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Trekkingsprocedures SNL 

De Stichting Samenwerkende Non-Profit Loterijen (SNL) heeft vijf participanten die 

6 goede doelenloterijen organiseren. SNL is de vergunninghouder voor deze loterijen. 
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Hoe werkt een SNL-loterij? 

Met uitzondering van de KWF Loterij werken de SNL-loterijen als volgt. Lokale afdelingen, 

verenigingen, stichtingen, scholen en (Scouting)groepen die geld willen of nodig hebben 

voor sociale, culturele, sport-, jeugd- of welzijnsactiviteiten melden zich bij de SNL-

participant als deelnemer. Onder aansturing van de deelnemer gaan lokale vrijwilligers op 

pad om loten te verkopen voor 'hun' goede doel. De deelnemer zorgt ervoor dat alle 

verkochte loten bekend worden bij de SNL-loterij.  

 

De notaris trekt de winnende lotnummers en de prijswinnaars ontvangen hun prijs, mits 

ze ouder zijn dan 18 jaar. De opbrengst van de SNL-loterij wordt naar evenredigheid van 

de verkochte loten verdeeld onder de deelnemers. Zo dragen alle SNL-loterijen bij aan 

het versterken van het lokale klimaat op sociaal, cultureel, sport, jeugd en welzijn 

terrein. De bij de loterij aangesloten goede doelen(organisaties) zijn actief op het gebied 

van cultuur, maatschappelijk welzijn, jeugd, sport en lichamelijke vorming en 

natuurbehoud. Begunstigde goede doelen kunnen eerst dan een bijdrage uit de 

opbrengst van de loterij ontvangen nadat zij daartoe een overeenkomst met de 

betreffende SNL-participant hebben gesloten. 

 

Deelnemers voor de KWF Loterij worden door KWF Kankerbestrijding rechtstreeks 

geworven. Deelnemers maken de inleg via een bankoverschrijving over of machtigen 

KWF Kankerbestrijding om de inleg via automatische incasso af te schrijven. De notaris 

trekt de winnende lotnummers en de prijswinnaars ontvangen hun prijs, mits ze ouder 
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zijn dan 18 jaar. De opbrengst van de KWF Loterij komt ten goede aan de activiteiten van 

KWF Kankerbestrijding voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar en 

voorlichting geven over kanker. 

  

Trekking algemeen 

SNL-loterijen kennen verschillende trekkingsmomenten, de trekkingsdata worden bekend 

gemaakt op de website van de betreffende SNL-loterijen.  

Het prijzenpakket van een SNL-loterij bestaat uit een hoofdprijs en diverse andere 

prijzen, in natura of in geld. Prijzenpakketten worden, voorafgaand aan de trekking, 

bekend gemaakt via de website van de betreffende SNL-loterij.  

De prijsbepaling gebeurt of handmatig met bussen of met een computer waarbij gebruik 

wordt gemaakt van gecertificeerde programmatuur. 

 

 Trekking Prijs Prijsbepaling 

Jantje Beton 

Loterij 
November Prijzen in natura 

Handmatig met 

bussen 

Grote Clubactie 

Loterij 
December 

Prijzen in natura en 

geld 

Met behulp van 

computer 

SupportActie 

Loterij 

Binnen 10 dagen 

na afloop van elk 

kwartaal 

Prijzen in natura en 

geld 

Met behulp van 

computer 

Nationale Scouting 

Loterij 
December Prijzen in natura 

Handmatig met 

bussen 

Nationale 

Zonnebloem Loterij 
Oktober 

Prijzen in natura en 

geld 

Met behulp van 

computer 

De KWF Loterij 

Binnen 20 dagen 

na afloop van elk 

kwartaal 

Prijzen in natura 
Met behulp van 

computer 

 

De trekking wordt uitgevoerd onder toezicht van een notaris, waarbij de trekking of 

handmatig of met geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur plaatsvindt.  

Per trekking wordt door een notaris vastgesteld of en dat er gebruik wordt gemaakt van 

gecertificeerde programmatuur en dat er alleen betaalde loten in de trekking worden 

betrokken. De uitkomst van de trekking is een overzicht van lotnummers met 

bijbehorende prijzen.  

 

Voor de prijsbepaling die met behulp van bussen plaatsvindt wordt voor de hoofdprijzen 

een cijfer uit alle bussen getrokken (heel lotnummer). Door cijfers te trekken uit de 

daarmee corresponderende bussen worden prijzen op eindcijfers bepaalt.  

 

Om een gewonnen prijs te kunnen innen, maken deelnemers aan de loterij hun 

gegevens, inclusief geboortedatum, bekend aan de SNL-loterij. Aan minderjarigen 

worden geen prijzen uitgekeerd. 
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Trekkingsprocedure Grote Clubactie en SupportActie Loterij 

Elk lotnummer bestaat uit zeven cijfers. De Grote Clubactie Loterij en de SupportActie 

Loterij maken beide gebruik van een computer met gecertificeerde programmatuur om 

de trekking uit te voeren. De methode van prijsbepaling en vaststelling van winnaars is 

gecertificeerd door GLI Europe BV. Het doel van de certificering is om vast te stellen dat 

beïnvloeding van buitenaf is uitgesloten en dat het toevalskarakter van de trekking is 

gewaarborgd.  

