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WIJZIGINGSHISTORIE
Eerste definitieve versie, 1 februari 2003.
Versie 1.0, met de bijkomende nota's nr. I/1.0/1 en I/1.0/2 inbegrepen.
(met aanpassing van punt WOK Artikel 8.b en KB 2003/04/8 (09276)
(bijlageC) Artikel 3).
Versie 1.1, met de bijkomende nota's nr. I/1.1/1 inbegrepen.
(met aanpassing voorzien door KB van 24 november 2004 en van 17
september 2005 tot aanpassing van KB van 19 juli 2001 betreffende de lijst
van de toegelaten spelen in Klasse I)
Versie 1.2, aangepast op basis van het nieuw koninklijk besluit van 03/12/2006
betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en
de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de
kansspelinrichtingen klasse I
Versie 2.0, met de bijkomende nota's nr. I/2.0/1 inbegrepen.
Versie 2.1, aangepast op basis van het koninklijk besluit van 11/06/2009 tot
wijziging van verscheidene bepalingen betreffende kansspelen waarvan de
exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I.
Versie 3.0, met bijgevoegde inlichtingen betreffende de "Community bonus".
Versie 3.1, met aanpassingen besloten gedurende de Sector vergadering van
21/09/2011 : WOK Artikel 8b ; KB 2006/12/03 Artikels 24 en 56
Versie 3.2, met aanpassingen besloten gedurende de Sector vergadering van
20/09/2012 (zie document Update_Metrologie_NL_20120920.pdf)
Versie 3.3, met aanpassingen besloten gedurende de Sector vergadering van
19/09/2013 (zie document Update_Metro_2013_NL.pdf)
Versie 3.4, met aanpassingen besloten gedurende de Sector vergadering van
18/09/2014 (zie document Update_Metro_2014_NL.pdf)
Versie 3.5, met aanpassingen besloten gedurende de Sector vergadering van
17/09/2015 (zie document Update_Metro_2015_NL.pdf)
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INHOUD VAN DIT DOCUMENT

Kansspelautomaten die in België worden opgesteld dienen te voldoen aan de eisen gesteld in
de betreffende artikelen van de wet, koninklijke besluiten en van toepassing zijnde
reglementen (artikel 4 WOK). Dit document beschrijft de testaspecten die noodzakelijk zijn
om testactiviteiten ten aanzien van kansspelautomaten voor klasse I geharmoniseerd uit te
voeren met als doel het rapporteren over het voldoen aan de wet. De mogelijke
uitvoeringsorganen van de goedkeuringcontroles zijn beschreven in artikel 52 van de WOK.
De opbouw van dit document is als volgt:
• Beschrijving direct van toepassing zijnde regelgeving (cursief)
o Toelichting
o Beschrijving interpretatie en voorbeelden
o Beschrijving keuringsmethodiek
In de bijlage staan de volledige teksten van de regelgevingen met betrekking tot de technische
aspecten van de kansspelen.
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REGELGEVING

Een kansspelautomaat in België dient te voldoen aan de volgende regelgevingen:
• Wet van 7 mei 1999 op de kanspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van
de spelers(Belgisch Staatsblad van 30-12-1999, blz. 50040 ; gewijzigd door KB-2007-2000, BS-30-08-2000 - blz. 29501 ; gewijzigd door KB-04-04-2003, BS-18-042003 - blz. 19810)
• Programmawet van 8 april 2003 (Artikel 143 tot 146 ; BS van 17/04/2003)
• Wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (BS-0102-2010, blz. 4309)
Klasse I (Casino's)
• KB van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de
exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I (BS van 31-07-2001, blz.
25903)
Gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 november 2004 (BS van 8-12-2004, blz.
81304)
Gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 september 2005 (BS van 28-09-2005,
blz. 41828)
• Gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juni 2009 (BS van 29-06-2009, blz.
44338)KB 09276 van 8 april 2003 betreffende de werkingsregels van de kansspelen
waarvan exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I (BS van 23-042004, blz. 21528)
Gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juni 2009 (BS van 29-06-2009, blz.
44338)
• Koninklijk besluit van 03/12/2006 betreffende de werkingsregels en de nadere regels
inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is
toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I (BS van 26-01-2007, blz. 4261)
Gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juni 2009 (BS van 29-06-2009, blz.
44338)
Procedures van modelgoedkeuring (KB Metrologie)
• Koninklijk besluit van 21 februari 2003 betreffende de controleprocedures die aan de
erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen
(Belgisch Staatsblad van 03-03-2003, blz. 10390)
• Koninklijk besluit van 21 februari 2003 tot vaststelling en de wijze van innen, door de
Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de
vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende
controles van de Kansspelen (Belgisch Staatsblad van 12-03-2003, blz. 11994)
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DEFINITIES EN AFKORTINGEN

Bij het beoordelen van de toegepaste keuringsmethoden is gebruik gemaakt van de volgende
definities van eigenschappen.
Eigenschap
WOK

Definitie
Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en
de bescherming van de spelers

KB
Kansspel

Koninklijk Besluit
WOK Artikel 2. lid 1Definitie kansspel
Kansspelen: elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte
inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet
door minstens één der spelers of wedders, hetzij een winst van om
het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders of
inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en
waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het
spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de
winstgrootte.

Geen kansspel

WOK Artikel 3. Geen kansspel
Geen kansspelen in de zin van deze wet zijn:
1. spelen betreffende sportbeoefening en weddenschappen die
naar aanleiding ervan worden aangegaan;
2. spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel
opleveren dan het recht om maximaal vijf keer gratis verder te
spelen;
3. kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend buiten de
kansspelinrichtingen klasse I en II, alsook spelen uitgebaat door
pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding van
kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder soortgelijke
omstandigheden, die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en
aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van
geringe waarde kunnen opleveren;
4. loterijen in de zin van de wet van 31 december 1851 op de
loterijen, de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij
en de artikelen 301, 302, 303 en 304 van het Strafwetboek.
het vastzetten van bijvoorbeeld een rol/dobbelsteen voor het
volgende spel teneinde de kans op een bepaalde winnende
combinatie te vergroten
uitbetaalmechanisme dat munten schept uit een verzamelbak
Prijs samengesteld uit een vast gedeelte (Top Award) en een
progressief gedeelte opgevuld door de verschillende spelers
Prijs gewonnen wanneer de speler de best mogelijke combinatie
speelt.

Hold

Hopper
Jackpot
Top Award
RAM reset
Random generator
Winlijn
Winplan

het in de oorspronkelijke toestand terug brengen van het vluchtige
geheugen
algoritme dat (pseudo) random getallen genereert.
lijn waarop symbolen moeten voorkomen om aanspraak te kunnen
maken op de in het winplan gepresenteerde prijs
lijst met combinaties van symbolen en bijbehorende prijzen
Blz. 9 van 86

Keuringsprotocol Kansspelautomaten (klasse I)
Versie 3.6

5

Metrologische Dienst
ste
1 november 2015

TE LEVEREN PRODUCTEN EN INFORMATIE

Voordat de procedure van modelgoedkeuring kan aanvangen dienen de volgende producten
en informatie te worden aangeleverd aan de Metrologische Dienst :
Administratieve eisen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige inhoudstafel.
Naam en adresgegevens van de aanvrager van de modelgoedkeuring
Naam en adresgegevens van de fabrikant van de kansspelautomaat
Naam, telefoon en e-mail adres van de contactpersoon
Commerciële benaming van de kansspelautomaat
Serie nummer van het geteste kansspelautomaat
Productieversie van de software ( + bij gelegenheid keuringsversie)
Conformiteitverklaringen van de fabrikant (met check-list)
Beschrijving van de opschriftenplaat (te bespreken met metrologisch dienst)
Beschrijving van de verzegelingen (te bespreken met metrologisch dienst)

Volledige technische beschrijving :
• Representatief prototype van de machine
• Noodzakelijke onderdelen en accessoires
• Beschrijving van de van toepassing zijnde hopper(s) en muntproever(s)
• Informatie over configuratie, accessoires, regelingen, parameters (dipswitch settings)
• Volledige electronische beschrijving:schema's,implementatie plannen,lijst van
componenten
• Uitwendige/inwendige aspecten van het spel (met foto's en/of mechanische plannen)
• Informatie over de netwerkmogelijkheden
• Alle bijkomende nodige informatie
De volgende spelinformatie dient te worden aangeleverd bij het spel:
• Gedetailleerde beschrijving van het spel en de mogelijkheden
• De spelregels
• De features/opties en keuzemogelijkheden
• Beschrijving van de "multiple inzet" mogelijkheden
De volgende informatie met betrekking tot de software dient te worden aangeleverd:
• Beschrijving van de structuur van de software
• Sourcecode van de software
• Gecompileerde versie van de sofware
• Beschrijving van de recoveryprocedure bij een stroomonderbreking
• Beschrijving van het werking van de "tijdregelaars"
• Beschrijving van het intern toezichtsysteem
• Beschrijving van het werking van de elektronische handtekening (zie procedure
"elektronische handtekening")
De volgende mogelijkheden dienen te worden ingebouwd in een keuringsversie van de
software:
• Een input / output mogelijkheid via RS232-communicatie
• Autocredit optie
• De productieversie dient deze mogelijkheden niet te bevatten
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Na elk spel dient het resultaat van het spel te worden getransporteerd naar een computer via
een RS232 verbinding. Het communicatie protocol dient gebruik te maken van 1200-24004800-9600 or 19200 Baud, 8 data bits, no parity bit, 1 stop bit. De lengte van elke string dient
exact gelijk te zijn en eindigen met CR LF (Carriage Return + Line Feed).
De machine moet minimaal de trekkingen, de inzetten en de winsten doorsturen.
De door te sturen informaties hangen van het type van spel af en moeten door de
controleinstelling, in afspraak met de fabrikant van de machine vastgesteld worden.
De Kansspelcommissie zal de ‘E’ licentiehouders, die er aanvraag voor doen, de
noodzakelijke technische informatie (vb. toegelaten settings) verzenden voor de interventies
en onderhoud van de machines waarover zij beschikken.
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6

KEURINGSEISEN - ALGEMENE BEPALINGEN

WOK

Artikel 8.b

Aansluitingsverbod verschillende apparaten

Het is steeds verboden om twee of verschillende apparaten op elkaar aan te sluiten met het
oog op het toekennen van één prijs.
Toelichting:
Dit artikel betreft het verbod op onder andere on-line systemen, zoals een jackpot etc.
De Jackpot is een prijs samengesteld uit een vast gedeelte en een progressief gedeelte en
wordt als volgt gedefinieerd :
De Jackpot is een prijs waarvoor het progressieve gedeelte wordt gevuld door de
verschillende spelers.
Op basis van deze definitie is een individuele jackpot onder de volgende voorwaarden
toegelaten :
-/ Voor de multipost machines moet elke post (satelliet) over zijn eigen individuele jackpot
beschikken die totaal onafhankelijk is van deze van andere posten.
-/ De jackpot moet neutraal zijn voor de speler : bij de berekening van het
herverdelingsgehalte worden de bedragen van het progressieve gedeelte van de gewonnen
jackpots niet in rekening gebracht bij de berekening van de "total win". Niettemin het
progressieve gedeelte van de jackpot(ten) nooit de 500 € mag overschrijden, mogen de
gewonnen bedragen in rekening worden genomen bij de berekening van de "total win".
-/ Indien tijdens een bepaalde periode de kans om de voorgestelde prijs te winnen nul is
(bijvoorbeeld voor een jackpot : "Min hit amount" > "Startvalue") moet de speler hiervan duidelijk
geïnformeerd worden.
-/ De "Community Bonus" berekend via de aansluiting van verschillende machines is
toegelaten. De winner van de bonus mag niet de totaliteit van de prijs ontvangen, minimaal
20 % van de prijs moet aan de andere te kiezen spelers verdeeld worden.
De prijs moet door de machine of door een specifieke externe controle-eenheid uitgekeerd
worden.
Het aantal geconnecteerde machines mag niet meer zijn dan 10. De machines moeten
gegroepeerd en gelokaliseerd zijn in hetzelfde casino.
-/ De winsten betreffende het progressieve gedeelte moeten door een onafhankelijke
elektronische teller getotaliseerd worden (b.v. "total progressive jackpot").
In het geval van "Community Bonus" de prijzen uitgekeerd door de machine (80 %) en de
prijzen uitgekeerd door de andere machines (gedeelte van de 20 %) moeten door
onafhankelijke tellers getotaliseerd worden.
De winsten betreffende het vaste gedeelte moeten normaal getotaliseerd worden (d.w.z.
door de tellers "total win").
-/ Het bedrag van het progressieve gedeelte van de jackpot wordt niet beschouwd als een
winst voor die partij. Hij komt niet tussen bij de evaluatie van de eis betreffende de
maximum toegelaten winst per partij.
-/ Het maximum waarde van het bedrag van het progressieve gedeelte van de som van elke
jackpot welke kan gewonnen worden tijdens hetzelfde spel is gelimiteerd tot 10 000 €
vermenigvuldigd met het aantal machines geconnecteerd met de progressieve controleeenheid.
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-/ Het progressieve gedeelte van de jackpot mag "in natura" worden betaald. De speler moet
echter altijd de mogelijkheid hebben om een keuze te maken uit een uitbetaling "in cash"
of "in natura".
Een bonusprijs verbonden aan één speler is toegelaten met de volgende voorwaarden :
-/ De bonusprijs is via een elektronische identificatie aan de speler en de machine verbonden.
-/ De waarde van de bonusprijs verhoogt regelmatig.
-/ De totale bonusprijs-waarde is beperkt tot 500 €.
-/ De bonusbedragen worden gedurende een termijn van minimaal 3 maanden opgeslagen
door en in de centrale systeemunit van de machine.
-/ De bonusbedragen zijn verbonden aan één machine en kunnen niet worden "verplaatst"
naar 'n andere machine.
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KEURINGSEISEN KANSSPELINRICHTINGEN KLASSE I (CASINO’S)

WOK Artikel 33 lid4

Werkingsregels speelautomatenhallen

De Koning bepaalt:
4. de werkingsregels van de kansspelen;
Bepaling toelating van spel:
Van het aangeboden spel zal worden beoordeeld of het spelconcept en de mogelijkheden
voldoen aan de eisen zoals gesteld in KB 2001/07/19 (09645), artikel 1 en KB 2006/12/03
(09809) (Bijlage D) artikelen 52 tot 59.
De speler moet duidelijk geïnformeerd worden over de mogelijkheden en te nemen keuzes
binnen het spelconcept. Presentatie van kansen en winplan dienen getoetst te worden en
mogen geenszins misleidend zijn.
KB 09645 Artikel 1.

Onderverdeling kansspelen

de automatische spelen :
a) rollerautomaten van het type Reel Slot;
b) spelen van het type video slot;
c) spelen van het type wheel of fortune;
d) de paardenwedrennen met verscheidene terminals waar tenminste 12 spelers kunnen
plaatsnemen;
e) spelen van het type keno.
f) interactieve pokerspelen.
Testen spelindeling:
Door "van het type Video Slot" moet men begrijpen : enkel de spelen die overeenstemmen
met de definities van KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) artikelen 56 tot 59. Alle andere
videospelen zijn niet toegelaten.
De testen dienen uit te wijzen of de spelconcepten van de kansspelautomaat in
bovengenoemde categorieën vallen. In de rapportage dient hierover een gemotiveerde
uitspraak te worden gedaan.
KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1.1

Intern toezichtsysteem

Elk toestel dat dient voor kansspelen in kansspelinrichtingen klasse I, moet:
Uitgerust zijn met een intern toezichtsysteem.
Toelichting :
De machine moet door middel van een passend informaticasysteem voldoen aan de eisen die
voorzien zijn door het protocol, gepubliceerd door de kansspelcommissie, inzake de regels
van toezicht en controle op de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I.
Voor wat betreft de sensor voorzien in punt 5 ("Technische vereisten gesteld aan de clients en
servers") van bovenvermeld protocol, moet de installatie in overeenstemming zijn met de
door de Metrologische Dienst gepubliceerde "Aanvaardbare oplossingen".
Gedurende de modelgoedkeuring, moet nagegaan worden dat de machine alle gegevens
voorzien in punt 9 ("Vereisten inzake accounting - financiële informatie ") en 11 ("Vereisten
inzake technische controle ") van hetzelfde protocol correct kan doorsturen.
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KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1, lid3.b.

