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-SPECIFIEKE UITGIFTEVOORSCHRIFTEN(K.B. 13.09.2018 - B.S. 12.10.2018)
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 van “21” 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 3 euro.
Art.2. Voor iedere hoeveelheid van 1.000.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald
op 364.206, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :
AANTAL LOTEN
1
5
200
1.500
202.500
160.000
TOTAAL 364.206

BEDRAG (EURO)
OF AARD VAN DE LOTEN
100.000
3.000
300
30
6
1 gratis biljet “21” van 3 euro

TOTAAL BEDRAG
VAN DE LOTEN
(EURO)
100.000
15.000
60.000
45.000
1.215.000
480.000
TOTAAL 1.915.000

1 WINSTKANS OP
1.000.000
200.000
5.000
666,67
4,94
6,25
TOTAAL 2,75

Art.3. §1. Op de voorkant van de biljetten staan er twee duidelijk afgebakende speelzones die
respectievelijk "kaartenzone" en "bonuszone" worden genoemd.
De "kaartenzone", de grootste van de twee voormelde zones, is bedekt met een door de speler af te
krassen ondoorzichtige deklaag waarop, louter ter illustratie, een door de Nationale Loterij bepaalde
foto, afbeelding of grafische voorstelling kan staan.
De " bonuszone " is bedekt met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag waarop de
vermelding " BONUS " staat.
§2. Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de twee speelzones is het volgende te zien:
1° in de "kaartenzone" verschijnt er een afbeelding met 3 speelkaarten. Die speelkaarten werden
gekozen uit een geheel van 52 speelkaarten die worden verdeeld in 4 reeksen van telkens 13
kaarten, die respectievelijk worden gekenmerkt door rode harten, rode ruiten, zwarte klaveren of
zwarte schoppen. Aan elke kaart wordt er een puntenwaarde toegekend. Die waarde ligt tussen 2 en
11 punten en wordt in Arabische cijfers vermeld in verschillende hoeken van iedere kaart. De
kaarten met de afbeelding van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 harten, ruiten, klaveren of schoppen
hebben een respectieve waarde van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 punten; de kaarten met de heer, de
dame of de boer van harten, ruiten, klaveren of schoppen tellen elk voor 10 punten; de kaarten met
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de aas van harten, ruiten, klaveren of schoppen zijn ieder 11 punten waard. Wanneer de som van
de aan elke van deze 3 speelkaarten toegekende waarden 17, 18, 19, 20 of 21 punten bedraagt,
dan wordt er aan het betrokken biljet een lot toegewezen van respectievelijk 6, 30, 300, 3.000 of
100.000 euro. Geen enkele andere som van puntenwaarden kan enig lot opleveren;
2° in de "bonuszone" verschijnt het woord “NUL” of “GRATIS”. Onder voorbehoud van de bepalingen
van paragraaf 4, wordt een lot in natura onder de vorm van een biljet "21" van 3 euro toegekend
wanneer het woord “GRATIS” verschijnt. Een "bonuszone" die niet het woord “GRATIS” vertoont, is
altijd een verliezende "bonuszone".
Wanneer een biljet winnend is, is hetzij de “kaartenzone”, hetzij de “bonuszone” winnend.
§3. Aan een winnend biljet wordt uitsluitend één van de loten toegewezen die worden bedoeld in
artikel 2.
§4. De loten in natura zijn niet inwisselbaar tegen speciën, behalve wanneer de te koop aangeboden
biljetten uitgeput zijn.
§5. Elk nummer vermeld op de speelkaarten in de kaartenzone vormt een ondeelbaar geheel,
waarvan de cijfers niet afzonderlijk 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 30 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 30 euro.
Art.5. Het koninklijk besluit van 19 juni 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij
met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2014, wordt opgeheven.
De biljetten uitgegeven in overeenstemming met het in het vorige lid bedoelde koninklijk besluit
mogen worden verkocht tot en met 14 oktober 2018 en blijven onderworpen aan de in dat besluit
geformuleerde regels.

