tegen het aanzetten tot onmatige deelneming aan de 

door de stichting georganiseerde kansspelen. 

De Stichting neemt bij haar wervings- en reclameactiviteiten de haar door de Minister gegeven aanwijzingen, 

gehoord het college, in acht. 

Op grond van Art. 13 WKS is het behoudens de door SENS uitdrukkelijk verleende toestemming verboden, 

onverschillig voor welk doe en onverschillig op welke wijze, gebruik te malcen van of invloed toe te kennen aan 

de uitslag van de trekkingen in de staatsloterij. 

Op grond van Art. 14 WKS is het aan een ieder verboden, behoudens aan degenen die daartoe lcrachtens SENS 

uitdrukkelijk zijn gemachtigd, bij wijze van beroep of gewoonte loten of gedeelten van loten in de staatsloterij of 

onder deze naam te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, uit te delen of ten verkoop of ter uitdeling in 

voorraad te hebben, af te lossen of op enige andere wijze de middellijke of onmiddellijke deelnerning in 

voormelde loterij open te stellen of te bevorderen. 

3.4 	Instantloterij 

Er mag uitsluitend tot het organiseren van een instant loterij worden overgegaan indien daarvoor een vergunning 

is verleend overeenkomstig titel 11 A WKS. 18  

Ministers van Justitie, van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ktumen met het oog op de belangen van de 

instellingen werkzaam ten algemene nutte, in het bijzonder op het gebied van sport en lichamelijke vorming, van 

cultuur, het maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid, aan den rechtspersoon met volledige rechtsbevoegd 

voor een door hen te bepalen duur vergunning verlenen tot het organiseren van een instantlotere 

13  Art. 9 WKS. 
14  Beschikking Staatsloterij, 15 juni 1992, staatscourant 1992, nr. 121, zoals gewijzigd bij beschikking van 14 augustus 1996, staatscourant 
157, en zoals gewijzigd bij beschiklcing van 16 januari 1999, staatscourant 1999, nr. 19. 
15  In de beschildcing Staatsloterij zijn nadere voorschriften opgenomen. 
16  Art. 11 WKS. 
"Art. 12 WKS. 
IS  Art. 14a WKS. Op grond van het tweede lid wordt onder een instantloterij verstaan een loterij waarbij de prijsbepaling van de winnende 
loten geschiedt voordat een aanvang wordt gemaalct met de uitgifte van de deelname bewijzen. 
19  Art. 14b WKS. 



De opbrengst van de instantloterij-na aftrek van prijzen en kosten- komt ten goede aan de belangen die de 

rechtspersoon beoogt te dienen met het organiseren van de instantloterij. Van de opbrengst wordt tenminste 47,5% 

bestemd voor de uitkering van prijzen. 

In Art. 2 van de Beschildcing Instantloterij w  wordt aan de Stichting Nationale Instantloterij voor de duur van vijf 

jaar vergunning verleend tot het organiseren van instantloterijen. Aan de vergunning zijn nadere voorschriften 

verbonden op grond van Art. 14C WKS. 

Personen die de leeftijd van 18j 	nog niet hebben bereilct, mogen niet aan de instantloterij deelnemen 2I . 

Op grond van Art. 6 van de Beschilcking, mogen per kalendeijaar ten hoogste 120 miljoen loten worden 

uitgegeven. Per instantloterij wordt van de Bruto-opbrengst tenminste 47,5% en ten hoogste 50% bestemd voor 

uitkering van de prijzen. De inleg bedraagt tenminste 1 2,50 en ten hoogste f 5,00 per lot. 

In Art. 8 van de Beschikking wordt bepaald dat het aantal verkooppunten van de instantloterijen ten hoogste 5000 

mag zijn. Bovendien worden een aantal plaatsen in het tweede lid uitgesloten als verkooppunt. 

Op grond van Art. 8 a van de Beschikking is de Stichting onder bepaalde voorwaarden gerechtigd tot het 

organiseren van instantloterijen ten behoeve van derden. 

De deelname bewijzen zijn aan de voorzijde voorzien van de duidelijk leesbare tekst Woorkom gokverslaving-

Speel met mate'. 

3.5 	Sportprijsvragen 

Men is enkel tot het organiseren van sportprijsvragen gerechtigd, indien daarvoor overeenkomstig Titel III van de 

WKS vergunning is verleend. 22  

Aan de deelnemers aan een sportprijsvraag kan tevens gelegenheid worden gegeven tot deelneming aan een 

kansspel waarbij de volgnummers van de deelnamebewijzen aan de sportprijsvraag de lotnummers volgen. 

De Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kunnen met het oog op de belangen van de 

instellingen werkzaam ten algemenen nutte, in het bijzonder op het gebied van sport en lichamelijke vorming, van 

de cultuur, het maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid, aan den rechtspersoon met volledige 

rechtsbevoegdheid voor een door hen te bepalen duur vergunning verlenen tot het organiseren van 

sportprijsvragen 23 . 

De opbrengst van een prijsvraag-na aftrek van de prijzen en kosten- komt ten goede aan de belangen, die de 

rechtspersoon beoogt te dienen met het aanleggen en het houden van sportprijsvrag en24 

Van de gezamenlijke opbrengst van de ingevolge deze titel en titel IV (Totalisator) georganiseerde kansspelen 

wordt, gerekend over een kalenderjaar, ten minste 47,5% bestemd voor uitkering aan prijzen. 

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, mogen niet deelnemen aan het kansspe1. 25  

20 Beschikking Instantloterij 1999, Staatscourant 1997, nr. 249, p. 10. 
II  Art. I4d WKS 
"Art. 15 WKS. Op grond van het tweede lid wordt onder sportprijsvragen verstaan prijsvragen, welke crop zijn gericht deelnemers uitslagen 
van tevoren aangekondigde sportwedstrijden, met uitzondering van harddraverijen en paarderennen, te doen raden of voorspellen. Indien een 
of meer aangekondigde sportwedstrijden op de bepaalde dag geen doorgang vinden, kan voor de niet gespeelde wedstrijden een vervangende 

uitslag gelden. 
"Art. 16 WKS. 
24  Art. 16, lid 2 WKS. 
25  Art. 20 WKS. 



In de Beschikking Sport Totalisator 26  wordt voor een periode van vijf jaar aan de Stichting de Nationale 

Sporttotalisator, voor een periode van vijf jaar vergtuming verleend tot het organiseren van sportprijsvragen en 

lotto's, alsmede van het aan deze kansspelen verbonden cijferspel. 

Op grond van Art. 21 'WKS en Art. 2, lid 2 van de Beschildcing zijn er voorschriften verbonden aan de 

vergunning. 

Op grond van Art. 6 van de Beschildcing organiseert de stichting ten hoogste 370 sportprijsvragen per 

kalenderjaar. Aan de sportprijsvragen kan worden deelgenomen middels on-line registratie via de verkooppunten. 

Aan de sportprijsvraag 'score' kan eveneens worden deelgenomen door aanmelding van de voorspelling via de 

electronische weg. 

Op grond van Art. 7 van de Beschildcing organiseert de Stichting ten hoogste 370 lotto's per kalenderjaar. Aan de 

lotto kan worden deelgenomen via de verkooppunten clan wel middels het afsluiten van een abonnement, 

rechtstreeks bij de stichting of door tussenkomst van medewerkende verenigingen of verkooppunten. 

Op grond van Art. 8 organiseert de stichting ten hoogste 60 cijferspelen per jaar. 

Op grond van Art. 8a van de Beschildcing draagt de stichting er zorg voor dat aan wervings- en reclameactiviteiten 

op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt gegeven, waarbij in het bijzonder wordt gewaalct tegen het 

aanzetten tot onmatige deelneming aan de lcrachtens de onderhavige beschikking georganiseerde kansspelen. 

De formulieren voor deelneming aan de dagelijkse lotto dienen aan de voorzijde te zijn voorzien van de duidelijk 

leesbare tekst `ZET NIET ALLES OP HET SPEL-Speel met mate'. 

De stichting neemt bij haar wervings- en reclameactiviteiten de haar door de Ministers gegeven aanwijzingen in 

acht. 

3.6 	De Totalisator 

Tot het organiseren van een totalisator kan uitsluitend worden overgegaan, indien daarvoor overeenkomstig de 

bepalingen van deze titel vergtmning is verleend. 27  

De Ministers van Landbouw en Visserij en van Justitie kunnen aan 

den rechtspersoon met volledige rechtsbevoegclheid voor een door hen te bepalen tijd vergunning verlenen tot het 

organiseren van een totalisator. 28  

De Ministers kunnen voorschriften verbinden aan de vergunning tot het organiseren van een totalisator 29 . 

In Art. 2 van de Totalisator Beschildcing 1998 30  wordt voor een periode van vijf jaar de vennootschap vergunning 

verleend tot het organiseren van een totalisator op de uitslag van harddraverijen en paarderennen. De 

vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Autotote Nederland b.v., gevestigd te 

's-Gravenhage. 

De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat en is slechts geldig indien Autotote Corporation Inc., 

gevestigd te New York, U.S.A., of een 100% dochtervennootschap van Autote Corporation Inc. enig 

26  Beschikking Sporttotalisator, staatscourant 1997, nr 249, p. 11. 
27  Art. 23 WKS. Op grond van het tweede lid wordt onder totalisator verstaan elke gelegenheid, opengesteld om op de uitslag van 
harddraverijen en paarderennen te wedden, met dien verstande dat het totaal van de inleg, behoudens bij of krachtens de wet toegestane aftrek, 
verdeeld zal worden onder degenen die op de winnaar of op een der winnaars hebben gewed. 
2°  Art. 24 WKS. 
29  Art. 25 WKS. 
3°  Beschikking van 29 juni 1998, Staatscourant 1999, nr. 121, p. 9. 



aandeelhouder van de vennootschap is, en onder gehoudenheid van Autote Corporation Inc. in te staan voor de 

nakoming van alle verplichtingen van de vennootschap onder de vergunning. 

Op grond van Art. 3 van de Beschilcicing is het de vennootschap toegestaan de totalisator te organiseren: ten 

aanzien van harddraverijen en paarderennen die worden gehouden onder auspicien van NDR 31  op de koersdagen 

en op de batten die zijn vermeld op de door de NDR na overleg met de vennootschap vastgestelde en 

gepubliceerde koersagenda. 

Ook is het de vennootschap toegestaan de totalisator te organiseren ten aanzien van harddraverijen en 

paarderennen in het buitenland, voor zover zij worden gehouden onder auspicien van een daartoe in het 

betreffende land aangewezen officiele organisatie of instantie, waarbij de weddenschappen, die ter zake zijn 

afgesloten in de deelnemende landen, kunnen worden samengevoegd tot een gemeenschappelijke pool ten 

behoeve van het voor uitkering beschikbare bedrag. 

Op grond van Art. 4 van de Beschilcking is het de vennootschap toegestaan weddenschappen af te sluiten op de 

batten als hierboven vermeld, in wedkantoren, wedcafe s, verkooppunten, speelcasino's, in speelautomatenhallen, 

voor zover dit lcrachtens de door de burgemeester afgegeven vergunning is toegestaan.Op grond van het tweede 

lid is het de vennootschap voorts toegestaan weddenschappen af te sluiten langs direct dectronische weg. In de 

Art.en 12 tot en met 14 worden nadere eisen gesteld aan het gebruik van de locaties voor het organiseren van de 

totalisator. 

De verleende vergiuming worden ingetrokken, indien de vastgestelde voorschriften worden overtreden. 32  

3.7 	De Lotto 

Men kan enkel tot het organiseren van een lotto overgaan indien daarvoor vergunning is verleend overeenkomstig 

Titel IVa.33  

Aan de deelnemers aan een lotto kan tevens gelegenheid worden gegeven tot deelneming aan een kansspel, 

waarbij de volgnummers van de deelnamebewijzen aan de lotto de lotnummers vormen. 34  

De Minister van Justine en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kunnen met het oog op de belangen van de 

instellingen werkzaarn ten algemenen nutte, in het bijzonder op het gebied van sport en lichamelijke vorming, van 

de cultuur, het maatschappelijk welzijn en de vollcsgezondheid, aan de lcrachtens Art. 16 aangewezen 

rechtspersoon voor een door hen te bepalen duur vergunning verlenen tot het organiseren van lotto's. 33  

De opbrengst van de lotto dient -na aftrek van prijzen en kosten-ten goede te komen aan de belangen, die de 

rechtspersoon met het aanleggen en houden daarvan beoogt te dienen. 36  

Op grond van het derde lid wordt van de gezamenlijke opbrengst van de ingevolge deze titel en titel III 

georganiseerde kansspelen, gerekend over een kalenderjaar, tenminste 47,5% bestemd voor uitkering aan prijzen. 

Op grond van de Beschilcking Sporttotalisator wordt aan de Stichting de Nationale Sporttotalisator voor een 

periode van vijfjaar vergunning verleend lotto's te organiseren. 

Zie verder hetgeen bij sportprijsvragen is venneld. 

31 0p grond van Art. I van de Beschiklcing is de NDR: Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, gevestigd te 's —Gravenhage. 
12  Art. 26 WKS 
11  Art. 27a WKS. Op grond van het tweede lid wordt onder lotto verstaan een kansspel dat crop is gericht deelnemers een aantal symbolen te 
doen voorspellen, die door loting of trekking worden verkregen tilt een van tevoren opgegeven aantal symbolen. 
11  Art. 27 a, lid 3 WKS. 
15  Art. 27 b, lid I WKS. 
116  Art. 276, lid 2 WKS. 



3.8 	Casinospelen 

Volgens Art. 27 g WKS kan men enkel tot het organiseren van een speelcasino overgaan, indien daarvoor 

overeenkomstig de bepalingen van Titel IVB vergunning is verleend. 37  

De Ministers van Justitie en van Economische Zaken ktumen aan den rechtspersoon met volledige' 

rechtsbevoegdheid voor een door hen te bepalen duur vergunning verlenen tot het organiseren van speelcasino's. 38  

Op grond van het tweede lid strekt de opbrengst van de speelcasino- na aftrek van de prijzen en kosten-ten bate 

van de schatkist. 

Op grond van het derde lid behoeft de vestiging van een speelcasino de voorafgaande instemming van de raad van 

de betrokken gemeente. 

hierboven vermelde speelcasino's. 

Op grond van de Beschildcing Casinospelen 1996 39  wordt voor onbepaalde duur vergunning verlernd tot het 

organiseren van een speelcasino in de gemeenten Zandvoort, Vallcenburg, 's-Gravenhage, Breda, Groningen, 

Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Enschede en Haarlemmermeer, aan de Nationale 

Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland, handelende onder de naam 'Holland Casino's'. Ook 

wordt vergunning verleend voor het voor onbepaalde duur aanwezig hebben van kansspelautomaten in de 

Op grond van Art. 27i kunnen de Ministers voorschriften verbinden aan de vergiuming tot het organiseren van 

speelcasino's. Deze voorschriften ktumen betrekking hebben op: 

a) De gemeenten waar een speelcasino kan worden gevestigd 

b) Het aantal en soort van de te organiseren spelen en de wijze waarop deze worden beoefend, alsmede de 

overige toe te laten activiteiten. 

c) De minimum en de maximum inzet per persoon en per speelkans, alsmede de overige aan deelneming te 

stellen voorwaarden. 

d) Het waarborgen van een eerlijk en betrouwbaar spelverloop en het voorkomen van fraude eri misbruik. 

e) De wijze van werving en reclame. 

f) De administratie en de dekking van de aan de organisatie verbonden kosten 

g) De statuten en reglementen van de rechtspersoon 

h) Het van overheidswege te houden toezicht op de naleving 

i) De inrichting van het jaarlijks door de rechtspersoon van zijn werlczaamheden en de financiele resultaten 

daarvan uit te brengen verslag en de wijze van publicatie van dat verslag. 

In Art. 4 van de Beschikking wordt aangegeven welke casinospelen uitsluitend mogen worden aangeboden. 

"Onder speelcasino wordt verstaan de voor het publiek opengestelde of bedrijfsmatig gedreven inrichting, waar door middel van 
gemeenschappelijk beoefende kansspelen aan de deelnemers de gelegenheid wordt gegeven om mede 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. 
38  Art. 27 H WKS 
39  Beschikking van 19 december 1997, staatscourant 1997, nr. 248, P.  7., zoals gewijzigd bij beschilcking van 1 juli 1998, staatscourant 1998, 
nr 132, p. 9. 



Op grond van Art. 14, lid 2 van de Beschildcing draagt de Stichting zorg voor een evenwichtig beleid op het 

gebied van de wervings- en reclameactiviteiten en neemt daarbij de haar door de Ministers gegeven aanwijzingen 

in acht. 

Op grond van Art. 27 k WKS kan de vergunning worden ingetrokken indien de vergunningvoorschriften worden 

overschreden. 

3.9 	Prijsvragen 

Art. 28 WKS verbiedt zonder vergunning de gelegenheid open te stellen tot het mededingen naar een prijs of 

premie verbonden aan een prijsvraag van welke aard ook, indien aan die mededinging andere voorwaarden zijn 

gesteld dan het verrichten van een wetenschappelijke, kunstzinnige of technische prestatie en de uitgeloofde prijs 

of premie een waarde heeft van meer dan fl 5000,-. De vergunning wordt verleend door Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente waar de aanwijzing van de wirmaars zal geschieden, indien de prijs of premie geen 

grotere waarde heeft dan fl 10 000,- en bij een grotere waarde door onze Minister van Justitie. 

Op grond van het tweede lid, kan een vergunning in het eerste lid alleen worden verleend voor gelegenheden, 

opengesteld teneinde met de opbrengst enig algemeen belang te dienen. 

3.10 	Toezicht 

Van belang is dat er permanent toezicht is op de vergunninghouders. Het restrictieve beleid ten aanzien van de 

vergunning verlening zou niet gerechtvaardigd kunnen worden, indien de vergunninghouders ongecontroleerd 

kansspelen kunnen aanbieden.Ten eerste is er sprake van preventief toezicht, daar men enkel mag overgaan tot het 

organiseren van een kansspel indien daarvoor vergtuuting is verleend. Bij de aanvraag van de vergunning wordt 

beoordeeld of de aanvrager aan de eisen van de WKS en de vergunningvoorschriften voldoet. Ten tweede is er 

sprake van permanent toezicht op naleving van deze vergunningvoorschriften door het College van Toezicht op de 

Kansspelen. 

3.10.1 College van Toezicht op de Kansspelen 

Ingevolge de Memorie van Toelichting behoort het tot de taakstelling van het College om bijdrage te leveren aan 

het voorkomen en het tegengaan van aan een kansspel verbonden negatieve maatschappelijke effecten. 4°  

Op grond van Art. 33, lid 2 WKS heeft het College tot taak de Minister van Justitie en de Ministers wie het mede 

aangaat, te adviseren alsmede desgevraagd inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling van de 

uitvoerbaarheid van de van voorgenomen wettelijke voorschriften en algemene beleidsvoomemens, voor zover 

deze betrelcking hebben op kansspelen. 

Op grond van Art. 34 WKS wordt het College gehoord over het voomemen tot verlening, wijziging of intrekking 

van de vergunningen als bedoeld in de Am. 9, 14b, 16, 24, 276, 27h en 30 g WICS, alsmede in Art. 3 van de wet 

voor zover de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde hebben dan 

flO 000,-. 

Op grond van het tweede lid van Art. 34 WKS ziet het College toe of de vergunninghouders de WKS, 

vergunningvoorschriften en hun statuten en reglementen naleven. 



In het derde lid van Art. 34 WKS, staat dat goedkeuring van statuten en reglementen van de vergunninghouders 

niet wordt verleend door de Minister van Justitie of door een van de Ministers wie het mede aanga'at, dan nadat het 

college is gehoord. 4I  

Op grond van Art. 35 WKS bevordert het college overleg, coardinatie en samenwerking tussen de instellingen en 

personen waaraan door de Minister van Justine of een van onze Ministers wie het mede aangaat vergunning is 

verleend ingevolge de WKS. 

Op grond van het tweede lid kan het College in het belang van het voorkomen en tegengaan van negatieve 

maatschappelijke effecten, overeenkomstig bij algemene maatregel van Bestuur gegeven regels, de in het eerste 

lid bedoelde instellingen en personen aanbevelingen doen. 42  Op grond van Art. 8 van het Besluit College van 

Toezicht op de Kansspelen, kan het College aanbevelingen doen met betreldcing tot: 

a) De wijze van werving en reclame; 

b) Het waarborgen van een eerlijk en betrouwbaar spelverloop en het voorkomen van fraude en misbruik; 

c) De vestiging van voor het publiek opengestelde inrichtingen waar gelegenheid wordt gegeveti tot beoefening 

van een kansspel of waar deelnamebewijzen aan een kansspel verlcrijgbaar worden gesteld, aismede elke 

overige wijze waarop de deelname aan een kansspel mogelijk wordt gemaakt. 

Indien het College van oordeel is, dat een overeenkomstig Art. 8 gegeven aanbeveling niet, of nier voldoende 

wordt nageleefd door een instelling of persoon tot wie de aanwijzing is gericht, brengt het College daaromtrent 

rapport uit aan de Minister van Justitie en de Ministers wie het mede aangaat. 43  

Het is aan de Ministers desgewenst maatregelen te treffen. 

4. 	Concurrentie tussen de houders van landelijke vergunningen voor het organiseren van 
loterijen 

Uit het voorgaande blijkt dat er exclusieve rechten bestaan voor het organiseren van de staatsloterij, de postcode 

loterij, de bank- en giroloterij, de instantloterij, de lotto, sportprijsvragen en het cijferspel. 

Zoals reeds vermeld voert de Minister een restrictief beleid bij het verlenen van nieuwe vergurmingen voor het 

organiseren van landelijke permanente loterijen." Ook zullen de bestaande vergunningen niet worden verruimd, 

waarbij wet ruimte is voor productinnovatie. Een vraag die in het kader van het Europese 

proportionaliteitsbeginsel van belang is, of er nog spralce kan zijn van concurrentie tussen de loterijen. 

Hierbij is van belang het besluit van de dg NMa ten aanzien van een voorgenomen fusie tussen landelijke 

loterijen. 45  

Kamerstukken 11, 1993/94, 23 605, P.  3 (MVAII) 
41  Op grond van Art. 3 van het Besluit College van Toezicht op de Kansspelen( Staatsblad 1995, 595) worden de adviezen als bedoeld in Art. 
34, lid 1 en lid 3 WKS niet vastgesteld clan nadat de betrolcken rechtspersoon in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. 
Volgens het tweede lid kan de toepassing van het eerste lid achterwege blijven indien: 
a)de vereiste spoed zich daartegen verzet; 
b)de betrokken rechtspersoon tegen het advies naar verwachting geen bedenking zal hebben. 
42  Besluit van 6 december 1995, houdende vaststelling van het Besluit College van Toezicht op de Kansspelen, Staatsblad 595. 
43  Art. 10 WKS. 
44  Het door de Minister voorgestane beleid spoorde niet met de beslissing tot goedkeuring van de reglementen van SENS, die SENS in staat 
stelde binnen de bestaande vergunning een verjaardagsloterij te organiseren. President Rechtbank Amsterdam, 7 april 1998, KG 1998/209. 

Zaak 807, Staatsloterij/Lotto/BankGiroloterij, 29-03-1999. 



Op 23 februari 1999 hebben de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS), de Stichting De Nationale 

Sporttotalisator (SNS/NIL) en de Stichting Uitvoeringsorgaan Financiele Akties (SUFA) een melding van een 

concentratie in de zin van Art. 34 van de Mededingingswet" bij de dg NMa gedaan. 

De concentratie zal leiden tot een samengaan van de exploitatie van de Staatsloterij, de lotto, de dagelijkse lotto's, 

Sportprijsvmgen, cijferspelen, Lucky 10, de Instantloterij en de BankGiroloterij. 

Naar aanleiding van de melding heeft de dg NMa onderzocht of voor de concentratie een vergtuming is vereist, 

daar hij reden heeft om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische maehtspositie kan 

ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of 

een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd." 

Voor de beoordeling van deze vraag gaat de dg NMa uit van de marlct voor niet-risicovolle kansspelen in 

Nederland. Tot de niet-risicovolle kansspelen behoren de algemene loterijen, de (dagelijkse)-lottospelen, de 

sportprijsvragen, de totalisator, de krasloterij en enkele kleine kansspelen. De NMa gaat voor de beoordeling niet 

uit van een verdere onderverdeling van de markt voor niet-risicovolle kansspelen, daar de uiteindelijke 

mededingingsrechtelijke beoordeling hierdoor niet wordt beinvloed." 