 

Elke trekking kent een prijzenpakket, dat wil zeggen dat voor iedere trekking wordt 

bepaald welke prijzen er bij die trekking te verdelen zijn en hoeveel lotnummers er op 

een prijs mogen vallen. In de programmatuur zijn tevens alle lotnummers opgenomen, 

voorzien van een betaalstatus (betaald of niet betaald) en een verschijningsvorm 

(digitaal of fysiek).  

 

De notaris stelt per trekking vast dat gebruik wordt gemaakt van de gecertificeerde 

programmatuur en dat alleen betaalde loten meegaan in de trekking. Na deze 

vaststellingen voert hij de trekking uit door een klik in het programma.  

 

De uitkomst van elke trekkingsronde is vervolgens een (niet te bewerken) overzicht met 

lotnummers en bijbehorende prijzen waarop tijdens die trekking de verschillende prijzen 

zijn gevallen. De notaris stelt vervolgens vast dat alle prijzen uit de prijzenpot zijn 

toegekend aan de lotnummers.  

 

Notaris 

De trekking en prijsbepaling van beide loterijen zijn openbaar en vinden plaats onder 

notarieel toezicht. De notaris doet de trekking en maakt een proces-verbaal op van de 

trekking. 

 

Notariskantoor: DKT Notarissen Tilburg 

Notaris:  M.E.F. Ploum 

Adres:   Ellen Pankhurststraat 1 

   5032 MD Tilburg 

Telefoon:  013 - 54 94 949 
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Trekkingsprocedure Jantje Beton Loterij 

Elk lotnummer bestaat uit 8 cijfers. Bij de kansbepaling wordt van zes bussen gebruik 

gemaakt.  

 

• Bus A 

Bus A bevat het 3e getal van het lotnummer en bevat de cijfers 0/1/2/3. Mochten 

er meer dan 399.999 loten worden verkocht, wordt er aan Bus A het cijfer 4 

toegevoegd. 

• Bus B 

Bus B bevat het 4e getal van het lotnummer en bevat de cijfers 0-9. 

• Bus C 

Bus C bevat het 5e getal van het lotnummer en bevat de cijfers 0-9. 

• Bus D 

Bus D bevat het 6e getal van het lotnummer en bevat de cijfers 0-9. 

• Bus E 

Bus E bevat het 7e getal van het lotnummer en bevat de cijfers 0-9. 

• Bus F 

Bus F bevat het 8e getal van het lotnummer en bevat de cijfers 0-9. 

 

 

De prijzen worden toegekend aan hele lotnummers (Trekking uit Bus A t/m F) of op 

eindcijfers. Voorafgaand aan de trekking wordt bepaald welke prijzen aan hele 

lotnummers of aan eindcijfers worden toegekend. Afhankelijk van de hoeveelheid 

(toegekende) prijzen worden prijzen op eindcijfers getrokken uit Bus B t/m F, Bus C t/m 

F, Bus D t/m F of Bus E t/m F. 

 

Notaris 

De trekking en prijsbepaling zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht.  

De notaris doet de trekking en maakt een proces-verbaal op van de trekking. 

 

Notariskantoor: Van Doorne N.V. 

Adres:   Jachthavenweg 121 

   1081 KM Amsterdam 

Telefoon:  020 - 67 89 633 
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Trekkingsprocedure De KWF Loterij 

Elk lotnummer bestaat uit 11 cijfers. Het lotnummer is opgebouwd uit het relatienummer 

(8 cijfers lang) en een volgnummer (3 cijfers). 

De KWF Loterij maakt gebruik van een computer met gecertificeerde programmatuur om 

de trekking uit te voeren. De methode van prijsbepaling en vaststelling van winnaars is 

gecertificeerd door GLI Europe BV. Het doel van de certificering is om vast te stellen dat 

beïnvloeding van buitenaf is uitgesloten en dat het toevalskarakter van de trekking is 

gewaarborgd.  

 

Elke trekking kent een prijzenpakket, dat wil zeggen dat voor iedere trekking wordt 

bepaald welke prijzen er bij die trekking te verdelen zijn en hoeveel lotnummers er op 

een prijs mogen vallen. In de programmatuur zijn alle lotnummers opgenomen van 

betaalde loten.  

 

De notaris stelt per trekking vast dat gebruik wordt gemaakt van de gecertificeerde 

programmatuur en dat alleen betaalde loten meegaan in de trekking. Na deze 

vaststellingen  voert de notaris de trekking uit door een klik in het programma.  

