[48. 1—2.]

Bijlagen.

Tweede Kamer. B\X. I

lieveling (1 ir Staatsloterij.

Hij staat onder de bevelen van Onzen Minister van
Financiën en is aun de Algemeeno Rekenkamer re<;htstreeks rekenplichtig.
Art. 3.
[48.

Er hebben niet meer dan drie loterijen in één jaar
plaats.
Iedere loterij bestaat uit ten hoogste een M tiointiy
dukead loten.

1.]

\vt.

KONINKLIJKE BOODSCHAP.

4.

De loten worden van Rijkswege niet anders dan in hun
geheel, voor nlle klassen en uitsluitend aan collecteurs
uitgegeven.
Zij worden door de collecteurs rechtstreeks of met hulp
van debitanten verkocht.
De collecteurs worden door Onzen Minister van Financiën , op voordracht van den directeur, benoemd en ontslagen — de debitanten door den directeur op voordracht
van de collecteurs.

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
MIJNK HEKRBN !

Wij bieden U biernevens ter overweging aan een ontwerp
van wet tot regeling der Staatsloterij.

Art. 5.

De toelicbtende memorie, (en bijlage), die het wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

De voor elk lot te betalen inleg bedraagt teitiff gulden.

En hiermede, Mijne Heeren , bevelen Wij U in Godes
heilige bescherming.

Het gezamenlijk bedrag der in iedere loterij te trekken
prijzen en premifin is gelijk aan den inleg. Van de prijzen
en premifin wordt, ten behoeve vau den Staat, gekort 15
percent op die van f 100 en daarboven en 10 percent op
die daarbeneden.

Art. 6.

's Gravenlinge, den 17den November 1884.

Art. 7.

W I L L E il.

[48.
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ONTWERP VAN WET.

W I J WILLEM III, ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het
wenschelijk is om, in afwachting dat de Staatsloterij
geheel zal kunnen worden afgeschaft, de grondslagen
waarop zij voortaan rusten zal bij de wet te regelen ;
Zoo is het, dat Wij , den Baad van State gehoord, en
met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan
ij deze:

De van Rijkswege uitgegeven loten kunnen door de
collecteurs, onder hunne handteekening, voor ééne klasse
overgedrukt worden.
Evenzeer zijn de collecteurs bevoegd de van Rijkswege
uitgegeven loten onder hunne handteekening te splitsen
in halve, vijfde, tiende of twintigste onderdeelen , geldig
hetzij voor alle klassen , hetzij voor ééne klasse.
De houder van een onder handteekening van één collecteur uitgegeven lot of gedeelte van een lot ontleent daaruit
geene vordering tegen den Staat, maar kan zijn recht
alleen doen gelden tegen den collecteur.
Loten of gedeelten van loten, die slechts voor ééne
klasse geldig zijn, geven, zoolang zij niet uitgeloot zijn,
; recht op verwisseling tegen een lot of gedeelte van een
lot van hetzelfde nommer geldig voor de volgende klasse,
voor den in artikel 8 bepaalden prijs, mits zij tot die
i verwisseling uiterlijk zes dagen vóór de trekking der
I: volgende klasse, den betrokken collecteur aangeboden
worden.
De collecteurs mogen de hun uitgegeven loten of g e . deelten er vau, onderling ruilen of aan elkander veri koopen. Door die overdracht verkrijgt, de collecteur. die
i overneemt, ten aanzien van het overgenomene, gelijke
bevoegdheid als daaromtrent bij het eerste en tweede lid
van dit artikel is toegekend aan den collecteur van wien
wordt overgenomen.

Art. 1.
Totdat omtrent
onder den naam
nader bij de wet
loterij de volgende

het behoud of de opheffing der thans
van Staatsloterij bestaande geldloterij
zal zijn voorzien, gelden omtrent die
bepalingen.

Art. 8.
De collecteurs en debitanten mogen bij verkoop van
loten of gedeelten van loten geen hoogeren prijs vorderen dan :
a.

voor de loten geldig voor alle klassen :
voor de heele

Art. 2 .
Het beheer der Staatsloterij is opgedragen aan eenen
bezoldigden directeur.
De directeur wordt door Ons, op voordracht van Onzen
I
Minister van Financiën , benoemd en ontslagen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885. — "2de Zitting.

