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Onderzoek Rapport Lenting & Partners 

0. Inleiding 

In opdracht van Mr.A.J.M.Eekhout van KPMG Meijburg & Co. is een onderzoek uitge
voerd naar de bruikbaarheid van gegevens uit het rapport 'Het cafetaria in kaart'. Dit rapport is 
het verslag van een door Lenting & Partners gehouden enquete onder cafetaria-ondememers 
en consumenten met het doel een beeld te krijgen van de cafetariasector. 

Gegevens uit dit rapport zijn gebruikt om de omzet te schatten van een exploitant van 
kansspelautomaten. In verband hiennee zijn de volgende vragen gesteld: 

- hoe betrouwbaar is dit onderzoek als zodanig wat betreft het aantal speeluren per dag? 
- kunnen de conclusies welke hieruit lijken te volgen zonder voorbehoud worden gehan-

teerd voor een individueel geval van exploitatie van kansspelautomaten? 
- zijn de antwoorden op de vragen aan consumenten over speelfrequentie en bestedings

bedrag betrouwbaarder, of juist niet, dan die over het aantal speeluren? 

V oor het beantwoorden van deze vragen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

- Lenting & Partners, 'Het cafetaria in kaart', 1991. 
- correspondentie tussen KPMG en Belastingsdienst Particuleren/Ondememingen Gorin-

chem. 
- J.A.Poulos, 'Een wiskundige leest de krant ',Bert Bakker, 1995. 

Daarnaast is er enkele malen telefonisch contact geweest met Mevr.Drs.Y.Burghard, een van 
de samenstellers van bovengenoemd rapport 

In het volgende worden achtereenvolgens besproken het rapport, en de wijze waarop 
gegevens uit dat rapport worden gebruikt voor het schatten van omzetten van kansspelauto
maten. Tenslotte volgen de conclusies en de antwoorden op de gestelde vragen. 

1. Het rapport 

Als eerste zij opgemerkt dat het onderzoek van Lenting & Partners als doel had een beeld te 
krijgen van de cafetariasector met betrekking tot allerlei aspecten. Het onderzoek was niet 
specifiek gericht op het verkrijgen van infonnatie over opbrengsten van kansspelautomaten. 
Dat betekent dat de enquetevragen die relaties hebben met deze opbrengsten niet kunnen 
worden gebruikt om verantwoorde, betrouwbare schattingen te berekenen van die opbreng
sten. Een nadere motivering voor dit standpunt volgt hieronder. 

Uit de beschrijving van de onderzoeksprocedure in het rapport blijkt dat de respons bij de 
enquete onder de ondernemers laag was: 1241 ondememers zijn benaderd, ruim 600 hiervan 
waren niet bereikbaar, uiteindelijk zijn 202 ondernemers ondervraagd. De representativiteit 
van deze steekproef is moeilijk vast te stellen. In het rapport wordt wel een profiel geschetst 
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van de cafetaria-ondernemer (leeftijd, gezinssituatie, opleiding, regio, e.a.), maar dit wordt niet 
vergeleken met het profiel van de gehele populatie; vermoedelijk is daar ook weinig of niets 
over bekend. 

Antwoorden op enquetevragen over kwantitatieve grootheden, zoals bestede tijd, die niet 
echt gemeten worden zijn erg onbetrouwbaar omdat deze antwoorden sterk worden beYnvloed 
door psychologische beschikbaarheid en ankereffecten (zie Poulos, pg.26-30). De antwoorden 
geven overigens wei weer wat men denkt, maar niet wat de feitelijkheid is. 

De enquete is gehouden in de maanden september en oktober (1990). Juist voor de enquete
vragen die hier van belang zijn geldt dat een betere spreiding over het jaar gewenst is, omdat er 
wellicht flinke seizoensinvloeden zijn bij het gebruik van kansspelautomaten. 
De spreiding in de antwoorden zal daardoor wellicht kleiner zijn dan in werkelijkheid. 

De vraag aan de ondememers over de speeltijd luidde letterlijk: 

Hoeveel uur per dag ongeveer wordt er op de kansspeelautomaten gespeeld? 

De antwoordcategorieen daarbij waren: 0-1uur, 1-3 uur, 3-5 uur, meer dan 5 uur. 
Het is volstrekt onduidelijk of het antwoord van een ondernemer dan betrekking heeft op alle 
automaten in zijn zaak of dat hij de tijd per automaat heeft geschat. Dit blijkt ook uit de 
informatie over ondememers met een automaat die door Lenting & Partners is verstrekt. 
Van de 202 ondernemers waren er 28 met een automaat. De schattingen van deze 28 ondeme
mers verschillen van die van de ondememers die twee of meer automaten hebben, zoals 
duidelijk wordt uit onderstaande tabel. 

speeltijd een automaat meerdan een totaal 

0-1 uur 5(19) 1(1) 6(3) 

1-3 uur 12(46) 49(32) 61(34) 

3-5 uur 3(12) 54(35) 57(32) 

>5 uur 6(23) 50(32) 56(31) 

subtotaal 26(100) 154(100) 180(100) 

geen antwoord 2 20 22 

totaal 28 174 202 
Tussen haakJes het percentage van het subtotaal. 

