
december 2019 
NATIONALE LOTERIJ   
Naamloze vennootschap van publiek recht 
(Wet van 19 april 2002) 
 
BELLIARDSTRAAT 25-33 
1040 BRUSSEL 
 
Tel. 02/238.45.11 

PICK-3  
-REGLEMENT- 

 
(K.B. 09.08.2002 - B.S 31.08.2002)   

 
gewijzigd bij 

 
(K.B. 23.12.2002 – B.S.  21.01.2003) – (K.B. 11.05.2004 – B.S. 28.05.2004) –  
(K.B. 13.06.2005 – B.S. 23.06.2005) – (K.B. 06.12.2009 – B.S. 11.12.2009) – 
(K.B. 01.10.2012 – B.S. 12.10.2012) – (K.B. 26.01.2014 – B.S. 10.03.2014) – 
(K.B. 13.01.2016 – B.S. 25.01.2016) – (K.B. 25.02.2017 – B.S. 06.03.2017) – 
(K.B. 30.08.2017 – B.S. 05.09.2017) – (K.B. 21.03.2018 – B.S. 29.03.2018) – 

(K.B. 14.10.2019 – B.S. 03.12.2019) 
 

- OFFICIEUZE COÖRDINATIE - 
 
Artikel 1.  De Nationale Loterij organiseert de openbare loterijen die "Pick-3" wordt genoemd, 
overeenkomstig de regels die in dit besluit bepaald worden. 
 
Art. 2. De Nationale Loterij kan dagelijks Pick-3-trekkingen organiseren op de door de Nationale 
Loterij vastgestelde uren. 
 
Art. 3. De deelneming aan Pick-3 bestaat erin het volledige of het gedeeltelijke resultaat te 
voorspellen van een trekking van een nummer van 3 cijfers uit de reeks nummers gaande van 000 
tot 999. 
 
Art.4. De deelnemingsverwerving geschiedt volgens de on line-verwerkingsmethode, namelijk 
onvertraagd via een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een 
computersysteem van de Nationale Loterij waaraan ze ter registratie de deelnemingsgegevens 
doorgeven die voorkomen die op het in artikel 5 bedoelde formulier of die voortvloeien uit de 
zogenaamde “Quick-Pick"-formule, bedoeld in artikel 10. 
 
De terminals worden door de Nationale Loterij geplaatst in de on line-centra waarmee ze in dit 
verband een overeenkomst heeft gesloten. 
 
Art.5. §1. De deelnemers brengen hun voorspellingen uit door middel van een model van formulier 
dat uit één enkel luik bestaat. 
 
De gegevens die door de deelnemers op de formulieren worden aangebracht, hebben slechts een 
indicatieve waarde en vormen geen bewijs van deelneming. Na verwerking door de terminal worden 
de formulieren teruggegeven aan de deelnemers, die er vrij over beschikken. 
 
§2. Het in § 1, eerste lid, bedoelde model van formulier kan, naar keuze van de deelnemer, gebruikt 
worden voor de deelnemingsverwerving voor 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 of 28 opeenvolgende trekkingen. 
De Nationale Loterij kan naar haar keuze het aantal vermelde trekkingen wijzigen waaraan de 
deelnemer kan deelnemen en op basis daarvan de modelformulieren laten overeenstemmen. 
 
§3. Op de voorzijde van de formulieren staat een voorgedrukt nummer dat bestaat uit 2 groepen 
van 3 veranderlijke cijfers en dat uitsluitend betrekking heeft op het beheer van de formulieren. 
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Enkel de formulieren uitgaande van de Nationale Loterij zijn geldig voor de deelnemings-
verwervingen. Ze worden ter beschikking gesteld van de deelnemers in de on line-centra. De 
Nationale Loterij kan aan deze centra toestemming verlenen om formulieren tegen de door haar 
vastgestelde prijs te verkopen. 
 
Art. 6. §1. Op de voorzijde van het in artikel 5, §1, eerste lid bedoelde formulier staan 5 verticale 
roosters. Elk rooster telt 30, in 3 parallelle kolommen geschikte vakjes. Gaande van links naar 
rechts worden deze kolommen respectievelijk "kolom van de honderdtallen", "kolom van de 
tientallen" en "kolom van de eenheden" genoemd. Elke kolom telt 10 vakjes waarbinnen een 
verschillend cijfer gedrukt staat, namelijk van boven naar onderen, in stijgende numerieke orde, de 
cijfers 0 tot 9. 
 
