WETGEVING

Gokken

Wat zegt
de wet over
gokken?
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De Belgische wet bepaalt de soorten toegelaten kansspelinrichtingen en kansspelen, de
vergunningen en de controle en ze voorziet ook maatregelen om spelers te beschermen.
Het basisprincipe is dat alle kansspelen verboden zijn, behalve diegene met een vergunning, een monopolie of die spelen die door de wet niet als kansspelen worden aanzien.
De speler kan strafbaar worden gesteld wanneer hij deelneemt aan een kansspel waarvan
hij weet dat het niet vergund, want dit is illegaal. Algemeen is het verboden een weddenschap in te richten over een gebeurtenis of activiteit die strijdig is met de openbare orde of
de goede zeden, of over een activiteit waarbij de meerderheid van de deelnemers minderjarig zijn. De Kansspelcommissie kan weddenschappen verbieden als het eerlijke verloop
van het evenement niet kan worden gegarandeerd, of als ze meent dat specifieke wedmogelijkheden fraudegevoelig zijn.

Wet van 7 mei 1999
Een belangrijke wet die het gokken in België in goede banen tracht te leiden, is de Wet op
de kansspelen, de kansspelinrichting en de bescherming van de spelers van 7 mei 1999.
Deze wet vormt in ons land de basis van het huidige kansspelbeleid.
De wet van 10 januari 2010 voerde een regulering in voor online kansspelen en weddenschappen op basis van dezelfde principes als de wet van 7 mei 1999. Zo voorziet men een
(kader-)regeling van de weddenschappen, de mediaspelen en de informatiemaatschappij-instrumenten (online). Tevens volgen er wijzigingen ter bestrijding van het witwassen
van geld.
In 2018 kwamen er koninklijke besluiten over virtuele sportevenementen, over online
reclame en over de beperking van de online inzetten.
De laatste wetswijziging van 7 mei 20191 bepaalt onder andere aanpassingen aan de
werking van de Kansspelcommissie, de rol van gemeenten die een convenant afsluiten
met de kansspelinrichtingen en de bescherming van jongeren.
Hieronder geven we een overzicht van de kansspelvergunningen en maatregelen ter bescherming van de speler.

De wet van 7 mei 1999 over de kansspelen, de kansspelinrichting en de bescherming van de spelers is te raadplegen via http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999010222/justel
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De regelgeving over gokken kan je ook vinden op de website van de Kansspelcommissie
https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/law/
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Kansspelvergunningen
De vergunde kansspelinrichtingen worden in vier klassen ingedeeld. Die indeling gebeurt op
basis van drie parameters:
•

De aard en het aantal kansspelen dat in de kansspelinrichting mag worden geëxploiteerd.

•

Het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers bij elke kansspel.

•

De aard van de toegestane nevenactiviteiten.

De Kansspelcommissie (KSC)* reikt vergunningen uit volgens het geldend wettelijke kader.
Naast advies geven en vergunningen verstrekken, moet de commissie ook controles uitvoeren
en sancties opleggen. De commissie valt onder de Federale Overheidsdienst Justitie.
* Alle info van de Kansspelcommissie kan je raadplegen op
www.gamingcommission.be

Er zijn 9 soorten vergunningen en drie aanvullende vergunningen. De aanvullende vergunningen A+, B+ en F1+ zijn in het leven geroepen om de vergunninghouders van klasse
A, B en F1 toe te laten de reële kansspelen ook uit te baten via het internet. In 2019
werd de vergunning klasse F1P toegevoegd voor de inrichting van weddenschappen op
paardenwedrennen.
1. Vergunning A voor kansspelinrichtingen klasse I: de casino’s
Er zijn 9 casino’s toegelaten in België. Je kan een casino bezoeken vanaf 21 jaar. Er zijn zowel
tafelspelen als automatische spelen. Het gemiddeld uurverlies2 voor automatische spelen is
vastgelegd op 70 euro per speelkast. Er moet wel worden opgemerkt dat deze bedragen per
machine worden berekend aan de hand van formules. Het werkelijke verlies (of de eventuele
winst) van de speler kan dus steeds verschillen van deze gemiddelde waarden
Bij de ingang moet men zich laten registreren (naam, voornaam, beroep en adres,
identiteitskaart, handtekening) en de kansspelinrichting gaat in het elektronische systeem
EPIS na of de speler mag worden toegelaten.
De vergunning voor de kansspelinrichting klasse A geldt voor 15 jaar en er moet een
concessieovereenkomst afgesloten worden tussen de gemeente en de exploitant.
Aanvullende vergunning voor internetspelen van casino’s: vergunning A+.
De duur vergunning A+ is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de vergunning voor de
kansspelinrichtingen klasse A, namelijk 15 jaar. Ook de internetspelen van casino’s zijn
verboden voor personen jonger dan 21 jaar.
De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ zijn ertoe gehouden om een verplichte
speellimiet op te leggen. Per week mag door een speler maximaal 500 euro worden
opgeladen op zijn online speelrekeningen. Het is de bedoeling dat de limiet uiteindelijk over
alle websites (en dus alle rekeningen) heen zou moeten gelden. Momenteel bestaan de nodige
informaticasystemen nog niet om deze regel in de praktijk om te zetten.

