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In artikel 9 van de Wet op de kansspelen is bepaald, dat 
de Staatsloterij ten hoogste zes loterijen per jaar houdt en dat 
elke loterij bestaat uit ten hoogste vijf series van elk 100 000 
loten. De aantallen der loterijen en series worden met inacht-
neming van de hiervoor vermelde maxima, door de Minister 
van Financiën bepaald. 

Nadat de Staatsloterij op 1 januari 1965 onder het bij de 
Wet op de kansspelen vernieuwde bestel was gaan werken met 
vijf loterijen per jaar en een uitgifte van vier series in de eerste 
loterij, bleek reeds dadelijk, dat de vraag naar loten aanmerke-
lijk groter was dan ten tijde van de behandeling van de wet was 
voorzien. Geleidelijk is toen de uitgifte vergroot doch reeds in 
de vierde loterij van dat jaar bleek, dat zelfs met een uitgifte 
van het maximaal bij de wet toegestane aantal van vijf series 
niet aan de vraag van het publiek kon worden voldaan. Om 
daaraan binnen de bij de wet gestelde grenzen toch nog zoveel 
mogelijk tegemoet te komen is in 1966 het aantal loterijen van 
5 op 6 per jaar gebracht. Desondanks blijkt de vraag naar staats-
loten ook nu nog aanmerkelijk groter te zijn dan de maximale 
uitgifte. 

Het gevolg hiervan is niet alleen dat het loten kopende pu-
bliek ontevreden is, maar ook dat velen, die teleurgesteld 
moeten worden, loten gaan kopen van buitenlandse loterijen. 
Daarbij komt nog dat agenten van deze loterijen in dit tekort 
aan staatsloten kennelijk aanleiding hebben gevonden om hun 
reclame in versterkte mate op ons land te richten. Omdat deze 
gevolgen van het tekort ongewenst zijn, dient naar het oordeel 
van de ondergetekenden door wijziging van de Wet op de kans-
spelen de mogelijkheid te worden geopend tot vergroting van 
het per loterij uit te geven aantal loten. 

Evenals in het verleden immer het geval was, ligt het in de 
bedoeling om bij aanvaarding van deze voorgestelde wets-
wijziging het aantal per loterij uit te geven loten slechts op te 
voeren naarmate de behoefte daaraan duidelijk aanwezig blijkt 
te zijn. 

De Minister van Financiën, 

A. VONDELING. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

W. HOEFNAGELS. 


