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HOOFDSTUK I. – BEGINSELEN VAN DE LOTERIJ VIKINGLOTTO 
 
Artikel 1. Dit besluit bepaalt de algemene regels van de organisatie door de Nationale Loterij van 
de openbare loterij genaamd "Vikinglotto". 
 
Art.2. Het specifieke concept van "Vikinglotto" berust op de gelijktijdige en gecoördineerde 
organisatie van een loterij door verschillende Europese loterijen, "Deelnemende Loterijen" 
genaamd, ieder op hun eigen grondgebied en in overeenstemming met hun eigen nationale 
wetgeving. 
 
Bij deze loterij zijn gemeenschappelijke en lokale spelregels van toepassing, met dien verstande: 
   

  1° dat op elk grondgebied van een "Deelnemende Loterij" de deelnemingsregels, de prijs per 
spelcombinatie, het lotenplan en de exacte winstbedragen per winstrang, buiten winstrang 1 en 2, 
van elkaar kunnen verschillen; 

 
  2° dat de deelnemingsregels van "Vikinglotto" die van toepassing zijn op het eigen grondgebied 

van een Deelnemende Loterij, enkel gelden voor de spelers die hun deelneming ook op het eigen 
grondgebied van deze Deelnemende Loterij hebben laten registreren; 

 
  3° dat er geen grensoverschrijdende inning van inzetten of betaling van loten is toegestaan. De 

loten worden betaald door de Deelnemende Loterij die het (fysiek of digitaal) deelnemingsticket, 
ook spelticket genaamd, heeft afgeleverd; 

 
  4° dat de Nationale Loterij, als organisator van "Vikinglotto", als enige en enkel aansprakelijk is 

tegenover de spelers die hebben meegespeeld op het grondgebied waarop de Nationale Loterij haar 
producten uitbaat. Een speler mag enkel een lot opeisen bij de Nationale Loterij of een online 
centrum in België of een vordering instellen tegen de Nationale Loterij of het online centrum die het 
relevante deelnemingsticket heeft verkocht; 

 
  5° dat het gemeenschappelijk spel bestaat uit een gecombineerde spelmatrix van 6 nummers 

getrokken uit 48 nummers (gaande van 1 tot en met 48) en 1 Vikingnummer (of Viking) getrokken 
uit 5 Vikingnummers (gaande van 1 tot en met 5); 

 
  6° dat er een speelpotfonds is, genaamd het “Boosterfonds”, gemeenschappelijk voor alle 

Deelnemende Loterijen, dat dient ter financiering van de gemeenschappelijke winstrang 1, en een 
lokaal speelpotfonds, genaamd het “Reservefonds”, enkel voor gebruik door de Nationale Loterij, 
dat dient ter financiering van de lokale winstrangen, naar keuze van de Nationale Loterij;  
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  7° alle Deelnemende Loterijen kunnen een andere basisinzet vragen, maar dragen bij elke trekking 

van het spel 0,185 euro per spelcombinatie over aan een gemeenschappelijke prijzenpot, als volgt 
verdeeld:  

- 0,13 euro per spelcombinatie gaat naar winstrang 1; 
- 0,013 euro per spelcombinatie gaat naar winstrang 2; en  
- 0,042 euro per spelcombinatie gaat naar het zogenaamde “Boosterfonds”. 

 
Art.3. Onverminderd de mogelijkheid om bijkomende trekkingen te organiseren, vindt één trekking 
per week plaats op woensdag, op voorwaarde dat aan de deelnemingscriteria werd voldaan. De 
data en uren van de trekkingen worden nader bepaald en bekendgemaakt door de Nationale 
Loterij. 
 
Niettemin kunnen de Deelnemende Loterijen uitzonderlijk, wanneer zij dit opportuun achten, een 
vastgestelde trekking vervroegen of uitstellen tot zeven kalenderdagen of een onderbroken 
trekking afwerken tot zeven kalenderdagen na de oorspronkelijk geplande datum. De datum van 
deze trekking wordt door de Deelnemende Loterijen vastgelegd en met alle nuttig geachte 
middelen bekendgemaakt. In voorkomend geval wordt een vervroegde, uitgestelde of afgewerkte 
trekking geacht te hebben plaatsgevonden op de oorspronkelijk vastgestelde dag.  
 
Art.4. De deelneming aan Vikinglotto bestaat erin de uitslag te voorspellen van een lottrekking die 
een combinatie van 6 winnende nummers bepaalt uit de reeks nummers gaande van 1 tot en met 
48 en één Vikingnummer uit de reeks nummers gaande van 1 tot 5.  
 
Elke voorspelling is gebaseerd op een spelcombinatie van 6 nummers en één Vikingnummer. 
 
