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Den Haag, 6 oktober 2021 

Betreft: Verzoek voor overleg 
 
 

Geachte heer Saris, 
 

Het Goede Doelen Platform, het samenwerkingsverband van ruim 230 goede doelen, cultuur- en 
sportorganisaties die een bijdrage ontvangen uit loterijen, heeft met grote zorg kennisgenomen van 
het voornemen om de waarschuwingstekst voor kansspelen aan te passen naar ‘Wat kost gokken jou? 
Stop op tijd’, waarbij deze tekst ook gaat gelden voor loterijen. Hoewel wij het belang van een goede 
waarschuwingstekst voor risicovolle (online) kansspelen onderschrijven, kan toepassing van deze tekst 
op loterijen grote en onwenselijke gevolgen hebben voor goede doelen, cultuur en sport in Nederland. 
In Nederland lijkt een patroon te ontstaan waarbij er bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen risicoarme loterijen en risicovolle (online) kansspelen. Het Goede 
Doelen Platform vindt dat dit gevaarlijk en onwenselijk is. Deze benadering strookt ook niet met het 
voornemen van het kabinet om het risicoprofiel van kansspelen centraal te laten staan in toekomstig 
beleid.1 Graag hebben wij hierover op korte termijn overleg met u. Onderstaand licht ik dit verzoek 
kort verder toe. 
 
Loterijen verrijken de samenleving 
Loterijen zijn van groot belang voor goede doelen. Met de jaarlijkse bijdrage van € 800 miljoen van 
loterijen maken de leden van het Goede Doelen Platform de samenleving een beetje mooier, op 
talloze manieren. We dragen bij aan baanbrekend medisch onderzoek, realiseren natuurparadijzen, 
zorgen ervoor dat kwetsbare kinderen overal ter wereld naar school kunnen en kunnen sporten, laten 
mensen samenkomen om buurten veiliger en mooier te maken, helpen bij het verdedigen van 
mensenrechten, zorgen ervoor dat in vele steden en dorpen iedereen kan genieten van ons cultureel 
erfgoed en sporten in verenigingsverband en nog veel meer. Met vertakkingen naar vele 
tienduizenden verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven in de haarvaten van de samenleving 
bereiken we vele miljoenen mensen. Ook zijn miljoenen Nederlanders via een lidmaatschap, als vriend 
of als donateur aan goede doelen, cultuur en sport verbonden.  
 
Een veilig en verantwoord loterijaanbod is uitgangspunt voor het Goede Doelen Platform. Nederland 
heeft hier de afgelopen decennia op adequate wijze invulling aangegeven. Sinds de oprichting van de 
eerste loterijen in de middeleeuwen heeft Nederland een degelijk loterijstelsel ontwikkeld, dat 
consumenten beschermt, fraude en criminaliteit tegengaat en een royale bijdrage oplevert voor 
goede doelen, cultuur en sport. Het is belangrijk om zuinig te zijn op dit stelsel.  
 

 
1 Brief minister Dekker over loterijstelsel, 5 juli 2019  



 

 

 
 
Maak onderscheid tussen loterijen en risicovolle kansspelen  
Het Goede Doelen Platform steunt de legalisering van online kansspelen. Het is van groot belang dat 
illegaal aanbod wordt aangepakt, een veilige speelomgeving wordt gecreëerd en ingezet wordt op 
effectief verslavingsbeleid. Bij de ontwikkeling en implementatie van wet- en regelgeving gericht op 
online kansspelen worden loterijen en risicovolle kansspelen echter in toenemende mate over één 
kam geschoren. We hebben dit gezien bij voorstellen uit de Tweede Kamer voor aanpassing van de 
uitzendtijden in de Mediawet. Hier is het Goede Doelen Platform tegen in verweer gekomen en 
gelukkig is in de Mediawet uiteindelijk wel een onderscheid gemaakt tussen risicoarme en risicovolle 
kansspelen. Helaas moeten we concluderen dat nu weer hetzelfde dreigt te gebeuren bij de 
ontwikkeling van de nieuwe waarschuwingstekst voor online kansspelen. 
 
Deze ontwikkeling leidt tot grote zorgen bij de leden van het Goede Doelen Platform2. Het over één 
kam scheren van loterijen en risicovolle kansspelen brengt voor goede doelen, cultuur en sport twee 
grote gevaren met zich mee: 

• Vermenging van loterijen en risicovolle kansspelen levert reputatierisico’s op voor goede 
doelen. Indien er geen helder onderscheid wordt gemaakt tussen loterijen en risicovolle 
kansspelen zullen goede doelen, cultuur en sport geassocieerd worden met de 
schaduwkanten van online gokken.  

• Druk op de maatschappelijke afdracht aan goede doelen: beperkende maatregelen voor 
risicovolle kansspelen worden ook van toepassing op loterijen, met potentieel negatieve 
gevolgen voor de bijdrage uit loterijen aan goede doelen. 

 
Het toepassen van de nieuwe waarschuwingstekst op alle kansspelen zou betekenen dat op de lootjes 
van Jantje Beton, KWF en de Zonnebloem de volgende alarmerende tekst moet komen te staan: „Wat 
kost gokken jou? Stop op tijd.” Dit kan niet de bedoeling zijn. Loterijen hebben niets met gokken te 
maken. Ook onderzoek in opdracht van de Kansspelautoriteit heeft aangetoond dat loterijen 
nauwelijks verslavend zijn door de relatief lange tijd tussen inleg en uitkomst bij loterijen. Risicovolle 
kansspelen, met een korte tijd tussen inleg en uitkomst, kennen een hoger risico op 
kansspelverslaving. Met name in combinatie met andere factoren zoals de illusie van controle, een 
variabel inzetbedrag of de mogelijkheden om de behaalde winsten telkens opnieuw in te zetten. Deze 
factoren zijn niet van toepassing op loterijen.  
 
Het Goede Doelen Platform wil graag op zeer korte termijn met u overleggen op welke wijze we 
goede doelen, cultuur en sport kunnen beschermen tegen bovengenoemde risico’s en hoe hier bij de 
ontwikkeling van de nieuwe waarschuwingstekst rekening mee is gehouden. Henriëtte Kievit, 
ambtelijk secretaris van het Goede Doelen Platform, neemt op korte termijn contact op om een 
afspraak te maken. Zij kan bereikt worden op henriette.kievit@hofstaten.nl of 06-42441126. 
 
Ik kijk uit naar uw reactie, 
Met vriendelijke groet, 

 
Willibrord van Beek 
Voorzitter Goede Doelen Platform 

 
2 Zie ook het artikel van 14 directeuren van goede doelenorganisaties in NRC op 3 oktober.  	