Toevalskarakter, generator

De gebeurtenissen en de resultaten verbonden aan de spelen moeten afhangen van het toeval
als zij voortgebracht worden 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.
Toelichting:
Uitgangspunt van dit artikel is dat spellen dienen te voldoen aan perfect toevalskarakter.
Het toepassen van een regelaar in de software die op basis van een initiële trekking een
hertrekking uitvoert is niet toegestaan. Resultaten van een trekking moeten afhankelijk zijn
van het lot.
Testen toevalskarakter:
De volgende metingen worden uitgevoerd om het toevalskarakter te bepalen:
• 3-sigma test
• chi-kwadraat toets
• onderzoek toevalsgenerator
De metingen worden zoveel mogelijk aan de buitenkant van de machine gemeten om
hardwarematige invloeden mee te testen.
3-sigma test:
Doel van de 3-sigma test is te controleren of de kansverdeling van de gebruikte
trekkingsuitslagen voortdurend gelijk en constant is, met dien verstande dat een maximale
afwijking per trekkingsuitslag van driemaal de standaardafwijking is toegestaan, te meten bij
een gemiddelde van minimaal 1000, afhankelijk van het spelsoort. Het aantal trekkingen is
minimaal 1000x elk trekkingsmogelijkheid.
Voor het bepalen van de grenswaarde van 3 sigma wordt de volgende formule gehanteerd:
Aantal mogelijke symbolen :
r
De kans op symbool :
p = 1/r
De kans op niet-r is :
q = 1 – 1/r
Steekproefgrootte :
n
Verwachtingswaarde :
E = p*n (binomiale verdeling)
De sigma σ van E is voor een binomiale verdeling : σ = √ (p*q*n)
Bij een verwachtingswaarde > 6 mag men voor een binomiale verdeling de normale verdeling
met dezelfde E en σ als benadering nemen
Voorbeeld minimum steekproefgrootte:
Kaarten: 52000 of 53000
Roulette: 37000
Dobbelsteen: 6000
chi-kwadraat-toets:
In de chi-kwadraat-toets worden alle waargenomen trekkingsuitslagen getoetst aan de
theoretische verwachtingswaarde van de trekkingsuitslagen. De chi-kwadraat-toets wordt
uitgevoerd bij een eenzijdige overschrijdingskans van 2,5%. Deze toets geeft informatie over
de combinatie van alle afwijkingen ten opzicht van de verwachtingswaarde.
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Resultaat:
De meting en berekening dient een tabel op te leveren met daarin minimaal de volgende
informatie:
De mogelijke waarde betreft het aantal trekkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld 1,2,3,4,5 en 6
bij een dobbelsteen, of 1 tot 52 bij kaart.
Mogelijke
Waarde
1

Trekking

Verwachtingswaarde

Chi2

3-sigma

Vb 980

1000

(TrekkingVerwachtingswaarde)^2
/Verwachtingswaarde

Goed/fout

2
3
Σ < tabelwaarde

Totaal

Testen software:
Indien het spel wordt aangestuurd door software, dan dient in de sourcecode van de software
onderzocht te worden of de trekking van de toevalswaarde een puur toevalsgetal oplevert. De
literatuur beschrijft een aantal bekende algoritmes om een pseudo-random number generator
te definiëren. Onderzocht dient te worden in de software of de pseudo-random number
generator volgens een herkenbaar en erkend mechanisme is gedefinieerd.
Voorbeelden van erkende mechanismen zijn:
• composite congruential generator
• multiplicative congruential generator (Randu)
• composite multiplicative congruential generator
• multiplicative congruential generator
• portable mixed congruential generator
• combined feedback shift register (SFR) en multiplicative congruential generator .
De random number generator dient gebruik te maken van een minimale repetitie waarde van
1.000.000. In de software dient dit te worden onderzocht.
KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1, lid3.c.
parameters

Toevalskarakter,

vaste

De inwerkingstelling van de gebeurtenissen verbonden aan de spelen mag enkel bepaald
worden door vaste parameters. Het gebruik, bij een nieuwe partij, van gebeurtenissen of
resultaten verbonden aan het spel, bepaald of geselecteerd door een speler bij de vorige
partij, is toegelaten. Zij mogen evenwel niet de gebeurtenissen of resultaten conditioneren
gebonden aan het spel want deze moeten tijdens de nieuwe partij afhangen van het toeval.
Toelichting:
Resultaten van een spel mogen worden gebruikt voor een volgend spel of vervolgspel. Dit
geldt alleen tussen twee opeenvolgende spellen. Nadruk ligt hierbij het gebruik van resultaten
van één spel, te gebruiken in het eerst opvolgende volgende spel.
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KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1, lid3.d.
herverdelingsgehalte

Toevalskarakter,

Het is toegelaten verscheidene parameters te gebruiken die een verschillend gehalte van
herverdeling vertonen en een variabel aantal feiten en resultaten gebonden aan de winsten.
De aanvullende parameters moeten alle winstniveaus inhouden voorgesteld door de automaat
en mogen niet lager zijn dan het minimum herverdelingsgehalte.
Testen gebruik van herverdelingsparameters:
Gebruik van o.a. andere winplannen of een tijdcompensator beïnvloeden het gemiddeld
uurverlies, winstwaarschijnlijkheid, herverdelingsgehalte. De van toepassing zijnde testen
dienen te worden uitgevoerd rekening houdend met de mogelijkheden van dit artikel.
KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1, lid3.e..
statistiek

Toevalskarakter,

interne

De interne statistiek van de gebeurtenissen verbonden aan de spelen, waarover het apparaat
beschikt om het herverdelingsgehalte te berekenen, mag in geen geval de generator van de
kanscijfers beïnvloeden. De generator mag in geen geval aangesloten zijn op tellers of op een
systeem van intern toezicht.
Testen interne statistiek :
Onderzoek van de random number generator wijst uit of aan dit artikel wordt voldaan.
KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1.4

Externe invloeden

Beschermd zijn tegen externe invloeden, in het bijzonder tegen elektromagnetische
interferenties en tegen radioelektrische golven, overeenkomstig de Richtlijn 89/336/EEG.
Toelichting:
De fabrikant dient aan te tonen met behulp van een testrapport dat aan bovenstaande externe
invloeden wordt voldaan. Het voldoen aan EMC Directive 89/336/EEC wordt beschouwd als
voldoende om aan dit artikel te voldoen
KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1.5

Stroomonderbreking

Elk toestel opnieuw kunnen starten zonder verlies van gegevens na een stroomonderbreking.
Testen stroomonderbreking:
Uit- en aanschakelen van de automaat tijdens een spel.
Deze test wordt uitgevoerd door een spel te spelen waarbij kansen worden opgebouwd en
prijzen worden gespaard. Daarna wordt de automaat uitgeschakeld en weer aangeschakeld
tijdens het overzetten van gewonnen prijzen naar bijvoorbeeld een display.
De kansen en prijzen mogen door deze handelingen niet verloren zijn gegaan.
"Zonder verlies van gegevens" betekent dat na terugstelling van de stroom het spel kan
vervolgd worden vanaf een volledige identieke spelsituatie gelijk aan deze van voor de
stroomonderbreking.
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KB 2003/04/8 (09276) (bijlageC) Artikel 1.6.
>=84%

Theoretisch

Een automatisch toestel dienend voor de
herverdelingsgehalte vertonen van minstens 84 %.

kansspelen

Herverdelingsgehalte
moet

een

theoretisch

Testen 84% herverdeling:
Het hervedelingsgehalte moet gemeten of berekend worden op basis van alle "realistische"
mogelijke spelcombinaties. Gedurende de proeven moet de spelstrategie, op een uniforme
wijze, gebruik maken van alle "realistische" mogelijke spelcombinatie.
De controle-instelling moet nagaan of het spel niet uitgerust is met "niet realistische"
spelcombinaties, dus die zelden door de spelers gebruikt worden, om het hervedelingsgehalte
enkel artificieel groter te maken gedurende de proeven.
KB 2003/04/8 (09276) (bijlageC) Artikel 1.7.

Gemiddeld uurverlies < 70 €

Het gemiddeld uurverlies mag niet hoger zijn dan 70 €
Testen uurverlies:
Elke spelmogelijkheid moet aan de in dit artikel gestelde eis voldoen. Dit betekent dat in elke
realistische spelmogelijkheid aan de eisen van dit artikel dient te worden voldaan. Het
keuringsinstituut zal mogelijke realistische spelscenario’s onderzoeken.
Onderzocht moet worden of:
-/ in elke scenario het gemiddeld uurverlies maximaal 70 € bedraagt.
-/ de speltijdregelaars alleen de zuivere speeltijd als input hebben. Zo niet, dan moet worden
gecontroleerd of dit kan leiden tot een te hoog uurverlies. De zuivere speeltijd = de tijd die
een speler nodig heeft om keuzes te maken, maar bijvoorbeeld niet de tijd dat de automaat
in storing staat, wacht op bijvullen, zonder credits staat etc.
-/ tijdelijke constructies, die worden gebruikt voor de keuring, invloed hebben op de speltijd
en daardoor op de goede werking van de speltijdregelaars.
Indien er geen speltijdregelaars in de software aanwezig zijn kan aan de hand van statistisch
erkende methoden berekend worden of het gemiddeld uurverlies de grenswaarde niet
overschrijdt.
In het geval dat er speltijdregelaars aanwezig zijn of een ander mechanisme dat invloed heeft
op het gemiddeld uurverlies dient een test over 100.000 (voor de reel slots en video slots :
2.000.000) spelen te worden uitgevoerd voor elk representatief spelscenario.
Test :

Het gemiddeld uurverlies moet bepaald worden aan de hand van proeven uitgevoerd met
variabele inzetten, uniform verdeeld tussen de minimale inzet en de maximale inzet dat de
machine toelaat.
De uurverliezen moeten op een algemene wijze bepaald worden voor elk van de mogelijke
inzetten op basis van het herverdelingsgehalte en de gemiddelde tijd per spel voor elke in
beschouwing genomen inzet. Het gemiddeld uurverlies is het gemiddelde van de uurverliezen
bepaald voor elk van de inzetten.
Indien er in de software gebruik wordt gemaakt van tijdregelaars, dan dienen er ook metingen
worden uitgevoerd bij een “negatieve”stand van de tijdregelaars (“regelaar in de hoek”).
Het proefverslag moet de waarde van het gemeten uurverlies voor alle getoetste spelscenario's
vermelden.
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Opmerking :

Elke mogelijke instelling (configuratie) moet aan de vereisten van het huidige protocol
voldoen. In het geval van bijvoorbeeld een multidenominatie moet het gemiddeld uurverlies
gerespecteerd worden voor elk mogelijk scenario en niet voor het gemiddelde van de
denominaties of van de "paytables".

KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1.8

Minimum tijd – 3 seconden

De minimum duur van een partij moet minstens 3 seconde bedragen
Toelichting:
Als meetpunt wordt genomen het moment waarop de eerste waarneembare actie van de
automaat plaatsvindt. Het volgend meetpunt is het moment waarop de eerste waarneembare
actie van het volgende spel plaatsvindt.
Elke spelmogelijkheid moet aan de in dit artikel gestelde eis voldoen. Dit betekent dat gezocht
moet worden naar de spelmogelijkheid die het laagst mogelijke minimum speltijd oplevert.
Een meting van een uur geeft in dat geval voldoende informatie.
De minimale speltijd dient bepaald te worden met een maximale onzekerheid van 50 ms.
KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 2.

Tellers

Een automatisch toestel dienend voor kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I moet
uitgerust zijn met elektronische tellers met minstens acht cijfers en met elektromechanische
tellers met minstens zes cijfers.
De elektronische tellers moeten een precisiegraad van minstens 99.99 % vertonen en zich
terug instellen op nul, met aangeving van deze verrichtingen, zodra ze hun maximale
affichagecapaciteit bereikt hebben.
De elektromechanische tellers moeten beantwoorden aan de erkende technische staat.
Toelichting :
De elektronische tellers mogen in één telmodule gecombineerd worden en uitgerust zijn met
één aanwijsinrichting in een multiplex systeem voor alle tellers.
Indien de tellers worden aangestuurd door software (bvb.: scherm van de boekhouding), moet
men kunnen verzekeren dat de resultaten van de tellers beschermd zijn tegen elke
reinitialisatie van de machine (Ram-clear; Reset;…)
KB 2003/04/8 (09276) (bijlageC) Artikel 3.

Teller registratie

De elektronische tellers voorzien in artikel 2 van dit besluit moeten minstens registreren:
1) De geldstroom, in het bijzonder transacties zoals:
a) het aantal ingevoerde stukken, gewoonlijk genoemd “coin in”;
b) het aantal betaalde stukken, gewoonlijk genoemd “coin out”;
c) het aantal stukken behouden door de automaat, gewoonlijk genoemd “coin drop”;
d) het totaal van de winsten betaald door de centrale kassa, gewoonlijk genoemd
“Handpay”
2) Het totaal bedrag van de inzetten, gewoonlijk genoemd turnover;
3) Het bedrag van de totale winst, gewoonlijk genoemd “total winst”;
4) Het aantal partijen;
5) De dode momenten, de ontregelingen en onderbrekingen in de werking van de toestellen;
6) De openingen van de toestellen en compartimenten waar het geld zich bevindt;
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De elektromechanische tellers moeten dezelfde gegevens registreren als de elektronische
tellers, voor zover dit technisch mogelijk is
Toelichting :
De woorden "voor zover dit technisch mogelijk is" mogen geïnterpreteerd worden zoals :
"voor zover dit mogelijk is zonder technische aanpassing aan de automaat".
Voor wat betreft de punten 5) en 6), is de registratie van de "event" via een on-line systeem
voldoende.
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 24.
automatische kansspelen

Inzet

en

omwisseling

bij

de

Er kan worden ingezet met stukken van minstens 1 EURO, met penningen en met eenheden
van speciale betaalkaarten, die op naam van het casino zijn gesteld.
Toelichting :
Bankbiljetten zijn niet toegelaten.
De stukken moeten een waarde hebben gelijk aan of groter dan 1 €.
Het systeem TITO is toegelaten.
De inzet mag kleiner zijn dan 1 €. De minimale inzet is 1cent.
Het cashless systeem moet voldoen aan de eisen vermeld in het informatica protocol.
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 52.
kansspelen

Werking

van

de

automatische

De automaten zijn kansspelautomaten, ingedeeld in twee categorieën, te weten de
zogenaamde “rollenautomaten” zoals Reel Slot en de spelen met “videoterminals” zoals
Wheel of Fortune, paardenwedrennen, Keno en Video Slots.
Na inworp van een muntstuk of van een penning of na gebruik van een speciale betaalkaart
wordt een mechanisme in werking gesteld waarbij een willekeurige combinatie van symbolen
op het scherm verschijnt.
Indien de kansspelinrichting klasse I gebruik maakt van speciale betaalkaarten, dient dit
systeem vooraf goedgekeurd te worden door de kansspelcommissie. Het systeem moet worden
afgenomen bij een houder van een vergunning klasse E.
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 53.

Regels van toepassing op Keno

Keno wordt gespeeld door middel van een raakscherm waarop een reeks cijfers van 1 tot 80
wordt weergegeven. Naar gelang van de gekozen formule kiest de speler of de automaat
tussen 2 en 10 cijfers.
Toelichting :
De Keno machines moeten "monoposten" zijn.
Het volgende moet nagegaan worden :
-/ de cijferreeks gaat van 1 tot 80
-/ de speler of de automaat kiest tussen 2 en 10 cijfers
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KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 54.
paardenwedrennen

Regels

van

toepassing

op

Het automatisch paardenwedrennenspel bestaat erin de resultaten van een paardenwedren te
voorspellen.
Het betreft een weddenschap naar quota. De speler kan op twee wijzen inzetten:
1° ofwel zet hij in op de winnaar;
2° ofwel zet hij in op de eerste twee plaatsen.
Indien de speler na beëindiging van de wedren het winnende resultaat heeft gevonden, wordt
hij uitbetaald in verhouding tot het quota van de winnaar(s).
Toelichting :
Het type van figuren (paarden, kamelen, ... of andere) geplaatst op de renbaan is niet kritisch.
Het resultaat van de wedstrijd mag van de winstkansen van de paarden afhangen maar het
toevalskarakter moet gewaarborgd zijn : zie KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1.3.b.
Voor de meerspeelersmachines :
-/ De "totale inzet" per spel moet begrensd worden tot een waarde bepaald tijdens de
modelgoedkeuring door gebruik te maken van de volgende formule :
EMax = (4 x 70 / (1 - TR) x TP / 3600) - EMin
EMax
TR
TP
EMin

=
=
=
=

maximale "totale inzet" toegelaten per spel ;
werkelijk herverdelingsgehalte bepaald tijdens de modelgoedkeuring;
minimum speltijd ;
minimale mogelijke inzet per spel

De waarde van EMax, afgerond tot de laagst mogelijke munteenheid, is de maximale "totale
inzet" toegelaten per spel.
-/ Iedere speelpost telt mee als een individuele speelautomaat voor de berekening van het
maximaal aantal machines waarvoor de exploitatie toegestaan is. De speelposten moeten
gegroepeerd zijn en zich dichtbij de paardenrenbaan bevinden. Iedere speelpost moet
individueel geijkt worden en aan een ijkloon onderworpen worden.
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 55. Regels van toepassing op het wheel of
fortune
Het Wheel of fortune is samengesteld uit vier spelen, namelijk:1° Linear Bingo;
2° Area Bingo;
3° Keno;
4° Multicards.
De spelkeuze vindt plaats bij het begin van de partij.
Tien cijfers worden geselecteerd aan de hand van balletjes die lukraak in een van de 25
genummerde vakjes van het grote rad vallen.
Toelichting :
Er moet nagegaan worden of er 25 vakjes, genummerd van 1 tot 25, bestaan.
Er moet nagegaan worden of er10 ballen getrokken zijn.
Het toevalskarakter van de trekkingen moet getoetst worden voor iedere machine, met behulp
van de test beschreven in punt KB 2003/04/8 (09276) (bijlage C) Artikel 1.3.b.
Voor de meerspeelersmachines :
-/ De "totale inzet" per spel moet begrensd worden tot een waarde bepaald tijdens de
modelgoedkeuring door gebruik te maken van de volgende formule :
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EMax = (4 x 70 / (1 - TR) x TP / 3600) - EMin
EMax
TR
TP
EMin