Het is eigen aan het spel van de Nationale Loterij in België dat de speler in één speldeelname enkel 
5 spelcombinaties tegelijk kan verwerven, die steeds dezelfde combinatie van 6 nummers 
inhouden, maar elke combinatie heeft een ander Vikingnummer, zodat de speler alle 
Vikingnummers ontvangt. Vervolgens kiest de speler een Vikingnummer uit de 5 Vikingnummers 
die hij heeft ontvangen, zijn favoriete Vikingnummer. Indien zijn favoriete Vikingnummer wordt 
uitgeloot, dan wordt het eventuele winstbedrag verdubbeld overeenkomstig artikel 9. De Nationale 
Loterij kan een andere commerciële benaming geven aan het favoriete Vikingnummer. 
 
Het favoriete Vikingnummer speelt enkel een rol bij de toekenning van een winst in de lokale 
winstrangen. Voor de toekenning van een winst in de gemeenschappelijke winstrangen speelt het 
favoriete Vikingnummer geen rol.  
 
Art.5. De inzet per voorspelling, dit is één spelcombinatie van 6 nummers en een Vikingnummer, 
wordt vastgelegd op 2 euro. De prijs voor één speldeelname, die 5 spelcombinaties van 6 nummers 
en een Vikingnummer inhoudt, kost 10 euro. 
 
HOOFDSTUK II. – GEMEENSCHAPPELIJK EN LOKAAL DEEL VAN DE WINSTRANGEN 
 
 
Art.6. De winstrangen van "Vikinglotto" bestaan uit: 
 
1° een gemeenschappelijke prijzenpot voor alle Deelnemende Loterijen voor winstrang 1 (6 
correcte nummers + correct Vikingnummer) en winstrang 2 (6 correcte nummers) beide van de 
aard "pari-mutuel", wat betekent dat het bedrag dat aan een bepaalde winstrang wordt toegekend 
variabel is omdat het een vaste bijdrage per gespeelde spelcombinatie aan een trekking  betreft, 
zoals bepaald in artikel 2, 7°, en in gelijke delen wordt verdeeld onder de winnaars van de 
betrokken rang; en 
 
2° voor België 10 lokale winstrangen (winstrangen van 3 tot en met 12), waarvan winstrang 3 tot 
en met 6 van de aard “pari-mutuel” en dus variabel, en waarvan winstrang 7 tot en met 12 met 
vaste winstbedragen. De lokale winstrangen worden door elke Deelnemende Loterij zelf bepaald en 
kunnen dus tussen de Deelnemende Loterijen verschillen. 
 
Het bedrag van de variabele winsten verschilt naargelang de grootte van de bepaalde percentages, 



 3

de ingezette bedragen, het aantal winnaars per winstrang, gebeurlijke toewijzingen uit het 
"Boosterfonds" voor winstrang 1, gebeurlijke toewijzingen uit het “Reservefonds” voor de lokale 
winstrangen en gebeurlijke overgedragen bedragen. 
 
De winsten zijn voor de winnaars die deelgenomen hebben in België vrij van om het even welke 
heffing op de winsten. 
 
Art.7.§1. Geven recht op een lot, de spelcombinaties waarin op basis van de trekkingsuitslag 
voorkomen: 
 
1° winstrang 1 : 6 juiste nummers + het juiste Vikingnummer. Het bedrag dat geheel aan  
winstrang 1 wordt toegekend, wordt ook "Jackpot" genoemd; 
 
2° winstrang 2 : 6 juiste nummers; 
 
3° winstrang 3 : 5 juiste nummers + het juiste favoriete Vikingnummer; 
 
4° winstrang 4 : 5 juiste nummers; 
 
5° winstrang 5 : 4 juiste nummers + het juiste favoriete Vikingnummer; 
 
6° winstrang 6 : 4 juiste nummers; 
 
7° winstrang 7 : 3 juiste nummers + het juiste favoriete Vikingnummer; 
 
8° winstrang 8 : 3 juiste nummers; 
 
9° winstrang 9 : 2 juiste nummers + het juiste favoriete Vikingnummer; 
 
10° winstrang 10 : 2 juiste nummers. 
 
11° winstrang 11: 1 juist nummer + het juiste favoriete Vikingnummer; 
 
12° winstrang 12: 1 juist nummer. 
 
Winstrang 1 en 2 zijn gemeenschappelijk voor de Deelnemende Loterijen, maar maken het 
voorwerp uit van specifieke toekenningsregels op het niveau van de Nationale Loterij, 
overeenkomstig artikel 9. 
 
Elke winnende spelcombinatie wordt slechts één maal gerangschikt, met name in de hoogste 
winstrang waartoe zij behoort. 
 
§2. Voor een deelname met 5 spelcombinaties (zes nummers en vijf Vikingnummers) die 
deelneemt aan een trekking bedraagt de winstkans één op : 
 
1° 12.271.512,00 in winstrang 1 en winstrang 2; 
 
2° 243.482,38 in winstrang 3; 
 
3° 60.870,60 in winstrang 4; 
 
4° 4.750,88 in winstrang 5; 
 
5° 1.187,72 in winstrang 6; 
 
6° 267,24 in winstrang 7; 
 
7° 66,81 in winstrang 8; 
 
8° 36,55 in winstrang 9; 



 4

 
9° 9,14 in winstrang 10; 
 
10° 12,02 in winstrang 11; 
 
11° 3,01 in winstrang 12; 
 
12° 1,75 voor alle winstrangen samen. 
 
