
 
 
 

 

Cijfers gepresenteerd bij Ronde Tafel Gesprek 
Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 21 mei jl. is onderstaande grafiek door het Goede Doelen Platform 
gepresenteerd. 
 

  
 
 

 
  



 
 
 

 

De basis voor deze grafiek is de volgende tabel met loterijbijdragen door Danske Spil in de periode 2011-2014: 
 

Totale afdracht (mio kr) 
	   	   	   	  Beneficiant (ministeries) 2011 2012 2013 2014 

Cultuur 1072.499 973.012 935.663 856.253 

Onderwijs 193.625 175.664 168.921 154.584 

Milieu 51.806 47.001 45.197 41.361 

Sociale Zaken 159.24 144.468 138.923 127.132 

Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid 45.082 40.9 39.33 35.992 

Wetenschap, Technologie en Innovatie 5.96 5.407 5.2 4.758 

Dividend 0.03 0.03 0.03 0.03 

Groenland 10.855 0 0 0 

Faroer eilanden  36.548 0 0 0 

Totale afdracht 1576 1386 1333 1220.11 

Verschil ten opzichte van 2011 0 -12.0% -15.4% -22.3% 

 

Bron: Jaarverslagen Danske Spil, 2011-2014 (2011: pagina 8; 2012: p8; 2013: p7; en 2014: p7).  
Alle bedragen in miljoen Deense kronen. 1 Deense kroon is ongeveer 0.13 euro waard.  
 

Wat is er aan de hand?  
De heer Morten Ronde, voorzitter van de Danish Online Gaming Association, verwijt het Goede Doelen 
Platform met deze cijfers een onjuiste (lees: te negatieve) voorstelling van zaken te geven. 
 
Wat zijn de feiten? 
! De door ons gebruikte gegevens komen volledig overeen met de door Danske Spil gerapporteerde 

loterijbijdragen op de eigen website.  
! De ontwikkeling die in de getoonde grafiek wordt getoond is correct.  
! De cijfers in de getoonde grafiek vallen in werkelijkheid zelfs iets ongunstiger uit omdat voor een 

eenduidige overtijdvergelijking de loterijbijdrage aan Groenland en de Faroer eilanden zijn weggelaten.  
! Dit betekent dat de in de Tweede Kamer getoonde dalingen feitelijk conservatieve schattingen zijn. 
! Voor 2014 is de getoonde schatting in de grafiek 2.1% lager dan in de tabel met volledige 

jaarverslaggegevens (-20.2% i.p.v. -22.3%), voor 2013 is de getoonde daling in de grafiek 2.6% lager dan in 
de tabel (-12.8% i.p.v. -15.4%) en voor 2012 is de getoonde daling in de grafiek 2.7% lager dan in de tabel 
(-9.3% i.p.v. -12.0%).   

 
Samenvattend 
1. Er is geen reden om de door het Goede Doelen Platform in de Tweede Kamer getoonde cijfers in twijfel te 

trekken. Voor zover wijzigingen aan de orde zijn, is de gepresenteerde daling van de loterijbijdrage in 
werkelijkheid eerder groter dan kleiner omdat in de Kamer gebruik werd gemaakt van conservatieve 
schattingen.  

2. Het mag duidelijk zijn dat het Goede Doelen Platform zich terecht zorgen blijft maken om de 
ontwikkelingen in Denemarken. Die zorgen worden ook weerspiegeld in het jaarverslag van 2014 van 
Danske Spil, waar op pagina 3 te lezen valt: ‘Na de liberalisering zien we een migratie van 
gemonopoliseerde spellen naar de geliberaliseerde spellen.’ (I forlængelse af liberaliseringen, ser vi en 
vandring fra monopolspil over til de liberaliserede spil.) 

3. Het tijdens het Ronde Tafel Gesprek gepresenteerde Alternatief Voorstel volgens het principe van 
gecontroleerde expansie is wat het Goede Doelen Platform betreft de meeste wenselijke (want voor de 
overheid aanzienlijk beter beheersbare) manier om te voorzien in een legaal en aantrekkelijk online 
kansspelaanbod. In de bijlage vindt u de bijbehorende informatie.  
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