
VOORSTEL BESTEMMING 'TRANSITIEFONDS' KORTEBANEN


De invoering van de nieuwe wetgeving op het gebied van Kansspelbelasting en Kanspelen op Afstand leidt ertoe dat de afdracht uit de totalisator 
voor de kortebanen met ingang van 2022 zal teruglopen van « 2,5% van de omzet + 65% van het BrutoSpelResultaat (BSR) » naar « 10% van 

het BSR + 35% van het NettoSpelResultaat (NSR) ». Het verschil is te verklaren uit het feit dat bijna 30% van het BSR voortaan naar de 
Kansspelbelasting gaat. N.B. Het NSR is wat overblijft na de wettelijk verplichte afdracht van de 10% van het BSR. 

Het bestuur van de Kortebaanbond heeft bij de betrokken ministeries met succes gepleit voor een compensatie. Die is niet zaligmakend maar wel 
substantieel, en bedraagt € 250.000 voor een periode van 4 jaar. Daarna zal in principe geen nieuwe compensatie worden toegekend. De 
Kortebaanbond beschikt inmiddels over het geld en heeft het gereserveerd voor wat we noemen het 'transitiefonds'.  

De gevolgen van de wetgeving zullen vanaf 2022 merkbaar zijn. Het valt nog te bezien of de compensatie ook nog tot in 2025 kan, moet of zal worden 

gebruikt. Hoe dan ook is de inzet van de compensatie, volgens het ministerie, dat de kortebanen kunnen 'wennen' aan de nieuwe situatie en de overbrugging 

gebruiken om op zoek te gaan naar nieuwe inkomsten (of bezuinigingen, als dat al mogelijk zou zijn). 

Met ZEturf (v/h Runnerz) heeft het bestuur van de Kortebaanbond een intentie-overeenkomst uitgewerkt, waarin er als extra tegemoetkoming 

naar de kortebanen niet langer kosten in rekening worden gebracht voor de inzet van kassa's en personeel. De afdracht neemt dus weliswaar 
af (met iets minder dan de helft, van 65% naar 35%) maar de kosten ad € 2.150 die tot nog toe van kracht waren, worden niet meer in rekening 
gebracht. Per saldo betekent dit dat de kortebanen samen –o.b.v. de laatst gerealiseerde omzet– jaarlijks ca. € 54.000 minder ontvangen: in 2019 
ging het om een totale afdracht van € 205.000, verrekend met € 56.000 'kassakosten', dus per saldo € 149.000. Bij gelijkblijvende omzetten zal 
daarvan in de toekomst een kleine € 95.000 overblijven. 

De inkomstenderving is uiteraard groter naarmate een kortebaan meer omzet maakt. Kortebanen met een kleine omzet profiteren 
bovengemiddeld van het wegvallen van de kassakosten. Zo gaan Assendelft en Bemmel er op grond van de laatste omzetcijfers (2019) zelfs 
tussen de € 250 en € 700 op vooruit. De grootste klappen vallen, zoals te verwachten, in Santpoort waar de afdracht bij een omzet van € 147.778 
met ruim € 13.000 zou worden gehalveerd. 

Het bestuur van de Kortebaanbond heeft een plan ontwikkeld voor de bestemming en besteding van de gelden uit het transitiefonds. Insteek is: 
compensatie in het eerste jaar is een volledige aanvulling tot het 'oude' niveau, in het tweede, derde en vierde jaar af te bouwen naar 75%, 50% 
en 25%. Voor dat laatste jaar (2025) is overigens al een voorbehoud op zijn plaats, maar daarover later meer. 
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CRITERIA VOOR DE BESTEDING


De transitiebijdrage die wij hebben ontvangen van het ministerie heeft een aantal 'oormerken' meegekregen. Zo beoogt het ministerie met de 
bijdrage:  
a. dekking van kosten, bedoeld in artikel 2.2* van de Regeling kansspelen op afstand te ondersteunen,  
b. reductie van kosten door aanpassingen in de bedrijfsvoering te faciliteren en 
c. het genereren van nieuwe bronnen van inkomsten door investeringen te faciliteren.  

* Hierin staat dat de aangewezen ontvanger, in dit geval de Kortebaanbond dus, de met de afdracht ontvangen gelden uitsluitend besteedt aan: a) het 

uitkeren van geldprijzen aan deelnemers van draf- of renwedstrijden die in Nederland worden georganiseerd; b) het bevorderen van de fokkerij van paarden 

in Nederland; en c) het tegengaan van manipulatie van draf- of renwedstrijden.  