Art.8. Voor de gemeenschappelijke winstrangen en het gemeenschappelijke Boosterfonds gelden 
de volgende regels: 
 
1° onder voorbehoud van 3°, indien er geen winnende spelcombinatie in winstrang 1 is, wordt het 
gehele bedrag dat toegewezen was aan winstrang 1 van een trekking, geheel overgedragen naar 
winstrang 1 van de volgende trekking; 
 
2° indien er geen winnende spelcombinatie in winstrang 2 is, wordt het gehele bedrag dat 
toegewezen was aan winstrang 2 van een trekking, geheel overgedragen naar winstrang 2 van de 
volgende trekking; 
 
3° het winstbedrag in winstrang 1 is bij elke trekking minimum 3.000.000 euro en kan stijgen tot 
maximum 25.000.000 euro. Een cyclus eindigt wanneer winstrang 1 werd gewonnen, waarna bij de 
volgende trekking opnieuw het minimum winstbedrag in winstrang 1 te winnen valt; 
 
4° het maximum winstbedrag van winstrang 2 is 25.000.000 euro; 
 
5° indien het totale winstbedrag van winstrang 1  bij een trekking minder is dan het minimum van 
3.000.000 euro, wordt het saldo toegevoegd uit het Boosterfonds; 
 
6° indien het totale winstbedrag van winstrang 1  bij een trekking meer bedraagt dan het maximale 
bedrag van 25.000.000 euro, wordt het deel dat dit bedrag overschrijdt, overgedragen naar 
winstrang 2 van dezelfde trekking;  
 
7° indien het totale winstbedrag van winstrang 2 bij een trekking meer bedraagt dan het maximale 
bedrag van 25.000.000 euro, wordt het deel dat dit bedrag overschrijdt, overgedragen naar 
winstrang 1 van de volgende trekking;  
 
8° het totale winstbedrag in winstrang 1 bij een trekking mag niet kleiner zijn dan het totale 
winstbedrag in winstrang 2. Indien dit het geval is, worden de totale winstbedragen van beide 
winstrangen samengevoegd en aan elke winstrang wordt de helft van deze som toegekend. Dit 
bedrag wordt vervolgens in gelijke delen toegekend tussen de winnende spelcombinaties van de 
betreffende winstrangen;  
 
9° het winstbedrag dat een winnende spelcombinatie in winstrang 1 ontvangt, kan niet kleiner zijn 
dan het winstbedrag dat een winnende spelcombinatie in winstrang 2  ontvangt. Indien dit het 
geval zou zijn, worden de totale winstbedragen van beide winstrangen samengevoegd en worden 
de winstbedragen in gelijke delen toegekend tussen de winnende spelcombinaties van de 
betreffende winstrangen ; 
 
10° het Boosterfonds mag een maximum niveau bereiken van 7.500.000 euro. Indien dit bedrag 
wordt overschreden, wordt het deel dat dit bedrag overschrijdt, overgedragen naar winstrang 1 van 
de volgende trekking en toegevoegd aan het daar te winnen bedrag. 
 
HOOFDSTUK III. – BEPALING VAN DE LOTEN  
 
 
Art.9. Zodra het resultaat van de nummertrekking bekend is, worden de winnende 
spelcombinaties, overeenkomstig artikel 7, §1, ingedeeld in winstrangen, van de hoogste tot de 
laagste in termen van winstkans. Winstrang 1 is de hoogste winstrang en winstrang 12 de laagste. 
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De verdeling en berekening van de winsten gebeurt als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 

Rang Juiste 
nummers 

Juiste 
Viking 

Juiste favoriete 
Viking 

Winst 

1 6 1 / Jackpot 
2 6 0 / Variabele winst 
3 5 1 1 Variabele winst X2 dankzij favoriete Viking 
4 5 1 0 Variabele winst 
5 4 1 1 Variabele winst X2 dankzij favoriete Viking 
6 4 1 0 Variabele winst 
7 3 1 1 30€ X 2 dankzij favoriete Viking 
8 3 1 0 30€ 
9 2 1 1 10€ X 2 dankzij favoriete Viking 
10 2 1 0 10€ 
11 1 1 1 2€ X 2 dankzij favoriete Viking 
12 1 1 0 2€ 

 
Dit lotenplan wordt als volgt toegepast: 
 
