Geachte beneficiënt,
Het Goede Doelen Platform zich in voor het duurzaam veilig stellen en
waar mogelijk vergroten van de bijdrage van de (legale) loterijen aan
het algemeen belang.
Steeds meer Nederlanders doen mee aan kansspelen op internet.
spelletjes zijn echter nu nog illegaal. Het nieuwe kabinet wil daar
verandering in brengen. Het Goede Doelen Platform vindt dat alleszins
bespreekbaar, mits dit niet ten koste gaat van de financiële bijdrage
aan goede doelen.
Juist daar zit hem de kneep: van elke ingelegde euro in Nederlandse
loterijen komt gemiddeld 38 cent ten goede aan de samenleving.
Daarmee doen de loterijen het meer dan honderd (!) keer beter dan
de (commerciële) aanbieders van online kansspelen. De afdracht van
de laatsten blijft thans in de praktijk steken op 0.37% van de inleg –
bijna altijd in de vorm van verplichte belastingen.
Het Goede Doelen Platform heeft de afgelopen maanden intensief
overlegd met een aantal aanbieders van (online) kansspelen.
Dit heeft geleid tot een gezamenlijk (sector)voorstel van de
verschillende partijen. Belangrijke punten uit dit voorstel:
• Alle betrokken partijen erkennen dat loterijen de samenleving
verrijken en vinden het belangrijk dat goededoelenorganisaties in
de toekomst kunnen blijven rekenen op de bijdragen uit de
loterijen.
• Online aanbieders moeten straks aan stringente
vergunningsvoorwaarden voldoen.
• Als het aan de betrokken partijen lig, gaat de legalisering van online
kansspelen gepaard met versterkingsmaatregelen voor de loterijen.
Zo houden we de huidige bijdrage aan de samenleving (jaarlijks 770
miljoen euro) op peil.

Op de website van het Goede Doelen Platform kunt u het volledige
sectorvoorstel nalezen.
Ik ben zeer verheugd dat dit akkoord tot stand is gekomen in nauw en
goed overleg tussen de vertegenwoordigers van de online
kansspelsector en de huidige vergunninghouders. Wij hopen in de
toekomst dit sector-brede overleg voor te zetten. De eerste afspraak
staat hiervoor reeds gepland.
Het Goede Doelen Platform zal haar uiterste best doen om te zorgen
dat dit breed gedragen voorstel haar weg vindt in het wetsvoorstel
voor de legalisering van online kansspelen. Consultatie daarover wordt
verwacht in het voorjaar van 2013. Uiteraard informeert het Platform
u tijdig over relevante ontwikkelingen.
Voor vragen kunt u zich richten tot Hans Anker, coördinator van het
Platform: hanker999@gmail.com.
Met vriendelijke groeten,
Alexander Rinnooy Kan
Voorzitter Goede Doelen Platform