Naast de marlct voor niet-risicovolle kansspelen, onderscheidt de dg NMa de marlct voor contante distributie van 

loten als afzonderlijke productmarkt." De loten van de Staatsloterij en van de SNS (loten voor de lotto, lucky 10, 

lcrasloten, sportprijsvragen), zijn via verkooppunten verkrijgbaar. De Staatsloterij en de SNS onderhouden 

daartoe een netwerk van kansspelverkopers. Dit zijn over het algemeen sigaren- of tijdschriftenwinkeliers, 

benzinestations of drogisterijen. 

De markt voor niet-risicovolle kansspelen is volgens de dg NMa nationaal. Als reden daarvoor geeft de dg de 

regulerende en beperkende werking die van de nationale wetgeving uitgaat, de belemmeringen die daarrnee voor 

vestiging van buitenlandse loterij instellingen bestaan, het belang van een netwerk van verkooppunten en de 

beperkte mogelijkheden voor werving en reclame vanuit het buitenland." 

De kansspelverkopers die actief willen zijn op het gebied van de distTibutie van een landelijke loterij kunnen zich 

tot eon van de twee landelijke exploitanten wenden. Art. I, onder b, verbiedt het bevorderen van deelneming aan 

buitenlandse kansspelen. De relevante geografiche markt voor de contante distributie van loten van nationale 

loterijen is derhalve nationaa1. 51  

Na de vaststelling van de relevante markt onderzoelct de dg de effecten van de concentratie op deze markt. 

De dg NMa overweegt, dat hoewel er spralce is van een sterke mate van regulering op de kansspelmarkt, dit niet 

uitsluit dater geen mededinging op deze marlct mogelijk of aanwezig is. Volgens de dg NMa is er binnen de 

ruimte die de regelgeving biedt wel degelijk ruimte voor mededinging 52  

De dg NMa onderbouwt deze conclusie door verwijzing naar de jaarverslagen van partijen zelf, uit het onderzoek 

dat destijds is opgesteld naar de mogelijkheden van samenwerking tussen de Staatsloterij en SNS, uit 

opmerkingen van de grootste concurrent en derden uit de marIct, uit de Nota Kansspelen Herrijkt, alsmede uit de 

verschillende door economen verrichte marktonderzoeken. 

" Wet van 22 mei 1997, houdende nieuwe regels omtrent economische mededinging (Mededingingswet). 
47  Art. 37, lid 2 Mededingingswet. 
48  Ro 29 Urn 46. 
49  Ro. 47. 
" Ro. 52. 

Ro. 53. 
52 Ro. 55. 



Hieruit komt naar voren, dat hoewel door overheidsregulering verschillende maar niet-alle aspecten van het 

gedrag van de loterijexploitanten zijn vastgelegd, sprake is van onderlinge concurrentie. De exploitanten proberen 

namelijk actief hun omzet te vergroten en de vergroting van de omzetten van de ene loterij heeft effect op de 

omzetten van andere loterijen. Middelen die de exploitanten hiervoor gebruiken zijn reclame via direct-mail, radio 

en televisie, televisieshows, het verhogen van de hoofdprijzen (al dan niet na toestemming daarvoor van het 

betrokken Ministerie), het uitbreiden van het verkooppunten netwerk en het birmen de vergunningen varieren van 

de spelen. 53  

Daar partijen na de concentratie, ongeacht of er wordt gekeken naar de meest nauwe of de meest ruime 

marktafbakening, zal de nieuwe onderneming met een marIctaandeel tussen de 68% en de 73% een zeer sterke 

positie op de markt innemen. Dit is te meer van belang daar de toegang tot de markten afhankelijk is van het al 

dan niet verlcrijgen van een vergunning. In de "Nota Kansspelen herrijkt" is aangegeven dat geen nieuwe 

vergunningen meer zullen worden verleend. 54  

Daarnaast zal de onderneming de positie ook kunnen versterken, doordat de onderneming beter in staat is nieuwe 

variaties te ontwildcelen op de spelen waarvoor al een vergunning aanwezig is doordat de verschillende 

vergunningen bij den bedrijf worden ondergebracht. Verder kan het marketing beleid van de verschillende spelen 

op elkaar worden afgestemd. Ook zal het verkoopnetwerk voor de verschillende spelen groter lcunnen worden, de 

gekoppelde verkoop van verschillende producten zal mogelijk worden en de mogelijkheden voor; het reserveren 

van zendtijd op radio en tv zullen groter worden. Daarnaast zal de onderhandelingspositie voor de inkoop van 

zowel reclame- en mediadiensten als ook tv-shows sterker worden en tenslotte zal het gemaldcelijker zijn om 

"bekende Nederlanders"als presentatoren van de tv-shows aan zich te binden. 55  

Op grond van het bovenstaande concludeert de dg dat als gevolg van de concentratie een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt, die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belenunerd. 56  

Ook is niet uit te sluiten, dat de voorgenomen concentratie tot gevolg kan hebben dat de nieuw te vonnen 

ondememing een economische machtspositie zou lcrijgen ten opzichte van de ondernemingen die actief zijn op het 

terrein van de contante distributie van loten, doordat zij in staat zou zijn eenzijdig de voorwaarden en 

vergoedingen te bepalen. 57  

Op grond van het bovenstaande is een vergunning vereist voor de totstandbrenging van de concentratie. 

Inmiddels heeft de dg NMa de vergunning geweigerd, daar door de fusie een machtspositie zal ontstaan op de 

markt waarop de loterijen concurrreren en wordt de concurrentie op de manct significant belemmerd 58 . 

5. 	Wervings- en reclamebeleid 

Uitgangspunt van de WKS is bescherming van de mens tegen de negatieve effecten van gokverslaving. Derhalve 

zijn er wettelijke beperkingen gesteld aan de deelname aan en het aanbod van kansspelen. Met deze gedachte 

strookt niet indien de vergunninghouders een agressief wervings- en reclame beleid voeren. 

53  Ro. 56. 
Ro. 76. 

55  Ro. 77. 
56  Ro. 78. 
57  Ro. 82. 
58 Persbericht, NMa verbiedt fusie Staatsloterij, Lotto en BankGiroloterij, 13 olctober 1999. 



De grondslag van de beperkingen zou dan namelijk teniet worden gedaan. 

In de Nota "Kansspelen Herijlct" stelde de regering, dat mede ter uitvoering van de motie Schutte d.d. 17 

november 199259, de werving en reclame voor kansspelen zal worden ingeperkt. Het kabinet kiest daarbij primair 

voor zelfregulering en subsidiair voor het via de vergurmingen de branche verplichten deze activiteiten Onclusie0 

de media-activiteiten te beperken. Dit aspect zou uiterlijk 1 januari 1998 geevalueerd dienen te zijn. 69  

Ter nadere invulling van dit uitgangspunt heeft het kabinet het volgende voor ogen: 

• De kansspel branche dient in samenspraak met de Reclamecodecommissie een reclamecode op te stellen. 

Volgens het kabinet moet de code de volgende uitgangspunten bevatten: 

ingetogenheid, evenwichtigheid, verantwoordelijlcheid, terughoudendheid en zorgvuldigheid met het oog op de 

bescherrning van de spelers, in het bijzonder de jeugd en andere Icwetsbare groepen. 

• Verder is in de landelijke vergunnirtgen de verplichting opgenomen dat ministeriele aanwijzingen lcunnen 

worden gegeven met betreklcing tot de wijze van reclame en werving. 

• Verder dient de kansspelbranche via zelfregulering te komen tot gelijlanatige verdeling over de verschillende 

vergunninghouders van de zendtijd via de televisie. 

Ms uitvoering van de motie De Graag c.s. 6I  is niet overgegaan tot inperking van de activiteiten op het gebied van 

werving en reclame voor zover het erkende niet-riskante kansspelen betreft, mede ter bescherming van de 

fondsenwerving. Naar aanleiding van deze motie is in een bezwaarschriften procedure, de bepaling in de 

Beschiklcing Postcode Loterij, die ter uitvoering van de Nota was ingevoegd-te weten dat de Minister de stichting 

aanwijzingen kan geven omtrent haar wervings- en reclame activiteiten, gehoord het college-komen te vervallen. 

De bepaling omtrent de door de Minister in dit verband te geven aanwijzingen is nog wel te vinden in de 

beschildcingen van de andere grote landelijke loterijen maar zal te zijner tijd eveneens komen te vervallen. Tot die 

tijd zal in ieder geval geen uitvoering aan deze bepaling worden gegeven. 

In de beschiklcingen voor de landelijke loterijen wordt wel de bepaling gehandhaafd dat de vergunninghouder zorg 

draagt voor het op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm geven aan wervings- en reclameactiviteiten, waarbij 

in het bijzonder wordt gewaalct tegen het aanzetten tot onmatige deelneming aan de door de vergunninghouder 

georganiseerde kansspelen. 62  

Daamaast kan het College van Toezicht op de kansspelen op basis van Art. 8 sub a van het besluit College van 

toezicht op de kansspelen aanbevelingen doen over de wijze van werving en reclame door vergunninghouders. 63  

6. 	Speelautomaten 

Onlangs is een wet aangenomen die nieuwe regels geeft ten aanzien van het de speelautomatenbeleid, Titel Va 

van de Wet op de Kansspelen 64. Titel Va was reeds ingevoegd in 1986 65, hetgeen de introductie van de 

speelautomaat mogelijk maalcte. De uitgangspunten van de wettelijke regeling waren: 

Kamerstukken II, 1992-1993, 22 269, nr. II 
Nota Kansspelen flerrijkt, p. 13. 

61  Kamerstukken II, 1995196,24 557, nr. 12 
62  Brief van de Staatssecretaris van Justine, Kamerstukken II, 1996/97,24 557, ow. 19. 



• De kennelijke aanwezige behoefte van het publiek om het kansspel door middel van automaten, die uitzicht 

op winst geven, te beoefenen; 

• Het automatenspel mag niet tot zodanige verliezen leiden, dat zwaldcere groepen in onze samenleving worden 

benadeeld; 

• Een redelijke exploitatie van speelautomaten moet mogelijk worden gemaalct teneinde een vlucht in de 

illegaliteit te voorkomen; 

• Er moet een redelijke mate van zekerheid bestaan, dat de regeling wordt nageleefd en dat de handhaving van 

die regeling in opsporings- en vervolgingsteclmisch opzicht geen bijzondere problemen oplevert. 

Met deze vier punten is ook bij het wijzigingsvoorstel rekening gehouden. Bij een afweging van de achterliggende 

belangen is het echter onvermijdelijk, dat sommige uitgangspunten meer gewicht in de schaal leggen dan andere. 

In de wijzigingswet spelen met name de bescherming van de speler en het voorkomen en tegengaan van 

problematisch speelgedrag en gokverslaving een belangrijke ro1 66. 

Met het oog op dit belang is zijn er beperkingen verbonden aan het aanwezig hebben en het exploiteren van 
. 

kansspelautomaten. Deze beperkingen moeten worden geanalyseerd in het licht van de bepalmgen van het vrij 

goederen en diensten verkeer. 

Hieronder zal in het kort de structuur en inhoud van de wetgeving worden weergegeven. 

6.1 	Begrippen 

Voor alle duidelijkheid dient worden aangegeven wat op grond van de wet onder een speelautomaat wordt 

verstaan. 

Een speelautomaat is een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in 

werking gesteld mechanisch 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. 67  

Een behendigheidsautomaat is een speelautomaat, waarvan het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een 

verlengde speelduur of het recht op gratis spellen en het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler 

kan worden beInvloed en het geheel of vrijwel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe 

geboden middelen afhangt of en in welke mate het recht op gratis spelen verlcregen wordt. 68  

Een kansspelautomaat is een speelautomaat, die geen behendigheidsautomaat is. 69  

De bepalingen van Titel Va zijn niet van toepassing op behendigheidsautomaten die zonder middellijke of 

onmiddellijke betaling of inworp door de speler of een derde in werking kunnen worden gesteld en waarvan het 

spelresultaat niet kan leiden tot de onmiddellijke uitkering van prijzen of premies. 79  

Ook is de titel niet van toepassing op bij regeling van de Minister van EZ aangewezen typen van speelautomaten, 

die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebniikt ter gelegenheid van kennissen, en die zodanig zijn 

ingericht, dat het bespelen ervan niet kan leiden tot de uitkering van geldprijzen, of tot de onmiddellijke uitkering 

63  Kamerstukken II, 1998/99, Lijst van Vragen en Antwoorden, p. 16. 
6•1  Wet van 24 December 1998 tot wijziging van de Wet op de Kansspelen (speelautomaten), Staatsblad 1999, 9. 
65  Staatsblad 1985, 600 
66  Kamerstukken II, 1997/98, 25727, nr. 3. 
67  Art. 30 sub a WKS. 
68  Art. 30 sub c WKS. 
69  Art. 30 sub c WKS. 
70 Art. 30a, lid 1 WKS. 



van premies, waardebonnen of penningen, die een waarde vertegenwoordigen van meer dan het veertigvoud van 

de inzet per spel l . 

6.2 	Aanwezigheidsvergunningen 

Art. 30b WKS regelt dat het verboden is zonder een vergunning een speelautomaat aanwezig te hebben. Op grond 

van de Wijzigingswet kunnen de speelautomaten niet meer in laagdrempelige voorzieningen n  worden opgesteld." 

Wel moeten Burgemeester en Wethouders een vergunning afgeven voor de opstelling van twee automaten in 

hoogdrempeligen  voorzieningen.” Verder lcunnen Burgemeester en Wethouders ook vergunning verlenen voor 

het opstellen van speelautomaten in speelautomaten hallen, indien het houden van een speelautomatenhal bij 

gemeentelijke verordening is toegestaan n. 

Aan de vergunningen Lumen voorschriften en beperkingen worden verbonden." In ieder geval wordt aan de 

vergunning het voorschrift verbonden, dat alleen speelautomaten mogen worden opgesteld, welke in eigendom 

toebehoren aan personen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning. 

Indien de omstandigheden ter plaatse daartoe aanleiding geven, worden aan de vergunning voorts voorschriften 

verbonden ten aanzien van de wijze van werving en reclame, gericht tot de speler. 

Ook kunnen bij AMVI378  nadere regels worden gesteld met befteldcing de zedelijkheidseisen die aan de aanvrager 

van een vergunning kunnen worden gesteld." Ook kunnen er bij AMVB nadere eisen worden gesteld ten aanzien 

van de kennis van bedrijfsleiders en beheerders van hoogdrempelige voorzieningen of speelhalautomaten van het 

gebruik van speelautomaten en de daaraan verbonden risico's van gokverslaving." 

Het is de vergunninghouder verboden personen beneden de leeftijd van 18 jaar een kansspelautomaat te laten 

bespelen. Ook is het personen beneden de 18 jaar verboden een kansspelautomaat te bespelen. 81  

6.3 	Exploitatievergunningen 

Het is verboden zonder vergunning van de Minister van EZ een of meer speelautomaten te exploiteren." 

Onder exploiteren wordt verstaan het bedrijfsmatig en als eigenaar gebruiken of aan een ander in gebruilc geven 

van een of meer speelautomaten." 

" Art. 30a, lid 2 WKS. 
72  ten Inrichting, die geen hoogdrempelige inrichting is, en waarvoor ingevolge Art. 3, eerste lid, onder a of c, van de Drank- en Horecawet 
vergunning is verleend en deze nog van kracht is, of waarvan de ondememer inschrijfplichtig en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca. 
"Art. 30 c, lid 2 sub a WKS. 
74  Een inrichting, waar een bedrijf of werkzaamheid wordt uitgeoefend als bedoeld in Art. 3, eerste lid, onder a of c, van de Drank- en 
Horecawet: 
waar ingevolge die wet vergunning is verleend en deze nog van kracht is, en: 
wear het cafe- of restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan 
worden toegekend, en; 
waarvan de activiteiten in belangrijke mate zijn gericht op personen van 18 jaar en ouder. 
75  Art. 30 c, Lid 2 sub b WKS. 
" Art. 30 c, lid I sub c. 
"Art. 30d, lid 1 WKS. Zie het ontwerp-Speelautomatenbesluit 1999, Staatscourant 1999, fir. 87, p. 10. 
"Art. 30d, lid 4 van het speelautomatenbesluit. 
" Art. 4 van het Speelautomatenbesluit. 
14°  Art. 5 van het Speelautomatenbesluit 
" Art. 30g WKS. 
82  Art. 30h, lid I WKS. 
"Art. 30h, lid 2 WKS. 



Bij algemene maatregel van bestuur lcunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de eisen van het 

zedelijk gedrag, waaraan de aanvrager van de vergtmning, en de bedrijfsleiders en beheerders van de exploitatie 

dienen te voldoen. 84  

Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden. Aan de vergunning wordt in ieder geval het 

voorschrift verbonden dat alleen speelautomaten mogen worden opgesteld, indien tot het aanwezig hebben 

daarvan een vergunning door de burgemeester en wethouders is verleend. 

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden aan de vergunning voorts voorschriften verbonden 

ten aanzien van de wijze van werving en reclame, gericht tot de speler. 85  

Het vervaardigen of invoeren van speelautomaten is verboden, tenzij het speelautomaten betreft die 

overeenstemmen met een door de Minister toegelaten model en 

zij ten bewijze daarvan zijn voorzien van een merkteken, of 

de vervaardiging of invoer geschiedt door de houder van die toelating of diens gemachtigde. 86  

Bij of lcrachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven welke gelden als voorwairden voor de 

toelating van een model speelautomaat. 87  Deze regels hebben onder andere betreklcing op de op het model 

aangebrachte informatie ten behoeve van de speler met betreklcing tot het spel, het spelkaralcter, het spelverloop en 

mogelijke spelresultaten. 88  

Ook hebben zij betrekking op de deugdelijkheid, de duurzaamheid en de storingsgevoeligheid van de constructie, 

daaronder begrepen de mogelijkheid tot beInvloeding van het spelproces, anders dan door de aan de speler 

geboden middelen. 89  

Verder worden er bij AMVB meerdere technische eisen gesteld aan het model, zoals ten aanzien van de 

automatische registratie van alle inzetten, uitbetalingen en gespeelde spellen, de inforrnatie van de speler, 

maximum inzet, het inwerkingstellen van het spelproces en het spel. 

De toelating van een model wordt op aanvraag door de Minister verleend 96. Bij regeling van de Minister worden 

een of meer instellingen aangewezen die worden belast met het onderzoek met het oog op de toelating van het 

model van een speelautomaat. 91  

Een model kan worden geweigerd indien niet aan de bij AMVB gestelde eisen wordt voldaan, of indien niet de 

redelijke verwachting bestaat dat overeenkomstig het model vervaardigde speelautomaten aan die voorschriften 

zullen voldoen.92  

Ten derde kan het model worden geweigerd indien de aanvrager voorschriften van Titel Va heeft overtreden in de 

drie jaren voorafgaande aan het moment van de aanvraag van de toelating van een mode1. 93  

Ten vierde kan het model worden geweigerd indien er naar het oordeel van de Minister sprake is Van een uit 

maatschappelijk oogpunt onaanvaardbaar spelconcept. 94  

"Art. 30i, lid 2 sub b. WKS 
85  Art. 30j, lid 1 WKS. 
86  Art. 30 M WKS. 
87  Art. 30 N WKS. Zie de Artt. 12 en 13 van het ontwerp Kansspelenbesluit. 
n  Art. 9 van het ontwerp Kansspelenbesluit. 
"Art. 10 van het ontwerp Kansspelenbesluit. 
9°  Art. 30o, lid 1 WKS 
91  Art. 30o, lid 5 WKS. 
92  Art. 30p lid 1. 
93  Art. 30p, lid 2, sub a. 
94  Art. 30p, lid 2 sub b 



De Minister stelt met betrekking tot iedere toelating van een model merlctekens vast, die ingevolge die toelating 

op speelautomaten mogen worden aangebracht. De houder van een toelating van een model is met uitsluiting van 

ieder ander bevoegd om in of op speelautomaten, vervaardigd overeenkomstig zijn model, deze merlctekens aan te 

brengen. De houder kan derden machtigen de merlctekens aan te brengen na voorafgaande mededeling hiervan aan 

de Minister van EZ. 96  

Het is verboden een of meer speelautomaten, die niet overeenstemmen met het door de Minister van EZ 

toegelaten model en niet zijn voorzien van een merlcteken: 

In de handel te brengen, te verkopen, ten verkoop in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden of af te 

leveren. 

Te exploiteren. 

Aanwezig te hebben.96  

6.4 	Conclusie 

Uit het bovenstaande volgt dat zowel het aanwezig hebben van speelautomaten als het exploiteren van 

speelautomaten aan streng toezicht worden onderworpen. De hebben betreldcing op de toegestane plaatsen van 

opstelling, leeftijd, toegestane modellen, de exploitatie en de wijze van werving en reclame gericht tot de speler. 

Verder dienen de houders van opstel- en van exploitatievergunningen een bepaalde kennis van goldcen en 

gokverslaving te hebben en aan zedelijkheidseisen voldoen. 

"Art 30 R WKS. 
"Art. 30T WKS. 



Bijlage II 

Europeesrechtelijke analyse - Vrij verkeer 

1. 	Vrij goederen, vrij dienstenverkeer of vestigingsrecht ? 

In het arrest Sacchil  verduidelijIcte het Hof dat onder goederen in de zin van het Verdrag moet worden 

verstaan "waren die op geld waardeerbaar zijn en als zodanig het voorwerp van handelstransacties kunnen 

vormen" 2  . In Cinetheque 3  worden goederen voorts gedefmieerd als "door fabricage verlcregen materiele 

voorwerpen". Ongetwijfeld kunnen loterijbiljetten, reclamemateriaal en speelautomaten als goederen in die 

zin beschouwd worden. Terecht evenwel beschouwt het Hof in Schindler dat de invoer en verspreicling van 

loterijbiljetten en reclamemateriaal niet mag losgekoppeld worden van de loterij zelf. Zij zijn geen doel op 

zich, maar "slechts de concrete vormgeving (Franse versie: modalites) van de organisatie of de werking van 

een loterij . 

Als stelregel om kwalificatieproblemen tussen opsplitsbare activiteiten op te lossen, geldt in het Europese 

recht aldus het 'accessorium sequitur principale'-principe. Op het eerste gezicht opsplitsbare activiteiten 

moeten met het oog op kwalificatie in hun globaliteit beoordeeld worden. Daarbij is de aard van de 

hoofdactiviteit maatgevend voor de kwalificatie van het geheel. De zienswijze ligt in de lijn van het arrest GB-

Inno-131145  , waarin het Hof een reclarnefolder op grond van het vrije verkeer van goederen beoOrdeelde omdat 

de folder betrekking had op de verkoop van goederen. De stelregel lijkt in hoofdzaak geschikt om reclame-

activiteiten - bij uitstek ondersteunende activiteiten - te lcwalificeren, maar niet elke onderliggende situatie is 

even makkelijk opsplitsbaar. 

Zo besloot Advocaat-Generaal La Pergola6  in de zaak Ldeirei dat de Finse wetgeving die voor de uitbating 

van casino's en speelautomaten een exclusief recht aan een overheidsonderneming toekent, zowel in het 

licht van het vrij goederen- als dienstenverkeer kan getoetst worden. In casu werd een derde dergelijke 

uitbating ontzegd, ook al beschikte die over de exclusieve uitbatingrecht van een in een andere Lidstaat 

gevestigde onderneming. 

Weliswaar acht de Advocaat-Generaal op de eerste plaats de bepalingen inzake vrij dienstenverkeer van 

toepassing. Toch kunnen de bepalingen inzake vrij goederenverkeer ook toepassing vinden Op de uitbating 

I  H.v.J., 30 april 1974, zaak 155/73, fur., 1974, 420. 
2  Zie reeds H.v.J., 10 december 1968, zaak 7/68, Commissie t. Italit, fur., 1968, 598 en vergelijk met de Conclusie van Advocaat-
Generaal Fennelly van 17 juni 1999 in zaak C-97/98, JAgerskiold t. Gustafsson, nog niet gepubliceerd, overweging 16, waarin gepleit 
wordt voor een functionele aanpak. 
3  H.v.J., gevoegde zaken 60 en 61/84, fur., 1985, 2605. 
4  Rechtsoverweging 22 en zie hierover G. Straetmans, "Europese rechtspraak in kort bestek: noot onder Schindler", R. W, 1994-1995, 132. 
5  H.v.J., 7 maart 1990, zaak C-326/88, fur., 1990,1-667. Zie ook H.v.J., 5 oktober 1994, zaak C-55/93, Van Schailc, fur., 1994,1-4857, 
rechtsoverweging 14 en de insternmende noot van Pi. Slot, "Noot onder Van Schalk", S.E. W, 1995, 130-131. 
6  Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-124/97, UM, nog niet gepubliceerd. 



van geldautomaten, oak al wordt de eigendom van de speelautomaten niet overgedragen aan de houder van 

het exclusieve recht. 