Het gemiddeld uurverlies wordt bepaald door 3 parameters: inzet, tijd, en terugbetalingspercentage. Voor de
berekening volgt de Kansspelcommissie protocollen die gebaseerd zijn op koninklijke besluiten.
2

! Het uurverlies is een mathematisch gemiddelde dat geldt voor de automaat en niet voor de speler. In werkelijkheid
kan een speler na één uur spelen veel meer geld verspelen dan het vastgelegde gemiddelde uurverlies.
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2. Vergunning B voor kansspelinrichtingen klasse II: de speelautomatenhallen
In totaal mogen er 180 vergunningen B worden toegekend voor speelautomatenhallen in
België. Je kan een speelautomatenhal bezoeken vanaf 21 jaar. Elke speler moet zich laten
registreren en er mag geen bar of restaurant in de speelzaal uitgebaat worden.
Het gemiddeld uurverlies is vastgelegd op 25 euro. De vergunning geldt voor 9 jaar.
De eigenaar moet een convenant, een soort overeenkomst, afsluiten met de gemeente
waar de hal gevestigd is. Dat convenant bepaalt waar de kansspelinrichting zich vestigt,
samen met de andere voorwaarden zoals de openings- en sluitingsuren en -dagen,
en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt. De aanvrager moet ervoor zorgen dat
de kansspelinrichting niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen,
ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, plaatsen waar
erediensten worden gehouden of gevangenissen.
Aanvullende vergunning voor internetspelen van speelautomatenhallen: vergunning B+.
De duur van vergunning B+ is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de vergunning voor
de inrichting klasse B, namelijk 9 jaar. Verboden voor personen beneden de 21 jaar.
3. Vergunning C voor kansspelinrichtingen klasse III: de drankgelegenheden
Een café kan een vergunning krijgen voor maximaal twee automatische kansspelen en
twee automatisch kansspelen met verminderde inzet. De keuringsprotocollen3 van de
Kansspelcommissie bepalen om welke spelen het mag gaan. De toegelaten automatische
kansspelen zijn Bingo en One ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er
momenteel gewerkt aan een limitatieve lijst in een vernieuwd protocol.
Je moet minstens 18 jaar zijn om te mogen spelen. De controle van de leeftijd van de
speler moet gebeuren via een e-ID-lezer. Er is geen koppeling met EPIS.
Het maximaal uurverlies voor automatische kansspelen is vastgelegd op 12,50 euro.
Voor automatische kansspelen met verminderde inzet moet het gemiddeld uurverlies
lager zijn dan dit bedrag. De maximale inzet voor een automatisch kansspel met
verminderde inzet, dat wil zeggen het maximale bedrag dat nodig is om het toestel in
werking te brengen, is beperkt tot 0,50 euro. De maximale winst die met deze inzet
behaald kan worden, is gelijk aan 6,20 euro per spel4.
De vergunning is geldig voor vijf jaar. De gemeente brengt de Kansspelcommissie op de
hoogte wanneer een vergunninghouder C een proces-verbaal krijgt van de politie.
4. Vergunning klasse D: voor het personeel dat in een casino, speelautomatenhal of
wedkantoor werkt.
5. Vergunning E voor de verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling,
invoer, uitvoer, productie en diensten inzake onderhoud, herstellingen en uitrusting
van kansspelen. Vergunning geldt voor 10 jaar.

