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WEDREGLEMENT “SCOOORE!”
Dit reglement is toepasselijk vanaf 17 december 2016 op alle WEDDENSCHAPPEN van de NATIONALE
LOTERIJ die aangeboden zullen worden bij de daartoe geselecteerde VERDELERS onder de benaming
“SCOOORE!”.
Hoofdstuk I. - Kennisname en aanvaarding.
Artikel 1.
§1. De SPELER moet alvorens gebruik te maken van de WEDDENSCHAPPEN van de NATIONALE
LOTERIJ kennis nemen van het WEDREGLEMENT en dit aanvaarden zonder voorbehoud.
§2. De SPELER geeft te kennen het WEDREGLEMENT te aanvaarden, van zodra hij gebruikmaakt van
de WEDDENSCHAPPEN van de NATIONALE LOTERIJ. Dit is een onweerlegbaar vermoeden.
§3. Zolang de SPELER het WEDREGLEMENT niet volledig begrijpt of aanvaardt, behoort hij geen
gebruik te maken van het aanbod. De SPELER kan op eenvoudig verzoek aan de NATIONALE
LOTERIJ meer uitleg vragen over het WEDREGLEMENT.
Hoofdstuk II. - Verklarende woordenlijst.
Art. 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder:
1°

AANVANGSTIJD: het ogenblik waarop de start van het SPORTEVENEMENT gepland staat, zoals

Nationale Loterij
NV van publiek recht
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel

Versie 30/11/2016

3/25

officieel meegedeeld door de ORGANISATOR of bij gebreke daarvan die geadverteerd werd;
2° COMBI WEDDENSCHAP of ENKELVOUDIGE WEDDENSCHAP: de VOORSPELLING voor één
SPORTEVENEMENT of het geheel van VOORSPELLINGEN voor een selectie van SPORTEVENEMENTEN;
3° COMBINATIE: een COMBI WEDDENSCHAP met meer dan één VOORSPELLING (d.w.z. een twee-, drie-,
vier-, vijf-, zes-, zeven-, acht-, negen-, of tienledige COMBI WEDDENSCHAP);
4° DEELNAME: de WEDDENSCHAP die aanvaard en geregistreerd wordt door de NATIONALE LOTERIJ
(waarna de SPELER een SPELTICKET behoort te ontvangen);
5°

DOUBLE: een COMBI WEDDENSCHAP met twee VOORSPELLINGEN;

6° INFORMATICASYSTEEM: beveiligd netwerk van terminals die bij de VERDELERS staan en verbonden
zijn met de centrale databank en server van de NATIONALE LOTERIJ, met als doel de aangeboden
WEDDENSCHAPPEN te verwerken en als DEELNAME op te slaan op een beveiligde gegevensdrager van de
NATIONALE LOTERIJ;
7° INZET: het bedrag dat de SPELER bereid (en toegelaten) is te spelen, waarmee de WINST berekend
wordt in geval van een WINNENDE WEDDENSCHAP;
8°

KANSSPELCOMMISSIE: de commissie bedoeld in de KANSSPELWET;

9° KANSSPELWET: de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers;
10° LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN: de selectie van genummerde SPORTEVENEMENTEN, opgesteld door
de NATIONALE LOTERIJ, met telkens erbij vermeld het TYPE VAN VOORSPELLING en de bijhorende
NOTERINGEN voor de mogelijke SPORTUITSLAGEN, waarop de SPELER kan pronostikeren;
11° LIVE BETTING: de mogelijkheid om te pronostikeren op een SPORTEVENEMENT dat bezig is;
12° LOTERIJWET: de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de
NATIONALE LOTERIJ;
13° MARKT: een synoniem voor TYPE VAN VOORSPELLING;
14° MATCH-FIXING: elke ongeoorloofde manipulatie om het eerlijke verloop of/en de uitkomst van een
SPORTEVENEMENT of VOORSPELLING te beïnvloeden of te belemmeren;
15° NATIONALE LOTERIJ: de naamloze vennootschap van publiek recht bedoeld in de LOTERIJWET, die
gekend is bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0223.967.357;
16° NORMALE SPEELTIJD, ook “FULLTIME” genaamd: de reguliere speeltijd van het SPORTEVENEMENT
die de ORGANISATOR vastlegt in zijn reglement of bepaalt voor de aanvang van het SPORTEVENEMENT
(vb. voetbal: doorgaans 2 helften van 45 minuten voor mannen; ijshockey: gebruikelijk 3 periodes van 20
minuten; enz.),
 inclusief de onderbrekingen die de scheidsrechter in de loop van de reguliere speelduur toevoegt of
toelaat (vb. voor blessures, stroompanne of andere stilstanden),
 exclusief latere eventuele verlengingen, penaltyreeksen of toegevoegde tijd die de TEGENSTANDERS
onderling overeenkomen (behoudens anderszins vermeld in het WEDREGLEMENT).
17° NOTERING: de waardering van de NATIONALE LOTERIJ omtrent de waarschijnlijkheid van een
VOORSPELLING (op basis waarvan de WINST berekend wordt bij een WINNENDE WEDDENSCHAP);
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18° NOTERING VAN DE WEDDENSCHAP: het resultaat van de vermenigvuldiging van elke NOTERING van
elke (juiste) VOORSPELLING van een COMBI WEDDENSCHAP;
19° ORGANISATOR: de instantie die het SPORTEVENEMENT inricht en in voorkomend geval ervoor een
regelgevende bevoegdheid heeft en/of de SPORTUITSLAG afkondigt;
20° PRE-LIVE BETTING: de mogelijkheid om te pronostikeren op een SPORTEVENENEMENT dat nog niet
bezig is;
21° RIJ: de info op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN die de SPELERS toelaat VOORSPELLING(EN) uit te
brengen op een SPELFORMULIER (omvattende o.a. een code, een TYPE VAN VOORSPELLING en de
bijhorende NOTERINGEN voor de mogelijke SPORTUITSLAGEN van een bepaald SPORTEVENEMENT);
22° SINGLE: een COMBI WEDDENSCHAP met één VOORSPELLING;
23° SPEL: de tijdspanne, waarop de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING steunt, naargelang de
aangeboden MARKT:
 de NORMALE SPEELTIJD,
 de TOTALE SPEELTIJD, of
 de VERMELDE SPEELDUUR, die kan bestaan uit een onderdeel van het SPORTEVENEMENT (vb.
helft bij voetbal, set in tennis, quarter bij basketbal, set bij volleybal, inning bij honkbal, leg bij
darts, hole bij golf, kwalificatieronde bij formule 1, manche bij motorsport, frame bij snooker,
ronde bij boxen, enz.);
24° SPELER: elke persoon die gebruikmaakt van de WEDDENSCHAPPEN van de NATIONALE LOTERIJ of
ervan wil gebruikmaken;
25° SPELFORMULIER: het formulier, zoals uitgegeven door de NATIONALE LOTERIJ, waarmee de SPELER
kan verzoeken om zijn WEDDENSCHAP(PEN) te aanvaarden, te registreren en te bevestigen met een
SPELTICKET;
26° SPELTICKET: de papierstrook die aan de SPELER overhandigd wordt ter bevestiging van de registratie
van de DEELNAME;
27° SPORTEVENEMENT: elke sportief gebeuren waarop gewed kan worden, bijvoorbeeld een wedstrijd,
match, tornooi, competitie of zelfs een specifieke periode of gebeurtenis in de loop daarvan;
28° SPORTUITSLAG: het (officiële) sportieve resultaat van een SPORTEVENEMENT (niet enkel de score)
dat gebruikt wordt ter VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING;
29° SYSTEM WEDDENSCHAP of MEERVOUDIGE WEDDENSCHAP: de spelformule die automatisch alle
geldige COMBI WEDDENSCHAPPEN combineert op basis van de door de SPELER gekozen
VOORSPELLINGEN voor de SPORTEVENEMENTEN op het SPELFORMULIER, waarbij de volgende types
bestaan “3/4”, “3/5”, “3/6”, “4/5”, “4/6”, “5/6”, “5/7”, “6/7” en “7/8” (de teller wijst op het vereiste
minimum aantal juiste VOORSPELLINGEN en de noemer wijst op het vereiste aantal SPORTEVENEMENTEN
waarvoor de SPELER een VOORSPELLING dient uit te brengen);


“3/4”: een SYSTEM WEDDENSCHAP waarbij de SPELER minstens drie van de vier
VOORSPELLINGEN juist moet hebben (dit zijn vier COMBI WEDDENSCHAPPEN);



“3/5”: een SYSTEM WEDDENSCHAP waarbij de SPELER minstens drie van de vijf VOORSPELLINGEN
juist moet hebben (dit zijn tien COMBI WEDDENSCHAPPEN);



“3/6”: een SYSTEM WEDDENSCHAP waarbij de SPELER minstens drie van de zes VOORSPELLINGEN
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juist moet hebben (dit zijn twintig COMBI WEDDENSCHAPPEN);


“4/5”: een SYSTEM WEDDENSCHAP waarbij de SPELER minstens vier van de vijf VOORSPELLINGEN
juist moet hebben (dit zijn vijf COMBI WEDDENSCHAPPEN);



“4/6”: een SYSTEM WEDDENSCHAP waarbij de SPELER minstens vier van de zes VOORSPELLINGEN
juist moet hebben (dit zijn vijftien COMBI WEDDENSCHAPPEN);



“5/6”: een SYSTEM WEDDENSCHAP waarbij de SPELER minstens vijf van de zes VOORSPELLINGEN
juist moet hebben (dit zijn zes COMBI WEDDENSCHAPPEN);



“5/7”: een SYSTEM WEDDENSCHAP waarbij de SPELER minstens vijf van de zeven
VOORSPELLINGEN juist moet hebben (dit zijn eenentwintig COMBI WEDDENSCHAPPEN);



“6/7”: een SYSTEM WEDDENSCHAP waarbij de SPELER minstens zes van de zeven
VOORSPELLINGEN juist moet hebben (dit zijn zeven COMBI WEDDENSCHAPPEN):



“7/8”: een SYSTEM WEDDENSCAHP waarbij de SPELER minstens zeven van de acht
VOORSPELLINGEN juist moet hebben (dit zijn acht COMBI WEDDENSCHAPPEN);

