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 Nederlandse Loterij 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, 2 oktober 2017
Geachte loterijbegunstigde,
Via deze nieuwsbief, die zo’n twee keer per jaar verschijnt, informeer ik u over belangrijke ontwikkelingen op
het gebied van de kansspelen die voor u als loterijbegunstigde van belang kunnen zijn. Maar eerst wil ik
bedanken voor uw vele inspanningen. Samen slaagt u er in om Nederland en de rest van de wereld mooier en
beter te maken. Ik heb in mijn rol van voorzitter van het Goede Doelen Platform velen van u bezocht of elders
ontmoet en ben diep onder de indruk van uw vele en vaak sterk uiteenlopende werkzaamheden.
750 miljoen euro
De maatschappelijke opbrengsten van loterijen bedragen circa €750 miljoen per jaar. Het grootste deel van dit
geld komt terecht bij goede doelen, vrijelijk besteedbaar en meestal voor langere tijd, wat een belangrijke
bijdrage levert aan de borging van uw activiteiten op de lange termijn. U weet als geen ander dat we als
samenleving heel zuinig behoren te zijn op deze loterijopbrengsten. Het in stand houden en waar mogelijk
vergroten van de loterijgelden is de missie van het Goede Doelen Platform.
Kabinetsformatie 2017
De vorming van een nieuw kabinet van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 bevindt zich naar verluid in een
afrondende fase. Om het nieuwe kabinet bewust te maken van de positieve rol van filantropie in Nederland is
eerder dit jaar het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’ gepresenteerd. Het Manifest, een
initiatief van koepelorganisatie Goede Doelen Nederland, bevat vijf belangrijke aanbevelingen voor het nieuwe
kabinet. De vijfde aanbeveling is door het Goede Doelen Platform ingebracht. Deze heeft specifiek betrekking
op de loterijen en luidt als volgt: ‘Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een aparte, vierde pijler in
het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van
fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.’ Met deze
aanbeveling willen wij het belang van opbrengsten voor goede doelen verder verankeren in het kansspelbeleid.
Concreet betekent dit dat iedere beleidswijziging getoetst zou moeten worden op eventuele gevolgen voor de
afdracht aan goede doelen.
Wet- en regelgeving rond kansspelen
In de zomer van 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) aangenomen. Dit
wetsvoorstel voorziet in regulering van het nu nog illegale online kansspelaanbod en ligt nu in de Eerste Kamer.
— De Eerste Kamer heeft verschillende schriftelijke vragen gesteld over het wetsontwerp; een deel daarvan is
beantwoord door staatssecretaris Dijkhoff. De Eerste Kamer heeft besloten om te zijner tijd KOA plenair te
bespreken, samen met de modernisering van het speelcasinoregime.
— Eerder berichtte ik u al dat de Tweede Kamer het oorspronkelijke wetsvoorstel KOA fors heeft geamendeerd, in de door ons gewenste richting met betere waarborgen voor u als loterijbegunstigde. Het Goede
Doelen Platform bepleit een spoedige behandeling door de Eerste Kamer, opdat er geen (verdere)
vertraging ontstaat met het uitgeven van de eerste online vergunningen. Daarbij blijft het van
onverminderd groot belang om goed te evalueren hoe de wet straks in de praktijk gaat uitpakken. KOA
blijft daarmee ook in de toekomst onderwerp van aandacht voor het Platform.