 

De uitkomst van elke trekkingsronde is vervolgens een (niet te bewerken) overzicht met 

lotnummers en bijbehorende prijzen waarop tijdens die trekking de verschillende prijzen 

zijn gevallen. De notaris stelt vervolgens vast dat alle prijzen uit de prijzenpot zijn 

toegekend aan de lotnummers.  

 

Notaris 

De trekkingen en prijsbepaling van de KWF Loterij zijn openbaar en vinden plaats onder 

notarieel toezicht. De notaris doet de trekking en maakt een proces-verbaal op van de 

trekking. 

 

Notariskantoor: Notariskantoor Van Zaane 

Notaris:  J.W. van Zaane 

Adres:   Barentszplein 4D 

   1013 NJ Amsterdam 

Telefoon:  020 - 520 60 80 
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Trekkingsprocedure Nationale Scouting Loterij 

Elk lotnummer bestaat uit zes cijfers. Bij de kansbepaling wordt van drie bussen gebruik 

gemaakt.  

 

• Bus A 

In bus A gaan de nummers 10 t/m 90 (zijnde de eerste twee cijfers van het lot) 

(Nummerreeks is jaarlijks afhankelijk van de reeks uitgegeven lotnummers.) 

• Bus B 

In bus B gaan de nummers 00 t/m 99 (zijnde het derde en vierde cijfer van het 

lot)  

• Bus C 

In bus C gaan de nummers 00 t/m 99 ( zijnde de laatste twee cijfers van het lot)  

 

De Prijzen 1 t/m 7 vallen op hele lotnummers. (zes cijfers) (Trekking uit Bus A, B en C) 

Als na controle van het lot blijkt dat het lot , waarop een van de prijzen genummerd  

1 t/m 7 is gevallen, NIET is verkocht, zal voor die prijs een nieuwe trekking plaatsvinden. 

 

De prijzen genummerd 8 t/m 10 vallen op de laatste 5 cijfers. (Trekking uit Bus A, B en 

C, met dien verstande dat het eerste cijfer van het getrokken lotnummer dan niet van 

belang is, aangezien deze prijzen zullen worden toegekend aan alle lotnummers die op 

gemelde vijf cijfers eindigen en in Bus A zullen dan de nummers 00 t/m 99 zitten, zodat 

elk cijfer even vaak voorkomt.  

 

De prijzen genummerd 11 t/m 13 vallen op de laatste 4 cijfers. (Trekking uit Bus B en C). 

 

De prijzen genummerd 14 t/m 16 vallen op de laatste 3 cijfers. (Trekking uit Bus B en C 

met dien verstande dat het eerste cijfer van het getrokken nummer uit Bus B dan niet 

van belang is, aangezien deze prijzen zullen worden toegekend aan alle lotnummers die 

op gemelde drie cijfers eindigen.) 

 

Notaris 

De trekking en prijsbepaling zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht.  

De notaris doet de trekking en maakt een proces-verbaal op van de trekking. 

 

Notariskantoor: Spek & Van den Beld Notariaat 

Notaris:  M. Magnée 

Adres:   Hamersveldseweg 65 

   3833 GL Leusden 

Telefoon:  033 - 49 45 945 
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Trekkingsprocedure Nationale Zonnebloem Loterij 

Elk lotnummer bestaat uit 7 cijfers. De Nationale Zonnebloem Loterij maakt gebruik van 

een computer met gecertificeerde programmatuur om de trekking uit te voeren. De 

methode van prijsbepaling en vaststelling van winnaars is gecertificeerd door GLI Europe 

BV. Het doel van de certificering is om vast te stellen dat beïnvloeding van buitenaf is 

uitgesloten en dat het toevalskarakter van de trekking is gewaarborgd.  

 

Elke trekking kent een prijzenpakket, dat wil zeggen dat voor iedere trekking wordt 

bepaald welke prijzen er bij die trekking te verdelen zijn en hoeveel lotnummers er op 

een prijs mogen vallen. In de programmatuur zijn alle lotnummers opgenomen, voorzien 

van een verkoopstatus (verkocht of niet verkocht) en een verschijningsvorm (digitaal of 

fysiek). 

 

De notaris stelt vast dat gebruik wordt gemaakt van de gecertificeerde programmatuur 

en dat alleen betaalde loten meegaan in de trekking. Na deze vaststellingen voert hij de 

trekking uit door een klik in het programma.  

 

De uitkomst van elke trekkingsronde is vervolgens een (niet te bewerken) overzicht met 

lotnummers en bijbehorende prijzen waarop tijdens die trekking de verschillende prijzen 

zijn gevallen. De notaris stelt vervolgens vast dat alle prijzen uit de prijzenpot zijn 

toegekend aan de lotnummers.  

 

Notaris 

De trekking en prijsbepaling zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht.  

De notaris doet de trekking en maakt een proces-verbaal op van de trekking. 

 

Notariskantoor: DKT Notarissen Tilburg 

Notaris:  M.E.F. Ploum 

Adres:   Ellen Pankhurststraat 1 

   5032 MD Tilburg 

Telefoon:  013 – 54 94 949 

 

 


