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Inleiding – Woord van de Voorzitter

In dit jaarverslag worden de activiteiten van de Kansspelcommissie en haar secretariaat geschetst gedurende het 
jaar 2020, dat voor altijd herinnerd zal worden als het coronajaar.

Voor de goksector was het een bijzonder moeilijke tijd. Hoewel deze sector minder media-aandacht krijgt dan 
andere sectoren, was hij - en dat is nog steeds zo op het ogenblik dat ik dit schrijf - een van de hardst getroffen 
sectoren door de opeenvolgende sluitingen waardoor casino’s, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren 
gedurende vele maanden volledig tot stilstand zijn gekomen. Het spreekt voor zich dat ik mijn oprechte steun wil 
betuigen aan alle mensen die daar werken.

Ik wil ook alle personeelsleden van het secretariaat van de Kansspelcommissie bedanken die, individueel en 
collectief, hun enthousiasme en toewijding hebben weten te behouden en hun taken ten volle zijn blijven 
uitvoeren tijdens dit atypische jaar. Zij hebben zich het afgelopen jaar niet alleen moeten aanpassen aan de 
gezondheidscrisis, maar ook aan een aantal grote interne uitdagingen.

Samen, en met de steun van de leden van de Kansspelcommissie, zijn wij erin geslaagd onze werkmethoden te 
reorganiseren, prioriteiten te stellen en onze kerntaken opnieuw af te bakenen.

Er zijn sterke en veelbelovende banden gesmeed met zowel de kansspeloperatoren als de hulpsector om zo goed 
mogelijk, elk op ons eigen terrein, samen te werken aan de ontwikkeling van een veilige markt en een betere 
bescherming van de spelers.

Diverse initiatieven werden genomen en acties uitgevoerd op verschillende fronten. Ik nodig u uit om hierover 
meer te ontdekken op de volgende bladzijden.

Ons werk is echter niet af en het is belangrijker dan ooit om aandacht te besteden aan de absolute noodzaak van 
een sterke regulator in België. Deze moet in staat zijn om doeltreffend op te treden en de groeiende ontwikkeling 
van de goksector te begeleiden, zowel in de reële wereld als online, waar gokken een sterke toename kent.

Hiervoor is er nood aan de versterking van het secretariaat, de modernisering van onze werking en de benoeming 
van nieuwe leden die zich ten volle kunnen wijden aan hun taak. Maar het vereist ook en vooral dat zo spoedig 
mogelijk een volledige, duidelijke en uitvoerbare regelgeving wordt aangenomen die in overeenstemming is met 
de huidige realiteit.

Vol vertrouwen en enthouasiasme durf ik te wedden dat dit zal worden bereikt als we de energie en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen weten te combineren.

Veel leesplezier!

Magali Clavie
Voorzitter

April 2021

Inleiding  W
oord van de Voorzitter
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1.1. Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie (KSC) is opgericht bij de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, 
de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. De Minister van Justitie, Koen GEENS, is het politieke 
aanspreekpunt voor de kansspelproblematiek en de relaties met de KSC.

Voorzitter / Magistraat
Marique E. / Clavie M. (vanaf 01/04/2020)

Minister 
van Binnenlandse 

Zaken
Fontinoy J.-C.

Waeytens P.  |  PV

Minister 
van 

Volksgezondheid
Legroe P.

Swierkowski F.  |  PV

Delvoie A.  |  PV

Minister tot wiens 
bevoegdheid 
de Nationale 

Loterij 
behoort
De Smet V.

Embrechts A.
Panou A.  |  PV

Roobrouck N.  |  PV

Minister 
van Justitie

Vervenne D.
Van Den Bergh I.  |  PV

Minister 
van Financiën

Mouligneaux P.  |  PV

Minister 
van 

Economie
Dorrekens F.
Deryckere F.

Patoussa N.  |  PV

Van Der Cruyssen C.  |  PV

Verschillende leden van de KSC namen in 2019 ontslag en werden in 2020 niet vervangen omwille van de regering 
in lopende zaken. Eind 2020 nam ook F. Deryckere ontslag als lid. De KSC wenst hem te bedanken voor de vele 
jaren die hij als commissielid zetelde.
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1.2. Secretariaat 

De KSC wordt voor haar dagelijkse werking bijgestaan door een secretariaat dat de werkzaamheden van de plenaire 
vergaderingen en werkgroepen van de KSC inhoudelijk voorbereidt, coördineert, opvolgt en finaliseert.

Het secretariaat van de KSC bestaat uit verschillende diensten. Deze diensten voeren de taken en bevoegdheden uit 
die door de Kansspelwet werden toegekend aan de KSC:

 ⁄ juridisch advies verstrekken met betrekking tot het kansspelbeleid in België 

 ⁄ vergunningen beheren 

 ⁄ controles uitvoeren en sancties opleggen.

Deze taken worden uitgevoerd op vraag van de KSC en/of haar Voorzitter.
Het organigram van het secretariaat werd in de zomer van 2020 geherstructureerd. Het ziet eruit als volgt:

A, B & E
Admin. & 

gerechtelijke 
controle

Individuele 
aanpak

C Technische 
controle

Collectieve 
aanpak

F Financiële 
controle

D Sancties

Kansspelcommissie
Voorzitter

Acsone DPO & Security Directeur Verbindingsofficieren

ICT Management-
ondersteuning

Secretariaat
Voorzitter 
& Directie

Secretariaat
Commissie

Budget 
& logistiek

Communicatie 
& onthaal

Vergunningen Juridisch advies 
& expertise Bescherming spelers Controles 

& sancties



11

Aan het hoofd van het secretariaat staat een Directeur. Deze functie staat in voor de vertaling van het kansspel-
beleid naar concrete doelstellingen voor het secretariaat en de medewerkers. De Directeur geeft operationeel 
leiding aan de medewerkers van het secretariaat en staat in voor een correct beheer van de budgetten, 
de processen en de risico’s. De Directeur zetelt in de KSC en geeft advies aan de Voorzitter en de leden van de KSC. 
De Directeur adviseert de Voorzitter inzake beleidsbeslissingen. Eva de Koninck werd in maart 2020 aangesteld als 
crisismanager en heeft deze functie tot eind oktober 2020 uitgeoefend.

De beleidsbeslissingen worden door de KSC en haar Voorzitter genomen, net als de beslissingen in individuele 
dossiers.

A. Ondersteunende diensten

1. SECRETARIAAT

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de coördinatie en de afhandeling van de plenaire 
vergaderingen van de KSC en werkgroepen. Het secretariaat biedt eveneens administratieve ondersteuning aan 
de Voorzitter en de Directeur. Het staat in voor het agendabeheer van beide personen, voor de opvolging van de 
inkomende en uitgaande post en voor de opvolging van de dossiers.

2. BUDGET & LOGISTIEK

De dienst Budget & Logistiek staat in voor een efficiënt beheer van de middelen die ter beschikking worden 
gesteld voor de werking van de KSC. Concreet staat deze dienst in voor de raming en opvolging van de inkomsten 
en uitgaven, de budgettaire planning, het beheer van de contracten, de aankopen en logistieke voorzieningen.

H
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3. ICT

De dienst ICT zorgt ervoor dat elke medewerker van het secretariaat over de nodige hard- en software beschikt 
om de functie op een professionele en efficiënte manier uit te voeren. De medewerkers van de dienst ICT volgen 
de ontwikkelingsprojecten op voor de digitalisering van de werking van de KSC en staan in voor de digitale 
eerstelijnshulp van de medewerkers. De dienst ICT onderhoudt de contacten met de externe partners die instaan 
voor de ontwikkeling van de applicaties en het onderhoud van de servers.

4. COMMUNICATIE & ONTHAAL

De dienst Communicatie & Onthaal staat in voor de interne en externe communicatie. De medewerkers van 
deze dienst verzorgen de interne communicatie met de werknemers. Zij staan eveneens in voor de externe 
communicatie met de partners, vergunninghouders, spelers en de pers. Daarnaast staan de onthaalmedewerkers in 
voor een professioneel en klantgericht onthaal, zowel fysiek, telefonisch als via e-mail.

5. MANAGEMENTONDERSTEUNING

De dienst Managementondersteuning verleent ondersteuning aan het management zowel op administratief, 
organisatorisch, inhoudelijk en/of beleidsvlak om zo bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de 
KSC en het secretariaat. Concreet ondersteunt de dienst het management bij het opstellen van de beleidsplannen, 
visie en strategische doelstellingen. Daarnaast staat de dienst in voor de procesbeschrijvingen, interne controle, 
risicobeheersing en businesscontinuïteit. De dienst volgt eveneens de interne projecten op.

B. Kerntaken

1. VERGUNNINGEN

De dienst Vergunningen ondersteunt de KSC bij het toekennen en beheren van de vergunningen voor de 
verschillende klassen van kansspelinrichtingen. Deze dienst staat in voor de administratieve ondersteuning en 
opvolging van de vergunningen, bereidt de dossiers inhoudelijk voor en geeft een juridisch advies aan de KSC. 
Vervolgens staat de dienst in voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de beslissingen van de KSC.

2. CONTROLES & SANCTIES

De dienst Controles & sancties ondersteunt de KSC in haar controle- en sanctiefunctie. Zij voert op vraag van de KSC 
controles uit en bereidt desgevallend de sanctiedossiers voor. Deze dienst is opgesplitst in verschillende teams op 
basis van de diverse controleopdrachten en competenties.
Deze dienst wil via periodieke controles aanwezig zijn op het terrein en desgevallend repressief optreden. 
Daarnaast voert het secretariaat ook controles uit op vraag van de Lokale Politie, op de illegale (online) sector, op de 
belspelletjes en heeft het de verplichting om klachten en bezwaren (conform artikel 20 Kansspelwet en K.B. 
26/06/2002) te onderzoeken.

—   Administratieve & gerechtelijke controle
Het team Administratieve & gerechtelijke controle voert de controles op de kansspelsector uit volgens de 
prioriteiten bepaald door de KSC. De medewerkers van deze dienst bereiden de controles op de sector voor en 
zorgen voor een correcte administratieve afhandeling van de controles. Ze werken hiervoor nauw samen met 
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de verbindingsofficieren, de Lokale Politie en het Openbaar Ministerie. Het team wordt verder opgesplitst in 
landbased en online, waarbij het team landbased gespecialiseerd is in de fysieke controles op het terrein en het 
team online zich specialiseert in de controles van de kansspelwebsites en de illegale goksites.

—   Technische controle
Het team Technische controle staat in voor de modelgoedkeuringen van nieuwe toestellen en spelen. Zij zijn 
eveneens bevoegd voor het opstellen van de protocollen van de verschillende klassen en volgen de correcte 
uitvoering ervan nauwgezet op. Zij voeren technische controles uit op de toestellen klasse I (casino’s) en op de 
servers.

—   Financiële controle
De dienst Financiële controle staat in voor de controle van de solvabiliteit van de vergunninghouders en gaat na of 
de vergunninghouders hun financiële verplichtingen nakomen om een vergunning te verkrijgen of te behouden. 
Daarnaast analyseert deze dienst ook de financiële gegevens inzake inzet en winst die de KSC op basis van de 
verschillende protocollen ontvangt.

—   Sancties
De dienst Sancties behandelt de sanctieprocedures die voortvloeien uit de inbreuken vastgesteld door de dienst 
Controle. Deze dienst organiseert de hoorkamers, geeft advies aan de KSC over de sanctie die opgelegd wordt, 
stelt de beslissingen op en handelt de procedure administratief af.

3. JURIDISCH ADVIES & EXPERTISE

De dienst Juridisch advies & expertise geeft juridisch advies aan de KSC en aan de medewerkers van het 
secretariaat. Zij bereidt de adviezen van de KSC aan de regering en de regelgevende teksten op vraag van de 
Minister en parlement inhoudelijk voor. Daarnaast volgt deze dienst de juridische procedures op en geeft in 
voorkomend geval advies.

4. BESCHERMING VAN DE SPELERS

De dienst Bescherming van de spelers ondersteunt de KSC in haar beleid om de spelers te beschermen. 
Deze dienst is opgedeeld in een team dat zich voornamelijk bezighoudt met de individuele dossiers over 
uitsluitingen en een team dat zich bezighoudt met een meer collectieve aanpak van spelersbescherming.
 
—   Individuele aanpak
Deze dienst behandelt de dossiers over vrijwillige uitsluitingen en uitsluitingen door derden. Daarnaast behandelt 
de dienst eveneens de aanvragen tot opheffing van de uitsluiting. Zij bereidt de beslissingen van de KSC 
inhoudelijk voor en zorgt voor de correcte afhandeling ervan.

—   Collectieve aanpak
Deze dienst neemt initiatieven om de bescherming van de spelers te bevorderen. De dienst onderhoudt 
contacten met de gemeenschappen, de hulpverleningssector en wetenschappelijke onderzoekers om een goed 
beeld te krijgen over de verslavingsproblematieken en tendensen. Het organiseren van de ontmoetingen met de 
hulpverleningssector (conform artikel 24/1 van de Kansspelwet) behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid 
van deze dienst.

Op 31/12/2020 werkten er 36 voltijdse equivalenten (VTE) bij het secretariaat van de KSC. Dat betekent dat niet alle 
voorziene plaatsen waren ingevuld. Ook stonden enkele bevorderingsprocedures on hold. 
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Januari: Rapport gokreclame in play-offs

Naar aanleiding van het reclamedebat over kansspelen en de publicatie van het koninklijk besluit van 25 oktober 
2018 dat de regels voor gokreclame vastlegt en in werking trad op 1 juni 2019, publiceerde het secretariaat van de 
KSC in januari 2020 voor het eerst een kwalitatieve analyse van de gokreclame aanwezig in de sport.
Uit deze analyse blijkt dat gokreclame tijdens de play-offs voetbal 2019 alomtegenwoordig was. Ook jongeren 
komen daardoor veelvuldig in aanraking met gokreclame. De link tussen gokken en sport is problematisch voor de 
integriteit van de sport en het risico op gokverslavingen.
Om een gericht controle- en sanctiebeleid uit te werken en gokverslavingen tegen te gaan, wil de KSC duidelijke 
regels rond gokreclame. 

Februari: Conclusies Centrum Integriteit

Begin 2020 kwam het secretariaat van de KSC in woelige wateren terecht. Het Centrum Integriteit (CINT) startte in 
2019 een onderzoek op basis van bepaalde aantijgingen tegen enkele medewerkers. Als er in een overheidsdienst 
vermoedens zijn van fraude of corruptie, dan kan het CINT een onderzoek voeren. 

Het CINT kwam in februari 2020 met haar conclusies naar buiten en formuleerde aanbevelingen, waarvan de 
meeste al in 2020 werden opgevolgd.

Maart: Wereldwijde coronapandemie

In maart stond plots de wereld stil. Er brak een wereldwijde pandemie uit met gevolgen voor alles en iedereen. 
Dat was voor de KSC niet anders. Plots beheerste COVID-19 ieders leven en dat zou nog duren tot een heel eind in 
2021.

De medewerkers van het secretariaat moesten vanaf maandag 16 maart verplicht overschakelen op thuiswerk en 
de fysieke kansspelinrichtingen moesten de deuren sluiten. Het secretariaat zou de deuren sluiten tot 18 mei 2020. 
Wel werd gewerkt via een systeem van permanentie zodat de post die arriveerde in Brussel kon worden verwerkt 
en ingescand voor de thuiswerkers. Op die manier werd de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd. 

Vanaf 18 mei zou het secretariaat telkens open zijn op maandag - woensdag - vrijdag, en dit enkel op afspraak. 

H
oofdstuk 2  In de kijker

Meer weten?

https://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/Rapport_Gokreclame-in-de-play-offs-en-effect-op-de-gokactiviteit.pdf
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April: Nieuwe Voorzitter KSC

Op 1 april 2020 mocht de KSC een langverwachte nieuwe voorzitter verwelkomen. Magali Clavie nam het roer van 
de KSC na 20 jaar over van Etienne Marique. De nieuwe Voorzitter is magistraat en was voorheen ook Voorzitter van 
de Hoge Raad voor de Justitie. 

