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-SPECIFIEKE UITGIFTEVOORSCHRIFTEN- 
 

(K.B. 30.05.2021 – B.S. 04.06.2021) 
 

 
Artikel 1. De loterij met biljetten “21”  is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze 
wordt 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. 
 
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.2. Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald 
op 453.938, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel: 
 

Aantal loten Bedrag van de loten (euro) Totaal bedrag van de loten (euro) 1 winstkans op 

1 210.000 210.000 1.250.000 
12 1.000 12.000 104.166,67 
25 500 12.500 50.000 
50 200 10.000 25.000 

100 100 10.000 12.500 
500 75 37.500 2.500 

1.000 50 50.000 1.250 
3.000 40 120.000 416,67 
6.000 30 180.000 208,33 
5.000 25 125.000 250 

12.000 20 240.000 104,17 
18.000 15 270.000 69,44 

210.000 10 2.100.000 5,95 
198.250 5 991.250 6,31 

TOTAAL   453.938  TOTAAL         4.368.250 TOTAAL           2,75 
 
Art.3.§1. Op de voorkant van de biljetten staan  vier duidelijk onderscheiden speelzones, genaamd 
“spel 1”, “spel 2”, “spel 3” en “Bonuskaart”. 
 
Op of bij deze speelzones worden respectievelijk de vermeldingen "Spel – Jeu – Spiel 1”, "Spel – Jeu 
– Spiel 2”, "Spel – Jeu – Spiel 3” en "Carte Bonus-Kaart-Karte" weergegeven. 
 
Spel 1, 2 en 3 bestaan elk uit een te openen venster, zonder het los te maken van het biljet. In 
afwijking van artikel 1, tweede lid, en artikel 3, eerste lid, van 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, dient de speelzone niet enkel afgekrast te 
worden om te ontdekken of er al dan niet een lot werd gewonnen, maar dient de speelzone dus 
eerst geopend, en vervolgens afgekrast te worden zoals bepaald in paragraaf 2. 
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§2. Na het openen van de vensters van de drie spelen, ontdekt de speler de speelruimten “Uw 2 
kaarten” en “Bank”. In de speelruimte “Uw 2 kaarten”, die zich op de keerzijde van het venster 
bevindt, zijn 2 kaarten weergegeven met elk een waarde die kan gaan van 2 tot en met 11. De 
waarde van de aas (11), koning (10), koningin (10) en boer (10) is op de kaart vermeld. Tussen de 
twee kaarten bevindt zich een plusteken (+).  
 
Vervolgens dient de speler de speelruimte “Bank” van elk spel te krassen, waarna een getal 
verschijnt, dat kan gaan van 17 tot en met 20, en een lotenbedrag, uitgedrukt in Arabische cijfers, 
voorafgegaan door het teken "€" en gekozen uit de loten bedoeld in artikel 2.  
 
Tot slot dient de speler de speelzone “Bonuskaart” te krassen, waarin een getal verschijnt dat kan 
gaan van 2 tot en met 9. 
 
§3. Indien binnen eenzelfde spel de som van de punten van de twee kaarten in de speelruimte “Uw 
2 kaarten” en van het getal in de speelzone “Bonuskaart” hoger is dan het getal vermeld in de 
speelruimte “Bank”, maar lager is dan 21, dan is het spel winnend. De som bedraagt in dat geval 
18, 19 of 20. De  speler wint dan het lotenbedrag dat in het overeenkomstige spel wordt vermeld.  
 
Het spel kan ook winnend zijn indien binnen eenzelfde spel de som van de punten van de twee 
kaarten in de speelruimte “Uw 2 kaarten” gelijk is aan 21. In dat geval wint de speler het dubbele 
van het lotenbedrag vermeld in het overeenkomstige spel. Indien bijgevolg de som van de punten 
van de twee kaarten in de speelruimte “Uw 2 kaarten” gelijk is aan 21, dient het getal vermeld in de 
speelzone “Bonuskaart” niet opgeteld te worden bij de punten van deze twee kaarten. 
 
Het biljet dat geen enkel van de twee in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen te zien geeft, is 
altijd verliezend. Bij een verliezend spel is de som van de punten van de twee kaarten in de 
speelruimte “Uw 2 kaarten” en van het getal in de speelzone “Bonuskaart” hetzij 14, 15, 16, 17, 18 
of 19, en ook in ieder geval een som lager dan het getal vermeld in de speelruimte “Bank”, hetzij 22 
of meer. Bij een verliezend spel waarbij de som van de punten van de twee kaarten in de 
speelruimte “Uw 2 kaarten” en van het getal in de speelzone “Bonuskaart” 22 of meer is, is de som 
van punten van de twee kaarten in de speelruimte “Uw 2 kaarten” lager dan het getal vermeld in de 
speelruimte “Bank”. 
 