Hierover moet uiteraard verantwoording worden afgelegd. Het ministerie gaf aan van alle individuele verenigingen de jaarcijfers met inkomsten 
en uitgaven te willen ontvangen. Wij hebben hierop geantwoord dat dit ondoenlijk is en dat onze leden weliswaar lid van onze bond maar 
volledig autonoom zijn en een louter maatschappelijke opdracht hebben: de organisatie van het cultureel erfgoed naar de lokale tradities van de 
plaats waar zij gevestigd zijn. Sinds jaar en dag hebben de kortebaanverenigingen en -stichtingen net zo autonoom recht gehad op de afdrachten 
die altijd rechtstreeks gekoppeld zijn geweest aan de hoogte van de wedomzet. Wij hebben vervolgens met succes bepleit dat wij, gedurende de 
transitieperiode, de transitiebijdrage zullen gebruiken "om de meest kwetsbare kortebanen extra te ondersteunen in de overgang naar de 

toekomstige situatie, terwijl er toch voldoende correlatie blijft bestaan tussen omzet en afdracht. Dit laatste, omdat anders de grote (omzet)banen 

onevenredig in financiële problemen zouden kunnen komen." 

Op grond hiervan zal de verantwoording jaarlijks centraal kunnen plaatsvinden, aan de hand van het Bondsjaarverslag. Daarin moet dan 
natuurlijk wel aandacht worden gegeven aan de besteding van de gelden. Daarom stellen wij voor de besteding van de gelden uit het 
transitiefonds deels collectief –in het belang van het kortebaancircuit als geheel– en deels individueel –door de kortebanen elk naar eigen inzicht, 
passend bij de 'oormerken'– te gaan besteden.  

pagina  van 2 6



VERGELIJKING OUDE EN NIEUWE SITUATIE


De rode cijfers in de uiterst rechtse kolom laten duidelijk zien dat al vanaf een omzet van ca. € 19.000 een negatief effect wordt ervaren, ondanks 
het elimineren van de kassakosten ad € 2.150. Zonder deze afspraak zou de inkomstenderving per kortebaan nog méér bedragen. Daarmee 
zouden ook Assendelft en Bemmel al snel € 2.000 'in het rood' eindigen. Nu is de nieuwe situatie voor hen in principe licht voordelig (daarom is 
voor deze kortebanen in de navolgende berekeningen ook geen compensatie opgenomen, louter omdat de berekeningen zijn gebaseerd op 
gelijkblijvende omzetten). De afspraak de kassakosten achterwege te laten, is de eerste maatregel om het effect te mitigeren. De volgende stap is 
het voornemen om uit het transitiefonds de afdrachten aan alle kortebanen al naar gelang hun omzet te suppleren tot wat zij onder de oude 
regeling zouden hebben ontvangen. Daarvoor zal naar verwachting (bij gelijkblijvende omzet) over 4 jaar ca. € 140.000 gemoeid zijn. Het geld 
dat overblijft (gesteld op € 100.000) wordt in porties van € 25.000 ingezet voor een collectieve campagne, primair gericht op het vergroten van 
de totalisator-omzet. Daarmee zijn immers álle kortebanen gediend omdat de afdracht automatisch weer meegroeit met de omzet.   

afdrachten o.b.v. oude regeling (omzet 2019)

kb laatste 
jaaromzet 65% BSR 2,5% 

omzet kassakosten netto 
afdracht

Assendelft € 17.379 € 3.160 € 434 € 2.150 € 1.444
Bemmel € 12.780 € 2.323 € 319 € 2.150 € 492
Beverwijk € 63.160 € 11.134 € 1.579 € 2.150 € 10.563
De Lier € 32.609 € 5.778 € 815 € 2.150 € 4.443
Egmond a/d Hoef € 23.969 € 4.327 € 599 € 2.150 € 2.776
Enkhuizen € 30.285 € 5.425 € 757 € 2.150 € 4.032
Heemskerk € 92.679 € 15.970 € 2.317 € 2.150 € 16.137
Hillegom € 30.596 € 5.395 € 765 € 2.150 € 4.010
Hoofddorp € 26.594 € 4.871 € 665 € 2.150 € 3.386
IJmuiden € 51.351 € 8.852 € 1.284 € 2.150 € 7.986
Lisse € 69.924 € 12.031 € 1.748 € 2.150 € 11.629
Medemblik € 48.472 € 8.340 € 1.212 € 2.150 € 7.402
Middenbeemster € 20.517 € 3.751 € 513 € 2.150 € 2.114
Nootdorp € 20.534 € 3.686 € 513 € 2.150 € 2.050
Purmerend € 37.062 € 6.521 € 927 € 2.150 € 5.298
Roden € 31.676 € 5.520 € 792 € 2.150 € 4.162
Santpoort € 147.778 € 24.917 € 3.694 € 2.150 € 26.461
Sassenheim € 19.802 € 3.662 € 495 € 2.150 € 2.007
Schagen € 28.965 € 5.144 € 724 € 2.150 € 3.718
Stompwijk € 43.367 € 7.712 € 1.084 € 2.150 € 6.646
t Zand € 34.025 € 6.044 € 851 € 2.150 € 4.745
Venhuizen € 21.804 € 3.946 € 545 € 2.150 € 2.341
Voorschoten € 30.069 € 5.392 € 752 € 2.150 € 3.994
Warmond € 23.279 € 4.222 € 582 € 2.150 € 2.654
Wognum € 41.390 € 7.226 € 1.035 € 2.150 € 6.111
Zwanenburg (obv 2018) € 21.621 € 3.840 € 541 € 2.150 € 2.231