Magali Clavie is deze nieuwe uitdaging heel gemotiveerd aangegaan en rekent op een vlotte samenwerking met 
het secretariaat en de leden van de KSC. Het spreekt voor zich dat de omstandigheden omwille van de coronacrisis 
allerminst evident waren.
Samen met het secretariaat wil de Voorzitter graag evolueren naar een KSC 2.0, waarin volop wordt ingezet op de 
belangrijkste taken: de bescherming van de spelers en de controle op een strikt gereguleerde kansspelsector. 

Mei: Uitsluitingen via elektronisch formulier

Als gevolg van de coronacrisis kwam de focus in het voorjaar van 2020 te liggen op een digitale manier van werken. 
Daarom werd gesleuteld aan de wijze waarop een uitsluiting kan worden aangevraagd. 

Dit elektronisch formulier zorgt ervoor dat spelers een uitsluiting kunnen aanvragen met behulp van de 
elektronische identiteitskaart of via de itsme®-app waarmee een document digitaal kan worden ondertekend. 
Dat laat toe dat de medewerkers van de KSC de identiteit van de aanvrager snel en eenvoudig kunnen vaststellen. 
Dit betekent alvast een stap vooruit op vlak van dienstverlening en digitalisering van de processen. 

In de toekomst moet het aanvraagproces zelfs volledig geautomatiseerd kunnen verlopen via de website zonder 
tussenkomst van een werknemer. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de itsme®-app of de eID-kaartlezer. 

Juni: Heropening kansspelinrichtingen

Op 8 juni 2020 mochten de cafés en wedkantoren heropenen nadat ze in maart 2020 verplicht de deuren 
moesten sluiten omwille van de coronacrisis. De heropening van de cafés betekende ook de heractivering van de 
bingotoestellen en de kansspeltoestellen met verminderde inzet die in deze inrichtingen staan. 

Op 1 juli 2020 zou het de beurt zijn aan de casino’s en speelautomatenhallen om de deuren opnieuw te 
openen na een maandenlange sluiting. Voor de KSC was het belangrijk dat de heropening van alle casino’s en 
speelautomatenhallen op een uniforme wijze gebeurde. In overleg met de kansspelsector werd daarom beslist om 
februari 2020 (de laatste volledige maand voor de coronacrisis) als referentieperiode te nemen voor de berekening 
van het aantal automatische kansspeltoestellen dat mag worden geëxploiteerd in de casino’s.

Het spreekt voor zich dat bij de heropening te allen tijde de opgelegde veiligheidsmaatregelen moesten worden 
gerespecteerd. Er werd een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de solidariteitsgedachte van elke 
burger om de regels van social distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen door 
onder andere een mondmasker te dragen en de hygiënemaatregelen te respecteren.

Toen kon niemand vermoeden dat deze fysieke kansspelinrichtingen later dat jaar opnieuw de deuren zouden 
moeten sluiten omdat ons land werd getroffen door een tweede coronagolf.

Meer weten?

Zie hoofdstuk 3

https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/protection/forbid/free/
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Juli: Herstructurering secretariaat en nieuw organogram
 
In juli 2020 onderging het secretariaat onder leiding van de Directeur ad interim en de Voorzitter een reorganisatie 
waarbij het organigram werd aangepast. De missie van de KSC was bij deze opdracht het uitgangspunt.

Het nieuwe organigram moet beter duidelijk maken waar de KSC voor staat en welke taken onder de bevoegdheid 
van de KSC vallen. Deze duidelijkheid is zowel belangrijk voor de burgers (spelers) in het algemeen als voor de 
politieke relaties die de KSC onderhoudt. 

 
Augustus: Actieplan om achterstand sanctiedossiers weg te werken

Er werd vanaf augustus 2020 een enorme inspanning geleverd om de behandeling van de oudere controle-
dossiers te reduceren, en dit ondanks het zeer beperkte aantal werknemers binnen de dienst Sancties. 
In 2020 stonden 3 personen, samen goed voor 1 VTE in voor de verwerking van de sanctieprocedures. 

Ook de coronamaatregelen strooiden roet in het eten. Zo kon de hoorkamer gedurende een aantal maanden niet 
worden georganiseerd. 

Op 31/12/2020 was de stapel controledossiers waarvoor nog geen procedures zijn opgestart gereduceerd van 
meer dan 100 tot 73, waarvan 55 dossiers ontvangen in 2020. Alle dossier daterend uit 2015, 2016 en 2017 werden 
afgewerkt.

September: Together for a better protection of gamblers
  
In het nieuwe artikel 24/1, § 2 van de Kansspelwet is bepaald dat de KSC raadplegingen kan organiseren om 
optimaal rekening te kunnen houden met de belangen van de consumenten en de ondernemingen en met de 
gezondheid en het welzijn van de bevolking.

Zie hoofdstuk 1

Zie hoofdstuk 4

H
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In dat verband vond op 22 september 2020 een eerste bijeenkomst plaats in Terhulpen.
Ze werd bijgewoond door 12 vertegenwoordigers van de kansspelsector, 2 vertegenwoordigers van de 
hulpverleningssector, 2 wetenschappers, 1 vertegenwoordiger van het kabinet Justitie, de Voorzitter en de Directeur 
ad interim van de KSC, 3 leden van de KSC en 9 leden van het secretariaat.

Het kanaliseringsmodel, waarbij spelers naar een beperkt, veilig en gereglementeerd aanbod worden geleid, wordt 
vandaag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Door de digitalisering wordt de wildgroei aan illegale goksites 
steeds toegankelijker. 

De presentaties hadden als twee hoofdthema’s de bescherming van de speler tegen illegale goksites en de 
bescherming van de speler tegen zichzelf.

Aan de sprekers werd gevraagd om hun mening te geven over een van de volgende vragen:

 ⁄ Waarom strijden tegen het illegale aanbod? 

 ⁄ Waarom het legale aanbod bevoordelen en hoe spelers helpen om het illegale van het legale aanbod te 
onderscheiden? 

 ⁄ Hoe de legale sector ontmoedigen om de praktijken van de illegale sector over te nemen  
(bv. verborgen bonussen)?

 ⁄ Kan itsme® helpen om het uitsluitingssysteem EPIS in het kader van online gokken te herbekijken?

 ⁄ Hoe het spel minder verslavend maar nog steeds voldoende aantrekkelijk maken?

 ⁄ Hoe EPIS vernieuwen en optimaliseren?

 ⁄ Hoe probleemspelers detecteren en waarschuwen voor de gevaren als ze een kritiek punt bereiken? 

 ⁄ Hoe gokverslaafden doen stoppen met spelen en spelers begeleiden om komaf te maken met hun 
problemen? 

De bedoeling van de Voorzitter was om operatoren, psychologen en wetenschappers rond dezelfde tafel te 
brengen, zodat zij elkaar konden ontmoeten en hun standpunten onderling konden toetsen om te komen tot een 
optimale bescherming van spelers binnen de legale sector en een efficiënte strijd tegen het illegale aanbod.

Aan het einde van de ochtend werden verschillende pistes en prioritaire acties voor de komende maanden bepaald:

 ⁄ organisatie van een voorlichtingscampagne over het onderscheid tussen het legale en illegale aanbod en 
bewustmaking over de gevaren van deze laatste;

 ⁄ gedachtewisselingen en responsabilisering over reclame en promotieaanbiedingen;

 ⁄ intensivering van de strijd tegen illegale kansspelpraktijken;

 ⁄ uitbreiding van en anticipatie op de onlinehulpverlening;

 ⁄ evaluatie en optimalisatie van het EPIS-systeem.

Deze acties zullen worden uitgevoerd in multidisciplinaire werkgroepen.

Zie hoofdstuk 3
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Oktober: Overleg met de hulpverleningssector
  
In het nieuwe artikel 24/1, § 1 van de Kansspelwet is bepaald dat de KSC ten minste twee keer per jaar 
de expertisecentra inzake gedragsgebonden verslavingen, de preventiecentra, de expertisecentra inzake 
schuldenthematiek, alsook de vertegenwoordigers van de gebruikers ontmoet. Over deze ontmoetingen en de 
aanbevelingen moet de KSC een verslag indienen, zoals bepaald in artikel 16 van de Kansspelwet. 
In dat verband vond op 23 oktober 2020 een eerste ontmoeting plaats in Brussel.
De volgende verenigingen en instellingen werden uitgenodigd: de Gezinsbond, het Observatorium Krediet en 
Schuldenlast, de vzw Le Pélican, de Université Libre de Bruxelles, de vzw VAD, de Kliniek voor Speelverslaving van 
het UVC Brugmann en de vzw Zorggroep Zin.
Tijdens deze bijeenkomst kreeg elke gast de gelegenheid om acties voor te stellen en de punten te bespreken die 
naar zijn mening bijzondere aandacht verdienen.

De belangrijkste aangehaalde problemen:
 

 ⁄ de gokreclame die kansspelen normaliseert en het wantrouwen vooral bij jongeren vermindert,  
moet beter worden omkaderd en gepaard gaan met waarschuwingsberichten; 

 ⁄ de razendsnelle opkomst van sportweddenschappen, die even gevaarlijk zijn als speelautomaten;

 ⁄ de toenemende verwevenheid tussen ‘gaming’ en ‘gambling’;

 ⁄ de ‘three best bites’ (prijs, reclame en beschikbaarheid);

 ⁄ de rol van de operatoren op het vlak van de bewustmaking van de spelers over de gevaren van kansspelen, 
onder meer via tussenkomsten zoals pop-ups of de zichtbaarheid van de zelfreguleringsinstrumenten;

 ⁄ de opsporing van risicoprofielen door operatoren en de noodzakelijke opleiding van het personeel dat in 
contact komt met de speler, om de tijd tussen het ontstaan van het probleem en de behandeling ervan te 
verkorten;

 ⁄ de evaluatie van EPIS;

 ⁄ de verbetering van de 0800-lijn;

 ⁄ de preventie rond het WK Voetbal en het Europees kampioenschap in 2021.

H
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Aan het einde van de uitwisselingen werden verschillende denk- en samenwerkingspistes bepaald:

 ⁄ vermindering van de reclame, vooral wanneer die gericht is op uitgesloten spelers of jongeren;

 ⁄ meer preventie met betrekking tot jonge spelers;

 ⁄ strengere regelgeving voor sportweddenschappen (bv. EPIS in wedkantoren);

 ⁄ zo vroeg mogelijke doorverwijzing van de speler naar de hulpverleningssector en/of EPIS;

 ⁄ optimalisering van de opleiding voor houders van een vergunning D;

 ⁄ evaluatie van EPIS;

 ⁄ het in evenwicht brengen van de regelgeving en de verantwoordingsplicht.

Op korte termijn uit te voeren aanbevelingen en acties:

 ⁄ toevoeging van een aanbeveling over de beschikbare hulpverlening in alle uitsluitingsbeslissingen  
en mededeling van deze beslissingen als bijlage in de folder over de beschikbare hulpverlening;

 ⁄ herwerking van de folder in overleg met de belanghebbenden om de belangstelling en de ‘ergonomie’  
te vergroten;

 ⁄ opstelling van een folder voor vrederechters, bewindvoerders, bemiddelaars, OCMW’s;

 ⁄ beoordeling en de verbetering van de 0800-lijn. 

Op middellange termijn uit te voeren aanbevelingen en acties:

 ⁄ denkoefening over de opleiding van het personeel van de kansspelinrichtingen;

 ⁄ uitwerking en uitvoering van een preventiecampagne voor het Europees kampioenschap en het WK voetbal.

November: Effect eerste en tweede coronagolf op het gokgedrag 

Uit cijfers van het aantal actieve unieke spelers1 blijkt dat er tijdens de eerste lockdown (vanaf maart 2020) sprake 
was van een daling in de online spelactiviteit. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen online casinospelen 
of online weddenschappen. Deze daling is deels toe te schrijven aan de onzekere economische situatie waarbij 
mensen hun geld liever niet spendeerden aan kansspelen. Dit is iets wat de KSC alleen maar kan toejuichen. 
Ook werden er in die periode quasi geen (sport)evenementen georganiseerd waardoor ook het gokaanbod sterk 
afgenomen was.

In de zomermaanden zagen we dat de activiteit zich wat herstelde maar voorlopig niet meer tot aan het niveau 
kwam van voor de eerste lockdown. 

Tijdens de tweede lockdown (vanaf november 2020) was eerder sprake van een herstel waardoor het niveau van 
voor de lockdowns (februari 2020) werd bereikt en zelfs werd overtoffen. Tijdens de tweede lockdown werden de 
sportcompetities ook niet stilgelegd.

Algemeen kan worden gesteld dat er zich geen grote verschuiving heeft voorgedaan van spelers die voorheen 
speelden in de offline kansspelinrichtingen naar de online kansspelwereld, maar dat het online spel heel populair 
blijft.

Zie hoofdstuk 3

1  Eén speler kan verschillende gokaccounts hebben maar hier gaat het om het aantal unieke personen dat connectie maakte, niet om het aantal gokaccounts.
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December: Controleactie dagbladhandels

In de loop van de maand december werd een controleactie uitgevoerd in de strijd tegen schijndagbladhandels.

De controles waren gericht op inrichtingen waar twijfel over de hoofdactiviteit bestond. In 9 gevallen zagen de 
etablissementen eruit als een dagbladhandel met een overwegende persafdeling. In 15 dagbladhandels werden 
geen kranten en magazines aangeboden of ging het enkel om oude exemplaren. In deze gevallen werden 
processen-verbaal opgesteld. 

De processen-verbaal werden naar het parket doorgestuurd. Indien ze worden geklasseerd zonder gevolg, moeten 
zij voor verdere behandeling aan de KSC worden terugbezorgd zodat een sanctieprocedure kan worden opgestart. 
Deze controleactie toonde eens te meer de complexiteit van de situatie aan, alsook de nood aan verduidelijking 
om het fenomeen van de schijndagbladhandels in te dammen.

Aantal uitgevoerde controles

Vlaanderen 30

Brussel 10

Wallonië 13

Totaal 53

Zie hoofdstuk 4

H
oofdstuk 2  In de kijker



22

3
3

Bescherming
van de spelers

HOOFDSTUK 3



23

3.1. Uitsluitingen 
Sinds 2004 beschikt België over het Excluded Persons Information System (EPIS), een elektronisch systeem dat alle 
uitgesloten spelers groepeert. 

De EPIS-lijst bevat verschillende categorieën:

 ⁄ personen die op vrijwillig verzoek worden uitgesloten;2

 ⁄ personen die op vraag van hun bewindvoerder worden uitgesloten;3

 ⁄ personen aan wie een verbod is opgelegd om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te 
oefenen, na kennisgeving door het openbaar ministerie. Dit gaat om een gerechtelijke beslissing;4

 ⁄ personen die op vraag van een belanghebbende derde worden uitgesloten;5

 ⁄ personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard;6

 ⁄ personen die wegens de aard van hun beroep worden uitgesloten;7

 ⁄ personen die preventief en voor korte tijd worden uitgesloten (personen voor wie een verzoek om een 
beschermingsmaatregel of om een observatie om psychische redenen is ingediend).8

De volgende grafische voorstelling bevat de verschillende uitsluitingscategorieën:

Dit diagram toont het totaal aantal uitsluitingsdossiers: het totaal aantal uitgesloten personen  is in realiteit lager, 
omdat één persoon op meerdere wijzen uitgesloten kan zijn.

H
oofdstuk 3  Bescherm
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Rechtstreeks

Op verzoek:
• Vrijwillig verzoek
• Verzoek belanghebbende derde
• Verzoek voorlopig bewindvoeder

Preventief

Wegens aard van beroep

Gerechtelijke beslissing

Collectieve schuldenregeling

38.870

58.458

90.208

84.920

2  Artikel 54 §3.1 van de Kansspelwet
3  Artikel 54 § 3.2 van de Kansspelwet
4  Artikel 54 § 3.3 van de Kansspelwet
5  Artikel 54 § 3.4 van de Kansspelwet
6  Artikel 54 § 3.6 van de Kansspelwet
7  Artikel 54 §2 van de Kansspelwet
8  Artikels 54 § 4.1 en 54 § 4.2 van de Kansspelwet
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3.1.1 Rechtstreekse uitsluitingen

Hoewel in het EPIS-systeem verschillende categorieën9 van uitgesloten personen zijn gebundeld, worden vooral de 
volgende 2 categorieën rechtstreeks gelinkt aan kansspelen: de vrijwillige uitsluitingen die worden aangevraagd 
door (probleem)spelers zelf, en de uitsluitingen op vraag van een belanghebbende derde die worden aangevraagd 
door mensen uit de directe omgeving van (probleem)spelers.

