22 februari 2017

Nota betreffende de tombola, eten en drinken in kansspelgelegenheden
klasse II, III en IV en aanvragen publiciteit en acties
Een kansspelinrichting is essentieel gericht op de exploitatie van kansspelen.
Randactiviteiten moeten essentieel accessoir blijven. Teneinde een politiek van
inperking en gecontroleerde expansie te blijven ondersteunen, bereikten de
Kansspelcommissie verschillende gevallen waaruit blijkt dat dringend nadere
regels
moeten
worden
opgelegd
aan
kansspelinrichtingen.
De
Kansspelcommissie heeft daarbij aandacht besteed aan het onderscheiden
beschermingsniveau verbonden aan verschillende types kansspelinrichtingen
(leeftijd, EPIS,…), het vermijden van een ongerechtvaardigde uitbreiding van het
aanbod, een voldoende mate van onderscheid tussen de verschillende types van
vergunningen, sociaal-maatschappelijke aspecten en de voortschrijdende
digitalisering van de kansspelmarkt.
In een eerste fase zijn dringend regels nodig voor tombola’s, eten en drinken, en
speciale acties. Indien verder noodzakelijk zullen ook nog nadere regels worden
uitgewerkt qua reclame en loyauteitsacties.

I.

Tombola’s

Alle vergunninghouders geven kennis van de tombola die ze organiseren en de
publiciteit die ze daarvoor willen voeren aan de Kansspelcommissie via e-mail
marketing@gamingcommission.be. De Kansspelcommissie kan de gevoerde
publiciteit inperken of verbieden.
De aanvullende vergunninghouders zijn niet gemachtigd in hun hoedanigheid
van vergunninghouder een aanvraag voor een tombola in te dienen bij het
College van Burgemeester en Schepenen, of bij de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad.
De vergunninghouders D, E en F1 mogen in hun hoedanigheid van
vergunninghouder geen aanvraag voor een tombola indienen op basis van artikel
7 van de wet van 31 december 1851 op de loterijen.
De publiciteit van de tombola mag het toepassingsgebied van de gegeven
toestemming van de bevoegde overheid niet overtreffen. Dit betekent dat

bijvoorbeeld geen reclame nationaal kan worden gevoerd voor een tombola in
een gemeente. Een provinciale toestemming laat publiciteit toe in de provincie.
Een nationale toestemming laat nationale publiciteit toe.
Het verspreiden van loten tot deelname aan de tombola mag niet langer dan 4
maanden bedragen.
Kost & prijzen
Een lot voor deelname aan de tombola dient kosteloos te zijn.
Een prijs van een tombola kan geen inzet van een vergund kansspel vormen,
noch een bedrag in geld (cash, cheque, …).
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van de georganiseerde tombola
consulteerbaar te zijn aan de ingang van de kansspelinrichting.

dienen

Het aantal prijzen en de kansverdeling dienen expliciet vermeld te staan in de
algemene voorwaarden.
Aantal tombola’s
Een vergunninghouder klasse II
-

Kan max. 5 tombola’s per kalenderjaar aanvragen
Prijzenpot van max. 5.000 euro econ. waarde

Een vergunninghouder klasse III, IV
-

II.

Kan max. 1 tombola per kalenderjaar aanvragen
Prijzenpot van max. 1500 euro econ. waarde

Eten en drinken in kansspelinrichtingen klasse II, III en IV

Ingevolge artikel 60 van de Kansspelwet is het verboden kosteloos maaltijden,
dranken of geschenken aan te bieden aan het cliënteel van kansspelinrichtingen
klasse II, III en IV. De informatieve nota d.d. 30 juni 2004 bracht enige
versoepeling. Meer dan twaalf jaar later is enige verdere verduidelijking nodig,
niet in het minst doordat deze bepaling niet van toepassing is op aanvullende
vergunninghouders.
Procedure van geen bezwaar:
Alle vergunninghouders geven kennis van het buffet dat ze organiseren en de
publiciteit die ze daarvoor willen voeren aan de Kansspelcommissie via
marketing@gamingcommission.be. De Kansspelcommissie kan het organiseren
van het buffet of de gevoerde publiciteit inperken of verbieden per kerende email.

Kost & aantal
Enkel de buffetten zonder bezwaar mogen kosteloos aangeboden worden. Een
kansspelinrichting klasse II kan maximaal vier maal per jaar een buffet in een
kansspelinrichting plaatsen voor een bijzondere activiteit (Nieuwjaar, Halloween,
…), zonder dat dit buffet afhankelijk wordt gemaakt van deelname aan een
kansspel.
Een kansspelinrichting klasse III en IV kan maximum tweemaal een buffet in een
kansspelinrichting aanbieden voor een bijzondere activiteit, zonder dat dit buffet
afhankelijk wordt gemaakt van deelname aan een kansspel.
De versnaperingen onder der vorm van ‘finger-food’ en het aanbod van nietalcoholische dranken mogen niet onder marktprijs worden aangeboden. Deze
versnaperingen kunnen geen voorgerechten, hoofdgerechten of desserts zijn.

III.

Speciale acties/vragen in verband met publiciteit/….

Alle vragen of toelatingen inzake speciale acties of activiteiten, of publiciteit,
moeten
door
de
vergunninghouders
worden
aangemeld
op
marketing@gamingcommission.be. Enkel na een antwoord van geen-bezwaar
kan de activiteit worden georganiseerd.
Ook online aanbiedingen van verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken
door aanvullende vergunninghouders dienen dezelfde procedure te volgen.
Het gebruik van het logo van de Kansspelcommissie in een publicitaire
campagne is eveneens enkel mogelijk na expliciete toelating.