=
=
=
=

maximale "totale inzet" toegelaten per spel ;
werkelijk herverdelingsgehalte bepaald tijdens de modelgoedkeuring;
minimum speltijd ;
minimale mogelijke inzet per spel

De waarde van EMax, afgerond tot de laagst mogelijke munteenheid, is de maximale "totale
inzet" toegelaten per spel.
-/ Iedere speelpost telt mee als een individuele speelautomaat voor de berekening van het
maximaal aantal machines waarvoor de exploitatie toegestaan is. De speelposten moeten
gegroepeerd zijn en zich dichtbij het wiel bevinden. Iedere speelpost moet individueel geijkt
worden en aan een ijkloon onderworpen worden.
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 56.
Video Slot

Regels van toepassing op Reel Slot en

Bij de automaten van het type Reel Slot en Video Slot kruist een horizontale, verticale of
schuine lijn het scherm of een combinatie van deze lijnen of de bijhorende bonusspelen.
Vanaf het ogenblik dat de speler inzet, kan hij door middel van de druktoets Start de rollen,
hetzij reële : Reel Slot, hetzij virtuele : Video Slot, aan het draaien brengen. Wanneer bij het
stopzetten van de rollen de symbolen op een lijn staan zoals bij een van de winnende
combinaties op het bord, wint de speler.
Elk toestel bevat 3 tot 9 rollen.
Toelichting :
De automaat moet 3 tot 9 rollen bevatten.
Indien het venster verdeeld is in bijvoorbeeld 9 velden dan mogen de verticale velden niet
onafhankelijk zijn. Ze moeten vooraf gedefiniëerde "tripletten" vormen, het moet lijken alsof
ze van één enkele rol deel uit maken.
De automaat mag meerdere winstlijnen bevatten : horizontale, verticale, schuine of gebroken
(criss-cross).
Autostart is niet toegelaten. Alle spelen moeten gestart worden door een actie van de speler
(drukknop). De gratis bonusspelen dienen aan deze eis niet te voldoen indien ze deel uit
maken van de aan de gang zijnde partij .
Een tabel moet de mogelijke winsten per type winnende combinatie aanduiden.
De machine mag "alternatieve spelen" voorstellen. De alternatieve spelen moeten aan de
volgende eisen voldoen :
-/ De spelen moeten altijd met het basisspel (rollenspel) beginnen ;
-/ Het alternatief spel mag niet gelijkaardig zijn aan de spelen toegelaten voor
kansspelinrichtingen van de klasse II of III ;
-/ De alternatieve spelen moeten optioneel zijn, de speler mag niet verplicht zijn om ze te
kopen ;
-/ De automatische transfer van de winst van het rollenspel als inzet voor het alternatief spel
is toegelaten ;
-/ Het alternatief spel mag aan de speler voorgesteld worden na elk winnend spel ;
-/ Gedurende het alternatief spel moet de speler meer dan één kans op twee hebben om te
winnen (geen "dubbel of nothing") ;
-/ Het alternatief spel moet neutraal zijn en mag de resultaten van de machine (uurverlies en
herverdelingsgehalte) niet beïnvloeden. Dit houdt in dat, in het gemiddelde, het
herverdelingsgehalte van het alternatief spel gelijk aan 100 % moet zijn ;
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-/ Een alternatief spel mag rechtstreeks een ander alternatief spel volgen op voorwaarde dat
de inzet de 100 € niet overschrijdt en dat er niet meer dan 5 achtereenvolgende
alternatieve spelen zijn.
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 57.

Regels van toepassing op Video Poker

Het pokerspel wordt gespeeld op een scherm, met een gedeelte van een standaard kaartspel of
één of meerdere standaard kaartspelen, naargelang het type van het gekozen spel.
Verschillende jokers zijn toegelaten. Eenmaal de inzet gebeurd is, kunnen, met een druk op de
knop, de kaarten verdeeld worden. Het aantal handen en het aantal kaarten per hand hangt af
van het type gekozen spel. De speler kan bijkomende inzetten plaatsen tijdens het spel. Het
pokerspel kan gespeeld worden op meerdere lijnen. In dit geval moet iedere lijn de regels van
het pokerspel respecteren. Wanneer de speler een beslissing moet nemen, moet de machine
altijd een beslissing presenteren welke zij aanbeveelt. De kaarten mogen door dobbelstenen
vervangen worden voor zover het spel aan alle eisen van het pokerspel voldoet.
Toelichting :
Alle varianten op de spellen dienen te voldoen aan het pokerprincipe.
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 57/1.
pokerspelen.

Regels van toepassing op interactieve

Het interactief pokerspel is een meerspelerstoestel dat maximaal 10 spelers kan ontvangen.
Een randomgenerator verdeelt de virtuele kaarten en het toestel biedt ze aan aan de
aanwezige spelers. De spelregels moeten gelijk zijn aan de pokertafelspelen.
Voor het respecteren van het uurgemiddelde, dient de inzet op deze interactieve pokerspelen
uitsluitend te gebeuren door een individuele en persoonlijke spelerskaart. Het toestel moet,
voor elke partij, de waarden samenvoegen van de speeltijd en het verlies van de speler. Het
toestel moet de toegang verbieden tot het spel voor een speler waarvan het samengevoegd
verlies groter is dan de gestelde limieten.
Voor het interactief pokerspel geldt de verplichte voorwaarde op de automatische kansspelen
van het minimum herverdelingsgehalte van 84 % niet.
Toelichting :
De spelerkaart moet op naam zijn. Een speler mag slechts een enkele kaart hebben.
De speler mag geen toegang tot het spel hebben indien zijn kaart zich niet in de machine
bevindt.
Opmerking : het feit dat men een actieve sessie heeft op de machine ("logged in") wordt beschouwd als zijnde
equivalent aan de aanwezigheid van de kaart in de machine.

Per speler moet de machine de boekhouding verrichten van de volgende elementen :
-/ ST: de gecumuleerde speltijd uitgedrukt in minuten.
-/ GV: de gecumuleerde verliezen uitgedrukt in eurocent. Elke inzet wordt bij deze teller
opgeteld. Elke winst wordt van deze teller afgetrokken.
-/ TP : de periode van toezicht m.a.w. het nummer van het lopende speluur.
(Tijdens het eerste speluur TP = 1 ; tussen het eerste en het tweede speluur TP = 2 ; ...)

Vanaf de opening van de zaal begint TP met de waarde 2 (hetgeen wil zeggen dat het eerste
toezicht gebeurt over een periode van 2 uur).

De waarde van TP is dus :
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-/ 2 wanneer ST begrepen is tussen 0 en 119 ;
-/ 3 wanneer ST begrepen is tussen 120 en 179 ;
-/ 4 wanneer ST begrepen is tussen 180 en 239 ;
-/ en verder op deze manier.
-/ RT : de rustijd uitgedrukt in minuten. Wanneer GV het toegelaten verlies overschrijdt
(TV) gedefinieerd in het artikel 1.7, wordt RT aangevuld met het aantal minuten nodig om
het begin van de toezichtsperiode te bereiken (TP) zodanig dat TV hoger is dan GV. RT
wordt vervolgens minuut per minuut verminderd tot nul.
Zolang dat RT nog geen nul is, mag de speler geen toegang tot het spel krijgen.
De teller ST verhoogt enkel wanneer de kaart zich in de machine bevindt en er een spel bezig
is. De "dode tijden" (periode van inactiviteit tussen de partijen) mogen niet meegerekend
worden, zelfs wanneer de kaart zich in de machine bevindt. Wanneer de speler echter de
machine verlaat (verwijderen van de kaart of logoff) kan de teller ST nog doorgaan te verhogen tot
het einde van de lopende toezichtsperiode (TP).
De machine moet op ieder moment de waarde van de tellers ST, GV, TP en RT kunnen laten
zien.
Indien meerdere machines uitgerust zijn met het spelerskaart principe, kunnen de tellers
gecentraliseerd worden maar ze moeten geregistreerd worden op een onafhankelijke manier
voor iedere machine.
Test gemiddeld uuverlies:
De spelerskaart moet het gemiddeld urverlies garanderen volgens de volgende modaliteiten:
-/ PHMax = maximaal toegelaten uurverlies.
PHMax = 4 x 70 €.
-/ TV = toegelaten verlies tijdens de lopende toezichtsperiode.
TV = TP * PHMax
-/ Bij de opening van de zaal (het uur kan gedefinieerd worden in de parameters van de configuratie van
de machine), worden de tellers GV (gecumuleerde verliezen) en ST (speltijd)
gereinitialiseerd naar nul en TP begint met de waarde 2. De controle gebeurt vervolgens
per periodes van 1 uur.
Uitzondering : indien het spel zich ontvouwt in een wedstrijd, wordt de reinitialisatie van
GV en ST uitgesteld tot het einde van de wedstrijd.
-/ Vanaf wanneer het gecumuleerde verlies van de speler (GV) TV overschrijdt, moet de
machine de toegang tot het spel weigeren tijdens de "rusttijd" (RT) die nodig is om de
volgende TP te bereiken (*). Voorbeeld : indien de lopende toezichtsperiode gelijk is aan
TP(2), moet men TP(3) (hetzij het begin van het 3de uur) wachten. De rusttijd (RT) zal dus
gelijk zijn aan (60 * TP) - ST.
(*) Opmerking : indien GV TV overschrijdt met meer dan PHMax, zal RT moeten berekend worden op deze
wijze dat de nieuwe waarde van TV hoger is dan GV.

Voorbeeld :
PHMax = 280 € ;
Tijdens de twee eerste speluren, TP = 2 ==> TV = 560 € ;
Vanaf het begin van het derde speluur, TP = 3 ==> TV = 840 € ; en verder op deze manier.
Indien, na 40 spelminuten, het gecumuleerde verlies (GV) 560 € (TV) overschrijdt, moet de
machine aan de speler een rusttijd opleggen van (RT) 80 minuten.
Bij de opening van de zaal wordt de kaart gereinitialiseerd op de volgende manier (behalve in
het geval van wedstrijd) :
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-/ GV wordt gereinitialiseerd naar 0 ;
-/ ST wordt gereinitialiseerd naar 0 ;
-/ TP wordt gereinitialiseerd naar 2.
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 58.
Roulette

Regels

van

toepassing

op

Video

Het automatische roulettespel kan van het materiële of het virtuele type zijn.
De winst van het spel wordt bepaald door een spelmogelijkheid die bepaald wordt door het
stoppen van het balletje in één der genummerde vakken.
Eenmaal de inzet is ingebracht, dient de speler een keuze te maken uit een nummer of de
combinatie waarop men wil gokken. Vervolgens brengt de startknop de roulette op gang.
Wanneer het balletje stopt in één der genummerde vakken duidt dit het winnende nummer
aan. De speler wordt betaald volgens zijn winnend nummer.
De materiële roulette bestaat uit een bedekte roulette gelijkend op deze die gebruikt wordt
voor de tafelspelen.
De virtuele roulette wordt gespeeld op een scherm met twee niveaus. Op het eerste niveau
bevindt zich de inzettafel waar de speler zijn virtuele schijven kan schikken. Op het tweede
niveau verschijnt een scherm met het wiel.
Bij de materiële en virtuele roulette kan de trekking gebeuren door middel van teerlingen.
Het gebruik van dobbelstenen verandert niets aan de aard van het spel dat een van het type
roulette blijft.
Toelichting :
-/ De mode "painting" (glijden van de vingers) is niet toegelaten ;
-/ De knop "same bet" (preselectie van de inzet van de voorgaande partij) is toegelaten ;
-/ De knop "same bet" mag het spel starten ;
-/ De knop "rise bet" is toegelaten ;
-/ De preselecterende knoppen (voorbeelden : "Crown", "Neighbour", …) zijn toegelaten.
-/ De waarde van de token mag de 20 € niet overschrijden.
-/ De betaling van de winst mag gebeuren via de afdruk van een ticket.
Bemerking 1: voor de meerspelerroulettes :
-/ iedere speelpost telt mee als een individuele speelautomaat voor de berekening van het
maximaal aantal machines waarvoor de exploitatie toegestaan is. De speelposten moeten
gegroepeerd zijn en, voor de materiële roulettes, zich dichtbij het wiel bevinden. Iedere
speelpost moet individueel geijkt worden en aan een ijkloon onderworpen worden.
-/ de "totale inzet" per spel moet begrensd worden tot een waarde bepaald tijdens de
modelgoedkeuring door gebruik te maken van de volgende formule :
EMax = (4 x 70 / (1 - TR) x TP / 3600) - EMin
EMax
TR
TP
EMin

=
=
=
=

maximale "totale inzet" toegelaten per spel ;
werkelijk herverdelingsgehalte bepaald tijdens de modelgoedkeuring;
minimum speltijd ;
minimale mogelijke inzet per spel

De waarde van EMax, afgerond tot de laagst mogelijke munteenheid, is de maximale "totale
inzet" toegelaten per spel.
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Bemerking 2 : de materiële roulettes moeten, voor elke gespeelde partij : het getrokken
nummer, de waarde van de EMax en de tijd van de partij opslaan. Dit teneinde de verificatie toe
te laten van de toevalsgenerator en de tijdsregelaar van de in dienst zijnde machines. De manier
waarop deze registratie gebeurt wordt vastgelegd tijdens de modelgoedkeuring.
Bemerking 3 : de materiële roulettes kunnen eveneens functioneren in mode "open", met
andere woorden zonder koepel. Het wiel en het balletje worden gelanceerd door een croupier.
In dit geval :
-/ een tijdsregelaar moet verhinderen dat de gemiddelde speltijd niet daalt onder de waarde van
de gemiddelde speltijd die gebruikt is bij de berekening van het maximaal toegestane
gemiddeld uurverlies.
-/ wanneer de roulette niet over een automatische bal-lanceerder beschikt, wordt de test van de
toevalsgenerator voorzien in het KB 2003/04/8 (09276) (Annex C) Artikel 1.3.b vervangen
door een regelmatige controle van de trekkingen met behulp van de registratie beschreven in
bemerking 2
-/ De speler kan kiezen om zijn terminal te connecteren, hetzij met een roulette voorzien van
koepel, hetzij met een "open" roulette. In beide gevallen, moeten de eisen voorzien in het
protocol, (gemiddeld uurverlies, ...) gerespecteerd zijn.
Bemerking 4 : de ‘hybride’ roulettes kunnen beschouwd worden als tafelspelen voor zover de
volgende voorwaarden gerespecteerd worden :
-/ de croupier behoudt de verantwoordelijkheid om de winnende spelers te identificeren
-/ de croupier bepaalt de waarde van de winsten volgens de traditionele tafelspelmethode.
-/ de fiches kunnen virtueel zijn en afgebeeld worden op videoschermen maar het behoort de
croupier toe de noodzakelijke handelingen uit te voeren om de afgebeelde fiches te beheren.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een klavier of een console die de croupier
toelaat de verliezende fiches te ‘recupereren’ en de winnende fiches te verdelen, zoals dat
gebeurt bij reële fiches.
-/de croupier moet een individuele actie uitvoeren, speler per speler (een globale actie voor
meerdere spelers is niet toegelaten) ;
-/ het aantal gewonnen fiches mag door de machine aangeboden worden, maar het is de
verantwoordelijkheid van de croupier om ze te verifiëren.
Opmerking 5 : de multipost "multi-wiel" roulettes, met een gemiddelde speltijd gelijk aan of
groter dan 60 seconden (voor iedere inzet mogelijkheid), mogen de speler toelaten op beide
wielen tegelijkertijd te spelen. De twee wielen moeten zich als twee individuele machines
gedragen (beheer van inzet, winsten, tellers, ...)
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 59.
Jack

Regels van toepassing op Video Black

Het spel black-jack wordt gespeeld op een scherm met een kaartspel van 52
standaardkaarten. Het scherm wordt vernieuwd na elke kaartverdeling.
De kaartendoos kan worden samengesteld uit een maximum van zes spelen van 52 kaarten.
De kaarten hebben dezelfde waarde als bij black-jack op tafel:
- 2/10 : waarde van de kaart
- Boer, Vrouw, Koning : 10
- Aas : 1 of 11
De automaat verdeelt de kaarten en de speler steekt de kaarten goed. Eens de
kaartenverdelingen bepaald, worden de inzetten betaald naargelang de vooraf ingestelde
winnende combinaties. Bij gelijkheid wint noch verliest de speler.
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Toelichting:
De spelregels van de tafel Black-Jack dienen te worden gevolgd.
Voor de meerspeelersmachines :
-/ de "totale inzet" per spel moet begrensd worden tot een waarde bepaald tijdens de
modelgoedkeuring door gebruik te maken van de volgende formule :
EMax = (4 x 70 / (1 - TR) x TP / 3600) - EMin
EMax
TR
TP
EMin

=
=
=
=

maximale "totale inzet" toegelaten per spel ;
werkelijk herverdelingsgehalte bepaald tijdens de modelgoedkeuring;
minimum speltijd ;
minimale mogelijke inzet per spel

De waarde van EMax, afgerond tot de laagst mogelijke munteenheid, is de maximale "totale
inzet" toegelaten per spel.
-/ iedere speelpost telt mee als een individuele speelautomaat voor de berekening van het
maximaal aantal machines waarvoor de exploitatie toegestaan is. De speelposten moeten
gegroepeerd zijn. Iedere speelpost moet individueel geijkt worden en aan een ijkloon
onderworpen worden.
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De machine mag in "hybride" mode werken (full automatiek / semi automatiek met croupier).
In dit geval moeten de volgende eisen vervuld zijn :
-/ Een tijdregelaar moet zorgen dat de gemiddelde tijd per spel boven een minimale waarde
bepaald voor de fabrikant blijft. De proeven moeten bewijzen dat dit het geval is voor alle
acties van de croupier. Het uurverlies is berekend op basis van deze "minimaal gemiddelde
tijd".
-/ De machine moet alle kaart trekking in een log file registreren. Deze file moet kunnen
bewijzen dat de machine aan de eisen betreffende de random generator voor de full
automatiek machines voldoet.
KB 2006/12/03 (09809) (bijlage D) Artikel 60.

