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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0408/2010, ingediend door het bestuur van de ‘Organización 
Impulsora de Discapacitados’ (OID) (gehandicaptenorganisatie), over het 
monopolie op de verkoop van de biljetten van de ONCE

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indieners beklagen zich erover dat de verkoop van de biljetten van de ONCE voorbehouden is 
aan gehandicapten die erkend zijn door de "Organización Nacional de Ciegos de España" 
(Spaanse nationale blindenorganisatie). Zij zeggen dat het een monopolie betreft en willen dat 
ook andere personen die biljetten mogen verkopen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Inhoud van het verzoekschrift

Indiener is een Spaanse liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk die zich inspant voor 
de integratie van personen met een sociale, arbeids- dan wel zintuiglijke handicap. Voor de 
financiering van haar verschillende activiteiten heeft de organisatie een vergunning 
aangevraagd voor het organiseren en exploiteren van een loterij. De Spaanse autoriteiten 
hebben deze vergunning niet verleend. Indiener beweert dat deze weigering onder meer een 
inbreuk op de EU-wetgeving inhoudt, met name gezien het feit dat ONCE (Organizacion de 
Ciegos de España), een liefdadigheidsorganisatie die zich inspant voor verbetering van de 
levensomstandigheden van blinden in Spanje, het recht is toegekend om een eigen loterij op te 
zetten.
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COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE OP DE ARGUMENTEN IN HET VERZOEKSCHRIFT
In Spanje hebben de L.A.E. (Loteria y Apuestas del Estado), het loterijbedrijf van de staat, en 
ONCE het monopolie op nationale loterijspelen. De publieke sector exploiteert de loterijen 
exclusief op nationaal niveau. In 1956 heeft Spanje een verbod ingevoerd op de verkoop van 
buitenlandse loterijbiljetten en de uitgifte van de programma's, publiciteit en aankondigingen 
van loterijen in het buitenland. In 1985 werd middels de aanvullende bepaling nr. 18 op de 
wet inzake de staatsbegroting voor 1986 een specifiek verbod ingevoerd op het in het verkeer 
brengen, exploiteren, bezitten of produceren van biljetten, zegels, cartoons, kaartjes, machines 
of enig ander element, waaronder van technische of geautomatiseerde aard, die worden 
gebruikt in het kader van kansspelen, lotingen, loterijen, tombola's, willekeurige combinaties 
en, in algemene zin, elke activiteit waarbij geldbedragen of voorwerpen van economische 
waarde inzet zijn van het wedden op resultaten. Voor dit verbod geldt een vrijstelling in het 
geval van de staatsloterijen en de loterijen die door de Spaanse nationale blindenorganisatie 
worden georganiseerd. Enkele speciale loterijen, zoals het "pro-blinden-biljet" (Cupón pro-
ciegos) en de "Combo", worden exclusief uitgebaat door ONCE (Spaanse nationale 
blindenorganisatie). Feit is dat bij decreet van 23.03.2000, artikel 5, aan de Spaanse nationale 
blindenorganisatie het exclusieve recht van exploitatie van een bepaalde loterij is toegekend 
evenals de mogelijkheid om de activiteiten uit te breiden tot andere spelen.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het EU-recht van 
toepassing op diensten op het gebied van kansspelen en op de mogelijkheden van lidstaten om 
dergelijke diensten in te perken.

Artikel 49 VWEU inzake de vrijheid van vestiging voorziet in de daadwerkelijke uitoefening 
van een economische activiteit door middel van een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd 
in een andere lidstaat. De organisatie en exploitatie van een loterij kan hier zeker onder 
worden gerekend. Artikel 49 VWEU verbiedt beperkingen van de vrijheid van vestiging voor 
onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat, met inbegrip van 
beperkingen betreffende de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen 
(zie zaak C-243/01 Gambelli e.a., jurispr. 2003, blz. I-13031, punt 46).

Loterijen worden bovendien beschouwd als "diensten" in de zin van artikel 56 VWEU. De 
diensten waar het hier om gaat, zijn die welke de organisator van de loterij verricht door de 
kopers van loten te laten deelnemen aan een kansspel dat hun een kans op winnen biedt; 
daartoe draagt hij zorg voor de inzameling van de inleggelden, de organisatie van de 
trekkingen, alsmede de vaststelling en de uitkering van de prijzen (zaak C-275/92, Schindler, 
jurispr. 1994, blz. I-01039, punten 25 t/m 27).

De artikelen 49 en 56 VWEU vereisen de opheffing van iedere beperking op de vrijheid van 
vestiging en dienstverrichting – ook indien deze zonder onderscheid geldt voor binnenlandse 
dienstverrichters en dienstverrichters uit andere lidstaten – die de werkzaamheden van de 
dienstverrichter die in een andere lidstaat is gevestigd en aldaar rechtmatig gelijksoortige 
diensten verricht, verbiedt, belemmert of minder aantrekkelijk maakt. Het vrij verrichten van 
diensten komt zowel aan de dienstverrichter als aan de dienstontvanger ten goede (zaak C-
42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional en Bwin International, jurispr. 2009, blz. I-
0000, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
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Het staat vast dat een regeling van een lidstaat, zoals die inzake het exclusieve recht van het 
organiseren van kansspelen en het verbieden van dezelfde dienstverlening door enige andere 
exploitant, een beperking van de door het Verdrag gewaarborgde vrijheid vormt (zie in die zin 
arrest Liga Portuguesa de Futebol Profissional en Bwin International, punt 52, en zaak C-
258/08 Ladbrokes Betting & Gaming en Ladbrokes International, jurispr. 2010, blz. I-0000, 
punt 16).

