Loterijen verrijken de samenleving
Bijdrage loterijen aan de samenleving: 751 miljoen euro. Ruim driekwart miljard
euro, dat is het bedrag dat dankzij de loterijen in 2011 ten goede kwam aan de samen
leving. Het grootste deel, 477 miljoen euro, ging via de Postcodeloterij, de Lotto,
BankGiro Loterij en VriendenLoterij naar goededoelenorganisaties en de georganiseerde
sport in Nederland. De overige 274 miljoen euro, de opbrengsten van de Staatsloterij en
de kansspelbelasting, vloeiden via het ministerie van Financiën naar de staatskas.
Het gaat alles bij elkaar dus om veel geld.
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bijdragen kunnen blijven rekenen. Dat is in het
Staats
loterij ziet al in 1726 het
belang van cultuur, natuur en milieu, sport, interna
levenslicht. Veel later, in 1956, komt
tionale samenwerking, welzijn, gezondheid en soci
daar de voetbaltoto bij, gevolgd
ale cohesie.
door de Lotto. In 1961 gaat ook de
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Nieuw: online kansspelen. Steeds meer Nederlanders doen mee aan kans
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Loterij en Sponsor Loterij,
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Alexander
Rinnooy
Kan,
Voorzitter
Goede
Doelen
Platform:
“In deze tijden van schaarse
financiën vormen de loterij in
komsten een belangrijke steun
in de rug van goededoelen
organisaties. Het is van groot
belang dat we die inkomsten
voor langere tijd veilig stellen.”

Loterijen 100 keer effectiever dan online
Loterijen veel profijtelijker dan online
kansspelen. 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 steken op
slechts 0.37% van de inleg – bijna altijd in
de vorm van verplichte belastingen.

38% afdracht

62% uitgekeerde
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Nederlandse loterijen
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Online aanbieders

Steun van het kabinet. Staatssecretaris Teeven, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, vindt het ‘mooi en
waardevol’ dat een groot deel van de inkomsten uit kansspelen ten goede komt aan goede doelen. Hij heeft
aangegeven dit principe overeind te willen houden en waar mogelijk zelfs te versterken.

Risico’s voor bijdrage aan samenleving. Het Goede Doelen Platform is bezorgd dat deelname aan online
kansspelen ten koste zal gaan van deelname aan loterijen (verdringing). De totale bijdrage aan goede
doelen wordt dan ingrijpend lager. Zelfs bij een bescheiden afname van enkele procenten marktaandeel
gaat het al snel om tientallen miljoenen euro’s. En dat terwijl de goede doelen in deze tijden van crisis deze
euro’s harder nodig hebben dan ooit. Daarom heeft het Platform een Routekaart ontwikkeld voor een
veilig, passend en nuttig kansspelbeleid. Het gaat daarbij om veilig deel kunnen nemen aan kansspelen,
een passend kansspelaanbod dat voldoende tegemoet komt aan wensen van de consumenten en nuttig
voor de samenleving in de vorm van – liefst – een vergrote financiële bijdrage aan de samenleving.

Wat levert deze 751 miljoen ons op?
Loterijgelden zijn overal. Rond de tweehonderd
goede doelen ontvangen op dit moment een
bijdrage van de loterijen. Maar het werkelijke aantal
begunstigden ligt nog vele malen hoger. Immers,
veel goede doelen verdelen hun geld weer onder
andere beneficianten. Loterijgelden komen zo op
alle plekken van de samenleving terecht. Bij de
fanfare en de speeltuinvereniging in de buurt. In het
ziekenhuis met hoogwaardig kankeronderzoek. En
ook in de rest van de wereld waar het Wereld Natuur
Fonds, UNICEF en andere
Restrictief kansspelbeleid
goede doelen zich sterk
Loterijen houden zich aan de
maken voor kinderen,
regels van het bredere kansspel
de natuur en bedreigde
beleid. Dat beleid richt zich op
diersoorten.
het tegengaan van kansspelver
slaving, het beschermen van de
consument en het tegengaan van
criminaliteit en fraude. Het beleid
staat om deze reden bekend als
‘restrictief kansspelbeleid’.

