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 elk jaar 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.

Wassenaar, 21 juli 2016
Geachte loterijbegunstigde,
Het is gebruikelijk dat de voorzitter van het Goede Doelen Platform u twee keer per jaar informeert over
belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de kansspelen die voor u als loterijbegunstigde van belang
kunnen zijn. Ik kwijt mij voor het eerst van deze taak, omdat ik begin dit jaar het stokje heb overgenomen van
Alexander Rinnooy Kan. Op deze plaats wil ik hem namens alle loterijbegunstigden hartelijk dank zeggen voor
zijn vele inspanningen als voorzitter van het Goede Doelen Platform.
De afgelopen maanden heb ik een rondgang gemaakt langs de bestuursleden en toehoorders van het Platform.
Tijdens deze bezoeken ben ik wederom diep onder de indruk geraakt van het prachtige werk dat met behulp van
loterijgelden wordt verzet. Van het bevorderen van sportdeelname in achterstandswijken door NOC*NSF en de
Johan Cruyff Foundation tot de zorg voor ex-gedetineerden door het Oranjefonds. En van hulp aan slachtoffers
van mensenhandel door Terre des Hommes tot het door Natuurmonumenten beschikbaar gestelde natuurgebied
Heumensoord voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Al deze initiatieven, samen met de vele andere
(mooie) activiteiten waar ik kennis van heb genomen, zijn heel belangrijk en onmisbaar, zeker in een tijd waarin
de overheid zich verder terugtrekt op haar kerntaken.
De maatschappelijke opbrengsten van loterijen bedragen circa 750 miljoen euro per jaar. Het in stand houden en
waar mogelijk vergroten van deze loterijgelden is de missie van het Goede Doelen Platform. Dit is iets om
zuinig op te zijn. Het is goed dat het kabinet, in het bijzonder verantwoordelijk staatssecretaris Dijkhoff en zijn
voorganger Fred Teeven, dit herhaaldelijk heeft bevestigd.
Kansspelen op Afstand (KOA)
Begin juli heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand aangenomen. Dit wetsvoorstel
voorziet in regulering van het nu nog illegale online kansspelaanbod:
— Het Goede Doelen Platform is altijd bezorgd geweest over ongewenste negatieve financiële gevolgen van
dit wetsvoorstel voor goede doelen. Dit betreft in het bijzonder mogelijke verdringingseffecten. Zoals u
weet zijn loterijen buitengewoon profijtelijk voor de samenleving. Dat ligt anders voor online kansspelen,
waarvan het spelconcept het genereren van een maatschappelijke bijdrage aan goede doelen vrijwel
onmogelijk maakt.
— Het Platform heeft zich daarom altijd sterk gemaakt voor een behoedzame, gecontroleerde opening van de
online markt en heeft ook alternatieven aangedragen om dit te bewerkstelligen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is door de Tweede Kamer fors geamendeerd. Het wetsvoorstel is daarmee feitelijk getransformeerd
naar een vorm van gecontroleerde opening, reden waarom het Platform een spoedige behandeling door de
beide Kamers heeft bepleit, zodat uiterlijk begin 2018 de eerste vergunningen kunnen worden uitgegeven.
Dit alles maakt het extra noodzakelijk om goed te evalueren hoe de wet straks in de praktijk gaat uitpakken.
KOA blijft daarmee ook in de toekomst voorwerp van aandacht voor het Goede Doelen Platform.
— Ondertussen is de fusie tussen De Lotto en SENS (Nederlandse Staatsloterij) een feit geworden, waardoor
de financiering voor de sport voor langere tijd is veiliggesteld. De toegezegde verhoging van het
prijzengeld van de goededoelenloterijen heeft echter geen doorgang gevonden. Dit hangt samen met
ontwikkelingen op het gebied van de loterijvergunningen.