30° TABEL VAN SYSTEM WEDDENSCHAPPEN:
SYSTEM
WEDDENSCHAP
3/4
3/5
3/6
4/5
4/6
5/6
5/7
6/7
7/8

Vereist
minimumaantal
correcte
VOORSPELLINGEN
3
3
3
4
4
5
5
6
7

INZET per WEDDENSCHAP

Vereist aantal
VOORSPELLINGEN

Totaal aantal
COMBI
WEDDENSCHAPPEN

€1

€2

€5

€10

€20

€50

4
5
6
5
6
6
7
7
8

4
10
20
5
15
6
21
7
8

€4
€10
€20
€5
€15
€6
€21
€7
€8

€8
€20
€40
€10
€30
€12
€42
€14
€16

€20
€50
€100
€25
€75
€30
€105
€35
€40

€40
€100
€200
€50
€150
€60
€70
€80

€80
€200
€100
€120
€140
€160

€200
-

31° TEAMGENOOT: een fysieke persoon die deel uitmaakt van een club of in teamverband deelneemt
aan een SPORTEVENEMENT;
32° TEGENSTANDER: de individuele sportman of -vrouw of de sportploeg die het moet opnemen tegen
een andere sporter of sportploeg in een bepaald SPORTEVENEMENT;
33° TOTALE SPEELTIJD: de NORMALE SPEELTIJD, inclusief na de reguliere speelduur de eventuele
verlengingen (“overtime”), penaltyreeksen en toegevoegde tijd die de TEGENSTANDERS onderling
overeenkomen (om de winnaar van het SPORTEVENEMENT te bepalen), ook “FULLTIME+” genaamd;
34° TRIPLE: een COMBI WEDDENSCHAP met drie VOORSPELLINGEN;
35° TYPE VAN VOORSPELLING: elke wedformule om te pronostikeren op de uitkomst van een
SPORTEVENEMENT zoals aangeboden door de NATIONALE LOTERIJ, eveneens “MARKT” genoemd,
bijvoorbeeld een “1X2”, “12”, “DUBBELE KANS”, “HANDICAP”, “UNDER/OVER”, “WINNAAR EERSTE HELFT”
of “BEIDE TEAMS SCOREN”;
 “1X2”: dit is het TYPE VAN VOORSPELLING waarbij de SPELER kan pronostikeren met betrekking tot 3
uitkomsten van het betreffende SPORTEVENEMENT (bvb. respectievelijk de overwinning van de eerste
TEGENSTANDER, gelijkspel of de overwinning van de tweede TEGENSTANDER);
 “12”: dit is het TYPE VAN VOORSPELLING waarbij de SPELER kan pronostikeren met betrekking tot 2
uitkomsten van het betreffende SPORTEVENEMENT (bvb. respectievelijk de overwinning van de eerste
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TEGENSTANDER of de overwinning van de tweede TEGENSTANDER);
 “DUBBELE KANS”: dit is het TYPE VAN VOORSPELLING waarbij de SPELER kan pronostikeren met één
VOORSPELLING op twee van de drie mogelijke SPORTUITSLAGEN van het SPORTEVENEMENT;
 “HANDICAP”: dit is het TYPE VAN VOORSPELLING waarbij een TEGENSTANDER van het
SPORTEVENEMENT een vooraf bepaalde voorsprong krijgt qua (doel)punten, waardoor de andere
TEGENSTANDER het toegevoegde puntenverschil moet overschrijden om in het kader van de
WEDDENSCHAP (vb. een 1X2 of 12) als winnaar uitgeroepen te kunnen worden;
 “UNDER/OVER”: dit is het TYPE VAN VOORSPELLING waarbij de SPELER kan pronostikeren of het totaal
aantal (doel)punten van een SPORTEVENEMENT lager of hoger zal zijn dan een bepaald aantal dat
weergegeven wordt op het SPELTICKET;
 “WINNAAR EERSTE HELFT”: dit is het TYPE VAN VOORSPELLING waarbij de SPELER kan pronostikeren
welke TEGENSTANDER de eerste helft wint of dat er dan gelijkspel gespeeld is (ook genaamd “Half
time” of “Winner half time”);
 “BEIDE TEAMS SCOREN”: dit is een TYPE VAN VOORSPELLING waarbij de SPELER kan pronostikeren of
beide TEGENSTANDERS wel of geen (doel)punt zullen maken (ook genaamd “Both teams to score);
36° VERDELER: elkeen die beschikt over een geldige F2-vergunning van de KANSSPELCOMMISSIE én
gemachtigd is door de NATIONALE LOTERIJ, op basis van een schriftelijke overeenkomst, om voor haar
rekening WEDDENSCHAPPEN aan te nemen;
37° VERMELDE SPEELDUUR: de periode van het SPEL zoals aangeduid bij een TYPE VAN VOORSPELLING,
die de gehele duur van het desbetreffende SPORTEVENEMENT of een aangeduid interval ervan kan
beslaan (vb. de eerste helft, de tweede ronde, enz.);
38° VERVANGINGSNOTERING: de NOTERING die gelijk is aan één (1.00), ter vervanging van een
NOTERING uit een DEELNAME wegens bepaalde omstandigheden;
39° VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING: de controle op de juistheid van een VOORSPELLING;
40° VOORSPELLING: de selectie van een SPELER bij een TYPE VAN VOORSPELLING met betrekking tot de
(verwachte of verhoopte) SPORTUITSLAG van één SPORTEVENEMENT;
41° WEDDENSCHAP: de COMBI WEDDENSCHAP of SYSTEM WEDDENSCHAP;
42° WEDREGLEMENT: alle toepasselijke regels zoals bepaald in dit spelreglement van de NATIONALE
LOTERIJ en haar bijlagen;
43° WINNENDE WEDDENSCHAP: een DEELNAME die het overeengekomen minimum aantal juiste
VOORSPELLINGEN bevat;
44° WINST: het bedrag in speciën waarop de SPELER recht heeft in geval van een WINNENDE
WEDDENSCHAP.
Hoofdstuk III. - Juridisch kader.
Afdeling I. - Exploitatierecht van de NATIONALE LOTERIJ.
Art. 3.
§1. De NATIONALE LOTERIJ organiseert WEDDENSCHAPPEN in het algemeen belang en volgens
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handelsmethodes. Dit kadert in de wettelijke opdracht die is opgelegd aan de NATIONALE
LOTERIJ. Het organiseren van WEDDENSCHAPPEN wordt beschouwd als een taak van de openbare
dienst (artikel 7 van de LOTERIJWET).
§2. Dit WEDREGLEMENT geldt onverminderd de algemene werkingsregels voor WEDDENSCHAPPEN
die toepasselijk zijn verklaard voor elke houder van een vergunning klasse F1 en F2. Dit
WEDREGLEMENT legt de uitvoerings- en deelnemingsregels vast voor het wedaanbod.
§3. De bepalingen van dit WEDREGLEMENT zijn door het directiecomité van de NATIONALE LOTERIJ
goedgekeurd, overeenkomstig artikel 11 van de LOTERIJWET. Het directiecomité kan het
WEDREGLEMENT op elk moment wijzigen.
Afdeling II. - Vergunningen.
Art. 4.
§1. De NATIONALE LOTERIJ is houdster van de vergunning klasse F1, toegekend door de
KANSSPELCOMMISSIE.
§2. De VERDELER moet beschikken over een vergunning klasse F2 van de KANSSPELCOMMISSIE voor
de locatie waar hij de WEDDENSCHAPPEN aanneemt. De NATIONALE LOTERIJ kan niet
verantwoordelijk worden gesteld wanneer de vergunning klasse F2 van een VERDELER niet meer
rechtsgeldig is (o.a. door opschorting, intrekking, verval, vernietiging, onbruik, …). De VERDELER
wijst de F2-vergunning aan wanneer de SPELER daarom verzoekt.
Hoofdstuk IV. - Deelnemen aan SCOOORE!
Afdeling I. - Bijzondere deelnemingsvoorwaarden.
Art. 5.
§1. De SPELER moet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en handelingsbekwaam zijn.
§2. Het is verboden om, hetzij als SPELER hetzij via een tussenpersoon, deel te nemen aan een
WEDDENSCHAP op een SPORTEVENEMENT waarvan men op ongeoorloofde wijze het verloop of
het resultaat zou kunnen beïnvloeden. Er wordt bijzondere aandacht gevraagd van iedere
sportbeoefenaar, trainer, scheidsrechter en elkeen die sportieve invloed kan uitoefenen.
Afdeling II. - Invullen van het SPELFORMULIER.
Onderafdeling I. - Raadplegen van de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN.
Art. 6.
§1. De NATIONALE LOTERIJ stelt de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN samen en laat deze verspreiden
onder de VERDELERS. De NATIONALE LOTERIJ beperkt zich tot WEDDENSCHAPPEN op
SPORTEVENEMENTEN (vb. voetbal). De NATIONALE LOTERIJ ontwerpt de LIJST VAN
SPORTEVENEMENTEN naar eigen inzicht (vb. 000-999).
§2. De NATIONALE LOTERIJ streeft naar een uitgebreide LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN , maar de
LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN kan naargelang van de periode korter of langer zijn (vb.
verschillend aantal sportieve gebeurtenissen in een bepaald seizoen). De LIJST VAN
SPORTEVENEMENTEN kan bestaan uit een aanbod voor zowel PRE-LIVE BETTING als LIVE
BETTING. Het aanbod geldt alleen als PRE-LIVE BETTING, tenzij het aanbod uitdrukkelijk als LIVE
BETTING is bestemd en aangeduid.
§3. De MARKTEN waaruit de SPELER kan kiezen om te pronostikeren, zijn beschikbaar in de LIJST VAN
SPORTEVENEMENTEN. De NATIONALE LOTERIJ kan verschillende MARKTEN terzelfdertijd
aanbieden voor eenzelfde SPORTEVENEMENT. De NATIONALE LOTERIJ kan combinaties van
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verschillende MARKTEN tezamen aanbieden.
§4. Alvorens en terwijl de SPELER het SPELFORMULIER invult, raadpleegt de SPELER desgewenst de
LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN. De SPELER heeft voor het invullen van het SPELFORMULIER de
juiste code nodig van ieder SPORTEVENEMENT waarvoor de SPELER een VOORSPELLING wil doen
(zie ook art. 12).
Art. 7.
§1. De NATIONALE LOTERIJ bepaalt autonoom de beperkingen met betrekking tot de MARKTEN,
VOORSPELLINGEN en WEDDENSCHAPPEN (vb. het minimum aantal VOORSPELLINGEN per
WEDDENSCHAP, maximum winst voor een bepaalde WEDDENSCHAP, enz.).