De deelnemer vult naar eigen keuze, verplicht beginnend van links, 1, 2, 3, 4 of  5 roosters in, 
overeenkomstig de in §4 bedoelde voorwaarden. 
 
Het vermelde aantal roosters bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd 
worden. 
 
§2. Onder elk rooster staan 4 onderscheiden vakjes in 1 kolom. Deze 4 vakjes verwijzen naar de 4 
speelmogelijkheden die voor elk rooster aan de deelnemer geboden worden. Van boven naar 
onderen verwijzen deze vakjes naar deelname aan de spellen die respectievelijk "In volgorde", "In 
wanorde", "De eerste twee" en "De laatste twee" worden genoemd. 
 
Voor elk ingevuld rooster dient de deelnemer een x-vormig kruis in het of de vakje(s) te plaatsen 
die overeenstemmen met de spellen waaraan hij wenst deel te nemen. Hierbij mag het gekozen 
aantal spellen van rooster tot rooster verschillen. 
 
§3. Bij de 5 in § 1 bedoelde roosters bevinden zich 8 onderscheiden vakjes waarin de getallen 1, 2, 
3, 4, 7, 14, 21 en 28 vermeld staan. Ze stellen de deelnemer in staat te kiezen om deel te nemen 
aan 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 of 28 opeenvolgende trekkingen. 
 
De deelnemer merkt met een “x”-vormig kruis datgene van de 8 vakjes dat het gekozen aantal 
trekkingen bepaalt. 
 
§4. Per rooster bepaalt de deelnemer : 
 
1° een nummer van 3 cijfers door een x-vormig kruis te plaatsen in één van de 10 vakjes van de 
kolom van de honderdtallen, van de kolom van de tientallen en van de kolom van de eenheden, 
wanneer er gekozen wordt om deel te nemen, hetzij aan meer dan een van de 4 in §2, eerste lid 
bedoelde spellen, hetzij alleen aan het spel "In volgorde", hetzij alleen aan het spel "In wanorde". 
Bij deelneming aan het spel "In wanorde", mag er evenwel geen nummer gekozen worden dat is 
samengesteld uit 3 gelijke cijfers; 
 
2° een deel van een nummer van 3 cijfers door een x-vormig kruis te plaatsen in één van de 10 
vakjes: 
 
a) van de kolom van de honderdtallen en van de kolom van de tientallen als ervoor gekozen wordt 
alleen deel te nemen aan het spel "De eerste twee"; 

 
b) van de kolom van de tientallen en van de eenheden als ervoor wordt gekozen alleen deel te 
nemen aan het spel "De laatste twee". 
 
§5. Voor alle spellen wordt overeengekomen dat de aankruising van één van de 10 vakjes van de 
kolom: 
 
1° der honderdtallen het cijfer van de honderdtallen bepaalt  van het volledige nummer of van het 
gedeeltelijk nummer waarmee wordt deelgenomen; 
 
2° der tientallen het cijfer van de tientallen bepaalt  van het volledige nummer of van het 
gedeeltelijk nummer waarmee wordt deelgenomen; 
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3° der eenheden het cijfer van de eenheden bepaalt  van het volledige nummer of van het 
gedeeltelijk nummer waarmee wordt deelgenomen. 
 
§6. Op de keerzijde van de formulieren mag informatie staan voor de deelnemers. 
 
§7.  De Nationale Loterij kan andere formulieren voorzien, waarop alle nodige deelnamemodaliteiten 
vermeld staan. 
 
Art. 7. Per spel is het bedrag van de inzet per rooster vastgesteld op 1 EUR voor deelneming aan 
één trekking. 
 
Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet per formulier stemt overeen met het product van drie 
parameters, zijnde het globaal aantal gekozen spellen, de in het eerste lid bedoelde inzet van 1 EUR, 
en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen. 
 
Het wordt bepaald op: 
 
1° minstens 1 EUR als één rooster voor één trekking deelneemt aan één spel; 
 
2° hoogstens 560 EUR als 5 roosters voor 28 trekkingen deelnemen aan 4 spellen. 
 