€ (110.270) € 179.189 € 25.542 € 55.900 € 148.831

onder nieuwe wetgeving bij zelfde omzet (en kassakosten € 0)

10% BSR 35% NSR netto afdracht verschil t.o.v. 
2019

€ 530 € 1.131 € 1.660 € 216
€ 389 € 831 € 1.220 € 728
€ 1.871 € 3.995 € 5.866 € (4.697)
€ 971 € 2.072 € 3.043 € (1.401)
€ 725 € 1.549 € 2.274 € (501)
€ 910 € 1.944 € 2.854 € (1.178)
€ 2.688 € 5.740 € 8.428 € (7.709)
€ 907 € 1.936 € 2.842 € (1.168)
€ 816 € 1.742 € 2.558 € (828)
€ 1.490 € 3.181 € 4.672 € (3.314)
€ 2.026 € 4.325 € 6.350 € (5.279)
€ 1.404 € 2.998 € 4.403 € (2.999)
€ 629 € 1.342 € 1.970 € (144)
€ 618 € 1.320 € 1.939 € (111)
€ 1.096 € 2.340 € 3.435 € (1.862)
€ 928 € 1.982 € 2.910 € (1.252)
€ 4.203 € 8.973 € 13.176 € (13.285)
€ 613 € 1.308 € 1.921 € (86)
€ 864 € 1.844 € 2.708 € (1.010)
€ 1.295 € 2.764 € 4.059 € (2.587)
€ 1.024 € 2.186 € 3.210 € (1.535)
€ 662 € 1.413 € 2.074 € (266)
€ 905 € 1.932 € 2.836 € (1.158)
€ 708 € 1.511 € 2.219 € (435)
€ 1.215 € 2.595 € 3.810 € (2.301)
€ 645 € 1.377 € 2.023 € (208)
€ 30.131 € 64.330 € 94.461 € (54.370)
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UITKERINGEN UIT HET TRANSITIEFONDS


Kortebanen die er netto op vooruitgaan krijgen geen compensatie, 
maar hoeven het voordeel uiteraard niet terug te passen. Kortebanen 
met voldoende omzet krijgen in het eerste jaar volledige compensatie 
tot het oude niveau (het voordeel van het wegvallen van de kassakosten 
meegerekend).  

Op grond van deze berekening wordt dus, afhankelijk van de werkelijke 
omzet, in het eerste jaar ca. € 55.000 aan de kortebanen uitgekeerd. 

Afbouwpatroon

Het idee is om het totale Transitiefonds via een afbouwregeling ten 
goede te laten komen van alle kortebanen. In jaar 1 is daarbij voorzien 
dat we 100% van de inkomstenderving compenseren, in jaar 2 75%, 
jaar 3 50% en jaar 4 25%. Op grond van de omzet van 2019 
(inkomstenderving afgerond op € 55.000) zou dat neerkomen op € 
137.500). Volgens deze berekening blijft er jaarlijks ook een bedrag 
collectief te besteden over, dat kan worden geïnvesteerd in een 
campagne gericht op promotie van (het wedden op) de kortebaan. 
Daarvoor kan over 4 jaar gerekend dus ruim € 100.000 worden ingezet. 
Het bestuur van de Kortebaanbond heeft ZEturf bereid gevonden hierin 
mee te investeren. In het transitiefonds resteert dan nog een buffer van 
ca. € 12.000. 
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raming uitkering Transitiefonds 1e jaar (berekend op omzet 2019)

