Het Goede Doelen Platform is het samenwerkingsverband van alle (meer dan 200) goededoelenorganisaties die
worden gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij (Nationale Goede
Doelen Loterijen). NOC*NSF en de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) hebben zich hierbij
aangesloten. De afgelopen jaren kwam middels de legale Nederlandse loterijen een totale bijdrage van circa 750
miljoen euro beschikbaar voor de Nederlandse samenleving (inclusief de opbrengsten van de kansspelbelasting).
De missie van het Platform is het duurzaam veilig stellen en waar mogelijk vergroten van de bijdrage van de
legale loterijen aan het algemeen belang. De (semi)permanente loterijvergunninghouders Nationale Postcode
Loterij, BankGiro Loterij, VriendenLoterij, De Lotto, de Nederlandse Staatsloterij en de Samenwerkende Non-Profit
Loterijen zijn als toehorend partner aan het Platform verbonden, evenals de Samenwerkende Brancheorganisaties
Filantropie (SBF). Alle voornoemde loterijen opereren op basis van een loterijvergunning en hebben een langjarig
track record in het genereren van qua omvang betekenisvolle inkomsten voor het algemeen belang.

Amsterdam, 30 januari 2015
Geachte loterijbegunstigden,
Afgelopen maandag waren velen van u aanwezig bij het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij.
Tijdens het gala memoreerde staatssecretaris Teeven de steun die het Goede Doelen Platform heeft gegeven aan
twee belangrijke versterkingsmaatregelen voor de loterijen in Nederland. De eerste maatregel is de fusie van De
Lotto en de Nederlandse Staatsloterij om zo meer opbrengsten voor de sport te genereren. De tweede maatregel
betreft de verlaging van het voor goededoelenloterijen verplichte percentage aan goede doelen van minimaal
50% naar minimaal 40% van de nominale waarde van verkochte loten. Goededoelenloterijen krijgen zo meer
prijzengeld tot hun beschikking om de opbrengsten voor goede doelen op peil te houden en waar mogelijk te
vergroten. De Nationale Goede Doelen Loterijen hebben ons verzekerd dat bestaande begunstigden van de
loterijen op weg naar die 40% geen verlaging van hun loterijbijdrage gaan ondervinden. Verdere details vindt u
hier.
Aanhoudende zorg
Dit alles doet echter niets af aan de aanhoudende zorg van het Goede Doelen Platform over de neveneffecten
van de online en offline hervormingsplannen van de staatssecretaris. Die zorg, die we al vanaf 2011
herhaaldelijk aan de staatssecretaris hebben overgebracht na zijn brief aan de Tweede Kamer, wordt nu extra
gevoed door de ervaringen die in Denemarken worden opgedaan. Dat Deense model, met een sterk accent op
liberalisering van de online kansspelmarkt, vormt een belangrijke inspiratiebron voor het wetsvoorstel
Kansspelen op Afstand. De recente Deense ervaringen worden steeds negatiever:
! De bijdrage voor goede doelen is daar tussen 2011 en 2013 is met maar liefst 15% teruggelopen. Vertaald
naar de Nederlandse situatie komt dat neer op meer dan 75 miljoen euro minder vrij besteedbare
loterijbijdrage voor goede doelen. Goede doelen in Denemarken lobbyen nu voor een verplichte afdracht
voor de commerciële online gokbedrijven. Dat gebeurt deels tegen beter weten in, omdat het verdienmodel
van de commerciële online gokbedrijven dit niet toestaat en zij de teruglopende loterijbijdragen niet als hun
probleem zien. De weg terug naar een meer afgeschermde markt is ook afgesloten.
! De kansspelverslaving is fors toegenomen.
! Door de hevige concurrentie met commerciële online aanbieders heeft Danske Spil, dat voorziet in een
groot deel van de inkomsten van de sport, zich gedwongen gezien om een aantal zelfopgelegde regels
gericht op veilige deelname aan kansspelen (‘responsible gaming measures’) af te schaffen.
Planning Kamerbehandeling
Begin februari worden de schriftelijke antwoorden verwacht op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer.
Deze vragen vindt u hier. De Kamer heeft ook – terecht – veel vragen over de ervaringen in Denemarken. De
Kamerbehandeling vindt op zijn vroegst eind maart, begin april plaats. De behandeling door de Eerste Kamer
zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden door de nieuw gekozen Eerste Kamer, dus na 26 mei.
Vervolgstappen Goede Doelen Platform
Het Goede Doelen Platform zal zijn verdere acties bepalen op basis van de antwoorden van de staatssecretaris
en de reacties daarop van de Kamerfracties. Daarbij bereiden we ons ook voor op de mogelijkheid dat het
Platform met een alternatief moet komen dat de gesignaleerde risico’s voor goede doelen wegneemt. Voor nu

zou ik u willen vragen om uw informele contacten met politici te benutten om alvast blijk te geven van onze
grote zorgen en het daartoe te beperken.
Met vriendelijke groet,