Indien de Nationale Loterij andere formulieren voorziet zoals bepaald in artikel 6, paragraaf 7, kan 
van het derde lid worden afgeweken. 
 
Art. 8. Alle op de formulieren aangebrachte “x”-vormige kruisen moeten binnen de betrokken 
vakjes geplaatst zijn. Ze moeten aangebracht zijn in het zwart of het blauw, met een balpen. 
 
Art.9. De ter registrering aangeboden formulieren mogen niet geplooid, beklad, verfrommeld of 
gescheurd zijn. 
 
De uitbaters van de on line-centra mogen via de terminal en op aanwijzing van de deelnemer, 
rechtzettingen aanbrengen aan de gegevens van een onjuist ingevuld formulier teneinde de 
registrering van de deelnemingsgegevens mogelijk te maken. 
 
Art. 10. Uitsluitend voor het spel « In volgorde » kan de deelnemingsverwerving gebeuren zonder 
formulier, door middel van de formule die “Quick-Pick” wordt genoemd. 
 
Door te opteren voor deze « Quick-Pick »-formule, ziet de speler af van de mogelijkheid om zelf het 
nummer van drie cijfers te kiezen waarmee hij aan de trekking wenst deel te nemen, en aanvaardt 
hij dat dit nummer hem op willekeurige wijze wordt toegewezen door het informaticasysteem van de 
Nationale Loterij. In dat geval stemmen de deelnemingsmogelijkheden aan het spel “In volgorde”, 
waaruit de speler kan kiezen, overeen met de mogelijkheden van het formulier bedoeld in artikel 5. 
 
Art.11. Na betaling van zijn inzet in contanten of met ieder ander door de Nationale Loterij 
aanvaard betaalmiddel, ontvangt de deelnemer een deelnemingsticket dat door de met de terminal 
verbonden printer wordt afgeleverd. 
 
Op dit deelnemingsticket staan: 
 
1° de datum en het uur van de deelnemingsverwerving; 
 
2° de datum van de trekking als het gaat om een deelneming aan één trekking of de data van de 
trekkingen als het gaat om een deelneming aan meerdere trekkingen; 
 
3° het of de geregistreerde deelnemingsnummer(s) van 3 of 2 cijfers, weergegeven volgens de door 
de deelnemer gekozen deelnemingsformule; 
 
4° het totaal bedrag van de betaalde inzet ; 
 
5° een reeks cijfercodes, bestemd voor controle-, identificatie- en beheersdoeleinden ; 
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6° eventueel uitleg of informatie voor de deelnemer. 
 
Door het deelnemingsticket te aanvaarden, erkent de deelnemer dat de erop voorkomende 
deelnemingsgegevens overeenstemmen met zijn wensen. 
 
Art. 12. De deelnemingsgegevens vermeld op het deelnemingsticket bedoeld in artikel 11 worden 
vóór de betrokken trekking overgeschreven op een gegevensdrager. Pas na deze overschrijving is 
de deelneming geldig. De waarborg van integriteit en onveranderlijkheid van de overgeschreven 
gegevens op de drager maakt het voorwerp uit van een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder 
na de sluiting van de periode gedurende dewelke de voormelde overschrijvingen hebben 
plaatsgevonden, wat ook de aard is van de gegevensdrager gekozen door de Nationale Loterij. Bij 
onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt voormelde vaststelling door de 
gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. De trekking kan 
slechts plaatsvinden na deze vaststelling. 
 
Indien, om welke reden ook, de overschrijving bedoeld in het eerste lid niet is verricht volgens de 
voorwaarden vastgesteld in het eerste lid, worden de inzetten teruggegeven tegen afgifte van het 
deelnemingsticket. 
 
Art.12/1. §1. Huidig artikel legt de regels vast die van toepassing zijn op de deelneming aan de 
Pick-3 met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat “het Internet” wordt 
genoemd. 
 
Deze regels zijn van toepassing ongeacht het type apparatuur dat door de speler wordt gebruikt.  
Niettemin, kunnen de aan de speler krachtens dit artikel geboden mogelijkheden worden beperkt 
door de Nationale Loterij, in functie van de technologie en/of de technische eigenschappen van het 
type apparatuur dat  de speler gebruikt. De beperkingen in kwestie betreffen de bepalingen die 
worden bedoeld in de paragrafen 2, 3, 5, 6, 8, 9 en 10. 
 
