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, 8 juni 2015
Geachte loterijbegunstigden,
Graag maak ik als voorzitter van het Goede Doelen Platform van deze gelegenheid gebruik om u te informeren
over enkele ontwikkelingen op het gebied van de kansspelen die voor u als loterijbegunstigde van belang
kunnen zijn. In mijn vorige schrijven van 30 januari jl. heb ik aangegeven dat het Goede Doelen Platform
aanhoudende zorg heeft over de neveneffecten van de online en offline hervormingsplannen van het kabinet.
Deze zorg houdt onverminderd aan.
Waar ik hoopte dat onze zorgen door het kabinet zouden worden weggenomen moet ik constateren dat hier nog
geen sprake van is:
— In zijn beantwoording van schriftelijke Kamervragen geeft de nieuwe staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie, de heer Dijkhoff, aan het risico op substitutie ‘heel anders’ in te schatten dan degenen ‘die stellig
menen dat het voorliggende wetsvoorstel tot gevolg zal hebben dat (sport)verenigingen en goededoelenprojecten op minder inkomsten kunnen rekenen’ (p51).
— Deze reactie was voor het Goede Doelen Platform aanleiding om zelf een analyse uit te voeren naar de
officiële jaarcijfers van Danske Spil, de kansspelorganisatie die in Denemarken het overgrote deel van de
loterijafdracht verzorgt. Daaruit blijkt dat de loterijbijdrage van Danske Spil in de drie jaar na de
liberalisering van 1 januari 2012 met maar liefst 20.2% is afgenomen (meer nog dan de 15%-daling
waarover ik u in januari berichtte). Toegepast op Nederland zou dit neerkomen op een vermindering van de
loterijbijdrage aan goede doelen en sport met maar liefst 100 miljoen euro. Het Platform heeft deze cijfers
inmiddels met de Tweede Kamer gedeeld (bijlage 1).1
— En voor wie nog mocht twijfelen: Danske Spil meldt zelf in haar op 2 april verschenen jaarverslag van 2014
dat sprake is van substitutie: ‘Na de liberalisering zien we een migratie van gemonopoliseerde spellen naar
de geliberaliseerde spellen.’
Alternatief Voorstel
Conform de in januari aangekondigde lijn heeft het Goede Doelen Platform een Alternatief Voorstel
gepresenteerd (bijlage 2) langs de Europeesrechtelijk geaccepteerde lijn van ‘gecontroleerde expansie’. Hierbij
wordt, uitgaande van het karakter van kansspelen als bijzonder economische goed, voorzien in een legaal en
attractief online kansspelaanbod. Het verschil met KOA is dat de overheid veel beter greep houdt op de
ontwikkelingen en waar nodig bij kan sturen. Het kabinet krijgt zo de mogelijkheid om op basis van concrete
ervaringen aan verschillende knoppen te draaien, de wet- en regelgeving verder te optimaliseren en zo haar
greep op de kansspelmarkt te behouden en waar mogelijk te verstevigen. Ook voor goede doelen en de sport
biedt dit de beste vooruitzichten. Op verzoek van het kabinet en Kamerleden zijn de keuzes die hierbij aan de
orde zijn verder uitgewerkt. Hierover vindt thans overleg plaats met de staatssecretaris, Tweede Kamerleden en
andere betrokkenen. Zodra hier meer over te melden valt hoort u dat.
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Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 21 mei jl. De videoregistratie hiervan is hier te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=LOF3ClnWyaY.

Planning Kamerbehandeling
De Tweede Kamer heeft besloten tot een tweede schriftelijke vragenronde. Uiterlijk 25 juni dienen de vragen te
zijn ingediend. Na de zomer vindt vervolgens het plenaire debat plaats.
Vervolgstappen Goede Doelen Platform
Net als in mijn vorige brief in januari blijf ik u vragen om uw informele contacten met politici te benutten om
blijk te geven van onze grote zorgen, waarbij u vanzelfsprekend ook kunt verwijzen naar het alternatief van het
Platform.
Tot slot nog een opmerking van persoonlijke aard. Het is u misschien niet ontgaan dat ik recentelijk gekozen
ben als lid van de Eerste Kamer. Voor mij is dit aanleiding om na vijf jaar het voorzitterschap van het Goede
Doelen Platform neer te leggen. Uiteenlopende gevoelens strijden daarbij om voorrang. Ik kijk terug op een
periode waarin ik deze functie met veel plezier heb vervuld, niet in het minst vanwege de vaak leerzame en
interessante ontmoetingen met velen van u. Tegelijk voel ik enige pijn omdat mijn afscheid van het Goede
Doelen Platform samenvalt met een periode waarin er veel op het spel staat voor de goede doelen in Nederland.
Ook om die reden hoop ik u spoedig te kunnen berichten over mijn opvolger. In de tussentijd is Adriana
Esmeijer (bestuurslid van het Platform) bereid gevonden om op te treden als voorzitter ad interim.
Met vriendelijke groet, en met dank voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren,

Bijlage 1 Loterijbijdrage 2011-2014 door Danske Spil
Bijlage 2 Alternatief Voorstel voor KOA door het Goede Doelen Platform (inbreng Ronde Tafel Gesprek)