3

https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/law/protocol/metrol/

Keuringsprotocol van kansspelautomaten bestemd voor exploitatie in de kansspelinrichtingen klasse III (Versie
3.0 van 1 januari 2019)
https://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/law/protocol/metrol/Protocol-IIIversie-3.pdf
4

www.vad.be

4

6. Vergunning F1 voor de inrichters van weddenschappen
Zij staan in voor de organisatie van de weddenschappen (bv. Multinationals zoals
Ladbrokes en Stanleybet, …). De volledige lijst van alle actieve vergunningen staat op
de website van de Kansspelcommissie5. De vergunning is geldig voor 9 jaar. Het aantal
vergunningen is in België beperkt tot maximum 34.
In de kansspelinrichtingen klasse IV zijn, met uitzondering van de weddenschappen, alleen
de kansspelen toegestaan waarvoor vaststaat dat de speler gemiddeld per uur niet meer
verlies kan lijden dan 12,50 euro.
Aanvullende vergunning voor internetspelen van de inrichters van weddenschappen:
vergunning F1+. Deze spelen op het internet zijn verboden voor minderjarigen.
Vergunning F1P voor de organisatie van weddenschappen op paardenwedrennen
De inrichters van de weddenschappen op paardenwedrennen moeten beschikken over
een vergunning klasse F1P, dewelke de Kansspelcommissie enkel kan toekennen aan een
vergunninghouder klasse F1.
7. Vergunning F2 voor kansspelinrichtingen klasse IV: de wedkantoren
Wedkantoren zijn plaatsen uitsluitend bestemd voor het aannemen van weddenschappen.
De kansspelinrichtingen klasse IV zijn vast of mobiel. Een vaste kansspelinrichting is een
permanente inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, waarin de weddenschappen
worden geëxploiteerd en is uitsluitend bestemd voor het aannemen van weddenschappen.
De enige andere activiteiten die hier ook mogen plaatsvinden, zijn:
•

de verkoop van gespecialiseerde bladen, sportmagazines en gadgets;

•

de verkoop van niet alcoholische dranken;

•

de exploitatie van maximaal twee automatische kansspelen6 die weddenschappen op
soortgelijke activitaiten aanbieden als deze die aangegaan worden in het wedkantoor.

Kansspelen over virtuele sportevenementen7 zijn automatische kansspelen die enkel zijn
toegelaten in de vaste wedkantoren. Sinds juni 2019 is het niet meer mogelijk online op
legale goksites te wedden op fictieve (sport)wedstrijden.
De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV kan niet gebeuren zonder een
convenant, een soort overeenkomst, dat op voorhand wordt afgesloten tussen de gemeente
en de uitbater. Dat convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd, alle
andere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren en -dagen, en wie het gemeentelijk
toezicht waarneemt. De vergunning is geldig voor 3 jaar.
Het maximum aantal vaste kansspelinrichtingen klasse IV zijn beperkt tot 600. De
kansspelinrichting mag niet gevestigd worden in de nabijheid van onderwijsinstellingen,
ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, tenzij de gemeente
dit, om een duidelijke reden, toch toestaat. Kanspelinrichtingen klasse IV dienen op een
minimumafstand van 1000 meter van elkaar te liggen.
De toegang tot kansspelinrichtingen klasse IV is verboden voor minderjarigen. Deelnemen
aan automatische kansspelen is verboden voor personen jonger dan eenentwintig jaar.
Ook de deelname aan online weddenschappen is verboden voor minderjarigen. De
deelname aan online kansspelen, met uitzondering van de weddenschappen, is verboden
voor personen jonger dan 21 jaar.
De lijsten van alle actieve vergunningen is per type raadpleegbaar op:
https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/gamingcommission/commission/licence/F/
5

Automatische kansspelen zijn toestellen waarbij de gebeurtenissen en de resultaten verbonden aan de spelen
moeten afhangen van het toeval. Zij worden voortgebracht door een generator van kanscijfers of door een ander
middel gebaseerd op de tussenkomst van het lot. De handelingen gesteld door de speler mogen het resultaat niet
bepalen.

