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Hoofdstuk 1. – Algemene bepaling
Artikel 1. De loterijen met biljetten “20X the money”, “50X the money” en “100X the money” zijn
loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze worden georganiseerd overeenkomstig het
koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare
loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.
Hoofdstuk 2. – Bepalingen betreffende “20X the money”
Art.2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met
biljetten, genaamd “20X the money”.
Art.3. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000
of op veelvouden van 1.250.000.
De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 2 euro.
Art.4. Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald
op 320.578, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:
Aantal loten

TOTAAL

1
2
5
20
50
1.000
2.000
3.000
24.000
48.000
232.500
10.000
320.578

Bedrag van de loten
(euro)

Totaal bedrag van de loten
(euro)

50.000
5.000
500
200
100
40
20
10
8
6
4
2
TOTAAL

50.000
10.000
2.500
4.000
5.000
40.000
40.000
30.000
192.000
288.000
930.000
20.000
1.611.500

1 winstkans op
1.250.000
625.000
250.000
62.500
25.000
1.250
625
416,67
52,08
26,04
5,38
125
TOTAAL
3,90

Art.5.§1. Op de voorkant van het biljet staan twee volledig afzonderlijke spelen, genaamd spel 1 en
spel 2.
Elk spel bestaat uit vier onderscheiden speelzones, genaamd de speelzone “UW NUMMER - VOTRE
NUMÉRO - IHRE ZAHL”, de speelzone “WINNENDE NUMMERS – NUMÉROS GAGNANTS GEWINNZAHLEN”, de speelzone “WINST – GAIN - GEWINN” en de speelzone “MULTIPLIER”
(vermenigvuldiger). De speelzone “UW NUMMER - VOTRE NUMÉRO - IHRE ZAHL” en de speelzone
“WINNENDE NUMMERS – NUMÉROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN” worden samen de “nummersspeelzones” genoemd.
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§2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “uw nummer-speelzone” bedekt, verschijnt
een nummer, dat werd gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “winnende nummers-speelzone” bedekt,
verschijnen drie verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en
99.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “winst-speelzone” bedekt, verschijnt een in
Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken "€", dat werd gekozen uit
de in artikel 4 bedoelde loten.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "multiplier-speelzone" bedekt, verschijnt de
vermelding "X1", X2", “X3”, “X4”, “X5”, “X10” of "X20".
§3. Een spel is winnend wanneer het nummer in de "uw nummer-speelzone” overeenstemt met één
van de drie nummers in de “winnende nummers-speelzone”. Die twee overeenstemmende nummers
worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het spel het lotenbedrag toe dat wordt
vermeld in de “winst-speelzone”.
Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één of twee winnende paren bevatten. Twee winnende
paren geven recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de gecumuleerde lotenbedragen die
worden vermeld in de “winst-speelzone” van de twee betreffende spelen. Een spel kan slechts één
winnend paar bevatten.
Het spel dat geen enkel winnend paar bevat, is altijd verliezend.
§ 4. In het geval dat de "nummers-speelzone" van een spel een winnend paar bevat, wordt het
toegekende lotenbedrag vermenigvuldigd met twee, drie, vier, vijf, tien of twintig, indien na het
afkrassen in de "multiplier-speelzone" respectievelijk de vermelding "X2", “X3”, “X4”, “X5”, “X10” of
"X20" vermeld staat.
Een winnend spel kan in de "multiplier-speelzone" ook de vermelding "X1" bevatten. De vermelding
"X1" is geen vermenigvuldiger, maar bevestigt enkel het door één winnend paar toegekend
lotenbedrag, zonder dit lotenbedrag te verhogen.
De "multiplier-speelzone" kent op zich geen lotenbedrag toe. Indien het biljet geen winnend paar
inhoudt, heeft de “multiplier-speelzone” geen gevolgen.
§5. Een “nummers-speelzone” die recht geeft op een lot van:
1° 2 euro, 500 euro, 5.000 euro of 50.000 euro, bevat slechts één winnend paar. Dat bedrag wordt
in de "multiplier-speelzone" bevestigd met de vermelding "X1";
2° 4 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt
toegepast of twee winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval
4 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het
tweede geval 2 euro vermenigvuldigd met twee of in het derde geval 2 euro en 2 euro;
3° 6 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 3 ("X3") wordt
toegepast of twee winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval
6 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het
tweede geval 2 euro vermenigvuldigd met drie of in het derde geval 4 euro en 2 euro;
4° 8 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 4 ("X4") wordt
toegepast of twee winnende paren die elk een bedrag toekennen of twee winnende paren die elk een
ander bedrag toekennen. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 8 euro,
bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval
2 euro vermenigvuldigd met vier, in het derde geval 4 euro en 4 euro of in het vierde geval 6 euro
en 2 euro;
5° 10 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5")
wordt toegepast of twee winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 10 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 2 euro vermenigvuldigd met vijf of in het derde geval 6 euro en 4 euro;
6° 20 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 10 ("X10")
wordt toegepast. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 20 euro, bedrag
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dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", of in het tweede geval 2
euro vermenigvuldigd met tien;
7° 40 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 20 ("X20")
wordt toegepast. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 40 euro, bedrag
dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", of in het tweede geval 2
euro vermenigvuldigd met twintig;
8° 100 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 10 ("X10")
wordt toegepast. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 100 euro, bedrag
dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", of in het tweede geval 10
euro vermenigvuldigd met tien;
9° 200 euro, bevat één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 20 ("X20") wordt toegepast. Het
bedrag dat toegekend wordt, beloopt 10 euro vermenigvuldigd met twintig.
Hoofdstuk 3. – Bepalingen betreffende “50X the money”
Art.6. Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met
biljetten, genaamd “50X the money”.
Art.7. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000
of op veelvouden van 1.250.000.
De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 5 euro.
Art.8. Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op
347.578, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:
Aantal loten
1
2
5
20
50
1.000
1.500
2.500
25.000
50.000
250.000
17.500
TOTAAL 347.578