kb STEL jaaromzet inkomstenderving

Assendelft € 17.379 € 216
Bemmel € 12.780 € 728
Beverwijk € 63.160 € (4.697)
De Lier € 32.609 € (1.401)
Egmond a/d Hoef € 23.969 € (501)
Enkhuizen € 30.285 € (1.178)
Heemskerk € 92.679 € (7.709)
Hillegom € 30.596 € (1.168)
Hoofddorp € 26.594 € (828)
IJmuiden € 51.351 € (3.314)
Lisse € 69.924 € (5.279)
Medemblik € 48.472 € (2.999)
Middenbeemster € 20.517 € (144)
Nootdorp € 20.534 € (111)
Purmerend € 37.062 € (1.862)
Roden € 31.676 € (1.252)
Santpoort € 147.778 € (13.285)
Sassenheim € 19.802 € (86)
Schagen € 28.965 € (1.010)
Stompwijk € 43.367 € (2.587)
t Zand € 34.025 € (1.535)
Venhuizen € 21.804 € (266)
Voorschoten € 30.069 € (1.158)
Warmond € 23.279 € (435)
Wognum € 41.390 € (2.301)
Zwanenburg (obv 2018) € 21.621 € (208)

€ (54.370)

Totaal beschikbaar € 250.000 collectief besteden buffer
Jaar 1 22,1% € 55.314 € 25.000
Jaar 2 16,6% € 41.486 € 25.000
Jaar 3 11,1% € 27.657 € 25.000
Jaar 4 5,5% € 13.829 € 25.000

55,314% € 138.285 € 100.000 € 11.715



HET TRANSITIEFONDS OVER VIER JAAR DOORGEREKEND


Deze tabel bevat een groot aantal onzekerheden. Ten eerste is het de vraag hoe de omzet zich zal ontwikkelen: moeten we rekening houden met 
een stuk marktverlies als we na de coronacrisis weer kunnen draven? Of neemt de belangstelling juist des te harder toe? De bedragen zoals hier 
geprognosticeerd zijn omzetafhankelijk, dus kunnen per jaar flink afwijken (mooi of slecht weer, wel of geen succes van de promotiecampagne, 
wel of geen nasleep van de crisis).  
Twee elementen bieden echter goed houvast: een min of meer constant budget van ca. € 25.000 per jaar voor een meerjarige campagne om (het 
wedden op) de kortebaan te promoten, en een nader te bestemmen reserve van circa € 12.000 (afhankelijk van mee- of tegenvallende omzetten 
zal deze reserve tegen- respectievelijk meevallen). Een derde element: van de reservering voor het vierde jaar hebben wij in 2021 € 25.000 
afgeroomd voor de organisatie van alternatieve kortebanen (waaraan ook ZEturf € 25.000 heeft bijgedragen). 

Bestedingsperspectief Transitiefonds over 4 jaar
kb jaaromzet 2019 als 

berekeningsbasis
uitkering jaar 1:

100% aanvulling

uitkering jaar 2:

75% aanvulling

uitkering jaar 3:

50% aanvulling

uitkering jaar 4:

25% aanvulling

Assendelft * € 17.379 € 0 € 0 € 0 € 0
Bemmel * € 12.780 € 0 € 0 € 0 € 0
Beverwijk € 63.160 € 4.697 € 3.523 € 2.349 € 1.174
De Lier € 32.609 € 1.401 € 1.050 € 700 € 350
Egmond a/d Hoef € 23.969 € 501 € 376 € 251 € 125
Enkhuizen € 30.285 € 1.178 € 884 € 589 € 295
Heemskerk € 92.679 € 7.709 € 5.781 € 3.854 € 1.927
Hillegom € 30.596 € 1.168 € 876 € 584 € 292
Hoofddorp € 26.594 € 828 € 621 € 414 € 207
IJmuiden € 51.351 € 3.314 € 2.486 € 1.657 € 829
Lisse € 69.924 € 5.279 € 3.959 € 2.639 € 1.320
Medemblik € 48.472 € 2.999 € 2.249 € 1.499 € 750
Middenbeemster € 20.517 € 144 € 108 € 72 € 36
Nootdorp € 20.534 € 111 € 83 € 55 € 28
Purmerend € 37.062 € 1.862 € 1.397 € 931 € 466
Roden € 31.676 € 1.252 € 939 € 626 € 313
Santpoort € 147.778 € 13.285 € 9.964 € 6.643 € 3.321
Sassenheim € 19.802 € 86 € 64 € 43 € 21
Schagen € 28.965 € 1.010 € 757 € 505 € 252
Stompwijk € 43.367 € 2.587 € 1.940 € 1.294 € 647
t Zand € 34.025 € 1.535 € 1.151 € 768 € 384
Venhuizen € 21.804 € 266 € 200 € 133 € 67
Voorschoten € 30.069 € 1.158 € 868 € 579 € 289
Warmond € 23.279 € 435 € 326 € 218 € 109
Wognum € 41.390 € 2.301 € 1.726 € 1.151 € 575
Zwanenburg (obv 2018) € 21.621 € 208 € 156 € 104 € 52