Kemvraag daarbij is of de invoer, c.q. uitvoer, van een goed, dat uitsluitend bestemd is voor een 

dienstprestatie, in die dienst zelf begrepen is 7, m.a.w. tot het wezen van die dienst zelf behoort of nog een 

conditio sine qua non is voor de dienstprestatie en dus geen doel op zich. Aan de hand van dit 

`accesorium'-criterium paste het Hof reeds de bepalingen inzake vrij goederenverkeer toe op "diensten die 

noodzakelijk zijn voor de invoer of de uitvoer van elektriciteit en voor het transport en de distributie 

daarvan", nu die "enkel het instrument vormen voor de levering aan de gebruilcer van een goed" 8 . In casu 

acht La Pergola de goederentransactie, hoewel instrument voor de dienst, niet daaraan bijkomstig, maar als 

een daarvan (zowel conceptueel als economisch) te onderscheiden economische activiteit. 

Anders dan Advocaat-Generaal La Pergola moet voomoemd criterium op de eerste plants leiden tot de 

toepassing van de bepalingen inzake vrij dienstenverkeer, aangezien de invoer, c.q. uitvoer, van de 

speelautomaat slechts een instrument is om aan onderdanen/spelers die gevestigd zijn in andere Lidstaten 

een dienst te leveren 9. Men ziet immers moeilijk in hoe het betrokken Finse verbod op de uitbating van 

geldautomaten voor andere dan de Finse ondememing die daartoe het exclusieve recht bekwam, een 

kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking kan uitmaken. Onder verwijzing naar Keck en 

Mithouardl°  lijkt het verdedigbaar te stellen dat de Finse wetgeving de intraconununautaire handel tussen 

de Lidstaten in speelautomaten niet beoogt te belemmeren. Dit zou wel het geval zijn indien 

speelautomaten afkomstig uit bepaalde Lidstaten op grond van de kansspelwetgeving niet zouden kunnen 

worden ingevoerd l I . In dat geval zou de toegang tot de markt voor automaten van buitenlandse oorsprong 

rechtstreeks belemmerd worden (door o.m. technische specificaties die dergelijke automaten of hun 

kenmerken rechtstreeks raken). In casu treft het verbod veeleer de dienstverlening, met name het aanbieden 

van kansspelen, waartoe speelautomaten het instrument zijn, terwijI de gebeurlijke beperking op het 

goederenverkeer die emit resulteert niet van die aard is dat ze voor speelautomaten de toegang tot de markt 

verhindert of meer bemoeilijkt dan voor nationale producten het geval is I2 . 

Uit de Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly n  in de zaak Zenatti, en uit een obiter van La Pergola in 

Leieirei, volgt voorts dat ook de bepalingen inzake vrije vestiging toepassing zouden kunnen vinden. Aan de 

orde is dan de vraag of de relatie van een tussenpersoon die voor rekening van een in een andere Lidstaat 

gevestigde ondememing weddenschappen op buitenlandse sportwedstrijden doorgeeft of speelautomaten 

7  Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-124/97, Lthira nog niet gepubliceerd, overweging 19, 
ander verwijzing naar H.v.1., 23 oktober 1997, zaak C-158/94, Commissie t. Italie, fur., 1997,1-5799, rechtsoverweging 15. 
8  H.v.J., 23 oktober 1997, zaak C-I58/94, Commissie t. Italie, fur., 1997,1-5799, rechtsoverweging 18. 
9  Zo werd de activiteit die erin bestaat aan derden tijdelijke gebruiksrechten op terreinen en vijvers voor recreatieve doeleinden th 
verlenen, geanalyseerd onder het vrij dienstenverkeer, ook al was de overdracht van goederen, in casu vissen, Cr het gevolg van. Zie 
Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 17 juni 1999 in zaak C-97/98, lagerskiold t. Gustafsson, nog niet gepubliceerd, 
ovenveging 22. 
I°  H.v.J., 24 november 1993, gevoegde zaken C-267191 en 268/91, Keck en Mithouard, fur., 1993,1-6131, rechtsovenveging 17. 
II  Vergelijk met H.v.J., 18 juni 1991, zaak C-260/89, ERT, Air., 1991,1-2925, rechtsoverweging 18. Zo men discriminerende 
maatregelen vaststelt, kunnen die volgens Advocaat-Generaal La Pergola, in de context van Icansspelen, niet gerechtvaardigd worden 
op grond van openbare orde, openbare zedelijkheid of openbare veiligheid (overweging 30). 

12  H.v.I., 24 november 1993, gevoegde zaken C-267/9I en 268/91, Keck en Mithouard, fur., 1993,1-6131, rechtsoverweging 17. 
" Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67198, Zenatti, nog niet gepubliceerd. 



uitbaat, maar zelf niet optreedt als bookmaker of organisator, onder de regeling van het dienstenverkeer clan 

wet vestiging valt. 

In Gebhard werd het Hof gevraagd of een Duits advocaat, die na tien jaar als medewerker op een Italiaans 

kantoor gewerIct te hebben, zijn eigen kantoor opricht, gerechtigd is de titel advocaat te voeren ? Aangezien 

Gebhard clienten vertegenwoordigde in Italie en Duitsland, moest nagegaan worden of het dienstenverkeer dan 

wet het recht zich vrij te vestigen van toepassing was. Het Hof oordeelt dat het dienstenverkeer ondergeschikt is 

aan het recht van vestiging 14 . Het recht van vestiging houdt de inrichting voor vrije beroepsbeoefenaars van een 

tweede centrum van werlczaamheden in. "Het begrip tvestiging' in de zin van het Verdrag is dus zeer ruim en 

houdt in, dat een gemeenschapsonderdaan duurzaam kan deelnemen aan het economisch leven van een andere 

Lidstaat dan zijn staat van herkomst, daar voordeel uit kan halen en op die wijze de economische en sociale 

vervlechting in de Gemeenschap van niet in loondienst verrichte werlczaamheden kan bevorderen" I5  Bij 

dienstverrichting gaat men ervan uit dat de werlczaamheid tijdelijk wordt uitgeoefend. "Het tijdelijk karakter 

van de betrokken werkzaamheden (moet) niet enkel aan de hand van de duur van de dienst worden beoordeekt 

doch tevens aan de hand van de frequentie, de periodiciteit of de continuiteit ervan. Het tijdelijk karakter van 

de dienst sluit niet uit, dat een dienstverrichter in de zin van het Verdrag zich in de Lidstaat van ontvangst 

voorziet van een zekere infrastructuur (daaronder begrepen een kantoor of kabinet), wanneer die infrastructuur 

noodzakelijk is om de betrokken dienst te kunnen verrichten" 16  

Daaruit volgt dat het onderscheid tussen het occasioneel en niet-exclusief meevVerken aan de 

dienstverlening van een in een andere Lidstaat gevestigde onderneming, of een 'neer stabiele of 

rechtstreekse band van verkoopspromotie, doorslaggevend is bij de kwalificatie. Een meer stabiele of 

duurzame handelsrelatie kan voorts afgeleid worden uit het feit dat een tussenpersoon door een percentage 

op het door de weddenschappen behaalde zakencijfer wordt vergoed en niet zozeer op het volume van 

doorgifte 17 . Zowel de Commissien  als het Economisch en Sociaal Comite 19  gaven inzake fmanciele diensten 

reeds mee dat een lcredietinstelling die in een Lidstaat over zelfstandige tussenpersonen ,als permanente 

vertegenwoordigers beschilct, op grond van de rechtspraak van het Hof in een vestigingssituatie terecht komen. 

De tussenpersonen kunnen immers gelijkgeschalceld worden met bijkantoren van een lcredietinstelling indien zij 

een exclusieve volmacht van den enkele kredietinstelling ontvangen hebben, namens die kredietinstelling 

lctmnen onderhandelen en de lcredietinstelling ten aanzien van derden lcutmen verbindeti, en duurzaam 

handelen20 . 

14  H.v.J., 30 november 1995, zaak C-55/94, Gebhard, Jur., 1995, 1-4194, rechtsoverweging 22. 
18  H.v.J., 30 november 1995, zaak C-55/94, Gebhard, Jur., 1995, 1-4195, rechtsoverweging 25, bevestigd in H.v.J., 12 december 1996, zaak 
C-3/95, Reisebttro Broede t. Sandker, rechtsoverweging 20, nog niet gepubliceerd. 
18  H.v.J., 30 november 1995, zaalc C-55/94, Gebhard, fur., 1995,1-4195, rechtsoverweging 27, bevestigd in H.v.J., 12 december 1996, zaak 
C-3/95, Reiseburo Broede t. Sandker, rechtsoverweging 21, nog niet gepubliceerd. 
17  Zie ook de Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet 
gepubliceerd, overweging 22. 

8  Ontwerpmededeling van de Corrunissie inzake viii verrichten van diensten en algemeen belang in de Tweede Richtlijn coOrdinatie 
bankrecht, Pb., 1995, C 291/11-12. 
18  Advies van het Economisch en Sociaal Comite over de "OntwerpMededeling van de Commissie: 'Vrij verrichten van diensten en 
algemeen belang in de tweede Richtlijn coordinatie bankrecht", Pb., 1996, C 204/69, dat de navolgende criteria bijstuurt. 
2°  Ontwerpmededeling van de Conunissie inzake vrij verrichten van diensten en algemeen belang in de Tweede Richtlijn coordinatie 



Men kan zich hierbij wet afvragen of de kwalificatie in de pralctijk wet tot een verschillend resultaat leidt ? 

Advocaat-Generaal La Pergola stelde alvast in Lekircii dat dienstverlening en vestiging twee 

uitoefeningsmodaliteiten van eenzelfde mobiliteitsrecht zijn dat toegekend wordt aan economische 

operatoren, zodat nationale verkeersbeperkingen op analoge rechtvaardigingsgronden lumen geschoeid 

zijn21 . Terwift de Commissie in Zenatti die zinswijze onderschreef, spreekt Advocaat-Generaal Fennelly 

van het bestaan "en pratique (d) une difference potentielle en raison du fait quo le prestataire de services 

no pout etre soumis a des restrictions nationales imposees dans rinteret general quo darn la mesure cet 

interest n'est pas sauvegarde par les regles auxquelles le prestataire est soumis darn letat membre °it il est 

etabli"22  

De Advocaat-Generaal meent derhalve, in lijn met de behoudsgezinde, voomamelijk Duitse rechtsleer n , 

nog een onderscheid in de toepassing van de 'rule of reason' te kunnen lezen, met dien verstande dat bij 

toepassing van de bepalingen inzake vrije vestiging Lidstaten ruirnere beleidsvrijheid behouden. 

Het Hof zou met andere woorden de 'rule of reason' onder Art. 43 EG vooralsnog enkel op situaties van 

'toegang tot een zelfstandig beroep' hebben toegepast, zodat een Lidstaat voor de organisatie van de uitoefening 

van dat beroep nog mime bevoegdheden behoudt. Evenwel valt er o.i. noch in communautaire documenten, 

noch in de rechtspraak van het Hof een aanwijimg te vinden dat voor een beroep op het vestigingsrecht, een 

onderscheid tussen toegang en uitoefening van de werkz_aamheden moet worden gemaalct n . Verhelderend op 

dit punt blijft het arrest Steinhauser waarin besloten ligt dat Art. 52 EG de afschaffing verlangt van "van 

bepalingen en praktijken (GS.: van beroepsorganisaties), die niet enkel de toegang tot, doch ook de uitoefening 

binnen de Gemeenschap van eon beroepsactiviteit anders dan in loondienst verhinderen ofbelemmeren' 25 . 

Het lijkt ons bovendien dat het Hof de volledige weticing van het beginsel van wederzijdse erkenning bij Art.43 

EG bevestigde in Gebhard. Laatstgenoemde bediende zich van het vestigingsrecht, aangezien hij "op duurzame 

wike een beroepswerlczaamheid"uitoefende in een andere Lidstaat, waar hij zich vanuit een kantoor onder 

meer richt tot de onderdanen van die Lidstaat 26. In identieke bewoordingen als bij de introductie van de 'rule of 

banlcrecht, P b., 1995, C 291/11-12. 
21  Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-I24/97, Lark nog niet gepubliceerd, overweging 26. 
22  Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, 
overweging 21. 
23  Daze rechtsleer interpreteerde Art.43 EG geruime tijd uitsluitend als een verbod van discriminatie. Zie am. Zie P. Behrens, "Die 
Konvergenz der wirtschaftlichen Freiheiten im europaischen Gemeinschaftsrecht", EuR, 1992, 145, U. Evening, Der Betrieb, 1990, 1853 en 
U. Evening, "Nieder-lassungsrecht und Dienstleistungsfreiheit der rechtsanwalte in der Europilischen Gemeinschaft", ail?, 1989, 344, R. 
Wagenbauer, "Inhalt mid Etappen der Niederlassungsfreiheit", Europaisches Zeitschri fiir Wirtschaftsrecht, 1991,430-432, A. Nachbaur, 
"Art. 52 EWGV -Mehr als nur ein Diskriminierungsverbot ?", Fu7W, 1991,472 en veeleer terughoudend P. Troberg, 
"Niederlassungsrecht", in Kommentar son EWG - Vertrag, H. von der Groeben, J. Thiesing en CL-D. Ehlennann (ed.), Nomos Verlag - 
Baden-Baden, 1991,952-953. Zie vooits L. Roeges, "De exceptie van algemeen bclang in de Europese financine wetgeving: Het standpunt 
van de Belgische overheid", bijdrage in het verslagboek van het belgisch financieel forum, 1993 en W.-H. Roth, "The freedom of 
establishment and the free provision of services in the financial services sector", in European Economic Area: Institutions - Financial 
Services, J. Stuyck en A. Looijestein-Clearie (eds.), Kluwer, 1994, Europese Monografieun, 75, die dit verschil in interpretatie tussen 
dienstverlening en vestiging zelfs afleidt uit een exegetische interpretatie van de tweede bankenrichtlijn, dezelfde, "Der Einfluss des 
europaischen Gemeinschaftsrechts auf das IPR", Rabe& Zeitschrift, 1991,623 en dezelfde, "Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit", in 
Ikmdbuch des EG - Wirtscha fisrechts,W Daises (ed.), Beck Verlag, Munchen, 1993, 18-22. Zie nog recent de verwijzingen bij V. 
Hatzopoulos, (1999) C.M.L.Rev., in drulc, 9 en 29-33 en Martin, "'Discriminations', 'entraves' et `raisons imperieuses' darts le tread CE: 
trois concepts en quote d'identite", C.D. E, 3-4198, 261-318. 
" Zie J. Stuyck en G. Straetmans, Financiele diensten en de consument, Kluwer rechtsweteaschappen, 1994,221-225 en G. Straetmans, 
Conswnent en marks, Kluwer rechtswetenschappen, 1998,312-323. 
25  H.v.J., 18 juni 1985, zaak 197/84, Steinhauser, Jur., 1985, 1825, rechtsoverweging 10, bevestigd in H.vJ., 30 maart 1993, zaak C-168/91, 
Konstantinidis, Jur., 1993,1-1219 en H.v.J., 27 jtmi 1996, zaak C-107/94, PH. Asscher, Jur., 1996,1-, rechtsoverweging 29. 

H.v.1., 30 november 1995, zaak C-55/94, Gebhanl, Jur., 1995,14195, rechtsoverweging 28. 



reason' in het dienstenverkeer, stelt het Hof dat naar vaste rechtspraak "nationale maatregelen die de 

uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of Minder 

aantrekkelijk kunnen maken, aan vier voorwaarden moeten voldoen: zij moeten zonder discriminatie worden 

toegepast, zij moeten hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belcmg, zij moeten 

geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen, en zij mogen niet verder gaan 

dan nodig is voor het bereiken van dat doe1" 27  . Het is eveneens vaste rechtspraak dat Licistaten bij de toepassing 

van hun nationale bepalingen rekening moeten houden met de kennis en lcwalificaties die de betroklcene in 

andere Lidstaten verwierf28, desgevallend met de gelijlcwaardigheid van de diploma's en met de 

gelijkwaardigheid van de vereiste en verworven diploma's 29 . 

Het arrest Gebhardbevestigt derhalve de mime toepassing van de 'rule of reason' op de vrijheid van vestiging. 

Toch neemt dit niet weg dat bepaalde rechtsleer net als Advocaat-Generaal Fennelly de discrepantie tussen de 

verdragsvrijheden blijft benadrulcken 30 . 

Men kan derhalve niet uitsluiten dat het Hof in welbepaalde omstandigheden de 'rule of reason' bij 

vestiging toch nog een afwijkende inhoud geeft. Wellicht voorkomt dan de voorkeur van het Hof om, 

geplaatst voor de keuze tussen vestiging en dienst, de toepassing van de bepalingen inzake dienstenverkeer 

te prefereren, veel praktische problemen. Deze voorkeur kan enerzijds afgeleid worden uit recente 

rechtspraak waarin aan dienstprestaties al gauw een grensoverschrijdend element wordt toegekend 31 , en 

anderzijds uit het arrest Reisebiko Broede. 

In Reisebiiro Broede 32  bevestigde het Hof de Gebhard -leer ook al betrof het geschil ten gronde het vrij verkeer 

van diensten33 . In casu machtigde een Duits reisbureau, die een executoriale titel tot inning van een 

schuldvordering had bekomen, een in Franlcrijk gevestigde incasso-ondememing die op haar beurt een in 

Duitsland wonende en Duitse gerante machtigt tot de inning van de schuldvordering voor rekening van de 

Duitse client. Zelfs naciat het Hof in herinnering bracht dat de bepalingen inzake dienstenverkeer subsidiair zijn 

aan de vestigingsbepalingen 34, die op zich zeer ruim zijn 35, en nadat tijdens de procedure erop werd gewezen 

27  H.v.J., 30 november 1995, zaak C-55/94, Gebhard, Jur., 1995, 1-4197, rechtsoverweging 37. Zie reeds H.v.J., 31 maart 1993, zaak C-
19/92, Kraus, fur., 1993, 1-1663, rechtsoverweging 32. 
28  H.v.J., 30 november 1995, zaak C-55/94, Gebhard, fur., 1995, 1-4198, rechtsoverweging 38. Zie reeds H.v.J., 7 mei 1991, zaak C-340/89, 
Vlassopoulou, fur., 1991,1-2357, rechtsoverweging 15. Zie hierover W. Devroe en J. Wouters, "Liberte d'etablissement et libre prestation de 
services (ler janvier 1995 -31 decembre 1995)", J.T.D.E., 1996,57, nr.6 en J. Wouters in H. Gilliams, Y. Van Gerven, J. Wouters en P. 
Wytincic, "Kroniek van rechtspraak: Europees ondememingsrecht (augustus 1994 - december 1995)", T.B.H., 1996, 312, nr.70, die het 
onderzoek naar gelijkwaardigheid dubbel gebruik met de proportionaliteitstoets van de 'rule of reason' vinden. Zie op dit laatste punt evenwel 
R. Lauwaars en C. Timmermans, Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek, Wolters-Noordhoff - Groningen, 3de druk, 179 en C. Denys, 
"Vrije dienstverlening door advocaten: nieuw leven ingeblazen ?", Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 1996, 37, ,die dit zogenaamde 
'dubbel gebruik' als een verfijning van de evenredigheidstoets omschrijven. 
29  H.v.J., 30 november 1995, zaak C-55/94, Gebhard, fur., 1995,1-4198, rechtsoverweging 38. Zie reeds H.v.J., 28 april 1977, zaak 71/76, 
Thieffry, fur., 1977, 765, rechtsoverweging 19 en 27 en H.v.J., 7 mei 1991, zaak C-340/89, Vlassopoulou, fur., 1991, 1-2357, 
rechtsoverweging 16. 
30  Zie hierover J. Lonbay, "Comment on Gebhard", C.ML.Rev., 1996, 1082, die uit Gebhard afleidt dat ondememingen zich in beginsel 
moeten conformeren aan lokale regels, wanneer de activiteiten (G.S. de uitoefening i.t.t de toegang) onderworpen is aan lokale regelgeving, 
zij het dat daarop de Kraus-test moet toegepast worden, die op zijn beurt sterk reminisceert aan de Cassis de Dijon-regel. 
31  Zie G. Straetmans, Consument en markt, Kluwer rechtswetenschappen, 1998,296-304. Illustratief is voorts het Lottornatica-arrest, waarin 
het Hof de Italiaanse maatregel om de concessie voor de automatisering van loterijen enkel open te stellen voor overheidsondememingen 
onverenigbaar verlclaarde met Art.43 inzake vestiging en Art.49 inzake dienstverlening zonder enig onderscheid tussen de bepalingen te 
malcen, H.v.J., zaak C-272/91, Commissie t. Italie / Lottomatica, fur., 1994, 1-1411. 
32  H.v.J., 12 december 1996, zaak C-3/95, Reisebilro Broede t Sandker, nog niet gepubliceerd, zie hoger. 
33  Zie uitgebreid over het onderscheid tussen vestiging en dienstverlening, V. Hatzopoulos, (1999) C.ML.R, in druk. 
34  Het Hof verwijst hiertoe naar H.v.J., 30 november 1995, zaak C-55/94, Gebhard, fur., 1995,1-4194, rechtsoverweging 22. 
33  Het Hof verwijst andermaal naar het arrest Gebhard, zie vorige voetnoot, rechtsoverweging 25. 



dat veeleer een vraag van vestigingsrecht dan van dienstverlening voorlag, besloot het Hof toch vrij makkelijk 

de bepalingen inzake het vrij dienstenverkeer toe te passen. 

Uit de antwoorden op de schrifielijke vragen van het Hof, dat de Franse incasso-ondememing via haar Duitse 

gerante reeds zesmaal in Duitsland was opgetreden voor haar client, het Duitse reisbureau, en zij in Frankrijk en 

Duitsland voor Franse en enkele buitenlandse Idanten schuldvorderingen had geind, leidde het Hof kortweg af 

dat de bepalingen inzake dienstenverIceer moesten toegepast worden 36. Het Hof ging aldus voorbij aan de vraag 

of de gerante, als permanent vertegenwoordigster van de in Frankrijk gevestigde incasso-ondememing, in de 

terminologie van Gebhard, niet duunaam (uitsluitend of hoofdzakelijk) aan het economische leven in 

Duitsland deelnam, zodat de bepalingen van het vrij vestigingsrecht van toepassing zouden zijn. In het 

verzekeringsarrest Commissie t. Duitslancr had het Hof, zoals bekend, het begrip vestiging inuners gekoppeld 

aan een permanente band met de Lidstaat, gepreciseerd als een dochterondememing, een filiaal, een agentschap 

of zelfs een eenvoudig bureau of eon permanente vertegenwoordiger, terwijl het dienstverlening beperIcte tot 

occasioneel of zelfs regelmatig verrichte diensten, zonder die permanente band. 

De voorkeur voor het dienstenvoiceer is eens te meer opmerkelijk nu volgens het Verdrag de bepalingen inzake 

dienstenverkeer in beginsel subsidiair zijn aan deze inzake vestigingsrecht. In Reisebaro Broede mag wellicht 

geen terugtred ten aanzien van voomoemd verzekeringsarrest worden gelezen noch mag men er van uitgaan 

dat een pennanente vertegenwoordiging een zekere infrastuctuur in de S van Gebharis  kan uitmaken, die 

noodzakelijk is voor de dienstverrichting. Toch zijn er, zoals hoger gesteld, heel wat jurisprudentiele 

aanwijzingen waaruit een mime toepassing van de bepalingen inzake dienstenverkeer volgt 39, zulks meer 

dan eens ten nadele van het vestigingsrecht De analyse wordt dientengevolge toegespitst op het vrij 

dienstenverkeer, waarbij voor het onderzochte rechtsgebied, het arrest Schindler als uitgangspunt geldt 

2. 	Uitgangspunt: Schindler 

In Schindler moest het Hof nagaan of het toenmalige Engelse loterijverbod een belemmering vormde op het 

vrij dienstenverkeer en of er een rechtvaardiging voor bestonr. Met het oog op die rechtvaardiging was het 

belangrijk het Engelse verbod op zijn discriminerende of niet-discriminerende karalcter te onderzoeken. Het 

Hof komt tot de vaststelling dat het Engelse verbod van toepassing is ongeacht de nationaliteit van de 

12 december 1996, zaak C-3/95, Reisebilro Broede t. Sandlcer, rechtsovenveging 23, nog niet gepubliceerd. 
77  H.v.J., 4 december 1986, zaak 205/84, Jur., 1986, 3755. 
36  Al zij opgemerlct dat in Gebhard ten exemplatieve titel naar kantoor of kabinet wordt verwezen. 
"Oak Advocaat-Generaal Fennelly verwijst emaar in zijn Conclusie van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, 
nog niet gepubliceerd, overweging 22, al stipt hij oak het residuaire karakter van het dienstenverkeer ten aanzien van het 
vestigingsrecht aan. 
I" Het Hof laat er geen twijfel over bestaan dat het organiseren van loterijen een economische activiteit is. Oak de Conunissie 
analyseerde de kansspelensector als "market-driven activities operated in a commercial manner". Zowel Advocaat-Generaal Fennelly 
als La Pergola benadrukken dat noch het toeval bij Icansspelen, de gevolgen ten aanzien van de morele orde, het aspect ontspanning, 
noch de affectatie voor goede doelen, van die aard zijn dat het economisch karalcter aan de activiteit wordt ontnomen. Zie Conclusie 
van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-124/97, Laara, nog niet gepubliceerd, overweging 8 en Conclusie van 
Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, overweging 19. 



organisator van de loterij of zijn agenten en ongeacht de Lidstaat van waaruit de loterij wordt georganiseerd. 