§2. De beperkingen kunnen variëren van sport tot sport, van competitie tot competitie, van
evenement tot evenement, naargelang het TYPE VAN VOORSPELLING.
§3. De WEDDENSCHAPPEN moeten bestaan uit minstens drie VOORSPELLINGEN. Desalniettemin kan
de NATIONALE LOTERIJ de PRONOSTIEKEN aanduiden die kunnen gespeeld worden als SINGLE of
als DOUBLE. De NATIONALE LOTERIJ behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van
bepaalde WEDDENSCHAPPEN (vb. SINGLES en DOUBLES) terug aan te passen. Alle DEELNAMES
van voor zo’n aanpassing blijven evenwel geldig.
§4. De NATIONALE LOTERIJ kan op elk moment een MARKT afsluiten of het aannemen van
WEDDENSCHAPPEN voor die MARKT opschorten, alsook een of meerdere VOORSPELLINGEN
voorlopig of definitief blokkeren.
Art. 8.
§1. De selectiemogelijkheden op het SPELFORMULIER (vb. 1, X, 2) vertegenwoordigen de mogelijkheden die – in dezelfde volgorde – weergegeven zijn op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN.
 Tenzij anders aangegeven op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN en m.u.v. de MARKT “DUBBELE KANS” vertegenwoordigt de “1” de linker aangeduide TEGENSTANDER (gewoonlijk de
thuisploeg) en de “2” de rechter aangeduide TEGENSTANDER (gewoonlijk de bezoekersploeg).
De “X” staat voor “gelijkspel”, wanneer die mogelijkheid beschikbaar is (vb. bij voetbal wel,
niet bij tennis).
 Naargelang het TYPE VAN VOORSPELLING kunnen de selectiemogelijkheden op het SPELFORMULIER ook andere mogelijkheden vertegenwoordigen dan hiervoor vermeld (vb. drie
genoemde TEGENSTANDERS).
 Bij de MARKT “DUBBELE KANS” vertegenwoordigen de aanduidingen op de LIJST VAN
SPORTEVENEMENTEN de volgende selecties:
i. de “1” staat zowel voor de overwinning van de TEGENSTANDER die links wordt
aangeduid op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN, als voor gelijkspel;
ii. de “X” staat voor de overwinning van één van de beide TEGENSTANDERS die (rechts en
links) aangeduid worden op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN (dus niet “gelijkspel”);
iii. de “2” staat zowel voor de overwinning van de TEGENSTANDER die rechts wordt
aangeduid op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN, als voor gelijkspel.
 Bij de MARKT “BEIDE TEAMS SCOREN” vertegenwoordigen de aanduidingen op de LIJST van
SPORTEVENEMENTEN de volgende selecties (tenzij elders uitdrukkelijk anders aangegeven,
bijvoorbeeld op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN):
i. de “1” staat voor Ja (yes);
ii. de “2” staat voor Neen (no).
§2. Wanneer het SPORTEVENEMENT doorgaat op neutraal terrein, dan stelt de “1” de thuisploeg
voor en de “2” de bezoekersploeg, en dit volgens de volgorde van de TEGENSTANDERS zoals
vermeld op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN.
§3. De VOORSPELLING blijft geldig als het SPORTEVENEMENT oorspronkelijk zou doorgaan op de
locatie van de thuisploeg, maar het SPORTEVENEMENT door enige wijziging of beslissing van de
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ORGANISATOR moet doorgaan op neutraal terrein (de plaats van de TEGENSTANDER is geen
neutraal terrein, tenzij de beide ploegen op dat terrein een thuismatch spelen).
§4. Belgische ploegen worden weergegeven in de taal van het taalgebied waar zij hun thuismatch
spelen (vb. Mons - Club Brugge). Buitenlandse ploegen worden weergegeven in de taal van hun
thuisland (vb. Internazionale, Lille), dan wel in het Engels (vb. Spartak Moscow). Wanneer er
meerdere officiële talen toegelaten zijn in een taalgebied, kan de ploegnaam afwisselend
weergegeven worden in één van die officiële landstalen. Bij internationale SPORTEVENEMENTEN
kunnen de Belgische ploegen ook in het Engels worden weergegeven.
§5. De SPELER aanvaardt dat de NATIONALE LOTERIJ gebruik kan maken van afkortingen (vb. op de
LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN, op het SPELFORMULIER, op de gegevensdrager van de
NATIONALE LOTERIJ, …). De SPELER aanvaardt dat een druk- of spelfout in de (ploeg)naam (of de
afkorting ervan), bijvoorbeeld van een TEGENSTANDER, de VOORSPELLING niet ongeldig maakt.
Onderafdeling II. - Het SPELFORMULIER.
Art. 9. De SPELER kan een SPELFORMULIER samenstellen met behulp van de mogelijkheden die de
NATIONALE LOTERIJ op dat ogenblik aanbiedt (vb. papieren of interactieve SPELFORMULIEREN).
A) Het invullen van een SPELFORMULIER van papier gebeurt door “x”-vormige kruisjes te
plaatsen in de betrokken vakjes met een balpen met blauwe of zwarte inkt.
B) Het opmaken van een online of interactief SPELFORMULIER verloopt door de gewenste
selectievelden aan te klikken, waarna het SPELFORMULIER in principe kan worden uitgeprint
of opgeslagen op een elektronische drager. Het SPELFORMULIER kan automatisch worden
voorzien van een code waarmee de VOORSPELLINGEN ter registratie als DEELNAME ingelezen
kunnen worden door de VERDELER (vb. numerieke code, barcode, QR-code, …).
Art. 10.
§1. De SPELFORMULIEREN worden gratis door de NATIONALE LOTERIJ verdeeld onder de VERDELERS.
Om aan een WEDDENSCHAP deel te nemen, maakt de SPELER gebruik van de SPELFORMULIEREN
die bij de VERDELER ter beschikking liggen.
§2. De NATIONALE LOTERIJ kan de SPELFORMULIEREN ter beschikking van de SPELERS stellen via elk
nuttig geacht middel of kanaal.
§3. In het kader van gerichte of permanente promotieacties kan de NATIONALE LOTERIJ specifieke
SPELFORMULIEREN uitbrengen die verschillen van de normale SPELFORMULIEREN.
Art. 11.
§1. De NATIONALE LOTERIJ ontwerpt de SPELFORMULIEREN naar eigen inzicht, kan meerdere versies
in omloop brengen en/of het gebruik van bepaalde versies weigeren.
§2. De gegevens die op het drukwerk worden aangebracht door de SPELERS, hebben slechts een
indicatieve waarde en vormen geen bewijs van DEELNAME. Na behandeling door een terminal
wordt het voorgedrukte en ingevulde SPELFORMULIER teruggegeven aan de SPELER, die er vrij
over beschikt.
§3. De SPELFORMULIEREN kunnen onder meer de volgende vermeldingen bevatten :
1° informatie, uitleg of voorschriften bestemd voor de SPELER;
2° reclame ten gunste van de NATIONALE LOTERIJ en/of, in ruil voor een financiële of andere
compensatie, ten gunste van derden waarmee de NATIONALE LOTERIJ het commercieel
opportuun acht samen te werken om haar activiteiten te promoten.
Onderafdeling III. - De VOORSPELLING(EN).
Art. 12.
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§1. Naargelang hetwelk SPELFORMULIER in omloop is, bevat het SPELFORMULIER hetzij een kolom
die genummerd is volgens dezelfde nummering van de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN (vb. van
000 tot 999) hetzij een rooster of veld waarin de SPELER het nummer van de geselecteerde RIJ
volgens de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN kan aanduiden of overbrengen.
§2. Als de SPELER dit nummer kan aanduiden of overbrengen, wordt doorgaans voor de SPELER de
optie voorzien om de aangekruiste VOORSPELLING op het papieren SPELFORMULIER zelf terug
te kunnen annuleren, nl. door het vakje A (van “annulatie”) naast de VOORSPELLING aan te
kruisen. Bij het aankruisen van dit vakje wordt de VOORSPELLING dan niet geregistreerd op het
SPELTICKET.
§3. De SPELER mag op dit eerste deel van het SPELFORMULIER het resultaat trachten te voorspellen
van één of meer SPORTEVENEMENTEN zoals opgenomen in de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN.
De SPELER kiest vrij het aantal VOORSPELLINGEN per SPELFORMULIER binnen de
deelnemingslimieten vermeld in dit WEDREGLEMENT.
De SPELER mag slechts één VOORSPELLING aankruisen in één van de drie vakjes rechts naast het
nummer van het desbetreffende SPORTEVENEMENT (“1”, “X”, “2”). Het aankruisen van het
vakje “X” bij een TYPE VAN VOORSPELLING met slechts twee mogelijkheden kan geen
DEELNAME tot stand brengen (vb. TYPE VAN VOORSPELLING “12”, “BEIDE TEAMS SCOREN”, …).
§4. De SPELER mag voor meerdere SPORTEVENEMENTEN een VOORSPELLING aankruisen, doch
maximaal voor tien SPORTEVENEMENTEN. De NATIONALE LOTERIJ kan het maximaal aantal
VOORSPELLINGEN per WEDDENSCHAP beperken tot minder dan tien. Dit wordt in voorkomend
geval meegedeeld aan de SPELER (vb. op de LIJST VAN SPORTEVENEMNTEN). De SPELER mag
VOORSPELLINGEN combineren voor SPORTEVENEMENTEN uit verschillende sporten en
competities. De SPELER mag verschillende TYPES VAN VOORSPELLINGEN combineren.
§5. Het is niet toegelaten om in één WEDDENSCHAP twee of meer VOORSPELLINGEN en/of