»

loten

f 70,00

» halve

»

35,00

»

» vijfde

»

14,00

>

» tiende

»

7,00

>

r> twintigste»

3,5"

[48. 2.]
Regeling der Staatsloterij.
b. voor de loten geldig voor eene klasse:
voor de
5de klasse.
1ste klasse. 2de klasse. 3de klasse. 4de klasse.
1ste en 2de week. 3de en 4de week.

voor de heele

loten

. . .

f 15,00

f 27,00

f 41,00

f 57,00

f

70,00

f

78,00

» » halve

»

. . .

7,50

13,50

20,50

28,50

35,00

39,00

> » vijfde

»

. . .

3,00

5,40

8,20

11,40

14,00

15,60

» » tiende

»

. . .

1,50

2,70

4,10

5,70

7,00

7,80

» twintigste »

. . .

0,75

1,35

2,05

2,85

3,50

3,90

*

Bij verwisseling van een lot of gedeelte van een lot
geldig voor ééne klasse tegen een ander lot of gedeelte
van een lot, van hetzelfde Dommer, in de daarop volgende
klasse, wordt slechts bijbetaald het verschil in prijs naar
bovenstaand tarief.
Art. 9.
De collecteurs betalen bij ontvangst der loten aan het
Rijk boven den inleg vier gulden per lot, als uitkeering
uit hetgeen zij overeenkomstig het voorgaand artikel meer
dan den inleg voor elk lot mog«m vorderen.
AH

10.

Alle verkoop van loten of gedeelten van loten op crediet,
aan andere personen dan aan collecteurs of debitanten,
zoomede het verhuren van loten of gedeelten van loten
is verboden.
Art. 1 1 .
De betaling der prijzen en premiën geschiedt onder iuhouding der in artikel 6 voorschreven korting.
De houders van loten geldig voor alle klassen, waarop
in eene der vier eerste klassen prijzen gevallen zijn, ontvangen bij de betaling der prijzen van hunnen inleg terug,
wanneer de prijs is gevallen:
in de eerste

klasse f 55 per lot

» » tweede

»

43 » »

» » derde

»

29 » »

» » vierde

»

13 »

»

Voor gedeelten van loten, geldig voor alle klassen, geschiedt die teruggave naar evenredigheid van den bovenvermelden maatstaf.
Art. 1 2 .
Artikel 1825 van het Burgerlijk Wetboek is niet van
toepassing op in de Staatsloterij getrokken prijzen en
premifin.
Art. IS.
De prijzen of premiën die niet zijn afgehaald binnen de
drie jaren na de trekking der laatste klasse van de loterij
waarin zij gevallen zijn, vervallen aan den Staat en zijn
verjaard.
De vordering tot teruggave bedoeld in art. 11 verjaart
binnen denzelfden termijn van drie jaren.

Art. 1 4 .
De collecteurs zijn verplicht aan den directeur der Staatsloterij en aan eiken anderen door onzen Minister van F i nanciën daartoe speciaal aan te wijzen ambtenaar, zoo
dikwijls deze zulks vorderen, inzage te geven van de boeken
en registers, die zij, overeenkomstig deuoor onzen Minister
van Financiën vast te stellen voorschriften , behooren aan
te houden, en te vertoonen de van Rijkswege uitgegeven
loten of de van andere collecteurs overgenomen gedeelten
van loten waarvan door hen classikale overdrukken of gesplitte onderdeelen uitgegeven zijn.
Art. 1 5 .
Hij die, zonder daartoe volgens deze wet bevoegd te
zijn, zijn bedrijf maakt van het verkoopen of uitgeven
van loten of gedeelten van loten , wordt gestraft met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.
Indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee
jaren zijn verloopen, sedert de schuldige wegens dergelijk
feit onherroepelijk is veroordeeld, kan, in plaats van de
geldboete, gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden
worden opgelegd.
De loten of gedeelten van loten, waarmede het feit
gepleegd is, worden verbeurd verklaard.
Art. 1 6 .
De collecteur of debitant, die loten of gedeelten van
loten in strijd met art. 10 op crediet verkoopt of verhuurt,
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste honderd
vijftig gulden.
Indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee
jaren zijn verloopen sedert de schuldige wegens dergelijk
feit onherroepelijk is veroordeeld, kan, in plaats van de
geldboete, gevangenisstraf van ten hoogste ééne maand
worden opgelegd.
De loten of gedeelten van loten, waarmede het feit gepleegd is, worden verbeurd verklaard.
Art. 1 7 .
Hij die loten of gedeelten van loten namaakt of vervalscht, met het oogmerk om die als echte en onvervalschte
te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk van
nagemaakte of vervalschte loten of gedeelten van loten
gebruik maakt, die verkoopt, ten verkoop aanbiedt of
uitgeeft, als waren zij echt en onvervalscht.