€ 55.314 € 41.486 € 27.657 € 13.829

Collectieve campagne € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000
Totaal besteed per jaar € 80.314 € 66.486 € 52.657 € 38.829
Totaal cumulatief besteed € 80.314 € 146.800 € 199.457 € 238.286
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Met * gemerkte kortebanen kunnen boven ca. € 19.000 omzet alsnog in aanmerking komen voor compensatie.



WAT GAAN WE CONCREET DOEN MET HET GELD UIT HET TRANSITIEFONDS?


Vooropgesteld: de bijdrage van het ministerie lost ons probleem niet op, maar schuift het alleen vooruit. Bottom line is dat we het zullen moeten 
rooien met minder inkomsten uit de totalisator. De transitiebijdrage is bedoeld om te wennen aan, of toe te groeien naar, het nieuwe normaal. 
Met andere woorden: we moeten als kortebanen op zoek naar nieuwe en/of andere inkomstenbronnen. Daarvoor hebben wij een 
tweesporenbeleid voor ogen: 

1. De Kortebaanbond initieert, samen met ZEturf en de website kortebaandraverijen.nl een meerjarige campagne om de kortebanen bij het 
grote publiek krachtig onder de aandacht te brengen. Kortebaandraverijen.nl is erg populair bij de vaste schare liefhebbers van de 
kortebaan, maar draagt relatief weinig bij aan de brede bekendheid van de sport en aan het werven van nieuwe deelnemers aan de 
totalisator. Daarom werken wij met Mathieu Hilgersom en het marketingteam van ZEturf een campagne uit waarbij kortebaandraverijen.nl 
een veel laagdrempeliger entree krijgt voor de 'leek'. Die vindt daar straks, zonder direct in de doorgewinterde analyses terecht te komen, 
vooral info over het eigen karakter van elke kortebaan, heel laagdrempelige speluitleg en directe links naar de wedomgeving van ZEturf. 
Bovendien wordt een social media en (internet)bannercampagne ontwikkeld om het 'kortebaancircuit' het hele seizoen door te 'volgen': 
hierbij worden per regio in de aanloop naar elke kortebaan promo's/banners geplaatst die het publiek naar het nieuwe laagdrempelige 
kortebaandraverijen-platform leiden en aansporen om zelf eens te ervaren hoe eenvoudig het wedden eigenlijk is. 
Mogelijk stellen we ook voor de nu individueel aangeboden promotiepakketten van kortebaandraverijen.nl collectief af te nemen, betaald 
uit het campagnebudget, zodat alle kortebanen evenveel aandacht krijgen op de site. Daarnaast onderzoeken we of het haalbaar is live 
beelden te streamen via de techniek van BES, en in hoeverre we op de website en in social media ook gebruik kunnen maken van content 
van het nieuwe trotr.nl.   
Doel van de campagne is verhoging van de omzet (en daarmee de afdracht uit de totalisator) door: 
• Vergroting van het aantal wedders per kortebaan 
• Vergroting van de gemiddelde omzet per wedder op de kortebaan 
• Vergroting van het aantal kortebanen per seizoen waarop de wedders inzetten 
• Werven van meer publiek waar dat nog mogelijk is (een aantal kortebanen zit 'vol'), dan wel het werven (en bedienen) van publiek op 

afstand (spel via internet/mobiel, volgen via live feeds en evt. streams). 

2. De individuele kortebanen wordt gevraagd ca. 30% van de transitie-uitkering per jaar te besteden aan eigen initiatieven om nieuwe/andere 
inkomstenbronnen aan te boren. Bovendien wordt de kortebanen gevraagd hiermee creatief aan het werk te gaan en zowel ideeën als 
ervaringen via de Bond met elkaar te delen: zo kan iedereen zijn voordeel doen met de successen van een ander. Wij zullen deze informatie 
ook (moeten) gebruiken bij de verantwoording naar het ministerie van de besteding van de transitiegelden, en zullen hiervan dus in ons 
jaarverslag  een overzicht opnemen. Het is aan elke kortebaan hierin zelf keuzes te maken: sponsorwerving, entree heffen, ledenwerving, 
contributieverhogingen, collectieve inkoop, etc.  
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