Ondanlcs het feit dat de loterijwetgeving "het in andere Lidstaten gevestigde organisatoren volstrekt 

onmogelijk maakt om, rechtstreeks dan wel door tussenkomst van onafhankelyke agenten, de verkoop van hun 

loterijen te bevorderen en hun loten te verkopen op het (Engelse) grondgebied' 41 , heeft ze een niet- 

41  Rechtsoverweging 44. 
42  Zie o.m. H.v.J., 25 juli 1991, zaak C-76/90, Sager, fur., 1991,1-4221, rechtsoverweging 12. 
43  Zie o.m. H.v.J., 18 mei 1993, zaak C-126/91, Yves Rocher, fur., 1993, 1-2384, rechtsoverweging 16. 
44  H.v.J., gevoegde zaken 110 en 111/78, fur., 1979, 35, overweging 28. 
45  Schindler, rechtsoverweging 60, eigen benadruldcing. 
46  Schindler, rechtsoverweging 61. 
47  Zie Conclusie van Advocaat-Generaal Gulmann, randnurmners 120-128. 

discriminerend karalcter. Dit laat de toepassing van de 'rule of reason' toe 42 . 

In lijn met vroegere jurisprudentie gaat het Hof in concreto na of de belangen die de Britse wetgeving beoogt 

te beschermen ook daadwerkelijk beschermd worden 43 . Een onderzoek naar de ratio legis van de betroldcen 

wetgeving toont aan dat de bestrijding van criminaliteit en waarborg van een eerlijke behandeling van de 

deelnemers aan kansspelen, de beteugeling van de vraag in de sector kansspelen, waaivan overmaat 

schadelijke sociale gevolgen heeft en het toezicht op loterijen opdat zij niet worden georganiseerd om 

persoonlijk of commercieel voordeel te behalen, maar uitsluitend voor liefdadige, sportieve of culturele 

doeleinden, tot die doelstellingen behoren. Bij referentie aan o.a. het arrest Van Wesemaef" stelt het Hof dat 

genoemde doelstellingen, die de bescherming van de consument en de bescherming van de sociale, 

maatschappelijke orde beogen, beperkingen op het vrij verrichten van diensten lcunnen rechtvaardigen. 

Eveneens in de lijn van de vroegere jurisprudentie beoordeelt het Hof het loterijverbod op een globale wijze, 

met name na het vergeleken te hebben met gelijkaardige bepalingen in andere Lidstaten. "In de eerste plaats 

immers kunnen overwegingen van zedelijke, religieuze of culturele aard, die by loterijen evenals by andere 

kansspelen in alle Lidstaten een rol spelen, niet buiten beschouwing worden gelaten. In het akemeen leiden 

zij ertoe, dat de beoefening van kansspelen wordt beperkt zoniet verboden, en dat wordt voorkomen dat 

kansspelen een bron van individueel profijt vormen" 15  

Voornoemde bijzonderheden rechtvaardigen dat Lidstaten over "een voldoende beoordelingsvryheid 

(moeten) beschikken om te bepalen wat noodzakelijk is voor de bescherming van de spelers en, meer in het 

algemeen, rekening houdend met de sociale en culturele bijzonderheden van iedere Lidstaat, Voor de bescher-

ming van de maatschappelyke orde". In die omstandigheden, vervolgt het Hof "staat het aan de nationale 

autoriteiten, niet alleen te beoordelen of het noodzakelijk is de loterijactiviteiten te beperken, maar ook deze te 

verbieden, met dien verstande dat deze beperkingen niet discriminerend mogen zije 6  

De soepelheid waannee het Hof de proportionaliteit van het loterijverbod met de beoogde doelstellingen 

aanvaardt, is opmerkelijk. Het vond hierbij wellicht inspiratie in de lijvige conclusie van 15 december 1993 

van Advocaat-Generaal Gulmann die in het openen van de loterijmarlct, gelet op zijn bijzonderheden, geen 

enkele bijdrage tot de doelstellingen van het EG-Verdrag zag 47 . De toegeeflijkheid is voorts niet los te 

koppelen van de eveneens opmerkelijke verwijzing van het Hof naar de sociale en culturele bijzonderheden 

van iedere Lidstaat, als maatstaf bij de beoordeling van maatregelen ter bescherming van de maatschappelijke 



orde, die een beperlcing vormen op het vrije verkeer van diensten. De referentie aan de sociale en culturele 

bijzonderheden was niet nieuw 48 . 

Terwijl het Hof doorgaans streng nagaat of handelsbeperlcingen daadwerIcelijk de beschenning beogen die 

wordt vooropgesteld, hecht het in Schindler belang aan het bestaan van gelijkaardige bepalingen in andere 

Lidstaten, die samen met de bijzonderheden (c.q. gevoeligheden) van het voorliggende geval een soepele 

proportionaliteitstoets rechtvaardigen 49 . 

De nadruk in het beschikkende gedeelte op het voorkomen van fraude en het sociale beleid, zonder enige 

uitdrukkelijke verwijzing naar de bescherming van de consument-speler 50, heeft niet alleen voor gevolg dat de 

bescherming van laatstgenoemde bij de evaluatie van handelsbeperkende kansspelenwetgeving op zich niet 

doorslaggevend is, maar ook dater een vervaging ontstaat tussen de gronden van algemeen belang, vervat in de 

Am.en 28 en 49 en de openbare orde, zoals volgt uit de Ant. 30 en 46 51 . Dientengevolge verwerven de 

nationale bepalingen die raken aan een nationale maatschappelijke orde de status van de europeesrechtelijke 

openbare orde. Zo voorkomt het Hof dat het zelf bepaalde nationale sociaal-culturele, zelfs economische 

keuzes in substitutie van de Lidstaten zou moeten malcen. 

Nationale bepalingen in verband met de maatschappelijke orde warden dan vaak nog slechts onderworpen aan 

een marginale toetsing. 's Hofs zienswijze sluit nauw aan bij de (toen niet gevolgde) conclusie van Advocaat-

Generaal Van Gerven bij het arrest Grogan52 . Daarin overwoog Van Gerven dat het Ierse niet-discriminerende 

informatie- en bijstandsverbod termite van abortus blimen de grenzen van de aan de Lidstaat toekomende 

beoordelingsmarge bleef en niet buiten verhouding tot het nagestreefde doe!, "nu dat doe ertoe strekt een in 

zijn grondwet vervat waardeoordeel omtrent de hoge beschermenswaardigheid van ongeboren leven effectief 

te maken". 

Het mag dan oak geenszins verbazen dat het Hof op grond van een enigszins gewrongen interpretatie het 

Engelse loterijverbod als niet-discriminerend kwalificeert. De aan die lcwalificatie inherente beleidsruimte was 

immers noodzalcelijk om substitutie aan de nationale wetgever te voorkomen. 

Ingevolge Schindler hebben de Lidstaten dus een mime beoordelingsvrijheid om te bepalen wat noodzakelijk 

is voor de bescherming van de spelers en- voor de bescherming van de maatschappelijke orde, zowel wat 

betreft de organisatie van loterijen en de omvang van inleggelden als wat de bestemming van de opbrengsten 

ervan betreft. Toch lamnen nationale autoriteiten loterij-activiteiten en kansspelen slechts beperken of zelfs 

verbieden op voorwaarde dat de beperkingen niet discriminerend zijn. Dergelijke beperkingen onderwerpt het 

Hof dan aan een soepele, veeleer marginate toetsing, 'rekening houdend met de sociale en culturele 

bijzonderheden van iedere Lidstaat' 53 . 

45  Zie inzake vrij goederenverkeer, H.v.J., 16 december 1992, zaak C-I69/91, B & Q II, fur., 1992, 1-6635; en inzake dienstenverkeer, 
H.v.J., 24 °limber 1978, zaak 15178, Koesder, Jur., 1978, 1971 en H.v.J., 18 mart 1980, zaak 52179, Debauve, Jur., 1980, 833. 

H.v..1., 24 mart 1994, zaak C-275/92, Schindler, Jur., 1994,1-1096, rechtsoverweging 60. Zie hierover G. Straetmans, "Europese 
rechtspraak in kort bestek: noot onder Schindler", R.W , 1994-1995, 132. Zie ook L. Gormley, "Pay your money and take your chance ?", 
E. L.Rev. , 1994, 650, die precies die dubbelzinnige houding of het 'Janus Character' van het Hof alkeun. 
50 Zie evenwel K.J.M. Mortelmans, 'Neat onder Schindler", T.Cons., 1994, 216, die stelt dat het Hof hiSchindler ingaat op de 
beschemting van de 'niet-mondige speler/consument. 
" Zie hierover G. Straetmans, "Europese rechtspraak in kort bestek: float ender Schindler", LW, 1994-1995, 132. 
52  H.v.J., 4 oktober 1991, zaak C-159/90, fur., 1991,14715-4721. 
" Zie Schindler, rechtsoverweging 61 en vooral 62. 



Dit betekent evenwel niet dat Lidstaten om het even welke niet-discriminerende loterij- en 

kansspelbeperkingen en/of -verboden met een beroep op sociale en culturele bijzonderheden lcunnen 

rechtvaardigen. Zoals gesteld, mogen dergelijke verboden geen verkapte discriminatie zijn en derhalve geen 

verschil in behandeling op grond van nationaliteit of van vestigingsplaats met zich brengen 54 . Voorts volgt uit 

Schindler dat beperkingen aan loterijen en kansspelen niet alleen kunnen gerechtvaardigd worden vanuit de 

overweging dat zij noodzakelijk zijn om activiteiten van algemeen being te financieren (daaronder 

verstaan het voorkomen dat kansspelen en loterijen bron van persoonlijk gewin zijn). Dergelijke 

rechtvaardiging is van zuiver economische aard en kan slechts subsidiair, naast daadwerkelijke gronden van 

algemeen belang, ingeroepen worden 55 . 

Het dictum herneemt immers slechts het voorkomen van fraude en de sociale/maatschappelijke orde als 

rechtvaardigingsgronden, terwijl het fmancieren van liefdadige, culturele of sportieve acties daarbij slechts 

een accessoire, subsidiaire, zij het niet onbelangrijke rol speelt. Het accessoire karalcter van de bestemming 

van de gelden heeft voor gevolg dat de andere rechtvaardigingsgronden bij de proportionaliteitsbeoordeling 

aan belang winnen. Ook het gebrek aan enige verwijzing naar de bescherming van de consument-speler in 

het dictum, reduceert deze rechtvaardigingsgrond tot een bijrol. 

Schindler bevat ook summiere aanwijzingen hoe het rechtvaardigingsproces dient te verlopen. Volgens het 

Hof is een globale beoordeling (d.i. rekening houdend met de wijze waarop de Lidstaten in het algemeen 

deze sector regelen) in concreto van de regelgeving en de aangevoerde gronden noodzalcelijIc. Dit betekent 

dat Schindler niet zomaar onverkort per analogie kan toegepast worden. Een abstract beroep op de 

weliswaar geldige rechtvaardigingsgronden volstaat niet om het even welke beperking in de loterij- of 

kansspelensector te legitimeren. Zulks zou immers afbreuk doen aan de concrete inbedding in de sociale-

culturele bijzonderheden van een Lidstaat. Twee recente conclusies van Advocaten-generaal La Pergola en 

Fennelly in respectievelijk de Leiarci en Zenatti -zaak, lijken dit te bevestigen en geven nog bijkomende 

aanwijzingen voor de europeesrechtelijke beoordeling van dergelijke beperkingen. 

Op de vraag of de winstgrootte en het aandeel van de behendigheid van de speler van invloed is op de 

proportionaliteitstoets, antwoordt Advocaat-Generaal La Pergola dat zij, bij gebrek aan een 

europeesrechtelijke definitie van kansspelen, op de eerste plaats enkel van belang zijn om uit te maken of 

een spel ook een kansspel in de zin van nationale wetgeving is 56. Deze zienswijze moet o.i. genuanceerd 

worden. 

34  Zie Schindler, rechtsoverweging 48. 
33  Op dit punt bestaat er eensgezindheid tussen de analyse van rechtsoverwegingen 60, 63 en het dispositief uit Schindler tussen 
Advocaten-Generaal Fennelly en La Pergola. Zie Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, 
Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, overweging 27 en Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 
1999 in zaak C-124/97, Lurk nog niet gepubliceerd, overwegingen 11, 12 en 33. 

36  Zie Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaalc C-124/97, Laara, nog niet gepubliceerd, overweging 
15. In overweging 33 stelt hij analoog aan Schindler: "le legislateur national peut proteger non seulement les joueurs mais egalement 
l'ordre social en general, en tenant compte des caracteristiques socio-culturelles et des conceptions morales qui prevalent dans son 
pays". 



Vooreerst hecht het Hof in Schindler bijzonder belang aan de omvang van de loterij en derhalve 

onrechtstreeks aan de winstverwachting (of het verslavingsrisico van spelers), door te benadruldcen dat de 

in het Verenigd Koninlcrijk verboden grootschalige loterijen niet vergelijkbaar zijn met aldaar toegestane 

spelen, die toch, "een ander doe, andere regels en een andere organisatie dan de grootschalige loterijen" 

hebben, "ook al kunnen daarbij bedragen worden ingelegd die vergelijkbaar zijn met die van grootschalige 

loterijen en (is) het toeval (daarby) een belangrijke factor (•••) 37• Voorts grondt het Hof de bijzondere 

aard van loterijen op de overweging, "dat loterijen, gezien de rote bedragen die ermee kunnen worden 

ingezameld en de winsten die zij de spelers kunnen bieden, vooral wanneer zij op rote schaal worden 

georganiseerd, aanzienlijke gevaren voor criminaliteit en fraude met zich brengen. Zij ajn ook een 

aansporing om geld te verkwisten, hetgeen schadelijke individuele en maatschappelijke gevolgen /can 

hebben "58  . 

Ook Advocaat-Generaal Fennelly maalct o.i. terecht een onderscheid tussen de loterijen sensu stricto en 

andere vormen van kansspelen 59. Het financiele impact lijkt ook hem doorslaggevend voor de toepassing 

van de gebruikelijke rechtvaardigingsgronden ®. Uiteindelijk komt Advocaat-Generaal La Pergola haaks op 

zijn uitgangspunt eveneens tot de bevinding dat Schindler niet overeenkomstig van toepassing is op 

kansspelen, aangezien het aldaar "des intirets financiers considerables, lies tarn aux sommes collectees 

qu'aux prix distribues dans le cadre des grandes loteries qui auraient pu comporter des risques dleves de 

delft et defraude" 61  betrof, terwijl de inzet bij speelautomaten gering is 62. Deze zienswijze ligt overigens 

in lijn met het Vereinigte Familiapress-arrest63  waarin het Hof de strenge proportionaliteitstoets van de 

'rule of reason', weliswaar met betrekking tot goederenverkeer, onverkort toepaste op wedstrijden en 

spelen in tijdschriften, en zo afstand nam van de toegeeflijke Schind/er-toepassing op loterijen. 

Bij referentie aan de bijzondere aard van kansspelen acht Advocaat-Generaal Fennelly het dan mogelijk, 

net als Advocaat-Generaal La Pergola overigens, dat een Lidstaat op grond van sociaal-culturele 

overwegingen een onderscheid maalct tussen verschillende soorten kansspelen 64. Een kansspel onderscheidt 

zich weliswaar van een loterij doordat de behendigheid van de speler bij een kansspel een rol kan spelen, 

maar toch zijn beiden van aard om gelijkaardige individuele en maatschappelijke gevolgen te sorteren, ook 

al is de inzet/winst ratio of de discrepantie tussen inleg en mogelijke winst bij loterijen veel groter dan bij 

kansspelen. De geldigheid van de rechtvaardigingsgronden varieert derhalve naargelang het speltype 65 . 

57  Zie Schindler, rechtsoverweging 50. 
55  Zie Schindler, rechtsoverweging 60 (eigen benadrukking). 

Zie Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet 
gepubliceerd, overweging 23. 
6" Overweging 23 in fine luidt: "Ainsi, par exemple, la disproportion entre Penjeu et le gain potentiel est normalement beaucoup plus 
importante dans le cas des loteries que dans celui des paris". 
61  Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-124/97, Laara, nog niet gepubliceerd, overweging 33. 
67  De geldautomaten zijn, enders dan loterijen, gericht op ontspanning eerder dan op geldgewin, zodat alvast het argument de spelers te 
beschermen tegen gokverslaving met daaraan inherente schadelijke individuele en sociale gevolgen, veel minder weegt. 
63 	26 juni 1997, zaak C-368/95, Familiapress, Jim, 1997,1-3689. 
" Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, 
overweging 30. 
65  Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenarti, nog niet gepubliceerd, 
overweging 23. De argumenten uit Schindler "peuvent s'appliquer avec plus ou moms de force, scion le type de jeux d'argent auquel 



In dit licht verschilt een algemeen verbod op grootschalige loterijen, zoals aan de orde in Schindler, van een 

algemeen verbod waarop voor kansspelen uitzonderingen worden toegestaan door middel van exclusieve 

rechten. Het toekennen van exclusieve rechten aan nationale ondernemingen beperkt onmiskenbaar de 

toegang tot de markt voor buitenlandse dienstverleners, maar wordt toch door Advocaat-Generaal Fennelly, 

als niet-discriminerend gekwalificeerd, zodat de gebruikelijke rechtvaardigingsgronden kunnen worden 

ingeroepen. Zoals hoger vermeld, zijn het voorkomen van fraude en de bescherming van de 

maatschappelijke orde (waaronder ook begrepen de consument/speler) de doorslaggevende gronden. 

Daarbij is van belang dat de betrokken nationale wetgeving zelf niet de doelstellingen op de helling zet 

door bijvoorbeeld de controle op het legale netwerk van kansspelen ook toe te vertrouwen aan bepaalde 

ondernemingen, zodat een onbeperIct aanbod volgt. Een algemeen en zuiver verbod op het aanbieden van 

kansspelen door derden kan dan enkel gerechtvaardigd worden door het bewijs dat het 

grensoverschrijdende aanbod (door in het buitenland gevestigde organisatoren) op zich grotere gevaren 

inhoudt voor de consument of de kans op fraude significant vergroot. Bij gebrek aan dit bewijs is genoemde 

beperking disproportioneel. 

Ook Advocaat-Generaal La Pergola acht het beperken van het spelen op geldautomaten maatsChappelijk 

gerechtvaardigd, gelet op het reale risico van witwassen van geld en het felt dat spelers in een contractueel 

zwaldce positie verkeren. Beperkingen terzake van spelmodaliteiten, het bedrag van de inzet en de 

uitgekeerde winst alsmede de affectatie van de opbrengst kunnen op die gronden worden gerechtvaardigd. 

Wel benadrukt de Advocaat-Generaal dat een rechtvaardiging in abstracto, middels eenvoudige verwijzing, 

onvoldoende is. Een nauwkeurige evaluatie in concreto van de ingeroepen rechtvaardigingsigonden dringt 

zich op66 . De discretionaliteit die nationale wetgevers terzake genieten, sluit immers geenszins rechterlijke 

controle op de proportionaliteit van de nationale maatregelen uit. Ondanks het feit dat het Hof, terzake een 

probleem van Europese maatschappelijke orde onderkent, door in Schindler de vergelijking met de 

wetgeving uit andere Lidstaten aan te gaan, zullen bijkomende beperkingen op grond van nationale sociaal-

culturele redenen op concrete wijze moeten worden gerechtvaardigd. 

In dat verband splitst La Pergola, in lijn met Gebhard 67  , de proportionaliteitstest op in een onclerzoek naar 

de geschiktheid (objectieve noodzakelijIcheid ?) van de nationale maatregel om de vooropgestelde 

doelstellingen te realiseren en in een onderzoek naar de daadwerkelijke proportionaliteit (minst 

belemmerende handelsbeperking ?) van die hypothetisch geschikte maatregel ten aanzien van de 

doelstellingen. 

De Advocaat-Generaal besluit hieruit dat een monopolie om het aanbod van spelen te beperken slechts 

gerechtvaardigd is wanneer de monopolist door wettelijke beperkingen niet over de mogelijkheid beschikt 

om zijn monopolie op zuiver commercidle wijze uit te baten 68 . In casu werd vastgesteld dat de monopolist 

us s'appliquent". 
66  Ook Advocaat-Generaal Fennelly benadrukt dat bij analogie verwijzen naar abstracte rechtvaardigingsgronden niet volstaat en 
derhalve elke nationale beperking aan vrij verkeer in concreto moet worden beoordeeld. Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly 
van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, overweging 23. 
67  H.v.J., 30 november 1995, zaak C-55194, Gebhard, fur., 1995, 1-4198. 
68  Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-124/97, Latira, nog niet gepubliceerd, overweging 35. Zo 
zal er makkelijker een vermoeden van verenigbaarheid met het vrij verkeer kleven aan een algeheel verbod op kansspelen, dan aan 



massaal en agressief reclame voerde voor kansspelen en zelf aan geen enkele beperking onderworpen werd, 

zodat de concrete organisatie en werking van het monopolie niet geschikt is am het aanbod van kansspelen 

te kanaliseren. 

Dit neemt niet weg dat een wettelijk dienstenmonopolie voor kansspelen wel geschilct kan zijn am 

doelstellingen van algemeen belang te bewerkstelligen. De concrete vormgeving van genoemd monopolie 

zal daartoe doorslaggevend zijn. La Pergola maalct, anders dan het Hof in het arrest Fran.zen69  deed, een 

onderscheid tussen het instellen van het monopolie zelf en de wijze waarop het in concreto wordt 

uigeoefend. De Advocaat-Generaal vervolgt evenwel dat een verbod om speelautomaten te plaatsen en uit 

te baten met het oog op het kanaliseren van het spelaanbod ter bescherming van spelers en het voorkomen 

van fraude en andere criminele activiteiten, slechts aan dienstverleners kan tegengeworpen warden voor 

zover zij zelf niet reeds onderworpen zijn aan gelijkaardige regelgeving die dezelfde doelstellingen 

nastreeft. Precies op dit punt strandt het verbod op de uitbating van speelautomaten als disproportioneel, 

gelet op de gelijkaardige controle die reeds in andere Lidstaten wordt doorgevoerd ". 

Hieruit kan men afleiden dater een rechtevenredig verband bestaat tussen de maatschappelijke inzet bij een 

bepaald type kansspel en de beleidsruirnte (discretionaliteit) die Lidstaten terzake houden. Bij selectieve 

verbodsbepalingen zal, anders dan bij algehele verbodsbepalingen, een strengere noodzakelijkheids- en 

proportionaliteitstoets ingang moeten vinden. In casu lag een minder beperkende maatregel besloten in een 

vergunningssysteem dat ook open staat voor buitenlandse dienstverleners, zij het onder strikte 

aanbodscontrole waarbij bijvoorbeeld het totale aantal vergunningen wordt vastgelegd in functie van het 

totale spelaanbod. Derwijze kan de toegang tot de nationale markt op transparante en niet-discriminerende 

manier warden verzekerd. 

