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Hoge Raad volgt uitspraak Hof dat
PokerStars buiten de EU is gevestigd

Frank Op de Woerd 11 december 2020  Leestijd: 5 minuten

I n een rechtszaak waar het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat PokerStars buiten de Europese

Unie gevestigd is, heeft de rechter correct gehandeld. Dat is het oordeel van de Hoge Raad, de hoogste

rechtsprekende instantie in Nederland.

Nu die uitspraak overeind blijft staan, is er nog steeds geen absolute duidelijkheid over de belastingplicht van pokerspelers die

op PokerStars.eu spelen. In een andere zaak oordeelde de Hoge Raad immers dat een rechter die oordeelde dat PokerStars

binnen de EU valt, ook geen fouten had gemaakt.

Kansspelbelasting betalen
Als je als Nederlander pokert of gokt bij een online casino, overtreed je strikt gezien de wet. Er zijn namelijk geen online casino’s

met een vergunning in Nederland, pas volgend jaar wordt de markt gereguleerd.

Toch moet je kansspelbelasting betalen als je op dit moment in een maand meer wint dan je ingezet hebt bij een online casino

of pokerroom. Daarvoor moet je aangifte kansspelbelasting doen en de verschuldigde belasting zelf overmaken naar de

belastingdienst.

Als een online casino binnen de Europese Unie is gevestigd, hoef je echter geen kansspelbelasting te betalen. Na diverse

rechtszaken oordeelde de rechters in Nederland dat kansspelbelasting in strijd is met het vrije verkeer van diensten als een

aanbieder in een ander land binnen de Europese Unie al belasting betaalt.

PokerStars.eu: wel of niet binnen de Europese Unie
De grootste pokersite ter wereld, PokerStars, was altijd op het eiland Man gevestigd, een eiland tussen Ierland en Engeland dat

niet binnen de Europese Unie valt.
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In 2012 verhuisde PokerStars haar operatie voor Europese spelers van PokerStars.com naar PokerStars.eu en bood het vanaf

dat moment haar diensten aan vanaf Malta onder een Maltese vergunning.

De Nederlandse belastingdienst bestreed de aanname van pokerspelers dat PokerStars vanaf dat moment binnen de Europese

Unie gevestigd was en dat ze dus geen kansspelbelasting meer hoefden te betalen. De belastingdienst argumenteerde dat de

de houder van het spel nog altijd op eiland Man was gevestigd. Daarmee was de pokersite buiten de Europese Unie gevestigd

en moesten spelers gewoon over hun winsten kansspelbelasting betalen.

De pokerspelers waren het met die houding niet eens en zochten uitsluitsel via een gang naar de rechter. Advocaat Pepijn Le

Heux stond veel pokerspelers bij in deze zaken. De pokerspelers behaalden successen in de rechtbank, maar kregen ook af en

toe tegenslagen te verwerken.

Uitspraak Hof Den Bosch

In september van dit jaar kwam een zaak waar de vestigingsplaats van PokerStars ter discussie stond, nog voor de Hoge Raad.

Toen oordeelde de hoogste rechtgevende macht van Nederland nog dat er niets af te dingen viel op de uitspraak van het hof

Den Bosch dat PokerStars op Malta was gevestigd. CasinoNieuws.nl sprak over die uitspraak met advocaat Pepijn Le Heux.

Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden

Een andere zaak, eentje die gevoerd werd bij het Hof Arnhem-Leeuwarden, werd ook door de Hoge Raad bekeken nadat Le

Heux in cassatie was gegaan tegen de uitspraak dat PokerStars.eu op het eiland Man gevestigd was.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden blijft staan. Het heeft daarbij geen

inhoudelijke reactie gegeven op de problematiek, iets wat eerder regel is dan uitzondering bij behandeling door de Hoge Raad.

Op TaxLive.nl wordt de redenering van het Hof Arnhem-Leeuwarden als volgt gequote:

Onduidelijkheid
Met de laatste uitspraak is de situatie nu nog altijd onduidelijk voor Nederlandse pokerspelers. Er zijn nu twee uitspraken van

twee verschillende hoven die niet met elkaar overeenkomen.

In beide situatie oordeelde de Hoge Raad dat de uitspraken correct tot stand zijn gekomen en dat de Nederlandse wet correct is

toegepast.

Op 29 december hebben wij contact gehad met advocaat Pepijn Le Heux. Het gesprek met Le Heux lees en luister je terug in het

artikel Pepijn Le Heux: “De Hoge Raad verzaakt zijn taak met betrekking tot de rechtseenheid” (SoundBite)

Lead-foto door Fred Romero via Wikimedia. Dit artikel is op 29 december 2020 geüpdate waarbij een link opgenomen is naar

een vervolg artikel met de reactie van advocaat Pepijn Le Heux.

