Het Goede Doelen Platform is het samenwerkingsverband van alle (meer dan 230) goededoelenorganisaties die worden
gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij, De Nederlandse Loterij en de
Samenwerkende Non-Profit Loterijen. 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 loterijvergunning-

houders 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 trackrecord in het genereren van qua omvang betekenisvolle inkomsten voor het algemeen belang.
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Geachte mevrouw Hamer,
Nederlanders willen goed doen en bijdragen aan een betere wereld. Miljoenen Nederlanders
spelen mee met een loterij en steunen zo al decennialang goede doelen, cultuur en sport. Het
maatschappelijk karakter van het Nederlandse loterijstelsel is uniek, maar ook kwetsbaar. Het is
daarom van groot belang dat dit maatschappelijk karakter wettelijk steviger wordt verankerd,
waarbij de loterijbijdrage voor goede doelen, cultuur en sport duurzaam wordt veiliggesteld en
waar mogelijk wordt vergroot. Namens het Goede Doelen Platform vragen we u om dit in het
formatieproces een plek te geven. Ik licht dit hierna kort toe.
Loterijen verrijken de samenleving

Jaarlijks dragen loterijen in Nederland meer dan € 700 miljoen af aan de samenleving. In 2019
ging het grootste deel van de loterijopbrengsten, ruim € 600 miljoen, naar goede doelen, cultuur
en sport. Nog eens bijna € 110 miljoen vloeide via het ministerie van Financiën en de
Rijksbegroting terug de samenleving in. Mede dankzij de bijdrage van loterijen maken goede
doelen, cultuur en sport de Nederlandse samenleving mooier en helpen zij om maatschappelijke
vraagstukken op te lossen, in Nederland en daarbuiten. Het is van groot belang dat het
maatschappelijk werk van goede doelen organisaties ook in de toekomst gesteund kan blijven
worden door de meerjarige loterijbijdragen. Het vrijelijk besteedbaar karakter van deze
geldstroom is daarbij cruciaal. Dit werd nog eens extra duidelijk in het afgelopen crisisjaar. Het
zorgt ervoor dat organisaties snel kunnen inspringen op nieuwe situaties en echt het verschil
kunnen maken.
Maatschappelijk karakter loterijstelsel is onvoldoende geborgd

Het maatschappelijk belang van de loterijbijdrage aan goede doelen, cultuur en sport valt niet
meer weg te denken, maar is nog altijd onvoldoende wettelijk geborgd. Op het niveau van
beleidsregels zijn voorwaarden voor goededoelenloterijen geregeld, maar deze volstaan niet
om het maatschappelijk karakter van het loterijstelsel als zodanig structureel te borgen. Dit
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wordt wederom duidelijk door het beleidstraject ‘Toekomstig loterijstelsel’ dat het ministerie
van Justitie en Veiligheid momenteel uitvoert. Voor dit beleidstraject zijn recent diverse studies
uitgevoerd. Als gevolg van een conservatieve interpretatie van Europese jurisprudentie wordt de
loterijbijdrage in deze studies niet als één van de doelen van het kansspelbeleid gezien, maar als
een ‘gunstig neveneffect’. Bij aanbevelingen over de toekomstige inrichting van het stelsel wordt
de loterijbijdrage vervolgens als politieke keuze ter discussie gesteld. Daarmee zouden de
maatschappelijke verworvenheden van het unieke Nederlandse loterijstelsel zomaar verloren
kunnen gaan. Dat mag niet gebeuren.
Structurele borging is noodzakelijk
Het beleidstraject en de studies hebben tot grote onrust geleid bij goede doelen, cultuur en
sport. Gelukkig zien wij tegelijkertijd dat er binnen politiek en samenleving brede steun bestaat
voor het maatschappelijke karakter van het loterijstelsel. Voorgaande Kabinetten hebben
verschillende keren het belang van de loterijbijdrage aangegeven en de loterijbijdrage voor de
duur van een regeerperiode geborgd via het Regeerakkoord. Het kabinet Rutte-III heeft de
Tweede Kamer in 2019 per brief geïnformeerd dat het borgen van het maatschappelijk karakter
de eerste contour is van een toekomstbestendig loterijstelsel. De volgende stap is structurele
verankering van het maatschappelijk belang van de loterijbijdrage. Wij zien hier voor het
toekomstige Kabinet een belangrijke opdracht en vragen om hier samen met de sector snel
invulling aan te geven, zeker nu goede doelen, cultuur en sport hard worden geraakt door de
coronacrisis.
Dit zou als volgt in het Regeerakkoord verwoord kunnen worden:
“Het maatschappelijk belang van het loterijstelsel wordt wettelijk steviger verankerd, waarbij de
bijdrage van loterijen aan goede doelen, cultuur en sport duurzaam wordt veiliggesteld en waar
mogelijk wordt vergroot.”
Vanzelfsprekend is het Goede Doelen Platform van harte bereid om bovenstaande nader toe te
lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met Henriette Kievit, ambtelijk secretaris van het
Goede Doelen Platform, via henriette.kievit@hofstaten.nl of 06-42441126.
Ik wens u veel succes met de formatie,
Met vriendelijke groet,

Willibrord van Beek
Voorzitter Goede Doelen Platform
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