Voorbeelden te over. De georganiseerde sport in
Nederland draait voor een belangrijk deel op geld
van de Lotto. Zo kan de sport serieus werk maken
van haar kernambities: meer mensen aan het
sporten krijgen en het behalen van de wereldtop10.
De Hermitage in Amsterdam kwam mede tot stand
dankzij een gift van de BankGiro Loterij. Inmiddels
mogen alle 20 topmusea van Nederland, waaronder
het Amsterdamse Scheepvaartmuseum, NEMO en
het museum Singer Laren, zich verheugen op een
structurele loterijbijdrage. En dan hebben we het
nog niet over de ondersteuning van goede doelen
op het gebeid van sociale cohesie, welzijn, volks
gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, natuur
en milieu.

Stichting de Vrolijkheid
investeert in kinderen en
jongeren in asielzoekerscentra

Museumplusbus vergroot
de toegang tot musea door
groepen senioren naar het
musuem te brengen

Cruyff foundation,
bevordert de Cruyff courts,
een moderne versie van het
aloude trapveldje van vroeger
Stichting AAP is het
Europese opvangcentrum
voor uitheemse dieren

Hollandsche Molen zet
zich in voor het voortbestaan,
malende en draaiende houden
van wind- en watermolens
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Resto van Harte brengt
buurtbewoners bij elkaar door
middel van het aanbieden van
goedkope, gezonde en
gezellige maaltijden

VU Cancer Center, multidisciplinair toponderzoek
gericht op de genezing van
kanker

De12 Landschappen, zet
zich met hart en ziel in voor
een duurzame wereld

Richard Krajicek
Foundation stimuleert
sportieve activiteiten voor
jongeren uit buurten waar de
mogelijkheden beperkt zijn

NOC*NSF, de georganiseerde
sport in Nederland
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aan algemeen belang voor alle
kansspelen

Wat anderen zeggen over de loterijen
Gerard Dielessen, NOC*NSF:
“De inkomsten van uit de Lotto zijn
voor topsport en sportparticipatie van
levensbelang. Ben ik dus blij met de
inkomsten van de Lotto? Me dunkt,
ik ben daar ontzaglijk blij mee –
en met mij honderden topsporters en
miljoenen amateursporters en anders sportliefhebbers.”
Bill Clinton, Oudpresident Verenig
de Staten: “The Postcode Lottery is
the best thing I have ever seen to
involve ordinary people in charitable
work. I urge everyone to continue
to support the lottery and to try to
get more people to do it and I hope
it will be copied by other countries. Then you will see
the most unprecedented partnership between ordinary
citizens across the world that we have ever seen, which
helps us to fight against worldwide problems.”
Adriana Esmeijer, Prins Bernhard Cultuurfonds:
“De loterijen vormen een onmisbare financieringsbron
voor ons maatschappelijk middenveld. Bijzonder is dat
het om particulier geld gaat, dus los van de overheid. Bij

het Cultuurfonds, als begunstigde
van de Lotto en de BankGiro Loterij,
realiseren wij ons dit alles elke dag
opnieuw. Wij zijn veel dank verschul
digd aan de loterijen.”

Ineke Sybesma, het Fonds Slacht
offerhulp: “Een misdrijf, verkeers
ongeluk of ramp kan ons allemaal
treffen. Het Fonds Slachtofferhulp
helpt mensen die dat overkomt.
Soms met hele praktische zaken,
zoals de SlachtofferWijzer, vaak ook met een luisterend
oor. Dat kan mede dankzij geld van de VriendenLoterij.”
Hans Wijers, voorzitter Natuurmonumenten: “Ik ben heel
trots dat de Nationale Postcode Loterij onze droom wil laten
uitkomen. Met de Marker Wadden zet
ten we het belang van de Nederlandse
natuur weer op de kaart. Ik ben ervan
overtuigd dat deze manier van werken
elders in de wereld navolging gaat
krijgen. Nederland krijgt er een weer
galoos natuurgebied bij.”

