geld & recht
Loterijen

Vooral het Rijk
wordt er rijk van
Meedoen aan een loterij? Verwacht er niet te veel
van. De meeste kans op een ﬂinke prijs heb je bij
de Staatsloterij. Grote winnaar is de schatkist: die
ontvangt de netto-opbrengst.
Tekst Jan Klinckenberg

»

Iedereen droomt er weleens
van rijk te zijn en verlangt naar
een Lamborghini, een villa op
Bonaire of een reis om de wereld. Of wil
een eigen zaak beginnen.
Voor de meesten onder ons is de hoofdprijs in de loterij de enige kans om ooit
die begeerde rijkdom te verwerven. Dat
die kans erg klein is, beseffen we wel.
Maar een droom levend houden is ook
wat waard. Met oudjaar is het zover.
Dan valt bij de Oudejaarstrekking van

Als u dit leest...
... heeft u helaas ge
en e-reader met 13
digitale boeken
gewonnen. Ik heb in
50 willekeurige Consu
mentengidsen een handgesch
reven briefje geplakt,
dat u op
deze plaats zou kun
nen aantreffen. De
kans dat u dit
briefje in uw exemp
laar tegenkomt, is afg
erond 0,01%.
Klein, maar nog ste
eds vele malen groter
dan de kans
dat u een serieuze pri
js wint in een van de
vele loterijen
die in dit artikel aan
bod komen. Volgend
e keer beter!
Mark Friederichs, Ho
ofdredacteur Consu
mentengids

HOEZO 'VRIENDEN'LOTERIJ?
De Vriendenloterij speelt wekelijks een Bingospel. Wie na 15 getrokken
getallen de kaart vol heeft, wint de hoofdprijs en de tweede prijs is voor
wie na 16 getallen de kaart vol heeft. De kans op de hoofdprijs is 1 op 345
miljard, en op de tweede prijs 1 op 1,4 miljard. Bij 842.684 deelnemers moeten
er 409.249 trekkingen zijn, wil de hoofdprijs vallen. Dat gebeurt naar verwachting
1 keer per 7870 jaar. Als oplossing is bedacht dat de notaris, als de hoofdprijs niet is gevallen, één keer per jaar een lotnummer trekt voor de hoofdprijs van €1 miljoen.

de Staatsloterij de hoofdprijs en die bedraagt €42,25 miljoen. Na aftrek van 29%
kansspelbelasting, krijgt die ene gelukkige winnaar €30 miljoen bijgeschreven.
Ook de Jackpot van de Staatsloterij en
die van de Lotto keren meerdere miljoenen uit. En de Koninginnedagtrekking
heeft een hoofdprijs van €2,1 miljoen.

Samen delen
Uitgaand van een inleg van €26 heb je
de meeste kans op de hoofdprijs bij de
Jackpot van de Staatsloterij (1 op ruim
1,48 miljoen) en bij de Koninginnedagtrekking (1 op 1,75 miljoen). De Jackpot
van de Lotto biedt een kans van 1 op 3,76
miljoen. Bij de Oudejaarsloterij is de
kans nog veel kleiner: 1 op 4,38 miljoen.
Daar staat tegenover dat de hoofdprijs
€30 miljoen netto is. De winnaar van de
Jackpot van de Lotto krijgt ten minste
€5,33 miljoen. Het bedrag kan oplopen
tot €9,58 miljoen. Op vier dagen per jaar
valt de Jackpot van de Lotto gegarandeerd. Op zo’n dag stijgt de kans op het
winnen hiervan naar 1 op 290.000. Maar
je moet de prijs dan vrijwel zeker met
meer mensen delen. Reken op een prijs
onder het miljoen. Ook bij de Staatsloterij krijg je maar een deel van het bedrag
als de Jackpot op eenvijfde lot valt. De
prijs bedraagt per heel lot minimaal €7,5
miljoen en maximaal €27,5 miljoen.
Een dezer dagen trekt de Nationale Postcode Loterij de KanjerPrijzenpot van €48
miljoen. Ook dit immense bedrag kun je
niet in je eentje winnen. Gemiddeld blijft
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voor de winnaars van de hoogste prijzen
een kleine €0,5 miljoen netto over.
De Staatsloterij keert elke maand een
prijs uit van €1 miljoen netto. De kans
hierop is 1 op 3,4 miljoen. De BankGiro
Loterij en de VriendenLoterij hebben
een prijs van €1 miljoen bruto. Die valt
maar één keer per jaar en de kans hierop
is circa 1 op 2 miljoen (BankGiro Loterij)
en 1 op 10 miljoen (Vriendenloterij).
Nog gunstiger is meespelen in de Krasloterij ‘5 x 1.000.000’. Voor een lot van €10
maak je een kans van 1 op 500.000 op een
van de vijf prijzen van €1 miljoen netto.
Wie voor ten minste €1 miljoen gaat,
gokt het best bij deze Krasloterij.
Loterijen geven hoog op over de geweldige kans om in de prijzen te vallen. Maar
ze vertellen er niet bij wát je dan krijgt.
Bij de Staatsloterij is 73% van de prijzen