MARKTEN te combineren op hetzelfde SPORTEVENEMENT (vb. pronostikeren op hetzelfde
SPORTEVENEMENT via 1X2 én HANDICAP) of als de VOORSPELLINGEN en/of MARKTEN verwant
met of afhankelijk van elkaar zijn, tenzij de NATIONALE LOTERIJ zulke combinatie(s) uitdrukkelijk
en doelgericht aanbiedt en aanvaardt.
§6. De WEDDENSCHAP op het SPELFORMULIER wordt automatisch beschouwd als een COMBI
WEDDENSCHAP, tenzij de SPELER op het SPELFORMULIER een vakje aankruist omtrent een
SYSTEM WEDDENSCHAP.
§7. De SPELER hoeft geen SPELFORMULIER in te vullen in het geval van een WEDDENSCHAP van het
type “match of the day” (“match van de dag”) en in het geval van een “combospecial” (“Quick
Match”) (zie punt 3 van bijlage 1 voor meer informatie over de combospecial). In die gevallen
mag de SPELER het verzoek tot registratie van de WEDDENSCHAP mondeling doorgeven aan de
VERDELER.
§8. De NATIONALE LOTERIJ kan SPELTICKETS met vooraf geselecteerde VOORSPELLINGEN verkopen,
zodat de SPELER niet eerst een ingevuld SPELFORMULIER ter registratie hoeft aan te bieden.
Onderafdeling IV. -De INZET.
Art. 13.
§1. De SPELER heeft voor het SPELFORMULIER de keuze tussen een INZET van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,
150 of 200 euro per WEDDENSCHAP.
§2. De SPELER bepaalt zelf de INZET per WEDDENSCHAP door, naargelang het geval, het
desbetreffende vakje aan te kruisen op het papieren SPELFORMULIER of het desbetreffende veld
aan te klikken bij een online of interactief SPELFORMULIER.
- Bij een COMBI WEDDENSCHAP is de INZET het bedrag van het aangekruiste vakje.
- Bij een SYSTEM WEDDENSCHAP wordt de aangekruiste INZET vermenigvuldigd met het totaal
aantal WEDDENSCHAPPEN (zie ook de TABEL VAN SYSTEM WEDDENSCHAPPEN). De totale
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INZET bij een SYSTEM WEDDENSCHAP mag echter niet hoger zijn dan de maximale INZET
zoals bepaald in dit WEDREGLEMENT.
§3. De INZET van de SPELER bij de VERDELER mag niet meer bedragen dan 200 euro per dag. Dit is de
verantwoordelijkheid van de SPELER en de VERDELER. De SPELER en de VERDELER kunnen de
NATIONALE LOTERIJ niet verantwoordelijk stellen als de SPELER de voormelde limiet weet te
overschrijden, bijvoorbeeld door meerdere aparte WEDDENSCHAPPEN te spelen.
§4. Wanneer de terminal het SPELFORMULIER weigert, kan de VERDELER via de terminal de INZET
manueel aanpassen op verzoek van de SPELER voorzover het INFORMATICASYSTEEM dit toelaat.
Noch de VERDELER noch de NATIONALE LOTERIJ zijn verantwoordelijk voor het beweerdelijk
verkeerd manueel invoeren van de INZET op de terminal wanneer de SPELER de manuele
correctie verzoekt of gedoogt.
§5. De INZET wordt in voorkomend geval verminderd wanneer de regelgeving dit oplegt:
1° met eventuele taksen of belastingen;
2° met eventuele heffingen of voorafnemingen ten voordele van de sportsector in
overeenstemming met de gewestelijke regelgeving.
Onderafdeling V. - De NOTERINGEN.
Art. 14.
§1. De NOTERINGEN, die bij de respectievelijke VOORSPELLINGEN horen, worden vermeld op de LIJST
VAN SPORTEVENEMENTEN. De NOTERINGEN kunnen ook via andere kanalen in de kijker gezet
worden (reclamebanners, affiches, …).
§2. De NOTERINGEN op de diverse informatiedragers kunnen ten allen tijde gewijzigd worden en
hebben een informatieve en niet-bindende waarde (cf. LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN, affiches,
beeldschermen, flyers, website, …). De wijziging van een NOTERING heeft geen enkele invloed op
de reeds geregistreerde NOTERING die voorkomt op het SPELTICKET bij een geldige DEELNAME,
behalve als de VERVANGINGSNOTERING aan de VOORSPELLING toegekend wordt (zie ook art. 29
van het WEDREGLEMENT). Een NOTERING kan onder meer gewijzigd worden wegens
nieuwsberichten, blessures, weersomstandigheden, nieuwe omstandigheden omtrent het
SPORTEVENEMENT, enz. Deze opsomming is niet limitatief.
§3. De NOTERINGEN die aanleiding geven tot het invullen van een papieren SPELFORMULIER of het
aanmaken van een online of interactief SPELFORMULIER kunnen wijzigen tussen het ogenblik van
het invullen/aanmaken en het ogenblik van de registratie als DEELNAME.
§4. De hoogte van de NOTERING is een indicatie van de waarschijnlijkheid van de VOORSPELLING
volgens de NATIONALE LOTERIJ. De hoogte van een NOTERING biedt geen enkele garantie of
zekerheid over de juistheid van een bepaalde VOORSPELLING of/en het verloop van het
SPORTEVENEMENT.
§5. De NOTERINGEN blijven in principe beschikbaar tot tien minuten voor de AANVANGSTIJD,
rekening houdende met de openingsuren van de VERDELERS en de openingstijden van het
INFORMATICASYSTEEM.
§6. De NATIONALE LOTERIJ is niet verplicht een VOORSPELLING met bijhorende NOTERING te
aanvaarden wanneer de SPELER een VOORSPELLING uitbrengt. De NATIONALE LOTERIJ kan een
tegenvoorstel doen. De SPELER heeft de vrije keuze het tegenvoorstel te aanvaarden of niet.
§7. Noch de NATIONALE LOTERIJ noch de VERDELER kunnen aansprakelijk gesteld worden voor (de
wijzigingen aan) de NOTERINGEN, ook niet als de NOTERINGEN of andere vermeldingen op de
informatiedragers niet of niet tijdig aangepast werden of nog onjuist geafficheerd werden.
Afdeling III. - De speltransactie.
Onderafdeling I. - Aanbieden van het SPELFORMULIER.
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Art. 15.
§1. Nadat de SPELER het SPELFORMULIER correct heeft ingevuld of aangemaakt, maakt de SPELER het
SPELFORMULIER over aan de VERDELER. De SPELER mag het SPELFORMULIER enkel aanbieden
tijdens de openingsuren van de VERDELER die door laatstgenoemde bepaald worden. De
VERDELER mag het SPELFORMULIER evenwel enkel in ontvangst nemen tijdens de uren dat de
NATIONALE LOTERIJ het INFORMATICASYSTEEM openstelt voor het aannemen van
WEDDENSCHAPPEN.
§2. De VERDELER mag enkel SPELFORMULIEREN aannemen die hem worden overhandigd door de
SPELER in zijn fysieke aanwezigheid. De VERDELER mag geen enkele WEDDENSCHAP aannemen
die bezorgd wordt per fax, telefonisch, via de andere middelen van de informatiemaatschappij, of
op enige andere wijze waarbij er geen gelijktijdige fysieke aanwezigheid is tussen de SPELER en de
VERDELER.
§3. Het louter invullen, aanmaken of aanbieden van een SPELFORMULIER geldt niet als DEELNAME.
§4. Het aangeboden SPELFORMULIER mag noch geplooid, noch beklad, noch verfrommeld, noch
gescheurd zijn.
Onderafdeling II. - Registratie van het SPELFORMULIER.
Art. 16. De VERDELER scant het SPELFORMULIER van de SPELER in met de daartoe ter beschikking
gestelde terminal die de gegevens van de SPELFORMULIEREN doorstuurt via het
INFORMATICASYSTEEM, teneinde de aangeboden WEDDENSCHAP als DEELNAME te laten registreren.
Art. 17.
§1. Wanneer het gescande SPELFORMULIER aan alle voorwaarden voldoet, wordt de WEDDENSCHAP
als DEELNAME geregistreerd en opgeslagen op een beveiligde gegevensdrager.
§2. De NATIONALE LOTERIJ garandeert de informatieveiligheid van de DEELNAMES op de beveiligde
gegevensdrager. Er wordt ook steeds een back-up van de DEELNAMES bijgehouden.
§3. De NATIONALE LOTERIJ beslist autonoom hoe de beveiliging dient te geschieden. De
beveiligingsmaatregelen voldoen evenwel aan de voorwaarden van de regelgeving en de
KANSSPELCOMMISSIE.
§4. Van de registratie van de DEELNAME wordt een bevestiging teruggestuurd naar de terminal van
de VERDELER. De printer van de terminal van de VERDELER print vervolgens een SPELTICKET uit.
De VERDELER overhandigt het SPELTICKET aan de SPELER mits betaling van de INZET.
Onderafdeling III. - De weigering van een SPELFORMULIER.
Art. 18.
§1. Wanneer het gescande SPELFORMULIER niet geregistreerd kan worden om technische redenen,
ontvangt de terminal van de VERDELER een foutmelding.
A) Het SPELFORMULIER wordt geweigerd om technische redenen, o.m. wanneer:
- er minder VOORSPELLINGEN zijn uitgebracht dan vereist:
1° als er geen VOORSPELLINGEN aangekruist werden;
2° als er onvoldoende VOORSPELLINGEN zijn uitgebracht (vb. 2 VOORSPELLINGEN bij een
TRIPLE, 3 VOORSPELLINGEN bij een SYSTEM WEDDENSCHAP van het type 3/4), …);
- er teveel vakjes zijn aangekruist, bijvoorbeeld als:
1° er meerdere VOORSPELLINGEN aangekruist werden per SPORTEVENEMENT;
2° er meerdere vakjes omtrent de SYSTEM WEDDENSCHAP aangekruist werden;
- bij overschrijding van bepaalde limieten, bijvoorbeeld als:
1° de maximum toegelaten INZET overschreden is;
2° de maximum toegelaten WINST overschreden is;
Nationale Loterij
NV van publiek recht
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel

Versie 30/11/2016

13/25

-

specifieke omstandigheden zich voordoen, bijvoorbeeld als:
1° een door de SPELER aangekruist SPORTEVENEMENT afgesloten, opgeschort of afgelast
is;
2° het SPELFORMULIER wederzijdse uitsluitingen bevat (vb. als gespeeld werd met
verschillende TYPES VAN VOORSPELLINGEN voor eenzelfde SPORTEVENEMENT: vb.
1X2 en HANDICAP).
B) Het SPELFORMULIER kan door de VERDELER manueel aangepast worden, wanneer er
meerdere INZETTEN aangekruist zijn. Dit wil zeggen dat de SPELER geen nieuw
SPELFORMULIER hoeft in te vullen.
§2. De NATIONALE LOTERIJ kan, naast de gevallen bepaald in §1 van dit artikel, elk verzoek om een
WEDDENSCHAP als DEELNAME te registreren, opschorten, limiteren of weigeren. De opschorting,
beperking of weigering kan zijn ingegeven op grond van overwegingen in het kader van het
verantwoord spel, onderhoudswerkzaamheden, het risicobeheer bij het inrichten van
weddenschappen, vragen van de KANSSPELCOMMISSIE, enz. De reden van de opschorting of de
weigering van een SPELFORMULIER hoeft niet gespecificeerd te worden.
§3. De SPELER kan geen rechten putten uit het weigeren of opschorten van de registratie van een
SPELFORMULIER om welke reden dan ook. Evenmin kan de NATIONALE LOTERIJ verantwoordelijk
gesteld worden wegens de weigering van een SPELFORMULIER, zelfs niet indien een gelijkaardig
SPELFORMULIER van een andere SPELER wel aanvaard werd op een vergelijkbaar ogenblik.
Onderafdeling IV. - Deelnemingsgegevens op het SPELTICKET.
Art. 19. Het SPELTICKET ingevolge de DEELNAME vermeldt onder meer:
1° de commerciële benaming (SCOOORE!) of een andere vermelding die toelaat de NATIONALE
LOTERIJ als inrichter te herkennen;
2° een code waarmee de VERDELER kan geïdentificeerd worden die de DEELNAME aangenomen
heeft;
3° de datum en het tijdstip van de registratie van de DEELNAME;
4° de INZET van de SPELER;
5° inzake het SPORTEVENEMENT waarop gewed wordt de datum van het SPORTEVENEMENT en het
nummer van het SPORTEVENEMENT (in overeenstemming met het LIJST VAN
SPORTEVENEMENTEN);
6° het soort van WEDDENSCHAP;
7° de VOORSPELLING(EN) van de SPELER;
8° de toepasselijke NOTERING(EN);
9° de totale potentiële WINST (en in voorkomend geval de potentiële bonus);
10° de datum van het toepasselijke WEDREGLEMENT;
11° het volgnummer van het ticket;
12° een eventuele barcode en/of reeks codenummers, bestemd voor controle, identificatie en
beheer;
13° eventueel uitleg, informatie of voorschriften, wanneer de NATIONALE LOTERIJ dit nuttig acht;
14° eventueel afbeeldingen of publicitaire boodschappen ten gunste van de NATIONALE LOTERIJ
en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de
NATIONALE LOTERIJ het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar
activiteiten te promoten.
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Onderafdeling V. - Geldigheid van de DEELNAME.
Art. 20.
§1. De DEELNAME is pas definitief en geldig als de deelnemingsgegevens die voorkomen op de in het
art. 19 bedoelde SPELTICKET door de NATIONALE LOTERIJ overgeschreven werden op een
gegevensdrager zoals bedoeld in art. 17 van het WEDREGLEMENT. De gegevens die op de
gegevensdrager voorkomen, kunnen door een gerechtsdeurwaarder verzegeld worden, zonder
dat dit de uitbetaling van de WINSTEN opschort.
§2. De gegevensdrager geldt bij betwisting als bewijs. Als er, om welke reden ook, geen overschrijving
op de gegevensdrager is verricht, worden de INZETTEN terugbetaald tegen afgifte van het
SPELTICKET.
Onderafdeling VI. - Betaling van de INZET.
Art. 21.
§1. De SPELER dient de DEELNAME te betalen in speciën of met ieder ander betaalmiddel dat door de
NATIONALE LOTERIJ aanvaard wordt.
§2. De SPELER mag niet betalen met een kredietkaart. De VERDELER mag geen voorschotten,
schuldbeloftes, cheques, wisselbrieven of dergelijke aanvaarden. Het is verboden om voor de
INZET een lening toe te staan of aan te gaan. Het is verboden om voor de INZET een borg- of
pandstelling te ontvangen van de SPELER.
§3. De VERDELERS dienen verdachte transacties te melden aan de bevoegde overheden en aan de
NATIONALE LOTERIJ.
§4. De SPELER krijgt na betaling van de INZET een SPELTICKET aangemaakt door de printer die met de
terminal verbonden is.
Onderafdeling VII. - Nazicht van het SPELTICKET.
Art. 22.
§1. De SPELER is als enige verantwoordelijk voor het nakijken van het SPELTICKET.
§2. DE SPELER wordt vermoed stilzwijgend in te stemmen met alle gegevens van het SPELTICKET en
deze te aanvaarden, tenzij de SPELER om de annulatie van de DEELNAME verzoekt. Het voormelde vermoeden is onweerlegbaar eens de annulatie van de DEELNAME niet meer mogelijk is.
§3. Het betwisten van de gegevens van het SPELTICKET is niet meer mogelijk vanaf acht minuten voor
de AANVANGSTIJD of/en wanneer een SPORTEVENEMENT waarvoor een VOORSPELLING is
uitgebracht reeds begonnen is.
§4. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de SPELER om tijdig het SPELTICKET voor registratie
aan te bieden, zodat er nog redelijkerwijs genoeg tijd overblijft voor de VERDELER om de
annulatie uit te voeren indien de SPELER dit vraagt. Indien de annulatietermijn al verstreken is of
de annulatie anderszins niet meer mogelijk blijkt te zijn, dient de SPELER de INZET toch te betalen
aan de VERDELER. Het komt toe aan de SPELER om rekening te houden met diverse factoren
(mogelijke lange klantenrij, onvoorziene sluitingsuren van de VERDELER, vervroeging van het
geselecteerde SPORTEVENEMENT, …).
§5. Aangezien de NOTERINGEN kunnen wijzigen, kan een verschil optreden tussen de NOTERING op
een informatiedrager van de NATIONALE LOTERIJ en de NOTERING op het SPELTICKET.
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Onderafdeling VIII. -

Annulatie van de DEELNAME.

Art. 23.
§1. De SPELER kan alleen de annulatie vragen van de DEELNAME:
A) bij de VERDELER die het SPELFORMULIER ter registratie doorgestuurd heeft en het
SPELTICKET aan de SPELER overhandigd heeft; en
B) binnen de dertig (30) minuten na de registratie van de DEELNAME, voor zover de winkel van
de VERDELER nog open is en de terminal nog actief is, tegen afgifte van het SPELTICKET; en
C) op voorwaarde dat de annulatie uitgevoerd en aanvaard is niet later dan 2 minuten na de
afsluiting van een RIJ van de DEELNAME (het afsluiten van een RIJ gebeurt 10 minuten voordat het SPORTEVENEMENT begint), onverminderd §5 van dit artikel van dit WEDREGLEMENT.
§2. De SPELER kan de annulatie van de DEELNAME enkel vragen en verkrijgen, volgens de
bovenstaande voorwaarden, wanneer de SPELER en de VERDELER in elkaars fysieke aanwezigheid
zijn. De SPELER mag geen annulatie van de DEELNAME vragen per fax, telefonisch, via de andere
middelen van de informatiemaatschappij, of op enige andere wijze waarbij er geen gelijktijdige
fysieke aanwezigheid is tussen de SPELER en de VERDELER.
§3. De annulatie van een SPELTICKET is niet mogelijk wanneer het SPORTEVENEMENT waarvoor een
(juiste of onjuiste) VOORSPELLING is uitgebracht reeds is begonnen of voltrokken.
§4. Met het oog op de annulatie van de DEELNAME overhandigt de SPELER het SPELTICKET aan de
VERDELER. Wanneer de DEELNAME geldig geannuleerd kan worden, krijgt de SPELER de INZET
van de DEELNAME terug. Indien de DEELNAME niet meer geannuleerd kan worden, overhandigt
de VERDELER het SPELTICKET terug aan de SPELER.
§5. Een DEELNAME die tot stand komt via een mobiel wedkantoor kan uitsluitend geannuleerd
worden volgens de voorwaarden en in de tijdspanne zoals daar aangeduid (vb. affiche).
Afdeling IV. - De WINNENDE WEDDENSCHAPPEN.
Onderafdeling I. - De SPORTUITSLAGEN.
Art. 24.
§1. De VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING geschiedt:
A) bij sporten met vastgelegde duurtijd (vb. voetbal, basket, …) na NORMALE SPEELTIJD, tenzij:
(1) anders is bepaald in het WEDREGLEMENT;
(2) bij de MARKT “12”, in welk geval de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING pas geschiedt na
de TOTALE SPEELTIJD;
(3) een andere VERMELDE SPEELDUUR weergegeven wordt op de LIJST VAN
SPORTEVENEMENTEN (vb. “WINNAAR EERSTE HELFT”);
B) bij sporten zonder vastgelegde totale duurtijd (vb. tennis, …) zodra het SPORTEVENEMENT
eindigt volgens de regels van de ORGANISATOR (vb. door het scoren van het winnende punt,
het beëindigen van de race, …).
C) bij andere gebeurtenissen dan sport, zodra het evenement eindigt volgens de regels van de
ORGANISATOR (bv. aanduiding van de winnaar in een zangwedstrijd).
§2. Bij de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING wordt geen rekening gehouden hoe het
SPORTEVENEMENT gewonnen of afgesloten werd (vb. opgeven van een van de TEGENSTANDERS
tijdens het SPORTEVENEMENT, benutten van een matchpunt bij tennis, enzovoort).
§3. Bij de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING wordt enkel rekening gehouden met de
SPORTUITSLAGEN die gekend zijn meteen na het einde van het SPORTEVENEMENT. De winnaar
van het SPORTEVENEMENT is degene die de ORGANISATOR als dusdanig aanduidt. Voor een
SPORTEVENEMENT met podiumpresentatie geschiedt de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING op
basis van de rangschikking op het ogenblik van de podiumpresentatie. Eventuele latere
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§4.

§5.

§6.

§7.

§8.

wijzigingen aan de SPORTUITSLAGEN spelen geen rol (vb. wegens een beroep, een latere
herziening van de scheidsrechter,…).
Ingeval het SPORTEVENEMENT niet aanvangt op de AANVANGSTIJD kan de NATIONALE LOTERIJ
overgaan tot VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING, indien vaststaat dat de SPORTUITSLAG niet zal
worden vrijgegeven voor het einde van:
- de derde dag na de AANVANGSTIJD van het SPORTEVENEMENT bij PRE-LIVE BETTING; en
- de volgende dag na de AANVANGSTIJD van het SPORTEVENEMENT bij LIVE BETTING.
Voor de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING wordt de maker van een “own-goal” niet beschouwd
als de maker van dat (doel)punt, maar wel de andere TEGENSTANDER (vb. als de thuisploeg een
own-goal maakt en niemand een ander (doel)punt maakt, is de bezoekersploeg het eerste alsook
enige scorende team). Ook voor de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING van de MARKT “BEIDE
TEAMS SCOREN” worden own-goals zo meegeteld.
De VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING is reeds mogelijk in de loop van het SPORTEVENEMENT,
wanneer het verdere verloop daarvan geen invloed meer kan hebben op de uitkomst van de
PRONOSTIEK (vb. bij een “UNDER/OVER 1,5” kan de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING
plaatsvinden van zodra het totaal aantal doelpunten meer dan 1,5 bedraagt). De VERVANGINGSNOTERING wordt niet aan de PRONOSTIEK toegekend eens de uitkomst vaststaat, ook al doet zich
nadien een situatie voor zoals bedoeld in art. 29, §1, E), F), H) of I) van het WEDREGLEMENT of in
geval van latere diskwalificatie van een van de desbetreffende TEGENSTANDERS.
In geval van gelijkspel of ex aequo dient voor de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING te worden
gekeken of één van de TEGENSTANDERS kan worden uitgeroepen als winnaar van het SPEL
overeenkomstig de regels van de ORGANISATOR (vb. rangschikking, punten, …).
De VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING geschiedt volgens het principe “alle PRONOSTIEKEN
lopen” vanaf de DEELNAME (all bets stand), tenzij anders bepaald (vb. bij de MARKT, in de regels
per sport, …). Dit betekent dat als een TEGENSTANDER waarop de SPELER gepronostikeerd heeft,
om welke reden dan ook niet deelneemt aan een SPEL - dat wel plaatsvindt - de PRONOSTIEK als
verloren beschouwd wordt voor de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING.
Onderafdeling II. - De WINSTEN.