.
Regeling'

Art.

IH

De collecteur die, zonder de van Rijkswege uitgegeven
overeenstemmende loten of de door andere collocteurs uitgeyeven overeenstemmende gedeelten vnn loten te bezitten .
loten of gedeelten van loten heeft gemaakt, onderteekend.
gesplit, verkocht of uitgegeven, die meer dan één lot
van hetzelfde nominer, hetzij in zijn geheel, hetzij in gedeelten heeft uitgegeven of die een lot, of een gedeelte vnn
een lot in meer deelen heeft gesplit dan dat lot of dat
gedeelte hevat, wordt gestraft met gevangenisstraf van
"en hoogste zeven jaren.

3.]
Staatsloterij.
Latten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle ministerieele departementen, auturiteiten, colleges en ambtenaren, wien zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
(ïegeven
De Mialster van Financiën,
|48.

3.J

Art 1 9 .

MEMORIE VAX TOELICHTING.

De collecteur of debitant, die een hoogeren d-n den
hij art. 8 vastgestelden prijs vordert of ontvangt, « 'bij de
uitbetaling van prijzen of premiën eene grootere I irting
terughoudt, dan bij art 6 is bepaald, wordt gestr..ft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

§ 1. Sedert 1726, toen de eerste Generaliteitsloterij werd
vastgesteld , tot heden , is de Staatsloterij voortdurend gebezigd als middel van Staatsinkomst.
Aan velerlei beoordeelingen heeft zij blootgestaan , maar
terwijl vroeger bijna uitsluitend hare afschaffing werd
geëischt, is in de laatste jaren meer op hervorming aangedrongen.
Meer en meer heeft thans de overtuiging veld gewonnen
dat, al kunnen om verschillende redenen bedenkingen tegen
elke loterij worden aangevoerd en al is het beter , daar waar
zij niet bestaat, haar niet in te voeren , het vooralsnog
niet raadzaam is de Staatsloterij, nu zij eenmaal bestaat,
af te schaffen. Trouwens al moge het spelen een maatschappelijk kwaad wezen, dat kwaad zou door opheffing
I der Staatsloterij niet weggenomen , waarschijnlijk zelfs niet
verminderd worden , omdat het niet. in rlie loterij maar in
de nog altijd bestaande vrij algemeene zucht tot kansgenot zijne oorzaak vindt, en de zucht dan ongetwijfeld
op andere wijze, vooral in buitenlaudsche loterijen , bevrediging zou zoeken.
Ook om het belangrijk verlies dat de schatkist daardoor
• lijden zou , schijnt opheffing der Staatsloterij , bij den tegeni woordigen toestand van 's Rijks schatkist, op dit oogeublik niet gerechtvaardigd, haar behoud integendeel, evenals in verschillende andere landen (Duitschland, Denemarken , Oostenrijk en Italië), vooralsnog gera len.
Een , al is het dan ook slechts voorloopig, behoud der
Staatsloterij belet niet haar te zuiveren van gebreken, die
haar nog aankleven en verhindert evenmin dat inmiddels ,
in 's Rijks financieel belang, ook de overmatige voordeelen,
die uit het lote:i-debiet tot dusver werden genoten, worden ingekort.
Het Koninklijk besluit van den 8sten October 1883,
n°. 20, waardoor eene meerdere bate van f 30 000 'sjaars
voor 's Rijks schatkist werd verkregen , was uit den aard
der zaak slechts een overgangsmaatregel, die, vroeger of
later , door eene algemeene regeling gevolgd moest worden ,
en nu de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in de zitting van den 17den December 1883, van haar verlangen
naar eene reorganisatie der Staatsloterij heeft doen blijken ,
schijnt het oogenblik gekomen om daartoe over te gaan.
!n overeenstemming met hetgeen de ondergeteekende
in ..ie zitting reeds opmerkte, komt het hem wenschelijk
voor althans de grondslagen waarop de Staatsloterij voortaan
rusten zal, bij de wet te regelen. Hare verdere reorganisatie kan dan, met inachtneming dier grondslagen, bij
«lgemeenen maatregel van inwendig bestuur geschieden.
Regeling der grondslagen bij de wet wordt noodig geacht omdat zoowel de resolutiën der Staten-Generaal van
de Vereenigde Frovinciën, waaraan de Staatsloterij haar
bestaan ontleent, als de nadere organisatie bij het Keizerlijk decreet van 13 October 1812 (Bulletin des lois n°.
453-8354) daden van wetgeving zijn, en eene reorganisatie
derhalve ook bij de wet geregeld moet worden.
Bovendien vermeent de ondergeteekende dat de geldelijke
bijdrage, die de schatkist uit de Staatsloterij trekt, een
wettigen grondslag behoort te hebben en dus door de
Wetgevende Macht bepaald moet worden.
Ook met het oog op de strafbepalingen die bij eene
reorganisatie niet onveranderd kunnen blijven , verdient
regeling bij de wet de voorkeur , omdat, al zou de Staatsloterij bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur
gereorganiseerd kunnen worden, de straffen, waarmede
de overtredingen bedreigd worden, bij eene wet behooren
vastgesteld te worden. (Verg. hieromtrent onder anderen