Bedrag van de loten
(euro)
200.000
10.000
2.500
500
250
100
50
25
20
15
10
5

Totaal bedrag van de loten
(euro)
200.000
20.000
12.500
10.000
12.500
100.000
75.000
62.500
500.000
750.000
2.500.000
87.500
TOTAAL
4.330.000

1 winstkans op
1.250.000
625.000
250.000
62.500
25.000
1.250
833,33
500
50
25
5
71,43
TOTAAL
3,60

Art.9. §1. Op de voorkant van het biljet staan vijf volledig afzonderlijke spelen, genaamd spel 1, 2,
3, 4 en 5.
Elk spel bestaat uit vier onderscheiden speelzones, genaamd de speelzone “UW NUMMER - VOTRE
NUMÉRO - IHRE ZAHL”, de speelzone “WINNENDE NUMMERS – NUMÉROS GAGNANTS GEWINNZAHLEN”, de speelzone “WINST – GAIN - GEWINN” en de speelzone “MULTIPLIER”
(vermenigvuldiger). De speelzone “UW NUMMER - VOTRE NUMÉRO - IHRE ZAHL” en de speelzone
“WINNENDE NUMMERS – NUMÉROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN” worden samen de “nummersspeelzones” genoemd.
§2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “uw nummer-speelzone” bedekt, verschijnt
een nummer, dat werd gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “winnende nummers-speelzone” bedekt,
verschijnen drie verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en
99.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “winst-speelzone” bedekt, verschijnt een in
Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken "€", dat werd gekozen uit
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de in artikel 8 bedoelde loten.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "multiplier-speelzone" bedekt, verschijnt de
vermelding "X1", X2", “X3”, “X4”, “X5”, “X10”, "X20" of “X50”.
§3. Een spel is winnend wanneer het nummer in de "uw nummer-speelzone” overeenstemt met één
van de drie nummers in de “winnende nummers-speelzone”. Die twee overeenstemmende nummers
worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het spel het lotenbedrag toe dat wordt
vermeld in de “winst-speelzone”.
Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één, twee, drie of vier winnende paren bevatten. Twee,
drie of vier winnende paren geven recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de gecumuleerde
lotenbedragen die worden vermeld in de “winst-speelzone” van de twee, drie of vier betreffende
spelen. Een spel kan slechts één winnend paar bevatten.
Het spel dat geen enkel winnend paar bevat, is altijd verliezend.
§ 4. In het geval dat de "nummers-speelzone" van een spel een winnend paar bevat, wordt het
toegekende lotenbedrag vermenigvuldigd met twee, drie, vier, vijf, tien, twintig of vijftig, indien na
het afkrassen in de "multiplier-speelzone" respectievelijk de vermelding "X2", “X3”, “X4”, “X5”,
“X10”, "X20" of “X50” vermeld staat.
Een winnend spel kan in de "multiplier-speelzone" ook de vermelding "X1" bevatten. De vermelding
"X1" is geen vermenigvuldiger, maar bevestigt enkel het door één winnend paar toegekend
lotenbedrag, zonder dit lotenbedrag te verhogen.
De "multiplier-speelzone" kent op zich geen lotenbedrag toe. Indien het biljet geen winnend paar
inhoudt, heeft de “multiplier-speelzone” geen gevolgen.
§5. Een “nummers-speelzone” die recht geeft op een lot van:
1° 5 euro, 2.500 euro, 10.000 euro of 200.000 euro, bevat slechts één winnend paar. Dat bedrag
wordt in de "multiplier-speelzone" bevestigd met de vermelding "X1";
2° 10 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2")
wordt toegepast of twee winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 10 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 5 euro vermenigvuldigd met twee of in het derde geval 5 euro en 5 euro;
3° 15 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 3 ("X3")
wordt toegepast of twee winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 15 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 5 euro vermenigvuldigd met drie of in het derde geval 10 euro en 5 euro;
4° 20 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 4 ("X4")
wordt toegepast of drie winnende paren die elk een bedrag toekennen. De bedragen die toegekend