Art. 25.
§1. De SPELER kan de WINST van de WEDDENSCHAP ophalen in geval van een WINNENDE
WEDDENSCHAP, tegen afgifte van het SPELTICKET,
A) in principe twee uur nadat de SPORTUITSLAGEN vrijgegeven werden voor de
SPORTEVENEMENTEN uit de WEDDENSCHAP; en
B) uiterlijk tot honderd veertig (140) dagen na de AANVANGSTIJD van het laatste
SPORTEVENEMENT van de WEDDENSCHAP.
§2. De SPELER kan geen deelwinsten ophalen in geval van een SYSTEM WEDDENSCHAP. Alvorens
eventuele WINSTEN te kunnen innen, moeten alle SPORTUITSLAGEN vrijgegeven zijn voor alle
SPORTEVENEMENTEN van de SYSTEM WEDDENSCHAP.
§3. In geval van een DEELNAME via een mobiel wedkantoor kan de SPELER door de VERDELER
verwezen worden naar een dagbladhandel voor de inning van de WINST.
§4. De NATIONALE LOTERIJ kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de WINST niet tijdig
beschikbaar is of geïnd kan worden. De uitbetalingstermijn vermeld in §1, A), van dit artikel is een
streefdoel. Er moet ook rekening gehouden worden met de openingsuren van de VERDELER, het
regionaal kantoor of de hoofdzetel van de NATIONALE LOTERIJ, naargelang het geval (zie art. 26).
§5. Wanneer een VERVANGINGSNOTERING toegekend wordt aan een VOORSPELLING moet de
SPORTUITSLAG van het desbetreffende SPORTEVENEMENT niet afgewacht worden voor de
VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING en de uitbetaling van de WINST, als alle eventuele andere
SPORTUITSLAGEN gekend zijn.
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§6. De WINST wordt uitbetaald volgens de wettelijk of reglementair bepaalde afrondingsregels.
§7. De WINST die niet tijdig opgehaald wordt door de SPELER verblijft aan en is onherroepelijk
verworven door de NATIONALE LOTERIJ.
Art. 26.
§1. Een WINNENDE WEDDENSCHAP dient ter inning aangeboden te worden, afhankelijk van de
grootte van de WINST, hetzij bij een VERDELER, hetzij in een regionaal kantoor van de NATIONALE
LOTERIJ, hetzij op de hoofdzetel van de NATIONALE LOTERIJ.
§2. De VERDELER is gehouden WINSTEN tot duizend euro (€1.000,00) uit te betalen aan de SPELER,
maar kan toestemmen om WINSTEN tot tweeduizend euro (€2.000,00) uit te betalen. De SPELER
kan WINST vanaf duizend euro (€1.000,00) innen bij een regionaal kantoor van de NATIONALE
LOTERIJ of de hoofdzetel van de NATIONALE LOTERIJ. WINSTEN vanaf vijfentwintig duizend euro
(€25.000) dienen te worden opgehaald op de hoofdzetel van de NATIONALE LOTERIJ.
§3. Op haar website www.scooore.be publiceert de NATIONALE LOTERIJ de adres- en andere
gegevens van haar hoofdkantoor, van haar regionale kantoren en van de VERDELERS. Die
informatie kan ook op eenvoudig verzoek bij de NATIONALE LOTERIJ worden verkregen.
§4. Een WINNENDE WEDDENSCHAP wordt 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 zijn bepaald.
Art. 27.
§1. In geval van een COMBI WEDDENSCHAP moet iedere VOORSPELLING van de DEELNAME juist zijn
om te spreken van een WINNENDE WEDDENSCHAP.
§2. De WINST van de COMBI WEDDENSCHAP wordt berekend door vermenigvuldiging van de INZET
en de NOTERING van elke VOORSPELLING, onverminderd de eventuele toepassing van een bonus
of een andere speciale aanbieding vanwege de NATIONALE LOTERIJ.
Art. 28.
§1. Bij een SYSTEM WEDDENSCHAP moet niet elke VOORSPELLING van de DEELNAME correct zijn,
maar wel een vereist minimum aantal VOORSPELLINGEN (zie ook de TABEL VAN SYSTEM
WEDDENSCHAPPEN).
§2. De totale WINST van een SYSTEM WEDDENSCHAP is te berekenen door de WINST van elke COMBI
WEDDENSCHAP ervan, die op zichzelf een WINNENDE WEDDENSCHAP is conform art. 27, §1 van
dit WEDREGLEMENT, op te tellen.
Art. 29.
§1. De VERVANGINGSNOTERING kan worden toegekend aan een VOORSPELLING:
A) waarvan de uitkomst al gekend is wanneer de WEDDENSCHAP aangenomen wordt;
B) die aangenomen wordt na de afsluiting of opschorting van de desbetreffende MARKT;
C) die aangenomen wordt na aanvang van het SPEL of de gebeurtenis waarop gewed wordt, LIVE
BETTING uitgezonderd;
D) als het SPORTEVENEMENT aanvangt voor de AANVANGSTIJD;
E) als een TEGENSTANDER voor het desbetreffende SPORTEVENEMENT forfait geeft of niet
eraan deelneemt waardoor het SPORTEVENEMENT niet kan aanvangen;
F) voor elk SPORTEVENEMENT dat tijdens het SPEL stilgelegd of verlaten wordt, of niet de volledige duur van het SPEL beslaat, en geen SPORTUITSLAG afgekondigd wordt (bv. ingevolge
weersomstandigheden, stroomonderbrekingen, gesteldheid van het veld, enz.) uiterlijk op:
(1) de derde dag na de AANVANGSTIJD, in geval van PRE-LIVE BETTING,
(2) de volgende dag na de AANVANGSTIJD, in geval van LIVE BETTING;
G) wanneer het SPORTEVENEMENT niet gehouden wordt bij de thuisploeg (die als dusdanig
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aangeduid wordt op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN), maar bij de bezoekersploeg,
uitgezonderd als beide TEGENSTANDERS op dezelfde plaats hun thuismatchen spelen;
H) wanneer de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING op basis van de officiële SPORTUITSLAG
onmogelijk is of de winnaar van het SPEL of de reeks van SPORTEVENEMENTEN niet bepaald
kan worden (overeenkomstig de regels van de ORGANISATOR);
I) wanneer het SPEL niet voltooid kan worden conform de geldende regels;
J) bij een manifeste vergissing in het aanbod (vb. kennelijk te hoge NOTERING) of wanneer de
NATIONALE LOTERIJ input heeft gebruikt afkomstig van een professionele gegevensverstrekker die fout is (vb. inzake AANVANGSTIJD, NOTERINGEN, TEAMGENOTEN, enz.);
K) in geval van verdenking van fraude, MATCH-FIXING of andere onregelmatigheden waardoor
de eerlijkheid van het SPORTEVENEMENT in het gedrang zou kunnen zijn, al dan niet in
afwachting van een rapport van de KANSSPELCOMMISSIE;
L) die om welke reden ook als onregelmatig wordt beschouwd door de NATIONALE LOTERIJ.
§2. De VOORSPELLING waaraan een VERVANGINGSNOTERING toegekend wordt, wordt steeds als
juist voorspeld beschouwd. In voorkomend geval wordt de INZET:
A) bij een SINGLE aan de SPELER volledig terugbetaald tegen afgifte van het SPELTICKET;
B) bij een COMBINATIE behouden voor de andere VOORSPELLINGEN, ook als de COMBINATIE
niet meer het oorspronkelijk vereiste minimum aantal VOORSPELLINGEN bereikt (vb. een
TRIPLE wordt een DOUBLE), behoudens als alle VOORSPELLINGEN de
VERVANGINGSNOTERING gekregen hebben (dan wordt de INZET volledig terugbetaald tegen
afgifte van het SPELTICKET).
Art. 30.
§1. De SPELER kan maximaal tot vijfhonderd duizend euro (€500.000) winnen per SPELTICKET. Als om
welke reden ook een hoger te winnen bedrag aangeduid zou zijn op het SPELTICKET wordt de
WINST automatisch beperkt tot voormeld bedrag.
§2. Het recht op uitbetaling van WINST is uitgesloten als de SPELER de voorwaarden van het
WEDREGLEMENT niet geëerbiedigd heeft. De uitbetaling van de WINST kan ook door de
NATIONALE LOTERIJ worden opgeschort in geval van verdenkingen van fraude, MATCH-FIXING, of
andere onregelmatigheden waardoor de eerlijkheid van een SPORTEVENEMENT of een
WEDDENSCHAP in het gedrang zou kunnen zijn.
Afdeling V. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling I. - Anonimiteit van de SPELER.
Art. 31. De NATIONALE LOTERIJ en de VERDELERS dienen de anonimiteit van elke SPELER te respecteren,
tenzij een SPELER uitdrukkelijk aan dit recht verzaakt.
Onderafdeling II. - SPELTICKET aan toonder.
Art. 32. De NATIONALE LOTERIJ erkent slechts één eigenaar van een SPELTICKET, namelijk de houder
ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist als:
1° er twijfel bestaat over de geldigheid van het SPELTICKET, bijvoorbeeld wanneer het SPELTICKET
besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is met een vermoeden van fraude of onregelmatigheden (in
voorkomend geval kan de NATIONALE LOTERIJ het SPELTICKET inhouden in afwachting van haar beslissing
en ontvangt de houder van het SPELTICKET een bewijs van afgifte);
2° het vermoeden bestaat dat de houder van het SPELTICKET minderjarig is;
3° het vermoeden bestaat dat de houder het SPELTICKET op onrechtmatige wijze heeft verworven;
4° het vermoeden bestaat dat het SPELTICKET verband houdt met een of andere witwaspraktijk;
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5° om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.
Art. 33. In het geval van een DEELNAME in groep, komt de NATIONALE LOTERIJ niet tussenbeide in
geschillen die tussen de leden van deze groep kunnen ontstaan, behalve als zij haar belangen moet of
wenst te verdedigen.
Onderafdeling III. - Speciale aanbiedingen
Art. 34.
§1. De NATIONALE LOTERIJ kan speciale aanbiedingen toekennen aan de SPELER. De NATIONALE
LOTERIJ bepaalt autonoom wanneer en onder welke voorwaarden deze speciale aanbiedingen
aangeboden worden. De eventuele speciale aanbiedingen worden nader omschreven in een
reglement m.b.t. de speciale aanbiedingen in retail.
§2. Speciale aanbiedingen zijn, ongeacht hun benaming (bonussen, garanties, andere commerciële
incentives), beperkt in de tijd, persoonlijk, gelinkt aan een bepaald aanbod, niet cumuleerbaar en
niet in geld uitkeerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de NATIONALE LOTERIJ.
Onderafdeling IV. -Inbreuken.
Art. 35.
§1. Voor alle (vermeende) inbreuken die verband houden met de bevoegdheid van de
KANSSPELCOMMISSIE kan de NATIONALE LOTERIJ haar in kennis stellen.
§2. In geval van vermoedens van MATCH-FIXING kan de NATIONALE LOTERIJ alle betrokken en/of
belanghebbende instanties contacteren.
§3. In geval van (poging tot) bedrog, fraude of misbruik van vertrouwen om een WINST uitbetaald te
krijgen, met inbegrip van o.m. valsheid in geschrifte of elk gebruik van valse geschriften, legt de
NATIONALE LOTERIJ klacht neer bij het parket.
§4. Vermoedens en aanwijzingen van witwaspraktijken zullen worden gemeld aan de Cel voor
Financiële Informatieverwerking en/of politie of parket.
Onderafdeling V. - Klachten.
Art. 36.
§1. Klachten moeten, op straffe van verval, uiterlijk ingediend worden binnen een termijn van 140
dagen na de AANVANGSTIJD van het laatste SPORTEVENEMENT van de WEDDENSCHAP.
§2. Als de totale WINST van een WINNENDE WEDDENSCHAP niet hoger is dan 2.000 euro, moeten de
klachten tegen ontvangstbewijs bij een VERDELER ingediend worden.
Als de totale WINST van een WINNENDE WEDDENSCHAP 2.000 euro overschrijdt, moeten de
klachten bij een via de post aangetekende brief aan de NATIONALE LOTERIJ worden gericht, ter
attentie van het Meldpunt / Klachtencel.
§3. Elke klacht moet vergezeld zijn van een duidelijke beschrijving van de feiten en het probleem. Bij
elke klacht moet het SPELTICKET gevoegd zijn. 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 regionale kantoren, ontvangt de klager een bewijs van afgifte.
§4. Geen enkel bezwaar, onder voorbehoud van rechterlijk beroep, wordt aanvaard bij diefstal,
verlies of vernietiging van een SPELTICKET of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs
van afgifte.
Onderafdeling VI. -Uitsluiting van aansprakelijkheid.
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Art. 37.
§1. De NATIONALE LOTERIJ is in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies
die zou voortvloeien uit of veroorzaakt worden door de onjuistheid van publiekelijk gekende
informatie, zelfs als deze voorkomt op een informatiedrager van de NATIONALE LOTERIJ of de
VERDELER. Het is de eindverantwoordelijkheid van de SPELER om te verifiëren of deze publiekelijk
gekende informatie accuraat is.
§2. De VERDELER vrijwaart de NATIONALE LOTERIJ voor de fouten die de VERDELER begaat zowel
binnen als buiten zijn bevoegdheden zoals opgedragen door de NATIONALE LOTERIJ.
§3. De NATIONALE LOTERIJ zal waar mogelijk de plaats vermelden waar het SPORTEVENEMENT zal
doorgaan, zonder dat de NATIONALE LOTERIJ verantwoordelijk kan worden gehouden als het
SPORTEVENEMENT toch op een andere plaats doorgaat of als er geen plaats is vermeld.
§4. De NATIONALE LOTERIJ kan niet verantwoordelijk worden gesteld, wanneer het WEDREGLEMENT
bepaalde zaken niet uitdrukkelijk regelt.
§5. De NATIONALE LOTERIJ behoudt zich het recht voor om in geval van een manifeste vergissing in
haar aanbod van WEDDENSCHAPPEN de DEELNAME geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden.
Onderafdeling VII. -

