Brussel, 15 januari 2021

PERSMEDEDELING
De Nationale Loterij: ‘Meer dan ooit, meer dan spelen!’
15 miljoen subsidies extra voor de goede doelen.
Ondanks de onvoorziene crisis die veroorzaakt werd door de verspreiding van het coronavirus, is de Nationale Loterij erin geslaagd
haar omzet op peil te houden.
Dit goede resultaat toont aan dat de strategie die de Nationale Loterij al enkele jaren toepast, wel degelijk werkt. Die strategie steunt
op een sterk principe: veel spelers, kleine inzetten, een spel dat van nature verantwoord is en is opgebouwd rond een aanbod aan
iconische spelen, dicht staan bij alle Belgen, onder meer via de ondersteuning van de goede doelen.

‘De Nationale Loterij maakt meer dan ooit z’n rol waar’
"Heel wat Belgen nemen deel aan onze spelen voor een klein bedrag. Ze beleven er plezier aan, het biedt hen een kans om te winnen
en het laat hen ook toe om talloze initiatieven te steunen op maatschappelijk, cultureel en wetenschappelijk gebied", onderstreept
Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van de Nationale Loterij.
Ter herinnering: in ‘2019’ bedroeg de omzet 1,442 miljard euro. Voor ‘2020’ bedraagt de omzet 1,436 miljard euro. De Nationale
Loterij bestendigt dus haar duurzame groei. Dankzij haar strategie kent ze een gemiddelde groei van 4,5% per jaar, over de loop
van de laatste 5 jaar.
Eind 2020 beschikte de Nationale Loterij over 7.743 verkooppunten, een netwerk dat uitgebreider is dan ooit en zich uitstrekt over
het hele grondgebied en dus dicht bij de speler staat.
De dagbladhandels blijven de bevoorrechte partners van de Nationale Loterij. Ze zorgen voor 50% van de totale omzet.
De digitale verkoop blijft erop vooruitgaan en heeft gezorgd voor 23% van de omzet. 56% van de digitale omzet is afkomstig van mobile
(smartphone en tablet).
In 2020 hebben 94.146.632 winnaars 817.587.974 euro onder elkaar verdeeld.
Het succes van Lotto, in zijn in 2018 herwerkte formule, houdt aan. Dit spel waar onze spelers zo vertrouwd mee zijn, heeft zijn beste
verkoopresultaat sinds 2013 neergezet, nl. 444 miljoen euro.
Voor EuroMillions is het een moeilijk jaar geweest (496 miljoen euro). De verklaring hiervoor ligt bij de jackpots, die niet het niveau
gehaald hebben van 2019. Ter herinnering: omwille van het coronavirus zag de Spaanse loterij zich gedwongen gedurende meerdere
maanden af te haken. EuroMillions bleek ook het meest Covid-19 gevoelig spel in het aanbod van de Nationale Loterij.
De instant-spelen blijven hun groeipad volgen en hebben een omzet bereikt van 392 miljoen.
"Ik ben verheugd dat de Loterij de afgelopen jaren minder afhankelijk is geworden van de jackpots en dat de diversificatie van ons
aanbod en onze speelkanalen werkt. Het is die strategie die ons in staat stelt om een duurzame groei voor te leggen en de externe
schokken, zoals die veroorzaakt door het coronavirus, op te vangen. We zijn vast van plan deze strategie aan te houden in de komende
jaren", verzekert de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij.
Dankzij haar spelers zal de Nationale Loterij dit jaar meer dan 335 miljoen euro kunnen herinvesteren in de Belgische samenleving.
Een verhoging met 15 miljoen ten opzichte van vorig jaar!
"Via de monopolierente die we betalen aan de Staat (135 miljoen) en via de 200 miljoen subsidies die we zullen toekennen aan de heel
talrijke liefdadigheidsorganisaties die die hulp in de huidige context heel hard nodig hebben, zijn het uiteindelijk de gemeenschap en
de samen-leving die de winnaars zijn van de goede resultaten van de Nationale Loterij. Meer dan ooit is de Nationale Loterij, meer
dan spelen alleen", besluit Jannie Haek.

In 2020 is de Nationale Loterij trouw gebleven aan haar identiteit als loterij:
- transparante en verantwoorde spelen
- een groot aantal spelers: 6,4 miljoen
- kleine inzetten: gemiddeld 5,2 euro
- gematigde speelfrequentie: 43,1 speelmomenten per jaar
- 100% van de winst geherinvesteerd in de gemeenschap
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*De weergave op het Belgisch grondgebied van de grote winnaars in 2020 voor onze verschillende
loterijspelen is volledig willekeurig en duidt geen specifieke plaats aan (aangezien wij nog niet over
volledige informatie beschikken op het ogenblik dat dit document wordt gerealiseerd).
Voor de “andere krasspelen” is het aantal punten op de kaart lager dan het
werkelijk aantal winnaars om reden van leesbaarheid.
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