1° 9,25% van het totale inzetbedrag in België van een trekking, hetzij 0,185 euro per 
spelcombinatie, wordt toegewezen aan winstrang 1 en 2 en het Boosterfonds. De winstbedragen 
die worden toegekend aan de winstrangen 1 en 2, zijn gemeenschappelijk aan alle Deelnemende 
Loterijen. De spelers die in België hebben deelgenomen en die de 6 uitgelote nummers hebben 
gekozen, winnen één keer het bedrag dat wordt toegewezen aan winstrang 1, en vier keer het 
winstbedrag dat wordt toegewezen aan de winnende spelcombinaties van winstrang 2, aangezien 
de speler alle vijf Vikingnummers ontvangt bij een speldeelname van 10 euro en de winnaar die de 
6 uitgelote nummers heeft gekozen zal bijgevolg met één spelcombinatie de 6 nummers en het 
Vikingnummer juist hebben (winstrang 1), en met zijn 4 andere spelcombinaties vier keer de 6 
juiste nummers (winstrang 2) ; 
 
2° 1,00% van het totale inzetbedrag in België van een trekking wordt toegekend aan het 
Reservefonds dat de minimale winstbedragen garandeert in de lokale winstrangen. De Nationale 
Loterij mag elk door haar noodzakelijk geacht bedrag aan het "Reservefonds" toevoegen of ervan 
afhouden; 
 
3° 48,61% van het totale inzetbedrag in België van een trekking wordt toegekend aan de 
winstbedragen van de winstrangen 3 tot en met 12. Eerst worden de vaste winstbedragen van de 
winstrangen 7 tot en met 12 toegekend. Het saldo wordt toegekend in de vorm van variabele 
winstbedragen voor de winstrangen 3 tot en met 6. Het Reservefonds wordt enkel aangesproken 
indien het saldo negatief of ontoereikend is voor de minimale variabele winstbedragen in de 
winstrangen 3 tot en met 6, voorzien in 13°; 
 
3°/1 een bedrag van 2 euro wordt toegekend aan de winnende combinaties in winstrang 12; 
 
3°/2 een bedrag van 4 euro wordt toegekend aan de winnende combinaties in winstrang 11; 
 
4° een bedrag van 10 euro wordt toegekend aan de winnende combinaties in winstrang 10; 
 
5° een bedrag van 20 euro wordt toegekend aan de winnende combinaties in winstrang 9; 
 
6° een bedrag van 30 euro wordt toegekend aan de winnende combinaties in winstrang 8; 
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7° een bedrag van 60 euro wordt toegekend aan de winnende combinaties in winstrang 7; 
 
8° zodra de bovengenoemde vaste bedragen voor winstrang 7, 8, 9, 10, 11 en 12 zijn toegekend, 
wordt het saldo bedoeld in 3° toegewezen aan de winnende combinaties in winstrang 3, winstrang 
4, winstrang 5, en winstrang 6. Wanneer dit saldo negatief is, wordt het afgehouden van het 
Reservefonds, en worden de winstbedragen van de winstrangen 3 tot en met 6 berekend in 
overeenstemming met 13°; 
 
9° wanneer er geen winnaars zijn in de winstrangen 3 tot en met 6, dan wordt het saldo bedoeld in 
3° toegewezen aan het Reservefonds; 
 
10° wanneer er geen winnaars zijn in winstrang 3 en in winstrang 4, dan wordt het saldo bedoeld 
in 3° volledig toegekend aan de winstrangen 5 en 6. Het bedrag dat wordt toegekend aan de 
winstrangen 5 en 6 wordt in gelijke delen verdeeld, zodat elke winnende combinatie van winstrang 
5 twee delen krijgt, en elke winnende combinatie van winstrang 6 één deel ontvangt; 
 
11° wanneer er geen winnaars zijn in winstrang 5 en in winstrang 6, dan wordt het saldo bedoeld 
in 3° volledig toegekend aan de winstrangen 3 en 4. Het bedrag dat wordt toegekend aan de 
winstrangen 3 en 4, wordt in gelijke delen verdeeld, zodat elke winnende combinatie van winstrang 
3 twee delen krijgt, en elke winnende combinatie van winstrang 4 één deel ontvangt; 
 
12° wanneer geen van de gevallen onder 9°, 10° en 11° zich voordoen, dus  indien er minstens 
één winnaar is in winstrang 3 of 4, en minstens één winnaar in winstrang 5 of 6, wordt het saldo 
bedoeld in 3° voor 79,60% toegekend aan de winstrangen 3 en 4, en voor 20,40% aan de 
winstrangen 5 en 6. Het bedrag dat wordt toegekend aan de winstrangen 3 en 4, wordt in gelijke 
delen verdeeld, zodat elke winnende combinatie van winstrang 3 twee delen krijgt, en elke 
winnende combinatie van winstrang 4 één deel ontvangt. Het bedrag dat wordt toegekend aan de 
winstrangen 5 en 6, wordt in gelijke delen verdeeld, zodat elke winnende combinatie van winstrang 
5 twee delen krijgt, en elke winnende combinatie van winstrang 6 één deel ontvangt; 
 
13° wanneer het winstbedrag van winstrang 3 lager ligt dan 6.000 euro, dan wordt het 
opgetrokken tot 6.000 euro. Wanneer het winstbedrag van winstrang 4 lager ligt dan 3.000 euro, 
dan wordt het opgetrokken tot 3.000 euro. Wanneer het winstbedrag van winstrang 5 lager ligt dan 
200 euro, dan wordt het opgetrokken tot 200 euro. Wanneer het winstbedrag van winstrang 6 
lager ligt dan 100 euro, dan wordt het opgetrokken tot 100 euro. Het vereiste saldo voor deze 
gevallen wordt geput uit het Reservefonds. 
 