De deelneming berust op het gebruik door de speler van een virtueel document, “enkelvoudig 
formulier” genaamd. 
 
§2. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid, bestaat het enkelvoudig formulier uit 
5 roosters die elk bestaan uit 3 lege vakjes. Gaande van links naar rechts wordt het eerste vakje 
“vakje van de honderdtallen” genoemd, wordt het tweede vakje “vakje van de tientallen” genoemd 
en wordt het derde vakje “vakje van de eenheden” genoemd. 
 
Het aantal roosters bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden. 
 
De speler vult het aantal roosters van zijn keuze in. Elk rooster biedt vier spelmogelijkheden die 
respectievelijk “In volgorde”, “In wanorde”, “De eerste twee” en “De laatste twee” worden genoemd. 
Per rooster duidt de speler het spel of de spelen aan waaraan hij wenst deel te nemen. 
 
Onverminderd de bepalingen van het achtste en negende lid duidt de speler, wanneer hij voor een 
rooster wenst deel te nemen aan één, twee, drie of vier spelen, naar zijn keuze in elk van de drie 
vakjes bedoeld in het eerste lid, een cijfer uit de reeks gaande van 0 tot 9 aan teneinde zo één 
nummer van drie cijfers te vormen uit de reeks gaande van 000 tot 999. Bij deelneming aan het 
spel “In wanorde” mag er evenwel geen nummer van drie identieke cijfers aangeduid worden. 
 
Voor alle spelen geldt dat de aanduiding van een cijfer in: 
 
1° het “vakje van de honderdtallen”, het cijfer van de honderdtallen van het volledige nummer, of 
van het deel van het nummer waarmee wordt deelgenomen, bepaalt; 
 
2° het “vakje van de tientallen”, het cijfer van de tientallen van het volledige nummer, of van het 
deel van het nummer waarmee wordt deelgenomen, bepaalt; 
 
3° het “vakje van de eenheden”, het cijfer van de eenheden van het volledige nummer, of van het 
deel van het nummer waarmee wordt deelgenomen, bepaalt. 
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De speler beschikt over de mogelijkheid om de “Quick Pick”-formule te gebruiken voor het 
invullen van de roosters. Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat de nummers 
hem willekeurig worden toegekend door het computersysteem van de Nationale Loterij, nadat hij de 
knop “Quick Pick” heeft geselecteerd. In voorkomend geval wordt per rooster één nummer van drie 
cijfers toegekend. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere nummers 
die hem willekeurig werden toegekend, te vervangen door één of meerdere nummers van zijn 
keuze. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere groepen van roosters waarvan de 
samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij. 
 
De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering 
ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert voor de speler geen enkel voordeel van 
om het even welke aard op. 
Wanneer de speler voor een rooster enkel geopteerd heeft voor een deelneming aan het spel “De 
eerste twee”, worden enkel de cijfers voor de honderdtallen en voor de tientallen van het nummer 
bedoeld in §2, vierde lid, vermeld op de bevestiging van de deelnemingsverwerving, zoals bedoeld 
in §5, tweede lid, 2°. 
 
Wanneer de speler voor een rooster enkel geopteerd heeft voor een deelneming aan het spel “De 
laatste twee”, worden enkel de cijfers voor de tientallen en voor de eenheden van het nummer 
bedoeld in §2, vierde lid, vermeld op de bevestiging van de deelnemingsverwerving, zoals bedoeld 
in §5, tweede lid, 2°. 
 
§3. Gebruik makend van het enkelvoudig formulier, kiest de speler het aantal opeenvolgende trekkingen 
waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal wordt bepaald op 1, 2, 4, 7 of 14. Het aantal vermelde 
opeenvolgende trekkingen kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden. 
 
Naast de mogelijkheid bedoeld in het eerste lid, beschikt de speler over de mogelijkheid te opteren 
voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen, waarbij het aantal trekkingen 
niet op voorhand vast te leggen valt. 
 
§4. Het verschuldigde inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de 
vermenigvuldiging van de volgende drie parameters: het inzetbedrag van 1 euro bedoeld in artikel 
7, eerste lid, de som van het per rooster gekozen aantal spelen en het gekozen aantal trekkingen. 
Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking 
en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste 
parameters. 
 