§4. De som van de punten van de twee kaarten in de speelruimte “Uw 2 kaarten” is nooit hetzelfde 
als het getal vermeld in de speelruimte “Bank”. Evenmin kan de som van de punten van de twee 
kaarten in de speelruimte “Uw 2 kaarten” en het getal in de speelzone “Bonuskaart” hetzelfde zijn 
als het getal vermeld in de speelruimte “Bank”. 
 
 
§5. Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één, twee of drie winnende spelen bevatten. In een 
dergelijk geval geven twee of drie winnende spelen recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met 
de gecumuleerde lotenbedragen die worden vermeld in de twee of drie overeenkomstige 
speelruimtes “Bank". 
 
De bonuskaart kent op zich nooit een lotenbedrag toe. 
 
De kleuren harten, schoppen, ruiten en klaveren, die willekeurig worden weergegeven op de 
kaarten, hebben geen betekenis in het spel. 
 
§6. Een getal of punt vermeld in spel 1, 2 en 3 en in de speelzone “Bonuskaart”, dat bestaat uit 
twee cijfers tussen 0 en 9, vormt een ondeelbaar geheel, waarvan de cijfers niet afzonderlijk mogen 
worden beschouwd.  
 
§7. Een biljet dat recht geeft op een lot van: 
 
1° 5 euro, 500 euro, 1.000 euro of 210.000 euro, bevat slechts één winnend spel; 
 
2° 10 euro, bevat één winnend spel, één winnend spel waarvan het lotenbedrag verdubbeld wordt of 
twee winnende spelen. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 10 euro, in 
het tweede geval 5 euro vermenigvuldigd met 2 en in het derde geval 5 euro en 5 euro; 
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3° 15 euro, bevat één of twee winnende spelen. De bedragen die toegekend worden, belopen in 
het eerste geval 15 euro en in het tweede geval 10 euro en 5 euro; 
 
4° 20 euro, bevat één winnend spel, één winnend spel waarvan het lotenbedrag verdubbeld wordt of 
drie winnende spelen. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 20 euro, in 
het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met 2 en in het derde geval 10, 5 en 5 euro; 
 
5° 25 euro, bevat één winnend spel of twee winnende spelen met één spel waarvan het lotenbedrag 
verdubbeld wordt. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 25 euro, en in 
het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met 2, en 5 euro; 
 
6° 30 euro, bevat één winnend spel, één winnend spel waarvan het lotenbedrag verdubbeld wordt of 
twee winnende spelen met één spel waarvan het lotenbedrag verdubbeld wordt. De bedragen die 
toegekend worden, belopen in het eerste geval 30 euro, in het tweede geval 15 euro 
vermenigvuldigd met 2 en in het derde geval 10 euro vermenigvuldigd met 2, en 10 euro; 
 
7° 40 euro, bevat één winnend spel of twee winnende spelen met één spel waarvan het lotenbedrag 
verdubbeld wordt. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 40 euro en in het 
tweede geval 15 euro vermenigvuldigd met 2, en 10 euro; 
 
8° 50 euro, bevat één winnend spel of twee winnende spelen met één spel waarvan het lotenbedrag 
verdubbeld wordt. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 50 euro, en in 
het tweede geval 20 euro vermenigvuldigd met 2, en 10 euro; 
 
9° 75 euro, bevat één winnend spel of drie winnende spelen. De bedragen die toegekend worden, 
belopen in het eerste geval 75 euro en in het tweede geval 30, 25 en 20 euro; 
 
10° 100 euro, bevat één winnend spel of één winnend spel waarvan het lotenbedrag verdubbeld 
wordt. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 100 euro en in het tweede 
geval 50 euro vermenigvuldigd met 2; 
 
11° 200 euro, bevat één winnend spel of drie winnende spelen. De bedragen die toegekend worden, 
belopen in het eerste geval 200 euro en in het tweede geval 100, 75 en 25 euro. 
 
Art.4. 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 50 euro. 
 
Art.5. Het koninklijk besluit van 13 september 2018 tot bepaling van de specifieke 
uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij 
georganiseerde openbare loterij, wordt opgeheven. 
 
De biljetten uitgegeven in overeenstemming met het in het vorige lid bedoelde koninklijk besluit 
mogen worden verkocht tot en met 6 juni 2021 en blijven onderworpen aan de in dat besluit 
geformuleerde regels. 
 

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. 

 
 