Naar de spelers toe kunnen de winstrangen worden voorgesteld naar keuze van de Nationale 
Loterij en anders dan bepaald in het voormelde lotenplan, onder voorbehoud van artikel 2, tweede 
lid, 1°. 
 
Art.10. De winstbedragen in de winstrangen 1 en 2 worden op tien eurocent naar beneden 
afgerond. Het bedrag dat bij deze afronding overblijft, wordt toegevoegd in het Booster Fonds bij 
de volgende trekking.  
  
De delen die volgens de berekeningswijze van artikel 9, derde lid, 10°, 11° en 12° worden 
toegekend aan de winstrangen 3 tot en met 6, worden op tien eurocent naar beneden afgerond. 
 
Art.11. Er kan een "Uitzonderlijke Promotionele Trekking" worden georganiseerd indien de 
Deelnemende Loterijen gezamenlijk beslissen om bij een bepaalde Vikinglotto-trekking een 
bijkomend bedrag aan de Jackpot toe te voegen, gefinancierd door het Boosterfonds. De Nationale 
Loterij kan aan deze trekking een andere commerciële naam geven naar haar keuze.   
 
In het kader van gerichte promotieacties kunnen de volgens de regels bedoeld in artikel 9, derde 
lid, 3/1° tot en met 12° toegewezen winstbedragen, naar keuze van de Nationale Loterij, verhoogd 
worden. Deze promotieacties worden gefinancierd door het Reservefonds. Het door de Nationale 
Loterij vastgelegde en bekendgemaakte bedrag dat globaal op dit fonds afgehouden wordt, mag 
niet meer bedragen dan 5.000.000 euro voor elke door de promotieactie bedoelde trekking. 
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Art.12. Wanneer, om welke reden ook, de op het Belgische grondgebied geregistreerde 
spelcombinaties niet door de Deelnemende Loterij verantwoordelijk voor de trekking in aanmerking 
worden genomen voor de trekking van waarmee ze verband houden, dan nemen ze deel aan een 
loterij met verdeling, in de zin van artikel 9, die "nationaal spel" wordt genoemd en gebaseerd is op 
de volgende voorwaarden: 
 

  1° de enige inzetbedragen die in aanmerking worden genomen zijn degene die op het Belgische 
grondgebied werden geregistreerd en die betrekking hebben op de spelcombinaties die verband 
houden met de trekking van "Vikinglotto" bedoeld in artikel 16, §1 waaraan deze spelcombinaties 
niet kunnen deelnemen; 

 
  2° bij de bepaling van de winnende spelcombinaties geldt het resultaat van de in 1° bedoelde 

trekking van “Vikinglotto"; 
 
  3° de regels voor deze bepaling van de winnende spelcombinaties zijn identiek aan de regels die 

worden vastgelegd in artikel 7; 
 
  4° 50% van de ingezette bedragen bedoeld in 1°, d.w.z. 1 euro per spelcombinatie, vrij van om het 

even welke heffing op de winsten, vloeit terug naar de winstuitkering. Dat deel van de 
inzetbedragen is bestemd voor de 12 bestaande winstrangen volgens percentages en modaliteiten 
die identiek zijn aan degene die worden bepaald in artikel 9, met uitzondering van het voor 
winstrangen 1 en 2 bestemde deel: indien er winnende spelcombinaties zijn in winstrangen 1 en 2, 
worden de 9,25% voorzien in artikel 9, derde lid, 1°, in gelijke delen verdeeld onder deze 
winstrangen. Het bedrag dat aan een bepaalde winstrang wordt toegekend, wordt in gelijke delen 
verdeeld onder de winnende spelcombinaties van deze winstrang; 

 
  5° wanneer er door de in 1° bedoelde trekking in winstrangen 1 en 2 geen enkele winnende 

spelcombinatie wordt bepaald, worden de 9,25% die normaal worden toegewezen volgens artikel 9, 
derde lid, 1°, gestort in het Reservefonds ; 

 
  6° de regels voor de afronding van de winsten zijn identiek aan degene die worden vastgelegd in 

artikel 10. 
 
HOOFDSTUK IV. – DEELNEMINGSWIJZEN 
 
 
Art.13. Voor de speler betekent deelneming aan "Vikinglotto" dat hij vijf spelcombinaties of een 
veelvoud ervan moet verwerven, in overeenstemming met de deelnemingsregels vastgesteld door 
de Nationale Loterij en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze deelnemingsregels kunnen 
ook worden bekendgemaakt met andere middelen die zij nuttig acht. De geregistreerde 
spelcombinaties nemen deel aan de overeenkomstige trekking.  
 