In 2020 werd bij de raadpleging van EPIS – zowel online als offline - in totaal maar liefst 954.190 keer aangegeven 
dat het om een uitgesloten speler ging. Het gaat om 23.157 unieke personen die ondanks hun gokverbod toch 
probeerden om toegang te krijgen tot een kansspelinrichting. Dit toont aan dat EPIS een heel belangrijk instrument 
is in de strijd tegen gokverslaving.

VRIJWILLIGE UITSLUITINGEN

In 2020 werden 4.549 uitsluitingsaanvragen behandeld. Op 31/12/2020 waren er in totaal 37.741 personen op 
vrijwillig verzoek uitgesloten. Er werden ook 2.198 aanvragen tot opheffing van de uitsluiting goedgekeurd.

UITSLUITINGEN OP VRAAG VAN EEN BELANGHEBBENDE DERDE

De KSC ontving in 2020 in totaal 72 aanvragen vanwege een belanghebbende derde om iemand uit de directe 
omgeving uit te sluiten. Daarvan werden 71 aanvragen goedgekeurd door de KSC. 

Hier volgt het aantal aanvragen ingedeeld volgens afkomst:

 ⁄ Partner: 31

 ⁄ Ouder: 20

 ⁄ Kind: 8

 ⁄ Andere familieleden: 6

 ⁄ Vriend: 5

 ⁄ Dokter: 1

 ⁄ Andere: 1 (Parket) 

Op 31/12/2020 waren er in totaal 706 personen op verzoek van een belanghebbende derde uitgesloten van 
kansspelen.

Reden van 
uitsluiting 31/12/4 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

Vrijwillige 
uitsluitingen 21.985 24.322 26.782 29.319 32.468 35.390 37.741

Reden van uitsluiting 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/9 31/12/20

Uitsluitingen op vraag 
van een 
belanghebbende 
derde

130 220 314 409 511 643 706

9  Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het aantal personen dat van kansspelen wordt uitgesloten en het aantal kansspeluitsluitingen. 
       Een persoon kan immers verschillende uitsluitingen tegelijk hebben, bijvoorbeeld een vrijwillige uitsluiting en een uitsluiting op verzoek van een  
       belanghebbende derde. 
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UITSLUITINGEN OP VRAAG VAN EEN VOORLOPIG BEWINDVOERDER

De KSC kan ook een toegangsverbod opleggen voor personen die worden beschermd krachtens artikel 492/1 van 
het Burgerlijk Wetboek op verzoek van hun bewindvoerder. Op 31/12/2020 telde deze categorie 423 uitsluitingen.

3.1.2. Preventieve categorieën van uitsluitingen

UITSLUITINGEN OMWILLE VAN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Naast spelers die worden uitgesloten wegens gokgerelateerde problemen, heeft de wetgever de toegang tot 
kansspelen ook verboden voor mensen in een collectieve schuldenregeling (CSR). Zij mogen gokken immers 
niet zien als een oplossing voor hun financiële problemen. De gegevens van de personen op wie deze maatregel 
betrekking heeft en die door de KSC worden ontvangen, zijn degene die zijn opgenomen in het centraal bestand 
van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB), een bestand dat 
door de schuldbemiddelaars wordt aangevuld en door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt 
beheerd. 

De KSC ontvangt regelmatig brieven van spelers die het einde van hun CSR melden en vragen om het verbod 
op te heffen. De uitsluitingsmaatregel loopt echter automatisch ten einde wanneer het dossier uit het CBB wordt 
verwijderd. Enkel de schuldbemiddelaar en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders hebben toegang tot 
het dossier, wat de tussenkomst van de KSC onmogelijk maakt. 

Op 31/12/2020 waren er 90.208 personen met een kansspelverbod op grond van een collectieve 
schuldenregeling, waarvan er 1.165 ook op vrijwillig verzoek waren uitgesloten van kansspelen. 

UITSLUITINGEN OMWILLE VAN DE AARD VAN HET BEROEP

Op 31/12/2020 waren in totaal 58.458 personen uitgesloten omwille van de aard van hun beroep:

 ⁄ 3.949 magistraten

 ⁄ 1.648 notarissen

 ⁄ 539 gerechtsdeurwaarders

 ⁄ 52.322 leden van de politie (inclusief het administratieve politiepersoneel of CALog-personeel)

Hoewel deze categorie is opgenomen in EPIS, voorziet de Kansspelwet niet in een verbod op de deelname 
aan weddenschappen bij uitsluitingen omwille van de aard van het beroep. Deze situatie zal in 2021 worden 
rechtgezet.

Reden van uitsluiting 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

Uitsluitingen wegens 
aard van beroep 45.957 45.436 45.976 46.061 56.900 57.927 58.458
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UITSLUITINGEN OMWILLE VAN EEN GERECHTELIJKE BESLISSING

De volgende tabel geeft het aantal uitsluitingen weer die door de rechter werden uitgesproken via verzoekschrift 
te beschermen personen of via verzoekschrift geesteszieken. De cijfers van 2020 liggen een stuk lager dan de cijfers 
van de voorgaande jaren. Deze plotse daling is het gevolg van een update van de databank. Zie 3.3. 

3.2. Uitsluitingen tijdens de coronacrisis 

Door de maatregelen die werden genomen om het coronavirus onder controle te krijgen, konden vanaf maart geen 
aanvragen worden ingediend op het kantoor van de KSC. Om het makkelijker te maken voor de (probleem)speler 
kunnen een vrijwillige uitsluiting en een uitsluiting op vraag van een belanghebbende derde nu ook aangevraagd 
worden via een elektronisch ondertekend aanvraagformulier. In de toekomst moet het aanvraagproces zelfs volledig 
geautomatiseerd kunnen verlopen via de website zonder tussenkomst van een werknemer. Hiervoor zal gebruik 
worden gemaakt van de itsme®-app of de eID-kaartlezer.

Om de uitsluitingen op een efficiënte manier te kunnen beheren, werd een aparte mailbox 
exclusion@gamingcommission.be aangemaakt die exclusief bedoeld is voor aanvragen tot uitsluiting of opheffing 
van een toegangsverbod. Deze werkwijze laat toe om deze tickets prioritair te behandelen. 

3.3. Database van uitgesloten personen geactualiseerd 

De KSC ontvangt regelmatig vragen over het grote aantal mensen dat in België is uitgesloten van kansspelen. 
Om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is op vraag van de Voorzitter eind 2020 beslist om de 
gegevens in de EPIS-lijst te controleren en te actualiseren.

Een groot aantal uitsluitingen had eigenlijk geen enkele wettelijke reden meer om te zijn opgenomen in de lijst, 
met name preventieve uitsluitingen, d.w.z. van korte duur, die werden uitgesproken naar aanleiding van de 
indiening van een verzoek bij de griffie van een vrederechter ter bescherming van de persoon of ter observatie van 
de persoon wegens psychische problemen. De uitsluitingsdossiers werden bijgewerkt om de cijfers in de 
EPIS-databank in overeenstemming te brengen met de vereisten van de Kansspelwet en ze betere leesbaar en 
actueler te maken.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op het aantal uitsluitingen. 

Reden van uitsluiting 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20

Gerechtelijke 
beslissing 95.415 116.476 139.247 158.413 160.037 166.057 84.920
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Werden uit de lijst van de uitsluitingen verwijderd10:

 ⁄ Dossiers K: uitsluitingen die verband houden met preventieve beschermingsmaatregelen die tijdelijk 
werden uitgesproken om gevolg te geven aan de indiening van een verzoek tot aanstelling van een 
bewindvoerder vóór 2014: 88.173 uitsluitingen;

 ⁄ Dossiers J: uitsluitingen die verband houden met preventieve beschermingsmaatregelen die tijdelijk 
werden uitgesproken doordat personen onder het statuut van verlengde minderjarige worden geplaatst: 
2.573 uitsluitingen.

In totaal werden 78.467 uitsluitingsdossiers K en J verwijderd.

De twee bovengenoemde categorieën van personen bestonden niet meer en werden vervangen door één 
algemeen statuut van rechtsbescherming en de invoering van een procedure tot onderbewindstelling van 
de persoon en/of de goederen door de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake 
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. 
Dit zijn de mensen die onder de letter M vallen en hieronder worden vermeld. De beschermingsmaatregel 
voor personen voor wie bij de vrederechter een verzoek om een inobservatiestelling is ingediend, is dan weer 
ongewijzigd gebleven. 

 ⁄ Dossiers M: uitsluitingen die op 01/09/2020 nog lopende waren en verband houden met preventieve 
beschermingsmaatregelen die tijdelijk zijn uitgesproken na de indiening van een verzoek tot aanstelling  
van een bewindvoerder en die automatisch in het EPIS zijn gecodeerd via het IT-systeem van Justitie.  
De uitsluitingen waarvan de einddatum niet op 1 september 2020 viel, werden verwijderd: 84.111 
uitsluitingen.

 ⁄ Dossiers L: uitsluitingen die op 01/09/2020 nog lopende waren en verband houden met preventieve 
beschermingsmaatregelen die tijdelijk zijn uitgesproken om gevolg te geven aan een ingediend verzoek om 
een persoon om psychische redenen onder observatie te plaatsen. De uitsluitingen waarvan de einddatum 
niet op 1 september 2020 viel, werden verwijderd: 9.118 uitsluitingen.

Deze uitsluitingen die op 01/09/2020 nog actief waren, werden vervolgens uit de EPIS-databank verwijderd. 
In totaal gaat het om de schrapping van 70.840 dossiers X die op een bepaald moment het voorwerp hebben 
uitgemaakt van een kansspelverbod. Als ook rekening wordt gehouden met de M- en L-uitsluitingen die op 
01/09/2020 al inactief waren, werden in totaal 121.270 dossiers X verwijderd.

Tot slot heeft de KSC de dossiers verwijderd van overleden personen die op vrijwillig verzoek of op verzoek van 
een derde werden uitgesloten van kansspelen, of aan wie een verbod werd opgelegd om bepaalde functies, 
beroepen of activiteiten uit te oefenen, in overeenstemming met het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934. 
Het gaat hier om 566 personen.

3.4. Raadpleging van de sector van de hulpverlening 

Artikel 24/1, § 1 en § 2 van de Kansspelwet voorziet in twee verschillende en complementaire kaders voor de 
ontmoetingen met de hulpverleningssector. 

De in het eerste lid vermelde verplichting om de expertisecentra inzake gedragsgebonden verslavingen, 
de preventiecentra en de expertisecentra inzake schuldenthematiek ten minste twee keer per jaar te ontmoeten, 
resulteerde in een rapport over de aanbevelingen die in dit verslag zijn aangenomen. 

10  Eén dossier kan meerdere uitsluitingen bevatten.
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De tweede bepaling maakt het mogelijk om op een niet-discriminerende wijze alle openbare raadplegingen te 
organiseren, om kennis te verwerven over de inzichten en standpunten van de gebruikers, de uitbaters en de 
organisaties inzake gedragsgebonden verslavingen en schuldenthematiek. Deze tweede bepaling wordt aan het 
oordeel van de KSC overgelaten.

In elk van deze kaders hebben twee ontmoetingen plaatsgevonden. Telkens werd bepaald welke acties er kunnen 
worden ondernomen om tot een betere bescherming van de spelers te komen. De presentaties die naar aanleiding 
van deze twee bijeenkomsten werden gedaan, kunnen worden geraadpleegd op de website van de KSC onder de 
rubriek ‘Bescherming van de speler’.

3.5. Wekelijkse speellimiet
 

 ⁄ Het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van 
kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten bepaalt in artikel. 6. § 1.: 
“De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ zijn ertoe gehouden om:  
1° verplichte speellimieten op te leggen die door de spelers verlaagd kunnen worden met 
onmiddellijke ingang.” Deze maatregel werd in het leven geroepen om de spelers te beschermen.

Het verhogen van de speellimiet is pas mogelijk nadat de KSC op elektronische wijze bij de Nationale Bank van 
België heeft geverifieerd of de speler als wanbetaler gekend is in het bestand van de Centrale voor kredieten aan 
particulieren. Hiervoor is het noodzakelijk dat de Koning uitvoering geeft aan art. 55/1 van de Kansspelwet waarbij 
de nadere regels worden bepaald volgens dewelke de KSC de Nationale Bank kan vragen of een persoon als 
wanbetaler gekend is. Aan de spelers voor wie dit het geval is, zal geen verhoging worden toegestaan. Zolang de 
Koning zijn bevoegdheid niet heeft uitgeoefend, wat op heden het geval is, kan geen verhoging worden toegestaan 
wegens het ontbreken van een reglementaire grond om de verificaties bij de Nationale Bank praktisch uit te voeren.

Aangezien deze vorm van controle ook technische implicaties heeft, was het noodzakelijk om dit systeem eerst 
grondig te testen alvorens het werd ingevoerd. Het testplatform werd op 26/10/2020 gelanceerd en getest door 
de ICT-dienst van de KSC en 7 operatoren die aan de tests hebben deelgenomen. Er werd geen enkel probleem 
gemeld. De KSC is bereid om over te gaan tot de productie zodra het koninklijk besluit in werking is getreden.

Zoals bepaald in artikel 13, eerste lid, is de definitieve inwerkingtreding van dit systeem pas voorzien op een latere 
datum bepaald door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit. Tegen die datum dient ook het koninklijk 
besluit op basis van artikel 55/1 van de Kansspelwet uitgevoerd zijn.

De spelers werden hierover geïnformeerd via een nieuwbericht op de website van de KSC d.d. 6/04/2020.

Zie hoofdstuk 2
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3.6. Nieuwe overeenkomst tussen KSC en Pro League 
 

Voetbal en reclame voor weddenschappen lijken dezer dagen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de sector 
van sportweddenschappen te vrijwaren van excessen, versterkten de Pro League en de KSC hun samenwerking 
op 11 december. De krijtlijnen hiervoor werden in mei 2019 vastgelegd. Een nieuwe kaderovereenkomst verfijnt 
de samenwerking tussen professionele voetbalclubs en de vergunde kansspeloperatoren en wijst de clubs op hun 
verantwoordelijkheid t.a.v. de samenleving. Centraal staan de bescherming van de spelers en een permanente 
monitoring van deze overeenkomst door alle partijen. Dit proactieve beleid kan een inspiratiebron zijn voor de 
andere profsporten in ons land.
 
Het is essentieel dat overmatig gokgedrag maximaal wordt tegengegaan. Daarom wilden de KSC en de 
Pro League verder gaan dan wat wettelijk wordt opgelegd. Zo wordt volop ingezet op de boodschap van 
“verantwoord spelen” aangezien deelnemen aan kansspelen risico’s inhoudt. Ook worden bij elke marketing- of 
communicatieboodschap de gegevens van de hulplijn SOS GOKKEN meegeven. Partnership-activaties zullen geen 
zogenaamde “call-to-action” mogen zijn en reclame voor weddenschappen op bepaalde fases van een wedstrijd 
zijn uit den boze. Ook werden duidelijke richtlijnen (“Responsible Marketing Guidelines”) uitgewerkt voor de 
marketing- en communicatieteams van de clubs. 
 
Daarnaast zal de Pro League ook opnieuw sensibiliseringsworkshops organiseren voor de Pro League-teams, 
met bijzondere aandacht voor de jongeren in de jeugdopleidingen. Er zal ook een overleg opgezet worden met 
preventie- en sensibiliseringsorganisaties. 
 
De samenwerking tussen Pro League-clubs en kansspeloperatoren zal binnen een strikt kader gebeuren. 
Het is evident dat clubs enkel mogen samenwerken met operatoren met een vergunning van de KSC. 
Elke nieuwe samenwerking zal bekend gemaakt worden aan de KSC. Wanneer een operator inbreuken begaat of 
zijn vergunning verliest, zal de KSC dit ook melden aan de Pro League en de club, voor verder gevolg.
 
Een onafhankelijk integriteitscomité, bestaande uit vertegenwoordigers uit de academische en sportieve wereld, 
moet waken over het beleid van de clubs. Dit comité zal aanbevelingen formuleren die de integriteit zullen 
verankeren in de dagelijkse activiteiten en reglementen. Een werkgroep zal onderzoeken of de inhoud van de 
kaderovereenkomst en bijkomende initiatieven omgezet dienen te worden in complementaire regelgeving. 
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3.7. Nieuwe versie van de informatiefolder van de KSC 

De informatiefolder van de KSC werd in samenwerking met de sector van de hulpverlening, schuldoverlast 
en preventie, grondig herwerkt en heruitgegeven.