6

7
Kansspelen over virtuele sportevenementen zijn automatische kansspelen. De inzetten van een individuele speler,
of van verschillende spelers tegelijk die zich op verschillende locaties bevinden, kunnen worden aangenomen op een
fictief sportevenement, waarvan zowel het bestaan als de ermee verbonden noteringen en de winstkansen worden
bepaald door een server op afstand.
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8. Vergunning F2 voor het aannemen van weddenschappen buiten klasse IV: de
dagbladhandel
De aanneming van weddenschappen door de dagbladhandelaars is slechts toegestaan
voor weddenschappen voor een maximale inzet van 200 euro. Verscheidene inzetten
door eenzelfde speler voor eenzelfde of voor verschillende weddenschappen, die per dag
gezamenlijk het bedrag of de tegenwaarde van 200 euro overschrijden, dienen door de
vergunninghouder F2 geweigerd te worden. Het moet gaan om een nevenactiviteit van de
dagbladhandel.
Verdere voorwaarden staan omschreven in het Koninklijk Besluit KB 22 december
2010 tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten
kansspelinrichtingen klasse IV.8
9. Vergunning G1 voor televisiespelen (belspelen)
Mediaspelen zijn kansspelen geëxploiteerd via de media (radio- of televisiezender, dagblad
of tijdschrift). De kansspelwet bepaalt twee soorten mediaspelen. Enerzijds de belspelen
die een programma op zichzelf zijn, anderzijds alle andere mediaspelen die maar een
onderdeel of een aparte rubriek van een programma zijn.
Voor de uitbating van kansspelen in televisieprogramma’s (wanneer het gaat over een
totaalprogramma zoals de belspelen), is een vergunning G1 nodig. Deze worden toegekend
voor vijf jaar9.
De deelname is verboden voor minderjarigen. De kosten per oproep, met inbegrip van
sms-communicatie, bedragen minimaal 0,50 euro en maximaal 2 euro. Er kan maximaal
5000 euro in geld of een materieel voordeel van gelijke waarde aangeboden worden per
spelduur. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gratis informeren van de
bellers wanneer ze meer dan 50 euro op 24 uur hebben gespendeerd.
De vergunninghouder maakt aan de Kansspelcommissie maandelijks een lijst over van de
bellers die vijfmaal het bedrag van 50 euro overschreden hebben binnen een tijdspanne van
15 dagen.
10. Vergunning G2 voor kansspelen via andere media zoals radiospelen en spelen via de
gedrukte pers
Voor kansspelen geëxploiteerd via radio, tv, en dag- en weekbladen die geen belspelletjes
zijn in de zin van vergunningen G1 is een vergunning klasse G2 nodig. Deze vergunning is
geldig voor 1 jaar
Een voorbeeld van deze vorm van kansspelen zijn kruiswoordraadsels in kranten
en tijdschriften waarbij de speler de oplossing doorstuurt via SMS en een prijs kan
winnen. Zoals bij alle kansspelen moet er een inzet, een kans op winst of verlies en een
toevalselement9 aanwezig zijn.
Bij een deelname via sms of telefoon, is pas sprake van een inzet als de prijs voor de
communicatie boven de normale prijs ligt (meestal wordt 1 euro tot 2 euro per sms
gevraagd, of 1 euro per minuut).

8

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/12/22/2010009989/justel

Toeval is aanwezig wanneer de snelheid van antwoorden meegerekend wordt of wanneer gewerkt wordt met
een schiftingsvraag. Bij een ex-aequo kan bijvoorbeeld worden gevraagd hoeveel mensen er na afloop aan deze
wedstrijd deelgenomen zullen hebben. De Kansspelcommissie beschouwt dergelijke vragen als toeval.
9
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Vallen niet onder de wet op kansspelen
De Kansspelwet somt in artikel 3 ook op wat niet aanzien wordt als kansspelen.
•

sportbeoefening

•

spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om
maximaal vijf keer gratis te spelen

•

de volgende spellen op voorwaarde dat zij een zeer beperkte inzet vereisen en aan
de speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen
opleveren: 		
– kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend buiten de kansspelinrichtingen
klasse I en II, met uitzondering van kaart- of gezelschapsspelen uitgeoefend in
kansspelinrichtingen klasse III die gebruik maken van een toestel;
– spelen uitgebaat door pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding
van kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder soortgelijke
omstandigheden;
– spelen die occasioneel en maximaal vier keer per jaar worden ingericht door een
plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, of door
een feitelijke vereniging met een sociaal of liefdadig doel, of door een vereniging
zonder winstgevend oogmerk ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel.