§5. Aan de speler wordt in een samenvattend schermbeeld een vooruitblik van de 
deelnemingsverwerving gegeven, meer bepaald de gekozen spelparameters en het daarbij horend 
inzetbedrag, en wordt hij uitgenodigd deze te controleren alvorens ze te bevestigen. Indien hij dat 
wenst, beschikt de speler op dat ogenblik nog steeds over de mogelijkheid hetzij af te zien van de 
deelname aan het spel, hetzij de gekozen spelparameters te wijzigen. Wanneer hij op de knop 
“bevestigen” klikt, worden de spelparameters van zijn deelnemingsverwerving geacht overeen te 
komen met zijn voorkeur, worden zij definitief en kunnen zij niet langer gewijzigd worden. 
 
Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, wordt de speler door een schermbeeld geïnformeerd dat 
zijn deelnemingsverwerving: 
 
1° hetzij geweigerd wordt, wanneer zij aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van §7. 
De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm; 
 
2° hetzij aanvaard wordt, wanneer zij geen aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen 
van §7. De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm die de 
registratie van zijn deelnemingsverwerving bevestigt en die de gekozen spelparameters en een 
transactienummer vermeldt. Door de Nationale Loterij wordt tevens een elektronische boodschap die 
deze gegevens herneemt, verzonden aan de speler. Tegelijkertijd wordt het inzetbedrag 
onherroepelijk gedebiteerd van de beschikbare tegoeden op zijn “spelersrekening”. 
 
§6. Onder voorbehoud van de bepalingen van §7, berust het debiteren van een “spelersrekening” 
met het inzetbedrag dat verschuldigd is voor een deelnemingsverwerving op volgende modaliteiten: 
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1° bij een deelnemingsverwerving betreffende een enkelvoudig formulier en betrekking hebbend 
op een deelneming aan 1, 2, 4, 7, 14 of een ander aantal trekkingen, stemt het gedebiteerd 
inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen. Het 
debiteren wordt in één keer uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de 
deelnemingsverwerving bedoeld in §5, tweede lid, 2°; 
 
2° bij een deelnemingsverwerving betreffende een voortdurende deelneming, wordt het inzetbedrag 
trekking per trekking gedebiteerd. Wanneer de bepalingen van §7 voor een bepaalde trekking van 
toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap die hem wordt 
toegestuurd door de Nationale Loterij en waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste 
trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van §7 voor drie opeenvolgende trekkingen van 
toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. 
Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van §7, enkel terug geactiveerd worden 
mits een tussenkomst van de speler via zijn “spelersrekening”. 
 
§7. Onder voorbehoud van de bepalingen die Wij hebben bepaald in toepassing van artikel 3, §1, 
eerste lid en artikel 6, §1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het 
beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de 
algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de 
Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen, wordt 
elke deelnemingsverwerving geweigerd door de Nationale Loterij, wanneer de speler wenst deel te 
nemen aan een trekking waarvoor de registratie van deelnemingsverwervingen afgesloten is. 
 
§8. De speler die voortdurend deelneemt, beschikt op elk ogenblik over de mogelijkheid hieraan een 
einde te stellen mits een wijziging door hemzelf van de passende parameter van zijn 
“spelersrekening”. 
 
In geval van wijziging van de deelnemingsregels van de Pick-3, inzonderheid diegene die betrekking 
hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, het verschuldigde inzetbedrag, de verdeling 
en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van 
deelneming aan deze openbare loterijen onder de gelding van de nieuwe regels zijn mits het 
voorafgaand akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde 
aan zijn voortdurende deelneming. 
 
§9. De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om een eerder door hem 
bevestigde deelnemingsverwerving op identieke wijze te herspelen. 
 
§10. Voorafgaand aan elke deelnemingsverwerving heeft de speler de mogelijkheid om toegang te 
krijgen tot informatie die de kenmerken en de modaliteiten uiteenzet van de verschillende 
spelmogelijkheden die geboden worden. 
 