Spelers kunnen in de folder nuttige informatie vinden over zelfevaluatie, manieren om het gokgedrag onder 
controle te houden of over de beschikbare hulp, ook online. De aandacht van de speler wordt gevestigd op negen 
waarschuwingssignalen en in een bijlage wordt geïnformeerd over de beschikbare steun in geval van financiële 
problemen. Er werd een QR-code toegevoegd. Ook een aanvraagformulier voor vrijwillige uitsluiting is deel van 
de folder. 

Deze heruitgave is voortaan beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 

3.8. SOS GOKKEN (0800 35 777)

De telefoonhulplijn SOS GOKKEN is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar en is vooral bedoeld om vragen van 
spelers en hun naaste omgeving te beantwoorden en bijstand te verlenen als ze op zoek zijn naar hulp. Deze dienst 
informeert de bellers over de procedures voor de aanvraag van een vrijwillige uitsluiting en een uitsluiting door 
derden en verwijst mensen die psychologische hulp nodig hebben door naar een bevoegde hulpdienst bij hen in 
de buurt. De lijn biedt zelf geen psychologische bijstand. 

In 2020 heeft de lijn SOS GOKKEN 3.375 oproepen ontvangen, waarvan er 2.753 daadwerkelijk werden behandeld. 
De vastgestelde daling van het aantal oproepen in 2019 (20% minder oproepen dan in 2018) houdt dus aan. 
De gemiddelde wachttijd bedraagt 47 seconden en de gemiddelde gespreksduur 2 minuten en 3 seconden. 

De instructies over de mogelijkheid om uitsluitingsaanvragen online in te dienen via de website van de KSC 
werden bijgewerkt. Dat was ook het geval voor de contactgegevens van de hulpdiensten en de zelfhulpgroepen 
die gespecialiseerd zijn in de behandeling van gokverslavingen. Concreet werden een nieuw, aangepast 
antwoordformulier en een bijgewerkte lijst met adressen van gespecialiseerde hulpverleningsdiensten bezorgd aan 
de medewerkers van de hulplijn.

Na een raadpleging van de hulpverleningssector op 23 oktober 2020 door de KSC, werd duidelijk dat de afhandeling 
van de telefoongesprekken beter kon. Vaak wordt er gebeld in een moment van zelfbezinning, soms vluchtig, 
na enkele mislukte pogingen om het gokgedrag onder controle te houden of om de negatieve gevolgen van het 
spelen te beperken. Deze oproepen moeten met de nodige zorg worden behandeld en er moet concrete hulp 
worden geboden aan de bellers. Een goede kennis van de mogelijke hulpmiddelen en een goede luistervaardigheid 
zijn van essentieel belang. De lijn zal daarom begin 2021 worden geëvalueerd en bijgesteld. 

Dankzij het initiatief van de raamovereenkomst tussen de Pro League en de KSC om het nummer van SOS GOKKEN 
in elke marketing- of communicatieboodschap te vermelden, zullen meer spelers die vragen hebben over hun 
spelgedrag, geschikte hulp kunnen vinden. 

Zie 3.6.
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3.9. Online hulp aan spelers

De tweetalige website www.gokhulp.be/aide-aux-joueurs.be, het resultaat van een samenwerking tussen de 
vzw CAD - Limburg, intussen omgedoopt tot ZorgGroep Zin, en de vzw Le Pélican, die in 2012 online kwam 
dankzij de financiële steun van de KSC, bestaat vandaag niet meer, maar werd vervangen door twee onafhankelijke 
platformen: www.gokhulp.be en joueurs.aide-en-ligne.be. Beide platformen nodigen de speler uit tot een 
zelftest en zijn voorzien van een zelfhulpprogramma en een onlinehulpprogramma met de tussenkomst van een 
gespecialiseerde psycholoog, met chatfunctie. 

Beide websites hebben een mooi parcours afgelegd, zoals blijkt uit de cijfers betreffende het aantal bezoeken 
en inschrijvingen voor het zelfhulpprogramma in 2020. Voor het Franstalige gedeelte registreerde de website 
www.aide-aux-joueurs.be 351.443 bezoeken, 137.629 unieke bezoekers, 9.243 uitgevoerde checklists en 115 
inschrijvingen voor het onlinehulpprogramma. Deze website werd op 16 november 2020 afgesloten. In de plaats 
kwam de website joueurs.aide-en-ligne.be, die op 15 oktober 2020 online ging. Hier werden in 2020 in totaal 
15.969 bezoeken, 7.937 unieke bezoekers en 21 inschrijvingen voor het onlinehulpprogramma, waaronder 18 
met begeleiding, geregistreerd. Voor het Nederlandstalige gedeelte waren er 112.363 bezoekers, waaronder 60.862 
unieke bezoekers, en 192 registraties voor het onlinehulpprogramma, waarvan 138 zelfstandig en 54 
met begeleiding.

Hieronder wordt weergegeven hoeveel keer het aanvraagformulier voor een vrijwillig verbod en een verbod door 
derden op de websites www.gokhulp.be en www.aide-aux-joueurs.be werd gedownload:

De hulp op de beide websites is gratis, anoniem en kan worden geraadpleegd vanaf verschillende apparaten: 
laptop, tablet en smartphone.

Vrijwillig Door een derde

FR 2.803 737

NL 1.147 529

H
oofdstuk 3  Bescherm

ing van de spelers



32

4
4

Controles 
en sancties 

HOOFDSTUK 4



33

4.1. Controles 

4.1.1. Verbindingsofficieren bij de KSC

In de Kansspelwet is vastgelegd dat de KSC, na machtiging door de ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken, maximaal vier politieambtenaren, bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en 
hulpofficier van de procureur des Konings, kan inzetten.

De KSC wordt ondersteund door twee verbindingsofficieren, een Nederlandstalige en een Franstalige, en een 
administratief CALog-personeelslid.

Ook al vallen de verbindingsofficieren, als commissarissen van de federale politie, onder de verantwoordelijkheid 
van de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (CDBGC), toch staan 
ze onder het rechtstreekse gezag van de Voorzitter van de KSC en dragen ze bij aan de uitoefening van de 
controleopdrachten. De verbindingsofficieren bieden aan de KSC, in samenwerking met het monitoringteam van 
het secretariaat, ondersteunings-, toezichts- en bewakingsdiensten.

Ze stellen inbreuken op de Kansspelwet vast en melden deze aan de strafrechtelijke en administratieve 
autoriteiten. Ze controleren de legale en illegale kansspelinrichtingen, zowel online als offline.

De verbindingsofficieren zijn ook het contactpunt met de parketten, de lokale en federale politie, de federale en 
gewestelijke administratie- en controlediensten, de politiediensten en de buitenlandse kansspelregulatoren. 
Ze onderhouden ook contacten met de partners van Europol en Interpol.

De verzoeken die hun collega’s van de politie of de parketten tot hen richten, hebben hoofdzakelijk betrekking op 
de frequentie waarmee kansspelinrichtingen van klasse I en II en goksites worden bezocht, op het verstrekken van 
informatie over de bedragen die werden uitgegeven, gewonnen/verloren door de verdachte(n) of de personen 
die hen vergezellen, enz. 

Op het gebied van matchfixing verzamelen de verbindingsofficieren bij de legale operatoren gegevens over 
sportwedstrijden (voetbal, tennis, enz.) wanneer melding wordt gemaakt van mogelijke wedstrijdvervalsingen. 
Over het algemeen wordt de verzamelde informatie doorgespeeld aan de dienst ‘Sports Fraud Team’ van de 
federale politie, die de informatie zo nodig aan de buitenlandse eenheden overmaakt.

In het kader van hun werk verzamelen de verbindingsofficieren uiteraard zowel bewijzen tegen als voor de 
betrokken persoon. Een van hun prioriteiten is het delen van hun expertise en het verstrekken van advies over het 
beheer van complexe dossiers, onder meer door:

 ⁄ bijstand te verlenen, elke interventie op het terrein te organiseren en te coördineren,  
in samenwerking met de politiediensten en de controledienst van de KSC;

 ⁄ deel te nemen aan internationale bijeenkomsten en colloquia over de situatie en het verschijnsel van de 
kansspelen, weddenschappen, de betrokkenheid van Belgen en Belgische bedrijven in de kansspelsector  
in het buitenland en vice versa; 

 ⁄ hoofdzakelijk strafrechtelijke en administratieve dossiers betreffende inbreuken op kansspelen  
(opstellen van processen-verbaal, rapporten, ...) te beheren;

 ⁄ kennis te delen via opleidingen, het vademecum, specifieke informatie en de opstelling van ad-hocteksten;
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Als gevolg van de pandemie, de sluiting van kansspelinrichtingen, waaronder cafés, en de prioriteiten van de lokale 
politiediensten en het vertrek van een verbindingsofficier begin 2020, werden er in 2020 in de offlinewereld minder 
specifieke activiteiten georganiseerd als in de andere jaren. Toch waren er twee positieve interventies in illegale 
goktenten, dankzij de uitstekende samenwerking en motivatie van de lokale Antwerpse politie.

De verbindingsofficieren stelden echter een aanzienlijke toename vast van verzoeken om informatie met betrekking 
tot spelers die bij de politie bekend waren en/of betrokken waren bij een gerechtelijk onderzoek en antwoordden in 
het kader van de dossiers zodoende op 344 verzoeken om informatie en onderzoek voor uiteenlopende feiten als: 
overvallen, witwassen van geld, belastingfraude, criminele organisaties, drugshandel, moord, terrorisme, matchfixing, 
phishing, enz.

Ze stelden 71 processen-verbaal met index 58 (inbreuk met betrekking tot kansspelen) op, die werden overgemaakt 
aan de bevoegde parketten, die over een termijn van 6 maanden beschikken om kenbaar te maken welk gevolg ze 
eraan zullen geven.

In 2021 zal een protocol worden ondertekend tussen de KSC en de federale politie, dat in 2020 werd opgesteld. 
Dit protocol moet de samenwerking tussen de federale politie en de KSC nog verder verbeteren. Ook wordt met 
ongeduld uitgekeken naar de aanwerving van een derde verbindingsofficier.

4.1.2. Controleacties

Door de gezondheidscrisis moest een groot aantal kansspelinrichtingen maandenlang de deuren sluiten, terwijl 
de online sector intussen verder bleef groeien. Dit heeft uiteraard een impact gehad op het controlebeleid. 
Daarom werd beslist om de focus te leggen op online kansspelen en, in de offlinewereld, op de dagbladhandels.

Wat de online kansspelen betreft, werd reeds in het voorjaar een eerste controleactie uitgevoerd bij de vergunde 
operatoren om na te gaan of en hoe de verplichtingen werden nageleefd die voortvloeien uit het nieuwe 
koninklijk besluit van 25 oktober 2018. Dit KB trad in zijn geheel in werking op 1 juni 2019. De KSC publiceerde er 
in januari 2020 een openbaar standpunt over. In de mate van het mogelijke werd beslist om constructief in plaats 
van repressief te werken. Naar aanleiding van de verzoeken van de controledienst hebben de legale operatoren 
verschillende onregelmatige promotieacties stopgezet. Er werd ook een rapport opgesteld over de wijze waarop de 
speellimiet van 500 EUR wordt toegepast.
Helaas hebben de uitgevoerde bevindingen enkel betrekking op het deel van de goksites dat zonder registratie 
toegankelijk is. Vreemd genoeg beschikt de controledienst nog steeds niet over de middelen om zich anoniem 
op goksites te registreren. Een oplossing voor deze tekortkoming is meer dan noodzakelijk om de werkelijke 
exploitatievoorwaarden van goksites te kunnen controleren. 

Daarnaast werd beslist om vanaf de zomer van 2020 de aandacht te richten op de illegale sector door de zwarte lijst 
opnieuw maandelijks bij te werken. Van juni tot december werden 16 sites aan de zwarte lijst toegevoegd. Het gaat 
om websites die zowel casinospelletjes als sportwedstrijden aanbieden. Om de aandacht van de spelers te vestigen 
op het verbod om op illegale sites te spelen, werd beslist om de namen van de illegale sites ook op de sociale 
media-kanalen van de KSC te publiceren.

De controledienst werd ook op de hoogte gebracht van een nieuw fenomeen, namelijk de organisatie van 
kansspelen of het promoten van illegale kansspelen door vloggers/influencers. Er werd hen een herinnering aan het 
wettelijk kader gestuurd om hun aandacht te vestigen op hun verantwoordelijkheid en hun maatschappelijke rol.

In het najaar werd een grote controleactie bij de dagbladhandels voorbereid en uitgevoerd om het verschijnsel van 
de schijndagbladhandels aan te pakken. Door de beperkte bezetting van de controledienst werden de controles 
gericht op inrichtingen waar twijfel over de hoofdactiviteit bestond.
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Er werden processen-verbaal opgesteld wanneer de inrichtingen geen kranten en magazines of enkel oude 
exemplaren verkochten. 

De andere inrichtingen zijn hetzij:

 ⁄ kleine of middelgrote winkels (die voornamelijk levensmiddelen aanbieden);

 ⁄ winkels die deel uitmaken van een tankstation;

 ⁄ kruidenierswinkels met een kranten- en tijdschriftenafdeling;

 ⁄ winkels voor alle doeleinden met een kranten- en tijdschriftenafdeling.

Door het ontbreken van een wettelijke definitie van het begrip ‘dagbladhandel’ is het voor zowel de dienst 
Vergunningen als voor de dienst Controle echter zeer ingewikkeld om efficiënt te werken. Er is een te grote grijze 
zone. Een koninklijk besluit waarin de situatie wordt verduidelijkt, is dan ook zeer wenselijk. 

Afgezien van het onderzoek naar de werkelijke aard van de hoofdactiviteit, kon bij de controles slechts in beperkte 
mate alcoholgebruik ter plaatse en de aanwezigheid van minderjarigen worden vastgesteld.

Gedurende het hele jaar heeft de controledienst ook gereageerd op vragen en klachten van spelers. Veel vragen 
hebben betrekking op online kansspelen, meer bepaald op de laattijdige uitbetaling van gewonnen bedragen, 
de annulering van weddenschappen, de vastgestelde technische problemen op de kansspelsites, enz. Hoewel 
deze klachten een belangrijke bron van informatie zijn voor de controledienst in het bijzonder en voor de KSC 
in het algemeen, en deze dus altijd zorgvuldig worden onderzocht, geven zij niet systematisch aanleiding tot 
een tussenkomst van de KSC. De KSC heeft immers noch de roeping, noch de wettelijke bevoegdheid om als 
een bemiddelingsdienst op te treden in het kader van een geschil tussen een speler en een operator. Om geen 
aanleiding te geven tot valse hoop of misverstanden, worden spelers hiervan voortaan duidelijk op de hoogte 
gesteld en zo nodig naar de bevoegde instanties doorverwezen. Ook hier zou het koninklijk besluit van 26 juni 
2002 betreffende de behandeling van klachten moeten worden bijgewerkt. 

Zoals in het hoofdstuk over de verbindingsofficieren nader is toegelicht, heeft de controledienst in 2020 bijstand 
verleend tijdens twee politie-interventies in illegale goktenten. Deze acties kenden een positieve afloop. In beide 
gevallen was de KSC zeer tevreden over de motivatie en de deskundigheid van de lokale Antwerpse politie. 

4.2. Sancties

In 2020 maakte de KSC meermaals gebruik van haar sanctionerende bevoegdheid, voortvloeiend uit de artikelen 
15/1 tot en met 15/8 van de Kansspelwet, en dit op basis van afgewerkte controledossiers afkomstig van zowel het 
secretariaat en/of de verbindingsofficieren bij de KSC als van externe politiediensten. 

Elk controledossier bevat vaststellingen vervat in een proces-verbaal of een administratief rapport die wijzen 
op een mogelijke inbreuk op de Kansspelwet en de uitvoeringsbesluiten. Een dossier kan, afhankelijk van het 
aantal verdachten, en de aard van de feiten (strafrechtelijk versus administratief ) resulteren in meerdere te voeren 
sanctieprocedures. 
De dienst Sancties startte het jaar 2020 met een groot aantal dossiers (> 100) ontvangen in de periode van 2015 

Zie 4.1.1.
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tot en met 2019, waarvoor nog geen sanctieprocedures werden opgestart. Gedurende 2020 ontving de dienst 
Sancties daarbovenop 68 nieuwe dossiers, waaronder 18 dossiers met betrekking tot websites die aan de zwarte lijst 
werden toegevoegd. 