Evidente fouten

Art. 38.
§1. De speler aanvaardt dat de NATIONALE LOTERIJ hooguit een inspanningsverbintenis aangaat in
verband met het aanbod van de weddenschappen.
§2. Terwijl de NATIONALE LOTERIJ als een goede huisvader alles in het werk stelt om een
kwaliteitsvol en foutloos aanbod te leveren, aanvaardt de SPELER dat de voorkeur tot deelname
aan het aanbod van de NATIONALE LOTERIJ deze kwijt van enige verantwoordelijkheid voor
transacties die berusten op duidelijke, evidente of/en manifeste fouten (vb. in verband met
aankondigingen, publicaties, MARKTEN, prijsbepalingen, promoties, enz.), hierna ook
“anomalie(ën)” genoemd.
§3. Er is o.m. sprake van een anomalie wanneer de aangeboden NOTERINGEN en/of condities van het
aanbod significant afwijken van degene die in de markt beschikbaar zijn of/en in het licht van het
(SPORT)EVENEMENT redelijkerwijs opmerkelijk en onwaarschijnlijk zijn.
§4. De SPELER aanvaardt dat bij een anomalie de NATIONALE LOTERIJ de transactie kan weigeren,
zowel proactief (voordat een transactie als deelname geregistreerd is) als reactief (nadat een
transactie als deelname geregistreerd is), van zodra de anomalie aan het licht komt, zelfs als het
aanbod in het verleden al meermaals dezelfde anomalie zou hebben gehad (er is geen
rechtsverwerking). De SPELER verklaart afstand te doen van enigerlei recht om op grond van een
anomalie de verantwoordelijkheid van de NATIONALE LOTERIJ in te roepen of de afwikkeling van
zo’n transactie af te dwingen.
§5. Aangezien het aanbod van weddenschappen sterk afhankelijk is van manuele en menselijke
tussenkomsten in een fel evoluerende omgeving, aanvaardt de SPELER voor een anomalie dat een
verschoonbare fout plaatsvond. De SPELER verzaakt voor een anomalie aan de optie om
risicoaanvaarding in hoofde van de NATIONALE LOTERIJ in te roepen.
§6. De NATIONALE LOTERIJ behoudt zich het recht voor anomalieën recht te zetten en de betrokken
WEDDENSCHAPPEN af te handelen tegen NOTERINGEN en condities die als correct worden
beschouwd, bijvoorbeeld op basis van NOTERINGEN en condities die gangbaar waren in de markt
die toepasselijk was tijdens het plaatsen van de WEDDENSCHAPPEN. De NATIONALE LOTERIJ
behoudt zich het recht voor de VERVANGINGSNOTERING toe te kennen, indien geen gangbare
NOTERING of conditie kan worden gevonden in de markt die toepasselijk was tijdens het plaatsen
van de WEDDENSCHAP.
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Onderafdeling VIII. -

Bijstand van derden.

Art. 39. De NATIONALE LOTERIJ mag zich door derden laten bijstaan (vb. op het vlak van het aanbod, de
NOTERINGEN, enz.).
Onderafdeling IX. - Bijlagen aan het WEDREGLEMENT
Art. 40. De eventuele bijlagen aan het WEDREGLEMENT vormen één en ondeelbaar geheel met het
WEDREGLEMENT.
Hoofdstuk V. -

Bijzondere regels.

Art. 41.
§1. De bijzondere regels preciseren de algemene regels en kunnen ervan afwijken (zie art. 1 tot en
met art. 40 van het WEDREGLEMENT). De bijzondere regels primeren op de algemene regels.
§2. De SPELER kan op alle aangeboden sporten pronostikeren, zelfs als er geen specifieke bepalingen
in het WEDREGLEMENT voorkomen voor die sport (dan gelden de algemene regels).
§3. Voor de mobiele wedkantoren kunnen ook afwijkende regels bepaald worden in een bijlage aan
dit WEDREGLEMENT. De regels voor de mobiele wedkantoren kunnen met name slaan op zowel
sportieve gebeurtenissen als andere gebeurtenissen dan sport.
Afdeling I. - Voetbal
Art. 42. Er gelden geen bijzondere regels voor voetbal.
Afdeling II. - Tennis
Art. 43.
§1. Elke “tie-break” of “match tie-break” geldt als één game.
§2. Als het SPORTEVENEMENT eindigt met een “match tie-break” wordt het SPORTEVENEMENT
geacht beslecht te zijn in de derde set.
§3. De PRONOSTIEK blijft geldig, als (een deel van) de tennismatch naar een latere datum verplaatst
wordt. De VERVANGINGSNOTERING wordt in afwijking van art. 29, §1.F) van het WEDREGLEMENT
niet toegekend aan de PRONOSTIEK, voor het daar beschreven geval.
§4. De VERVANGINGSNOTERING wordt niet toegekend aan de PRONOSTIEK bij wijziging qua
tennisbaan, spelterrein of grondlaag van het tennisveld.
§5. De VERVANGINGSNOTERING wordt toegekend aan de PRONOSTIEKEN op een MARKT van een
SPORTEVENEMENT waarvan een van de TEGENSTANDERS tijdens het SPEL opgeeft, de match
verlaat of gediskwalificeerd wordt, tenzij indien het geval zich voordoet zoals voorzien in art. 24,
§6 van het WEDREGLEMENT (als het resultaat reeds vaststaat).
Afdeling III. - Basketbal
Art. 44. Er gelden geen bijzondere regels voor basketbal.
Afdeling IV. - Volleybal
Art. 45.
§1. De regels voor volleybal slaan op elke vorm van volleybal, met inbegrip van beach volley.
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§2. Bij de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING wordt de bijkomende set, in de sport algemeen
gekend als de “golden set”, niet meegerekend om de SPORTUITSLAG te bepalen.
Afdeling V. - Handbal
Art. 46. Er gelden geen bijzondere regels voor handbal.
Afdeling VI. - Honkbal (baseball)
Art. 47.
§1. De VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING geschiedt na negen innings (of achtenhalf innings als de
thuisploeg aan de leiding staat op dat ogenblik).
§2. De VERVANGINGSNOTERING wordt toegekend aan de VOORSPELLING, als een van de vernoemde
werpers (pitchers), waarvan werd gezegd dat zij als eerste zouden gooien voor hun team, de bal
niet gooien in de eerste pitch of zij zelfs niet aan het SPEL deelnemen.
§3. De VERVANGINGSNOTERING wordt in afwijking van artikel art. 29, §1.F) van het WEDREGLEMENT
toegekend aan de VOORSPELLING als het SPORTEVENEMENT niet uiterlijk op dezelfde dag van de
AANVANGSTIJD voltooid wordt met afkondiging van de SPORTUITSLAG.
Afdeling VII. - American Football
Art. 48. De NOTERINGEN blijven geldig bij onderbreking van het SPORTEVENEMENT, waardoor het
SPORTEVENEMENT stilgelegd of verlaten wordt, of niet de volledige duur beslaat, op voorwaarde dat het
SPORTEVENEMENT plaatsvindt in dezelfde NFL-weekplanning (te rekenen van donderdag tot woensdag
volgens de lokale tijd van het stadium). De VERVANGINGSNOTERING wordt in afwijking van art. 29, §1.F)
van het WEDREGLEMENT toegekend als de afkondiging van de SPORTUITSLAG valt buiten die NFLweekplanning.
Afdeling VIII. - Rugby
Art. 49. Er gelden geen bijzondere regels voor rugby.
Afdeling IX. - Gevechtsport
Art. 50.
§1. Met gevechtsport wordt bedoeld: judo, boksen, enz..
§2. Bij gevechtsporten met “ronden” (vb. boksen) wordt de TEGENSTANDER die niet meer in de
volgende ronde verschijnt (vb. wanneer de bel gaat), geacht te zijn verslagen in de afgelopen
ronde (vb. heeft de TEGENSTANDER de ring verlaten na de vierde ronde en hij verschijnt niet bij
het begin van de vijfde ronde, dan werd het SPORTEVENEMENT gewonnen in de vierde ronde).
§3. De winnaar van het SPEL is de TEGENSTANDER die de ORGANISATOR als dusdanig aanduidt
ongeacht de wijze van de overwinning (bijvoorbeeld het aantal punten, knock-out, technische
knock-out, diskwalificatie, forfait tijdens de match, …).
Afdeling X. - Golf
Art. 51.
§1. De VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING bij een PRONOSTIEK op een golfcompetitie geschiedt op
basis van de SPORTUITSLAG van de competitie met inbegrip van de play-offs (tenzij anders
bepaald door de NATIONALE LOTERIJ (vb. bij de MARKT)).
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§2. Worden niet als holes meegerekend: de holes in een ronde die verlaten wordt en de holes die
volgens de ORGANISATOR niet gelden voor het SPORTEVENEMENT om welke reden ook.
§3. Bij de MARKT waarbij de SPELER moet pronostikeren welke van de 2 of 3 TEGENSTANDERS de
beste onder hen zal zijn, wordt bij gelijke stand gekeken naar welke TEGENSTANDER het best
gerangschikt is bij de podiumpresentatie.
§4. De PRONOSTIEK blijft geldig, als (een deel van) een ronde naar een andere dag verplaatst wordt.
De VERVANGINGSNOTERING wordt in afwijking van art. 29, §1.F) van het WEDREGLEMENT niet
toegekend aan de PRONOSTIEK voor het daar beschreven geval.
§5. Bij MARKTEN op het eindresultaat van een heel tornooi, wordt de VERVANGINGSNOTERING
toegekend aan de PRONOSTIEK, als het SPORTEVENEMENT wordt ingekort en er geen 36 holes
gespeeld worden, onverminderd art. 24, §6 van het WEDREGLEMENT.
§6. Bij weddenschappen op het halen van de cut, wordt de VERVANGINGSNOTERING toegekend aan
de PRONOSTIEK, indien de gekozen deelnemer geen 36 holes voltooit (of 54 of 72, als de cut op
dat aantal holes vastligt).
§7. Bij MARKTEN op het resultaat van een ronde, wordt de VERVANGINGSNOTERING toegekend aan
de PRONOSTIEK, als geen enkele golfer die bij de MARKT is vernoemd minstens 18 holes voltooit,
onverminderd art. 24, §6 van het WEDREGLEMENT.
§8. Als een golfer gediskwalificeerd wordt, dan wordt enkel rekening gehouden met de ronden
voorafgaand aan de ronde waarin de diskwalificatie plaatsvond.
Afdeling XI. - Snooker
Art. 52. Er gelden geen bijzondere regels voor snooker.
Afdeling XII. - Darts
Art. 53. Er gelden geen bijzondere regels voor darts.
Afdeling XIII. - Motorrijsport
Art. 54.
§1. Onder motorrijsport wordt begrepen motorwedstrijden, Formule 1, rally, enz.
§2. Een race wordt als begonnen beschouwd als de eerste opwarmingsronde aangevangen wordt. De
start van de eerste opwarmingsronde geldt als start van de race. Piloten die aan de eerste
opwarmingsronde deelnemen, worden beschouwd als deelnemers aan de race.
§3. Bij de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING worden PRONOSTIEKEN – op piloten die de eerste
opwarmingsronde hebben aangevat maar de race niet uitrijden – als niet-winnend beschouwd.
Als geen enkele piloot de race uitrijdt, wordt de piloot die de meeste rondes heeft gereden
geacht de winnaar van het SPEL te zijn voor de VERIFICATIE VAN DE VOORSPELLING. De VERVANGINGSNOTERING wordt echter aan de VOORSPELLING toegekend als geen enkele piloot de
race uitrijdt en het aantal gereden ronden gelijk is onder de piloten die het meest aantal ronden
reden.
§4. Behoudens de gevallen die omschreven zijn in de algemene regels van het WEDREGLEMENT,
wordt de VERVANGINGSNOTERING niet aan een PRONOSTIEK toegekend in geval van eventuele
wijzigingen inzake de omstandigheden van de race (bijv. verandering wedstrijdlocatie, circuit,
aantal rondes, enz.).
Afdeling XIV. -