Europa speelt belangrijke rol
Zuiderburen wijzen ons de weg.
Europese druk. Al vele jaren speelt het
Nederland doet het beter
Landen door heel Europa zijn bezig met
Europese Hof van Justitie in Luxemburg
dan Europa Van elke ingeleg
de regulering van de online kansspelen.
een cruciale rol bij het kansspelbeleid.
de euro komt uiteindelijk
Nederland kan van deze ervaringen
Het Hof toetst of het beleid van lidsta
38 cent ten goede aan de sa
veel leren. Zo schrijft de Belgische wet
ten wel of niet in strijd is met het
menleving, terwijl het Euro
voor dat online kansspelaanbieders ook
Unierecht. De uitspraken van het Hof
pees gemiddelde ‘slechts’ 30
fysiek in het land gevestigd zijn. Online
hebben regelmatig directe en vergaan
cent per ingelegde euro be
aanbieders kunnen zo beter worden
de gevolgen voor het kansspelbeleid in
draagt. We doen het dus goed
gecontroleerd. De Tweede Kamer is
de lidstaten. Alle Europese instellingen
in Nederland.
voorstander van een soortgelijk sys
– Parlement, Commissie en Raad – heb
teem in Nederland. Dat betekent dat online kansspel
ben recentelijk uitspraken gedaan over het kansspel
aanbieders, willen zij kans maken op een legale vergun
beleid. Onlangs kwamen ook de toezichthouders uit de
ning, op Nederlandse bodem gevestigd moeten zijn.
lidstaten voor het eerst bij elkaar.
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poker als eerste stap.
4 Legaliseren
Dit heeft zeer vermoedelijk geen
effect op de omvang van de
financiële bijdrage van loterijen
aan de samenleving
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5 Mogelijk
overige illegale kansspelen
(weddenschappen,
casinospelen), afhankelijk
van de verwachte impact
op de financiële bijdrage
aan de samenleving.
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Eindstreep: Veilig, passend
en nuttig kansspelbeleid.

Over het Goede Doelen Platform
Goede Doelen Platform is een samenwerkingsverband van alle 200 goededoelenorgansiaties die worden
gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij (Nationale Goede Doelen
Loterijen). Naast de Goede Doelen Loterijen en de Lotto zelf hebben ook NOC*NSF en de Stichting Aanwending
Loterijgelden Nederland (ALN) zich hierbij aangesloten. De Nederlandse Staatsloterij, de Samenwerkende
Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en de Grote Clubactie zijn als toehorend partner aan het Platform
verbonden. Voorzitter van het Platform is Alexander Rinnooy Kan.
Veilig stellen afdracht. 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.
Cultuur
Natuur en milieu