De KSC besliste in 67 controledossiers daterend van voor 2020 om niet tot een formele opstart van een sanctie-
procedure over te gaan. In een groot aantal van deze dossiers kon geen inbreuk op de Kansspelwet worden 
vastgesteld. In een aantal dossiers was de redelijke termijn overschreden. 

Daarnaast nam de KSC op 16 september 2020 de beleidsbeslissing om niet langer standaard een sanctieprocedure 
op te starten tegen zowel de rechtspersoon als de bestuurders, maar principieel enkel nog de rechtspersoon 
verantwoordelijk te achten, tenzij in specifieke gevallen wanneer het materieel en moreel element van het misdrijf 
ook persoonlijk aan een welbepaalde bestuurder kan toegeschreven worden. Deze principebeslissing heeft 
uiteraard een impact op het aantal te voeren procedures.

In 23 controledossiers werd tot de opstart van één of meerdere sanctieprocedures beslist. Concreet werden voor 
deze 23 dossiers 55 sanctieprocedures opgestart. In 23 van deze procedures werd reeds een beslissing genomen. 
De overige 32 procedures zijn nog in behandeling. De KSC deed daarnaast uitspraak in 14 sanctieprocedures die 
reeds waren opgestart in 2019. In totaal nam de KSC in 37 procedures een beslissing. 

In 2020 werd een totaalbedrag van 59.958 EUR aan administratieve geldboetes opgelegd. Deze boetes zijn nog 
niet allemaal geïnd. In een aantal zaken is beroep aangetekend, maar de betrokkenen betaalden hun boete in 
afwachting van de uitspraak, om aanmaningen te vermijden. De boetes die werden opgelegd aan de illegale 
operatoren offline, werden niet betaald. Deze dossiers zullen worden overgemaakt aan de FOD Financiën, 
die de nodige middelen ter beschikking heeft om deze administratieve geldboetes alsnog te innen.
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De dienst Vergunningen behandelt de vergunningsaanvragen en de vragen tot hernieuwing van de verschillende 
vergunningen. Op 31 december 2020 waren er in totaal 15.997 vergunningen actief (A, A+, B, B+, C, D, E, F1, F1+ 
en F2).

5.1. Casino’s (A)

In 2020 werden er geen vergunningen voor de 9 in België gevestigde casino’s hernieuwd.

De KSC keurde 2 wijzigingen van URL voor vergunningen klasse A+ goed.

5.2. Speelautomatenhallen (B) 
In 2020 werden 60 vergunningen klasse B voor een periode van 9 jaar hernieuwd en werd 1 verhuis van een 
speelautomatenhal (klasse II) goedgekeurd overeenkomstig de nota “Inperking aantal kansspelinrichtingen II en 
IV” die stelt dat: “geen wijziging van de locatie van de kansspelinrichting klasse II binnen de vergunning B meer mogelijk 
is behoudens binnen de gemeente zelf EN op voorwaarde dat de gemeente zich met de wijziging van locatie akkoord 
verklaart door middel van het afleveren van een geldig aangepast convenant.”

Er werden in 2020 ook 2 aanvullende vergunningen B+ voor online speelautomatenhallen toegekend, 
14 vergunningen werden hernieuwd en de KSC keurde 1 wijziging van URL goed.

5.3.Cafés (C)

In totaal werden er 740 nieuwe aanvragen voor een vergunning C goedgekeurd en werden er 329 aanvragen tot 
hernieuwing van een vergunning C voor een periode van 5 jaar toegekend.

Ook werden 40 vergunningsaanvragen geweigerd, onder meer wegens het strafrechtelijke verleden van de 
aanvrager, het negatieve advies van de burgemeester, het ontbreken van fiscale attesten, een onvolledige 
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of omwille van het feit dat het geen drankgelegenheid 
betrof. Om dezelfde redenen werden 10 aanvragen tot hernieuwing van een vergunning C geweigerd.
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Op 31 december 2020 waren er 5.804 vergunningen C toegekend.

5.4. Personeel kansspelinrichtingen (D)

In 2020 werden er 556 nieuwe aanvragen tot een vergunning D bij de KSC ingediend, waarvan er 6 dossiers werden 
geweigerd.

5.5. Leveranciers en herstellers van kansspeltoestellen (E) 

Vier nieuwe vergunningen E werden toegekend, 2 geweigerd, 3 dossiers werden hernieuwd en 6 
vergunninghouders vroegen om hun vergunning stop te zetten na toekenning. Op 31 december 2020 waren er 
176 vergunningen E toegekend.

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toekenning 1.684 1.611 1.583 1.369 1.331 1.175 1.003 1.054 1.372 740

Hernieuwing 786 481 685 424 349 502 308 481 366 329

Weigering 94 72 66 58 50 39 17 33 65 40

Weigering van de hernieuwing 42 27 41 28 21 12 4 50 13 10

Einde van de geldigheidstermijn 219 152 219 134 165 707 930 453 399 289

Stopzetting van de activiteit 1.852 1.242 1.002 332 1.113 363 565 2.476 546 416

Intrekking 27 22 31 35 29 26 27 44 67 51

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toekenning 20 14 9 14 9 4 6 6 3 4

Hernieuwing 7 106 3 9 4 8 4 5 4 3

Einde van de geldigheidstermijn / 2 / / / / / / 1 0

Weigering van de hernieuwing / 3 / / / / / / 1 0

Weigering 1 2  / 1  /  / / 1 1 2

Stopzetting van de activiteit 9 3 9 4 8 13 9 8 10 6



41

5.6. Weddenschappen (F1, F2 en F1+)

Er werden in 2020 geen nieuwe vergunningen F1 met het oog op de inrichting van weddenschappen toegekend 
of open verklaard. Er werd 1 aanvullende vergunning voor het online inrichten van weddenschappen toegekend.

Dat jaar werden 25 vergunningen F1 hernieuwd voor 9 jaar, alsook 18 vergunningen F1+ hernieuwd voor het 
online inrichten van weddenschappen.

De KSC keurde ook 2 wijzigingen van URL voor vergunningen klasse F1+ goed.

Wat betreft vergunningen F2 dient men een onderscheid te maken tussen 4 categorieën, met name de 
wedkantoren, de bookmakers, de dagbladhandelaars en de renbanen. Een vergunning F2 wordt toegekend voor 
een hernieuwbare periode van 3 jaar.

Wedkantoren 

Op 31 december 2020 waren er 589 vergunningen F2 voor vaste kansspelinrichtingen IV toegekend.
Er werden in 2020 geen nieuwe vergunningen voor wedkantoren toegekend of open verklaard.

Er werden in 2020 ook 339 vergunningen voor wedkantoren hernieuwd en 1 hernieuwing werd geweigerd. 
Tevens werden er 5 verhuizen van een wedkantoor goedgekeurd, waarbij een verhuis plaatsvond binnen 
dezelfde gemeente, met inachtneming van de 1.000 meter-regel en met een bijgevoegd positief advies van de 
burgemeester.

Bookmakers

Er werden in 2019 geen nieuwe vergunningen F2 voor bookmakers toegekend of open verklaard. Er werden wel 
2 dossiers hernieuwd.

Dagbladhandels

Wat betreft het aannemen van weddenschappen als nevenactiviteit door dagbladhandels werden er 156 nieuwe 
vergunningen toegekend, 20 vergunningsaanvragen geweigerd en 220 vergunningen hernieuwd voor 3 jaar. 
Tevens werden er 72 vergunningen stopgezet na toekenning. 

De Raad van State vernietigde op 12 maart 2019 bij arrest met nummer 243.924 de informatieve nota van de KSC 
van 22 februari 2017 waarbij de definitie van een dagbladhandel op basis van een gekwalificeerde jaaromzet door 
de KSC werd bepaald. Dergelijke definitie behoort niet tot de bevoegdheid van KSC. De KSC duidde opnieuw op 
het belang van een dergelijke wettelijke/koninklijke definitie, welke tot op heden nog niet bestaat.

In afwachting van dergelijke definitie, besliste in 2019 de KSC om - bij twijfel over de kwalificatie als dagbladhandel 
(bijv. omwille van activiteiten in de Kruispuntbank der Ondernemingen of op basis van de opgevraagde foto’s van 
de inrichting) - nieuwe aanvragen voor een dagbladhandel in behandeling te houden. Eind 2020 betrof dit iets 
minder dan 100 dossiers, in afwachting van een nieuwe regeling bij wet of koninklijk besluit. 

Op 31 december 2020 waren er in totaal 1.683 vergunningen voor dagbladhandels toegekend.
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Renbanen

Er werden 4 vergunningen voor de renbanen hernieuwd in 2020.

5.7. Belspelletjes (G1)

Sinds 2011 bestaat er nog maar één vergunning van het type G1. Dit soort van spel bestaat alleen in de Franse 
Gemeenschap. In de Vlaamse Gemeenschap geldt sinds 2011 een verbod. De G1-vergunning werd op 7/12/2011 
toegekend en op 14/12/2016 verlengd. De vergunning is tot 13/12/2021 geldig.

Het bedrijf dat de G1-vergunning bezit, biedt twee uitzendingen aan. ‘Jeux de Nuit’ is een live-uitzending, terwijl 
‘Luna Park’ een vooraf opgenomen show is waarbij om de 105 seconden automatisch een loting plaatsvindt 
(90 seconden op het scherm en 15 seconden voor de loting en de validatie van het resultaat).

Momenteel worden beide shows in hetzelfde tijdslot uitgezonden en zijn ze ‘s nachts te zien op de kanalen van de 
RTL Group. In 2019 kwamen er 2 varianten van ‘Luna Park’: een nachtuitzending van 2 uur en twee ochtendshows 
van 20 minuten. De ochtenduitzendingen werden in januari 2020 stopgezet.

De belspelletjes in enkele cijfers:

(*) Gemiddelde berekend op basis van de informatie ontvangen van augustus tot december 2019  
(**) Totaal van het dagelijkse aantal afzonderlijke nummers die deelnemen aan de spelen
(***) Enkel voor de Luna Park-nachtuitzending    

In 2020 heeft het secretariaat van de KSC 69 interpellaties in verband met belspelletjes ontvangen.

Kerncijfers Jeux de Nuit Luna Park

2019 2020 2019 2020

Gemiddeld aantal spelers per uitzending (*) 133 144 (*) 43 (***) 47

Jaarlijks aantal deelnemers (**) 45.178 47.670 23.179 17.290

Jaarlijks aantal oproepen/verzonden berichten 391.620 423.389 94.500 77.070

Jaarlijks aantal spelers of sms'en in de uitzending 22.531 21.531 27.693 22.286

Jaarlijks aantal winnaars 824 1.036 444 362

Jaarlijkse herverdeelde gewonnen bedragen 46.730 EUR 49.950 EUR 12.686 EUR 9.550 EUR

Gemiddelde gewonnen bedragen per uitzending 143,34 EUR 150,91 EUR 18,02 EUR 24,49 EUR

Jaarlijks aantal uitzendingen 326 331 704 390

Jaarlijks aantal spelen zonder winnaars 3 3 387 100
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De operator heeft op 2 van de 69 interpellaties gereageerd (uitbetaling van de gewonnen bedragen in verband 
met het voorgestelde antwoord).

Eind 2019 ontving het secretariaat van de KSC veel vragen over de belspelletjes op televisie. Om een goed 
onderbouwd antwoord te kunnen geven, werd een grondige analyse uitgevoerd van alle uitzendingen van 
‘Luna Park’ van september 2019. Deze analyse heeft enkele problemen aan het licht gebracht, met name ten 
aanzien van de herverdeelde gewonnen bedragen en een zeer groot aantal spelen die zonder winnaar eindigden. 
Voor het overige wordt het koninklijk besluit betreffende de belspelletjes nageleefd. 

Toch werd een aantal tekortkomingen vastgesteld. Sommige daarvan (weergave op het scherm, interceptie 
van sms’en, …) waren van louter technische aard en werden door de vergunninghouder opgelost door het 
computerprogramma te herschrijven. Over andere problemen riep de KSC in oktober 2020 de operator op het 
matje om opheldering te vragen. Sindsdien heeft het secretariaat van de KSC een verbetering vastgesteld.

In het verslag dat eind oktober 2020 aan de Regering werd bezorgd, vraagt de KSC zich af wat, in termen van 
het algemeen belang, de reële meerwaarde is van de tussenkomst en de investering van het secretariaat in de 
controle op de belspelletjes, zoals deze momenteel bij koninklijk besluit zijn opgevat, en verzoekt zij de betrokken 
ministers zich over dit onderwerp te beraden.

Bij de KSC ontvangen interpellaties #

Niet-geselecteerde oproepen 34

Uitbetaling van de gewonnen bedragen 8

Algemene overwegingen 8

Vragen/antwoorden/verwante gewonnen bedragen 9

Facturatie van de oproepen 3

Verbindingsprobleem 7

Totaal 69
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Begin juli 2020 heeft de KSC het formulier voor het opvragen van de financiële gegevens aan de vergunning-
houders bezorgd met het oog op de cijfers voor 2019. Op enkele details en verbeteringen na, was dit formulier 
vergelijkbaar met dat van het jaar ervoor. 
Net als voor de vorige jaren had elk formulier betrekking op één enkele vergunning.

De volgende gegevens werden opgevraagd:

 ⁄ de ingezette bedragen;

 ⁄ de herverdeelde gewonnen bedragen;

 ⁄ het aantal openingsdagen;

 ⁄ het aantal bezoekers; 

 ⁄ het aantal personen dat online is ingeschreven en de beschikbare speelbedragen op 31/12/2019;

 ⁄ de omzet en de kosten van de kansspelsector volgens de exploitatiecategorie  
(casino’s, speelautomatenhallen, cafés, enz.);

 ⁄ het personeel volgens het arbeidsstelsel (voltijds, deeltijds, enz.), verdeeld tussen werknemers die zich 
uitsluitend bezighouden met de exploitatie van kansspelen, werknemers die instaan voor de activiteiten 
buiten de exploitatie van kansspelen (ondersteuningspersoneel, zoals voor personeelszaken, boekhouding, 
marketing, enz.) en werknemers die in de sociale balans van de onderneming zijn opgenomen.

De ingezette en gewonnen bedragen worden opgevraagd om het Gross Gaming Revenue (GGR) te kunnen 
berekenen, dat gelijk is aan het verschil tussen de ingezette bedragen en de herverdeelde gewonnen bedragen.

De KSC oordeelde in 2019 dat het nuttig zou zijn om de kansspelsector op te delen volgens het aantal 
tewerkgestelde personeelsleden in ondernemingen die in de sector actief zijn. De gegevens worden verzameld 
volgens het type van vergunning, ook al kan dezelfde onderneming meerdere types van vergunningen hebben 
(A, B of FA). Cumulatie van een vergunning E met andere vergunningen is echter niet mogelijk.

6.1. Casino’s (vergunningen A)

6.1.1. Gross Gaming Revenue (GGR)

In 2019 hebben de houders van een vergunning A een totaal GGR van 326.520.735,56 EUR gerealiseerd dankzij 
de exploitatie van kansspelen, zowel offline als online, wat neerkomt op een stijging van 16,12% ten opzichte van 
2018.

De onderstaande tabel bevat de bedragen voor de offlinespelen, de onlinespelen en de ‘overige’ inkomsten, 
die onder meer afkomstig zijn uit de verkoop van dranken en snacks.

Activiteiten casino's 2019

Online (GGR) 205.125.172,89 EUR

Offline (GGR) 121.395.562,67 EUR

Overige (omzet) 12.082.349,36 EUR

 Totaal 338.603.084,92 EUR
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OFFLINE PER CASINO

De evolutie van het GGR, geglobaliseerd voor alle casino’s, voor de offlinespelen toont een algemene omzetstijging 
(+ 11,89%). 
Uit een analyse van de opsplitsing per casino blijkt dat bij één casino de offlineomzet is gedaald (Oostende: 
-1.364.572,82). Van de andere acht casino’s steeg de omzet, variërend van 549.985,23 EUR tot 2.278.572 EUR voor 
zeven ervan. Het casino van Brussel noteerde zelfs een stijging van 7.178.144,67 EUR. Dit is het resultaat van een 
toename van het aantal bezoekers en een toename van hun inzetten op zowel speelautomaten als tafelspelen.