•

spelen van de Nationale Loterij (uitzondering: weddenschappen van de
Nationale Loterij zoals de sportweddenschappen Scooore! vallen wel onder de
Kansspelwetloterijen)

•

de Kansspelwet is niet van toepassing op internationale passagiersschepen die
aan boord kansspelen of weddenschappen aanbieden en die gebruik maken van
hun recht op onschuldige doorvaart in de zin van het Zeerechtverdrag. Gedurende
het hele verblijf van het schip in de haven is de exploitatie van kansspelen of
weddenschappen verboden

Bescherming van de speler

De Kansspelwet bepaalt in hoofdstuk VI maatregelen ter bescherming van spelers.
1. Leeftijdsbeperking
De toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen klasse I en II is verboden
voor personen jonger dan 21 jaar, uitgezonderd het meerderjarige personeel van
kansspelinrichtingen op hun plaats van tewerkstelling.
De toegang tot kansspelinrichtingen klasse IV is verboden voor minderjarigen.
De deelname aan kansspelen in kansspelinrichtingen klasse III en aan kansspelen
en weddenschappen in klasse IV, zijn verboden voor minderjarigen. Dit verbod
voor minderjarigen geldt ook voor de weddenschappen toegelaten buiten de
kansspelinrichtingen klasse IV.
De deelname aan kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten (online), met
uitzondering van de weddenschappen, is verboden voor personen jonger dan 21 jaar.
De deelname aan online weddenschappen is verboden voor minderjarigen. De deelname
aan automatische kansspelen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV is verboden voor
personen jonger dan eenentwintig jaar.
TOEGANG
VANAF 18 JAAR

TOEGANG
VANAF 21 JAAR

Klasse I - Casino

X

Klasse II - Speelautomaathallen

X

Klasse III - Spelen in cafés

X

Klasse IV - wedkantoren

X

Automatische kansspelen

X

Online kansspelen (vergunning A+ en B+)

X

Online weddenschappen (vergunning F1+)

X

Nationale loterij

X
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2. Toegangsverbod bij (mogelijk) problematisch gokken
Mensen die problemen hebben met gokken, kunnen zich via de Kansspelcommissie laten
registreren voor een toegangsverbod. Sinds 2004 beschikt België over het Excluded
Persons Information System of EPIS, een elektronisch systeem dat alle gegevens van de
tot de kansspelen uitgesloten spelers bundelt.
De naam, voornaam en geboortedatum wordt verplicht geregistreerd bij casino’s (klasse
I) en speelautomatenhallen (klasse II). De wetswijziging breidt het toegangsverbod
uit naar ‘kansspelen waarvoor een registratieplicht geldt’. Dus ook voor de (vergunde)
spelen via internet en wedkantoren (klasse IV)10.
De kansspeltoestellen in cafés (klasse III) moeten voorzien zijn van e-ID-lezers om de
leeftijd te controleren, aangezien de deelnemende speler meerderjarig moet zijn.
Ook elke ‘belanghebbende’ derde (bv. de partner) kan een verzoek tot toegangsverbod
indienen bij de Kansspelcommissie. De term ‘belanghebbende’ is niet gedefinieerd. Er
moet wel worden aangetoond dat er een persoonlijk belang is bij het toegangsverbod.
Als de Kansspelcommissie tot de vaststelling komt dat er inderdaad sprake is van
problematisch gokken, dan zal ze het toegangsverbod opleggen en de betrokkene laten
registreren in de EPIS-databank. Voor meer informatie over de procedure kan je terecht
bij de Kansspelcommissie11.
3. Toegangsverbod voor specifieke doelgroepen
Ook bepaalde beroepsgroepen hebben geen toegang tot de casino’s,
speelautomatenhallen en vergunde online kansspelen in België. Dit is onder andere het
geval voor politiefunctionarissen, magistraten, griffiers en notarissen.
Daarnaast wordt aan bepaalde categorieën van personen de toegang geweigerd, zoals
personen in staat van verlengde minderjarigheid, onbekwaamverklaarden op verzoek van
hun wettelijke vertegenwoordiger of van hun gerechtelijke raadsman.
Personen voor wie de aanvraag tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd
verklaard, worden met de wet van 10/01/2010 de toegang geweigerd.
Het is voor iedereen verboden deel te nemen aan een kansspel waarbij de betrokkene
een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan. Zo mogen sporters
bijvoorbeeld niet wedden op de wedstrijden van hun eigen competitie.
4. Spellimiet
De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ zijn ertoe gehouden om hun
spelers een verplichte speellimiet op te leggen. Per week mag door een speler maximaal
500 euro worden opgeladen op zijn online speelrekeningen. Het is de bedoeling dat de
limiet uiteindelijk over alle websites (en dus alle rekeningen) heen zou moeten gelden.
Momenteel bestaan de nodige informaticasystemen nog niet om deze regel in de praktijk
om te zetten.
Spelers kunnen die limiet verlagen, wat de kansspelinrichting met onmiddellijke ingang
moet toepassen. Een speler kan ook een verhoging van zijn speellimiet op elektronische
wijze aanvragen, waarna hij pas na drie dagen met deze verhoogde limiet kan spelen. De
vergunninghouder geeft de Kansspelcommissie onmiddellijk en op elektronische wijze
kennis van deze verzoeken. De commissie gaat na of de speler als wanbetaler gekend
is in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren bij de Nationale
Bank. Als een speler in dat bestand voorkomt, wordt de gevraagde verhoging van zijn
speellimiet niet toegestaan.