Art.14. De Nationale Loterij kan de regels voor deelneming voorzien via: 
 

a) het instrument van de informatiemaatschappij dat "het internet" wordt genoemd; 
 
b) de online-verwerkingsmethode, zijnde realtime via een netwerk van terminals en 

verdeelautomaten die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de 
Nationale Loterij waaraan ze de deelnemingsgegevens ter registratie doorgeven; 

c) andere fysieke of digitale kanalen die de Nationale Loterij nader zal bepalen en zal 
bekendmaken met de middelen die zij nuttig acht. 

 
De Nationale Loterij kan één of meerdere van voormelde deelnemingswijzen organiseren. 
 
Art.15. Welke deelnemingsformule de speler ook gekozen heeft, de meegedeelde 
deelnemingsgegevens worden vóór de betrokken trekking overgeschreven op een gegevensdrager. 
Pas na deze overschrijving is de deelneming effectief en 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 
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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 voor de trekking terugbetaald 
volgens de modaliteiten en vormen gekozen door de Nationale Loterij. In het geval van een 
deelnemingsverwerving via de online-verwerkingsmethode gebeurt de teruggave tegen afgifte van 
het spelticket of tegen vertoning van een andere officiële fysieke of elektronische drager. 
 
 
 
 
HOOFDSTUK V. – VERRICHTING VAN DE TREKKINGEN 
 
 
Art.16.§1. De trekkingen van het spel Vikinglotto zijn gemeenschappelijk voor de Nationale Loterij 
en voor de andere Deelnemende Loterijen die deze loterij organiseren. De trekkingen vinden plaats 
onder de verantwoordelijkheid van een Deelnemende Loterij overeengekomen door de 
Deelnemende Loterijen. 
 
Alleen de spelcombinaties die op het Belgisch grondgebied werden geregistreerd in 
overeenstemming met de bepalingen van dit besluit nemen aan de trekkingen deel, alsook de 
spelcombinaties die werden geregistreerd op het grondgebied van de Deelnemende  Loterijen, in 
overeenstemming met de bepalingen van de in deze landen toepasselijke reglementen en voor 
zover de betrokken spelcombinaties door de Deelnemende Loterij verantwoordelijk voor de trekking 
in aanmerking worden genomen om aan de trekkingen deel te nemen. Iedere trekking heeft ten 
doel de winnende spelcombinatie vast te leggen, die is opgebouwd uit 6 nummers en 1 
Vikingnummer voor alle Deelnemende Loterijen. 
 
§2. Iedere trekking van het spel Vikinglotto gebeurt door middel van één of twee 
trekkingstrommels. Ze wordt gehouden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder of van een 
onafhankelijke auditor die er, uit hoofde van zijn statuut, de regelmatigheid van kan waarborgen. 
Iedere trekking wordt opgesplitst in een “trekking van de nummers” die bestaat uit de willekeurige 
verwijdering van 6 ballen uit een toestel waarin, vóór de verwijdering van de eerste bal, 48 van 1 
tot 48 genummerde ballen zitten, en in een “trekking van het Vikingnummer” die bestaat uit de 
willekeurige verwijdering van 1 bal uit een toestel waarin, vóór de verwijdering van de eerste bal, 5 
van 1 tot 5 genummerde ballen zitten. Alvorens er een bal wordt verwijderd, worden de ballen door 
elkaar gemengd. Een verwijderde bal wordt niet meer in zijn trekkingstrommel teruggelegd. 
 
§3. Wanneer een trekking bij wijze van uitzondering niet op de geplande datum kan worden 
verricht of afgewerkt, wordt ze uitgevoerd op een latere, door de Deelnemende Loterijen 
vastgestelde datum die door de Nationale Loterij wordt bekendgemaakt met alle door haar nuttig 
geachte middelen, maar binnen zeven dagen na de oorspronkelijk geplande datum van de trekking. 
 
Als een aan de gang zijnde trekking buiten de wil van de Deelnemende Loterij verantwoordelijk 
voor de trekking wordt onderbroken, wordt een lijst van de gedeeltelijke resultaten opgesteld door 
de persoon belast met het toezicht en wordt een aanvullende trekking uitgevoerd. De aanvullende 
trekking betreft enkel de ballen die nodig zijn om een volledige winnende Vikinglotto-
spelcombinatie aan te wijzen. 
 
§4. De trekking kan ook worden verricht door middel van elektronische of informatica-hulpmiddelen 
of door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van trekkingstrommels. Deze trekking wordt 
eveneens gehouden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder of van een onafhankelijke 
auditor die er, uit hoofde van zijn statuut, de regelmatigheid van kan waarborgen. Ongeacht het 
hulpmiddel dat gebruikt wordt, zal dit hulpmiddel steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij 
gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de 6 winnende nummers en 
het winnende Vikingnummer. 
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§5. De Nationale Loterij maakt het resultaat van de trekking bekend met de door haar nuttig 
geachte middelen. 
 
§6. Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt de 
bewuste trekking geannuleerd en overgedaan. 
 
