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Artikel 1. De loterij met biljetten “Hit the Jackpot” 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 1.000.000 of op 
veelvouden van 1.000.000. 
 
De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 20 euro. 
 
Art.2. Voor iedere hoeveelheid van 1.000.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald 
op 347.323, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel: 
 

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

1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
2 250.000 500.000 500.000 
3 100.000 300.000 333.333,33 
4 50.000 200.000 250.000 
5 10.000 50.000 200.000 
8 5.000 40.000 125.000 

400 1.000 400.000 2.500 
900 500 450.000 1.111,11 

1.000 250 250.000 1.000 
5.000 200 1.000.000 200 

20.000 100 2.000.000 50 
10.000 75 750.000 100 
30.000 50 1.500.000 33,33 
30.000 30 900.000 33,33 
50.000 25 1.250.000 20 

200.000 20 4.000.000 5 
TOTAAL    347.323  TOTAAL     14.590.000 TOTAAL          2,88 
 
Art.3.§1. De voorzijde van het biljet vertoont negen duidelijk onderscheiden spelen, genummerd 
van 1 tot en met 9.  
 
Op of bij de ondoorzichtige deklaag van elk spel worden respectievelijk de vermeldingen "SPEL-JEU-
SPIEL 1”, “SPEL-JEU-SPIEL 2”, “SPEL-JEU-SPIEL 3”, “SPEL-JEU-SPIEL 4”,  “SPEL-JEU-SPIEL 5”, 
“SPEL-JEU-SPIEL 6”, “SPEL-JEU-SPIEL 7”, “SPEL-JEU-SPIEL 8” en “SPEL-JEU-SPIEL 9” weergegeven. 
 
§2. Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de speelzone van spel 1 tot en met 6, 
verschijnen in elk spel drie lotenbedragen in Arabische cijfers voorafgegaan door het symbool "€", 
die kunnen variëren en die gekozen werden uit de loten bedoeld in artikel 2. 
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Het spel is winnend wanneer de speelzone van eenzelfde spel drie identieke lotenbedragen 
vertoont. Het betreffende lotenbedrag wordt dan één keer toegekend. 
 
Het spel is altijd verliezend wanneer het niet drie identieke lotenbedragen bevat. 
 
§3. Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de speelzone van spel 7 verschijnen twee 
speelruimtes, genaamd de speelruimte “Je symbolen – Vos symboles – Ihre Symbole” en de 
speelruimte “Winnende symbolen – Symboles gagnants – Gewinnsymbole”. 
 
In de speelruimte “Je symbolen – Vos symboles – Ihre Symbole” verschijnen vier verschillende 
spelsymbolen. In de speelruimte “Winnende symbolen – Symboles gagnants – Gewinnsymbole” 
verschijnen 16 spelsymbolen waaronder telkens een lotenbedrag in Arabische cijfers is vermeld, 
voorafgegaan door het symbool “€”, gekozen uit de loten vermeld in artikel 2. 
 
Het spel is winnend indien een spelsymbool van de speelruimte “Je symbolen – Vos symboles – Ihre 
Symbole” identiek is aan een spelsymbool van de speelruimte “Winnende symbolen – Symboles 
gagnants – Gewinnsymbole”. Dit wordt een winnend paar genoemd. In dat geval wordt het 
lotenbedrag toegekend dat met dat laatste spelsymbool overeenstemt. Er kunnen meerdere 
winnende paren verschijnen. 
 
Een spel dat geen winnend paar vertoont is altijd verliezend. 
 
§4. Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de speelzone van spel 8 en 9, verschijnen 
in elk spel zes spelsymbolen die kunnen variëren en een lotenbedrag in Arabische cijfers 
voorafgegaan door het symbool “€”, gekozen uit de loten vermeld in artikel 2. 
 
Een spel is winnend wanneer de speelzone van eenzelfde spel drie identieke spelsymbolen vertoont. 
In dat geval wordt het lotenbedrag bedoeld in het eerste lid toegekend. 
 
Wanneer het spel winnend is, kan er nooit meer dan één reeks van drie identieke spelsymbolen 
worden aangetroffen. 
 
Het spel is altijd verliezend wanneer het niet drie identieke spelsymbolen bevat. 
 
§5. Een winnend biljet kan één, twee, drie, vier of vijf winnende spelen bevatten. Meerdere 
winnende spelen geven recht op een lot dat overeenstemt met de gecumuleerde lotenbedragen 
toegekend volgens paragrafen 2, 3 en 4. De biljetten die een lotenbedrag van 1.000.000 euro, 
250.000 euro, 100.000 euro, 50.000 euro, 10.000 euro, 5.000 euro en 1.000 euro toekennen, 
bevatten slechts één winnend spel. De biljetten die een lotenbedrag van 500 euro, 250 euro of 200 
euro toekennen, kunnen één of vijf winnende spelen bevatten. De biljetten die een lotenbedrag van 
100 euro toekennen, kunnen één, twee of vijf winnende spelen bevatten. De biljetten die een 
lotenbedrag van 75 euro of 25 euro toekennen, kunnen één of drie winnende spelen bevatten. De 
biljetten die 50 euro toekennen kunnen één, vier of vijf winnende spelen bevatten. De biljetten die 
een lotenbedrag van 30 euro toekennen, kunnen één of vier winnende spelen bevatten. De biljetten 
die een lotenbedrag van 20 euro toekennen, kunnen één, drie of vier winnende spelen bevatten. 
 
§6. Ieder spelsymbool (symbool of lotenbedrag) kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, 
fotografische of andere elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als 
spelsymbolen mogen worden beschouwd. 
 
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 100 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 65 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. 

 


