
 
 
 

 

Aan:  
alle beneficianten van de Nederlandse loterijen 
 
 
 
         Amsterdam, 17 juli 2014  
 
 
Betreft: Hervorming kansspelen 
 
 
 
Geachte loterijbeneficiant,   
 
Als loterijbegunstigde heeft u vermoedelijk al vernomen dat het kabinet heeft besloten om het kansspelbeleid te 
hervormen. Op vrijdag 11 juli werd de ministerraad het eens over het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) en 
over toekomstvisies voor resp. de loterij- en de casinomarkt (zie 
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/11/kabinet-moderniseert-kansspelbeleid.html voor het persbericht van de 
ministerraad en de bijbehorende documenten).  
 
Het Goede Doelen Platform maakt zich al geruime tijd sterk voor het veilig stellen en waar mogelijk vergroten van de 
bijdrage van de (legale) loterijen aan het algemeen belang. De afgelopen jaren ging het daarbij om een bedrag van 
circa 750 miljoen euro. Geld waarmee belangrijke dingen tot stand worden gebracht en waarmee onze samenleving 
aanzienlijk wordt verrijkt. Als begunstigde weet u uit eigen ervaring hoe belangrijk dit geld is; zeker in deze tijden 
van schaarse financiën vormen de loterij-inkomsten een belangrijke steun in de rug van vele goededoelenorganisaties. 
En dus is het belangrijk dat we die inkomsten voor langere tijd veiligstellen. 
 
Het Platform is blij met de versterkingsmaatregelen die het kabinet wil doorvoeren om de geldstroom vanuit de 
loterijen naar goede doelen in stand te houden. Het kabinet heeft aangegeven de loterijsector langs een drietal lijnen te 
willen versterken:  
1. Fusie van de Staatsloterij en De Lotto, waardoor de beneficianten van de Lotto – in het bijzonder de 

georganiseerde sport – in financieel veiliger vaarwater terecht komen.   
2. Meer mogelijkheden voor loterijen om te  innoveren. Het gaat hierbij onder andere om meer ruimte voor 

productinnovatie en een verlaging van de verplichte loterijbijdrage voor goededoelenloterijen van 50 naar 40 
procent van de inleg. Met dit laatste komt meer prijzengeld beschikbaar waardoor op termijn meer opbrengsten 
voor goede doelen kunnen worden gerealiseerd. Er zijn sluitende afspraken gemaakt tussen alle betrokkenen 
(Platform, overheid, goededoelenloterijen) om er voor te zorgen dat bestaande beneficianten hier geen financiële 
hinder van zullen ondervinden. Voorts staat het loterijen straks ook vrij om online kansspelen aan te bieden. 

3. Een duidelijke afbakening van de spelvormen die straks mogen worden aangeboden door de commerciële online 
kansspelaanbieders, respectievelijk de loterijen. Zo mogen de online aanbieders straks geen loterijen aanbieden. 

 
Bijzondere waardering heeft het Platform voor het feit dat staatssecretaris Teeven in zijn persconferentie expliciet 
heeft aangegeven zich sterk te willen maken voor het beschermen van de geldstroom naar Nederlandse goede doelen.  
 
We zijn tevreden met de door het Platform bepleite kabinetskeuze voor een behoedzame aanpak ten aanzien van een 
mogelijk nieuwe wijze van vergunningverlening voor loterijen. Deze aanpak is verstandig, omdat het er even op leek 
dat Nederland als eerste in Europa haar loterijmarkt eenzijdig zou vrijgeven. Een weglek van loterijopbrengsten naar 
het buitenland is zo, in ieder geval tot 2017, voorkomen. Waakzaamheid is geboden ten aanzien van de verdere gang 
van zaken na 2017. Voorlopig zien wij, in tegenstelling tot de geluiden die ons vanuit het ministerie van Veiligheid en 
Justitie bereiken, nadrukkelijk geen aanleiding om te denken dat het openen van de loterijmarkt een verplichting zou 
zijn van Europa. Integendeel, onze juridische adviseurs, gepokt en gemazeld in het (Europese) kansspeldossier, 
hebben ons verzekerd dat er reële alternatieven bestaan – alternatieven die Europeesrechtelijk houdbaar zijn en 
waarmee een weglek van loterijopbrengsten naar het buitenland kan worden voorkomen.  
 
Mede om deze reden blijft gerichte aandacht nodig voor de juridische implicaties van het wetsvoorstel Kansspelen op 
Afstand op de inrichting van de loterijmarkt, inclusief de wijze van vergunningsverlening. Ook zal de impact van het 
legaliseren van online kansspelen op het gedrag van loterijspelers, in het bijzonder de mogelijkheid van kannibalisatie 
met negatieve gevolgen voor de geldstroom naar goede doelen, voor langere tijd nauwlettend moeten worden 
gemonitord. Tot slot zullen we ook de ontwikkelingen in Brussel en in loterijmarkten nauwgezet blijven volgen.  
 
Na de zomer gaat het kabinet verder aan de slag met de inrichting van het loterijstelsel. Het kabinet heeft het Platform 



 
 
 

 

reeds uitgenodigd om hierover in gesprek te blijven, een uitnodiging waar we graag op ingaan. Immers, er zijn nog 
heel veel belangrijke details die nog verder moeten worden ingevuld en waarvan de keuzes direct raken aan onze 
missie van het veilig stellen en waar mogelijk vergroten van de bijdrage van de loterijen aan het algemeen belang.  
 
Te zijner tijd hoort u daarom opnieuw van mij.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

 
 
 
 
 