De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die werden vastgesteld door de 
gerechtsdeurwaarder of door de onafhankelijke auditor en die worden vermeld in het door hen 
opgestelde proces-verbaal. 
 
De onverwachte afwezigheid, op het geplande uur, van de gerechtsdeurwaarder of de 
onafhankelijke auditor vormt geen beletsel voor de trekking, die dan uitzonderlijk doorgaat onder 
het toezicht van de Deelnemende Loterij verantwoordelijk voor de trekking. 
 
De gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde regelt elk incident in 
verband met de trekking. 
 
HOOFDSTUK  VI. – UITBETALING VAN DE LOTEN 
 
 
Art.17. De uitbetaling van de loten verbonden aan een deelnemingsverwerving via internet en de 
klachten hierover gebeuren overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot 
bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden 
georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de 
informatiemaatschappij. 
 
Art.18.§1. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, zijn de loten ongeacht hun bedrag, 
verbonden aan een deelnemingsverwerving via de online-verwerkingsmethode, betaalbaar tegen 
afgifte van het winnende spelticket of tegen vertoning van een andere officiële fysieke of 
elektronische drager die de winnende spelcombinatie bevat of er toegang toe geeft, gedurende een 
periode van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag.  
 
Na afloop van deze termijn verblijven de loten aan de Nationale Loterij, behalve voor wat betreft de 
individuele loten in winstrang 1 en winstrang 2 van 3.000.000 euro of meer, die worden toegekend 
aan het Boosterfonds. 
 
Als een trekking niet plaatsvond op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd uitgesteld naar 
een latere datum, loopt de in het eerste lid bedoelde termijn vanaf de oorspronkelijk vastgelegde 
datum. 
 
Als een trekking aanleiding heeft gegeven tot een aanvullende trekking, bedoeld in artikel 16, §3, 
tweede lid, loopt de in het eerste lid bedoelde termijn vanaf de oorspronkelijk voor de onderbroken 
trekking vastgelegde datum. 
 
Een winnend spelticket 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 spelticket dat geldig is voor de resterende trekking of trekkingen. 
 
§2. 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 omvang van zijn globale winstbedrag moet een winnend spelticket of een andere 
officiële fysieke of elektronische drager die de winnende spelcombinatie 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 bij 
een andere tussenpersoon door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen. De 
verdeelautomaten betalen geen winsten uit. 
 
Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere 
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gegevens van haar hoofdkantoor, van haar kantoren, van de online-centra en van de andere 
tussenpersonen door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen. Op die website worden 
eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra en de kantoren mogen 
uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan deze maximumbedragen worden uitsluitend 
uitbetaald ten zetel van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig 
verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen. 
 
§3. Onder voorbehoud van rechterlijk beroep, moeten klachten over de uitbetaling van de loten, 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 tegen ontvangstbewijs in een 
online-centrum ingediend worden. 
 
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 of de referentie naar een officiële fysieke of elektronische drager 
gevoegd zijn. 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. 
 
HOOFDSTUK VII. – ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE VIKINGLOTTO 
 
 
Art.19. De Deelnemende Loterijen komen onderling overeen waaraan de aan het Boosterfonds 
toegewezen bedragen besteed zullen worden bij de beëindiging van de organisatie van Vikinglotto. 
 
Art.20. De online-centra, andere dan degene die rechtstreeks door de Nationale Loterij worden 
uitgebaat, zijn onafhankelijke tussenpersonen. 
 
Art.21. De dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen met het oog op een trekking, 
zijn verkrijgbaar in alle online-centra en kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van de 
Nationale Loterij. 
 
Art.22. De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een spelticket of van een andere 
officiële fysieke of elektronische drager, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van 
de houder van het spelticket wordt evenwel geëist : 
 
1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het spelticket, als het besmeurd, gescheurd, 
onvolledig of herplakt is. In dat geval wordt het spelticket door de Nationale Loterij ingehouden 
totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het spelticket een bewijs van 
afgifte; 
 
2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het spelticket minderjarig is; 
 
3° als het vermoeden bestaat dat de houder het spelticket op onrechtmatige wijze heeft 
verworven; 
 
4° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet; 
 
5° als de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van de loten zulks vereist; 
 
6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan 2.000 euro; 
 
7° als een vermoeden van fraude bestaat. 
 
De Nationale Loterij kan steeds de identiteit vragen van de houder van een andere officiële fysieke 
of elektronische drager met het bewijs van deelname of die er toegang toe geeft. 
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Art.23. Onder voorbehoud van rechterlijk beroep, wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, 
verlies of vernietiging van een spelticket of van een andere officiële fysieke of elektronische drager 
of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte. 
 
Art.24. Onder voorbehoud van rechterlijk beroep,  ongeacht wie een gemeenschappelijke 
deelneming organiseert, komt de Nationale Loterij nooit tussenbeide in geschillen die kunnen 
ontstaan tussen de leden van een groep of tussen de leden van een groep en de organisator ervan. 
 