Identificatieplaat

Aan de buitenkant van elke kansspelautomaat moet een zichtbare identificatieplaat zijn
aangebracht met het serienummer van de automaat, gegraveerd of gedrukt.
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BIJLAGE A : WET VAN 7 MEI 1999 OP DE KANSSPELEN, DE
KANSSPELINRICHTINGEN EN DE BESCHERMING VAN DE SPELERS
(WOK).

7 MEI 1999. - Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de
spelers (1)
Gecoördineerde tekst :
Belgisch Staatsblad van 30-12-1999, blz. 50040 ;
gewijzigd door KB-20-07-2000 / BS-30-08-2000, blz. 29501
gewijzigd door Wet (rationalisering nationale Loterij) van 19 april 2002 (BS van 04/05/2002)
gewijzigd door KB-04-04-2003 / BS-18-04-2003, blz. 19810
gewijzigd door Programmawet van 8 april 2003 (Artikel 143 tot 146 ; BS van 17/04/2003)
gewijzigd door de wet van 10 januari 2010 / BS-01-02-2010 blz. 4309
Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en
de bescherming van de spelers
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet,
behoudens wat de artikelen betreft in Hoofdstuk II, die een aangelegenheid regelen als
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.
Art. 2. Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder :
1° kansspelen : elk spel, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het
verlies van deze inzet door minstens één der spelers, hetzij een winst van om het even welke
aard voor minstens één der spelers of inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het
toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de
bepaling van de winstgrootte;
2° exploiteren : in werking stellen of houden, installeren of instandhouden van één of
meerdere kansspelen of kansspelinrichtingen;
3° kansspelinrichting : de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden
geëxploiteerd;
4° speelzaal : plaats in de kansspelinrichting waar de kansspelen worden geëxploiteerd.
5° weddenschap: kansspel waarbij elke speler een inzet inbrengt en waarbij winst of verlies
wordt opgeleverd die niet afhangt van een daad gesteld door de speler, maar van de
verwezenlijking van een onzekere gebeurtenis die zich voordoet zonder tussenkomst van de
spelers;
6° onderlinge weddenschap: weddenschap waarbij een organisator als tussenpersoon optreedt
tussen de verschillende spelers die tegen elkaar spelen, waarbij de inzetten worden
samengevoegd en verdeeld tussen de winnaars, na afhouding van een percentage bestemd
voor de betaling van de taks op de spelen en weddenschappen, voor het dekken van de
organisatiekosten en voor het zich toekennen van een winst;
7° weddenschap tegen notering: weddenschap waarbij een speler wedt op het resultaat van
een bepaald feit en waarbij het bedrag van de opbrengst wordt bepaald in functie van een
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bepaalde vaste of conventionele notering en waarbij de organisator persoonlijk gehouden is
het bedrag van de winst te betalen aan de spelers;
8° media: elke radio- of televisiezender, en elk dagblad of tijdschrift waarvan de
maatschappelijke zetel van de exploitant of uitgever gevestigd is in de Europese Unie;
9° mediaspel: kansspel waarvan de exploitatie gebeurt via de media;
10° informatiemaatschappij-instrumenten: elektronische apparatuur voor de verwerking, met
inbegrip van digitale compressie, en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio,
optische middelen of andere elektromagnetische middelen worden verzonden, doorgeleid en
ontvangen.
Art. 3. Geen kansspelen in de zin van deze wet zijn :
1. de sportbeoefening;
2. spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om
maximaal vijf keer gratis verder te spelen;
3. kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend buiten de kansspelinrichtingen klasse I en II,
alsook spelen uitgebaat door pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding van
kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder soortgelijke omstandigheden, alsook
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 een vereniging zonder winstgevend oogmerk ten behoeve
van een sociaal of liefdadig doel, en die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de
speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren.
De Koning bepaalt in toepassing van de punten 2 en 3 de nadere voorwaarden van het soort
inrichting, het soort spel, het bedrag van de inzet, het voordeel dat kan worden toegekend en
het gemiddeld uurverlies.
Art. 3bis. Deze wet is niet van toepassing op de loterijen in de zin van de wet van 31
december 1851 op de loterijen en van de artikelen 301, 302, 303 en 304 van het Strafwetboek,
noch op de openbare loterijen, en wedstrijden bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de wet
van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.
Art. 4. §1. Het is eenieder verboden om, zonder voorafgaande vergunning van de
Kansspelcommissie overeenkomstig deze wet toegestaan en behoudens de uitzonderingen
door de wet bepaald, een kansspel of kansspelinrichting te exploiteren, onder welke vorm, op
welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook.
§2. Het is eenieder verboden deel te nemen aan een kansspel, de exploitatie van een kansspel
of kansspelinrichting te vergemakkelijken, reclame te maken voor een kansspel of
kansspelinrichting of spelers te werven voor een kansspel of kansspelinrichting wanneer de
betrokkene weet dat het gaat om de exploitatie van een kansspel of kansspelinrichting die niet
is vergund in toepassing van deze wet.
§ 3. Het is eenieder verboden deel te nemen aan enig kansspel indien de betrokkene een
rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan.
Art. 6. De kansspelinrichtingen worden in vier klassen ingedeeld, te weten de
kansspelinrichtingen klasse I of casino's, de kansspelinrichtingen klasse II of
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speelautomatenhallen, de kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden, en de
kansspelinrichtingen klasse IV of plaatsen uitsluitend bestemd voor het aannemen van
weddenschappen,
naargelang van de aard en het aantal kansspelen dat in de
kansspelinrichting mag worden geëxploiteerd, van het maximumbedrag van de inzet, het
verlies en de winst van de spelers en gokkers bij elk kansspel en van de aard van de in de
respectieve inrichtingen toegestane nevenactiviteiten.
Het aantal kansspelinrichtingen I, II en IV is beperkt. Indien een vergunning voor de
exploitatie van een kansspelinrichting klasse I, II of IV openvalt, kunnen aanvragen tot het
verkrijgen van een vergunning worden ingediend. De Koning bepaalt de wijze van
bekendmaking van een openstaande vergunning alsmede de wijze en termijn van indiening
van de aanvraag evenals de criteria die erop gericht zijn de orde van voorrang te bepalen en
welke minstens betrekking hebben op de lokalisatie van de inrichting en de modus operandi
van de exploitatie.
Art. 7. De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit per klasse van
kansspelinrichting de lijst van kansspelen en het aantal kansspelen waarvan de exploitatie is
toegestaan onder de voorwaarden van deze wet. De kansspelcommissie geeft hiervoor een
advies binnen een termijn van drie maanden.
Art. 8. De Koning bepaalt voor elk kansspel geëxploiteerd in een kansspelinrichting klasse II,
III en IV, met uitzondering van de weddenschappen, evenals voor elk kansspel geëxploiteerd
via informatiemaatschappij-instrumenten en voor elk kansspel geëxploiteerd via de media, per
speelkans het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers. Hij kan
tevens het maximumbedrag bepalen dat een speler mag verliezen per door Hem vastgestelde
speelduur.
In de kansspelinrichtingen klasse II zijn alleen de kansspelen toegestaan waarvan vaststaat dat
de speler gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 25 euro.
In de kansspelinrichtingen klasse III zijn alleen de kansspelen toegestaan waarvan vaststaat
dat de speler gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 12.50 euro.
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.
De Koning kan zulks ook bepalen voor kansspelen geëxploiteerd in een kansspelinrichting
klasse I.
Het is steeds verboden om twee of verschillende apparaten op elkaar aan te sluiten met het
oog op het toekennen van één prijs.
De bedragen van de kansspelen bedoeld in dit artikel worden geïndexeerd op de door de
Koning te bepalen wijze.
HOOFDSTUK II. - De kansspelcommissie
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Art. 9. Bij de Federale Overheidsdienst Justitie wordt onder de benaming «
kansspelcommissie » hierna de commissie genoemd, een advies-, beslissings- en
controleorgaan inzake kansspelen opgericht waarvan de zetel in het administratieve
arrondissement Brussel-Hoofdstad is gevestigd.
De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat.
Art. 10.
§1. De Commissie is samengesteld uit volgende leden: een voorzitter, 12 vaste leden, en 12
plaatsvervangende leden. De leidinggevende van het secretariaat woont met raadgevende stem
de commissie bij.
§ 2. Naast de voorzitter telt de commissie volgende leden :
- een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van Justitie;
- een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van Financiën;
- een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van
Economische Zaken;
- een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van
Binnenlandse Zaken;
- een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van
Volksgezondheid.
- een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister tot wiens
bevoegdheid de Nationale Loterij behoort.
De vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers worden op voordracht van de betrokken
ministers door de Koning benoemd.
Het mandaat van de leden wordt beëindigd op het moment dat in hun vervanging wordt
voorzien.
§ 3. De voorzitter wordt op voordracht van de minister van Justitie bij een in de Ministerraad
overlegd besluit door de Koning benoemd uit de Nederlandstalige en Franstalige magistraten
die overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken het bewijs van de kennis van de Franse, respectievelijk Nederlandse taal
hebben geleverd.
De voorzitter oefent zijn ambt voltijds uit.
Hij mag tijdens de duur van zijn mandaat geen andere beroepsbezigheid uitoefenen.
De voorzitter van de commissie behoudt als magistraat zijn plaats op de ranglijst. Gedurende
zijn opdracht wordt hij geacht zijn ambt te hebben uitgeoefend. De bepalingen inzake
inruststelling en pensioen zijn op hem van toepassing. In de vervanging van de magistraat
wordt voorzien door een benoeming in overtal overeenkomstig de bepalingen van het
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Gerechtelijk Wetboek. Wanneer het een korpschef betreft, wordt in zijn vervanging voorzien
door de benoeming in overtal van een magistraat uit de onmiddellijk lagere rang. De
voorzitter wordt van rechtswege gedetacheerd.
De voorzitter blijft zijn wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen genieten.
De voorzitter ontvangt daarnaast een jaarlijkse weddetoelage van 15.000 euro niet
geïndexeerd, onverminderd de eventuele taalpremie.
§ 4. De voorzitter en de vaste en plaatsvervangende leden van de commissie worden
aangewezen voor een termijn van zes jaar, die eenmaal kan worden verlengd voor een termijn
van zes jaar. Ten vroegste drie jaar na het einde van hun opdracht kunnen de leden en hun
plaatsvervangers zich opnieuw kandidaat stellen voor het ambt dat zij hebben uitgeoefend. Zij
kunnen worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, die niet kan worden verlengd.
§ 5. Met uitzondering van de voorzitter ontvangen de commissieleden en hun
plaatsvervangers per vergadering reis- en verblijfkosten, alsook presentiegeld, waarvan de
Koning het bedrag vaststelt.
§ 6. De commissie voert haar opdrachten in alle onafhankelijkheid uit.
Art. 11. Om tot voorzitter, vast of plaatsvervangend lid van de commissie te worden benoemd
en het te blijven, moet men:
1. Belg zijn;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten en van onberispelijk gedrag zijn;
3. de volle leeftijd van 35 jaar bereikt hebben;
4. zijn woonplaats in België hebben;
5. geen functie uitoefenen of hebben uitgeoefend in een kansspelinrichting of geen
persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang, van welke aard ook, hebben of hebben
gehad voor zichzelf, voor een echtgeno(o)t(e) of een samenwonende partner, of voor een
familielid of een verwant tot in de vierde graad, in de exploitatie van een dergelijke inrichting
of in een andere vergunningsplichtige activiteit die bedoeld is in deze wet;
6. geen titularis zijn van een verkozen mandaat op gemeentelijk, provinciaal, regionaal of
federaal vlak;
7. sedert ten minste tien jaar een academisch, juridisch, administratief, technisch, economisch
of sociaal ambt uitoefenen;
8. geen lid van het secretariaat van de commissie zijn.
De voorzitter, vaste en plaatsvervangende leden mogen gedurende een termijn van vijf jaar na
de beëindiging van hun mandaat geen functie uitoefenen in een kansspelinrichting of enig
persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang, van welke aard ook, hebben voor zichzelf,
voor een echtgeno(o)t(e) of een wettelijk samenwonende partner noch voor een familielid of
een verwant tot in de vierde graad in de exploitatie van een dergelijke inrichting of in een
andere vergunningsplichtige activiteit die bedoeld is in deze wet.
Art. 12. De functie van voorzitter wordt open verklaard wanneer de titularis ervan sedert meer
dan zes maanden afwezig is, of wanneer zijn mandaat vroegtijdig ten einde is gekomen.
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Ingeval de voorzitter gedurende meer dan drie maanden afwezig is, kan de minister van
Justitie tijdelijk in zijn vervanging voorzien. Bij verhindering van de voorzitter wordt hij
vervangen door een lid dat de commissie onder haar leden aanwijst.
Art. 13. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie mogen niet aanwezig zijn
bij een beraadslaging over zaken waarbij zij een persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks
belang, van welke aard ook, hebben voor zichzelf, voor een echtgeno(o)te of een
samenwonende partner noch voor een familielid of een verwant tot in de vierde graad.
Art. 14. De Koning bepaalt de organisatie, de samenstelling en de werking van het
secretariaat.
Art. 15. § 1. Voor de uitvoering van haar taken kan de commissie een beroep doen op
deskundigen.
Zij kan een of meer personeelsleden van haar secretariaat belasten met de uitvoering van een
onderzoek ter plaatse. De leden van het secretariaat, die rijksambtenaar zijn en die te dien
einde door de Koning zijn aangewezen, hebben de hoedanigheid van officier van gerechtelijke
politie, hulpofficier van de procureur des Konings, nadat zij de volgende eed hebben afgelegd
: « Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten
van het Belgische volk. ».
De bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de procureur
des Konings, kunnen slechts uitgeoefend worden met het oog op het opsporen en vaststellen
van de inbreuken gepleegd op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.
In het kader van de uitoefening van hun functie kunnen zij :
1° op elk ogenblik van de dag of nacht, binnentreden in de inrichtingen, ruimten, plaatsen
waar zich onderdelen van het informaticasysteem bevinden die worden gebruikt voor de
exploitatie van kansspelen en vertrekken waar zij voor het vervullen van hun opdracht
toegang moeten hebben; tot de bewoonde ruimten hebben ze evenwel enkel toegang indien zij
redenen hebben om te geloven dat een inbreuk op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt
gepleegd en met een voorafgaande toelating van de rechter in de politierechtbank;
2. overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook alle dienstige
vaststellingen doen en eisen dat hen alle documenten worden overhandigd die nuttig kunnen
zijn in het kader van hun onderzoek;
3. zich door de exploitanten en hun personeel, alsook door de politiediensten en de
administratieve overheidsdiensten alle bijkomende inlichtingen doen bezorgen die zij nuttig
achten;
4. alle voorwerpen, inzonderheid documenten, stukken, boeken en kansspelen, in beslag
nemen die kunnen dienen als overtuigingsstuk betreffende een inbreuk op deze wet en haar
uitvoeringsbesluiten of die nodig zijn om mededaders of medeplichtigen op te sporen;
5. een beroep doen op de bijstand van politiediensten.
§ 2. De politieambtenaar of de in § 1 bedoelde met het onderzoek belaste ambtenaren die een
inbreuk vaststellen op de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten, zenden het
origineel van het proces-verbaal over aan het bevoegde parket.
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Een afschrift van het betreffende proces-verbaal wordt overgezonden aan de commissie
evenals aan de persoon die een inbreuk heeft gepleegd op deze wet of haar
uitvoeringsbesluiten, met uitdrukkelijke vermelding van de datum waarop het origineel werd
toegestuurd of ter hand werd gesteld aan de procureur des Konings.
Het proces-verbaal dat door de in de paragraaf 1 bedoelde ambtenaren werd opgesteld inzake
inbreuken op deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan, heeft bewijskracht tot het tegendeel
bewezen is.
Wanneer de commissie kennis heeft van een inbreuk op de toepassing en naleving van deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten, mag zij eisen dat de politiediensten en administratieve
diensten van de Staat, haar alle bijkomende inlichtingen die zij voor de vervulling van haar
opdracht nodig acht, meedelen binnen de door haar bepaalde termijn op voorwaarde dat die
diensten daarvoor vooraf de toestemming van de procureur des Konings hebben verkregen.