§11. De deelnemingsgegevens van de bevestigde  deelnemingsverwervingen worden vóór de 
betrokken trekking overgeschreven op een gegevensdrager. Pas na deze overschrijving is de 
deelneming geldig. De waarborg van integriteit en onveranderlijkheid van de overgeschreven 
gegevens op de drager maakt het voorwerp uit van een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder 
na de sluiting van de periode gedurende dewelke de voormelde overschrijvingen hebben 
plaatsgevonden, wat ook de aard is van de gegevensdrager gekozen door de Nationale Loterij. Bij 
onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt voormelde vaststelling door de 
gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. De trekking kan 
slechts plaatsvinden na deze vaststelling. 
 
Indien, om welke reden ook, de overschrijving bedoeld in het eerste lid niet is verricht volgens de 
voorwaarden vastgesteld in het eerste lid, worden de inzetten teruggegeven. 
 
§12. De artikelen 4, 5, 6, 7, tweede lid, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 en 20, lid 1, 2 en 3, zijn 
niet van toepassing op de deelneming aan de Pick-3 met behulp van het instrument van de 
informatiemaatschappij dat “het Internet” wordt genoemd. 
 
Art.12/2. De Nationale Loterij kan andere fysieke of digitale kanalen voor deelneming bepalen, die 
zij zal bekendmaken met de middelen die zij nuttig acht. 
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Art.13.  Naar keuze van de Nationale Loterij wordt de trekking van het winnend nummer van 
de “Pick-3”, onder de reeks nummers gaande van 000 tot 999, als volgt verricht: 
 
1° door middel van een trekkingtrommel waarin tien ballen uit een identieke stof, met een identiek 
volume en gewicht en genummerd van 0 tot 9 worden gelegd. Er wordt driemaal een bal uit de 
trommel gehaald, waarbij de uitgehaalde bal telkens in de trommel wordt teruggelegd alvorens er 
een nieuwe bal wordt uitgehaald en de ballen vóór elke uithaling gemengd worden. De op de 
uitgehaalde ballen voorkomende cijfers vertegenwoordigen achtereenvolgens, in volgorde van 
uithaling, het cijfer van de honderdtallen, van de tientallen en van de eenheden van het winnend 
nummer; 
 
2° door middel van drie trekkingstrommels. In elk van de drie trekkingstrommels worden tien van 0 
tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Na 
het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit elke trommel verwijderd. De cijfers die 
op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen respectievelijk, in volgorde van de 
opstelling van de trommels en te beginnen met de linker trommel vanuit het gezichtspunt van het 
publiek, het cijfer voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van 
het winnend nummer; 
 
3° door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van diegene bedoeld in 1° en 2°, of door 
middel van elk ander elektronisch of informatica-hulpmiddel. Ongeacht het gebruikte hulpmiddel zal 
dit hulpmiddel steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval 
instaat voor de bepaling van het winnend nummer. 
 
Elke trekking wordt in het openbaar gehouden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en 
onder leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde. 
 
De toevallige afwezigheid, op het geplande uur, van de gerechtsdeurwaarder vormt geen beletsel 
voor de trekking, die dan ook uitzonderlijk doorgaat onder het toezicht van de gedelegeerd 
bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde. 
 
Wanneer een aan de gang zijnde trekking wordt onderbroken om redenen onafhankelijk van de 
Nationale Loterij, wordt er, door de persoon die belast is met het toezicht, een overzicht gemaakt 
van de op geldige wijze getrokken cijfers, en wordt er een bijkomende trekking uitgevoerd. Deze 
bijkomende trekking betreft uitsluitend de cijfers die nog nodig zijn om het totale aantal vereiste 
cijfers te bereiken, krachtens het eerste lid. 
 
Als een trekking uitzonderlijk niet op de geplande datum kan doorgaan, wordt ze uitgevoerd op een 
latere datum die door de Nationale Loterij wordt bepaald en met alle door haar nuttig geachte 
middelen wordt bekendgemaakt. 
 
Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt dat 
resultaat geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan. 
 
De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die worden vastgesteld door de 
gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder van de 
Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, en die worden vermeld in het door hen opgestelde 
proces-verbaal. 
 
De gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of zijn afgevaardigde regelt elk incident dat 
verband houdt met de trekking. 
 
De Nationale Loterij maakt de uitslag van de trekking bekend met de middelen die ze nuttig acht. 
 