Alle spelen van PokerStars worden uiteindelijk gespeeld op computers van de
Rational Group op het eiland Man, waarover het hoofdkantoor van deze groep de
beschikkingsmacht heeft. De Maltese EU-tak van de Rational Group bepaalt niet
de inzetten, prijzen, gebruikersvoorwaarden en dergelijke. 



https://www.casinonieuws.nl/interviews/hoge-raad-oordeelt-in-zaak-vestigingsplaats-pokerstars/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1922
https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/toch-kansspelbelasting-voor-prijzen-van-pokerstars-eu-1/
https://www.casinonieuws.nl/interviews/pepijn-le-heux-vestigingsplaats-pokerstars/
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Den_Haag_-_Hoge_Raad_der_Nederlanden_(24955700807).jpg


18-1-2021 Hoge Raad volgt uitspraak Hof dat PokerStars buiten de EU is gevestigd - CasinoNieuws.nl

https://www.casinonieuws.nl/poker/pokerstars-belasting-europese-unie/ 3/4

In deze serie

Hoge Raad oordeelt in zaak vestigingsplaats PokerStars (SoundBite)

Hard Brexit betekent belasting betalen over winsten 888poker en partypoker (SoundBite)

Hoge Raad volgt uitspraak Hof dat PokerStars buiten de EU is gevestigd

Pepijn Le Heux: “De Hoge Raad verzaakt zijn taak met betrekking tot de rechtseenheid”

Brexit zorgt ervoor dat veel Nederlandse gokkers weer kansspelbelasting moeten gaan betalen

Belastingdienst bevestigt: KSB betalen over VK (online) casino’s

Meer over

Kansspelbelasting Pepijn Le Heux PokerStars

Laat een reactie achter

Wil je reageren? Log dan in of maak een account aan.

Ook interessant

1

15 september 2020

2

3 december 2020

3

11 december 2020

4

29 december 2020

5

29 december 2020

6

15 januari 2021



https://www.casinonieuws.nl/interviews/hoge-raad-oordeelt-in-zaak-vestigingsplaats-pokerstars/
https://www.casinonieuws.nl/interviews/brexit-poker-belasting-888poker-partypoker/
https://www.casinonieuws.nl/poker/pokerstars-belasting-europese-unie/
https://www.casinonieuws.nl/interviews/pepijn-le-heux-vestigingsplaats-pokerstars/
https://www.casinonieuws.nl/interviews/brexit-kansspelbelasting/
https://www.casinonieuws.nl/wetgeving/belastingdienst-bevestigt-ksb-betalen-over-vk-online-casinos/
https://www.casinonieuws.nl/tag/kansspelbelasting/
https://www.casinonieuws.nl/tag/pepijn-le-heux/
https://www.casinonieuws.nl/tag/pokerstars/
https://www.casinonieuws.nl/inloggen/?redirect_to=https://www.casinonieuws.nl/poker/pokerstars-belasting-europese-unie/
https://www.casinonieuws.nl/registreren/?redirect_to=https://www.casinonieuws.nl/poker/pokerstars-belasting-europese-unie/
https://www.casinonieuws.nl/interviews/hoge-raad-oordeelt-in-zaak-vestigingsplaats-pokerstars/
https://www.casinonieuws.nl/interviews/brexit-poker-belasting-888poker-partypoker/
https://www.casinonieuws.nl/poker/pokerstars-belasting-europese-unie/
https://www.casinonieuws.nl/interviews/pepijn-le-heux-vestigingsplaats-pokerstars/
https://www.casinonieuws.nl/interviews/brexit-kansspelbelasting/
https://www.casinonieuws.nl/wetgeving/belastingdienst-bevestigt-ksb-betalen-over-vk-online-casinos/


18-1-2021 Hoge Raad volgt uitspraak Hof dat PokerStars buiten de EU is gevestigd - CasinoNieuws.nl

https://www.casinonieuws.nl/poker/pokerstars-belasting-europese-unie/ 4/4

Spellen

Blackjack

Roulette

Baccarat

Craps

Gokkasten

Caribbean Stud

Poker

Pai Gow Poker

Let it Ride

Bingo

Casino War

Poker

Wetgeving

Kansspelen op afstand

Geschiedenis Koa

Vergunningvoorwaarden

Cooling Down

Cruks

Woordenboek

Live Casino

Rake

Huisvoordeel

Natural

Box

CasinoNieuws.nl

Over Ons

Privacyverklaring

Speel bewust

Account registreren

Copyright © 2021 CasinoNieuws.nl. Alle rechten voorbehouden.

High Stakes Poker Seizoen 8:
Hoogtepunten van A�evering 5

A�evering 5 van seizoen 8 van High Stakes Poker

zat bomvol gigantische potten. De grootste clash

van het seizoen kwam langs met één winnaar

uiteindelijk die de $985.000 pot pakte! ⚠  Dit…

Poker 14 januari 2021

High Stakes Feud: Polk stopt de
opmars van Negreanu en wint $119k

Daniel Negreanu had vijf winstgevende sessies op

rij geboekt en hij had zijn achterstand verkleind

tot minder dan een half miljoen. Afgelopen nacht

wist Doug Polk in sessie 27 de opmars van…
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Interview: Indy
een genderneu

Geen koning, vrouw

en brons. Indy Melli

een genderneutraa

dan de vrouw, en de

Interviews 13 ja

Op CasinoNieuws vind je het laatste nieuws over

casino’s, casinospellen, gokken, en online

kansspelen. We brengen onafhankelijke updates

over alles in de casinoindustrie.

Leer de optimale casinostrategie, lees de black jack

tips, en bekijk de baccaratuitleg. Leer pokeren met

pokerstrategie geschreven door de beste

pokerspelers van Nederland.
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