De recente wetswijziging aan de Kansspelwet heeft een registratieplicht ingevoerd voor klasse IV. Het
koninklijk Besluit moet de wijze van uitvoering echter nog bepalen, net als de koppeling met EPIS.
10

11

https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/protection/forbid/
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5. Reclame voor online kansspelen

Het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten
van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten bepaalt de
regels over reclame door online vergunninghouders.
Reclame voor online kansspelen (die door houders van een vergunning klasse A+ of B+
worden uitgebaat) is uitsluitend toegelaten hetzij op de vergunde website waarop de
kansspelen worden uitgebaat, hetzij onder de vorm van gepersonaliseerde reclame. De
houders van een vergunning klasse A+ of B+ waken erover dat zij geen gepersonaliseerde
reclame richten aan de personen aan wie de toegang tot kansspelen wordt verboden of
ontzegd.
Reclame voor online kansspelen of weddenschappen moet een leeftijdsindicatie bevatten
die de minimumleeftijd voor deelname aan deze kansspelen of weddenschappen aangeeft.
Elke reclameboodschap voor kansspelen en weddenschappen die online uitgebaat
worden, bevat de volgende boodschap “Gok met mate!”, om het even wat de gebruikte
drager is. Volgens wettelijk bepaalde afmetingen.
Inhoudelijk moet reclame voor kansspelen en weddenschappen die online uitgebaat
worden door de houders van een vergunning klasse A+, B+, F1+ voldoen aan de volgende
regels:
•

de winstkansen niet overdrijven;

•

geen spelverslaving veroorzaken of in stand houden, noch aanzetten tot over matig
spelen;

•

geen gegevens over winst of winstkansen vermelden die niet gecontroleerd kunnen
worden, of die niet in overeenstemming zijn met de uitbetalingsratio aan de speler van
het spel in kwestie;

•

niet de indruk wekken dat winnen enkel afhankelijk zou zijn van de kennis van 		
het spel;

•

personen die spelen niet ophemelen, noch kritiek uitoefenen op degenen die niet
spelen;

•

geen persoon onder druk zetten als hij niet wenst deel te nemen aan het spel;

•

niet suggereren dat alle deelnemers grote bedragen zullen winnen;

•

mogen niet de indruk wekken dat het spel een oplossing biedt voor financiële en
persoonlijke problemen;

•

niet de indruk wekken dat het spel een alternatief vormt voor werken en sparen;

•

niet suggereren dat spelen een manier is om facturen en schulden te betalen;

•

niet inspelen op de kwetsbaarheid van personen met financiële moeilijkheden, of munt
slaan uit hun financiële moeilijkheden;

