
 
 
 

 

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, De Nederlandse Loterij 
en de Samenwerkende Non-Profit Loterijen. 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, 11 juli 2018 
 
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.  
 
Uw werk verdient brede ondersteuning en het is voor mij een eer om mij daarvoor in te mogen zetten.  
 
750 miljoen euro 
De maatschappelijke opbrengsten van loterijen bedragen rond de €750 miljoen per jaar. Het grootste deel 
hiervan 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.  
 
Regeerakkoord Rutte-III  
Ik ben verheugd dat het kabinet-Rutte III in haar regeerakkoord expliciet aandacht besteedt aan de bijdrage van 
loterijen aan goede doelen en sport:  
 

‘Bij het uitvoeren van het kansspelbeleid zal bijzondere aandacht worden besteed aan het terugdringen van 
kansspelverslaving en wordt het bestaande beleid rond de mogelijkheden voor de afdracht aan sport en 
goede doelen niet aangetast.’ (p4) 

 
Deze erkenning is een belangrijke stap vooruit.  
 
Overleg met minister Sander Dekker 
Op 11 juni heb ik formeel kennisgemaakt met minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. In dit gesprek 
heb ik aandacht gevraagd voor het eminente belang van loterijen voor de financiering van het maatschappelijk 
middenveld. We hebben op vruchtbare wijze gesproken over verschillende gerelateerde onderwerpen, zoals de 
uitwerking van het regeerakkoord, de loterijvisie, het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) en de 
inrichting van het toezicht op de kansspelsector. Kort hierna, op 19 juni, heeft de minister een brief naar de 
Tweede Kamer gestuurd waarin hij een lans breekt voor het maatschappelijk karakter van het Nederlandse 
loterijstelsel:  
 

‘Jaarlijks dragen de goededoelenloterijen bij aan maatschappelijke initiatieven die ten goede komen aan de 
Nederlandse samenleving. Het kabinet wil dit maatschappelijke karakter van het Nederlandse loterijstelsel 
behouden.’ (p5) 
 

Ook herbevestigt de minister de afspraak uit 2015 met het Goede Doelen Platform dat het afdrachtpercentage 
voor de artikel 3-loterijen (ook wel bekend als goededoelenloterijen) wordt aangepast van minimaal 50 naar 
minimaal 40 procent van de inleg. Ik heb deze afspraak, inclusief bijbehorende randvoorwaarden, vorig jaar nog 
eens schriftelijk bevestigd en dat opnieuw gedaan in het gesprek met de minister. Deze maatregelen kunnen 



 
 
 

 

vooral impact hebben op de bijdragen van Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij (Nationale 
Goede Doelen Loterijen). In onze contacten met de Nationale Goede Doelen Loterijen is ons herhaaldelijk 
verzekerd dat als gevolg van de verlaging van het minimale afdrachtspercentage bestaande begunstigden geen 
verlaging van hun vaste bijdrage gaan ondervinden. De Nationale Goede Doelen Loterijen hebben tevens 
aangegeven hiermee meer prijzengeld te kunnen inzetten om op die manier een zo hoog mogelijke en duurzame 
opbrengst voor goede doelen te genereren. Zodra KOA is aangenomen door de Eerste Kamer zal ook dit 
voorstel ingevoerd te worden. Dat is goed nieuws voor goede doelen. 
 
Uitspraak Raad van State over de lottovergunning 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 mei uitspraak gedaan over de aan Lotto BV 
verstrekte monopolievergunningen voor het organiseren van het lottospel, krasloten en sportweddenschappen. 
De onderliggende zaken zijn aanhangig gemaakt door een aantal buitenlandse partijen. De Afdeling heeft 
geoordeeld dat de Kansspelautoriteit geen andere vergunningen hoeft te verstrekken voor sportweddenschappen 
en krasloten, vanwege de aan deze kansspelen verbonden risico’s op verslaving en matchfixing. Verder heeft de 
Afdeling geoordeeld dat er geen grote verschillen bestaan tussen lotto’s en artikel 3-loterijen waarvoor het 
vergunningstelsel sinds 2016 is opengesteld. De bestuursrechter heeft de Kansspelautoriteit geïnstrueerd om 
opnieuw te besluiten over de vergunningverlening van de Lotto en, indien men wederom kiest om deze 
vergunning onder monopolie te verstrekken, dit nader te motiveren. Het Goede Doelen Platform volgt de 
bewegingen van de Ksa nauwlettend en zal actie ondernemen waar nodig. 
 
Vergunningsvoorwaarden Staatsloterij 
De Kansspelautoriteit heeft de vergunningsvoorwaarden voor de Staatsloterij aangepast en (als laatste) 
geharmoniseerd met de vergunningsvoorwaarden van andere vergunninghouders. Bij deze wijziging is het 
afdrachtspercentage van de Staatsloterij (15 procent van de inleg) uit de vergunning geschrapt. Hoewel de 
afdracht van Nederlandse Loterij in de wet is verankerd, is tegen dit besluit van verschillende kanten bezwaar 
aangetekend bij de Kansspelautoriteit. Nederlandse Loterij (NLO), aanbieder van de Staatsloterij, heeft ons 
verzekerd dat de bestaande afdrachtssystematiek ongewijzigd blijft en daarbij het afdrachtspercentage van 15 
procent uitgangspunt blijft. Voor zover wij nu kunnen beoordelen wordt deze lijn onderschreven door de 
Kansspelautoriteit en de ministeries van Financiën (deelnemingen) en Justitie en Veiligheid. Het is nu aan de 
Kansspelautoriteit om te reageren op de ingebrachte bezwaren. Dit gebeurt vermoedelijk na de zomer. 
 
