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33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet 
op de kansspelbelasting en enkele andere 
wetten in verband met het organiseren van 
kansspelen op afstand 

Nr. 28  AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN 
Ontvangen 23 juni 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Na artikel I, onderdeel E, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende: 

 Ea

Titel III komt te luiden: 

Titel III. Sportweddenschappen  

 Eb

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. In het eerste lid wordt «sportprijsvragen» vervangen door: 
sportweddenschappen.
  

2. In het tweede lid wordt «sportprijsvragen» vervangen door «sport-
weddenschappen» en «prijsvragen» door: weddenschappen.
  

3. In het vierde lid wordt «sportprijsvraag» telkens vervangen door: 
sportweddenschap. 

 Ec

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. In het eerste en tweede lid wordt «sportprijsvragen» vervangen door: 
sportweddenschappen.
  

2. In het tweede lid wordt «prijsvraag» vervangen door: sportwedden-
schap. 
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II

Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder de aanduiding F wordt ingevoegd:
  

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:. 

1. In het eerste lid wordt «sportprijsvragen» vervangen door: sportwed-
denschappen. 

2. In het tweede lid wordt «prijsvragen» telkens vervangen door: 
sportweddenschappen. 

2. In de bestaande tekst wordt «Aan artikel 21, tweede lid» vervangen 
door: 3. Aan het tweede lid. 

Toelichting  

Dit amendement vervangt het begrip «sportprijsvraag» in de Wet op de 
kansspelen door het meer eigentijdse en voor eenieder begrijpelijke 
begrip «sportweddenschap». Dit is vanuit het oogpunt van rechtsze-
kerheid wenselijk. De term sportweddenschappen dient aan te sluiten bij 
het gangbare begrip in Europa. Volgens het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden zijn sportwedden-
schappen (Trb. 2014, 192): het plaatsen van een inzet van geldswaarde 
met de verwachting een prijs van geldswaarde te winnen afhankelijk van 
een toekomstige en onzekere gebeurtenis die betrekking heeft op een 
sportwedstrijd. Dit Verdrag is geldend in Nederland sinds 13-01-2015. Op 
dit moment kan er in de Nederlandse wetgeving nog onduidelijkheid 
bestaan omdat het begrip sportprijsvraag een beperkter begrip is dan het 
begrip sportweddenschap. Zo zijn sportprijsvragen volgens de wet 
prijsvragen. Dus een vraag waarvoor een prijs wordt uitgeloofd. 

Van Wijngaarden
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