— Het Goede Doelen Platform heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor ongewenste negatieve financiële
gevolgen van KOA voor de financiële stroom van loterijen naar goede doelen. Wij hebben daar bij het
ministerie ook een luisterend oor voor getroffen. Recente ontwikkelingen nopen echter tot extra alertheid.
Het gaat daarbij in het bijzonder om de afbakening tussen loterijen en online kansspelen. We zien onder
andere dat in het Verenigd Koninkrijk en Australië online aanbieders hun online vergunningen gebruiken
voor het organiseren van spellen die voor de consument een loterij lijken maar dat in werkelijkheid niet
zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om weddenschappen op de uitkomsten van loterijen. Dat heeft zeer
negatieve gevolgen voor de financiële stroom van loterijen naar goede doelen. In het najaar biedt het
kabinet de lagere regelgeving ter consultatie aan. Het Goede Doelen Platform zal deze mogelijkheid
aangrijpen om extra aandacht te vragen voor deze bedreiging. Onder meer door te vragen een verbod op te
nemen voor het gebruik van de term ‘loterij’ of ‘lotto’ door online kansspelaanbieders.
— Vorig jaar was het Platform betrokken bij het overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie (beleid)
en de Kansspelautoriteit (handhaving) over nieuwe beleidsregels voor de zogenaamde ‘goededoelenloterijen’ (artikel 3). Dit heeft er onder andere toe geleid dat nieuwe vergunningen zijn uitgegeven.
Ik ben blij dat het kabinet een verzameling beleidsregels 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 non-profit loterijen (inmiddels bekrachtigd tot Immaterieel Cultureel Erfgoed
Nederland) blijft daarmee in stand. In dit verband heeft ook Lottovate een vergunning en wij hopen dat ook
zij er in zullen slagen om geld voor goede doelen te genereren. Ook is bekend dat nog een aantal andere
organisaties een vergunning heeft aangevraagd.
— Het Goede Doelen Platform spant zich al jaren in voor een versterking van de bestaande loterijen om zo
beter toegerust te zijn voor de komst van legal online aanbieders. Dit heeft vrucht afgeworpen. Inmiddels is
De Nederlandse Loterij, het fusiebedrijf van De Lotto en SENS (Nederlandse Staatsloterij), van start
gegaan. Dit is een belangrijke mijlpaal. Hierdoor is de financiering voor de sport voor langere tijd
veiliggesteld. Een tweede mijlpaal is de hiermee samenhangende toegezegde verhoging van het prijzengeld
van de goededoelenloterijen. Deze zit nog in de pijplijn. Het Goede Doelen Platform steunt deze aanpassing
omdat zo de totale bijdrage aan goede doelen vergroot kan worden en de bestaande vergunninghouders
voldoende waarborgen hebben afgegeven dat deze route veilig kan worden bewandeld.
— Tot slot heeft het demissionaire kabinet in het belastingplan voor 2018 gekozen voor een tijdelijke verhoging van de kansspelbelasting van 29.0 naar 30.1 procent. Dit dient ter dekking van de misgelopen belastinginkomsten verbonden aan de uitgestelde invoering van KOA. Het Platform vindt deze werkwijze van
het kabinet principieel onjuist. Immers, het zijn kabinet en parlement die treuzelen met KOA, zeker niet de
deelnemers aan legale kansspelen. Dat maakt het onredelijk om de rekening bij hen te leggen (en indirect
bij goede doelen door afnemende kansspeldeelname). Wij zullen het nieuwe kabinet vragen deze dwaling te
corrigeren.
SEO-rapport
Deze zomer is het SEO-rapport ‘Financiële consequenties beleidsopties herinrichting loterijmarkt’ verschenen.
In dit rapport worden vier hoofdscenario’s doorgerekend voor de toekomstige inrichting van de loterijmarkt.
Daarbij zijn de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt voor de goede doelen en de overheid. Bijzonder
aan dit rapport was dat belanghebbenden, waaronder het Goede Doelen Platform, in staat zijn gesteld te
reageren op en conceptversie van het rapport en dat deze reacties vervolgens aan het rapport zijn toegevoegd. In
onze reactie hebben wij een lans gebroken voor de opbrengsten van goede doelen en onderstreept welke
scenario’s daarvoor gunstig, resp. ongunstig uitpakken. Daarbij hebben we onderstreept dat de doorrekening laat
zien dat het scenario van een open markt – internationaal eigenlijk zonder precedent – de samenleving fors in de
min zet. We hebben de overheid op het hart gedrukt deze voor de samenleving schadelijke beleidsoptie,
waarvoor toch al elk draagvlak ontbreekt, niet langer in de beraadslagingen te betrekken.
WRR-studie
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een belangrijk adviesorgaan van de regering,
heeft een projectgroep filantropie ingesteld. Het Goede Doelen Platform is met hen in gesprek. We hebben
gemerkt dat het voor de Raad nog niet altijd eenvoudig is om de rijkheid en diversiteit van de goededoelensector
in al haar facetten te doorgronden. We zullen de komende tijd daarom bekijken hoe we deze kenniskloof met
elkaar kunnen dichten. Ik kom hier later bij u op terug.

Dit najaar blijft het Goede Doelen Platform onverdroten doorwerken aan bovenvermelde zaken. Tegelijk blijven
wij, zoals u gewend bent, alert op belangrijke nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de
bijdrage van loterijen aan goede doelen. In de tussentijd wens ik u veel succes met uw belangrijke bijdrage aan
onze samenleving.
Met vriendelijke groet,

Mw. Sybilla M. Dekker,
Voorzitter Goede Doelen Platform