Evenwel moet worden onderzocht of een dergelijke beperking kan worden toegestaan op 
grond van de uitdrukkelijke afwijkende bepalingen van de artikelen 51 en 52 VWEU, of 
overeenkomstig de rechtspraak van het Hof kan worden gerechtvaardigd door dwingende 
redenen van algemeen belang (zie in die zin arrest Liga Portuguesa de Futebol Profissional en 
Bwin International, punt 55).

Op grond van artikel 52, lid 1, VWEU zijn beperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde 
van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid toelaatbaar. In de 
rechtspraak van het Hof is een aantal dwingende redenen van algemeen belang vastgelegd die 
eveneens deze beperkingen kunnen rechtvaardigen, zoals onder meer het doel de consument 
te beschermen, fraude te bestrijden, te voorkomen dat burgers tot geldverkwisting door 
gokken worden aangespoord, en maatschappelijke problemen in het algemeen te vermijden 
(arrest Liga Portuguesa de Futebol Profissional en Bwin International, punt 56).

In deze context kunnen de bijzonderheden van morele, religieuze of culturele aard, alsmede 
de aan kansspelen en weddenschappen verbonden moreel en financieel schadelijke gevolgen 
voor het individu en de samenleving rechtvaardigen dat de nationale autoriteiten over 
voldoende beoordelingsvrijheid beschikken om te bepalen, wat noodzakelijk is voor de 
bescherming van de consument en van de maatschappelijke orde (zaak C-243/01 Gambelli 
e.a., jurispr. 2003, blz. I-13031, punt 63, en gevoegde zaken C-338/04, C-359/04 en C-360/04 
Placanica e.a., jurispr. 2007, blz. I-1891, punt 47).

De lidstaten zijn vrij, aan de hand van hun eigen schaal van waarden hun 
beleidsdoelstellingen op het gebied van kansspelen te bepalen en in voorkomend geval het 
gewenste beschermingsniveau nauwkeurig te omlijnen. Beperkingen die zij opleggen moeten 
evenwel voldoen aan de voorwaarden die met name met betrekking tot de evenredigheid 
ervan in de rechtspraak van het Hof zijn geformuleerd (zie in die zin de arresten Placanica 
e.a., punt 48, en Liga Portuguesa de Futebol Profissional en Bwin International, punt 59). 
Volgens de rechtspraak van het Hof staat het aan de lidstaten na te gaan of de regelingen van 
de lidstaten daadwerkelijk beantwoorden aan de doelstellingen die daarvoor een 
rechtvaardiging zouden kunnen vormen en of, gelet op deze doelstellingen, de uit die regeling 
voortvloeiende beperkingen, niet onevenredig zijn (arresten Gambelli e.a., punt 75, en 
Placanica e.a., punt 58).

Spanje heeft de nationale loterijmarkt gereglementeerd als systeem van exclusieve rechten. 
Uitsluitend L.A.E., het lottobedrijf van de staat, en ONCE, de Spaanse nationale 
blindenorganisatie, mogen op nationaal niveau een loterij organiseren en exploiteren. Dit 
systeem betekent een beperking van de vrijheid van vestiging en dienstverrichting voor alle 
andere exploitanten, aangezien zij op nationaal niveau geen loterij mogen aanbieden. Hoewel 
de lidstaten volgens de EU-wetgeving vrij zijn om het regelgevingsmodel te kiezen dat nodig 
is om de nationale beleidsdoelstellingen op het gebied van kansspelen te verwezenlijken, geldt 
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daarbij wel de vereiste dat elke beperking in verband met dit systeem, gerechtvaardigd en 
evenredig moet zijn. Op grond van de door indiener verschafte informatie heeft de Commissie 
echter geen relevante factoren kunnen vaststellen die wijzen op een gebrek aan 
rechtvaardiging of evenredigheid in het Spaanse systeem van exclusieve rechten voor de 
organisatie en exploitatie van loterijen.

Richtlijn 2000/78/EG1 verbiedt onder meer discriminatie op grond van een handicap in arbeid 
en beroep. De Commissie is van oordeel dat deze richtlijn niet van toepassing is op deze zaak, 
aangezien het gaat om een klacht over hypothetische discriminatie tussen verschillende 
organisaties voor mensen met verschillende handicaps bij de verlening van een licentie voor 
exploitatie van een loterij. Bovendien, wat betreft de beweerde schending van het beginsel 
van gelijke behandeling zoals vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens, zij eraan herinnerd dat dit een rechtsinstrument is van de Raad van 
Europa. Een schending van dit verdrag kan onmogelijk een schending van EU-wetgeving 
behelzen in een zaak die niet onder het materiële toepassingsgebied van EU-wetgeving valt. 
Tot slot, wat betreft de klacht over schending van de gelijkheidsbepalingen in de Spaanse 
grondwet, volstaat het erop te wijzen dat dit een zaak is die valt onder de exclusieve 
bevoegdheid van de nationale instanties, en dat de Europese Unie op dit vlak geen 
bevoegdheid heeft.

Conclusie

Het Spaanse monopolie op loterijen vormt een beperking op de regels voor de interne markt 
die kan worden toegestaan als uitzondering op grond van de uitdrukkelijke afwijkende 
bepalingen in het Verdrag, dan wel kan worden gerechtvaardigd overeenkomstig de 
rechtspraak van het Hof door dwingende redenen van algemeen belang. Op grond van de door 
indiener verschafte informatie heeft de Commissie geen factoren kunnen vaststellen die 
aantonen dat het Spaanse regelgevingsmodel in strijd zou zijn met EU-wetgeving.

                                               
1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen 
kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.