De interne consistentie en coherentie van dergelijke handelsbeperkende wetgeving is oak volgens 

Advocaat-Generaal Fennelly van belang. Monopolies die op zuiver commerciele wijze warden uitgebaat, 

zetten de mogelijke legitimiteit van handelsbeperkingen op het spel n . Oak Fennelly houdt een strikte 

rechtvaardigingstoets aan, zodat een nationale regelgeving met interne tegenspraak manic bolt,  c.q. de 

conformiteittoets niet doorstaat. In dit licht kan de affectatie van de opbrengsten mede van invloed zijn op 

de proportionaliteitstoets. Bij afwezigheid van dit vereiste kan de coherentie van een nationaal loterij- en 

kansspelenbeleid misschien op de helling komen. Het is derhalve een noodzakelijke aanvulling. 

Zoals gesteld, belet de rechtvaardigingstest in concreto niet dat "un etat membre peut (...) adopter des 

mesures pour rest reindre l'acces a une forme de jeux d'argent, telle que les paris, qu'elle juge nocive sans 

les declarer totalement illegale. Dans la mesure oh la demande potentielle pour certaines categories de 

jour excede que cc qui est juge compatible avec l'ordre public, les etats membres ont la possibilite 

d'imposer des restrictions jondees sur une estimation des bosoms, a la lumiere d'une politique sociale 

een aanbodsbeperking waarbij een (overheids)ondememing bepaalde exclusieve rechten verwerft. 
H.v.1., 23 oktober 1997, zaak C-189/95, Franzen, Jur., 1997,1-5909, rechtsoverwegingen 61 c.v.. Zie verder. 

" Conclusie van Advocaat-Generaal La Pergola van 4 maart 1999 in zaak C-I24/97, Laara, nog niet gepubliceerd, overwegingen 36- 
41. 
71  Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, 
overweging 29. 



nationale" 72  Zelfs Lidstaten die er terzake van kansspelen een vrij liberaal beleid op nahouden, kunnen 

deze rechtvaardiging inroepen, om ongewenste uitwassen van het liberale regime te voorkomen. Warmeer 

ondernemingen evenwel kansspelen aanbieden conform de wetgeving van de Lidstaat van vestiging, die 

dezelfde doelstellingen nastreeft, clan kan de Lidstaat van ontvangst op grond van dezelfde doelstellingen 

het aanbod niet meer bijkomend beperken. Het stilzwijgen van het Hof in Schindler op dit punt, sluit 

volgens Fennelly niet uit dat de noodzakelijkheid van de handelsbeperking moet afgewogen worden op de 

reglementering waaraan de dienstverlener reeds onderworpen is in zijn eigen Lidstaat. 

Terloops zij er nog op gewezen dat volgens Fennelly "le fait que les individus residant en Italie puissent 

librement effectuer des paris aupres des bookmakers etrangers, par telephone, telecopie ou internet, 

n'affecte pas notre analyse parce que les repercussions eventuelles d'une telle activite sur l'ordre public 

paraissent tres minimes par comparaison avec celles de la fourniture sans restriction de services organises 

de paris grdce a des representants agissant sur le territoire italien "73 . Een Lidstaat die terzalce geen 

bijzondere voorzorgsmaatregelen treft, kan derhalve geen inconsistentie verweten worden. Oingekeerd sluit 

het Hof, zoals hierna zal worden aangetoond, niet uit dat de consument bijzonder wordt beschermd bij 

bepaalde verkoopmethoden. Vooral de bijzondere aard van verkoopmethoden zoals de verkoOp op afstand 

per fax, telefoon of op interne rechtvaardigt die aanpak, al zij daar meteen bij vermeld dat hierin geen 

vrijgeleide voor om het even welke beperking besloten 

De toegeeflijkheid die uit het Schindler-arrest resulteert, wordt in voormelde Conclusies van Advocaten-

Generaal La Pergola en Fennelly verfijnd. 

Op 21 september 1999 deed het Hof uitspraak in de Leieirei-zaak. Daarin verduidelijkt het Hof alvast deels 

de Schindler-leer. Het doet dit zonder hoger vermelde zienswijze van Advocaat-Generaal La Pergola te 

volgen. Vooreerst stelt het Hof dat de legitieme rechtvaardigingsgronden uit Schindler niet alleen van 

toepassing zijn op loterijen, maar evenzeer op geldspelen die vergelijkbare kenmerken vertonen 75 . Daarbij 

speelt de affectatie van de opbrengsten aan sociale doelen een niet onaanzienlijke rol, zonder dat deze 

redengeving op zich een objectieve rechtvaardiging kan uitmaken. Aan het hoger vermelde Familiapress-

argument gaat het Hof licht voorbij. Wedstrijden en spelletjes in tijdschriften onder de vorm van 

kruiswoordraadsels of raadsels die het mogelijk maken dat bepaalde lezers, die juiste antwoorden 

inzonden, na lottreldcing prijzen winnen, worden slechts op kleine schaal georganiseerd en gekenmerkt 

door een kleine inzet, zodat ze geen onathankelijke economische activiteit uitmaken, maar slechts een 

Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog niet gepubliceerd, 
overweging 31. De mogelijkheid om beperkingen op te leggen teneinde de vraag naar kansspelen in te dijken, is legitiem en wordt 
door Fennelly gekoppeld aan "la nature particuliere des jeux d'argent". 
73  Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly van 20 mei 1999 in zaak C-67/98, Questore di Verona t. Zenatti, nog i niet gepubliceerd, 
overweging 33. 

Zie de Conclusie van Advocaat-Generaal Lenz van 19 maart 1996, Commissie t. Italie, fur., 1996,1-2693, overwegingen 69 en 70. 
Daarin stelde de Commissie dat een Lidstaat aan effectenmakelaars geen verregaande vestigingsvereisten kon opleggen om de enkele 
reden dat bij gebrek aan overlegprocedure tussen de bevoegde controleautoriteiten een effectieve controle en sanctionering van inbreuken 
onmogelijk was, o.m. omdat de transacties via telecotnmunicatie of andere technieken op afstand verricht worden. 
75  Daartoe verwijst het Hof naar rechtsoverweging 60 van het Schindler-arrest, zie H.v.J., 21 september 1999, zaak C-124/97, Laara, 
nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 15. 



onderdeel van de redactionele inhoud van een tijdschrift 76. Speelautomaten zijn daarvan duidelijk te 

onderscheiden. Zij bieden tegen betaling hoop op geldwinst aan, die, ook al is er een bescheiden inzet, 

aanzienlijk kan zijn, "en raison notamment du nombre de joueurs potentiels et de la tendance tie la plupart 

d 'entre eta, compte tenu de la brievete du jeu et de son caractere repetitif a rejouer tin grand nombre de 

fois "77 . Deze bijzondere kenmerken malcen speelautomaten vergelijkbaar met loterijen. 

Bij gebrek aan gegevens gaat het Hof handig voorbij aan de vraag wellce verdragsbepalingen op dergelijke 

nationale regelgeving van toepassing zouden kunnen zijn. Wel vermeldt het Hof dat zo een 

overheidsorgaan, waaraan een exclusief recht werd toegekend om speelautomaten uit te baten, ook beschikt 

over het recht om speelautomaten te fabriceren, zulks een inbreuk op het vrij verkeer van goederen kan 

uitmaken. Bij gebrek aan concreet bewijs past het Hof de bepalingen inzake dienstenverkeer toe. 

Het vervolg is gekend. De nationale regelgeving is niet-discriminerend, maar een beperking van het vrij 

dienstenverkeer, die gerechtvaardigd kan worden. In dit licht is, onder verwijzing naar Schindler, een 

gezarnenlijk beroep op de bescherming van de spelers/consumenten en van de sociale orde succesvol. 

Opmerkelijk is wel dat het Hof daarbij eveneens verwijst naar de uitzonderingsgronden vervat in Art.45 en 

55 EG, te weten deelname aan het overheidsgezag, openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. 

Hoger werd reeds gewezen op het sluimerende bestaan van een zogenaamde Europese openbare orde en de 

parallel daarin tussen maatschappelijke orde uit Schindler, en openbare orde uit 30 en 46 EG 78. Met de 

verwijzing naar de Am. 45 en 55 EG breidt het Hof die parallel nog uit. 

In lijn met Schindler benadrukt het Hof de beleidsruimte die Lidstaten terzake behouden. Het feit dat de ene 

Lidstaat er een ander beschermingssysteem op nahoudt dan de andere, is van geen invloed op de 

noodzakelijkheid of proportionaliteit van de betroldcen regelgeving 79. Soepel is dan natuurlijk de 

proportionaliteitstoets, aangezien nationale maatregelen in deze sector "doivent seulement etre appreciOes 

au regard des objectify poursuivis par les autorites nationales de 1 'etat membre interesse et du niveau de 

protection qu'elles entendent assurer"80 . Net  als Advocaat-Generaal Fennelly in de Zenatti-zaak acht het 

Hof het gebrek aan een algeheel verbod op speelautomaten (of het feit dat de exclusieve vergunninghouder 

een deel van de omzet krijgt) onvoldoende om te besluiten dat de betrokken regelgeving niet daadwerkelijk 

beantwoordt aan het amalgaam van geldige gronden van algemeen belang. Precies een exclusieve 

vergunning kan dan, zoals in casu, de speelzucht kanaliseren, en de exploitatie van spelen toelaten onder 

controle zodat het risico op een frauduleuse en crminele uitbating wordt voorkomen en opbrengsten worden 

benut voor algemene, sociale doeleinden. 

letwat cynisch voegt het I-lof toe dat, voor het realiseren van genoemde doelstellingen, de verkiesbaarheid 

boven een exclusieve vergunning van een systeem waarbij producenten van speelautomaten doelgerichte 

Zie 	21 september 1999, zaak C-124/97, LAM* nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 16. 
Zie H.v.1., 21 september 1999, zaak C-124/97, Unit nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 17. 

" Zie hierover G. Straetrnans, "Europese rechtspraak in kort bestek: noot onder Schindler", R W, 1994-1995, 132. 
79  Zie hiema Alpine Investments, wamin het Hof een vergel ijkb are redenering voert. 
go  Zie H.v.J., 21 september 1999, zaak C-124/97, Utak nog niet gepubliceerd, rechtsovenveging 36. 



verplichtingen worden opgelegd, tot de appreciatiebevoegdheid van de Lidstaten behoort, "sous reserve 

toutefois que le choix retenu n'apparaisse pas disproportionne au regard du but recherché 81• 

In elk geval mag uit Leland afgeleid worden dat het Hof een erg soepele proportionaliteitstoets doorvoert, 

waarbij de beleidsruimte van Lidstaten steevast wordt benadnikt. Wellicht heeft de eensgezinde roep van 

de Finse, Nederlandse, Duitse, Belgische, Spaanse, Ierse, Luxemburgse, Oostenrijkse, Portugese, Zweedse 

en Engelse regering naar een analoge toepassing van Schindler, het Hof daarbij parten gespeeld 82 . 

Met het Leieirei-arrest zijn alle interpretatieproblemen evenwel niet van de baan. Hoewel een speelautomaat 

aan loterijen vergelijkbare kenmerken vertoont, is het niet uitgesloten dat bepaalde kansspelen daarvan toch 

te onderscheiden zijn. Benevens de uitsluiting van wedstrijden en raadsels in tijdschriften laat het Hof ons 

in het ongewisse. Ook is niet meteen duidelijk hoe de proportionaliteit-toets zich verhoudt tot de eis van de 

minst belemmerende maatregel. In casu gaat het Hof enerzijds voorbij aan een daadwerkelijke 

proportionaliteitstoets, door deze te laten samenvallen met de geldig ingeroepen en globaal te nemen 

rechtvaardigingsgronden, maar anderzijcis gaat het Hof in op de eis van de minst beperkende maatregel. 

Lidstaten hebben ook op dat punt een mime beleidsvrijheid, maar slechts voor zover hun keuze niet 

disproportioneel lijkt ten aanzien van de vooropgestelde doeleinden. Het Hof nam klaarblijkelijk de 

gelegenheid niet te baat om het 'Janus Character' van de Schindler-uitspraak weg te werken". 

De Zenatti-zaak geeft het Hof een bijkomende mogelijIcheid om haar visie op punt te stellen. Na Leieirei mag 

de bereidheid van het Hof om middels een strenge proportionaliteitstoets de zienswijze van de Advocaat-

Generaal te volgen, met klem in vraag worden gesteld. 

Het Hof kan zich op dit punt overigens gesterlct voelen in de niimere rechtspraak over vrij verkeer en over 

financiele diensten. Om derhalve het rechterlijke beleid goed in te schatten, lijkt een belcnopte weergave 

van de rechtspraak in die andere en aanverwante sectoren aangewezen. 

3. 	Relevante rechtspraak uit andere sectoren 

3.1 	Rechtspraak inzake vrij verkeer 

Uit de rechtspraak van het Hof volgt algemeen dat wanneer een nationale maatregel die het vrij verkeer 

belemmert aan een gevoelig (politiek geladen) thema raalct, zoals een reclameverbod dat past in een nationale 

81  Zie H.v.J., 21 september 1999, zaak C-124/97, Laara, nog niet gepubliceerd, rechtsoverweging 39. In casu was de vergunning 
toegewezen aan een overheidsonderneming die onder permanente staatscontrole haar activiteiten ontplooit. Het 
proportionaliteitsonderzoek kan dus nog anders uitdraaien wanneer de loterij- en kansspelensector wordt geprivatiseerd. 
82  Zoals hoger vermeld, is de vergelijking met wetgeving in andere Lidstaten niet nieuw. Zie onder meer het arrest Yves Rocher. 
83  Hoewel het Hof stelt dat de rechtvaardigingsgronden in hun geheel en algemeen moeten beoordeeld worden, leidt dit o.i. niet 
onverkort tot een toepassing in abstracto of een mechanische veralgemening van de Schindler-leer. De rechtsoverwegingen waarop het 
Hof de uitspraak bouwt, zijn daartoe veel te specifiek. De betroldcen regeling wordt immers in concreto op haar vergelijkbaarheid met 
de Schindler-loterij geanalyseerd en voorts in concreto op haar merites ten aanzien van de te realiseren doelstellingen beoordeeld. Zij 
het dat Lidstaten daarbij over niet weinig beleidsruimte beschikken. 



gezondheidspolitiek, het Hof zich vaak toegeefifik toont en de gestrengheid van de 'rule of reason', die zich 

vooral uit in een strikte toepassing van de (dubbele) proportionaliteitstoets, even terzijde schuift 84 . 

Ingrijpende reclameverboden worden dan, onderworpen aan een marginale toetsing, niet kennelijk onredelijk 

genoemd85 . In lijn daannee toont het Hof rich bereid om bijzondere belangen van naar omstandigheden 

lcwetsbare groepen van consumenten in de Europese context in aanmerking te nemen 88. Het Hof heeft dan 

bijvoorbeeld oog voor automobilisten en jongeren, die door alcoholgebruilc een gevaar voor de 

volksgezondheid opleveren 85 . 

Illustratief is ook het arrest Franzen, waarin het Hof het Zweedse verbod om reclame te malcen voor 

alcoholhoudende dranken op radio en televisie, in Icranten en tfidschriften niet onverenigbaar achtte met het 

Europees recht88 . Het beperken van de mogelijkheden om alcoholhoudende dranken onder de aandacht van het 

publiek te brengen is immers inherent aan het Zweedse staatsmonopolie op de detailverkoop van derge1fike 

dranken, dat op zfin beurt gerechtvaardigd wordt door het algemeen belang, met name de beschenning van de 

voLlcsgezondheid tegen de nadelige gevolgen van alcoholgebruile 8 . 

In De Agostini achtte het Hof een algemeen verbod voor in andere Lidstaten gevestigde televisie-

omroeporganisaties om reclame, die specifiek gericht is op kinderen van minder dan 12 jaar, op televisie uit te 

zenden, evenwel niet verenigbaar met het Europese recht, aangezien de algemene reilcwijdte van het verbod 

voor gevolg had dat de toegang tot de marlct van televisiediensten in strijd met de Te1evisierichtlijn werd 

belemmercr. Weliswaar mag de wetgevirtg van de Lidstaat van ontvangst "algemeen de bescherming van de 

consumenten of van minderjarigen ten doe! hebbee l  , maar zij mag het doorgeven van televisie-uitzendingen 

uit andere Lidstaten niet beletten. In casu mocht een nationale maatregel er niet op neerkomen dat "ter 

bescherming van de minderjarigen, de inhoud van de televisiereclame (gecontroleerd wordt)"92, aangezien 

aldus een dubbeIe controle naast die van de geharmoniseerde con/role uit de Televisierichtlijn werd ingesteld. 

Ook in de rechtspraak met betrelcking tot verkoopmethoden sensu strict° nam het Hof meermaals op 

verregaande wijze de zwakIce consument in bescherming98 . Een gezamenlijk aanbod kan aIdus de prijs 

Zie hierover uitgebreid, G. Straetmans, Consument en markt, Kluwer rechtswetenschappen, Deume, 1998, 355-466. 
85  H.v.J., 25 juli 1991, gevoegde zaken C-1/90 en C-176/90, Aragonesa, fur., 1991,1-4185, rechtsoverweging 17. 

Zie over het Europees consumentenbeeld, G. Straetmans, "Naar een Europees consumentenbeeld ?", Jura Falconis, 1991-1992, nr.4, 
1141 en meer terughoudend R. Barents, "The image of the consumer in the case law of the European Court", E.F.L.R., 1990,6. 
87  H.v.J., 25 juli 1991, gevoegde zaken C-I/90 en C-176/90, Aragonesa, fur., 1991,1-4185, rechtsoverweging 18. Vergelijk met de op 
grond van de openbare zedelijkheid sterk aan banden gelegde verkoop van seksartikelen, loch lanlcmoedig toegelaten door het Hof in, 
Ii.v.J., 14 december 1979, zaak 34/79, Henn en Darby, fur, 1979,3813, rechtsoverweging 17, Ii.v.J., II maart 1986, zaak 121/85, 
Conegate, Jur., 1986, 1023, rechtsoverweging 18, H.vJ., 11 juli 1990, zaak C-23/89, Quietlynn en Richards, fur., 1990,1-3081, 
rechtsoverweging 12 en H.v.I., 7 mei 1991, zaak C-350/89, Sheptonhurst, fur, 1991,1-2389, rechtsoverweging 12, weliswaar met 
uitzondering van een nationale regeling die de invoer willekeurig discrimineert (absoluut verbod). 
" li.v.J., 23 oktober 1997, zaak C-189/95, Franzen, fur., 1997,1-5909, rechtsoverwegingen 61 e.v.. 
" H.v.J., 23 oktober 1997, sank C-I89/95, Franzen, fur, 1997,1-5909, rechtsoverwegingen 41 en 58 e.v.. Zie hierover evenwel verder. 
• H.v.J., 9 juli 1997, gevoegde zaken C-34-36/95, Konsumentenombudsmannen t. De Agostini en TV Shop, fur., 1997,1-3875, 
rechtsoverwegingen 55 e.v.. Voordien had het Hof in hetzelfde arrest overwogen dat Lidstaten zowel bij toepassing van de bepalingen 
inzake vrij goederenverkeer als bij deze inzake dienstenverIceer, reclamebeperkingen aan buitenlandse televisie-adverteerders kan 
tegenstellen. In dergelijk geval is het aan de nationale rechter om na te gaan of respectievelijk de voorwaarden van de 'Keck-norm' en van 
de 'rule of reason' vervuld zijn (Ibidem, rechtsoverwegingen 39-54). 
" Ii.v.J., 9 juli 1997, gevoegde zaken C-34-36/95, Konsumentenombudsmannen t De Agostini en TV Shop, fur., 1997,1-3875, 
rechtsoverweging 59. 
• H.v.1., 9 juli 1997, gevoegde zaken C-34-36/95, Konsumentenombudsmannen t De Agostini en TV Shop, fur., 1997, 1-3875, 
rechtsoverweging 60. 
" Zie verder H.v.J., 15 december 1982, zaak 268/81, Oosthoek, fur, 1982, 4588 terzake van gezamenlijk aanbod, H.v.J., 4 december 
1986, gevoegde zaken 220 en 252/83 en 205 en 206/84, Verzekeringsarresten, fur., 1986, 3755 terzake van de verzekering van 
massarisico's en H.vJ., 16 mei 1989, sank 382/87, Bud, fur., 1989, 299 terzake van huis-aan-huisverlcoop van pedagogisch materiaal. 



bewimpelen94, de consument is erg lcwetsbaar bij de huis-aan-huis verkoop van onderwijsmateriaa1 95, en zelfs 

tegen de conclusie van Advocaat-Generaal Lenz in, is een verkoopsmonopolie aan apothekers voor 

zuigelingenvoeding verenigbaar met het Europees recht 96. 

Ook de hoger vermelde soepele proportionaliteitstoets uit Schindler bij referentie aan de bijzonderheden van de 

voorliggende activiteit, past in deze rij. Tot de zogenaamde bijzonderheden besluit het Hof op grond van de 

aard van de activiteit97, bijvoorbeeld de specifieke belangen bij loterijen, of op grond van nationale of regionale 

sociaal-culturele verschillen98, zoals ter zake van abortus of zondagssluiting, of op beide gronden tezamen. 

Deze bijzonderheden die volgens het Hof raken aan de maatschappelijke orde 99, vergen een soepele analyse. 

Eveneens in Schindler -stijl, is het arrest Reisebilro Broede m , waarin het Hof de conformiteit nagaat van een 

wettelijk monopolie voor advocaten om via gerechtelijke weg schuldvorderingen te imen. Nu het Hof het 

betroldcen dienstenmonopolie niet als een verkoopsmodaliteit moest kwalificeren - het geding betrof een 

rechtsteeks gyensoverschrijdende situatie kon het zonder enige verwijzing naar de Keck-regel, de 'rule of 

reason' toepassen l°1  . 

Het wettelijke monopolie had in casu voor gevolg dat een onderneming slechts met bijstand van een advocaat 

langs gerechtelijke weg in de betrokken Lidstaat schuldvorderingen van derden kon innen. Aldus werd een in 

een andere Lidstaat gevestigde incasso-onderneming op absolute wijze die activiteit ontzegd. Vanzelfsprekend 

komt een nationale regel die zonder onderscheid van toepassing is, maar voor gevolg heeft dat een 

dienstverrichting absoluut onmogelijk wordt gemaalct, binnen de werlcing van de 'rule of reason' l°2. Het Hof 

analyseert getrouw de vier toepassingsvoorwaarden, waarvan de vereisten dat de beperlcingen moeten 

ingegeven zijn door het algemeen belang en in proportie daarmee moeten staan, nog toelichting vergen. 

Het monopolie dient het algemeen belang aangezien het "enerzijds de ontvangers van de betrokken diensten 

(beschermt) tegen de schade die zij zouden kunnen ondervinden door juridische adviezen van personen die 

niet de vereiste beroeps- of morele bekwaamheden bezitten, en anderzijds, een goede rechtsbedeling 

(verzelcert)" 103 . Het is niet de eerste maal dat het Hof die doelstellingen van algemeen belang beschouwe N. 

94  H.v.J., 15 december 1982, zaak 268/81, Oosthoek, fur., 1982, 4597. 
95  H.v.J., 16 mei 1989, zaak 382187, Buet, fur., 1989, 299. Vergelijk met de ietwat overtroldcen analyse van dit arrest door S. Weatherill, 
"The evolution of European consumer law and policy: from well informed consumer to confident consumer ?", in Rechtseinheit oder 
Rechtsvielfalt in Europa,  H.-W. Miclditz (ed.), Nomos Verlag, Baden-Baden, 1996, 439, die stelt dat het Hof niet aangeeft dat de 
consument in casu 'particularly gullible' is, maar gewoon dat nationale keuzes inzake consumentenbescherming lcunnen primeren op 
Europese. 
96  H.v.J., 29 juni 1995, zaak C-391/92, Commissie t. Griekenland, fur., 1995,1-1647, rechtsoverweging 15. 

H.v.J., 24 maart 1994, zaak C-275/92, Schindler, fur., 1994,1-1096, rechtsoverweging 60, in casu een loterij. 
H.v.J., 4 oktober 1991, zaak C-159/90, Grogan, fur., 1991,1-4715 en H.v.J., 16 december 1992, zaak C-169/91, B & Q11, fur., 1992, I-

6635, rechtsoverweging 11. 
H.v.J., 24 oktober 1978, zaak 15/78, Koestler, fur., 1978, 1971, rechtsoverweging 5, H.v.J., 18 maart 1980, zaak 52/79, Debauve, fur., 

1980, 833, H.v.J., 26 april 1988, zaak 352/85, Bond van Adverteerders, fur., 1988, 2085 en H.v.J., 24 maart 1994, zaak C-275/92, 
Schindler, fur., 1994,1-1096, rechtsoverweging 61. 