Art. 20.
De collecteur, die in de bij art. 14 bedoelde registers
opzettelijk met de waarheid strijdige namen of nommers
geboekt heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaren.

Art. 2 1 .
De collecteur, die de bij art. 14 bedoelde registers niet
overeenkomstig de daar bedoelde voorschriften bijhoudt of
die de bij dat artikel bedoelde inzage of vertooning weigert, wordt gestraft me', geldboete van ten hoogste vijf
en twintig gulden.
Indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee
jaren zijn verloopen , sedert de schuldige wegens dergelijk
feit onherroepelijk is veroordeeld, kan, in plaats van ile
geldboete, gevangenisstraf van ten hoogste zes dagen
worden opgelegd.

Art. 22.
De duur der in deze wet bedreigde gevangenisstraf is
ten minste één dag.
Het bedrag der in deze wet bedreigde geldboete is ten
minste vijftig cents.

Art. 23.
Met het opsporen van de overtredingen dezer wet zijn,
behalve de bij art 11 van liet Wetboek van Strafvordering
aangewezen personen, belast de marechaussee en alle
ambtenaren van de Rijks- en gemeentepolitie, benevens
de directeur der Staatsloterij en de in artikel 14 bedoelde
door onzen Ministervan Financien aan te wijzen ambtenaren
Art 2 1 .
Het aantal loten waaruit elke loterij bestaat, de wijze
waarop de trekking plaats heeft, het aantal en de hoegrootheid der in elke klasse te trekken prijzen en premiën
p.lsmede de regelen omtrent de verdeeling der loten over
de collecteurs, hunne verplichtingen en die der debitanten
tegenover het Rijk en het publiek worden, voor zoover
zij bij deze wet niet zijn geregeld, bij algemeenen maatregel
van inwendig bestuur vastgesteld.

Art. 25.
Te rekenen van den dag der invoering van deze wet
en van den in artikel 24 bedoelden algemeenen maatregel
van inwendig bestuur, zijn alle vroegere verordeningen
omtrent de Staatsloterij afgeschaft.
Zij blijven echter van kracht ten aanzien van de loterijen
welke vóór dien dag gearresteerd zijn.

Art. 2«.
Deze wet treedt in werking den lsten Januari 1885.
Zij wordt vóór den lsten Januari 1890 herzien.

<