worden, belopen in het eerste geval 20 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt
bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 5 euro vermenigvuldigd met vier of in het
derde geval 10 euro en 5 euro en 5 euro;
5° 25 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5")
wordt toegepast of drie winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 25 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 5 euro vermenigvuldigd met vijf of in het derde geval 10 euro en 10 euro en 5
euro;
6° 50 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 10 ("X10")
wordt toegepast of drie winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 50 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 5 euro vermenigvuldigd met tien of in het derde geval 25 euro en 15 euro en 10
euro;
7° 100 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 20 ("X20")
wordt toegepast of vier winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 100 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 5 euro vermenigvuldigd met twintig of in het derde geval 50 euro en 25 euro en 15
euro en 10 euro;
8° 250 euro, bevat één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 50 ("X50") wordt toegepast. Het
bedrag dat toegekend wordt, beloopt 5 euro vermenigvuldigd met vijftig;
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9° 500 euro, bevat één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 50 ("X50") wordt toegepast. Het
bedrag dat toegekend wordt, beloopt 10 euro vermenigvuldigd met vijftig.
Hoofdstuk 4. – Bepalingen betreffende “100X the money”
Art.10. Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met
biljetten, genaamd “100X the money”.
Art.11. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op
1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.
De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 10 euro.
Art.12. Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald
op 379.163, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:
Aantal loten
1
4
8
50
100
1.000
1.500
2.000
22.000
52.000
236.500
64.000
TOTAAL 379.163

Bedrag van de loten
(euro)

Totaal bedrag van de loten
(euro)

500.000
25.000
5.000
1.000
500
200
100
50
40
30
20
10
TOTAAL

500.000
100.000
40.000
50.000
50.000
200.000
150.000
100.000
880.000
1.560.000
4.730.000
640.000
9.000.000

1 winstkans op
1.250.000
312.500
156.250
25.000
12.500
1.250
833,33
625
56,82
24,04
5,29
19,53
TOTAAL
3,30

Art.13. §1. Op de voorkant van het biljet staan tien volledig afzonderlijke spelen, genaamd spel 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.
Elk spel bestaat uit vier onderscheiden speelzones, genaamd de speelzone “UW NUMMER - VOTRE
NUMÉRO - IHRE ZAHL”, de speelzone “WINNENDE NUMMERS – NUMÉROS GAGNANTS GEWINNZAHLEN”, de speelzone “WINST – GAIN - GEWINN” en de speelzone “MULTIPLIER”
(vermenigvuldiger). De speelzone “UW NUMMER - VOTRE NUMÉRO - IHRE ZAHL” en de speelzone
“WINNENDE NUMMERS – NUMÉROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN” worden samen de “nummersspeelzones” genoemd.
§2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “uw nummer-speelzone” bedekt, verschijnt
een nummer, dat werd gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “winnende nummers-speelzone” bedekt,
verschijnen drie verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en
99.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “winst-speelzone” bedekt, verschijnt een in
Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken "€", dat werd gekozen uit
de in artikel 12 bedoelde loten.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "multiplier-speelzone" bedekt, verschijnt de
vermelding "X1", X2", “X3”, “X4”, “X5”, “X10”, "X20", “X50” of “X100”.
§3. Een spel is winnend wanneer het nummer in de "uw nummer-speelzone” overeenstemt met één
van de drie nummers in de “winnende nummers-speelzone”. Die twee overeenstemmende nummers
worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het spel het lotenbedrag toe dat wordt
vermeld in de “winst-speelzone”.