H.v.J., 12 december 1996, zaak C-3/95, Reisebtlro Broede t. Sandker, fur., 1996,1-6529. 
101  Het arrest past in de verruimingstendens die het vereiste van 'grensoverschrijdende situatie' gaandeweg in de rechtsPraak van het Hof 
verwierf. Het mag dan als een bevestiging gelezen worden van de stelling dat die verruimingstendens voor gevolg heeft dat weinig ruimte 
voor toepassing van de Keck-regel op diensten wordt gelaten; zie hierover uitgebreid, G. Straetmans, Consument en niarkt, o.c., 323-350. 
102  H.v.J., 12 december 1996, zaak C-3/95, Reisebtlro Broede t. Sandker, rechtsoverweging 27, fur., 1996,1-6529. Zie ook H.v.J., 28 maart 
1996, zaak C-272/94, Guiot, fur., 1996, 1-1905. 
1°3  H.v.J., 12 december 1996, zaak C-3/95, Reisebtiro Broede t. Sandker, rechtsoverweging 31, fur., 1996,1-6529. 
104  Zie H.v.J., 3 december 1974, zaak 33/74, Van Binsbergen, fur., 1974, 1299 en H.v.J., 19 januari 1988, zaalc 292/86, Gullung, fur., 
1988, 111, waarin het Hof een Lidstaat toezegt beroepsregels, namelijk regels inzake organisatie, belcwaamheid, deontologie, toezicht en 
aansprakelijkheid, op advocaten toe te passen, aangezien deze ingegeven zijn om redenen van algemeen belang, met name de 
eindverbruikers van juridische diensten de nodige garantie van integriteit en ervaring te bieden en een goede rechtsbedeling te verzekeren. 



Problematischer is de vraag naar de proportionaliteit van het monopolie, waarover tijdens de procedure werd 

aangevoerd dat het ruhnschoots verder ging dan nodig om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken m . 

De soepelheid waarmee het Hof andermaal de proportionaliteit vervuld acht, doet dan sterk terugdenken aan 

Schindler en Laara. Weliswaar poogt het Hof traditioneel m  de soepele proportionaliteitstoets aan de 

bijzondere aard van de transactie aan te lmopen. De overweging: "Door op eon ingewikkeld juridisch gebied 

waar talrijke bijzondere bepalingen golden, alleen aan advocaten toe te staan particulieren beroepsmatig in 

rechte to vertegenwoordigen, worden (.) enerzijdy de ontvangers van diensten en anclerzijds de goede 

rechtsbedeling beschermd tegen de gevaren die op dit gebied uit de onbekwaamheid of onervarenheid van 

incassoburecrus kunnen voortvloeien"(eigen benadruldcing) I", laat toch uitschijnen dat het Hof bij eenvoudige 

verwijzing naar de doelstellingen van algemeen belang niet alleen de maatregel vanuit het algemeen belang 

gerechtvaardigd acht, maar bovendien proportioned. Het Hof gaat zonder meer voorbij aan het bestaan van 

minder belemmerende maatregelen. De marginale proportionaliteitstoets wordt pas echt duidelijk, wanneer het 

Hof besluit dat "in de huidige stand van het gemeenschapsrecht (1) de beslissing, of het beroepsmatig innen 

van schuldvorderingen langs gerechtelijke weg moot worden voorbehouden,(behoort..) tot de bevoegdheid 

van de Lidstaten" I "(eigen benadruldcing). Daarbij valt op dat meer gewicht wordt gegeven aan het politiek 

geladen karalcter van het voorliggende geval dan aan de bescherming van schuldeisers of de goede 

rechtsbedeling l ". Of het Hof aldus bij politiek geladen of gevoelige kwesties de 'less restrictive means'-test 

volledig verlaat, mag voorts in het midden blijven. 

3.2 	FinanciEle diensten 

Dat de aard van een activiteit belangrijke gevolgen kan sorteren voor de bescherming van de consument, volgt 

ook duidelijk uit de rechtspraak inzake fmancidle diensten. Het gangbare Europese infonnatiemodel dat 

middels etiketteringverplichtingen de bescherming van de consument bij goederen garandeert, kan immers niet 

overeenlcomstig op diensten toegepast worden. De aard van de dienstverlening zelf sluit etikettering uit. Een 

informatiemodel bij diensten zal this, bij gebrek aan materidle drager, meer opgebouwd moeten worden via het 

voor diensten efficiente informatielcanaal, de reclame. De reclame wordt dan de etikettering van de dienst, de 

werkzame informatiedrager voor de consument. 

Zie tenslotte 	25 juli 1991, zaak C-76/90, Sager, fur., 1991,14221, rechtsoverweging 16, inzake advies bij de hemieuwing van 
industriele eigendomsrechten. 

H.v.J., 12 december 1996, zaak C-3/95, ReisebUro Broede I. Sandker, fur., 1996,1-6529, rechtsoverweging 33. Zo zouden dezelfde 
doelstellingen ook met minder belastende maatregelen bereilct worden, waaronder de overlegging van een getuigschrift van integriteit of 
solvabiliteit dat verstrekt is door de Lidstaat van herkomst van de dienstverridner ('home country control') of de verplichting woonplaats te 
kiezen in de Lidstaat van ontvangst om er de officiEle juridische correspondentie te ontvangen. 
1°6  Zie hoger. 
1°7  H.v.5., 12 december 1996, zaak C-3/95, Reisebtiro Broede t. Sandker, fur., 1996,1 -6529, rechtsoverweging 39. 
IllS Ibidem, rechtsoverweging 41. 
" In casu beschikte het reisbureau waarvoor de incasso-ondememing optrad immers reeds over een executoriale titel, bekomen in een 
gerechtelijke procedure, die thans moest voorgelegd worden aan een andere rechter, die wellicht zelf de bescherming van de 
schuldeisers en de verzekering van de goede rechtsbedeling zou kunnen garanderen, zonder bijstand van een advocaat. 



Daarnaast is de aard van de dienst zelf van belang bij de beoordeling van de met de interne markt,  verzoenbare 

gevolgen van een beschermingsmaatregel. Zo neemt de complexe, speculatieve, technische, niet ingeburgerde, 

fmancieel risicovolle aard van een dienst, vaak een belangrijke plaats in de proportionaliteitsbeoordeling in. 

Consumentenbescherming bij fmancitle diensten wordt voor het eerst erkend in de verzekeringssector 110 . 

Aangezien bepaalde verzekeringsvormen zich ontwildcelden tot een massaverschijnsel en somMige branches 

van verzekering derhalve nagenoeg de gehele bevolking raken, werd een Lidstaat toegelaten ter bescherming 

van de verzekeringnemers handelsbeperkingen op de verzekeringssector op te leggen. 

De aard van de dienst speelt ook in andere arresten inzake financiele diensten een centrale rol. Nochtans zal de 

aard van de dienst niet steeds op geIsoleerde wijze, het niveau van bescherrning van de consuinent bepalen. 

Vaak vertoont de aard van de financiele dienst raalcpunten met de goede reputatie van de financiele madden. Zo 

spelen de fmanciele marIcten bij beleggingsdiensten "een belangrijke rol (.) by de financiering van de 

economische subjecten". Ook "de goede werking van deze markten, gelet op het speculatieve karakter en de 

gecompliceerdheid van de goederentermijncontracten, hangt in grote mate af van het vertrouwen dat zij de 

beleggers inboezemen" 111 (eigen benadrukking). Het complexe karakter of de ingewildceldheid van de fmanciele 

dienst maalct dat de consument-belegger in een zwaldce, achteropgestelde positie komt te staan n2. Hij is met 

andere woorden niet bekend met het financiele product en bevindt zich voor het bijstellen van dit kennistekort 

in een positie van volledige afhankelijkheid. Indien een fmanciele dienstmarkt met die kenmerken 

ongecontroleerd wordt gelaten, leidt dit algauw tot marktdestabilisatie l  13 , die niet alleen het vertrouwen van de 

consument-belegger aantast, maar ook doorheen dit gescholct vertrouwen de belangen van de betroklcen 

marIctoperatoren raalct. Van marktdestabilisatie is dan eens te meer spralce wanneer het Hof Vaststelt dat de 

fmanciering van de marIctoperatoren in gote mate van de goede werking van de fmanciele madden afhangt. De 

"voorwaarde voor dit vertrouwen is in het bijzonder dat er beroepsregels bestaan die ertoe strekken de 

deskundigheid en de eerlijkheid van de financiele tussenpersonen, van wie de beleggers sterk afhankelijk zijn, te 

verzekeren" 114(eigen benadrukking). 

Vanuit het oogpunt van de marktstabiliteit is ook het besluit van Advocaat-Generaal Jacobs in Alpine 

Investments illustatief. Naar zijn mening heeft elke Lidstaat bij gebrek aan harmonisatiebepalingen een 

zekere marge om het niveau van die bescherming op zijn grondgebied vast te stellen. "Ware dit niet zo, 

dan zouden de Lidstaten by gebreke van harmonisatie hun wettelijke regeling moeten afstemmen op die van de 

110  H.v.J., 4 december 1986, zaak 220/83, Conunissie t. Franlcrijk, zaak 252/83, Commissie t. Koninkrijk Denemarken, zaak 206/84, 
Commissie t. Ierland en inzonderheid zaalc 205/84, Commissie t. Duitsland, fur., 1986, 3804, rechtsoverweging 31. 
111  H.v.J., 10 mei 1995, zaak C-384193, Alpine Investments, fur., 1995, 1-1179, rechtsoverweging 42. W. Devroe, "Note d'observations 
Alpine Investments", Bulletin droll et banque, 1996,99-110, nr.15, argumenteerde dat het opvoeren van die nieuwe rechtvaardigingsgrond 
niet nodig was, aangezien dezelfde bescherming reeds kon gerechtvaardigd worden vanuit de algemene bescherming van de 
dienstontvangers, of van de consumenten, zij het dan met een extra-territoriaal element Zie ook de Icritiek van V. Hatzopoulos, 
"Comments on Alpine Investments", C.ML.Rev., 1995, 1443, die het Hof een recycleerbeweging verwijt waarbij niet duidelijk is welk van 
beide elementen 'consumentenbescherming' of 'de financiele markt' doorslaggevend was en hoopt dat beide van gelijk gewicht waren 
(1444). 

12  Zie evenwel H.A.G. Temmink, "Kroniek Europees Consumentenrecht: kort commentaar op Alpine Investments", T.Cons., 1995, nr.4, 
261, die stelt dat het Hof in Alpine Investments "niet de bescherming van de consument, maar de bescherming van de financiele reputatie 
van de Nederlandse ftnanciele dienstenmarlct erkent (...) als een dwingende reden van algemeen belang", en derhalve de bescherming van 
de consument slechts een zeer subsidiaire ml toekent. 
113 Zie hierover G. Straetmans, "Market stability, investor's protection and the Keck rule on services: comments on Alpine Investments", 
Columbia Journal of European Law, 1996, Vol.2, No.1, 154-164. 
114 H.v.J  .., 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, fur., 1995, 1-1179, rechtsoverweging 42. 



Lidstaat die de minst strenge eisen stelt Dat zou het vertrouwen van de beleggers we/lie/it eerder onclermijnen 

dan bevorderen. De doorverwijzing naar de Lidstaten, die Advocaat-Generaal Jacobs suggereert bij gemis aan 

interventie van de Europese wetgever, gebeurt evenwel niet onbeperlct. Ook de explicitatie ervan door het Hof 

in de overweging "dat het feit dot in de ene Lidstaat minder strikte bepalingen gelden dan in een andere, niet 

(betekent) dat deze laatste onevenredig zijn en derhalve onverenigbaar met het gemeenschapsrecht" 115 , is geen 

argument om thans van een ven -uimde bevoegdheid voor de Lidstaten gewag te maken. De keuze voor de minst 

handelsbelemmerende methode om een bepaalde doelstelling te bereiken, komt zo niet op de helling of wordt 

niet fel afgezwalct. Er moet inuners vastgesteld worden dat het Hof in Schindler een soepele, en in Alpine 

Investments een viii soepele proportionaliteitstoets toepast naamiate de ingeroepen beschermenswaardige 

belangen (gradueel) vergelijkbaar zijn met belangen die deel uitrnaken van de openbare orde. TerwijI het Hof in 

Schindler weliswaar geen verheldering gaf voor de soepele proportionaliteitstoets, verklaren, in Alpine 

Investments, de bijzondere kenmerken van de betroldcen fmanciele markt alsmede de bijzondere kenmerken van 

de beoefende verkooppralctijk, de proportionaliteit van de maatregel, die inderdaad Mita beperlct blijft tot de als 

bijzonder beschreven beschermenswaardige situatie l 16 • 

Ook de vaststelling door het Hof in Alpine Investments dat een Lidstaat op grond van de bijzondere kenmerken 

van de financiele marlcten moet toegelaten worden haar toezicht naar andere Lidstaten te exporteren 117, 

aangezien de Lidstaat waar de ondememing is gevestigd het best is geplaatst om controle uit te oefenen op 'cold 

calling'-pralctijken, is geen bewijs van ongebreidelde bevoegdheidsdelegatie. Het Hof voegt er immers 

onmiddellijk aan toe dat "de bescherming van de consumenten op het grondgebied van andere Lidstaten als 

zodanig weliswaar niet een taak van (een of andere) overheid (is)" 118 . De rechtvaardiging van die export is in 

casu overigens in lijn met het beginsel van 'home country control', waarbij het door de Bankenrichtlijnen en 

Richtlijn beleggingsdiensten minimaal geharmoniseerde prudentiele toezicht bij de Lidstaat blijft waar de 

ondememing is gevestigcl i 19 . 

In de litteratuur wordt het Hof in casu nochtans een toegeeflijke houding verweten 12°  of een uitgesproken 

formalisme m . Wellicht vormt de verstrengeling van consumentenbescherming en marlctstabiliteit (of 

113  H.v.J., 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments, fur., 1995,1-1181, rechtsoverweging 51 en zie Conclusie van Advocaat-
°enema] Jacobs van 26 januari 1995 inzake Alpine Investments, fur., 1995,1-1165, overweging 88. 
116  H.v.J., 10 mei 1995, zaalc C-384/93, Alpine Investments, fur., 1995, 1-1182, rechtsovenveging 54. Door een over-benadruklcing van het 
'toegang tot de marke-criterium vinden sommige auteurs de verwijzing door het Hof naar andere methoden van clientenwerving haaks 
staan op de vaststel ling dat een 'cold calling'-verbod de markttoegang beperkt, zie W. Devroe en J. Waiters, "Liberte d'etablissement et 
I ibre prestation de services (ler janvier 1995 -3! decembre 1995)", J.T.D.E, 1996,63, nr.27 en W. Devroe, "Note d'observations Alpine 
Investments", Bulletin droit et banque, 1996,99-110, nr.12. 

Vergelijk met het Hof in Exportur, hoger vermeld, waarbij een Spaans-Franse overeenkomst die het gebruik van vreemde 
herkomstaanduidingen door producenten van een andere Lidstaat verbiedt, in overeenstemming werd geacht met de doelstelling de 
industriele en commerciele eigendom te beschermen. Die overeenkomst had de facto voor gevolg dat de Spaanse 
consumentenbescherming geexporteerd werd naar de Franse consument en vice versa. Zie hierover ook H.A.G. Temmink, "Hoot onder 
Exportur", T.Cons., 1993, 154. 
I " H.vJ., 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments,./ur., 1995,1-1179, rechtsoverweging 43. 
119  Zie hierover ungebreid, J. Stuyck en G. Straetmans, Financiele diensten en de consument,  Kluwer rechtswetenschappen, Deume, 1994, 
41-58 en 201-236. Zie ook H.v.J., 9 juli 1997, zaak C-222/95, Parodi t. Bank H. Albert de Bary, Jur., 1997, I-3914, en daarover G. 
Straetmans, "Consumentenbeleid bij financiele diensten", TRV, 1997, nr.6, 393. 
' 20 W. Devroe, "Note d'observations Alpine Investments", Bulletin droit et banque, 1996,99-110, nr. I 6-19 en V. Hatzopoulos, "Comments 
on Alpine Investments", C.M.L.Rev., 1995, 1443-1444. Zie ook KR. Mok, 'Hoot onder Alpine Investments", TVVS, 1995, nr.95/6, 170, 
die bij de afwijzing van de argumentatie van Alpine Investments vragen stelt omtrent rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 
121 N. Reich, "EuGH: Verbot der Telefonwerbung far Finanzdienstleistungen. Anmerlcung", EuZW., 1995, 408, die het Hof in Alpine 
Investments formalisme verwfit, aangezien Alpine Investments van Keck wordt onderscheiden op grand van het enkele feit dat thans 
maatregelen van de Lidstaat van vestiging (Sitzland) die zich uitstreldcen over activiteiten van ondememingen in andere Lidstaten 



maatschappelijke orde) een verklaring voor de veeleer marginale toepassing van de proportionaliteittoets. 

Maar ook hier kan de stabiliteit van de fmanciele markten — en de daaraan gekoppelde toegeeflijkheid van het 

Hof - niet aangewend worden als vrijgeleide voor om het even welke verkeersbeperkende maatregel, net als 

de bescherming van de maatschappelijke orde bij loterijen en kansspelen die fimctie niet vervult. 

Zo wees het Hof de al te verregaande gevolgen van een Italiaanse wet 'de visu' af die effecten-malcelaars 

onderwierp aan bijzondere vestigingsvereisten, een typedwang en bijzondere vermeldingen in de firrnanaam, 

aangezien de Wet de uitoefening van de effectenmakelarij via een agentschap of een filiaal of via 

dienstverlening onmogelijk maalcte' 22 . Opmerkelijk is wet dat het Hof de ingeroepen rechtvaardigingsgronden 

van algemeen belang, met name de bescherming van de beleggers, de stabiliteit van de kapitaalmarIcten alsook 

de transparantie van de marlct, in het licht van de verstrekkende gevolgen afwijst, zelfs al zouden die doeleinden 

"aan te merken zijn als doe/en van 'openbare orde' in de zin van het Verdrag" I23 . Daarbij sluit het Hof 

geenszins uit dat die gronden een met de openbare orde vergelijkbare doelstelling lcunnen uitmaken. Door de 

overweging dat de Italiaanse wet niet "in alle gevallen onmisbaar en noodzakelijk (is) voor het bereiken van de 

doelen van de bescherming van de belegger en stabiliteit van de markten, die met de Italiaanse wettelijke 

regeling legitiem worden nagestreefd" 124(eigen benadrukking), lijkt het Hof inuners te aanvaarden, dat 

genoemde gronden minder handelsbeletnmerende maatregelen met succes zouden kunnen rechtvaardigen. 

Tenslotte benadrulcte het Hof ook ten aanzien van de spaarder-consument uitdruldcelijk de verstrengeling 

tussen marIctstabiliteit en bescherming van de consument, zonder evenwel de Lidstaten een grenzeloze 

beleidsmarge te gunnen. In Panagis-Pafitis 125  werd immers geargumenteerd dat nationale regels inzake het 

toezicht op kredietinstellingen een sluitend geheel vonnen om enerzijds de fmanciele structuur te beschennen 

en het vertrouwen van het publiek in de structuur en anderzijds om de deposanten te beschennen. Het Hof 

erkende dat "de noodzaak om de belangen van de spaarders en, meer algemeen, het evenwicht van het 

spaarsysteem te beschermen (weliswaar) een sfrikte toezichtregeling (vereist) om de betrouwbaarheid van de 

banksector te verzekeren" 126  , maar vond de belemmeringen buiten proportie. 

Hieruit mag afgeleid worden dat het Hof zowel de aard van een dienst, inzonderheid van een fuianciele dienst, 

als de aard van de verkoopmethode van die fmanciele dienst als belangrijke wegingsfactoren ziet, die een 

soepele proportionaliteitsbeoordeling in de hand werken. Wanneer de reglementering van de betroldcen dienst 

voorts sociale, culturele of zelfs economische keuzes vergt, dan deinst het Hof terug om zich, nu er geen 

Europese harmonisatiemaatregelen zijn, te substitueren aan de nationale wetgevers. Het politick geladen gehalte 

of de gevoeligheid van een bepaalde sector vertaalt zich dan in de toevlucht tot een met de openbare orde 

vergelijkbare grond van algemeen belang. Bij fmanciele diensten de zogenaamde marktstabiliteit en bij loterijen 

en kansspelen, de zogenaamde maatschappelijke/sociale orde. Hoewel het `openbare orde'-gehalte van de 

voorliggen, terwijI Keck maatregelen betrof van de Lidstaat waar de activiteiten plaatsvonden (Tatigkeitsstaat). "Diese subtile 
Differenzierung je nachdem, ob die Regelung vom Tatigkeits- oder Sitzstaat ausgeht, vermag kaum zu tiberzeugen", en inderdaad, 
aangezien er hoger op werd gewezen dat het Hof het grensoverschrijdend element ruim interpreteert eh precies geen fonnalistische 
benadering belijdt. 
122  H.v.J., 6 juni 1996, zaak C-101/94, Cornmissie t. Italie, fur., 1996,1-2719, rechtsoverweging 21. 
123  H.v.J., 6 juni 1996, zaak C-101/94, Conunissie t. Italie, fur., 1996,1-2719, rechtsoverweging 27. 
124  H.v.J., 6 juni 1996, zaak C-101/94, Conunissie t. Italic, fur., 1996,1-2719, rechtsoverweging 29. 
125  H.v.J., 12 maart 1996, zaak C-441/93, Panagis Pafitis, 1-1363, rechtsoverweging 49. 
126  H.v.J., 12 maart 1996, zaak C-441/93, Panagis Pafitis, 1-1363, rechtsoverweging 49. 



ingeroepen gonden het Hof willig `dwinge tot een soepele interpretatie van de proportionaliteitstoets, of in de 

woorden van het Hof, 'een mime beleidsmarge, c.q. bevoegdheid voor de Lidstaten', volgt uit de analyse van 

de rechtspraak inzalce financiele diensten dat het Hof toch grenzen aan die beleidsmarge of bevoegdheden stelt. 

Zo worden at te verstreldcende algemene verboden en discriminaties zonder veel omhaaI als disproportioneel 

gelcwalificeerd. 

In de loterij- en kansspelensector bleef die begrenzing tot voor kort geheel achterwege. Schindler refereerde 

immers uitsluitend aan de mime beleidsmarge van Lidstaten. Advocaten-Generaal La Pergola en Fennelly 

bepleitten dan ook in hun conclusies in respectievelijk Ladd' en Zenatti, een verduidelijking van de reilcwijdte 

van de nationale beleidsmarge. Naar hun oordeel werd die alvast beperlct door een vrij strikte 

proportionaliteitsbeoordeling. In Mara gaat het Hof niet zover. De overname van een al te strilcte 

proportionaliteitstoets zou het Hof wellicht in de toekomst tot, in de huidige stand van het Europese recht, 

onwenselijke sociaal-culturele of sociaal-economische keuzes dwingen. Toch stelt het Hof in LaOrei grenzen 

aan de beleidsmarge van Lidstaten, door enerzijds de proportionaliteitsanalyse op het concrete, onderliggende 

geval toe te spitsen, en anderzijds op dubbelzinnige wijze te refereren aan de eis van de minst 

handelsbelemmerende maatregel. Indien derhalve een bepaalde sector banden vertoont met de Europese 

openbare orde, hebben Lidstaten een mime beleidsmarge en past het Hof voor de rechtvaardigingsgronden met 

die banden een soepele proportionaliteitstest toe. Toch is een Lidstaat daarbij niet ontheven van de plicht de 

minst beperkende handelsmaatregel te verkiezen bij de invulling van zijn beleid. Hoever die begrenzing reikt, 

heeft het Hof nog niet verduidelijkt. Wet volgt alvast uit de rechtspraak inzake fmanciele diensten dat het Hof 

er niet voor terugschrilct om al te verregaande handelsbeperkingen, zoals o.m. discriminaties, tegen te gaan. 

3.3 	Fiscale arresten 

In dit opzicht volgt uit enkele 	arresten' een waarschuwing. Zoals bekend, huldigde het Hof, in het 

slop van de fiscale harmonisatie en gelet op het politick (gevoelige) geladen gehalte, aanvankelijk een erg 

toegeeflijke aanpalc in de arresten Bachmann'27  en Commissie t. Belgie ne  Daarin fungeerden de nieuwe 

rechtvaardigingsgrond, 'fiscale coherentie', en een soepele proportionaliteitstoets nog als lapmiddel voor 

handelsbeperkende maaftegelen. Gaandeweg heeft het Hof zijn rechtspraak, in het licht van de interne marlct, 

bijgesteld in o.m. de arresten Schumacker 129, Wielockx" °, Svensson m  en Asscher 132  Daarirt hanteerde het Hof 

een uitgebalanceerde proportionaliteitstest. 