Art.25. Het is minderjarigen verboden deel te nemen. 
 
Art.26. De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de 
anonimiteit van de spelers en de winnaars, behalve wanneer deze eraan verzaken. 
 
 
Art.27. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een spelticket te verduisteren of een lot uitgekeerd te 
krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een 
klacht bij het parket. 
 
HOOFDSTUK VIII. – ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE SPELEN  VAN DE  
NATIONALE LOTERIJ 
 
 
Art.28.§1. De Nationale Loterij kan in uitzonderlijke omstandigheden gemotiveerd beslissen om 
een of meerdere trekkingen van haar trekkingsspelen uit te stellen naar een andere datum, die 
door de Nationale Loterij wordt meegedeeld met alle middelen die ze nodig acht, of te annuleren. 
Ingeval van annulatie worden de inzetten van de spelers terugbetaald volgens de modaliteiten en 
vormen gekozen door de Nationale Loterij. 
 
§2. De Nationale Loterij kan tevens in uitzonderlijke omstandigheden tot uitbreiding van de 
uitbetalingstermijn van loten van al haar spelen beslissen, wat wordt meegedeeld met alle 
middelen die ze nodig acht. 
 
 

* * * 
 

K.B. 30.05.2021 
 
Overgangsbepalingen 
 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
 
1° Vikinglotto 2020: de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 17 november 2020 houdende het reglement van de Vikinglotto, 
openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen 
betreffende haar spelen, zoals dit besluit gold op 19 november 2020 (hierna: het 
koninklijk besluit van 17 november 2020); 
 
2° Vikinglotto 2021: de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van dit 
besluit. 
 
De eerste trekking onder de regels vermeld in dit besluit zal plaatshebben op woensdag 
9 juni 2021. 
 
Indien de trekking van Vikinglotto 2020, die op woensdag 2 juni 2021 wordt 
georganiseerd, geen enkele in rang 1 en/of rang 2 winnende spelcombinatie aanwijst, 
wordt respectievelijk de globaal aan rang 1 en/of aan rang 2 toegekende som, 
overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 17 november 2020 overgedragen 
naar respectievelijk rang 1 en/of rang 2 van de trekking van Vikinglotto 2021 van 
woensdag 9 juni 2021. Indien ingevolge deze overdracht de globaal aan rang 1 
toegekende som meer dan 25.000.000 euro bedraagt voor die trekking, wordt het bedrag 
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dat deze som overschrijdt, overgedragen naar rang 2 van diezelfde trekking. 
 
De beschikbare tegoeden van het "Boosterfonds" en van het "Reservefonds", bedoeld in 
artikel 2, 6° van het koninklijk besluit van 17 november 2020, blijven behouden in die 
respectievelijke fondsen. De betreffende fondsen blijven verder bestaan onder 
Vikinglotto 2021. 
 
Er kunnen geen deelnemingen aan opeenvolgende trekkingen bekomen worden die 
tegelijk vallen onder de regels van Vikinglotto 2020 en onder de regels van Vikinglotto 
2021. De Nationale Loterij neemt daartoe de noodzakelijke maatregelen.  
 
Deelnames aan trekkingen vanaf 9 juni 2021 kunnen pas gekocht worden na de trekking 
van woensdag 2 juni 2021. 
 
Slotbepalingen 
 
Dit besluit treedt in werking op 2 juni 2021 vanaf 19.30u, met uitzondering van de 
[overgangsbepalingen], die inwerking treden op datum van publicatie van onderhavig 
besluit in het Belgisch Staatsblad. 
 
 

* * * 
 
K.B. 10.04.2022  
 
Overgangsbepalingen 
 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
 
1° Vikinglotto 2021: de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 17 november 2020, zoals dit besluit gold op 2 juni 2021; 
 
2° Vikinglotto 2022: de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van dit 
besluit. 
 
De eerste trekking onder de regels vermeld in dit besluit zal plaatshebben op woensdag 
18 mei 2022. 
 
De beschikbare tegoeden van het "Reservefonds", bedoeld in artikel 2, 6° van het 
koninklijk besluit van 17 november 2020, blijven behouden in dat fonds. Dit  fonds blijft 
verder bestaan onder Vikinglotto 2022. 
 
Voor de deelnemingen aan meerdere trekkingen en de voortdurende deelnemingen 
kunnen deelnemingen bekomen worden die tegelijk vallen onder de regels van Vikinglotto 
2021 en onder de regels van Vikinglotto 2022. De Nationale Loterij neemt daartoe de 
noodzakelijke maatregelen. 
 
Deelnames aan trekkingen vanaf 18 mei 2022 kunnen pas via de online-
verwerkingsmethode gekocht worden na de trekking van woensdag 11 mei 2022.  
 
Slotbepalingen 
 
Dit besluit treedt in werking op 11 mei 2022 vanaf 19.30u., met uitzondering van [de 
overgangsbeplingen], dat in werking treedt op datum van publicatie van onderhavig 
besluit in het Belgisch Staatsblad. 
 
 

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. 

 