Bij de Postcode Loterij vallen grote
prijzen binnen één postcodegebied. Veel
mensen spelen mee omdat ze niet het risico willen lopen dat ze moeten toekijken
als de hele straat feest viert. De Postcode
Loterij organiseert 14 trekkingen per
jaar. Een gewoon lot kost €9,75. Deze
loterij kent allerlei soorten prijzen – heel
vaak cadeautjes. Drie keer per jaar valt
de hoofdprijs in de KanjerPrijzenpot. Bij
de trekking van eind december 2011 is
deze pot €48 miljoen bruto (ruim €34 miljoen netto) groot. Van dat bedrag worden
in acht postcodegebieden Kanjerprijzen
uitgekeerd van €1 miljoen, te verdelen
onder alle loten in het winnende gebied.
Dan blijft er €40 miljoen bruto over voor
de PostcodeKanjer. Hiervan gaat €20 miljoen naar de loten in het winnende postcodegebied. De andere €20 miljoen wordt

Bij het Bingospel is de kans op de
hoofdprijs 1 op 345 miljard
lager dan de kosten van een lot. Bij de
Lotto bestaat de prijs in 84% van de gevallen alleen uit een nieuw lot.
De gemiddelde prijs van €14,46 bij de
Staatsloterij ligt maar een fractie hoger
dan de €13 die een lot kost.
We hebben ook gekeken naar de kans op
een prijs hoger dan €1000. Bij de Staatsloterij is die 1 op 11.075, bij de Oudejaarstrekking 1 op 3602.

verdeeld over alle andere loten die beginnen met de vier cijfers van de postcode.
Hoeveel er op een lot valt, is niet te voorspellen. Het bedrag is afhankelijk van
het aantal gekochte loten en het aantal
maanden dat iemand dit jaar al heeft
meegespeeld. We gaan er bijvoorbeeld
vanuit dat er binnen het winnende postcodegebied 28 loten verkocht zijn, die
alle even lang meespelen. Wie één lot
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heeft, krijgt bruto €714.286 en na aftrek
van kansspelbelasting €507.143. De buurman heeft vijf loten en krijgt €2.535.714.
Wie vooral meespeelt om er ﬁnancieel
beter van te worden kan het best kiezen
voor een loterij met een hoog nettouitkeringspercentage. Dat is het deel van
de inleg dat na inhouding van de kansspelbelasting wordt uitgekeerd.
De Staatsloterij is wettelijk verplicht
minstens 60% van de inleg aan prijzen
uit te keren en 15% af te dragen aan de

staat. Bij de Lotto is minimaal 47,5% bestemd voor prijzen. De Lotto moet minimaal 18% afdragen aan het goede doel.
De overige loterijen zijn verplicht minstens 50% van de inleg af te dragen aan
de begunstigden. De andere 50% is voor
de organisatie en de prijzenpot.
Toch presteert de Postcode Loterij het
een bedrag van 43,5% van de inleg uit te
keren aan prijzen. Hoe dat kan? De Postcode Loterij laat zich voor vele miljoenen
sponsoren door het bedrijfsleven.

De Nationale Grote Clubactie heeft nog
een ander soort vergunning. Dit is eigenlijk geen loterij, maar een fondsenwerver. Liefst 80% van de inleg moet naar
de goede doelen vloeien, in dit geval de
aangesloten clubs en verenigingen.

Naar de schatkist
Bij alle loterijen is de staat de grote winnaar. Van elke prijs vanaf €454 gaat 29%
aan kansspelbelasting naar de schatkist.
En de staat vangt de winst van de Staats-
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WAAR BLIJFT HET GELD?