6
Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één, twee, drie of vier winnende paren bevatten. Twee,
drie of vier winnende paren geven recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de gecumuleerde
lotenbedragen die worden vermeld in de “winst-speelzone” van de twee, drie of vier betreffende
spelen. Een spel kan slechts één winnend paar bevatten.
Het spel dat geen enkel winnend paar bevat, is altijd verliezend.
§ 4. In het geval dat de "nummers-speelzone" van een spel een winnend paar bevat, wordt het
toegekende lotenbedrag vermenigvuldigd met twee, drie, vier, vijf, tien, twintig, vijftig of honderd,
indien na het afkrassen in de "multiplier-speelzone" respectievelijk de vermelding "X2", “X3”, “X4”,
“X5”, “X10”, "X20", “X50” of “X100” vermeld staat.
Een winnend spel kan in de "multiplier-speelzone" ook de vermelding "X1" bevatten. De vermelding
"X1" is geen vermenigvuldiger, maar bevestigt enkel het door één winnend paar toegekend
lotenbedrag, zonder dit lotenbedrag te verhogen.
De "multiplier-speelzone" kent op zich geen lotenbedrag toe. Indien het biljet geen winnend paar
inhoudt, heeft de “multiplier-speelzone” geen gevolgen.
§5. Een “nummers-speelzone” die recht geeft op een lot van:
1° 10 euro, 5.000 euro, 25.000 euro of 500.000 euro, bevat slechts één winnend paar. Dat bedrag
wordt in de "multiplier-speelzone" bevestigd met de vermelding "X1";
2° 20 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2")
wordt toegepast of twee winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 20 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met twee of in het derde geval 10 euro en 10 euro;
3° 30 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 3 ("X3")
wordt toegepast of twee winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 30 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met drie of in het derde geval 20 euro en 10 euro;
4° 40 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 4 ("X4")
wordt toegepast of drie winnende paren die elk een bedrag toekennen. De bedragen die toegekend
worden, belopen in het eerste geval 40 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt
bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met vier of in het
derde geval 20 euro en 10 euro en 10 euro;
5° 50 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5")
wordt toegepast of drie winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 50 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met vijf of in het derde geval 30 euro en 10 euro en 10
euro;
6° 100 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 10 ("X10")
wordt toegepast of vier winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 100 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met tien of in het derde geval 40 euro en 30 euro en 20
euro en 10 euro;
7° 200 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 20 ("X20")
wordt toegepast of vier winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 200 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met twintig of in het derde geval 100 euro en 50 euro en
30 euro en 20 euro;
8° 500 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 50 ("X50")
wordt toegepast of vier winnende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 500 euro, bedrag dat in de "multiplier-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in
het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met vijftig of in het derde geval 200 euro en 200 euro en
50 euro en 50 euro;
9° 1.000 euro, bevat één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 100 ("X100") wordt toegepast.
Het bedrag dat toegekend wordt, beloopt 10 euro vermenigvuldigd met honderd.
Hoofdstuk 5. – Gemeenschappelijke bepalingen
Art.14. §1. Elk nummer vermeld in de “nummers-speelzone” bestaat uit twee cijfers tussen 0 en 9.
Dit nummer vormt een ondeelbaar geheel, waarvan de cijfers niet afzonderlijk mogen worden
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beschouwd.
§2. Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine
lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten,
worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 40 euro. De
som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in
cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld
bedrag dat niet minder mag bedragen dan 40 euro.

Dit formaat van reglement werd opgemaakt door de Nationale Loterij voor een betere leesbaarheid. Enkel het
koninklijk besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad is rechtsgeldig.