Het aantal bezoekers op jaarbasis is licht gedaald ten opzichte van 2018 (1.322.662 geregistreerde bezoekers in 2018 
tegenover 1.246.567 in 2019, een afname van ongeveer 5,75%).

GGR Offline van 2015 tot 2019

 2015 2016 2017 2018 2019

Knokke 11.293.137,00 EUR 9.769.325,00 EUR 8.946.392,00 EUR 8.748.132,00 EUR 9.640.883,00 EUR

Oostende 10.687.298,13 EUR 14.474.234,19 EUR 13.814.795,25 EUR 14.802.586,91 EUR 13.438.014,09 EUR

Middelkerke 4.010.542,15 EUR 6.133.666,57 EUR 5.932.143,43 EUR 4.371.304,00 EUR 5.405.828,00 EUR

Namen 13.733.843,04 EUR 14.097.779,03 EUR 15.231.957,88 EUR 15.227.491,58 EUR 17.506.064,31 EUR

Blankenberge 3.810.332,63 EUR 5.265.613,82 EUR 7.203.536,27 EUR 8.186.374,92 EUR 9.070.449,72 EUR

Spa 3.481.879,50 EUR 3.480.134,75 EUR 3.546.869,28 EUR 3.428.875,99 EUR 3.978.861,22 EUR

Chaudfontaine 5.725.440,91 EUR 5.874.523,30 EUR 6.179.947,65 EUR 6.099.002,38 EUR 6.835.538,82 EUR

Dinant 9.551.009,57 EUR 7.999.833,35 EUR 7.418.613,64 EUR 7.520.376,84 EUR 8.228.936,84 EUR

Brussel 40.010.602,34 EUR 38.769.810,00 EUR 39.085.835,00 EUR 40.112.842,00 EUR 47.290.986,67 EUR

Totaal 102.304.085,27 EUR 105.864.920,01 EUR 107.360.090,40 EUR 108.496.986,62 EUR 121.395.562,67 EUR
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ONLINE PER CASINO

Het GGR dat uit de exploitatie van onlinekansspelen wordt gerealiseerd, wordt in de onderstaande tabel 
opgesplitst per casino en gerangschikt volgens grootte.

Het totale GGR voor onlinespelen bedraagt 205.125.172,89 EUR. 

EVOLUTIE VAN DE MARKTAANDELEN VAN OFFLINE- EN ONLINESPELEN  
EN DE OVERIGE MARKTAANDELEN

De onderstaande tabel geeft de evolutie van het marktaandeel van offline- en onlinespelen over de afgelopen drie 
jaar weer en toont duidelijk de evolutie van de onlinesector.

% van het GGR in verhouding tot de totale omzet

 2017 2018 2019

Online (GGR) 54,55% 58,76% 60,58%

Offline (GGR) 39,77% 36,92% 35,85%

Overige (omzet) 5,68% 4,32% 3,57%

 Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Website GGR

1 Spa 50.050.612,48 EUR

2 Blankenberge 39.059.855,49 EUR

3 Knokke 26.242.074,00 EUR 

4 Namen 24.976.495,46 EUR

5 Chaudfontaine 23.892.902,46 EUR

6 Oostende 23.521.990,00 EUR

7 Dinant 7.182.045,00 EUR

8 Middelkerke 6.807.075,00 EUR

9 Brussel 3.392.123,00 EUR

Totaal 205.125.172,89 EUR

H
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De som van het GGR voor offline- en onlinespelen bedroeg 326.520.735,56 EUR in 2019 tegenover 281.198.817,38 
EUR in 2018, een stijging van 16,12%.

AANVULLENDE GEGEVENS

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van enkele aanvullende gegevens die in het financiële 
gegevensformulier worden opgevraagd.

(*) Gemiddelde dagopbrengst = GGR gedeeld door het aantal exploitatiedagen

Activiteiten casino’s

 2015 2016 2017 2018 2019

Online 
(GGR) 104.331.856,5 EUR 78.653.878,32 EUR 147.243.167,22 EUR 172.701.830,76 EUR 205.125.172,89 EUR

Offline 
(GGR) 105.864.920,01 EUR 102.304.085,27 EUR 107.360.090,40 EUR 108.496.986,62 EUR 121.395.562,67 EUR

Overige
(omzet) 18.157.108,22 EUR 15.733.488,70 EUR 15.337.583,58 EUR 12.710.688,86 EUR 12.082.349,36 EUR

 Totaal 228.353.884,75 EUR 196.691.452,29 EUR 269.940.841,20 EUR 293.909.506,24 EUR 338.603.084,92 EUR

Offline 2018 2019 Evolutie N/N-1

Totaal aantal bezoekers 1.322.652 1.246.567 - 5,75%

Aantal gebruikte automaten 1.835 1.743 - 5,01%

Aantal openingsdagen 365 365 0,00%

Aantal casino’s 9 9 0,00%

Gemiddelde dagelijkse opbrengst 297.252,00 EUR 332.590,58 EUR 11,89%

Online 2018 2019 Evolutie N/N-1

Aantal spelersaccounts 752.000 2.116.474 181,45%

Contant geld gestort door spelers 37.544.555,96 EUR 47.317.945,05 EUR 26,03%

Gemiddelde per speler in EUR 49,93 EUR 22,36 EUR - 55,22%
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6.1.2. Personeel

Het aantal personeelsleden in de lijst omvat al het personeel dat door de casino’s wordt tewerkgesteld, 
met inbegrip van de medewerkers die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de exploitatie van kansspelen, zoals 
administratief of onderhoudspersoneel.
Het totale aantal werknemers is in 2019 gestegen (5,95%). Deze stijging komt na de aanzienlijke daling in 2018 
(-17,27%).

De 9 vergunningen zijn in handen van 8 ondernemingen, waarvan er 3 meer dan 100 werknemers in dienst 
hebben, 2 tussen 50 en 100 werknemers en 3 tussen 10 en 50 werknemers.

6.1.3. Solvabiliteit

Een van de kwalitatieve voorwaarden waaraan de aanvrager van een vergunning A moet voldoen, is een 
solvabiliteitsratio van meer dan 35% hebben voor een offlinevergunning en van meer dan 40% voor een 
aanvullende vergunning. 

In 2019 hadden de 8 houders van een vergunning A een aanvullende vergunning en moesten ze dus een ratio van 
meer dan 40% halen. Net als bij de andere vergunningen werd elk van de casino’s zorgvuldig gescreend om hun 
solvabiliteitscriterium te controleren. Alle houders hebben aan deze verplichting voldaan.

Personeel in de 9 Belgische casino’s (voltijdse equivalenten)

2015 2016 2017 2018 2019 2018-2019

729,60 703,80 808,95 669,20 709,03 5,95%

Bedrijfsgrootte - Casino’s 2019

Vergunningen A

> 100 werknemers 3

50 tot 100 werknemers 2

10 tot 50 werknemers 3

< 10 werknemers 0

n.v.t. 0

Totaal 8

H
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6.2. Speelautomatenhallen (vergunningen B)

6.2.1. Gross Gaming Revenue (GGR)

OFFLINE

In 2019 beschikten 175 speelhallen over een vergunning klasse B.

In de tabel wordt het in 2019 gegenereerde GGR van de offline- en onlinespeelautomatenhallen weergegeven, 
evenals de inkomsten uit nevenactiviteiten, waaronder de verkoop van drank, snacks, het gebruik van merken, enz.

Uit de cijfers blijkt een omzetstijging voor onlinespelen van + 9,42% en een toename van het GGR voor offlinespelen 
met + 7,02%. De nevenactiviteiten kennen dan weer een flinke daling (- 50,13%) en betreffen roerende inkomsten 
uit het gebruik van een merk op de websites.

Situatie per provincie 

De onderstaande grafiek en tabel geven het GGR per provincie weer. 

In 2019 heeft de provincie Henegouwen nog steeds de meeste speelautomatenhallen (46), gevolgd door de 
provincies Luik (22), West-Vlaanderen (19) en Antwerpen (18). De provincies Namen (4) en Waals-Brabant (5) hebben 
het minste aantal speelautomatenhallen.

GGR van 2015 tot 2019

 2015 2016 2017 2018 2019 2018-2019

 Online 71.733.051,23 EUR 99.737.649,97 EUR 100.849.549,23 EUR 114.184.379,62 EUR 124.945.490,63 EUR 9,42%

 Offline 157.368.827,70 EUR 155.789.136,85 EUR 153.076.456,76 EUR 152.450.200,90 EUR 163.158.984,77 EUR 7,02%

 Overige 5.451.466,36 EUR 4.344.099,10 EUR 12.314.521,82 EUR 18.472.229,67 EUR 9.212.677,87 EUR - 50,13%

 Totaal 234.553.345,29 EUR 259.870.885,92 EUR 266.240.527,81 EUR 285.106.810,19 EUR 297.317.153,27 EUR 4,28%

Antwerpen 10%

Oost-Vlaanderen 6%

Limburg 6%

Brussel 8%

Luxemburg 6%

Waals-Brabant 2%
Vlaams-Brabant 10%

West-Vlaanderen 11%

Luik 13%

Henegouwen 26%

Namen 2%
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De brutowinst per hal (totaal GGR gedeeld door het aantal speelautomatenhallen) is hoger (> 1.000.000 EUR/hal) 
in de provincies Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen en Brussel. Limburg hinkt in het lijstje van de 
11 provincies achterop met een cijfer onder het ½ miljoen per hal.

ONLINE

Het is interessant om te zien hoe het marktaandeel van onlinespelen met de tijd is geëvolueerd. De onderstaande 
tabel laat duidelijk zien hoezeer dit segment is gegroeid. 

Wat de aanvullende vergunningen betreft, heeft de grootste website alleen al 32,51% van het marktaandeel in 
handen. In de onderstaande tabel wordt het GGR van de tien grootste websites weergegeven die in 2018 over een 
aanvullende vergunning B+ beschikten. Omwille van discretie en eerlijkheid worden de namen van de sites niet 
genoemd.

Provincies Aantal speelautomatenhallen GGR offline GGR offline

Antwerpen 18 22.264.215,84 EUR 1.236.900,88 EUR

Waals-Brabant 4 5.247.440,10 EUR 1.311.860,03 EUR

Brussel 13 16.014.172,10 EUR 1.231.859,39 EUR

Henegouwen 46 47.068.592,40 EUR 1.023.230,27 EUR

Limburg 11 5.291.306,30 EUR 481.027,85 EUR

Luik 22 14.778.010,53 EUR 671.727,75 EUR

Luxemburg 10 8.867.966,27 EUR 886.796,63 EUR

Namen 4 3.982.059,73 EUR 995.514,93 EUR

Oost-Vlaanderen 11 6.814.838,51 EUR 619.530,77 EUR

Vlaams-Brabant 17 15.488.033,65 EUR 911.060,80 EUR

West-Vlaanderen 19 17.342.349,34 EUR 912.755,23 EUR

Totaal 175 163.158.984,77 EUR 932.337,06 EUR

% van het GGR in verhouding tot de totale omzet

2015 2016 2017 2018 2019

Online 30,58% 38,38% 37,88% 40,05% 42,02%

Offline 67,09% 59,95% 57,50% 53,47% 54,88%

Overige 2,32% 1,67% 4,63% 6,48% 3,10%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

H
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De 10 best gerangschikte sites hebben meer dan 90% van de marktaandelen in handen.

AANVULLENDE GEGEVENS

6.2.2. Personeel

Rangschikking GGR

1 40.621.269,00 EUR

2 27.658.685,89 EUR

3 8.506.286,61 EUR

4 7.086.259,79 EUR

5 6.845.268,45 EUR

6 5.162.787,00 EUR

7 5.027.473,00 EUR

8 4.627.253,74 EUR

9 4.174.605,01 EUR

10 3.755.726,00 EUR

Online spelen

2019

Aantal spelersaccounts 2.518.700 

Contant geld gestort door spelers 39.839.486,76 EUR 

Gemiddelde per geregistreerde speler 15,82 EUR 

Personeel van de speelautomatenhallen (voltijdse equivalenten)

2015 2016 2017 2018 2019 2018-2019

903,45 941,72 966,68 954,71 966,06 1,19%
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Het aantal werknemers, berekend in voltijdse equivalenten, is in 2019 licht gestegen.

Het totaal van 175 vergunningen werd verleend aan 120 ondernemingen, waarvan er 1 meer dan 100 werknemers 
in dienst heeft, een andere tussen 50 en 100 werknemers, 16 tussen 10 en 50 werknemers en 102 minder dan 10 
werknemers. Deze gegevens hebben enkel betrekking op vergunningen van het type B. Indien een onderneming 
een ander soort van vergunning heeft, zijn de gegevens voor die vergunning terug te vinden in de desbetreffende 
rubriek.

6.2.3. Solvabiliteit

Een van de kwalitatieve voorwaarden waaraan de aanvrager van een vergunning B moet voldoen, is een 
solvabiliteitsratio van meer dan 30% hebben voor een offlinevergunning en van meer dan 40% voor een 
aanvullende vergunning. 
De gemiddelde solvabiliteitsratio voor vergunninghouders B is in 2019 tot 58,55% gestegen, in vergelijking met 
53,10% in 2018. Dit is de hoogste ratio van de afgelopen 5 jaar.
Acht ondernemingen hadden echter een lagere ratio dan de vereiste percentages. Twee ondernemingen hadden 
een negatief percentage (het bedrag van hun eigen vermogen vertoonde een negatief saldo op hun balans, 
waardoor hun solvabiliteitsratio onder 0 duikt). Ze maakten allemaal het voorwerp uit van een specifiek dossier. 

6.3. Cafés (vergunningen C)

6.3.1. Omzet

Op basis van de jaarrekeningen kan geen meerjarige vergelijking worden gemaakt van de evolutie van het 
omzetcijfer voor cafés met een vergunning C, aangezien sommige caféhouders als natuurlijke persoon werken en 
dus geen balans publiceren. Bovendien maakt de exploitatie van kansspelen slechts een deel van de omzet van 
deze inrichtingen uit. De inkomsten uit kansspelen worden echter opgenomen in de cijfers die door de houders 
van een vergunning E worden verstrekt.

6.3.2. Personeel

Op basis van de gegevens waarover de KSC momenteel beschikt, is bijna 40,71% van de vergunningen C in het 
bezit van natuurlijke personen die vergelijkbaar zijn met een micro-kmo, aangezien het aantal tewerkgestelde 
personeelsleden minder dan 10 bedraagt.

Bedrijfsgrootte (2018) - Speelautomatenhallen (vergunningen B)

> 100 werknemers 1

50 tot 100 werknemers 1

10 tot 50 werknemers 16

< 10 werknemers 102

Totaal 120

H
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6.4. Personeel van kansspelinrichtingen (vergunningen D)

De vergunningen D hebben betrekking op personeel dat werkzaam is in casino’s, speelautomatenhallen 
en wedkantoren. Ze genereren geen inkomsten uit kansspelen en worden bij het personeel van de andere 
vergunningen gerekend.

6.5. Leveranciers, herstellers, fabrikanten en 
informatiemaatschappijen van kansspelen 
(vergunningen E)

De KSC vroeg de financiële gegevens op van 180 ondernemingen met een vergunning E die in 2019 actief waren, 
waarvan 28 in het buitenland. Een twintigtal vergunninghouders heeft niet gereageerd op de vraag naar financiële 
informatie en 2 hebben hun activiteiten in de loop van 2019 stopgezet. 

Voor de ondernemingen die bingotoestellen plaatsen in cafés die hun gegevens niet hebben doorgegeven, werden 
de gegevens betreffende de ingezette en gewonnen bedragen overgenomen uit de computerbestanden die 
dagelijks door de vergunninghouders E worden doorgestuurd om een zo representatief mogelijk beeld van de door 
de bingotoestellen gegenereerde winst te bekomen.

6.5.1. Omzet

EVOLUTIE

De evolutie van de omzet voor het jaar 2019 vertoont een daling ten opzichte van 2018 (- 5,33%), die voornamelijk te 
wijten is aan de offlinespelen, die met 6,41% afnemen. Het deel ‘Overige’ van de omzet kende een lichte stijging van 
1,45%. 