Goede Doelen Loterijen
BankGiro Loterij

€120

50%

€9,25 33,6%

niet bekend 1 op 3

niet bekend

Postcode Loterij

€541

50%

€9,75 43,5%

niet bekend 1 op 3,6

niet bekend

VriendenLoterij

€90

50% €9,60 42,3%

niet bekend 1 op 4,6

niet bekend

Lotto
Cijferspel

€15

23%

Krasloten 5 x 1.000.000
Krasloten Flappen Krassen

€1

55,1%

€10 69,7%

45,5% 1 op 10

1 op 100

61,2% 1 op 3,5

1 op 8,1

€2

57,6%

56,7% 1 op 4,1

1 op 7,8

€1

51,1%

50,5% 1 op 4,9

1 op 10,9

€67

23%

€1,50 52,4%

51,2% 1 op 4,6

1 op 12,5

€243

23%

€2 53,5%

44,6% 1 op 5,7

1 op 35,6

€33

23%

€1,50 50,3%

49,1% 1 op 3,9

1 op 9,1

Dayzers

€38

17% € 3,50 69,6%

61,4% 1 op 2

1 op 1611

Jackpot

€102

Krasloten Klavertje 4
Krasloten 7 Klapper
Lotto
Lucky Day
Staatsloterij

85%

60,4% 1 op 18.000.000 1 op 18.000.000

17%

€13 66,7%

63,6% 1 op 1,8

1 op 6,7

Oudejaarstrekking

€120

17%

€26

72,5%

60,1% 1 op 1,9

1 op 30

Staatsloterij

€538

17%

€13 63,6%

61,1% 1 op 1,8

1 op 6,7

• BankGiro Loterij: lotprijs inclusief
Jackpot bedraagt €10,50.
• Postcode Loterij: prijs inclusief
StraatprijsVerdubbelaar €10,75.
• De inleg bij de Lotto is inclusief

8

17% €2/€4

€41

Koninginnedagtrekking
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de gratis loten.
• De prijs per inzet bij Lucky Day
loopt van €1,50 tot €22,50.
• De prijzen van de Krasloterij,
Staatsloterij, Jackpot Staatsloterij

en Oudejaarstrekking zijn na inhouding van 29% kansspelbelasting.
• De lotprijs van de Jackpot bedraagt €4 bij de Oudejaarstrekking
en €2 bij de overige trekkingen.
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Waarheen het loterijgeld gaat (2010)
100%
90%
80%
70%

loterij; dat was in 2010 €208 miljoen.
De Lotto heeft in 2010 €81,8 miljoen uitgekeerd aan goede doelen; 72,6% ging
naar sport, 9,9% naar welzijn, 8,8% naar
volksgezondheid en 8,7% naar cultuur.
De Goede Doelen Loterijen (Bankgiro-,
Postcode- en Vriendenloterij) hebben in
2010 €376 miljoen opgeleverd voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (35,4%), natuur en milieu (23,9%),
welzijn (17,4%), cultuur (13,8%), volksgezondheid (7,4%) en sport (2,1%).
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KANS OP DE HOOFDPRIJS

Goede Doelen Loterijen
BankGiro Loterij Jackpot

€710.000

1 op 1.950.000

1 op 93.750

Postcode Loterij

€497.000

1 op 793.333

1 op 297.500

VriendenLoterij

€710.000

1 op 10.112.208

1 op 3.733.738

€142.000

1 op 1.000.000

1 op 38.462

€1.000.000

1 op 500.000

1 op 192.308

€50.000

1 op 1.000.000

1 op 76.924

Lotto
Cijferspel
Krasloten 5 x 1.000.000
Krasloten Flappen Krassen
Krasloten Klavertje 4

€25.000

1 op 2.160.000

1 op 83.077

Krasloten 7 Klapper

€50.000

1 op 1.680.000

1 op 96.924

€5.325.000- 1 op 48.870.360
€9.585.000

1 op 3.759.258

Lotto
Lucky Day

€4.79.2500

1 op 8.911.711

1 op 7.712.058

€71.000

1 op 177.258

1 op 23.862

€7.500.000- 1 op 18.000.000
€27.500.000

1 op 1.483.516

Staatsloterij
Dayzers
Jackpot
Koninginnedagtrekking
Oudejaarstrekking
Staatsloterij

€2.100.000

1 op 3.500.000

1 op 1.750.000

€30.000.000

1 op 4.376.000

1 op 4.376.000

€1.000.000

1 op 3.400.000

1 op 1.700.000

Bij de Postcode Loterij gaat het om de gemiddelde hoofdprijs.
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Gratis loten

Gesponsorde cadeaus

Prijzengeld
incl. kansspelbelasting

‘Hang uw
geluk niet
aan de
grote klok’
Arjan van ’t
Veer, prijswinnaarbegeleider
Oudejaarsloterij:
‘Gefeliciteerd! U bent de gelukkige
winnaar van €30 miljoen.
Graag nodigen wij u uit
op het hoofdkantoor van
de Staatsloterij. Onder het
genot van een glas champagne vertel ik rustig wat
vanaf nu uw mogelijkheden
zijn. Loop niet te hard van
stapel, is mijn belangrijkste
advies. Zet een klein deel
van de prijs op uw betaalrekening en doe daar lekker gek mee. Denk over de
rest goed na. Als u er niet
uitkomt, dan kan ik u doorverwijzen voor ﬁnanciële
of psychologische begeleiding. Het belangrijkste is
dat u ervan gaat genieten.
Hang uw geluk niet gelijk
aan de grote klok, maar bedenk goed aan wie en wanneer u iets vertelt.’
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