Art.14. De loten van alle spellen zijn forfaitair. Afhankelijk van het resultaat van de trekking zijn 
volgende loten uitkeerbaar: 
 
1° 500 EUR voor het nummer dat heeft deelgenomen aan het spel « In volgorde » en overeenstemt 
met het winnende nummer. Behalve bovengenoemd nummer winnen de nummers die hebben 
deelgenomen aan het spel “In volgorde” elk een lot van één euro wanneer hun cijfer van de 
eenheden overeenstemt met het cijfer van de eenheden van het winnende nummer; 
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2° 80 EUR voor een rooster dat heeft deelgenomen aan het spel "In wanorde" en waarin het 
aangekruiste nummer, in decimale orde of in wanorde, de 3 cijfers van het winnend nummer bevat, 
en wel wanneer het winnend nummer bestaat uit 3 verschillende cijfers; 
 
3° 160 EUR voor een rooster dat heeft deelgenomen aan het spel "In wanorde" en waarin het 
aangekruiste nummer, in decimale orde of in wanorde, de 3 cijfers van het winnend nummer bevat, 
en wel wanneer het winnend nummer 2 gelijke cijfers bevat; 
 
4° 50 EUR voor een rooster dat heeft deelgenomen aan het spel "De eerste twee" en waarin de 
aangekruiste cijfers van de honderdtallen en de tientallen respectievelijk overeenstemmen met de 
cijfers van de honderdtallen en de tientallen van het winnend nummer; 
 
5° 50 EUR voor een rooster dat heeft deelgenomen aan het spel "De laatste twee" en waarin de 
aangekruiste cijfers van de tientallen en de eenheden respectievelijk overeenstemmen met de cijfers 
van de tientallen en de eenheden van het winnend nummer. 
 
Art.14bis. Voor elke trekking gebeurt er een voorafname van 12%, 10% en 10% op de ingezette 
bedragen die respectievelijk betrekking hebben op de deelneming aan de  spelen “In wanorde”, “De 
eerste twee” en “De laatste twee”. 
 
Deze voorafnames worden samengevoegd en zijn bestemd voor een fonds dat « Promotiefonds » 
wordt genoemd en dat uitsluitend wordt gebruikt voor alle acties die, in welke vorm dan ook, de 
deelneming aan de “Pick-3” stimuleren. Dergelijke acties kunnen worden gevoerd door de Nationale 
Loterij, eventueel in samenwerking met derden, of alleen door derden, onder de voorwaarden die 
werden overeengekomen tussen deze derden en de Nationale Loterij. 
 
Art.15. Ongeacht hun bedrag zijn de loten betaalbaar tegen afgifte van het winnende 
deelnemingsticket gedurende een periode van 20 weken, te rekenen vanaf de datum van de 
betreffende trekking. 
 
Als een trekking niet plaatsvond op de oorspronkelijk vastgestelde datum en werd uitgesteld tot een 
latere datum, loopt de termijn van 20 weken vanaf de oorspronkelijk vastgestelde datum. 
 
Wanneer een trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking, begint de termijn 
bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de datum die oorspronkelijk werd vastgelegd om de 
onderbroken trekking te verrichten. 
 
Na afloop van deze termijn verblijven de loten aan de Nationale Loterij. 
 
Een winnend deelnemingsticket betreffende een deelneming aan meer dan een trekking dat ter 
inning wordt aangeboden vóór de laatste der trekkingen waaraan het deelneemt, wordt vervangen 
door een nieuw deelnemingsticket dat bruikbaar is voor de resterende trekking(en). 
 
Art.16. De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, 
in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, en 
onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij werden vastgelegd. 
 
Naargelang de grootte van het totale winstbedrag, dewelke wordt bepaald door de Nationale Loterij, 
moet een winnend deelnemingsticket of een andere officiële fysieke of elektronische drager  die de 
winnende spelcombinatie of code bevat of er toegang toe geeft, ter inning worden aangeboden hetzij 
in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een kantoor van de Nationale Loterij, 
hetzij ten zetel van de Nationale Loterij, hetzij op een plaats bepaald door de Nationale Loterij, 
hetzij bij een andere tussenpersoon door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen. 
 
Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere 
gegevens van haar hoofdkantoor, van haar kantoren en van de online-centra, van de plaatsen 
bepaald door de Nationale Loterij en van de andere tussenpersonen door de Nationale Loterij erkend 
voor de betalingen. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de 
online-centra en de kantoren of de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij mogen uitkeren. De 
winstbedragen die hoger liggen dan deze maximumbedragen worden uitsluitend uitbetaald ten zetel 
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van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig verzoek bij de 
Nationale Loterij worden verkregen. 
 
Art.17. Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, uiterlijk worden 
ingediend binnen een termijn van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag. 
 
Als het winstbedrag niet hoger is dan 2.000 euro, moeten de klachten in een online-centrum 
ingediend worden tegen ontvangstbewijs, dat geldt als bewijs van afgifte van het biljet. 
 
Als het winstbedrag 2.000 euro overschrijdt, moeten de klachten bij een via de post aangetekende 
brief aan de Nationale Loterij worden gericht. 
 
Bij elke klacht moet het spelticket gevoegd zijn of de referentie naar een officiële fysieke of 
elektronische drager. Op de keerzijde ervan moet de speler zijn naam, voornaam en adres 
vermelden. Wanneer een spelticket, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de klager zelf 
wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of bij een van haar kantoren, ontvangt de klager 
een bewijs van afgifte. 
 
Art.18. De uitbaters van de on line-centra, andere dan die welke rechtstreeks door de Nationale 
Loterij worden uitgebaat, zijn onafhankelijke tussenpersonen die de bij hen berustende 
verantwoordelijkheid voor de volmaakte uitvoering der verrichtingen in geen geval op de Nationale 
Loterij kunnen afwentelen. 
 
Art.19. De dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen met het oog op een trekking, zijn 
verkrijgbaar in alle on line-centra en kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van de 
Nationale Loterij. 
 
Art.20. De Nationale Loterij erkent slechts een eigenaar van een deelnemingsticket, namelijk de 
toonder ervan. De identiteit van de toonder wordt nochtans geëist als: 
 
1°er twijfel bestaat over de geldigheid van het deelnemingsticket, als het besmeurd, gescheurd, 
onvolledig of geplakt is. In dat geval houdt de Nationale Loterij het in tot ze een beslissing heeft 
genomen en ontvangt de toonder van het betroffen ticket een bewijs van bewaargeving; 
 
2° als de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van de loten zulks vereist; 
 
3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het deelnemingsticket minderjarig is; 
 
4° als het vermoeden bestaat dat de houder het deelnemingsticket op onrechtmatige wijze heeft verworven; 
 
5° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet; 
 
6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan 2.000 euro; 
 
7° als een vermoeden van fraude bestaat. 
 
Geen enkel bezwaar of verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een 
deelnemingsticket of van een aan toonder opgesteld bewijs van bewaargeving. 
 
Bij gemeenschappelijke deelneming, komt de Nationale Loterij niet tussen in de geschillen die 
tussen de leden van de groep kunnen ontstaan. 
 
Art.21. De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet eerbiedigen de 
anonimiteit van de deelnemers, behalve als deze laatsten eraan verzaken. 
 
Art.22. Het is minderjarigen verboden om deel te nemen. 
 
Art.23. Elke vervalsing om een lot te ontvangen, inzonderheid elke valsheid in geschriften of het 
gebruik ervan, zal aanleiding geven tot een klacht bij het parket. 
 

*** 
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De eerste Pick-3-trekking op zondag heeft plaats op 1 oktober 2017. 
Deelnemingsverwervingen volgens de on line-verwerkingsmethode aan de trekkingen op 
zon- of feestdagen zijn mogelijk vanaf 5 september 2017. Deelnemingsverwervingen met 
behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat "het Internet" wordt 
genoemd aan de trekkingen op zon- of feestdagen zijn mogelijk vanaf 19 september 2017. 
 
Wanneer deelneming aan Pick-3 betrekking heeft op opeenvolgende trekkingen die deels 
voor en deels vanaf 1 oktober 2017 worden gehouden, zijn volgende regels van 
toepassing: 
 
1° deelneming aan de Pick-3-trekkingen die georganiseerd worden vóór 1 oktober 2017 
betreft geen trekkingen op zon- of feestdagen; 
 
2° deelneming aan de Pick-3-trekkingen die georganiseerd worden vanaf 1 oktober 2017 
betreft ook de trekkingen op zon- of feestdagen. 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