Sport

Welzijn & gezondheid
Ontwikkelings Samenwerking
Sociale cohesie
De volgende organisaties zijn aangesloten bij het Goede Doelen Platform
Aflatoun, African Parks Network, Aids Fonds, Alzheimer Nederland, Amnesty International, AMREF Flying Doctors, Amsterdam Museum,
Anne Frank Stichting, ARK, Artsen Zonder Grenzen, Bas van de Goor Foundation, BiD Network, BOEi, Bonnefantenmuseum Maastricht, Both Ends,
Carbon War Room, CARE Nederland, Centraal Museum Utrecht, Clinton Foundation, Cobra Museum, Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood,
Cradle to Cradle Products Innovation Institute, Dance4Life, De12Landschappen, Defence for ChildrenECPAT, De Hollandsche Molen,
De Provinciale Milieufederaties, De Dierenbescherming, De Nieuwe Kerk, De Vrolijkheid, Diabetes Fonds, Doe Een Wens Stichting Nederland,
Dokters van de Wereld, Dordrechts Museum, Drents Museum, Dutch Caribbean Nature Alliance, European Climate Foundation, Fairfood
International, Fair Trade Original, FOAM_Fotografiemuseum Amsterdam, Fonds Gehandicaptensport, Fonds Psychische Gezondheid, Fonds
Slachtofferhulp, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem, Free Press Unlimited, Fries Museum,
Gemeentemuseum Den Haag, Geofort, Goois Natuurreservaat, Graphic Design Museum, Greenpeace, Groninger Museum, Hand in Hand
International, Hermitage Amsterdam, Hivos, Hersenstichting Nederland, Het Concertgebouw, Het Fundatiehuis, Het Groote Museum in Artis, Het
Spoorwegmuseum, Humanitas, Human Rights Watch, ICCO, IKV Pax Christi, IMC Weekendschool, IUCN Nederlands Comité, IVN natuur en
milieueducatie, Jantje Beton, Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds, Johan Cruyff Foundation, Joods Historisch Museum, Kasteel Amerongen,
Kasteel de Haar, Kinderfonds MAMAS, KNCV Tuberculosefonds, KröllerMüller Museum, Kunsthal Rotterdam, KWF Kankerbestrijding, Landelijk
Samenwerkingsverband Aandachtswijken, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Landschapsbeheer Nederland, Leprastichting, Liliane
Fonds, Limburgs Museum, Longfonds, Lucille Werner Foundation, Maag Lever Darm Stichting, Mama Cash, Marine Stewardship Council,
Mauritshuis, Milieudefensie, Museum Beelden aan Zee, Museum Boijmans van Beuningen, Museum De Fundatie, Museum Het Valkhof, Museum
Plus Bus, Museum Speelklok, Museum Volkenkunde, Museum voor Moderne Kunst, Museumstoomtram HoornMedemblik, Nationaal Fonds
voor Vrijheid en Veteranenzorg, Nationaal Museum Paleis het Loo, Nationaal Epilepsie Fonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nationaal Ouderenfonds,
Nationale Hoorstichting, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Natuurmonumenten, NCB Naturalis, Nederland krijgt Nieuwe Energie, Nederlands
Architectuurinstituut, Nederlands Fotomuseum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nederlands Openluchtmuseum, Nederlandse
Brandwonden Stichting, Nederlandse Hartstichting, Nederlandse Rode Kruis, Nederlandse Vereniging voor Autisme, NEMO, Nierstichting,
NOC*NSF, Noordbrabants Museum, NSGK voor het Gehandicapte Kind, Oranje Fonds, Oxfam Novib, Peace Parks Foundation, Pink Ribbon, Plan
Nederland, Postcode Lottery Green Challenge, Postcode Lottery Project Oceans, Prins Bernhard Cultuurfonds, Prins Claus Fonds, Prinses Beatrix
Fonds, Reumafonds, Resto VanHarte, Revalidatiefonds, Richard Krajicek Foundation, Right To Play, Rijksmuseum Amsterdam, Rijksmuseum van
Oudheden, Rocky Mountain Institute, RutgersWPF, Save the Children Nederland, Scheepvaartmuseum, Scouting Nederland, Sea Shepherd,
Simavi, Singer Laren, Skanfonds, Solidaridad, SOS Kinderdorpen, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting AAP, Stichting DOEN, Stichting
Lezen & Schrijven, Stichting Max Havelaar, Stichting Meer dan Voetbal, Stichting MS Research, Stichting Museumkaart, Stichting Natuur en Milieu,
Stichting de Noordzee, Stichting Oogfonds Nederland, Stichting de Ombudsman, Stichting Urgenda, Stichting Vluchteling, Stichting voor
VluchtelingStudenten UAF, STOP AIDS NOW!, Terre des Hommes, Teylers Museum, The Climate Group, The Elders, The Hunger Project,
Tropenmuseum, TwentseWelle, UNHCR, UNICEF, University for Peace, UTZ CERTIFIED, Van Abbemuseum, Van Gogh Museum, Vereniging Hendrick
de Keyser, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Vereniging Rembrandt, VluchtelingenWerk Nederland, Vogelbescherming Nederland,
Waddenvereniging, War Child, Wereld Natuur Fonds, Wilde Ganzen, WOMEN Inc., World Food Programme, World Press Photo, Zaans Museum,
Zeeuws Museum, Zuiderzeemuseum.
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