Brussel, 6 juli 2022
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PERSBERICHT
Grootste EuroMillions-Jackpot ooit: er valt € 230.000.000 te winnen op vrijdag 8 juli
Voor de eerste keer sinds haar oprichting in 2004, heeft de EuroMillions-Jackpot haar plafond bereikt van 230
miljoen euro. Nooit eerder viel er meer te winnen met het populaire Europese trekkingsspel dan aanstaande
vrijdag 8 juli.
Gisteren, dinsdag 5 juli, was er in geen van de negende deelnemende EuroMillions-landen een speler met de
vijf juiste nummers en twee juiste sterren. Dat maakt dat de Jackpot van € 217.000.000 opnieuw stijgt, en dit
keer tot liefst € 230.000.000, een record in de geschiedenis van EuroMillions. Het vorige record dateert van
15 oktober 2021. Toen won een Franse speler de Jackpot van € 220.000.000.
Op dit moment is het plafond van de EuroMillions-Jackpot vastgelegd op 230 miljoen euro. Als er vrijdag 8 juli
opnieuw geen winnaar is in rang 1, dan blijft het Jackpotbedrag geplafonneerd voor de vier trekkingen die
volgen. Als er bij de vijfde trekking nog steeds geen winnaar is in rang 1, dan wordt de Jackpot verdeeld over
de winnaars in rang 2 of in de eerstvolgende rang met minstens één winnaar.
Van zodra de recordjackpot van € 230.000.000 gewonnen is, wordt het maximum voor de volgende cyclus
gezet op € 240.000.000 en dat tot we een cyclus bereiken van € 250.000.000. Dat is het absoluut vastgelegde
maximum die de EuroMillions-Jackpot kan bereiken.
Het hele proces en de regels van een recordjackpot zijn tevens uitgelegd in dit handige duidingsfilmpje
Ter herinnering: EuroMillions is een trekkingsspel van de Nationale Loterij, georganiseerd als samenwerking
tussen 9 Europese landen: België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk,
Zwitserland en Luxemburg. Met EuroMillions maak je elke dinsdag en vrijdag kans om schandalig rijk te
worden met een Jackpot die schommelt tussen de € 17.000.000 en € 230.000.000. Bovendien winnen elke
week 600 spelers sowieso € 500 dankzij de My Bonus op elk spelticket.
In België waren er sinds de oprichting in 2004 al 35 winnaars van de EuroMillions-Jackpot. De grootste
Jackpot gewonnen door een Belg was in oktober 2016. Een Brusselaar won toen de Jackpot van 168 miljoen
euro. De laatste grote winnaar in België dateert van augustus 2021, toen een Vlaams koppel een bedrag won
van € 21.214.762.
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De Nationale Loterij blijft trouw aan haar identiteit als “loterij” :

- transparante en verantwoorde spelproducten
- 6,4 miljoen spelers in 2021
- kleine inzetbedragen : gemiddeld 5,2 euro
- een matige spelfrequentie
- 345 miljoen, ofte 100 % van de winst, vloeit terug naar de samenleving.
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Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met:
Joke Vermoere
Hoofd Communicatie Nationale Loterij
+32 477 21.24.36 - joke.vermoere@nationale-loterij.be
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