Net als in de twee voorgaande jaren werd gevraagd om in de omzet een onderscheid te maken tussen verschillende 
categorieën (bingotoestellen, toestellen van klasse IV, amusementsspelen, verkoop van automaten, verkoop van 
software, herstelling van automaten en overige), om de realiteit van de verschillende activiteitsdomeinen van deze 
ondernemingen zo goed mogelijk weer te geven. Onder de categorie ‘amusementsspelen’ valt ook de omzet van 
automaten die deel uitmaken van artikel 3.3, maar ook machines met een beperkte inzet van de Kansspelwet. 
De omzet ‘Overige’ vertegenwoordigt de inkomsten die de ondernemingen buiten kansspelen genereren 
(bv. vastgoedinkomsten, enz.).

Omzet van 2015 tot 2019

 2015 2016 2017 2018 2019 2018-2019

Offline 230.293.314,66 EUR 212.731.907,44 EUR 281.272.678,46 EUR 273.222.118,42 EUR 255.719.378,79 EUR - 6,41%

Overige 114.231.314,88 EUR 41.178.057,93 EUR 53.537.815,81 EUR 43.111.001,76 EUR 43.737.703,76 EUR 1,45%

 Totaal 344.524.629,54 EUR 253.909.965,37 EUR 334.810.494,27 EUR 316.333.120,18 EUR 299.457.082,55 EUR - 5,33%
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De bruto-inkomsten die enkel uit de bingotoestellen werden gegenereerd, daalden met 13,40% ten opzichte van 
het voorgaande jaar. De automaten van klasse IV, die in de wedkantoren staan, gingen er met maar liefst bijna 
169,66% op vooruit. Anderzijds vertonen de amusementsspelen (artikel 3.3) een lichte daling (- 2,77%). Deze daling 
houdt onder meer verband met het feit dat deze in de loop van 2019 werden verboden en dat voor sommige 
ervan de goedkeuring volgens de nieuwe reglementering aan de gang was.
In 2019 waren er minder aanvragen voor machines van klasse IV, wat de daling van de omzet voor deze post 
verklaart.
Tot slot steeg de verkoop van software met 5,68%, terwijl de reparatie van machines met 16,70% daalde.

2018 2019 2018-2019

Bingotoestellen 209.141.914,13 EUR 181.110.860,10 EUR - 13,40%

Klasse IV 5.173.754,42 EUR 13.951.749,27 EUR 169,66%

Amusementspelen 27.362.785,12 EUR 26.604.506,68 EUR - 2,77%

Verkoop automaten 16.630.370,38 EUR 19.150.552,11 EUR 15,15%

Verkoop software 11.080.143,50 EUR 11.709.076,00 EUR 5,68%

Herstelling automaten 3.833.150,87 EUR 3.192.930,87 EUR - 16,70%

Overige 43.111.001,76 EUR 43.737.703,76 EUR 1,45%

Totaal 316.333.120,18 EUR 299.457.378,79 EUR - 5,33%

H
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VERDELING VAN DE OMZET UIT DE EXPLOITATIE VAN OFFLINEKANSSPELEN11

De activiteit die verband houdt met de inkomsten uit bingotoestellen, vertegenwoordigt alleen 71% van het deel 
‘offlinespelen’ van de omzet van de vergunningen A.

6.5.2. Personeel

De jaarlijkse evolutie van het aantal personeelsleden kan niet worden verstrekt door een gebrek aan betrouwbare 
gegevens.

Het totaal van 180 vergunningen is verdeeld over 152 Belgische bedrijven en 28 buitenlandse bedrijven. 
Deze laatsten werven over het algemeen geen personeel in België aan en zijn daarom opgenomen onder de rubriek 
‘niet van toepassing’. Slechts één Belgisch bedrijf heeft meer dan 100 werknemers in dienst en 17 bedrijven stellen 
tussen de 10 en 50 werknemers te werk. De zelfstandigen zijn opgenomen in bedrijven met minder dan 
10 werknemers, omdat zij met micro-ondernemingen worden gelijkgesteld. 

Bedrijfsgrootte (2019) - Leveranciers, herstellers, fabrikanten en informatiemaatschappijen 
van kansspelen (vergunningen E)

> 100 werknemers 1

50 tot 100 werknemers 0

10 tot 50 werknemers 17

< 10 werknemers 134

Niet van toepassing 28

Totaal 180

11  Met het deel ‘Overige’ van de omzet werd in dit diagram geen rekening gehouden.

Bingotoestellen 71%

Klasse IV 5%

Amusementspelen 10%

Herstelling automaten 1%

Verkoop software 5%

Verkoop automaten 8%
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6.5.3. Solvabiliteit

Van de 180 vergunningen E die in 2019 actief waren, haalden 20 vergunninghouders geen solvabiliteitsratio van 
meer dan 30%, wat hetzelfde aantal als in 2018 is. Net als in het verleden heeft de KSC alle nodige maatregelen 
genomen om hun situatie te regulariseren. 

Van de vergunninghouders E zijn er 6 die kansspelen exploiteren als natuurlijke persoon en 1 in de hoedanigheid 
van een feitelijke vereniging die in 2019 inactief was en in 2020 haar activiteiten heeft stopgezet. Voor deze 
7 vergunninghouders is het niet mogelijk om een solvabiliteitsratio te berekenen, aangezien ze niet verplicht zijn 
om jaarrekeningen te publiceren. De controle van hun financiële gegevens gebeurt via andere kanalen, onder 
meer via fiscale attesten, het aanslagbiljet van de belastingen, enz.

Wat de buitenlandse ondernemingen (28) betreft, stelt de KSC vast dat steeds meer ondernemers hun jaarlijkse 
financiële verslag verstrekken. Daarnaast heeft de KSC toegang tot internationale databanken om financiële 
gegevens op te vragen. Hierdoor kan hun financiële draagkracht beter worden opgevolgd.

6.6. Wedoperatoren (vergunningen F1)

6.6.1. Gross Gaming Revenue (GGR) 

EVOLUTIE

Voor 2019 genereerden de bedragen in verband met weddenschappen bruto-speelinkomsten die 1,45% lager 
lagen voor het onlinedeel en 9,12% hoger voor de offlineweddenschappen. Deze daling van de onlinecijfers in 
vergelijking met 2018 is vooral te wijten aan de positieve impact van het Wereldkampioenschap Voetbal in 2018. 
Alle vergunninghouders hebben hun gegevens verstrekt.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de bedragen die in 2019 door de 10 grootste websites werden 
gegenereerd. Omwille van discretie en eerlijkheid worden de namen van de sites niet genoemd.

GGR van 2015 tot 201912

 2015 2016 2017 2018(*) 2019 2018-2019

Online 60.962.007,69 EUR 91.886.074,61 EUR 123.411.574,26 EUR 137.926.842,85 EUR 135.931.518,78 EUR - 1,45%

Offline 145.502.889,28 EUR 155.610.990,87 EUR 166.444.362,26 EUR 189.514.917,07 EUR 206.806.512,73 EUR 9,12%

 Totaal 206.464.896,97 EUR 247.497.065,48 EUR 289.855.936,52 EUR 327.441.759,92 EUR 342.738.031,51 EUR 4,67%

12  Bij het indienen van de financiële gegevens voor 2018 heeft een van de vergunninghouders alle onlinegegevens in de rubriek ‘Weddenschappen’  
       opgenomen, terwijl een deel van de gegevens al in de rubrieken A en B waren opgenomen. De gegevens over 2018 die in het jaarverslag over 2019 
       zijn opgenomen, werden dienovereenkomstig gecorrigeerd.
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6.6.2. Personeel

Het aantal personen dat door houders van een vergunning F1 wordt tewerkgesteld, is licht gedaald (- 1%). Dit geeft 
echter niet het exacte aantal personen weer dat in de wedkantoren en dagbladhandels werkt, aangezien sommige 
ervan volledig onafhankelijk zijn van de wedoperator of een franchiseovereenkomst met de wedoperator hebben 
en dus niet door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden.

De 31 vergunningen zijn in handen van 30 ondernemingen, waaronder 1 buitenlandse onderneming die in België 
geen personeel in dienst heeft. Vier van de Belgische ondernemingen hebben meer dan 100 personeelsleden in 

Website GGR 2019

1 42.459.281,52 EUR

2 20.793.082,00 EUR

3 20.101.765,00 EUR

4 17.073.902,00 EUR

5 10.067.129,00 EUR

6 7.785.884,58 EUR

7 3.730.583,00 EUR

8 3.214.098,62 EUR

9 2.473.381,04 EUR

10 2.287.418,70 EUR

Personeel met een vergunning F1 (voltijdse equivalenten)

2015 2016 2017 2018 2019

375,6 387,81 565,07 443,26 437,70

Bedrijfsgrootte (2019) - Wedoperatoren (vergunningen F1)

> 100 werknemers 4

50 tot 100 werknemers 0

10 tot 50 werknemers 6

< 10 werknemers 20

Niet van toepassing 1

Totaal 31
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dienst, met inbegrip van de werknemers van de wedkantoren, 6 hebben tussen 10 en 50 werknemers in dienst 
en de andere hebben minder dan 10 werknemers in dienst. Voor de Nationale Loterij, die 2 actieve vergunningen 
heeft, bedraagt het aantal personen dat zich uitsluitend bezighoudt met de exploitatie van de vergunningen 
minder dan 10 en is dat aantal als zodanig opgenomen.

6.6.3. Solvabiliteit

Twee van de 31 houders van een vergunning F1 haalden geen vereiste solvabiliteitsratio (30% voor een offline-
vergunning, 40% voor een onlinevergunning). Dat zijn er 3 minder dan in 2018. Net als in het verleden heeft de 
KSC alle nodige maatregelen genomen om hun situatie te regulariseren. Deze 2 houders hebben reeds stappen 
ondernomen om orde op zaken te stellen en zullen in het kader van hun financiële jaarverslag aan een follow-up 
worden onderworpen.

6.7. Kansspelinrichtingen klasse IV (vergunning F2)

6.7.1. Omzet

Op basis van de jaarrekeningen kan geen meerjarige vergelijking worden gemaakt van de evolutie van het 
omzetcijfer voor inrichtingen met een vergunning F2, aangezien sommige uitbaters als natuurlijke persoon 
werken en dus geen balans publiceren. Bovendien maakt de exploitatie van kansspelen slechts een deel van 
de omzet van deze inrichtingen uit (dagbladhandels, renbanen). De inkomsten uit kansspelen worden echter 
opgenomen in de cijfers die door de houders van een vergunning F1 worden verstrekt.

6.7.2. Personeel

De vergunningen F2 zijn als volgt verdeeld:

 ⁄ FB (wedkantoren): van de 582 actieve vergunningen zijn 566 vennootschappen, dit is 97,25%,  
waarvan er 390 een vergunning FA hebben en in deze categorie zijn opgenomen en zijn 16 vergunningen 
in handen van een natuurlijke persoon;

 ⁄ FD (dagbladhandels): van de 1.697 actieve vergunningen hebben er 1.079 de vorm van een vennootschap, 
d.w.z. 63,58%; de rest is in handen van een natuurlijke persoon;

 ⁄ FD (bookmakers): van de 32 actieve vergunningen hebben er 25 de vorm van een vennootschap,  
d.w.z. 78,1%; 7 zijn in handen van een natuurlijke persoon;

 ⁄ FE (renverenigingen): de 5 actieve vergunningen hebben de vorm van een vennootschap,  
één is een nv en de andere 4 zijn vzw’s.

De ondernemingen en de natuurlijke personen die actief zijn binnen de vergunningen F2 en onder de rubriek F1 
zijn opgenomen, worden dus gelijkgesteld met een micro-kmo omdat ze minder dan 10 werknemers in dienst 
hebben.
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6.8. Verdeling van het GGR tussen geïdentificeerde 
en niet-geïdentificeerde spelers

Op basis van de ontvangen financiële informatie kan de KSC de verhoudingen berekenen die overeenkomen met de 
inkomsten die worden gegenereerd door spelers die volledig identificeerbaar zijn omdat zij een identiteitscontrole 
moeten ondergaan (casino’s, speelautomatenhallen en online kansspelen en -weddenschappen) en de inkomsten 
die worden gegenereerd door zogenaamde ‘anonieme’ spelers (cafés, wedkantoren, renbanen, bookmakers en 
dagbladhandels).

Hierbij kan 63,66 % van de gegenereerde inkomsten worden toegeschreven aan duidelijk identificeerbare spelers, 
tegenover 36,34 % van de inkomsten die worden gegenereerd door anonieme personen.

(*) Cafés:  alleen de bingo’s en de toestellen met verminderde inzet
(**) Weddenschappen: inclusief de automatische toestellen in de wedkantoren (13.951.749,27 EUR)

2019 Offline Online Geïdentificeerde 
spelers

Anonieme 
spelers

Casino's 121.395.562,67 EUR 205.125.172,89 EUR 326.520.735,56 EUR

Speelautomatenhallen 163.158.984,77 EUR 124.945.490,63 EUR 288.104.475,40 EUR

Cafés 207.715.366,78 EUR 207.715.366,78 EUR

Weddenschappen 220.758.262,00 EUR 135.931.518,78 EUR 135.931.518,78 EUR 220.758.262,00 EUR

Totaal 750.556.729,74 EUR 428.473.628,78 EUR

63,66% 36,34%
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7.1. Parlementaire ontwikkelingen

Overeenkomstig artikel 20 van de Kansspelwet, brengt de KSC adviezen uit over wetgevende of regelgevende 
initiatieven met betrekking tot de in de Kansspelwet bedoelde aangelegenheden.

7.1.1. Advies Commissie Justitie

De Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de Voorzitter van de KSC uitgenodigd om 
op 13 mei haar nota te presenteren met betrekking tot de 5 voorstellen tot wijziging van de Kansspelwet en tot 
wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.13

De KSC adviseerde hierbij positief met betrekking tot de voorstellen tot het verbod op 3.3-automaten, 
de beperking van het aantal kansspelen in kansspelinrichtingen klasse III, de verlaging van de online speellimiet, 
de algemene verhoging van de leeftijdsgrens van kansspelen naar 21 jaar (inclusief de spelen van de Nationale 
Loterij) en de uitbreiding van de EPIS-controle voor alle weddenschappen. 

Voor wat betreft het voorstel tot invoering van een totaalverbod op reclame voor en sponsoring door kansspelen, 
weddenschappen en loterijen, oordeelde de KSC dat dit een beleidskeuze betreft ten aanzien van de wetgever. 
De KSC nodigde de wetgever dan ook uit om grondig de impact te overwegen die een algemeen verbod zou 
kunnen hebben op de spelers, de economie en op de operatoren. Een dergelijke maatregel moet duidelijk worden 
afgebakend, bestudeerd en geanalyseerd. 

7.1.2. Advies maximaal aantal inrichters F1

Op vraag van de minister van Justitie leverde de KSC een advies af voor het ontwerp van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende het maximaal aantal inrichters van 
weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning 
vrijkomt wegens intrekking of stopzetting.

7.1.3. Advies bijdragen 2021

Eveneens op vraag van de minister van Justitie werd een advies geformuleerd betreffende de bijdrage in de 
werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de KSC verschuldigd door de houders van een vergunning voor 
het burgerlijk jaar 2021.

7.1.4. Overzichtsnota: Stand van zaken, uitdagingen en vooruitzichten

Op eigen initiatief en naar aanleiding van de vorming van de nieuwe regering, stelde de KSC eveneens een 
overzichtsnota op waarbij zij de nieuwe minister van Justitie inlichtte over de stand van zaken, de uitdagingen en 
de vooruitzichten in het kader van kansspelen. 
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13  Parlementaire documenten DOC 55 0384/001, DOC 55 0655/001, DOC 55 0701/001, DOC 55 0805/001, DOC 55 0957/001, DOC 55 0958/001
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7.2. Juridische ontwikkelingen

7.2.1. Informatieve nota’s

Omdat de wijzigingen en innovaties in de kansspelsector elkaar in sneltempo opvolgen, is het soms nodig kort op 
de bal te spelen en onmiddellijk in te grijpen. Daar het legislatief proces, zowel de wijzigingen aan de Kansspelwet 
als aan koninklijke besluiten, meestal lange tijd op zich laat wachten, maakt de KSC gebruik van informatieve nota’s 
waarbij zij richtlijnen uitvaardigt of aanbevelingen doet aan de kansspelsector. De KSC publiceert deze informatieve 
nota’s telkens op haar website. Hieronder worden enkele van deze nota’s kort toegelicht. Dit overzicht is niet 
exhaustief.