Aan 1196 consumenten zijn vragen gesteld over speelfrequentie en bestedingsbedrag. 
Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen als voor de vragen aan de ondernemers. Bovendien kan 
daarover nog worden gezegd dat de groep ondervraagde consumenten bestaat uit mensen op 
straat en uit cafetariabezoekers. De verhouding is niet bekend. Wel moge duidelijk zijn dat 
mensen die vaak in een cafetaria komen oververtegenwoordigd zijn in de groep van cafetaria
bezoekers. Het effect hiervan is niet vast te stellen. 
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2. Het gebruik van het rapport 

In het voorgaande zijn een aantal redenen genoemd voor de onbruikbaarheid van gegevens 
uit het rapport van Lenting & Partners voor het schatten van opbrengsten van kansspelautoma
ten. Maar ook bij de wijze waarop die gegevens worden gebruikt door de Belastingdienst 
moeten enkele kanttekeningen worden gemaakt. 

Op de eerste plaats is het niet duidelijk hoe je uit geklassifi.ceerde gegevens (zoals die in het 
rapport) gemiddelden en standaardafwijkingen van de populatie (van kansspelautomaten) moet 
schatten. Het resultaat hangt sterk af van gemaakte veronderstellingen. 

In de berekeningen van Belastingdienst en KPMG wordt de mediaan gebruikt als schatting 
voor het gemiddelde, maar deze is aileen bruikbaar bij symmetrische verdelingen. Standaardaf
wijkingen worden niet geschat. 

Een schatting van de jaaromzet van 200 automaten uit een gemiddelde speelduur per dag 
zegt weinig of niets over de werkelijke jaaromzet van 200 specifi.eke automaten. Om in termen 
van kansen iets te zeggen over een specifieke jaaromzet moet rekening gehouden worden met 
de spreiding in speelduren en in opbrengsten per uur. Daarover is weinig of geen informatie 
beschikbaar. 

V oor de berekening van de spreiding in jaaromzetten moet bovendien nog iets bekend zijn 
over een aantal gebruikelijke veronderstellingen, zoals onafhankelijkheid van speelduren en 
opbrengsten in de tijd en onafhankelijkheid van opbrengsten per automaat. 

Berekeningen zoals hier toegepast zijn veronderstellen ook dat de 200 automaten waarover 
een uitspraak wordt gedaan een aselecte steekproef vormen uit de populatie van automaten. 
Deze veronderstelling is niet te verdedigen om verschillende redenen: 

- de 200 automaten zijn gekozen vanwege een vermoede lage omzet. 
- het is niet bekend of er bijvoorbeeld verschillen zijn tussen regio's en of de 200 automaten 

hetzelfde over regio's verdeeld zijn als de automaten uit de enquete. 

Ook de automaten in de enquete vormen geen aselecte steekproef; het betreft alleen auto
maten in cafetaria's. V oor automaten in cafes, sportkantines, campings e. d. gelden wellicht 
andere speelduren en opbrengsten. 

Bij de berekening door de Belastingdienst is uitgegaan van de mediane speelduur berekend 
uit de gegevens zoals die in de laatste kolom van bovenstaande tabel staan. Deze hebben echter 
ten dele betrekking op speelduren van meerdere automaten. Daarom zou gebruik gemaakt 
moeten worden van de gegevens in de kolom 'een automaat'. Het is overigens mogelijk dat 
daarmee een overschatting wordt verkregen als speelduren van alleenstaande automaten 
gemiddeld groter zijn dan speelduren van automaten die niet alleen staan. 

De berekeningen van Belastingdienst en KPMG zijn op een zelfde wijze uitgevoerd, maar 
gaan uit van verschillende gegevens, die op zich evenveel of even weinig waard zijn voor het 
beoogde doel. Zij leiden wel tot zeer verschillende resultaten. 
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3. Conclusies 

Bovenstaande overwegingen leiden tot twee conclusies: 

- De gegevens uit het rapport van Lenting & Partners zijn niet bruikbaar om te beoordelen 
of de opgegeven jaaromzet van een specifieke verzameling kansspelautomaten te hoog of 
te laag is. 

- De wijze waarop de gegevens uit het rapport worden gebruikt om de jaaromzet van een 
specifieke verzameling kansspelautomaten te schatten is onjuist en houdt geen rekening 
met variaties in speelduren en uuropbrengsten. 

Op de vraag hoe betrouwbaar het onderzoek van Lenting & Partners is wat betreft het 
aantal speeluren kan in feite geen antwoord worden gegeven. Wei is duidelijk dat hun onder
zoeksresultaten niet geschikt zijn om jaaromzetten van kansspelautomaten te schatten. 

Daaruit volgt direct dat de conclusies welke hieruit lijken te volgen niet kunnen worden 
gehanteerd voor een individueel geval van exploitatie van kansspelautomaten. Ook de tweede 
conclusie leidt tot dit antwoord. 

De antwoorden op de vragen aan consumenten zijn evenmin bruikbaar; of ze al of niet 
betrouwbaarder zijn dan de antwoorden van de vraag aan de ondememers is niet vast te stellen 
maar ook niet relevant. 

Tot slot zij opgemerkt dat geen paging wordt gedaan om op basis van de beschikbare 
gegevens een schatting te geven voor een ondergrens van de jaaropbrengst van een specifieke 
verzameling kansspelautomaten: deze gegevens zijn onvoldoende betrouwbaar en voor een 
berekening moeten te veel niet-verifieerbare veronderstellingen worden gemaakt. 
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