Art. 15/1. §1. Indien de procureur des Konings, binnen een termijn van zes maanden, te
rekenen van de dag van ontvangst van het origineel van het proces-verbaal, geen mededeling
doet aan de commissie of deze laat weten dat, zonder het bestaan van de inbreuk in twijfel te
trekken, geen gevolg zal worden gegeven aan de feiten, kan de commissie toepassing maken
van artikel 15/3.
§2. Indien de procureur des Konings, binnen de in § 1 gestelde termijn, de commissie ter
kennis brengt dat een vervolging zal worden ingesteld of dat hij van oordeel is dat geen
toereikende bezwaren voorhanden zijn, vervalt de mogelijkheid voor de commissie om
toepassing te maken van artikel 15/3.
Art. 15/2. De commissie kan bij gemotiveerde beslissing aan iedere natuurlijke of
rechtspersoon, die een inbreuk pleegt op deze wet of op haar uitvoeringsbesluiten,
waarschuwingen richten, de vergunning voor een bepaalde tijd schorsen of intrekken en een
voorlopig of definitief verbod van exploitatie van één of meer kansspelen opleggen.
Art. 15/3. §1. Onverminderd de maatregelen bepaald in artikel 15/2, kan de commissie,
ingeval van inbreuk op de artikelen 4, 8, 26, 27, 46, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 54, 58, 60, 62, en
onder de voorwaarden bepaald in artikel 15/1, §1, aan de daders een administratieve geldboete
opleggen.
§ 2. Het minimumbedrag en het maximumbedrag van de administratieve geldboete komen
respectievelijk overeen met het minimumbedrag en het maximumbedrag, verhoogd met de
opdecimes, van de strafrechtelijke geldboete, bepaald bij deze wet, die hetzelfde feit
sanctioneert.
De omvang van de administratieve geldboete is evenredig ten aanzien van de ernst van de
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling.
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§3. De beslissing van de commissie bepaalt het bedrag van de administratieve boete en is met
redenen omkleed.
§4. De kennisgeving van de beslissing waarbij het bedrag van de administratieve boete, wordt
vastgesteld, doet de strafvordering vervallen.
§ 5. De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete kan niet meer worden
genomen vijf jaar na het feit dat de bij deze wet vastgestelde inbreuken oplevert.
Art. 15/4. De maatregelen bepaald bij de artikelen 15/2 en 15/3 kunnen door de commissie
worden genomen, nadat de betrokkene de mogelijkheid geboden is zijn verweermiddelen naar
voor te brengen.
De betrokkene wordt daartoe bij een ter post aangetekende brief verzocht zijn
verweermiddelen in te dienen. Deze brief vermeldt de volgende gegevens:
1° de referenties van het proces-verbaal tot vaststelling van de inbreuk en houdende het relaas
van de feiten die deze inbreuken opleveren;
2° het recht om binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van de dag van de
kennisgeving van de aangetekende brief:
hetzij zijn verweermiddelen schriftelijk in te dienen;
hetzij de aanvraag te doen om ze de mondeling in te dienen.
3° het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman;
4° de mogelijkheid tot inzage van het dossier, alsmede het adres en de openingsuren van de
dienst waar hij hiervoor terecht kan;
5° het postadres en e-mail adres van de kansspelcommissie met het oog op het indienen van
zijn verweermiddelen.
Indien de betrokkene verzuimd heeft om de aangetekende brief bij de post af te halen binnen
de vastgestelde termijn, kan de commissie hem bij gewone brief nog een tweede uitnodiging
toesturen om zijn verweermiddelen in te dienen.
Deze tweede uitnodiging doet geen nieuwe termijn van dertig dagen lopen voor het indienen
van de verweermiddelen.
Art. 15/5. §1. De verweermiddelen kunnen schriftelijk, inbegrepen via e-mail, worden
ingediend.
§2. Zij kunnen ook mondeling worden ingediend. Ingeval de betrokkene zijn
verweermiddelen mondeling wil naar voor brengen, wordt hij gehoord, nadat hij de
commissie hierom binnen de termijn zoals bepaald in artikel 15/4, tweede lid, 2°, heeft
verzocht.
De commissie kan daartoe aparte kamers samenstellen die bestaan uit de voorzitter en twee
vaste leden.
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De daartoe opgerichte kamer van de commissie, nodigt bij een ter post aangetekende brief, de
betrokken rechtspersoon of natuurlijke persoon uit op de hoorzitting.
De betrokkene kan, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de in het vorige lid
bedoelde kamer, eenmalig om een uitstel van de hoorzitting verzoeken.
De kamer bepaalt de nieuwe datum waarop het dossier zal behandeld worden, zonder dat een
bijkomend uitstel mogelijk is.
De leden van de kamer die de betrokkene hebben gehoord, stellen een omstandig verslag op
van het verhoor. Een afschrift van dit verslag wordt, bij een ter post aangetekende brief,
meegedeeld aan de betrokkene. Na ontvangst van dit afschrift, beschikt de persoon tegen wie
de procedure loopt, over een termijn van vijftien dagen om zijn opmerkingen hieromtrent toe
te zenden aan de commissie.
Art. 15/6. § 1. De commissie beraadslaagt en doet uitspraak binnen een termijn van twee
maanden.
Deze termijn neemt een aanvang hetzij na ontvangst van de overeenkomstig artikel 15/5, §1,
ingediende schriftelijke verweermiddelen, hetzij na het verstrijken van de in artikel 15/5, §2,
laatste lid, bedoelde termijn van 15 dagen ingeval de verweermiddelen mondeling worden
ingediend.
De leden van de kamer welke de persoon hebben verhoord, mogen deelnemen aan deze
beraadslaging en hebben stemrecht.
§2. De beslissing is met redenen omkleed en wordt bij een ter post aangetekende brief ter
kennis gebracht van de betrokkene.
Art. 15/7. § 1. De betrokkene die de beslissing waarbij door de commissie een administratieve
geldboete wordt opgelegd, betwist, kan binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de
kennisgeving van de beslissing van de commissie, door middel van een verzoekschrift, beroep
instellen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, die
zetelt met volle rechtsmacht.
§2. Het beroep schorst de uitwerking van de beslissing van de commissie.
§3. Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg is alleen een voorziening in
cassatie mogelijk.
§4. Onverminderd hetgeen bepaald is in de vorige paragrafen, zijn de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg.
Art. 15/8. De Koning bepaalt de wijze van inning en invordering van de opgelegde
administratieve geldboete.
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De geïnde administratieve geldboetes worden gestort aan de Schatkist.
Art. 16. De commissie moet ieder jaar bij de wetgevende kamers en bij de ministers van
Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Volksgezondheid een
verslag over haar werkzaamheden indienen.
Art. 17. Onverminderd artikel 15, § 2, zijn de leden van de commissie en het secretariaat en
de deskundigen om wiens medewerking is verzocht, verplicht om de feiten, de handelingen of
de inlichtingen waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis hebben, geheim te houden
zowel tijdens het mandaat als na het verstrijken ervan.
Inbreuken op deze bepaling worden gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van het
Strafwetboek.
Art. 18. Artikel 327 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangevuld met
een § 6, luidende :
« § 6. De kansspelcommissie als bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, moet de minister van
Financiën er onverwijld van in kennis stellen dat zij bij een orgaan dat zij controleert,
concrete elementen heeft vastgesteld die vermoedelijk wijzen op het bestaan of op de
voorbereiding van een mechanisme, gericht op fiscale fraude; ».
Art. 19. § 1 De oprichtings-, personeels- en werkingskosten van de commissie en haar
secretariaat komen volledig ten laste van de houders van de vergunningen klasse A, A+, B,
B+, C, E, F1, F1+, G1 en G2.
De jaarlijkse bijdrage aan het Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast bedoeld
in artikel 20, § 2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de
mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen evenals
de bijdrageverhoging bedoeld in artikel 20bis, vierde lid, van dezelfde wet, zijn ten laste van
de kansspelinrichtingen.
De bijdrage van de vergunninghouder klasse F2 is verschuldigd door de houder van de
vergunning klasse F1 voor wiens rekening de weddenschappen worden aangenomen.
Voor de houders van een vergunning klasse C en F2 dient de bijdrage te worden betaald vóór
de vergunning wordt toegekend. Het bedrag ervan komt overeen met dat van een bijdrage die
de volledige duur van de vergunning dekt.

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de bijdrage van de houders van
een vergunning klasse A, A+, B, B+ C, E, F1, F1+, G1 en G2 in de werkings-, personeels- en
oprichtingskosten van de kansspelcommissie, alsook de jaarlijkse bijdrage en, desgevallend,
de bijdrageverhoging aan het Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast
verschuldigd door de kansspelinrichtingen
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De Koning legt aan de wetgevende kamers een ontwerp van wet voor dat gericht is op de
bekrachtiging van het besluit uitgevaardigd ter uitvoering van het vorige lid.
§2. In het kader van de begroting van de Federale Overheidsdienst Justitie wordt een fonds
van de kansspelcommissie ingesteld. Het fonds wordt gespijsd met de retributies bedoeld in
§1, die de houders van vergunningen van de klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 en G2
betalen als bijdrage in de oprichtings-, personeels- en werkingskosten van de commissie en
van het secretariaat ervan.
Art. 20. Op verzoek van de betrokken ministers of van het parlement brengt de commissie
advies uit over wetgevende of regelgevende initiatieven met betrekking tot de in deze wet
bedoelde aangelegenheden.
De commissie controleert
uitvoeringsbesluiten.

de

toepassing

en

naleving

van

deze

wet

en

haar

Voor de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld treedt de kansspelcommissie op als
controlerende en toezichthoudende instantie, zoals bedoeld in de artikelen 21 en 22 van deze
wet.
De commissie ontvangt klachten op de door de Koning bepaalde wijze.
Art. 21. § 1. De commissie spreekt zich uit, bij een met redenen omklede beslissing, over de
aanvragen tot toekenning van de vergunningen die in deze wet worden voorzien.
§ 2. Bij haar uitspraak gaat de commissie na of al de door deze wet bepaalde voorwaarden
met betrekking tot de aanvrager en de beoogde vergunning zijn vervuld.
§ 3. De commissie kan de aanvrager horen vooraleer zich uit te spreken over de aanvraag.
Indien de aanvrager zulks wenst, moet hij door de commissie worden gehoord.
In alle gevallen heeft de aanvrager het recht zich te laten bijstaan door een raadsman.
Art. 22. Binnen een maand na haar oprichting, stelt de commissie haar intern reglement op,
dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ministers van Economische Zaken,
Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Volksgezondheid.
De commissie beraadslaagt slechts dan op geldige wijze, wanneer ten minste de meerderheid
van haar leden aanwezig is. Zij beslist bij volstrekte meerderheid. Bij staking van de stemmen
is de stem van de voorzitter of bij zijn afwezigheid, van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
De plaatsvervangende leden nemen slechts deel aan de beraadslaging als ze een vast lid
vervangen.
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Art. 23. De Koning bepaalt de modaliteiten van de organisatie en de werking van de
commissie.
Art. 24. De commissie ontmoet ten minste eenmaal per jaar de vertegenwoordigers van de
exploitanten, alsmede de vertegenwoordigers van de werknemers van de exploitanten, in een
overlegcomité, waarvan de samenstelling en de werking door de Koning worden vastgesteld.

HOOFDSTUK III. – Vergunningen
Art. 25. Er bestaan negen klassen van vergunningen en drie aanvullende vergunningen:
1. de vergunning klasse A staat, voor hernieuwbare periodes van vijftien jaar, onder de door
haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse I of casino;
1/1. de aanvullende vergunning klasse A+ staat, onder de voorwaarden die zij bepaalt, de
exploitatie toe van kansspelen, door middel van informatiemaatschappij-instrumenten;
2. de vergunning klasse B staat, voor hernieuwbare periodes van negen jaar, onder de door
haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse II of
speelautomatenhal;
2/1. de aanvullende vergunning klasse B+ staat, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de
exploitatie toe van kansspelen, door middel van informatiemaatschappij-instrumenten;
3. de vergunning klasse C staat, voor hernieuwbare periodes van vijf jaar, onder de door haar
bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse III of
drankgelegenheid;
4. de vergunning klasse D staat, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de houder ervan
toe een beroepsactiviteit, van welke aard ook, uit te oefenen in een kansspelinrichting klasse I,
II of IV;
5. de vergunning klasse E staat, voor hernieuwbare periodes van tien jaar, onder de door haar
bepaalde voorwaarden, de verkoop, de verhuur, de leasing, de levering, de
terbeschikkingstelling, de invoer, de uitvoer en de productie van kansspelen, de diensten
inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen toe;
6. de vergunning klasse F1 staat, voor hernieuwbare periodes van negen jaar, onder de door
haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van de inrichting van weddenschappen;
6/1. de aanvullende vergunning klasse F1+ staat, onder de door haar bepaalde voorwaarden,
de exploitatie toe van de inrichting van weddenschappen via informatiemaatschappijinstrumenten;

Blz. 40 van 86

Keuringsprotocol Kansspelautomaten (klasse I)
Versie 3.6

Metrologische Dienst
ste
1 november 2015

7. de vergunning klasse F2 staat, voor hernieuwbare periodes van drie jaar, onder de door haar
bepaalde voorwaarden, de aanneming van weddenschappen voor rekening van de houder van
een vergunning klasse F1 toe in een vaste of mobiele kansspelinrichting klasse IV. Deze
vergunning staat eveneens het aannemen van weddenschappen toe buiten een
kansspelinrichting klasse IV voor de in artikel 43/4, § 5, 1° en 2° bedoelde gevallen. Ook voor
deze vergunning worden hernieuwbare periodes van drie jaar ingesteld.
8. de vergunning G1 staat, voor hernieuwbare periodes van vijf jaar, onder de door haar
bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van kansspelen in televisieprogramma’s via
nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden.
9. de vergunning G2 staat, voor een periode van een jaar, onder de door haar bepaalde
voorwaarden, de exploitatie toe van kansspelen via de media, andere dan die welke worden
opgenomen in televisieprogramma’ via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan die een
totaalprogramma inhouden.
Art. 26. Het is éénieder verboden een toegekende vergunning over te dragen.
Art. 27. Het is een zelfde natuurlijke of rechtspersoon verboden de vergunningen klasse A,
A+, B, B+, C, D, F1, F1+, F2, G1 en G2 enerzijds en de vergunning klasse E anderzijds
rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door bemiddeling van een natuurlijke of
rechtspersoon te cumuleren.
De houders van een vergunning klasse A, B, C , F1 of F2 kunnen kansspelen, bestemd en
gebruikt voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse I, II, III en IV en die als
dusdanig werden of worden afgeschreven, overdragen om niet of onder bezwarende titel, mits
voorafgaandelijke inlichting en toestemming van de commissie.