 ⁄ Informatieve nota nr. 14 en nr. 15 d.d. 19/02/2020

Omdat de Raad van State bij arresten nr. 146.999 en nr. 246.998 een deel van het KB van 25 oktober 2018 betreffende 
de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten 
vernietigde (zie 7.2.2.), wenste de KSC hierover de online operatoren in te lichten. 
De spelers werden over de speellimiet geïnformeerd via een nieuwbericht op de website van de KSC d.d. 6/04/2020.

 ⁄ Informatieve nota nr. 16 d.d. 23/04/2020

Ter bescherming van de spelers bevat het KB van 25 oktober 2018 een bepaling dat de houders van een online 
vergunning ervoor moeten zorgen dat de speler vanop de eerste pagina toegang heeft tot de algemene 
voorwaarden van de website en tot de bepalingen op het vlak van verantwoord spel. Om te garanderen dat 
dit niveau van toegankelijkheid effectief wordt behaald en om ervoor te zorgen dat de effecten van deze 
bepaling dezelfde zijn voor alle vergunde websites, heeft de KSC een banner ter beschikking gesteld van de 
vergunninghouders. 

 ⁄ Informatieve nota nr. 17 d.d. 30/06/2020

Met deze nota wenste de KSC te verduidelijken dat gratis demospelen als een vorm van reclame worden 
beschouwd en bijgevolg dienen te voldoen aan de regels bepaald in het KB van 25 oktober 2018.

 ⁄ Informatieve nota nr. 20 d.d. 28/10/2020

Overeenkomstig artikel 3.3. van de Kansspelwet, moet de KSC een uitdrukkelijke toelating verlenen voor de kaart- 
of gezelschapsspelen die worden aangeboden op toestellen. Om deze toelating te kunnen verlenen, heeft zij 
een reglementair kader nodig dat door de Koning dient te worden bepaald. Omdat de Koning zijn bevoegdheid 
hieromtrent nog niet heeft uitgeoefend, oordeelde de KSC dat het onmogelijk is om een toelating te verlenen voor 
deze toestellen.
Met deze informatieve nota werd aldus meegedeeld dat de exploitatie van deze toestellen verboden is bij gebrek 
aan toelating door de KSC. Er werd aan de exploitanten verzocht om deze toestellen te verwijderen of minstens 
buiten gebruik te stellen. 

 ⁄ Informatieve nota nr. 21 d.d. 11/12/2020

De KSC bracht hiermee in herinnering dat weddenschappen op esports tot nader order dienen te worden 
beschouwd als weddenschappen op evenementen. Derhalve is de exploitatie ervan enkel toegelaten in 
kansspelinrichtingen klasse IV en online door de vergunninghouders F1+.
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7.2.2. Juridische procedures

In 2020 werden 37 procedures opgestart tegen beslissingen van de KSC waarvan er 35 werden opgestart door de 
vergunninghouders zelf. Elf procedures werden opgestart omwille van het openbaar standpunt dat de KSC innam 
naar aanleiding van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018. Er werden 19 procedures opgestart tegen het 
toekennen van vergunningen en 2 procedures waarbij de KSC een vergunning weigerde toe te kennen. 
4 procedures hadden betrekking op de informatieve nota’s of berichten op de website van de KSC en 1 procedure 
werd opgestart tot vernietiging van een technisch protocol. 
De gerechtelijke procedures hebben een gemiddelde looptijd van een aantal jaren. Hieronder worden de 
belangrijkste vonnissen en arresten uit 2020 besproken.

 ⁄ Vonnis Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in kortgeding d.d. 3/01/2020

Een bestaande vergunninghouder wenste een verlenging van haar vergunning. Aangezien zij intussen fusioneerde 
met een andere vennootschap, oordeelde de KSC dat zij een nieuw convenant diende voor te leggen. 
De Rechtbank van Eerste Aanleg, zetelend in kortgeding, oordeelde dat kansspelvergunningen intuitu personae 
worden toegekend. Op grond van haar discretionaire bevoegdheid kan de KSC prima facie oordelen dat, 
in het kader van de Kansspelwet, de fusie van twee vergunninghoudende vennootschappen, de nieuw opgerichte 
vennootschap zelf een vergunning dient aan te vragen.

 ⁄ Arresten Raad van State van 6 februari 2020, nrs. 246.998 en 246.999

In 2 verzoeken tot nietigverklaring van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden 
voor het uitbaten van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten oordeelde de Raad tot de gedeeltelijke 
nietigverklaring van dit besluit omdat er een onderscheid werd gecreëerd tussen vergunninghouders A+ en B+ 
enerzijds en vergunninghouders F1+ anderzijds. De Raad oordeelde eveneens dat de Kansspelwet in algemene 
beoordelingen “geschenken” verbiedt vanwege uitbaters van landbased kansspelinrichtingen, met specifieke 
uitzondering voor de kansspelinrichtingen klasse A en dat er geen reden is waarom dit algemene verbod niet 
eveneens online van toepassing zou zijn.
Bijgevolg vernietigde de Raad het artikel 1, eerste lid, het artikel 3, §§2 en 3, de zinsnede “behalve op hun eigen site” 
in artikel 5 en het artikel 11 van het KB.

 ⁄ Arrest Grondwettelijk Hof d.d. 23/04/2020, nr. 55/2020

In haar arrest heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat artikel 15/3 van de Kansspelwet de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre die wetsbepaling noch de KSC, noch de burgerlijke rechtbank de 
mogelijkheid zou bieden de sanctie waarin bij die bepaling is voorzien in geval van een inbreuk op artikel 43/4, 
§3, eerste lid, van dezelfde wet, begaan door de uitbater van een kansspelinrichting klasse IV, met uitstel gepaard 
te doen gaan, terwijl die uitbater, indien hij wegens hetzelfde feit voor de correctionele rechtbank zou worden 
vervolgd, zou kunnen verzoeken om het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf waarin voor dezelfde inbreuk 
is voorzien bij artikel 64 van die wet, met toepassing van artikel 8, §1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie. 

 ⁄ Arresten van de Raad van State d.d. 4/05/2020, nr. 247.490 en nr. 247.491

De Raad van State oordeelde bij deze arresten over het verzoek bij uiterst dringende noodzakelijkheid om het 
bericht op de website van de KSC d.d. 6/04/2020 inzake de spelerslimiet van 500 euro te verwijderen. 
De Raad heeft deze vordering tot voorlopige maatregelen verworpen omdat de aangehaalde elementen in de 
mededeling van 6 april 2020 zich reeds bevonden in het openbaar standpunt dat gepubliceerd werd op 23 januari 
2020. De Raad van State oordeelde dat er geen nieuwe info werd gegeven t.a.v. het openbaar standpunt. 
De voorlopige maatregel die gevorderd werd door de verzoekende partij is volgens de Raad van State dus nutteloos.
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 ⁄ Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen d.d. 24/11/2020

De Rechtbank van Eerste Aanleg oordeelde in graad van beroep tegen de beslissing van de KSC tot het opleggen 
van een administratieve geldboete van 2.500,00 EUR wegens het verlenen van krediet. In beroep wordt het bedrag 
van de boete bevestigd maar wordt voor de gehele som de gunst van het uitstel verleend voor een periode van 
3 jaar. 

 ⁄ Arrest van de Raad van State d.d. 26/11/2020, nr. 249.048 

De Raad van State vernietigde het koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van 
aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C.
Dit betekent concreet dat het bijgevoegde typedocument “ADVIES BURGEMEESTER INZAKE KANSSPELINRICHTINGEN 
KLASSE III” is komen te vervallen. De Raad van State oordeelde hier specifiek dat de algemene 
uitvoeringsbevoegdheid van de Koning niet toelaat te voorzien in een afwijkende regeling waarbij in een 
modeldocument dat als bijlage bij een koninklijk besluit wordt gevoegd, de feiten worden aangeduid die na een 
gemotiveerd bezwaar van de gemeente automatisch leiden tot een vergunningsweigering door de KSC. In geval 
van een regelmatig gemotiveerd bezwaar van de gemeente, was de bevoegdheid van de KSC gebonden tot het 
weigeren van de gevraagde vergunning, zonder zelf te kunnen onderzoeken of de aanvraag al dan niet voldoet aan 
de door de Kansspelwet bepaalde voorwaarden. Het toekennen van een vetorecht aan de gemeente tegen het 
verlenen van een vergunning, door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift, werd in strijd geacht met artikel 21 
van de Kansspelwet.
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7.3. Parlementaire vragen

7.3.1. Mondelinge vragen

Nummer Vraagsteller Onderwerp Datum 
antwoord14

55-002323C M E L I S S A  D E P R A E T E R E Gokreclame in de voetbalwereld 29/01/2020

55-002327C S T E F A A N  V A N  H E C K E Rapport KSC over gokreclame 29/01/2020

55-002758C S T E F A A N  V A N  H E C K E Mogelijk illegale reclame voor gokken door voetbalclubs 29/01/2020

55-002894C M E L I S S A  D E P R A E T E R E Golden Palace 04/05/2020

55-003055C S T E F A A N  V A N  H E C K E
Illegale vermenging reclame voor offline en online 
kansspelen 

04/05/2020

55-003056C S T E F A A N  V A N  H E C K E Reclame tijdens sportwedstrijden /

55-000475P M E L I S S A  D E P R A E T E R E Opnieuw toelaten reclame online casinospelen 20/02/2020

55-003531C S T E F A A N  V A N  H E C K E Vernietiging kansspelwetgeving door Raad van State 04/03/2020

55-003603C S T E F A A N  V A N  H E C K E
Het op non-actief zetten van de top van de KSC 
wegens integriteitsschending

04/03/2020

55-003608C M E L I S S A  D E P R A E T E R E De onregelmatigheden bij de KSC 04/03/2020

55-003758C G E O R G E S  G I L K I N E T
Het onderzoek naar de KSC van het Centrum Integriteit 
van de federale Ombudsman

04/03/2020

55-003803C L U D I V I N E  D E D O N D E R Mogelijke corruptie bij de KSC 04/03/2020

55-003825C S T E F A A N  V A N  H E C K E Illegaal aanbieden van gratis cadeaus bij gokken /

55-003860C S T E F A A N  V A N  H E C K E Illegaal aanbieden van gratis cadeaus bij gokken /

55-004026C S T E F A A N  V A N  H E C K E Bevoordelen van Ladbrokes door de KSC 04/05/2020

55-004339C S T E F A A N  V A N  H E C K E
Impact coronacrisis op gokverslaving - 
nood aan nieuwe maatregelen

08/04/2020

55-004750C S T E F A A N  V A N  H E C K E Coronacrisis – maatregelen t a v gokwebsites 22/04/2020

55-006083C M A T H I E U  B I H E T
De uitvoering van het koninklijk besluit van 
25 oktober 2018 en de rol van de KSC

19/05/2020

55-006850C S T E F A A N  V A N  H E C K E Simulated reality weddenschappen 10/06/2020

55007632C S T E F A A N  V A N  H E C K E
Het verlopen van de limitering van het aantal 
wedoperatoren

14/07/2020

55008289C S T E F A A N  V A N  H E C K E Opvolging rapport Centrum Integriteit (CINT) over de KSC 16/09/2020

55-008504 S T E F A A N  V A N  H E C K E Onderzoek van de Europese Commissie naar Ladbrokes 16/09/2020

55-009180 S T E F A A N  V A N  H E C K E Het jaarverslag van de KSC 14/10/2020

55-009716C K A T T R I N  J A D I N De personen die een gokverbod kregen opgelegd 28/10/2020

14  Het ontbreken van een datum van antwoord kan verschillende redenen te hebben (bv. omzetting van een mondelinge vraag naar een schriftelijke vraag, 
       nog geen publicatie van antwoord, uitstel, vervanging door eenzelfde vraag, …)
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Nummer Vraagsteller Onderwerp Datum 
antwoord14

55-009931C S T E F A A N  V A N  H E C K E Het advies van de KSC over simulated reality 28/10/2020

55-010193C S T E F A A N  V A N  H E C K E
De procedures bij de Europese Commissie en de Raad 
van State betreffende de virtuele weddenschappen

28/10/2020

55-011267C M E L I S S A  D E P R A E T E R E Informatiesystemen controle oplaadlimiet goksites I N G E T R O K K E N

7.3.2. Schriftelijke vragen

Nummer Vraagsteller Onderwerp Datum 
antwoord15

55-1-000262 F A R I H  N A W A L Kansspelen en minderjarigen 4/05/2020

55-1-000290 M E L I S S A  D E P R A E T E R E Notificaties om te wijzen op risico's online gokken 9/04/2020

55-1-000270 M E L I S S A  D E P R A E T E R E Golden Palace Antwerpen 4/05/2020

55-1-000426 S T E F A A N  V A N  H E C K E Online aanbieden van gratis kansspelen 5/08/2020

55-1-000454 S T E F A A N  V A N  H E C K E Online tornooien kansspelen 18/06/2020

55-1-000600 S T E F A A N  V A N  H E C K E
Illegale vermenging reclame voor offline en online 
kansspelen

30/09/2020

55-1-000618 E L S  V A N  H O O F Wijziging kansspelwet 22/09/2020

55-1-000626 E L S  V A N  H O O F Verhoging speellimieten 30/09/2020

55-1-000634 S T E F A A N  V A N  H E C K E Opvolging audit KSC /

55-2-000027 S T E F A A N  V A N  H E C K E Opvolging audit KSC 2/12/2020

55-2-000159 K I R  E M I R Bescherming van minderjarigen tegenover kansspelen /

55-2-000219 M E L I S S A  D E P R A E T E R E Informatiesystemen controle oplaadlimiet goksites /

15  Het ontbreken van een datum van antwoord kan verschillende redenen te hebben (bv. omzetting van een mondelinge vraag naar een schriftelijke vraag, 
       nog geen publicatie van antwoord, uitstel, vervanging door eenzelfde vraag, …)
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“

“

H
oofdstuk 8  Leden Kansspelcom

m
issie aan het w

oord

Ondanks het principe van de 
continuïteit van de openbare 
dienst van de leden van de 
Kansspelcommissie en de politieke 
onzekerheden heeft de KSC onder 
leiding van haar nieuwe Voorzitter, 
Magali Clavie, haar regelgevende 
werkzaamheden doeltreffend 
voortgezet, onder meer door steun 
te verlenen aan de kansspelsector in 
het kader van COVID-19-pandemie.

Jean-Claude FONTINOY

De Kansspelcommissie heeft een 
belangrijke rol in het reguleren van de 
gokmarkt en de bescherming van de 
spelers. De maatschappelijke impact en 
kost van gokverslaving zijn immers groot. 
De nieuwe voorzitster heeft vanuit haar 
maatschappelijke visie als magistraat 
een belangrijke invloed gehad op de 
reorganisatie van de KSC opdat deze haar 
rol kan vervullen. Een volgende belangrijke 
stap is het coördineren en sluiten van 
de regelgeving. Hoe sluitender deze is, 
hoe groter het level playing field en de 
rechtszekerheid voor de gokoperatoren, 
hoe beter de controle op de sector 
en hoe groter de bescherming van de 
speler. Spelen is leuk, gokverslaving is 
vernietigend.

Daisy VERVENNE
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De KSC is gelegen aan Kantersteen 47, 1000 Brussel.

 

Contactformulier website – info@gamingcommission.be

De KSC is bereikbaar via het contactformulier op haar website en het algemene e-mailadres: 
info@gamingcommission.be. In 2020 ontving de KSC in totaal 11.216 tickets. Elk van deze tickets wordt manueel 
geopend en afhankelijk van de inhoud wordt onmiddellijk een antwoord verzonden of wordt het ticket 
doorgestuurd naar de verantwoordelijke collega. 

Telefoon: 02 504 00 40

De KSC is tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u.

Sociale media

De KSC is te vinden op verschillende sociale media-platformen:

Facebook

Twitter

Linkedin

www.gamingcommission.be

https://www.facebook.com/KSC-Commission-des-jeux-de-hasard-1686158671605637/
https://twitter.com/ksc_cjh
https://www.linkedin.com/company/kansspelcommissie---commission-des-jeux-de-hasard/ 
http://www.gamingcommission.be
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