Lottovate van start 
Lottovate is de eerste nieuwe loterijaanbieder die een vergunning heeft gekregen onder de nieuwe beleidsregels 
voor artikel 3-loterijen. Op 13 juni heeft Lottovate haar loterij Raffld gelanceerd. Deze loterij richt zich op 
Millennials en heeft vier beneficianten. Ik verwelkom deze vernieuwende aanpak en hoop dat Lottovate er zo in 
slaagt om een nieuwe duurzame bron van inkomsten voor goede doelen aan te boren. Ook hen wens ik veel 
succes. 
 
Kansspelen op Afstand 
Het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) regelt het wettelijk kader voor gokken en wedden via internet-
sites die nu nog zonder vergunning in Nederland actief zijn. De christelijke regeringspartijen hebben om extra 
waarborgen gevraagd over de vestigingsplek van de online aanbieders – en hebben deze onlangs ook gekregen. 
De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vindt na de zomer plaats. Rond die tijd wordt 
ook de lagere regelgeving in consultatie gebracht, mogelijk al in augustus. Het Goede Doelen Platform houdt dit 
nauwlettend in de gaten. De verwachting is dat de eerste vergunningen op zijn vroegst medio 2019 uitgegeven 
gaan worden. 
 
Algemeen Overleg kansspelen op 13 september  
De Tweede Kamer heeft voor 13 september een Algemeen Overleg (AO) over kansspelen gepland (deze datum 
kan overigens nog wijzigen). Het Goede Doelen Platform zal haar contacten benutten om de Kamerleden verder 
te overtuigen van het fondsenwervend belang van loterijen. Ik hoop dat u uw contacten daarvoor ook aan kunt 
spreken. Hoe vaker Kamerleden kennis nemen van onze boodschap, hoe beter het is.  
 
Inrichting loterijmarkt 
Vorig jaar is het SEO-rapport ‘Financiële consequenties beleidsopties herinrichting loterijmarkt’ verschenen. 
Dit rapport vormt de basis voor de loterijvisie die door een interdepartementale werkgroep onder leiding van het 



 
 
 

 

ministerie van Justitie en Veiligheid wordt opgesteld. Het ministerie streeft er naar om nog dit kalenderjaar de 
loterijvisie te presenteren. Men hoopt daartoe in het najaar een openbare bijeenkomst te beleggen om ideeën en 
inzichten met elkaar te delen. Deze bijeenkomst staat open voor alle belanghebbenden, dus ook voor u. Zodra 
we meer weten over datum en tijdstip laten we dat u weten.   
 
Kansspelautoriteit 
Het Goede Doelen Platform spreekt regelmatig met de Kansspelautoriteit. Die gesprekken bevestigen hoe 
belangrijk het is om ook de toezichthouder voortdurend te doordringen van de maatschappelijke implicaties van 
het kansspelbeleid. Het regeerakkoord vormt daarbij een belangrijke steun in de rug. Op personeelsgebied 
verandert er veel bij de Kansspelautoriteit: binnenkort worden de namen van twee nieuwe (uitvoerende) 
bestuursleden bekend gemaakt. De positie van directeur komt daarmee te vervallen. 
 
Erkenningsregeling 
Het Goede Doelen Platform heeft op verzoek van Goede Doelen Nederland de afgelopen maanden actief 
meegedacht over de erkenningsregeling. De nadruk heeft daarbij gelegen op een fit for purpose regeling en het 
vrijwaren van goededoelenorganisaties van bureaucratische rompslomp. Ook is nagedacht over de precieze rol 
van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in dezen.  
 
WRR projectgroep filantropie 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een belangrijk adviesorgaan van de regering, 
heeft een projectgroep filantropie ingesteld. Men werkt aan een rapport, de afronding daarvan neemt nog enige 
tijd in beslag.  
 
VU-onderzoeksprogramma Geven in Nederland 
Zoals u wellicht weet organiseert de Vrije Universiteit om de twee jaar het onderzoek Geven in Nederland. Dit 
wetenschappelijke onderzoeksprogramma heeft in de loop der jaren een schat aan informatie opgeleverd. De 
organisatoren nodigen u uit om uw mening en ideeën voor onderzoeksthema’s met hen te delen via een korte 
vragenlijst van maximaal 5 minuten. U vindt deze op Vragenlijst Goede Doelen Platform. Ik hoop dat u bereid 
bent om deze site even aan te klikken – het is goed bestede tijd!  
 
Samenstelling GDP 
Eduard Nazarski heeft na vele jaren trouwe dienst het bestuur verlaten. Natuurlijk hebben we hem al uitgebreid 
dank gezegd, maar ik doe dat op deze plek graag nog een keer. Inmiddels hebben wij Peter Douwes, directeur 
van het Oranjefonds, welkom geheten als nieuw lid van het bestuur. Het bestuur buigt zich na de zomer over de 
verdere samenstelling. Over deze en andere gerelateerde zaken kom ik in de volgende nieuwsbrief bij u terug.  
 
Prettige zomer! 
Ook na de zomer blijft het Goede Doelen Platform zich inzetten voor het belang van de beneficianten van het 
loterijveld. Zoals u van ons gewend bent blijft het Platform 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,  
 
 

 
 
Sybilla M. Dekker,  
Voorzitter Goede Doelen Platform 
 
 