127  H.v.1., 28 januari 1992 zaak C-204/90, Bachmann, fur., 1992,1-249. 
H.v.1., 28 januari 1992, mak C-300/90, Commissie t. Belgie, fur., 1992,1-305. 

123  H.v.1., 14 februari 1995, zaak C-279/93, Schumacker, fur, 1995,1-251. 
1 '9  H.v.1., 11 augustus 1995, zaak C-80/94, Wielocloc, fur., 1995,1-2515. 
1H  H.v.1., 14 november 1995, zaak C-484/93, Svensson, fur., 1995,1-3975. 
132  H.v.1., 27 juni 1996, zaak C-107/94, Asscher, fur, 1996,1-3113. 



Hoewel de ontwildceling in de loterij- en kansspelensector (nog ?) niet dezelfde evolutie onderging, laat het 

arrest Lekird toch nog ruimte daartoe. Precies de dubbelzinnigheid van het Hof en de rechtspraakevolutie in een 

gevoelige sector als fiscaliteit nopen dan tot voorzichtigheid. 

	

4. 	Voorlopig Besluit 

	

4.1 	Dienst, goed, vestiging 

In beginsel kunnen zowel het vrij verkeer van goederen, van diensten als de bepalingen inzake vestiging 

toepassing vinden op nationale regelgeving die de organisatie van kansspelen en loterijen inperIct. 

Maatgevend voor de lcwalificatie is het beginsel dat de bijkomstige activiteit het regime van de hoofdactiviteit 

volgt. De biljetverkoop (goed) voor loterijen (dienst) wordt derhalve getoetst aan de bepalingen inzake 

dienstenverkeer. Bij kansspelen waarbij gebruilc gemaalct wordt van speelautomaten moet worden nagegaan of 

de automaat enkel een instrument is om de dienst te leveren. In dat geval vindt het vrij dienstenverkeer 

toepassing. Slechts wanneer de toegang tot de marlct voor goederen rechtstreeks wordt belemmerd door de 

toekenning van exclusieve rechten voor een dienst, lijkt de goederentransactie een afzonderlijke i  economische 

• activiteit, die als niet-bijkomstig aan de bepalingen inzake goederenverkeer kan getoetst worden. 

De mogelijke toepassing van de bepalingen inzake vestiging is afhankelijk van de contractuele r Ielatie tussen 

de vertegenwoordiger van een in het buitenland gevestigde aanbieder van kansspelen en die onderneming zelf. 

Een occasionele en niet-exclusieve vertegenwoordiging zal niet gauw tot vestiging leiden. Een permanente 

vertegenwoordiging door zelfstandige tussenpersonen met exclusieve volmacht zijn vergelijkbaar met 

bijkantoren. De stabiele en duurzame handelsrelatie van dergelijke vertegenwoordigers kan voorts o.m. 

afgeleid worden uit de wijze waarop ze worden vergoed. Toch volgt uit de rechtspraak dat het Hof niet gauw 

geneigd is de bepalingen inzake vestiging op beperkingen aan loterijen en kansspelen toe te paskn. Het vrij 

dienstenverkeer werd inuners gaandeweg ruimer geInterpreteerd. 0.i. mag men het verschil in eindresultaat 

van deze of gene toepassing niet overschatten. 

4.2 	Schindler-analogie ? 

De Schindler - leer is volgens het Hof niet alleen van toepassing op grootschalige loterijen, maar eveneens op 

andere geldspelen die vergelijkbare kenmerken vertonen. Tot die vergelijkbare kenmerken behOren het 

uitzicht op een aanzienlijke geldwinst, ook at is de initiele inzet beperkt, die mede het gevolg ka.n zijn van het 

aantal en het gedrag van spelers (korte speelduur en tendens die mogelijk maakt een geldspel vele malen na 

elkaar te spelen). 



In tijdschriften (of op televisie ?) gesloten kruiswoordraadsels en prijsvragen vonnen een onafsplitsbaar 

onderdeel van de redactionele inhoud. Nationale beperkingen aan dergelijke raadsels laumen derhalve niet via 

een beroep op de Schindler-leer gerechtvaardigd worden. 

Welke beperkingen en hoe rechtvaardigen ? 

De Lidstaten behouden een mime beleidsvrijheid. Daartoe behoort in geen geval een discriminerende 

beperlcing. Het Hof Icwalificeert een beperlcing wel soepel als niet-discriminerend. Zelfs een monopolie 

discrimineert niet, zolang de gevolgen ervan op gelijke wijze gelden voor elke dienstverlener (andere dan de 

monopolist). 

De beperking moet dan op grond van de 'rule of reason' gerechtvaardigd worden. In de loterij- en 

kansspelensector geldt een globale evaluatie, waarbij rechtvaardigingsgronden als de bescherrning van de 

sociale/maatschappelijke orde en van de consument/speler, als ook het voorkomen van fraude en persoonlijk 

geldgewin bij de uitbating van kansspelen, gezamenlijk in overweging worden genomen. Deze gonden 

kenmerken de regelgeving uit nagenoeg alle Lidstaten en zijn derhalve geldig. De ruime beleidsvrijheid 

resulteert in een soepele proportionaliteitstest, waarbij een geldig beroep op gronden van algemeen belang 

samenvalt met de proportionaliteit van de maatregel. Daarbij kan de regelgeving van Lidstaat tot Lidstaat 

verschillen en ingebed worden in nationale sociaal-culturele bijzonderheden. De eis van de minst 

handelsbeperkende maatregel lcrijgt noodzakelijkerwijze minder armslag, al houdt het Hof op dubbelzinnige 

wijze voor dat de keuze tussen verschillende beperkende maatregelen geen disproportioneel resultaat ten 

aanzien van de vooropgestelde doelstellingen mag sorteren. De houding van het Hof is in lijn met bepaald 

rechtspraak inzake fmanciele diensten en vrij verkeer, waarin het Hof, geplaatst voor sociaal-economische 

keuzes in gevoelige (politiek geladen) materies, afziet van substitutie aan de nationale wetgever. In een enkel 

arrest gewaagt het Hof zelfs van 'de bevoegdheid' van Lidstaten om de beleidsmarge te duiden. Dit versterIct 

de idee dat rechtvaardigingsgronden als maatschappelijke orde en stabiliteit van de financiele- (en loterij of 

kansspelen ?) marlcten raalcpunten met de in het Verdrag besloten grond van `openbare orde' vertonen. Er 

ontstaat derhalve een Europese maatschappelijke orde die het zuiver economische overstijgt en in ruime mate 

buiten de greep van het Verdrag blijft. De recente aanwijzing van gronden vervat in de am. 45 en 55 EG 

(deelname aan overheidsgezag, openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid) versterkt nog die 

gedachte. 

Er moet wel op gewezen worden dat het Hof de ruime beleidsvrijheid (vooralsnog ?) slechts heeft toegepast 

op beperkingen aan grootschalige loterijen en daarmee vergelijkbare kansspelen waarbij gebruik wordt 

gemaalct van geldautomaten. Daamaast geeft ook de concrete analyse van het Hof in Laura aan dat van een 

automatische analogie met Schindler geen sprake kan zijn. Het is dientengevolge niet denkbeeldig dat het Hof 

in de hangende Zenatti-zaak de aanhoudende dubbelzinnigheid uitklaart door de proportionaliteitstoets in de 

tweede fase, d.i. met betrekking tot de eis van de minst handelsbelemmerende maalregel, seherper te stellen. 



Alvast de evolutie in enlcele fiscale arresten laat uitschijnen dat het Hof naar omstandigheden bereid is een in 

oorsprong erg soepele houding tot een evenwichtige proportionaliteittoets om te werken. 

Of het Hof in onderhavige sector de proportionele gestrengheid van Advocaten-Generaal Fennelly en La 

Pergola zal volgen, mag worden betwijfeld. Wel denkbaar is dat het Hof bij de doehnatigheidsanalyse 

rekening houdt met de bestemming van de opbrengsten en de interne consistentie van een nationaal systeem. 

Vooral de vraag of exclusieve rechten aanleiding geven tot een zuiver commerciele uitbating lijkt daarbij aan 

belang te winnen. 



Bijlage Ill 

Europees rechtelijke analyse - Exclusieve rechten en aanbestedingsregels 

1. 	De beoordeling van het oprichten van wettelijke monopolies door het Hot 

In dit deel van de bijlage zal de jurisprudentie van het Hof over de verlening van exclusieve en bijzondere 

rechten uitgebreider worden behandeld. 

Zoals uit de conclusie van AG Jacobs' bij de zaken Brentjens, Drijvende Bolcken en Albany blijkt, bestaat er 

een wezenlijk dilemma bij de toepassing van Art. 86, lid 1 van het EG-Verdrag. Enerzijds is de verlening 

van uitsluitende rechten, of met andere woorden het creeren van een wettelijk monopolie, een structurele 

overheidsmaatregel die typisch anti-concurrentieel gedrag in de hand werlct. Anderzijds wijst de 

formulering van Art. 86 erop, dat de verlening van uitsluitende rechten op zich in beginsel niet het soort 

maatregel is dat de auteurs van het Verdrag met Art. 86, lid 1 beoogden te verbieden. 2  In deze zaken was de 

vraag aan de orde of de Art. 82 en 86 van het EG-Verdrag er aan in de weg staan, dat de overheid een 

pensioenfonds een uitsluitend recht geeft in een bepaalde bedrijfstak een aanvullende pensioenregeling te 

beheren.3  

In verschillende arresten heeft het Hof aangegeven dat het creeren van een machtspositie door het verlenen 

van uitsluitende rechten niet als zodanig onverenigbaar is met de Art. 82 en 86, lid I van het EG-Verdrag. 4  

Het Hof heeft echter ook in verschillende arresten beperkingen gesteld aan de vrijheid van Lidstaten om 

monopolies op te richten. Het Hof maakt een onderscheid tussen verschillende situaties bij de beoordeling 

van de oprichting van monopolies. In de literatuur wordt een onderscheid gemaalct tussen de verschillende 

benaderingswijzen van het Hot Ook Advocaat-Generaal Jacobs gaat op dit onderscheid in 

bovengenoemde conclusie. Hij maakt een onderscheid tussen de zalcen van het ERT-type, het Hafner-type 

en het Corbeau type. Hieronder zal een beschrijving van deze zaken volgen. 

zaak C-67/96, Albany International BV, gevoegde zaken C-115/97, C-I16/97 en C-I17/97, Brentjens' Handelsondememing 
BV en zaak C-219/97, BV Maatschappij Drijvende Bokken, Conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs, 28-1-1999. 
2  H.v.1, zaak C-67196, Albany International BV, gevoegde zalcen C-I15/97, C-116/97 en C-I17/97, Brentjens' Handelsondememing 
BV en zaak C-219/97, BV Maatschappij Drijvende BokIcen, Conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs, 28-1-1999, ring, ro. 389. 
3  H.v.J. gevoegde zaken C-115/97 en C-I17/97, Brentjens' Handelsondememing, 21-9-1999, ring., to. 88. Zaak C-67/96, Albany 
International, 21-9-1999, to. 88. Zaak C-2I9/97, Drijvende Bokken, 21-9-1999, n.n.g., ro. 78. 
4H.v.l, zaak C-260/89, ERT, Jur. 1991 p.1-2951, ro. 32. Zaak C-41/90, HOfner .  en Elsner, Jur. 1991, p. 1-1979, to. 29, Zaak C-179/90, 
Merci convenzionali porto di Genova, fur. 1991, p. 1-5889, to. 17. Zaak C 323/93, La Crespelle, Jur. 1994, p. 1-5097, to. 18. 
5  RE. itIcytirek-Kievits, Tussen Protectie en Concumensie, Deventer: Kluwer, 1998, p. 91-105. Zie ook David Edward en Mark 
Hoskins, 'Article 90: Deregulation and EC Law. Reflections arising from the XVI Fide Conference', (32) CML Rev 1995, p.157-186. 
Van Gerven cs, Kartelreck II, Europese Gemeenschap, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1997, p. 548 Um 554. 



machtspositie als zodanig is verboden ingevolge de Art. 86, lid 1 jo. 82 EG 13 . 

6H.v.J., zaak C-260/89, ERT, fur. 1991, p. 1-2951 
H.v.J., zaak C-260/89, ERT, fur. 1991, p. 1-2951, ro. 37. 

8  H.v.J., zaak C-163/96, S. Raso e.a., fur. 1998, p. 1-533. 
9  H.v.J., zaalc C-163/96, S. Raso e.a., fur. 1998, p.1-533, ro. 28 t/m 30. 
10  H.v.J., zaak C-18/88, RU, fur. 1991, p.1-5973. 
" H.v.J., zaak C-18188, RTT, Jur. 1991, p. 1-5973, ro. 18 t.m 19 en ro. 25. 

zaak C-311/84, CBEM, fur. 1985, p. 3261. 
" H.v.J., zaak C-18/88, RU, fur. 1991, p. 1-5973, ro. 24. 

1.1 	Zaken van het ERT-type 

In ERT 6  oordeelde het Hof dat Art. 86, lid 1 EG zich verzet tegen de toekenning van een exclusief recht op 

doorgifte van buitenlandse televisieprogramma's aan een ondememing die al een exclusief recht op de 

uitzending van programma's heeft, wanneer deze rechten een situatie lcunnen doen ontstaan waarin die 

ondememing tot overtreding kan komen van Art. 82 EG door middel van een discritninerend 

programmabeleid in het voordeel van haar eigen programma's. 7  

In de zaak Raso 8  oordeelde het Hof over de verenigbaarheid van de toekenning van een exclusief recht aan 

een havencorporatie met het EG-recht. Het recht hield in, dat de havencorporatie als enige tijdelijke 

arbeidslcrachten ter beschikking mocht stellen aan ondernemingen die havenwerkzaamheden verrichtten in 

de haven waar de betreffende corporatie was gevestigd. Van belang was dat de corporatie zelf deze 

havenwerkzaamheden ook mocht verrichten en dus een concurrent was van de ondememingen die bij haar 

moesten aankloppen voor tijdelijke arbeidskrachten. Het Hof oordeelt te dien aanzien dat er sPrake is van 

een belangenconflict. Door de enkele uitoefening van het monopolie is de havencorporatie in Istaat, de 

gelijkheid van kansen tussen de verschillende marIctdeelnemers die actief zijn op de markt voor 

havendiensten, in haar voordeel te vervalsen. 9  

Ter motivering van de redenering in Raso verwees het Hof o.a. naar de reeds vermelde ERT- zaak en naar 

de zaak RTT t. GB-inno-BM 1°. 

In laatstgenoemde zaak was er eveneens spralce van belangenverstrengeling, daar het bedrijf dat een 

wettelijk monopolie heeft ten aanzien van de exploitatie van het openbaar telecommunicatienet, tevens de 

wettelijke bevoegdheid had technische voorschriften vast te stellen en goedkeuring te verlenen aan 

telefoontoestellen van concurrenten voor de aansluiting op haar net. 

Door deze belangenverstrengeling wordt RTT in staat gesteld een verwante markt doch ondet -scheiden 

markt van het netmonopolie aan zich voor te behouden, in casu de markt van de invoer, de verkoop, de 

aansluiting, de ingebruikneming en het onderhoud van toestellen die voor aansluiting op dat net bestemd 

zijn". De mededinging van andere ondernemingen op deze aanverwante markt kan derhalve volledig 

worden uitgeschakeld, hetgeen zonder objectieve rechtvaardiging misbruik in de zin van Art. 86 oplevert 

zoals het Hof reeds bepaalde in de Telemarketing-zaak 12 . Indien de uitbreiding van de machtspositie een 

gevolg is van wetgeving, is er sprake van strijd met de Art. 86, lid 1 EG jo 82 EG. Het maalct daarbij niet 

uit dat RTT in concreto geen misbruik heeft gemaakt van de machtspositie, de uitbreiding van de 



AG Jacobs verwijst ook nog naar de zaak Merci Comenzionali Porto di Genova l4. In deze zaak was de 

Italiaanse wet aan de orde, die ondememingen het uitsluitende recht verleende havenwerlczaamheden te 

verrichten en deze ondememingen verplichtte voor de uitvoering van deze werlczaamheden gebruik te 

maken van een havencorporatie die uitsluitend uit nationale werlcnemers bestond. Uit de omstandigheden 

die door de nationale rechter zijn beschreven bleek, dat de ondememingen door de verlening van het 

uitsluitende recht ertoe werden gebracht ofwel betaling te verlangen voor diensten waarom niet was 

gevraagd, ofwel buitensporige prijzen in rekening te brengen, ofwel weigerde gebruik te maken van 

modeme technologie, wat een verhoging van de kosten en een vertraging van de uitvoering van de diensten 

met zich meebracht, ofwel, bepaalde gebruikers kortingen te verlenen, die werden bekostigd uit 

prijsverhogingen voor andere gebruilcers." Het Hof oordeelde dat de regeling derhalve strijd met de Art. 

86, lid I EG en 82 EG opleverde. 

Uit bovengenoemde zaken van het ERT-type kan worden afgeleid dat het Hof van mening is dat de 

verlening van een exclusief recht in strijd met de Art. 86, lid I jo. 82 EG is, indien de onderneming met een 

machtspositie zich tengevolge van het monopolie in een situatie bevindt die misbruik waarschijnlijk maalct. 

In de woorden van Jacobs moet er spralce zijn van structurele kenmerken in de wetgeving waardoor de 

ondememingen tot misbruik zouden worden gebracht. 

Van belang is dat het niet zo hoeft te zijn dat er in concreto daadwerkelijk misbruik wordt gemaakt." 

In de zaken ERT, en R77' was misbruik waarschijnlijk daar de betreffende ondememingen door een 

cumulatie van wettelijke exclusieve rechten in staat waren hun machtspositie op een aanverwante marlct 

van het monopolie te versterken en de concurrentie hierop uit te schakelen. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het in de zalcen ERT en RT7'niet het oorspronkelijke monopolie ter 

discussie stond, maar enkel het tweede exclusief recht. Het oorspronkelijke monopolie kon worden 

gerechtvaardigd op basis van redenen van algemeen belang. Op deze mogelijkheid zal later worden terug 

gekomen. 

In Raw was van belang dat tengevolge van het exclusieve recht de havendiensten in staat waren hun 

concurrenten op een aanverwante markt te benadelen. 

In de zaak Merci volgen de structurele kenmerken die tot misbruik zouden leiden niet uit het arrest zelf, 

maar verwijst het Hof naar specifieke omstandigheden die door de nationale rechter zijn beschreven. 

1.2 	Zaken van het 110fner-type 

In het arrest Hofner n  oordeelde het Hof over de wettigheid van het monopolie op de arbeidsvoorziening. 

Volgens het Hof is er sprake van schending van de Art. 86, lid I EG jo. 82 EG indien de betroldcen 

14  H.v.1., zaak C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, fur. 1991, p.1-5923. 
1511.v.1,zaak C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, fur. 1991, p. 1-5923, ro. 19. 
16  Conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs, zaak C-67/96, Albany International By, gevoegde zaken C-I15/97, C-I16/97 en C-
117/97, Brentjens' Handelsondememing BV en zaak C-2I9/97, BV Maatschappij Drijvende Bokken, 28-1-1999, ro. 400. 
17  H.v.1., zaak C-41/90, Hofner en Elser/Macroton, fur. 1991, p.1-2010. 



onderneming door de enkele uitoefening van het toegekende uitsluitende recht misbruik van haar 

machtspositie maalct. Volgens Art. 82, tweede alinea, sub b EG kan een dergelijk misbruik met name 

bestaan in een beperking van de dienstverlening ten nadele van degenen die van de betrokken dienst 

gebruik willen maken. Een Lidstaat roept deze situatie in het leven, wanneer de onderneming waaraan hij 

een uitsluitend recht heeft verleend voor de bemiddeling van hoger en leidinggevend personeel, kennelijk 

niet in staat is aan de op de markt bestaande vraag naar dat soort bemiddeling te voldoen en wanneer de 

daadwerkelijke bemiddelingsactiviteit van particuliere adviesbureaus voor werving en selectie onmogelijk 

wordt gemaakt door de handhaving van een wettelijke bepaling die die activiteit verbiedt op straffe van 

nietigheid van de betroldcen overeenkomsten. 18 Deze lijn heeft het Hof later bevestigd in het arrest Job 

Centre. 19  

Anders dan in de zaken van het ERT-type was het Hof in de zaken van het Hofner type van mening, dat bij 

afwezigheid van structurele kenmerken de verlening van een exclusief recht op zichzelf in strijd kan zijn 

met het EG-recht. Dit is het geval indien de monopolist wegens de specifieke economische context en de 

aard van de betrokken diensten niets anders kan doen dan het maken van misbruilc van zijn machtspositie 

door "het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwilckeling ten nadele van de verbruikers" 

in de zin van Art. 82, tweede alinea, sub b. 

1.3 	Zaken van het Corbeau-type 

In de zaak Corbeau" oordeelde het Hof over de verenigbaarheid met de Art. 86, lid 1 en 82 EG van het 

postmonopolie in Belgie. Corbeau werd strafrechtelijk vervolgd wegens overtreding van dit monopolie daar 

hij een eenmansbedrijfje had opgericht voor het huis-aan-huis ophalen en leveren van poststukken binnen 

de agglomeratie Luik. Hij garandeerde levering van de stuldcen voor de middag van de volgende dag en hij 

rekende een tarief aan dat onder het tarief van de monopolist lag. 

Het Hof bepaalt dat Art. 86, lid 1 EG in samenhang met lid 2 van hetzelfde artikel moet worden gelezen. 

Deze laatste bepaling staat de Lidstaten toe om aan ondernemingen, die zij belasten met het beheer van 

diensten van algemeen economisch belang, alleenrechten te verlenen die de toepassing van de 

mededingingsregels van het Verdrag kunnen belemmeren, voorzover beperkingen van de mededinging, of 

zelfs een uitsluiting van elke mededinging, van andere marktdeelnemers noodzakelijk zijn om te 

verzekeren, dat de houders van alleenrechten de hun opgedragen bijzondere tank kunnen verifullen. 21  

In casu ging het om de diensten van algemeen belang van de Regie der Posterijen, die de verPlichting 

inhielden te zorgen voor de inzameling, het vervoer en de bestelling van poststuldcen, ten behoeve van alle 

gebruikers, over het gehele grondgebied van de betrokken Lidstaat, tegen eenvormige tarieven en onder 

H.v.J., zaak C-41/90, Hofner en Elser/Macroton, Jur. 1991, p. 1-2010, ro. 27 t/m 31. 
H.v.J., zaak C-55/96, Jur. 1998, p. 1-7119. 

20 H.v.J., zaak C-320191, Corbeau, Jur. 1993, p. 1-2533. 
zaak C-320/91, Corbeau, fur. 1993, p. 1-2533, ro. 14. 



vergelijkbare voorwaarden van kwaliteit, zonder te letten op bijzondere situaties en op de economische 

rentabiliteit van elke individuele verrichting. 22  

Indien de monopolist ten aanzien van deze taak concurrentie zou ondervinden, zouden de concurrenten zich 

enkel richten op de rendabele sectoren ('cream skimming'). Daar de concurrenten niet aan verplichtingen 

van algemeen economisch belang zijn onderworpen, kunnen zij de monopolist wegconcurreren op de 

lucratieve gedeelten van de marlct. Het gevolg hiervan is dat de monopolist wordt verhinderd in de 

uitoefening van zijn taak van algemeen economisch belang, daar voor hem niet meer de mogelijkheid 

bestaat de kosten voor de exploitatie van de minder rendabele sectoren van een marlct te subsidieren met de 

inkomsten uit de rendabele sectoren van de marIct. 23  

Het Hof geeft wel aan dat de uitsluiting van de mededinging niet gerechtvaardigd is wanneer het gaat om 

specifieke, van die dienst van algemeen belang dissocieerbare diensten, die beantwoorden aan bijzondere 

behoeften van de marlctdeelnemers en een aantal bijkomende prestaties vergen, die de tmditionele post niet 

aanbiedt, zoals inzameling ten huize, grotere snelheid of betrouwbaarheid bij het bestellen of de 

mogelijkheid de bestemming onderweg te wijzigen, voor zover die diensten naar hun aard en naar de 

omstandigheden, zoals het geografisch gebied, waarin zij worden aangeboden, het economisch evenwicht 

van de door de houder van het alleenrecht verrichte dienst van algemeen economisch belang niet in gevaar 

brengen. 24  Het Hof wil met deze overweging aangeven dat uitsluiting van de mededinging voor de zgn 

'value added services' niet gerechtvaardigd is, mits dit niet het economisch evenwicht van de houder van 

het alleenrecht in gevaar brengt. 

