
Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Tegenwoordig zijn 112 leden, te
weten:

Van den Akker, Atsma, Augusteijn-
Esser, Bakker, Balemans, Balkenende,
Barth, Van Beek, Van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Van
Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van
Bommel, Bos, Brood, Buijs,
Bussemaker, Cherribi, De Cloe,
Cornielje, Crone, Dankers, Van Dijke,
Dijksma, Dijkstal, Duijkers, Duive-
steijn, Eisses-Timmerman, Essers,
Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent,
Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf,
De Haan, Hermann, Hessing, Hillen,
Hindriks, Van der Hoek, Hoekema,
Van der Hoeven, De Hoop Scheffer,
Kalsbeek-Jasperse, Kant, Karimi,
Klein Molekamp, Van der Knaap,
Kuijper, Lambrechts, Leers, Luchten-
veld, E. Meijer, Th.A.M. Meijer,
Melkert, Van Middelkoop, Mosterd,
Niederer, Van Nieuwenhoven, Oplaat,
Örgü, Oudkerk, Poppe, Rabbae,
Ravestein, Rehwinkel, Reitsma,
Remak, Rietkerk, Rijpstra, Rosenmöl-
ler, Rouvoet, Santi, Scheltema-de
Nie, Schimmel, Schoenmakers,
Schutte, Spoelman, Van der Staaij,
Stroeken, Swildens-Rozendaal,
Terpstra, Udo, Ter Veer, Te Veldhuis,
Vendrik, Verbugt, Verburg, Visser-van
Doorn, Van der Vlies, Van Vliet,
Voorhoeve, M.B. Vos, O.P.G. Vos,
Voûte-Droste, De Vries, Waalkens,
Wagenaar, Van Walsem, Weekers,
Weisglas, Van Wijmen, Wilders, De
Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl en
Zijlstra,

en de heer Zalm, minister van
Financiën, mevrouw Jorritsma-
Lebbink, vice-minister-president,
minister van Economische Zaken,
mevrouw Borst-Eilers, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

de heer Cohen, staatssecretaris van
Justitie, en mevrouw Verstand,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Noorman-den Uyl, wegens bezighe-
den elders;

Van Oven, wegens verblijf buitens-
lands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van rijkswet

Verandering in de Grondwet,
strekkende tot het doen
vervallen van additionele
artikelen betreffende
Koninkrijksaangelegenheden die
zijn uitgewerkt (26242, R1621).

Dit voorstel van rijkswet wordt
zonder beraadslaging en, na
goedkeuring van de onderdelen,
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik stel vast, dat het
voorstel van rijkswet is aangenomen
met de daarvoor vereiste gekwalifi-
ceerde meerderheid.

Aan de orde is het debat naar
aanleiding van een algemeen overleg
op 1 september 1999 over het
ontwerp-Speelautomatenbesluit.
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De heer Schutte (GPV): Voorzitter!

Het Nederlandse kansspelbeleid
heeft vanouds een tweeslachtig
karakter. Mensen moeten een gokje
kunnen wagen, maar het moet niet
te gek worden. Goede doelen, de
schatkist voorop, zijn de grootste
profiteurs. Politie, verslavingszorg en
vooral de betrokken gezinnen krijgen
de rekening gepresenteerd en die is
hoog. Het staat vast dat de speelau-
tomaten de grootste risicofactor
vormen. Daarom mogen zo ook niet
meer voorkomen in cafetaria’s en
clubgebouwen. Dat hierdoor de afzet
van speelautomaten vermindert, ligt
voor de hand, maar dat is dan ook
een vermindering na een explosieve
groei in het verleden. Van die groei
hebben wij de rekening gepresen-
teerd gekregen in de vorm van een
omvangrijke gokverslaving en
criminaliteit. Het zou dan ook het
paard achter de wagen spannen zijn
om de verminderde afzet-
mogelijkheden te willen compense-
ren. Toch is de regering dat
voornemens in het ontwerp-
Speelautomatenbesluit 1999. Via
productdifferentiatie moet een
bredere doelgroep naar de bijna
3000 speelautomatenhallen in
Nederland worden getrokken. Als dat
lukt, wordt een grotere groep
mensen dan tot nu toe blootgesteld
aan het risico van gokverslaving. Ik
laat hierbij maar in het midden welke
verslavingdeskundigen gelijk hebben:
zij die zeggen dat het spelen met
meer mensen tegelijk een rem op
bovenmatig gokken betekent en zij
die beweren dat het een stimulans
vormt.

De eerste verantwoordelijkheid
van de overheid met betrekking tot
gokken is niet om ervoor te zorgen
dat het bedrijfsleven een goede
boterham verdient aan andermans
zwakheden, maar het voeren van een
goed preventiebeleid rond gokken. Ik
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