Vergunningen goededoelenloterijen
De afgelopen weken is een al jaren sluimerende discussie over de goededoelenloterijen in een stroomversnelling
terecht gekomen:
— Deze ontwikkeling begon nadat de Kansspelautoriteit (Ksa) er nadrukkelijk niet voor heeft gekozen in
hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de Haagse rechtbank waarin werd aangegeven dat de Ksa
onvoldoende had onderbouwd dat het totale aantal zogeheten artikel 3-vergunningen (speciaal voor goede
doelen loterijen) beperkt zou moeten blijven tot de huidige vier.
— Het kabinet was oorspronkelijk van plan eerst KOA af te ronden en daarna het loterijveld te herijken. Onder
invloed van de besluiten van de Haagse rechter en de Ksa heeft het kabinet besloten deze herijking naar
voren te halen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe beleidsregel voor de vergunningverlening in het kader
van artikel 3 van de wet op de kansspelen. Het Platform heeft hierover intensief overleg gevoerd met het
ministerie van Veiligheid en Justitie en de Ksa. Ik ben blij dat ik u kan berichten dat het kabinet woord
heeft gehouden en een beleidsregel heeft gemaakt waarin, net als in de rest van Europa, geen plaats is voor
loterijen die met louter commerciële motieven geëxploiteerd worden. Onze eeuwenlange praktijk van nonprofit loterijen blijft daarmee in stand. Dat is goed en belangrijk nieuws.
— Belangrijk is dat het kabinet de formulering van de nieuwe beleidsregel nauwgezet heeft afgestemd met de
Ksa. Loterijvergunningen, ook eventuele nieuwe vergunningen, blijven zo in de toekomst gereserveerd
voor organisaties zonder winstoogmerk. Het staat deze organisaties uiteraard vrij om, binnen redelijke
grenzen, gebruik te maken van de diensten van for-profit organisaties. Laatstgenoemden opereren daarbij in
de rol van dienstverleners, niet als vergunninghouders. Het primaat blijft zo bij vergunninghouders zonder
winstoogmerk.
— Van wezenlijk belang is dat ons loterijstelsel een non-profit loterijstelsel blijft, zowel aan de voorkant
(vergunninghouders) als aan de achterkant (begunstigden). Te zijner tijd zal deze beleidsregel ook
vastgelegd moeten worden in een Algemene Maatregel van Bestuur. Dit vormt wederom een belangrijk
moment, omdat daarbij ook belangrijke keuzes aan de orde zijn over naleving en handhaving – keuzes die
van invloed kunnen zijn op het non-profit karakter van het stelsel.
— Inmiddels is de Ksa gestart met de voorbereidingen voor de vergunningverlening 2017. De Ksa heeft eind
juni op haar website aangegeven in het aanvraagformulier en de modelvergunning ‘zo veel mogelijk
rekening [wordt] gehouden met de door staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangekondigde
beleidsregels.’ Helaas kan deze opmerking op verschillende manieren worden gelezen. Hoe het ook zij, het
lijkt ons niet de bedoeling om als toezichthouder zelfstandig een interpretatie te geven uit de beleidsregel.
Mocht dit laatste toch aan de orde zijn, wat ik nadrukkelijk niet verwacht, dan zal ik niet schromen om eerst
de Ksa te wijzen op deze handelswijze, maar ook het kabinet daarop te attenderen.
Hollands goud
De afgelopen maanden ben ik er nog dieper van doordrongen geraakt dat de loterijopbrengsten goud waard zijn
voor de Nederlandse samenleving. Voor huidige én toekomstige beneficianten is van het groot belang dat we dit
‘Hollands goud’ – en het vele mooie werk dat u met behulp daarvan weet te verrichten – nadrukkelijker voor het
voetlicht te brengen. Dat versterkt onze positie en vergroot de kans dat we ook op langere termijn ons unieke
maatschappelijke loterijstelsel in stand houden en liefst ook verder uit kunnen bouwen. Ik hoop u daar in
komende nieuwsbrieven verder over te kunnen berichten.
Tot slot wens ik u een prettige zomer en veel succes met uw belangrijke bijdrage aan onze samenleving.
Met vriendelijke groet,

Mw. Sybilla M. Dekker,
Voorzitter Goede Doelen Platform

