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Graag maak ik hierbij gebruik van de Internetconsultatie Wijziging Kansspelenbesluit om namens het Goede
Doelen Platform te reageren op het conceptbesluit verlaging afdrachtpercentage. Dit besluit geniet onze steun.
Het Goede Doelen Platform is het samenwerkingsverband van alle inmiddels meer dan 200 goededoelenorganisaties die worden gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij
(Nationale Goede Doelen Loterijen). Voorts hebben NOC*NSF en de Stichting Aanwending Loterijgelden
Nederland (ALN) zich hierbij aangesloten. De (semi)permanente loterijvergunninghouders Nationale Goede
Doelen Loterijen, De Lotto, de Nederlandse Staatsloterij 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.
Het kabinet stelt in het kader van de herijking van het loterijstelsel voor om voor goededoelenloterijen de
verplichte bijdrage aan goede doelen van de nominale waarde van de verkochte loten voor goede doelen te
verlagen van minimaal 50% naar minimaal 40%. De gedachte is dat goededoelenloterijen zo meer (financiële)
ruimte krijgen om hun spelaanbod te vernieuwen zodat zij beter kunnen inspelen op de wensen van het publiek.
Het kabinet verwacht dat de goededoelenloterijen aldus beter in staat zullen zijn om hun omzet, en daarmee hun
bijdrage aan goede doelen, op peil te houden.
Het Goede Doelen Platform beschouwt de door het kabinet voorgestelde stap als een onderdeel van een breder
pakket van versterkingsmaatregelen gericht op het adequaat toerusten van loterijen voor een toekomst waarin
een veelheid aan kansspelen langs digitale weg mogen worden aangeboden (zie ook het eind 2012 gesloten
sectorvoorstel). Aan de kant van de loterijen gaat het daarbij om twee belangrijke versterkingen: ten eerste, de
fusie tussen De Lotto en SENS (Nederlandse Staatsloterij), waarmee de financiering van de sport voor langere
tijd wordt veiliggesteld. De uitwerking hiervan verkeert inmiddels in een vergevorderd stadium. De tweede
versterking betreft een wijziging van de bijdrageverplichting voor goededoelenloterijen van minimaal 50% naar
minimaal 40%. Dit kan deels ook worden begrepen als redelijke compensatie van het effect van de fusie op de
loterijmarkt.
In onze contacten met de Nationale Goede Doelen Loterijen is ons herhaaldelijk verzekerd dat de bestaande
begunstigden van de loterijen op weg naar die 40% geen verlaging van de afdracht gaan ondervinden. Zij
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. De wijziging van het verplichte
afdrachtpercentage zal bovendien stapsgewijs worden ingevoerd. Deze randvoorwaardelijke inzichten hebben
we desgevraagd ook eerder met het ministerie van Veiligheid en Justitie gedeeld.
De ervaringen die wij vanaf 2004 hebben opgedaan met de wijziging van het destijds verplichte afdrachtpercentage van minimaal 60% naar minimaal 50% procent sterken het Goede Doelen Platform in de overtuiging
dat de thans voorgestelde wijziging wederom behulpzaam zal blijken om de totale financiële loterijbijdrage aan
goede doelen op peil te houden.
Gelet op deze overwegingen steunen wij daarom uw voorgenomen besluit.
Met vriendelijke groet,