•

het volgende niet in beeld brengen:
a) situaties waarin personen die deelnemen aan een kansspel of een weddenschap
tegelijk alcoholische dranken of tabak gebruiken;
b) verboden vormen van spelen, weddenschappen, loterijen of wed			
strijden;
c) inhoud met een gewelddadig karakter of die aanzet tot geweld, thema’s met
vernederende seksuele connotatie of illegale gedragingen;

•

geen discriminatie uitdragen, in welke vorm dan ook;

•

geen promotie maken voor leningen die kunnen worden aangegaan met de bedoeling
te spelen, en ze mogen zich ook niet aansluiten bij reclame boodschappen voor
dergelijke leningen;

•

geen sportlui of sportclubs vertonen die deelnemen aan weddenschappen of
kansspelen;

•

geen gebruik maken van de beelden, logo’s, portretten, aanwijzingen of vermeldingen
van de evenementen waarop gewed wordt, zonder toestemming van de
rechthebbenden.
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Reclameverbod: tijdens sportwedstrijden, uitzendingen voor minderjarigen en vóór
20:00 uur
Voor online kansspelen, zal geen reclame worden uitgezonden:
•

tijdens de rechtstreekse verslaggeving van sportwedstrijden, met name in de periode
vanaf het effectief begin van de live sportwedstrijd tot het effectieve einde ervan,
ongeacht het medium (radio, tv, internet, …);

•

tijdens en in de periode van vijftien minuten vóór het begin van en vijftien
minuten na het einde van programma’s die zich specifiek richten tot kinderen
en minderjarigen.

Ook voor online sportweddenschappen zal geen reclame worden uitgezonden voor 20
uur, behalve in geval van de uitzending van sportprogramma’s. Per reclameblok wordt
het aantal mogelijke reclamespots voor aanbieders van online sportweddenschappen
beperkt tot 1. Er mogen alleen reclamespots worden uitgezonden waarin een boodschap
over verantwoord spelen wordt opgenomen.
Daarnaast moet de reclame voor online weddenschappen uitgebaat door de houders van
een vergunning klasse F1+, zich ook aan de volgende regels houden:
•

minderjarigen niet aanzetten tot spelen of laten uitschijnen dat minderjarigen mogen
spelen, en zich niet richten tot minderjarigen of in reclame personen opvoeren die
minderjarig zijn of lijken te zijn en die deelnemen aan wedden schappen;

•

minderjarigen er niet toe aanzetten hun ouders of andere personen te overhalen om
deel te nemen aan de weddenschappen waarvoor reclame wordt gemaakt;

•

niet verschijnen in media of reclamedragers waarvan geweten is dat ze zich
hoofdzakelijk richten tot minderjarigen;

•

niet worden vertoond in een bioscoop bij de vertoning van een film die hoofdzakelijk
gericht is op een publiek dat bestaat uit minderjarigen;

•

niet plaatsvinden op plaatsen waar hoofdzakelijk minderjarigen samenkomen, of in
gezondheidsinstellingen;

•

geen gebruik maken van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar
personages, beelden of uitingen die populair of in de mode zijn bij minderjarigen.

Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor online kansspelen die uitgebaat
worden door de houders van een vergunning klasse A+ of B+ moet zich houden aan de
volgende regels:
•

Personen onder de leeftijd van 21 jaar niet aanzetten tot spelen of laten uitschijnen
dat zij mogen spelen, zich niet richten tot hen of in reclame personen opvoeren die
jonger dan 21 zijn of lijken te zijn en die deelnemen aan kansspelen.

•

Personen onder de leeftijd van 21 jaar er niet toe aanzetten hun ouders of andere
personen te overhalen om deel te nemen aan de kansspelen waarvoor reclame wordt
gemaakt.

•

Geen gebruik maken van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar
personages, beelden of uitingen die populair of in de mode zijn bij minderjarigen.

Reclame voor kansspelen en weddenschappen die online uitgebaat worden door de
houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+, moet zich houden aan de volgende
regels:
•

Geen gratis speldeelnames of bonussen in enigerlei vorm aanbieden, behalve op hun
eigen site. Het bedrag van de bonussen die een operator per maand aan een speler
kan aanbieden, is beperkt tot 275 euro.

•

Spelers niet aanzetten om te spelen door hen bij verlies een nieuwe deelname of de
terugbetaling van hun inzet te beloven.
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