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Datum 6 juli 2020 

Onderwerp Aanbieding rapport ontwikkeling toekomstbestendig loterijstelsel 

 

 

Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport van PwC aan, getiteld Marktordening van 

het loterijstelsel – één markt voor loterijproducten? In de kamerbrief van 5 juli 

2019 zijn vier contouren zijn geschetst van een toekomstbestendig loterijstelsel.1 
In de brief is een aantal vervolgonderzoeken aangekondigd, waaronder ook het 
onderhavige rapport.  

De vier contouren beslaan het borgen van het maatschappelijk karakter van 
loterijen, het maken van een duidelijk onderscheid tussen risicoarme en 
risicovolle kansspelen, het bieden van genoeg keuzeruimte en attractief aanbod 
voor de consument, en het uitgangspunt dat als verschillende loterijen tot één 

economische en beleidsmatige markt behoren voor die loterijen ook dezelfde 
spelregels moeten gelden.  

JenV heeft PWC gevraagd de mate van substitutie tussen de loterijproducten, de 

borging van de publieke belangen en de implicaties daarvan voor de 

marktordening te onderzoeken. Gelet op de uitgangspunten van het 
gemoderniseerde kansspelbeleid kan de vraag opkomen of het huidige, per 
segment gedifferentieerde, stelsel beleidsmatig wenselijk is. 

Naast het PwC-onderzoek dat nu voorligt is uw Kamer reeds geïnformeerd over 
twee onderzoeken uitgevoerd door SEO.2 Deze onderzoeken zijn onderdeel van 
het beleidsvormingsproces gericht op een toekomstbestendig loterijstelsel en het 
realiseren van een veilig en verantwoord aanbod van kansspelen in Nederland. Dit 
proces voer ik samen met de staatssecretaris van Financiën uit. Ik verwacht 

uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 een beleidsreactie aan uw Kamer aan te 
kunnen bieden, in de vorm van een aantal toekomstscenario’s. Dit is later dan 
toegezegd.  

 

                                                
1 Kamerstukken II, 2018/2019, 24 557, nr. 152 (Kamerbrief) 
2 Kamerstukken II, 2019/2020, kenmerk 2752744  
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Enerzijds is dit het gevolg van her-prioritering als gevolg van de coronacrisis, 
anderzijds hecht ik aan een zorgvuldig proces, met oog voor de verschillende 
belangen.  

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

Sander Dekker 

  

 

 

 