HOOFDSTUK IV. - Kansspelinrichtingen
Afdeling I. - Kansspelinrichtingen klasse I of casino's
Art. 28. Kansspelinrichtingen klasse I of casino's zijn inrichtingen waarin de door de Koning
toegestane al dan niet automatische kansspelen worden geëxploiteerd en socio-culturele
activiteiten zoals voorstellingen, tentoonstellingen, congressen en horeca-activiteiten worden
georganiseerd.
Art. 29. Het totaal aantal toegestane kansspelinrichtingen klasse I is beperkt tot 9.
Een kansspelinrichting klasse I kan slechts worden geëxploiteerd op het grondgebied van de
gemeenten Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namen,
Oostende, Spa en een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na
advies van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, duidt de Koning, bij een in de Ministerraad
overlegd besluit, op basis van de vestigings- en infrastructuurmogelijkheden, alsook van de
sociale impact van de vestiging van een kansspelinrichting klasse I, de gemeente aan tussen
de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die zich daarvoor kandidaat hebben
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gesteld en dit bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de minister van Justitie,
binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet.
Per gemeente kan slechts één kansspelinrichting klasse I worden geëxploiteerd. Daartoe zal
elke gemeente een concessieovereenkomst afsluiten met een kandidaat-exploitant.
De Koning kan bij een in de Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden bepalen waaraan
de concessieovereenkomst dient te voldoen.
Art. 31. Om een vergunning klasse A te kunnen verkrijgen moet de aanvrager:
1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese
Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, die geen vereniging zonder winstoogmerk mag
zijn, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese
Unie bezitten;
2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten
genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun
burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan
de vereisten van de functie;
3. een concessieovereenkomst voorleggen, die met de gemeentelijke overheid van de
gemeente waar de kansspelinrichting klasse I zou worden gevestigd, gesloten is onder de
voorwaarde dat de vergunning klasse A wordt verkregen;
4. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht en de commissie
te allen tijde nauwgezet alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de
transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere
wijzigingen daaromtrent te controleren.
5. ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van
handelsonderneming;
6. een advies overleggen uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën, waaruit blijkt
dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingschulden heeft voldaan.
Art. 32. Om houder van een vergunning klasse A te kunnen blijven, moet de aanvrager niet
alleen blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in artikel 31, maar tevens:
1. indien het gaat om een natuurlijk persoon die op enigerlei wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie
van een kansspelinrichting klasse I, te allen tijde op ondubbelzinnige wijze door de commissie
kunnen worden geïdentificeerd en bij de commissie gekend zijn;
2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke personen die op enigerlei
wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon
deelnemen aan de exploitatie van een kansspelinrichting klasse I, te allen tijde op
ondubbelzinnige wijze te identificeren en de identiteit van die personen te kennen;
3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar te allen tijde de mogelijkheid
bieden de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de
latere wijzigingen daaromtrent te controleren.
4. de speelzaal op zodanige wijze volledig en strikt scheiden van de ruimten in het casino die
een andere bestemming hebben, alsook van de voor het publiek toegankelijke ruimten buiten
het casino, dat de kansspelen van buiten de speelzaal niet kunnen worden gezien; het is de
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exploitant evenwel toegestaan in de speelzaal een bar of een restaurant uit te baten of zulks
aan een derde die een vergunning klasse D heeft, toe te vertrouwen.
5. De kansspelen of kansspelinrichtingen waarvoor een vergunning is verleend daadwerkelijk
exploiteren.
Art. 33. De Koning bepaalt :
1. de vorm van de vergunning klasse A;
2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en
onderzocht;
3. de wijze waarop kansspelinrichtingen klasse I moeten werken en worden beheerd, met dien
verstande dat zowel met betrekking tot de spelverrichtingen als tot de andere activiteiten die
de kansspelinrichting uitoefent, een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd;
4. de werkingsregels van de kansspelen;
5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, inzonderheid door middel van een
passend informaticasysteem.
Afdeling II - Kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen
Art. 34. De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen zijn inrichtingen waar
uitsluitend de door de Koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd.
Er worden ten hoogste 180 kansspelinrichtingen klasse II toegestaan.
De uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden krachtens een convenant
dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. De
beslissing om een dergelijk convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid
van de gemeente. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook
de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen
van de kansspelinrichtingen klasse II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.
Art. 36. Om een vergunning klasse B te kunnen verkrijgen moet de aanvrager:
1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese
Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het
recht van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten
genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun
burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan
de vereisten van de functie;
3. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht en de commissie
te allen tijde nauwgezet alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de
transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere
wijzigingen daaromtrent te controleren;
4. ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse II niet gevestigd wordt in de nabijheid van
onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht,
plaatsen waar erediensten worden gehouden en gevangenissen;
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5. het convenant kunnen voorleggen dat werd gesloten tussen de kansspelinrichting klasse II
en de gemeente waar die inrichting gevestigd is onder de voorwaarde dat de vergunning van
klasse B wordt verkregen.
6. ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van
handelsonderneming.
7. een advies overleggen uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën waaruit blijkt
dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingschulden heeft voldaan.
Art. 37. Om houder van een vergunning klasse B te kunnen blijven, moet de aanvrager niet
alleen blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het artikel 36, maar tevens :
1. indien het gaat om een natuurlijke persoon die op enigerlei wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie
of zorgt voor de huisvesting van een kansspelinrichting klasse II, te allen tijde op
ondubbelzinnige wijze door de commissie kunnen worden geïdentificeerd en bij de commissie
gekend zijn;
2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke personen die op enigerlei
wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon
deelnemen aan de exploitatie of zorgen voor de huisvesting van een kansspelinrichting klasse
II, te allen tijde op ondubbelzinnige wijze te identificeren en de identiteit van die personen te
kennen;
3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar te allen tijde de mogelijkheid
bieden de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de
latere wijzigingen daaromtrent te controleren;
4. de speelzaal op zodanige wijze volledig en strikt scheiden van de ruimten in de
spelinrichting klasse II die een andere bestemming hebben, alsook van de voor het publiek
toegankelijke ruimten buiten de spelinrichting, dat de kansspelen van buiten de speelzaal niet
kunnen worden gezien; de exploitant mag in de speelzaal geen bar of restaurant uitbaten, noch
zulks aan een derde toevertrouwen.
5. de kansspelen of kansspelinrichtingen waarvoor een vergunning is verleend daadwerkelijk
exploiteren in de zin van artikel 2, 2°, van deze wet.
Art. 38. De Koning bepaalt :
1. de vorm van de vergunning klasse B;
2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en
onderzocht;
3. de wijze waarop kansspelinrichtingen klasse II moeten werken en worden beheerd, met
dien verstande dat zowel met betrekking tot de spelverrichtingen als tot de andere activiteiten
die de kansspelinrichting uitoefent, een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd;
4. de werkingsregels van de kansspelen;
5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, inzonderheid door middel van een
passend informaticasysteem.

Afdeling III. - Kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden
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Art. 39. Kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden zijn inrichtingen waar drank,
ongeacht de aard ervan, wordt verkocht voor gebruik ter plaatse en waarin maximaal twee
kansspelen worden geëxploiteerd.
Art. 41. Om een vergunning klasse C te kunnen verkrijgen moet de aanvrager indien het gaat
om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich
gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie. Indien het gaat om
een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en
politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van
de functie. De aanvrager moet een advies overleggen uitgaande van de Federale
Overheidsdienst Financiën waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste
belastingsschulden heeft voldaan.
Art. 42. De aanvrager van een vergunning klasse C moet zijn ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van handelsondernemingen.
Art. 43. De Koning bepaalt :
1. de vorm van de vergunning klasse C;
2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en
onderzocht;
3. de wijze waarop kansspelinrichtingen klasse III moeten werken en worden beheerd, met
dien verstande dat zowel met betrekking tot de spelverrichtingen als tot de andere activiteiten
die de kansspelinrichting uitoefent, een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd;
4. de werkingsregels van de kansspelen;
5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, inzonderheid door middel van een
passend informaticasysteem.
Afdeling IV. – Weddenschappen en kansspelinrichtingen klasse IV
Onderafdeling I: Weddenschappen: inrichting van weddenschappen.
Art. 43/1. Het is verboden een weddenschap in te richten omtrent een gebeurtenis of activiteit
die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.
Het is verboden weddenschappen in te richten op evenementen of gebeurtenissen waarvan de
uitslag reeds gekend is of waarbij de onzekere gebeurtenis reeds heeft plaatsgevonden.
Art. 43/2. §1. Inzake paardenwedrennen worden enkel volgende weddenschappen toegelaten :
1°. de onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in België plaatsvinden en die
worden georganiseerd door een renvereniging die erkend is door de bevoegde federatie;
2°. de onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden
onder de door de Koning te bepalen voorwaarden;
3°. de weddenschappen tegen vaste of conventionele notering op paardenwedrennen die in
België plaatsvinden en die worden georganiseerd door een renvereniging die erkend is door
de bevoegde federatie.
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4° de weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden, hetzij
volgens de resultaten van de onderlinge weddenschappen, hetzij volgens de conventionele
notering waarnaar de partijen verwijzen. De aanneming van deze weddenschappen is
voorbehouden aan de exploitanten van de vaste kansspelinrichtingen bedoeld in artikel 43/4, §
2, tweede lid.
§2. Inzake paardenwedrennen kunnen:
1° de weddenschappen zoals bedoeld in artikel 43/2, §1, 1°, enkel worden ingericht door of
mits toestemming van de renvereniging die de betreffende wedren organiseert. Deze
vereniging mag de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk;
2° de weddenschappen zoals bedoeld in artikel 43/2, §1, 2°, enkel worden ingericht onder de
door de Koning bepaalde voorwaarden door de inrichter van de weddenschappen bedoeld in
1°;
3° de weddenschappen zoals bedoeld in artikel 43/2, §1, 3°, enkel worden ingericht binnen de
omheining van een renbaan met toestemming van de renvereniging die de betreffende wedren
organiseert. Deze vereniging mag de vorm aannemen van een vereniging zonder
winstoogmerk.
Art. 43/3. §1. De inrichters van de weddenschappen moeten beschikken over een vergunning
klasse F1.
§ 2. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het
maximum aantal inrichters van weddenschappen.
De Koning stelt dit aantal, voor de periodes die hij bepaalt, vast op basis van criteria die ertoe
strekken het aanbod te beperken ter bescherming van de speler en ter garantie van een
doeltreffende controle. De Koning kan de procedure bepalen voor het behandelen van
vergunningsaanvragen in overtal.
Onderafdeling II: Kansspelinrichtingen klasse IV.
Art. 43/4. §1. Kansspelinrichtingen klasse IV zijn plaatsen uitsluitend bestemd voor het
aannemen van weddenschappen die overeenkomstig deze wet zijn toegestaan voor rekening
van de vergunninghouders F1.
Het aannemen van weddenschappen vereist een vergunning klasse F2.
Behoudens de uitzonderingen voorzien in §5, is het verboden weddenschappen aan te nemen
buiten een kansspelinrichting klasse IV.
§ 2. 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.

Blz. 46 van 86

Keuringsprotocol Kansspelautomaten (klasse I)
Versie 3.6

Metrologische Dienst
ste
1 november 2015

Een vaste kansspelinrichting is uitsluitend bestemd voor het aannemen van weddenschappen,
behoudens:
- de verkoop van gespecialiseerde bladen, sportmagazines en gadgets;
- de verkoop van niet alcoholische dranken;
- de exploitatie van maximaal twee automatische kansspelen die weddenschappen op
soortgelijke activiteiten aanbieden als deze die aangegaan worden in het wedkantoor. De
Koning bepaalt de voorwaarden waaronder deze kansspelen kunnen worden uitgebaat.
Een mobiele kansspelinrichting is een tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte,
die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een evenement, een
sportwedstrijd of een sportcompetitie. Zij dient duidelijk te worden afgescheiden van de
gelegenheden waar alcoholische drank wordt verkocht voor verbruik ter plaatse.
Een mobiele kansspelinrichting mag geen andere weddenschappen aannemen dan deze die
betrekking hebben op dat evenement, die wedstrijd of die competitie.
§ 3. Alle weddenschappen toegelaten overeenkomstig deze wet en waarvoor een inzet werd
gedaan die het bedrag of de tegenwaarde bepaald door de Koning overschrijdt, dienen door de
aannemer van de weddenschappen te worden geregistreerd, in een geïnformatiseerd systeem,
waarbij de opgeslagen gegevens gedurende vijf jaar moeten worden bewaard.
De Koning bepaalt de gegevens die terzake moeten worden geregistreerd en de wijze waarop
de registratie moet gebeuren.
§ 4. De Koning bepaalt bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad het maximum
aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen IV, evenals de criteria die ertoe strekken een
spreiding van deze inrichtingen te organiseren. Hij kan een procedure met criteria van
voorrang voor de behandeling van de aanvragen in overtal bepalen.
§5. Buiten voormelde kansspelinrichtingen klasse IV mogen tevens worden aangenomen:
1° de onderlinge weddenschappen op paardenrennen
en weddenschappen op
sportevenementen andere dan paardenrennen en windhondrennen, bij wijze van
nevenactiviteit door de dagbladhandelaars, natuurlijke personen of rechtspersonen, die als
commerciële onderneming zijn ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen, voor
zover ze niet worden aangenomen in gelegenheden waar alcoholische dranken worden
verkocht voor verbruik ter plaatse. De Koning bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de
dagbladhandelaars moeten voldoen. Zij dienen te beschikken over een vergunning F2;
2° de onderlinge weddenschappen op paardenrennen zoals bedoeld in artikel 43/2, §2, 1° en
2°, die worden georganiseerd binnen de omheining van een renbaan, onder de door de Koning
te bepalen voorwaarden. De vereniging dient te beschikken over een vergunning klasse F2.
Onderafdeling III. Algemene bepalingen
Art. 43/5. Om een vergunning klasse F1 of F2 te kunnen verkrijgen moet de aanvrager:
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1. indien het gaat om een natuurlijke persoon, aantonen dat hij onderdaan is van een lidstaat
van de Europese Unie en, indien het gaat om een rechtspersoon, aantonen dat hij deze
hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie
bezit;
2. indien het gaat om een natuurlijke persoon, aantonen dat hij het volle genot heeft van zijn
burgerlijke en politieke rechten, en indien het gaat om een rechtspersoon, aantonen dat de
bestuurders en zaakvoerders deze rechten genieten. In alle gevallen dienen de aanvrager, de
bestuurders en de zaakvoerders zich te gedragen op een wijze die beantwoordt aan de
vereisten van de functie;
3. het reglement van de weddenschappen evenals iedere wijziging hiervan aan de commissie
mededelen en zich ertoe verbinden dat een exemplaar ervan zal worden uitgehangen in iedere
kansspelinrichting of plaats waar weddenschappen worden aangenomen;
4. een advies overleggen uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën waaruit blijkt
dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingsschulden heeft voldaan.

De aanvrager van de vergunning klasse F 1 moet daarenboven:
1. de lijst opgeven van de aard of de soort van de weddenschappen die worden ingericht;
2. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht;
3. het reglement van de weddenschappen evenals iedere wijziging hiervan aan de commissie
mededelen en zich ertoe verbinden dat een exemplaar ervan zal worden uitgehangen in iedere
kansspelinrichting waar de weddenschappen worden aangenomen;
4. de lijst opgeven van de kansspelinrichtingen of plaatsen waar de weddenschappen zullen
worden aangenomen.

Art. 43/6. Om houder van een vergunning klasse F1 of F2 te kunnen blijven, moet de
aanvrager niet alleen blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het artikel 43/5, maar
tevens:
1. indien het gaat om een natuurlijk persoon die op enigerlei wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie
van een kansspelinrichting klasse IV of een plaats waar weddenschappen worden
aangenomen, op ondubbelzinnige wijze kunnen geïdentificeerd worden. Zijn identiteit moet
doorgegeven worden aan de Commissie;
2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke personen die op enigerlei
wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon
deelnemen aan de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV of een plaats waar
weddenschappen worden aangenomen, te allen tijde te identificeren en de identiteit van die
personen te kennen;
3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de
transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere
wijzigingen daaromtrent te controleren;
4. de weddenschappen waarvoor de vergunning is verleend daadwerkelijk blijven inrichten of
aannemen en de kansspelinrichtingen daadwerkelijk exploiteren.
5. aan de commissie alle wijzigingen verstrekken die moeten worden aangebracht aan de lijst
van de kansspelinrichtingen of plaatsen waar de weddenschappen zullen worden aangenomen.
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Art. 43/7. De Koning bepaalt:
1. de vorm van de vergunningen klasse F1 en F2;
2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning F1 en F2 moeten worden ingediend en
onderzocht;
3. de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 en F2 moeten voldoen inzake beheer en
boekhouding.
4. de werkingsregels van de weddenschappen;
5. de regels van toezicht op en controle van de weddenschappen eventueel door middel van
gebruik van een passend informaticasysteem.

HOOFDSTUK IV/1. De aanvullende
informatiemaatschappij-instrumenten.

vergunningen

of

kansspelen

via

Art. 43/8. §1. De commissie kan, aan een vergunningshouder klasse A, B of F1 maximaal één
aanvullende vergunning toekennen, respectievelijk A+, B+ en F1+, voor het uitbaten van
kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten. De aanvullende vergunning kan enkel
betrekking hebben op de uitbating van spelen van dezelfde aard als deze die in de reële wereld
aangeboden worden.
§2. De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad:
1° de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager dienen te worden vervuld en welke,
minstens betrekking hebben op de volgende elementen:
a) De kredietwaardigheid van de aanvrager;
b) de veiligheid van het betalingsverkeer tussen de exploitant en de speler;
c) het beleid van de exploitant ten aanzien van de toegankelijkheid van de kansspelen voor
sociaal kwetsbare groepen;
d) de klachtenregeling;
e) de nadere regels betreffende de reclame;
f) de nakoming van al zijn fiscale verplichtingen
2° de voorwaarden waaronder de spelen kunnen worden aangeboden en welke minstens
betrekking hebben op de registratie en identificatie van de speler, de controle van de leeftijd,
de aangeboden spelen, de spelregels, de wijze van betaling en de wijze van verdeling van
prijzen;
3° de nadere regels van toezicht op en controle van de geëxploiteerde kansspelen en die
minstens betrekking hebben op de voorwaarde dat de servers waarop de gegevens en de
website-inrichting worden beheerd, zich bevinden in een permanente inrichting op het
Belgisch grondgebied;
4° welke spelen mogen worden uitgebaat.
5° de nadere regels betreffende de informatie ten behoeve van de spelers over de wettigheid
van de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.
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§ 3. De geldigheidsduur van de aanvullende vergunningen is gekoppeld aan de
respectievelijke geldigheidsduur van de respectievelijke vergunningen klasse A, B of F1.
§4. De commissie houdt een lijst bij van de afgegeven aanvullende vergunningen die kan
worden ingezien door eenieder die daarom verzoekt.