Verschillende auteurs waren naar aanleiding van dit arrest van mening dat het Hof de verlening van een 

uitsluitend recht op zichzelf, dat wil zeggen zonder dat daarbij sprake is van een cumulatie van exclusieve 

rechten of van een context waarin misbruik onvermijdelijk is, in strijd met de Art. 86, lid 1 EG en Art. 82 

EG acht. 25  In het Crespelle-arrest26  volgde het Hof echter weer de redenering die het in Hefner en Porto di 

Genova had gevolgd. Het overwoog ten aanzien van de verlening van uitsluitende rechten voor de 

exploitatie van kunstmatige insemirtatiestations in een bepaald rayon in Franlcrijk, dat het creel -en van een 

machtspositie door de verlening van een uitsluitend recht in de zin van Art. 86, lid I EG als zodanig niet 

onverenigbaar is met Art. 82 EG. Een Lidstaat handelt pas in strijd met de in de Art. 86, lid 1 Jo. 82 EG 

vervatte verbodsbepalingen, wanneer de betroklcen ondememing door de enkele uitoefening van het haar 

toegekende uitsluitende recht misbruik van haar machtspositie maakt. 27  Uit Crespelle volgt echter ook, dat 

een Lidstaat niet aansprakelijk is voor autonome gedragingen van een ondememingen die voortvloeien uit 

de beleidsruimte die betreffende wettelijke regeling de ondernemingen laat. 

22  H.v.J., C-320191, Corbeau, Jur., 1993, p.1-2533, ro. 15. 
23  H.v.J., C-320/91, Corbeau, fur. 1993, p.1-2533, ro. 16 t/m 18. Zie hierover ook annotatie Gilliams (42) SEW 1994/515 en L. 
Rancher, annotatie over corbeau, (31) CML Rev 1994, p. 105. 
24H.v.J., C-320/91, Corbeau, Jur. 1993, p. 1-2533, ro. 19. 
25  L. Gyselen, "Anti-competitive state measures under the EC-Treaty: towards a substantive legality standard", European Law Review 
1994, p. 55. Edward & Hoskins, "Article 90: deregulation and EC Law, reflections arising from the XVI fide Conference", (32) CML 
Rev 1995, P.  157-186. J. Temple Lang, "European Community Antitrust Law: innovation markets and high technology industries", 
Fordham Corporate Law Institute, 1996. RE. Alcydrek-Kieviets, Tussen Protectie en Concurrentie, Deventer: Kluwer, 1998, p. 94. 
26  H.v..1, zaak C-323/93, La Crespelle, fur. 1994, p. 1-5077. 
271-1.v.J.,zaak C-323/93, La Crespelle, fur. 1994, p. 1-5077, ro. 18. 



Ten aanzien van de verlening van uitsluitende rechten aan Bedrijfspensioenfondsen voor het beheer van 

een aanvullende verzekering voor een bepaalde bedrijfstak, herhaalt het Hof in de gelijkluidende arresten 

Brentjens', Albany en Drijvende Boklcen zijn benaderingswijzen die volgen uit de Heffner en de ERT-zaken. 

Het enkele feit dat door het verlenen van uitsluitende rechten als bedoeld in Art. 86, lid 1 van het Verdrag 

een machtspositie wordt gecreterd, is als zodanig niet onverenigbaar met Art. 82 van het EG-Verdrag. Een 

Lidstaat handelt enkel in strijd met de verboden van de Art. 86, lid 1 en Art. 82, wanneer de betrokken 

onderneming door de enkele uitoefening van de haar toegekende uitsluitende rechten misbruik maakt 

(11Ofner-type) of indien deze rechten een situatie kunnen creeren waarin die onderneming tot een dergelijk 

misbruik wordt gebracht (ERT-type). 28  

In de betreffende zaken betoogden betrokkenen dat het stelsel van verplichte deelneming aan de 

aanvullende pensioenregeling van het Pensioenfonds in strijd is met de Art. 86, lid 1 jo. 82 EG. 

De door het Pensioenfonds aangeboden pensioenen sluiten niet meer aan op de wensen van de 

ondernemingen bijvoorbeeld wat betreft de hoogte van de uitkeringen. De werkgevers moeten dan ook 

omzien naar andere regelingen. Het stelsel van verplichte deelneming ontneemt hun echter de mogelijIcheid 

een totaalpakket van pensioenverzekeringen onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij. Het 

onderbrengen van meerdere pensioenregelingen bij verschillende verzekeraars leidt tot hogere 

administratiekosten en geringere efficientie. 

Dus hoewel sommige ondernemers in de bedrijfstak hun werlcnemers wel een verdergaande 

pensioenregeling zouden willen aanbieden, kunnen zij dat niet, omdat zij het beheer van een dergelijke 

pensioenregeling niet bij den verzekeraar kunnen onderbrengen. 

Onder verwijzing naar Hofner erkent het Hof dat de concurrentiebeperking die daarvan het gevolg is, een 

rechtstreeks uitvloeisel van het aan het bedrijfspensioenfonds verleende uitsluitende recht is. 

Vervolgens gaat het Hof onderzoeken of de toekenning van het uitsluitend recht aan het 

Bedrijfspensioenfonds en de daaruitvolgende concurrentiebeperking kan worden gerechtvaardigd op grond 

van Art. 86, lid 2 EG als een maatregel die noodzalcelijk is voor de vervulling van een aan dit fonds 

opgedragen bijzondere sociale taak van algemeen belang. Deze vraag zal hieronder aan de or l de komen. 

2. 	Uitzonderingsbepaling 

Uit het bovenstaande blijkt dat het Hof de verlening van bijzondere en exclusieve rechten in de

zogenaamde ERT- en Hofner situaties in strijd met de Art. 86, lid 1 jo. 82 van het EG-Verdrag acht. Toch 

voorziet het EG-Verdrag zelf in een uitzondering daarop. Uit de arresten Brentjens', Drijvende Bokken en 

28  H.v.J., gevoegde zalcen C-115/97, Brentjens', 21 september 1999, ro.93, zaak C-219/97, Drijvende Bokken, 21 september 1999, ro. 
83 en zaak C-67/96, Albany International, 21 september 1999, ro. 93. 



Albany blijkt, dat indien er sprake is van den van die twee situaties, de Lidstaat een beroep kan doen op de 

uitzonderingsbepaling van Art. 86, lid 2 EG. 

Art. 86, lid 2 luidt: 

"De ondememingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang of die het 

karalcter dragen van een fiscaal monopolie, vallen onder de regels van dit Verdrag, met name onder de 

mededingingsregels, voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun 

toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. De ontwildceling van het handelsverkeer mag niet worden 

beinvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap." 

In het algemeen wordt immers aangenomen dat deze bepaling, ondanks de beperkende bewoordingen, 

eveneens van toepassing kan zijn op de verlening van exclusieve en bijzondere rechten. Dit betekent dat 

Lidstaten de mededinging op grond van deze bepaling kunnen beperken, voor zover dit noodzakelijk is, om 

een ondememing belast met een taak van algemeen belang in staat te stellen zijn bijzondere taak uit te 

voeren. 

2.1 	Toepassing van de uitzonderingsbepaling in de jurisprudentie van het Hof 

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de toepassing door het Hof van Art. 86, lid 2 EG. Hierbij 

zal met name aandacht worden besteed aan de uitlegging door het Hof van het noodzakelfikheidsbeginsel. 

Zoals reeds hierboven vertneld oordeelde het Hof in Corbeau dat de Belgische PTT was belast met een taak 

van algemeen belang, hetgeen kan rechtvaardigen dat een Lidstaat exclusieve rechten toekent. De 

beperking van de mededinging mag echter niet verder gaan dan noodzakelijk voor de vervulling van deze 

bijzondere taak. Het Hof geeft aan dat de ondememing in staat moet zijn de tank onder economisch 

aanvaardbare omstandigheden uit te oefenen. flit impliceert dat de monopolist de minder rendabele 

sectoren moet kunnen compenseren met de lucratieve sectoren, teneinde aan zijn bijzondere verplichtingen 

te kunnen voldoen. Indien concurrentie zou worden toegelaten, bestaat het gevaar dat zij zich enkel op de 

lucratieve gedeelten richten, waardoor de monopolist in moeilijkheden komt. Bepaalde "value added 

services" zouden wel buiten het monopolie kunnen vallen. Echter alleen voor zover concurrentie bij deze 

diensten niet verhindert dat de monopolist zijn taak onder economische omstandigheden kan uitoefenen. 29  

De toepassing van Art. 86, lid 2 kwam ook aan de orde in Almelo", waarin het Hof oordeelde over de 

verenigbaarheid met de Art. 31, 81 en 82 EG van een invoerverbod dat voor een lokale distributeur van 

elektriciteit voortvloeide uit een met de regionale distributeur gesloten overeenkomst. Het Hof onderzocht 

eveneens de toepasselijkheid van de uitzonderingsbepaling van Art. 86, lid 2 EG op dit invoerverbod. Het 

Hof bevestigde Corbeau door te overwegen dat ondememingen die zijn belast met een taak van algemeen 

Zie hierover L. Hancher, annotatie bij Corbeau, (31) CML Rev 1994, p. 106. 



economisch belang de mededinging kunnen beperken of zelfs uitsluiten, voor zover dit noodzakelijk is voor 

de vervulling van de bijzondere taak. 31  Deze bijzondere taalc houdt in dat een elelctriciteitsbedrijf in het 

toegewezen gebied alle verbmikers van de op elk moment door hen gewenste hoeveelheid energie moet 

voorzien, een en ander tegen uniforme tarieven en voorwaarden die slechts mogen varieren volgens 

objectieve, voor alle afnemers geldende criteria. 32  Voor de beoordeling in hoeverre een beperlcing van de 

mededinging noodzakelijk is, moet rekening worden gehouden met de economische condities waarin de 

onderneming opereert, in het bijzonder de kosten die door haar moeten worden gedragen en de regelingen, 

vooral op milieugebied, waaraan zij is onderworpen. 33  

In de recente energiearresten moest het Hof een oordeel geven over exclusieve invoer en uitvoerrechten 

voor gas- en elektriciteit in Nederland, Franlcrijk, Italie en Spanje. 34  De Cornmissie had een Art. 226 

procedure gestart tegen deze landen, daar zij de importmonopolies in strijd achtte met de Art. 28 (vrij 

verkeer van goederen) en Art. 31 (discriminatie van tussen onderdanen van Lidstaten wat betreft 

voorwaarden voor voorziening en afzet) van het EG-Verdrag. 

De zaak Commissie t. Nederland zal als uitgangspunt worden genomen. De redeneringen van het Hof in de 

overige energiezaken liepen langs dezelfde lijn. Voorwerp van onderzoek was het exclusieve invoerrecht 

van de Sep om elektriciteit in te voeren ten behoeve van de openbare eleIctriciteitsvoorziening. 35  

Het Hof overweegt, dat exclusieve invoerrechten ten opzichte van de in andere Lidstaten gevestigde 

exporteurs tot een verboden discriminatie in zin van Art. 31, lid 1 van het EG-Verdrag leiden. Dergelijke 

rechten beInvloeden immers rechtstreeks de afzetvoorwaarden, en wel uitsluitend van de handelaren of 

verkopers in andere Lidstaten. 36  

Daar tengevolge van het importmonopolie van Sep aanbieders van elektriciteit uit andere Lidstaten niet de 

Nederlandse markt kunnen betreden, is er sprake van schending van Art. 31 van het EG-Verdrag. 37  

Vervolgens onderzoekt het Hof of het importmonopolie kan worden gerechtvaardigd op basis van Art. 86, 

lid 2 EG. De Commissie stelt dat het exclusieve invoerrecht niet gerechtvaardigd kan worden, daar de 

Nederlandse regering niet had aangetoond dat het exclusieve recht noodzakelijk is om de betroldcen 

onderneming (Sep) in staat te stellen haar bijzondere taak onder economisch aanvaardbare ornstandigheden 

te vervullen en bijgevolg noodzakelijk is voor haar financiele evenwicht. Ook had de Nederlandse regering 

niet aangetoond, dat er geen minder voor het handelsverkeer schadelijke alternatieven waren teneinde de 

bijzondere taalcvervulling door Sep te verzekeren. 38  

3° 	zaak C-393/92, Almelo, Jur. 1994, p. 1-1501. 
H.v.J, zaak C-393/92, Almelo, fur. 1994, p. 1-1501, ro. 46. 

32  H.v.J., zaak C-393/92, Almelo, fur. 1994, p. 1-1501, ro. 48. 
33  H.v.J, zaak C-393/92, Almelo, fur. 1994, p. 1-1501, ro. 49. Zie ook noot Gilliams in (43) SEW 1995-7/8, P.  529 en Hancher (32) 
CML Rev 1995-1, p. 305-325. 
34  H.v.J.,zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, zaak C-158/94, Commissie vs Italie, C-159/94, Commissie vs Frankrijk, zaak C-
160/94, Commissie vs Spanje, fur. 1997, p. 1-5966, 1-5789, 1-5815, 1-5851. Annotatie door Slot in CAIL Rev 1998, p. 1183. 
33  Dit exclusieve recht was gebaseerd op Art. 34 van de Elektriciteitswet 1989. 
36  H.v.J, Zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966, ro. 15. 
37  H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966, ro. 22 t//m 23. 

H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966, ro. 35. 



Het Hof volgt een andere redenering als de Commissie. Eerstens stelt het Hof voorop, dat Art. 86, lid 2 als 

uitzonderingsbepaling op de Verdragsregels, restrictief moet worden uitgelegd. 39  Het moet echter niet zo 

restrictief worden uitgelegd, als de Conunissie dat doet. 

Het artikel beoogt het belang van de Lidstaten om bepaalde ondememingen, met name in de openbare 

sector, te benutten als instrument van economisch of fiscaal beleid, te verzoenen met het belang van de 

Gemeenschap bij de naleving van de mededingingsregels en het behoud van de eenheid van de 

gemeenschappelijke markt. °  

Gelet op het aldus omschreven belang van de Lidstaten kan hen niet worden verboden, dat zij bij bun 

defmitie van algemeen economisch belang waarmee zij bepaalde ondememingen belasten, rekening houden 

met doelstellingen die verband houden met hun nationaal beleid, en trachten deze te verwezenlijken door 

middel van verplichtingen en feitelijke beperkingen die zij deze ondememingen opleggen. 41  Het Hof 

verwijst naar het hoger genoemde Almelo -arrest, waarin het oordeelde dat een regionale 

elelctriciteitsondememing, die ermee is belast binnen het toegewezen gebied alle verbruikers op elk 

moment en in de door hen gewenste hoeveelheid tegen uniforme voorwaarden en tarieven van elektriciteit 

te voorzien, een taak van algemeen economisch belang vervult. Voorts heeft de Commissie in de 

Ysselcentrale beschildcing geoordeeld, dat een ondememing die tot hoofdtaak heeft, zorg te dragen voor het 

betrouwbare en doelmatig functioneren van de landelijke openbare elelctriciteitsvoorziening tegen zo laag 

mogelijke kosten en op maatschappelijk verantwoorde wijze, diensten van algemeen economisch belang 

verricht in de zin van Art. 86, lid 2 EG. 

Sep kan ter vervulling van de bijzondere taak van de mededingingsregels worden vrijgesteld op basis van 

Art. 86, lid 2 EG. Voor de toepassing van Art. 86, lid 2 is het echter niet noodzakelijk dat het financiele 

evenwicht of de economische levensvatbaarheid van de met de bijzondere taak belaste ondememing op het 

spel staat. Voldoende is, dat de ondememing zonder de litigieuze rechten de haar toevertrouwde bijzondere 

tank, zoals die door de haar opgelegde verplichtingen en feitelijke beperkingen wordt afgebakend, niet kan 

vervullen 42. Dit wil zeggen dat de ondememing zijn bijzondere tank onder economisch aanvaardbare 

omstandigheden moet kunnen uitoefenen 43 . 

2.2 	Bewijslast 

Vervolgens gaat het Hof in op de stelling van de Commissie dat Nederland had moeten aantonen dater 

geen minder mededingingsbeperkende altematieven voor handen waren. Volgens het Hof moet de Lidstaat 

die zich op Art. 86, lid 2 EG beroept weliswaar aantonen, dat de in deze bepaling gestelde voorwaarden 

zijn vervuld. Deze bewijslast kan echter niet zo zwaar zijn dat deze Lidstaat, wanneer hij uitvoerig 

uiteenzet waarom bij afschaffing van de bestreden maatregelen de vervulling, onder economische 

39H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p.1-5966, ro. 37. 
4" H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966, ro. 39. 
41  H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966, ro. 40. 
42  H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966., ro. 52. 

H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p.1-5966, ro. 52. 



aanvaardbare omstandigheden, van de door hem aan een onderneming toevertrouwde taken van algemeen 

economisch belang in zijn ogen in gevaar zou komen, vervolgens ook nog eens positief moet aantonen, dat 

met geen enkele andere voorstelbare, per defmitie hypothetische, maatregel de vervulling van die taken 

onder dezelfde omstandigheden kan worden verzekerd." 

2.3 	Beinvloeding van het handelsverkeer in een mate die strijdig is met het belang van de 

Gemeenschap 

Er dient niet uit het oog te worden verloren, dat voor de toepasselijkheid van Art. 86, lid 2 EG, bovendien 

is vereist dat de ontwildceling van het handelsverkeer niet wordt beinvloed in een mate die strijdig is met 

het belang van de Gemeenschap. De Commissie heeft echter niet aangetoond dat het intra communautaire 

handelsverkeer in elelctriciteit zich door het exclusieve invoerrecht van Sep zich in deze zin heeft 

ontwildceld. Op grond van haar verplichtingen in Art. 86, lid 3 EG had de Commissie ten bewijze van de 

gestelde niet-nakoming het being van de Gemeenschap moeten definitren in het licht waarvan de 

ontwildceling van het handelsverkeer moet worden gedvalueerd. De defmitie van het geschortden belang is 

te meer van belang, daar volgens Richtlijn 90/5471EEG 45  de intracommunautaire handel in elektriciteit 

ieder jaar toeneemt. 

Daar het beroep van de Commissie geen betreldcing had op distributie- of transmissierechten 'had de 

Commissie aan moeten tonen, hoe bij een gebrek aan een gemeenschappelijk beleid, handel mogelijk was 

geweest." 

	

3. 	Vrij verkeer 

	

3.1 	Franzen 

Voor het antwoord op de vraag hoe het Hof met de verlening van exclusieve rechten omgaai, is het ook van 

belang naar het Franzen47-arrest te kijken. In deze zaalc toetste het Hof het Zweedse monopolie voor de 

detailverkoop van alcoholhoudende dranIcen aan Art. 31 van het EG-Verdrag. Voor de beoordeling van het 

monopolie maakte het Hof een onderscheid tussen de regels die het bestaan en de werking van het 

monopolie betreffen en andere nationale bepalingen die geen betrekking hebben op de werking ervan in 

eigenlijke zin, maar die er wel rechtstreeks invloed op hebben, daar zij raken aan het intracommunautaire 

44  H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966, ro. 58. 
45  Richtlijn 90/5471EEG van de Rand van 29 olctober 1990 betreffende de doorvoer van elelctriciteit via de hoofdnetten, Pb EG 1990 L 
313 p. 30. 
46  H.v.J., zaak C-157/94, Commissie vs Nederland, fur. 1997, p. 1-5966, ro. 65 t/m 71. Zie ook de Casenote van P.J. Slot, (35) CML 
Rev 1998,p. 1201. 
47  H.v.J., zaak C-189/95, Franzen, fur. 1997, p. 1-5909. Casenote door PJ Slot in (35) CML Rev 1998, p. 1191-1192. 



verkeer (o.m. in casu door bijkomende vergtmningstelsel inzake bevoorrading). Op de eerste categoric past 

het Hof de soepele test uit Art. 31 EG toe, terwijI de tweede categorie aan de test van Art. 28 EG moet 

beantwoorden. Aangezien Art. 31 slechts vereist dat elke discriminatie tussen de onderdanen van de 

Lidstaten wat de voorwaarden van voorziening en afzet betreft, wordt uitgesloten, zodat de handel in 

goederen uit andere Lidstaten niet rechtens of feitelijk wordt benadeeld ten opzichte van de handel in 

nationale goederen en de mededinging tussen de economieen van de Lidstaten niet wordt vervalst, kon het 

monopolie op de verkoop van alcohol deze test doorstaan. De tweede categorie van regels belemmert 

evenwel rechtstreeks de invoer van producten uit andere Lidstaten. Deze discriminatie is disproportioneel 

en kan niet gerechtvaardigd worden vanuit de bescherming van de vollcsgezondheid. 

3.2 	Lalira 

In de Lear?' zaak gebruikt het Hof niet uitdrukkelijk het in Franzen gehanteerde onderscheid tussen het 

bestaan en de werking van het monopolie enerzijds en anderzijds de daarmee verbonden gevolgen die in 

het intracommunautaire verkeer raken zonder rechtstreeks betrekking te hebben op de werking van het 

monopolie voor de beoordeling van het wettelijk monopolie. Het Hof lijkt dit ondersheid wel impliciet toe 

te passen, door de mogelijke onverenigbaarheid met het Vercirag van beperkingen aan het goederenverkeer 

tengevolge van het toekennen van een wettelijk monopolie dat ook de fabricatie van speelautomaten omvat 

niet, uit te sluiten. Daama past het Hof, net als in Franzen, de soepele proportionaliteitstoets toe op het 

bestaan en de werking van het nationale monopolie." 

3.3 	VTM 

Nadat is onderzocht in hoeverre het Hof onder de Art. 86, lid 1 EG en 82 EG toestaat dat Lidstaten 

exclusieve rechten toekennen, dient de toekenning van exclusieve rechten aan het vrij verkeer van vestiging 

te worden getoetst. Immers vanwege de vergunningverlening kunnen zowel Nederlandse ondememingen 

als ondememingen uit andere Lidstaten zich niet vestigen in Nederland ten behoeve van de exploitatie van 

loterijen en/of andere kansspelen. 

In eerste instantie zijn op grond van Art. 43 EG-Verdrag beperkingen die discrimineren naar nationaliteit 

verboden.49  Het verbod omvat indirecte of verkapte discriminaties. 

Ook niet-discrirninerende maatregelen, die de vrijheid van vestiging kunnen belemmeren of minder 

aantrelckelijk Icunnen maken, dienen aan de Art. 43 jo. 48 EG en Art. 86, lid 1 te worden getoetst. Uit het 

arrest van het GEA in de VTM- zaak blijkt dat Art. 86, lid 1 van het Verdrag in samenhang met Art. 43 van 

het Verdrag moet worden toegepast, wanneer een door een Lidstaat vastgestelde maatregel een beperking 

4a 	zaak C-124/97, Lanza, 21-9-1999, n.n.g. ro 25 en 26. 
49  Kapteyn-Verloren van Themaat, lnleiding tot her recht van de Europese Gemeenschappen, Kluwer: Deventer, 1995, p. 425. 



van de vrijheid van vestiging van onderdanen van een andere Lidstaat op zijn grondgebied vonnt, en tevens 

een onderneming voordelen verleent in de vonn van de toekenning van een exclusief recht. 

Zulke maatregelen zijn alleen verenigbaar met het Verdrag indien met deze overheidsmaatregel een 

rechtmatig doel wordt nagestreefd en de regels gerechtvaardigd zijn door dwingende eisen van algemeen 

belang, zoals het cultuurbeleid en het behoud van het pluralisme van de pers. Bovendien moet de maatregel 

geschikt zijn voor de verwezenlijking van het nagestreefde doel en proportioned l zijn.5°  Uit deze zaak blijkt 

dat het GEA impliciet, net zoals het Hof in het Franzen-arrest en in het Leiarei-arrest, bepalingen die een 

beperkende invloed hebben op het intra-communautaire handelsverkeer aan een strengere 

rechtvaardigingstoets onderwerpt dan de bepalingen die betaking hebben op de instelling eni het werking 

van het monopolie zelf. 

" Zaak T-266/97, VTM, juli 1999, n.n.g., ro. 107 en 108. Zie ook zaak C-19/92, Kraus, Jur 1993, p. 1-1663 en Zaak C-55194, 
Gebhard, fur. 1995, p. 1-4165. Zaak C212/97, Centros, 9 maart 1999, n.n.g, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97