Atletiek

Art. 55. Bij diskwalificatie van een atleet (o.m. wegens een overtreding tijdens de startprocedure zoals
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valse start), wordt de PRONOSTIEK van de SPELER als verloren beschouwd.
Afdeling XV. -

Zwemmen

Art. 56. Er gelden geen bijzondere regels voor zwemmen.
Afdeling XVI. -

Ruitersport

Art. 57. Er gelden geen bijzondere regels voor paardensport.
Afdeling XVII. -

Wielersport

Art. 58. Er gelden geen bijzondere regels voor de wielersport (vb. baanrennen, cyclocross, …).
Afdeling XVIII. -

Wintersport

Art. 59. Er gelden geen bijzondere regels voor wintersport.
Afdeling XIX. -

Zeilen

Art. 60. Er gelden geen bijzondere regels voor zeilen.
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REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE
SPECIALE AANBIEDINGEN IN RETAIL
(11/12/2013)
I. ALGEMEEN
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op de weddenschappen die worden aangenomen bij de fysieke
“Scooore!”-verkooppunten van de Nationale Loterij. De bepalingen van het reglement zijn toepasselijk,
voor zover er geen afwijkende bepalingen meegedeeld zijn door de Nationale Loterij (vb. op de lijst van
sportevenementen). De begrippen van dit reglement moeten worden geïnterpreteerd volgens de definities
van het toepasselijke wedreglement van de Nationale Loterij.
II. TYPES VAN SPECIALE AANBIEDINGEN:
1) De BONUS
 De BONUS wordt enkel toegekend aan een WINNENDE WEDDENSCHAP met een TOTALE
NOTERING die minstens gelijk is aan twee (2,00).
 Het aantal VOORSPELLINGEN per COMBI WEDDENSCHAP bepaalt het bonuspercentage,
overeenkomstig de tabel die op de lijst van sportevenementen afgebeeld wordt.
 Om het aantal VOORSPELLINGEN te bepalen wordt enkel rekening gehouden met de
VOORSPELLINGEN waaraan geen VERVANGINGSNOTERING is toegekend.
 Het recht op een BONUS vervalt in elk geval wanneer de COMBI WEDDENSCHAP bij de
berekening van de WINST niet meer het vereiste minimum aantal VOORSPELLINGEN bevat,
zoals blijkt uit de tabel die weergegeven wordt op de LIJST VAN SPORTEVENEMENTEN.
 De NOTERINGEN worden afgerond tot twee cijfers na de komma.
 De BONUS wordt berekend volgens onderstaande formule.
De BONUS = { bonuspercentage * ( ( INZET * product van de NOTERINGEN ) - INZET ) }.
Voorbeeld:
Aantal VOORSPELLINGEN Bonuspercentage
5
5%
6
10 %
7
15 %
8
20 %
9
35 %
10
40 %
In dit voorbeeld krijgt een WEDDENSCHAP met 8 juiste VOORSPELLINGEN - waaronder één
VOORSPELLING waaraan de VERVANGINGSNOTERING toegekend is - een BONUS van 15%.
In dit voorbeeld krijgt een WEDDENSCHAP met 5 juiste VOORSPELLINGEN - waaronder één
VOORSPELLING waaraan de VERVANGINGSNOTERING toegekend is - geen bonus (want het
minimum aantal VOORSPELLINGEN bedraagt 5 in bovenstaande voorbeeld).

2) COMBOSPECIAL of anderszins genaamd (bv. “Voor(af) bepaalde combi” / “Predefined Multiple”)
Dankzij de COMBOSPECIAL kan de NATIONALE LOTERIJ reeds vooraf (door haar) samengestelde
COMBI WEDDENSCHAPPEN aanbieden aan de SPELER.
De COMBOSPECIAL kan betere NOTERINGEN omvatten voor één of meerdere VOORSPELLINGEN in
vergelijking met de NOTERINGEN die afzonderlijk zouden gelden voor diezelfde VOORSPELLINGEN.
Wanneer de SPELER wil deelnemen met een COMBOSPECIAL dient hij/zij hiertoe een mondeling
verzoek te richten tot de VERDELER. De SPELER moet ook aan de VERDELER zijn/haar INZET
meedelen. De VERDELER maakt het SPELTICKET over aan de SPELER, die overeenkomstig het
wedreglement geacht wordt het SPELTICKET onmiddellijk na te kijken.
De SPELER heeft enkel de mogelijkheid om deel te nemen aan de COMBOSPECIAL op basis van de
selecties die de NATIONALE LOTERIJ vooraf bepaald heeft voor die COMBOSPECIAL. Op een
COMBOSPECIAL wordt geen BONUS toegekend.
De NOTERINGEN van de COMBOSPECIAL zijn onderhevig aan dezelfde wijzigingen als voor eender
welke WEDDENSCHAP zoals bepaald in het WEDREGLEMENT. Wanneer een VOORSPELLING van de
COMBOSPECIAL de VERVANGINGSNOTERING krijgt, kan de NATIONALE LOTERIJ de verdere verkoop
van de COMBOSPECIAL onmiddellijk opschorten of beëindigen.
Wanneer een SPELER met behulp van een SPELFORMULIER aan de VERDELER een WEDDENSCHAP
ter registratie aanbiedt, waarvan de VOORSPELLINGEN overeenstemmen met deze van de
COMBOSPECIAL, worden de hogere NOTERINGEN van de COMBOSPECIAL niet toegekend.
Bovendien, als de SPELER de oorspronkelijke samenstelling van de COMBOSPECIAL wijzigt,
vervallen in elk geval de gunstige(re) voorwaarden van de COMBOSPECIAL.
Als de VERVANGINGSNOTERING toegekend wordt aan een VOORSPELLING uit de COMBOSPECIAL,
wordt, bij een WINNENDE WEDDENSCHAP, de basis voor WINST berekend als volgt: de verbeterde
TOTALE NOTERING van de COMBOSPECIAL wordt gedeeld door de laatst in PRE-EVENT BETTING
aangeboden NOTERING voor de desbetreffende VOORSPELLING waaraan de
VERVANGINGSNOTERING is toegekend.

3) MATCH OF THE DAY
Dankzij de MATCH OF THE DAY (match van de dag) kan de NATIONALE LOTERIJ een door haar
gekozen WEDDENSCHAP in de kijker zetten op een bepaalde dag.
Wanneer de SPELER wil deelnemen via MATCH OF THE DAY kan hij/zij hiertoe een mondeling
verzoek richten tot de VERDELER. De SPELER dient zijn/haar selectie mee te delen aan de VERDELER
(naargelang het geval 1, X, 2). De SPELER moet aan de VERDELER zijn/haar INZET meedelen.
De VERDELER maakt het SPELTICKET over aan de SPELER, die geacht wordt het SPELTICKET
onmiddellijk na te kijken overeenkomstig het toepasselijke wedreglement.
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