Hoofdstuk IV/2. Mediaspelen.
Afdeling I. Algemene bepalingen.
Art. 43/9. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
- spelduur: periode begrepen tussen de inzet en het definitief afsluiten van het spel met winst
of verlies.
- operator: iedere persoon die, in eigen naam en voor eigen rekening, diensten of netwerken
voor elektronische of telefonische communicatie levert of doorverkoopt;
- organisator: iedere persoon die een spel organiseert zoals bepaald in dit hoofdstuk, of de
inhoud ervan vastlegt;
- spelaanbieder: iedere persoon die een spel aan de speler aanbiedt door elk soort middel;
- facilitator: iedere persoon die zijn infrastructuur ter beschikking stelt en/of medewerking
verleent voor het beheer en de afhandeling van de communicatie uitgaande van de speler.
Art. 43/10. Om een vergunning klasse G1 of G2 te kunnen verkrijgen, moet de aanvrager:
1. indien het gaat om een natuurlijke persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese
Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, die geen vereniging zonder winstoogmerk mag
zijn, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese
Unie bezitten;
2. indien het gaat om een natuurlijke persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten
genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun
burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan
de vereisten van de functie;
3. bij de commissie een volledig dossier indienen waarin de organisatie, de wijze van
selecteren en de methodiek van het spel volledig worden uiteengezet. In dit aanvraagdossier
dient eveneens duidelijk te worden weergegeven wie de desbetreffende operator, organisator,
spelaanbieder en facilitator is. Deze personen, indien het gaat om natuurlijke personen,
moeten ook volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten; indien het gaat om
rechtspersonen, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke
rechten genieten;
4. een advies overleggen uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën waaruit blijkt
dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingschulden heeft voldaan.
Art. 43/11. Om houder van een vergunning klasse G1 of G2 te kunnen blijven, moet de
aanvrager niet alleen blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het vorige artikel,
maar tevens:
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1. indien het gaat om een natuurlijke persoon die op enigerlei wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie
van een mediaspel, te allen tijde en op ondubbelzinnige wijze door de commissie gekend zijn;
zijn identiteit moet doorgegeven worden aan de commissie;
2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke personen die op enigerlei
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon,
deelnemen aan de exploitatie van een mediaspel, te alle tijde en op ondubbelzinnige wijze te
identificeren en de identiteit van die personen te kennen;
3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden te allen
tijde de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook latere
wijzigingen daaromtrent te controleren;

Afdeling II. – Televisieprogramma’s via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en
die een totaalprogramma inhouden.
Art. 43/12. De spelaanbieder moet over een vergunning klasse G1 beschikken om
televisieprogramma’s via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan te mogen exploiteren
waarvoor hij de oproeper niet alleen de prijs van de communicatie, maar ook een betaling
voor de inhoud mag aanrekenen, doch alleen voor de reeksen waarop het eindgebruikerstarief
geen functie is van de tijdsduur van de oproepen en die een totaalprogramma inhouden.
Art. 43/13. De Koning bepaalt:
de vorm van de vergunning klasse G1;
de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en onderzocht;
de wijze waarop de mediaspelen worden ingericht en beheerd, met dien verstande dat een
afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd voor alle kansspelactiviteiten;
de werkingsregels van deze mediaspelen;
de regels van toezicht en controle op de mediaspelen;
de criteria die ertoe strekken een expansie van het aanbod te vermijden.

Afdeling III. – Kansspelen geëxploiteerd via de media, andere dan de in de afdeling II
bedoelde televisieprogramma’s via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan.
Art. 43/14. De spelaanbieder moet over een vergunning klasse G2 beschikken om alle via de
media geëxploiteerde kansspelen te mogen exploiteren, behoudens wat betreft de
televisieprogramma’s via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan die een
totaalprogramma inhouden.
Art. 43/15. De Koning bepaalt :
1. de vorm van de vergunning klasse G2;
2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en
onderzocht;
3. de wijze waarop deze mediaspelen worden ingericht en beheerd, met dien verstande dat
een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd voor alle kansspelactiviteiten;
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4. de werkingsregels van deze mediaspelen;
5. de regels van toezicht op en controle op de mediaspelen;
6. de spelen waarvoor geen vergunning moet worden aangevraagd;
de criteria die erop gericht zijn een expansie van het aanbod te
vermijden.
HOOFDSTUK IV/3. Personeel
Art. 44. Elke persoon die gedurende de openingsuren van de speelzaal binnen een
kansspelinrichting klasse I, II of IV enige beroepsactiviteit, van welke aard ook, wenst uit te
oefenen die verband houdt met het spel, moet beschikken over een vergunning klasse D en het
bewijs daarvan, in de vorm van een identificatiekaart, steeds bij zich hebben.
Art. 45. Om een vergunning klasse D te verkrijgen en te behouden moet de aanvrager volledig
zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt
aan de vereisten van de functie.
Art. 46. Het is de houders van een vergunning klasse D verboden om persoonlijk of door
middel van tussenpersonen deel te nemen aan de geëxploiteerde kansspelen, andere geldelijke
of materiële vergoedingen aan te nemen dan die desgevallend bepaald in hun
arbeidsovereenkomst of aan de spelers en gokkers enige vorm van lening of krediet toe te
staan.
Art. 47. De Koning bepaalt :
1. de vorm van de vergunning klasse D en van de bijbehorende identificatiekaart;
2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en
onderzocht;
3. welke bekwaamheden en welke getuigschriften nodig zijn om een vergunning klasse D te
verkrijgen.

HOOFDSTUK V. - Verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling,
invoer, uitvoer, productie, diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting
van kansspelen
Art. 48. De verkoop, de verhuur, de leasing, de levering, de terbeschikkingstelling, de invoer,
de uitvoer, de productie, de diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van
kansspelen, kunnen slechts plaatsvinden na toekenning van een vergunning klasse E. De
operatoren die de kennisgeving, bepaald bij artikel 9 van de wet van 13 juni 2005 betreffende
de elektronische communicatie hebben gedaan, zijn vrijgesteld van deze verplichting.
Art. 50. Om een vergunning klasse E te kunnen verkrijgen moet de aanvrager:
1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese
Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het
recht van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
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2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten
genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun
burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan
de vereisten van de functie;
3. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht en de commissie
te allen tijde nauwgezet alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de
transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere
wijzigingen daaromtrent te controleren.
4. een advies overleggen uitgaande van de FOD Financiën waaruit blijkt dat hij al zijn
vaststaande en onbetwistbare belastingsschulden heeft voldaan.
Art. 51. Om een vergunning klasse E te kunnen behouden, moet de titularis ervan niet alleen
blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het vorige artikel, maar tevens:
1. Indien het een natuurlijke persoon is die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan een activiteit waarvoor een
vergunning klasse E vereist is, te allen tijde en op ondubbelzinnige wijze door de commissie
kunnen worden geïdentificeerd en bij die commissie gekend zijn. Zijn identiteit moet
doorgegeven worden aan de commissie.
2. Aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden te allen
tijde de transparantie van de exploitatie, de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere
wijzigingen daaromtrent te controleren.
Art. 52. Elk model van materiaal of van toestel dat met het oog op het gebruik door een
vergunninghouder bepaald in deze wet, is ingevoerd of vervaardigd binnen de grenzen en
voorwaarden vastgesteld in een vergunning klasse E, moet, teneinde op het Belgische
grondgebied te kunnen worden verkocht of geëxploiteerd, goedgekeurd worden door de
commissie op basis van de controles uitgevoerd door een van de instanties die vermeld zijn in
het tweede lid van onderhavig artikel. Als bewijs van de goedkeuring wordt een
goedkeuringsattest uitgereikt.
De controles op basis waarvan de goedkeuring wordt verleend, worden uitgevoerd:
- hetzij door de Metrologische dienst van de Federale overheidsdienst Economie;
- hetzij door een instelling die hiertoe geaccrediteerd is in het raam van de wet van 20 juli
1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling of
geaccrediteerd is in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een ander
land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, onder
toezicht van de Belgische Metrologische Dienst;
- hetzij door een instelling van een andere lidstaat van de Europese Unie die voor de vermelde
activiteit door de overheid van die andere lidstaat is erkend.
De controles bij de ingebruikneming en bij het gebruik van het materiaal of van de toestellen
bedoeld in het eerste lid worden eveneens uitgevoerd door de instanties bedoeld in het tweede
lid.
Art. 53. De Koning bepaalt :
1. de vorm van de vergunning klasse E en van die bedoeld in artikel 52;
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2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en
onderzocht;
3. de procedures betreffende de controle van de kansspelen die aan de goedkeuring
voorafgaan;
4. de werkingsregels van de kansspelen;
5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, inzonderheid door middel van een
passend informaticasysteem;
6. het bedrag en de wijze van innen van de vergoedingen betreffende de controles voor de
modelgoedkeuring en de navolgende controles.
HOOFDSTUK VI. - Maatregelen ter bescherming van spelers en gokkers
Art. 54. §1. 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 deelneming aan kansspelen in kansspelinrichtingen klasse III alsmede de deelneming aan
kansspelen en weddenschappen in kansspelinrichtingen klasse IV, zijn verboden voor
minderjarigen.
Dit verbod voor minderjarigen geldt ook voor de weddenschappen toegelaten buiten de
kansspelinrichtingen klasse IV.
De deelneming aan kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten, met uitzondering
van de weddenschappen, is verboden voor personen jonger dan 21 jaar. De deelneming aan
weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten is verboden voor minderjarigen.
§2. De toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen klasse I en II is verboden voor
magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten buiten kader van de
uitoefening van hun functies.
De deelname aan kansspelen in de zin van deze wet waarvoor een registratieplicht geldt, met
uitzondering van de weddenschappen, zijn verboden voor magistraten, notarissen,
deurwaarders en leden van de politiediensten buiten het kader van de uitoefening van hun
functies.
§ 3. De commissie ontzegt de toegang tot de kansspelen in de zin van deze wet waarvoor een
registratieplicht geldt aan:
1. personen die daarom zelf hebben verzocht;
2. personen die in staat van verlengde minderjarigheid zijn verklaard;
3. onbekwaamverklaarden op verzoek van hun wettelijke vertegenwoordiger of van hun
gerechtelijk raadsman;
4. personen aan wie krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 een verbod is
opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, na kennisgeving door
het openbaar ministerie;
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5. personen met een probleem van gokverslaving. Dit toegangsverbod kan op verzoek van
elke belanghebbende worden uitgesproken. Het verzoek omvat de motieven en wordt
ingediend bij de commissie. De commissie neemt haar beslissing na de betrokken speler
uitgenodigd te hebben zijn verweermiddelen naar voor te brengen;
6. personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard.
§ 4. De commissie ontzegt preventief de toegang tot de kansspelen in de zin van deze wet
waarvoor een registratieplicht geldt, aan :
1. de te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend overeenkomstig artikel
487ter van het Burgerlijk Wetboek;
2. de te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend overeenkomstig artikel
488bis, b) van het Burgerlijk Wetboek;
3. de te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend overeenkomstig artikel
5 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de
geesteszieke.
De preventieve ontzeggingen opgesomd in het eerste lid nemen een einde wanneer de
commissie in kennis is gesteld van de beslissingen bedoeld in respectievelijk de artikelen
487sexies en 488bis, e), § 1, van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 8, 12 en 30 van de
wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
De informatie die aan de commissie moet worden overgezonden door de gerechtelijke
instanties, kan op elektronische wijze worden verzonden.
§ 5. De Koning bepaalt de wijze waarop de toegang tot de kansspelen in de zin van deze wet
wordt verboden of ontzegd.
Art. 55. Bij de federale overheidsdienst Justitie wordt een systeem van informatieverwerking
betreffende de personen bedoeld in artikel 54 ingesteld.
De doelstellingen van dit systeem zijn :
1° de kansspelcommissie in staat te stellen de bij deze wet toegekende opdrachten uit te
oefenen;
2° de exploitanten en het personeel van de kansspelinrichtingen in staat te stellen de naleving
te controleren van de ontzegging van toegang bedoeld in artikel 54.
Voor iedere persoon maakt de volgende informatie het voorwerp uit van een verwerking :
1° de naam en voornamen;
2° de geboorteplaats en -datum;
3° de nationaliteit;
4° het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis van dit nummer, het
nummer toegekend krachtens het koninklijk besluit van 8 februari 1991 betreffende de
samenstelling en de wijze van toekenning van het identificatienummer van de natuurlijke
personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen.
5° het beroep;
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6° voorzover ze bestaat, de beslissingen van ontzegging bedoeld in artikel 54, §3 en §4,
uitgesproken door de kansspelcommissie, de datum en de motivering van deze beslissing.
Tegen betaling van een bijdrage, wordt een vaste on-line toegang tot alle categorieën van
informatie bedoeld in het derde lid verleend aan de kansspelcommissie.
Bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer. bepaalt de Koning het bedrag van de in het vierde lid
bedoelde bijdrage, de beheersregels van het systeem van informatieverwerking en de nadere
regels inzake de informatieverwerking en de toegang tot het systeem.
Art. 56. Het eerste lid van artikel 487sexies van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij artikel
65 van de wet van 31 maart 1987, wordt vervangen als volgt :
« De beslissingen waarbij iemand in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard,
waarbij gelast wordt het ouderlijk gezag te vervangen door de voogdij of waarbij een nieuwe
voogd wordt benoemd, worden door de griffier ter kennis gebracht van de minister van
Justitie, van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is
ingeschreven. ».
Art. 57. 1. Artikel 7, § 4, tweede lid, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming
van de persoon van de geesteszieke, wordt gewijzigd als volgt :
« Hij zendt een niet-ondertekend afschrift van het verzoekschrift en deze beslissing aan de
advocaten van de partijen en in voorkomend geval, aan de wettelijke vertegenwoordiger, de
geneesheer-psychiater en de vertrouwenspersoon van de zieke. ».
2. Artikel 8, § 2, tweede lid, van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt :
« Hij zendt een niet-ondertekend afschrift van het vonnis aan de raadslieden, aan de procureur
des Konings en, in voorkomend geval, aan de wettelijke vertegenwoordiger, de geneesheerpsychiater en de vertrouwenspersoon van de zieke. ».
3. Artikel 30, § 4, tweede lid, van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt :
« Hij zendt een niet-ondertekend afschrift van het vonnis of kennisgeving van het ontbreken
van een vonnis aan de raadslieden en, in voorkomend geval, aan de wettelijke
vertegenwoordiger, de geneesheer en de vertrouwenspersoon van de zieke. ».
Art. 58. Behoudens het gebruik van kredietkaarten en debetkaarten in kansspelinrichtingen
klasse I mag niemand aan de spelers en de gokkers enige vorm lening of krediet toestaan of
met hen een geldelijk of materiële transactie aangaan ter betaling van een inzet of een verlies.
Een verrichting waarvan de som 10.000 euro of meer bedraagt, moet gebeuren door middel
van een kredietkaart of debetkaart. De betaling met kredietkaarten is verboden in de
kansspelinrichtingen II, III en IV en voor de kansspelen die worden geëxploiteerd via
informatiemaatschappij-instrumenten.
De exploitanten van de kansspelinrichtingen zijn verplicht in alle voor het publiek
toegankelijke lokalen op duidelijk leesbare en goed zichtbare wijze het verbod van
kredietverlening, bepaald in het eerste lid, ter kennis te brengen van hun cliënteel.
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De aanwezigheid van geldautomaten in kansspelinrichtingen klasse I, II, III en IV is
verboden. De aanwezigheid van geldwisselaars in kansspelinrichtingen klasse I, II, III en IV
is toegelaten.

Art. 59. Aan de reële kansspelen mag alleen worden deelgenomen met contant betaalde
speelpenningen en -fiches, die eigen zijn aan de spelinrichting en uitsluitend binnen haar
muren door haar personeel worden uitgereikt, of met muntstukken. Deze bepaling geldt niet
voor de deelname aan weddenschappen.
Art. 60. Het is verboden kosteloos verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken aan te
bieden aan het cliënteel van kansspelinrichtingen klasse II, III en IV of zulks te doen onder
de marktprijs van vergelijkbare goederen en diensten.
Het is toegelaten aan het cliënteel van kansspelinrichtingen klasse I verplaatsingen,maaltijden,
dranken of geschenken kosteloos of onder marktprijs van vergelijkbare goederen en diensten
aan te bieden, tot een maximumbedrag van 400 euro per twee maanden en per speler.
De Koning kan bijkomende voorwaarden bepalen alsook het bedrag bedoeld in het vorige lid
aanpassen.
Art. 61. De Koning neemt maatregelen gericht op de uitwerking van een deontologische code,
de voorlichting van het publiek omtrent de gevaren inherent aan kansspelen.
De commissie stelt aan de kansspelinrichtingen klasse I, II, III, en IV, folders ter beschikking
met informatie over gokverslaving, het telefoonnummer van de hulplijn 0800 alsmede
adressen van hulpverleners. Deze folders dienen door de betreffende inrichtingen steeds
zichtbaar voor het cliënteel te worden opgesteld en ter beschikking te worden gehouden.
Indien de vergunningshouder gebruik maakt van informatiemaatschappij-instrumenten, dient
de folder onder elektronische vorm beschikbaar te zijn.
Art. 62. In aanvulling op het door artikel 54 bepaalde, is de toegang tot de speelzalen van
kansspelinrichtingen van de klassen I en II is slechts toegestaan wanneer de betrokken
persoon een identiteitsbewijs voorlegt en de exploitant zijn volledige naam, voornamen,
geboortedatum, geboorteplaats, beroep en adres in een register inschrijft.
De exploitant doet de betrokkene dat register ondertekenen.
Een afschrift van het stuk waaruit de identiteit van de speler blijkt, moet gedurende ten minste
vijf jaar na zijn laatste deelneming aan een kansspel worden bewaard.
De Koning bepaalt de wijze waarop de spelers worden toegelaten en geregistreerd.
Hij bepaalt de voorwaarden inzake toegang tot de registers.
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De commissie kan de vergunning klasse I of II intrekken zo dat register niet of onjuist wordt
bijgehouden, alsook ingeval het register niet aan de over heden wordt medegedeeld,
beschadigd raakt dan wel verdwijnt.
De Koning bepaalt de wijze waarop de spelers worden toegelaten en geregistreerd voor
deelneming aan kansspelen via een elektronisch communicatienetwerk evenals de
voorwaarden waaraan het register moet voldoen.

HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen
Art. 63. De daders van de inbreuken op de bepalingen van de artikelen 4, § 1, 4 §3, 8, 26, 27,
eerste lid, 46 en 58 worden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en
met een boete van 100 frank tot 100 000 frank of met een van deze straffen alleen.
Art. 64. De daders van inbreuken op de bepalingen van de artikelen 4, §2, 43/1, 43/2, 43/3,
43/4, 54, 60 en 62 worden gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en met
een boete van 26 frank tot 25 000 frank of met één van die straffen alleen.
Art. 65. Voornoemde straffen kunnen worden verdubbeld :
1. bij recidive binnen vijf jaar volgend op een veroordeling krachtens deze wet of de besluiten
tot uitvoering ervan;
2. ingeval de overtreding is gepleegd ten aanzien van een persoon jonger dan 18 jaar.
Art. 66. Betrokkene kan overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek bovendien uit
bepaalde rechten worden ontzet.
Art. 67. Bij elke vorm van overtreding worden het bij het spel ingezette geld, de daarmee
gelijkgestelde papieren, de meubelen, de instrumenten, het gereedschap en de toestellen
gebruikt bij of bestemd voor de spelen verbeurdverklaard.
Art. 68. De rechter kan de definitieve of tijdelijke sluiting van de kansspelinrichting bevelen.
Zo de rechter gebruik maakt van de mogelijkheid die hem krachtens het eerste lid toekomt,
moet de commissie de desbetreffende vergunning intrekken.
Art. 69. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, daaronder begrepen hoofdstuk Vll
en artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven omschreven in deze wet.
Art. 70. Natuurlijke personen en bestuurders, zaakvoerders, beheerders, organen, aangestelden
en lasthebbers van rechtspersonen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de veroordelingen
tot schadevergoeding, boeten, kosten, verbeurdverklaringen en administratieve boeten van
welke aard ook, die worden uitgesproken wegens overtreding van de bepalingen van deze
wet.
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Hetzelfde geldt voor vennoten van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid wanneer
een vennoot, een beheerder, een aangestelde of een lasthebber de overtreding hebben begaan
in het kader van de activiteiten van de vennootschap. Deze personen zijn hoofdelijk gehouden
tot het voldoen van de veroordelingen bedoeld in het eerste lid.
Het openbaar ministerie of de burgerlijke partij kunnen de natuurlijke personen en de
rechtspersonen bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel rechtstreeks voor het
strafgerecht dagen.

HOOFDSTUK VIII. - Waarborgen en kosten
Art. 71. Met uitzondering van de vergunning klasse C, D en F2 worden de vergunningen
bedoeld in artikel 25 slechts afgeleverd na storting van een zakelijke waarborg die bestaat uit
geld of effecten. De waarborg, die wordt aangewend bij wanbetaling van de kosten en de
uitgaven bedoeld in de artikelen 19 en 72, moet ten laatste vijf dagen voor aanvang van de
spelverrichtingen bij de Consignatiekas worden gestort.
Bij wanbetaling van de kosten heeft de commissie het recht de waarborg aan te wenden om de
verschuldigde bedragen te betalen.
Indien tijdens de uitoefening van de activiteiten blijkt dat de waarborg ontoereikend is om de
kosten te dekken, eist de commissie dat binnen vijf dagen een bijkomend bedrag wordt
betaald op straffe van schorsing van de vergunning tot het tijdstip van de storting.
Het bedrag van de waarborg wordt bepaald op :
1. 250.000 euro voor een vergunning klasse A;
2. 250.000 euro voor een aanvullende vergunning klasse A+;
3. 75.000 euro voor een vergunning klasse B;
4. 75.000 euro voor een aanvullende vergunning klasse B+;
5. het bedrag van 25.000 euro voor de houders van een vergunning klasse E die uitsluitend
diensten leveren in het raam van het onderhoud, het herstel of de uitrusting van de kansspelen;
het bedrag van 12.500 euro per aangevangen schijf van 50 toestellen voor alle andere houders
van de vergunning klasse E;
6. 10.000 euro voor de houders van een vergunning klasse F1;
7. 75.000 euro voor de houders van een aanvullende vergunning klasse F1+;
8. 80.000 euro voor de houders van een vergunning klasse G1;
9. 0 euro voor de houders van een vergunning klasse G2.
De Koning kan de bedragen van de waarborg bij een in Ministerraad overlegd besluit
wijzigen.
De Koning legt aan de wetgevende kamers, een ontwerp van wet voor dat gericht is op de
bekrachtiging van het besluit uitgevaardigd ter uitvoering van het vorige lid.
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[NOTA: Bij arrest nr. 100/2001 van 13-07-2001 (B.S. 07-08-2001, p. 26855) heeft het
Arbitragehof in dit artikel de woorden “het bedrag van 500.000 frank per aangevangen schijf
van 50 toestellen voor alle andere houders van de vergunning klasse E” in zoverre ze
betrekking hebben op de uitvoerders en de producenten van kansspelen bestemd voor de
utvoer vernietigd]

HOOFDSTUK IX. - Opheffings- en begeleidingsmaatregelen
Art. 72. De wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel, gewijzigd bij de wetten van 19 april
1963 en 22 november 1974, alsook de uitleggingswet van 14 augustus 1978 worden
opgeheven.
Art. 73. Artikel 305 van het Strafwetboek wordt opgeheven.
Art. 74. Artikel 1 van de wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd wordt
aangevuld met het volgende lid :
«Deze bepaling is niet van toepassing op kansspelinrichtingen die zijn toegestaan bij de wet
van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
».
Art. 75. In artikel 2bis van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld, gewijzigd door de wet van 10 augustus 1998,
wordt het 5° vervangen als volgt :
« 5° de natuurlijke personen of de rechtspersonen die één of meer kansspelen van klasse I
exploiteren, bedoeld in de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en
de bescherming van de spelers. ».
Art. 76. De concessieovereenkomsten die gelden op het ogenblik van de inwerkingtreding van
deze wet tussen de kansspelinrichtingen klasse I en de gemeenten bedoeld in artikel 29 van
deze wet blijven in voorkomend geval gelden gedurende maximum 20 jaar voor zover deze
kansspelinrichtingen binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet voldoen aan de
voorwaarden bepaald in deze wet.
Art. 76/1. De bestaande inrichters van weddenschappen welke een attest kunnen voorleggen
van de Federale Overheidsdienst Financiën dat zij voldoen aan hun fiscale verplichtingen,
kunnen hun activiteiten voortzetten tot op het ogenblik dat de commissie een beslissing heeft
genomen inzake het toekennen van een vergunning klasse F1, onder voorbehoud van het
betalen van een waarborg en het neerleggen van een volledig en correct dossier binnen een
termijn van twee maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling.
De vaste en mobiele inrichtingen klasse IV en de bijzondere tussenpersonen bedoeld in artikel
43/4, § 5, die correct aangemeld zijn bij de Federale Overheidsdienst Financiën en die
weddenschappen aanbieden waarvoor de inrichter zijn fiscale verplichtingen is nagekomen
kunnen hun activiteiten voortzetten tot op het ogenblik dat de commissie een beslissing heeft
genomen inzake het toekennen van een vergunning klasse F 2, onder voorbehoud van het
betalen van een waarborg door de inrichter wiens weddenschappen zij aanbieden en het
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neerleggen van een volledig en correct dossier binnen een termijn van 2 maanden te rekenen
vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling.
Indien niet is voldaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, kan de commissie de
gelegenheid bieden aan de verzoeker om zijn dossier te corrigeren binnen de door haar
bepaalde termijn.

HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen
Art. 77. De Koning oefent de Hem door deze wet toegekende bevoegdheden uit op
gezamenlijke voordracht van de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken,
Financiën, de minister tot wiens bevoegdheid de nationale loterij behoort, Volksgezondheid
en Justitie.
Art. 78. De artikelen 9 tot 23 treden in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad
worden bekendgemaakt.
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BIJLAGE B : KB 09645 - LIJST KANSSPELEN KLASSE I (CASINO'S)

19 JULI 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de
kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen
klasse I
(Belgisch Staatsblad van 31-07-2001, blz. 25903)
Zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 november 2004 (BS van 8-12-2004, blz.
81304)
Zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 september 2005 (BS van 28-09-2005, blz.
41828)
Zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juni 2009 (BS van 29-06-2009, blz. 44338)
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers, inzonderheid op de artikelen 7 en 8;
Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 7 maart 2001;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 maart 2001;
Gelet op het advies van de Raad van State nr 31765/2, gegeven op 27 juni 2001;
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Financiën, Onze
Minister van Economie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en onze Minister van
Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
**** gewijzigd door KB van 11-06-2009 / BS van 29-06-2009 ****
Artikel 1. De kansspelen waarvan de exploitatie wordt toegestaan in de kansspelinrichtingen
klasse I worden verdeeld in twee categoriën, te weten :
1° de tafelspelen :
baccara, big wheel, black jack, poker, chemin de fer, craps, mini punto banco, midi punto
banco, maxi punto banco, Franse roulette, Amerikaanse roulette, Engelse roulette, sic bo en
bingo;
2° de automatische spelen :
a) rollerautomaten van het type Reel Slot;
b) spelen van het type video slot;
c) spelen van het type wheel of fortune;
d) de paardenwedrennen met verscheidene terminals waar tenminste 12 spelers kunnen
plaatsnemen;
e) spelen van het type keno.
f) interactieve pokerspelen.
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Art. 2. Het aantal automatische spelen dat toegelaten is, wordt vastgesteld op ten hoogste 10
spelen per aanwezige en gedurende ten minste vijf uur geopende tafel.
**** opgeheven door KB van 11-06-2009 / BS van 29-06-2009 ****

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
Art. 5. Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van
Economie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 19 juli 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Economie,
Ch. PICQUE
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. AELVOET
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BIJLAGE C : KB 09276 - WERKINGSREGELS KLASSE I (CASINO'S)

8 april 2003. - Koninklijk besluit betreffende de technische regels aangaande de werking
van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de
kansspelinrichtingen klasse I.
(Belgisch Staatsblad van 23-04-2003, blz. 21528)
Zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juni 2009 (BS van 29-06-2009, blz. 44338)
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers, inzonderheid op de artikelen 8 en 33.4°;
Gelet op de Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 van het Europees Parlement en van de Raad
betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften,
gewijzigd door de Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998;
Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 27 februari 2002;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juli 2001;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 februari
2003;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de
volgende federale verkiezingen op 18 mei 2003 worden gehouden, daarbij rekening houdende
met de voorafgaande ontbinding van de federale kamers, en de in acht name van een periode
van afhandeling van lopende zaken;
Gelet op advies 35.100/2 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2003, met toepassing
van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Justitie,
van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties,
van Onze Minister van Economie en van Onze Minister van Volksgezondheid,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
**** opgeheven door KB van 11-06-2009 / BS van 29-06-2009 ****
Artikel 1.
Elk toestel dat dient voor kansspelen in kansspelinrichtingen klasse I moet :
1) uitgerust zijn met een intern toezichtssysteem ;
3)
b. De gebeurtenissen en de resultaten verbonden aan de spelen moeten afhangen van het
toeval als zij voortgebracht worden 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.
c. De inwerkingstelling van de gebeurtenissen verbonden aan de spelen mag enkel bepaald
worden door de vaste parameters.
Het gebruik, bij een nieuwe partij, van gebeurtenissen of resultaten verbonden aan het
spel, bepaald of geselecteerd door een speler bij de vorige partij, is toegelaten. Zij
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mogen evenwel niet de gebeurtenissen of resultaten conditioneren gebonden aan het
spel want deze moeten tijdens de nieuwe partij afhangen van het toeval.
d. Het is toegelaten verscheidene parameters te gebruiken die een verschillend gehalte van
herverdeling vertonen en een variabel aantal feiten en resultaten gebonden aan de
winsten. De aanvullende parameters moeten alle winstniveaus inhouden voorgesteld
door de automaat en mogen niet lager zijn dan het minimum herverdelingsgehalte.
e. De interne statistiek van de gebeurtenissen verbonden aan de spelen, waarover het
apparaat beschikt om het herverdelingsgehalte te berekenen, mag in geen geval de
generator van de kanscijfers beïnvloeden.
De generator mag in geen geval aangesloten zijn op tellers of op een systeem van intern
toezicht;
4) Beschermd zijn tegen externe invloeden, in het bijzonder tegen electromagnetische en
electrostatische interferenties en tegen radioelectrische golven, overeenkomstig de
Richtlijn 89/336/EEG;
5) Elk toestel opnieuw kunnen starten zonder verlies van gegevens na een
stroomonderbreking.
6) Een theoretisch herverdelingsgehalte vertonen van minstens 84 %;
7) Een gemiddeld uurverlies hebben dat niet hoger mag zijn dan 70 €;
8) De duur van het spel minimum 3 seconden bedragen.
Art. 2.
Een automatisch toestel dienend voor kanspelen in de kansspelinrichtingen klasse I moet
uitgerust zijn met electronische tellers met minstens acht cijfers en met electromechanische
tellers met minstens zes cijfers.
De electronische tellers moeten een precisiegraad van minstens 99,99% vertonen en zich
terug instellen op nul, met aangeving van deze verrichting, zodra ze hun maximale
affichagecapaciteit bereikt hebben.
De electromechanische tellers moeten beantwoorden aan de erkende technische staat.
Art. 3.
De electronische tellers voorzien in artikel 2 van dit besluit moeten minstens registreren :
1) de geldstroom, in het bijzonder transacties zoals :
a. het aantal ingevoerde stukken, gewoonlijk genoemd coin in;
b. het aantal betaalde stukken, gewoonlijk genoemd coin out;
c. het aantal stukken behouden door de automaat, gewoonlijk genoemd coin drop;
d. het totaal van de winsten betaald door de centrale kassa, gewoonlijk genoemd handpay.
2) het totaal bedrag van de inzetten, gewoonlijk genoemd turnover;
3) het bedrag van de totale winst, gewoonlijk genoemd total winst ;
4) het aantal partijen ;
5) de dode momenten, de ontregelingen en onderbrekingen in de werking van de toestellen ;
6) de openingen van de toestellen en compartimenten waar het geld zich bevindt;
De electromechanische tellers moeten dezelfde gegevens registreren als de electronische
tellers, voor zover dit technisch mogelijk is.
Art. 4.
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Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
Art. 5.
Onze Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, Onze Minister bevoegd voor Justitie, Onze
Minister bevoegd voor Financiën, Onze Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en
Participaties, Onze Minister bevoegd voor Economie, en Onze Minister bevoegd voor
Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 8 april 2003.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties,
R. DAEMS
De Minister van Economie,
Ch. PICQUE
De Minister van Volksgezondheid,
J. TAVERNIER
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BIJLAGE D : KB 09809 - WERKINGSREGELS KLASSE I (CASINO'S)

Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake
de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is
toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I
KB van 03/12/2006 (BS van 26/01/2007 blz : 4261)
Zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juni 2009 (BS van 29-06-2009, blz. 44338)
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers, inzonderheid op de artikelen 8, 33.3, 33.4, 33.5, 53.4 en 53.5;
Gelet op het advies van de kansspelcommissie, gegeven op 5 januari 2005;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 maart 2005;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 5 juli 2005;
Gelet op het advies nr. 39.171/2 van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2005;
Gelet op de Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 van het Europees Parlement en van de Raad
betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften,
gewijzigd door de Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998;
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van Financiën, van Onze
Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse
Handel en Wetenschapsbeleid, van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en
van Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. - Algemene regels
Afdeling 1. - Algemeen
Artikel 1. In geval van inbreuk op de bepalingen van dit besluit, kan de houder van de
vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, een afgevaardigd bestuurder of de
zaakvoerder van de inrichting het spel stilleggen.
Art. 2. Alle documenten waarvan de modellen als bijlagen I tot IV bij dit besluit gevoegd
zijnde :
I. Ingebruiksneming en inventarisboekje;
II. bevoorradingsbons voor schijven en penningen;
III. Het inschrijvingsregister van de Orphelins;
IV. registratiebons technische interventie;
moeten door de kansspelcommissie bij controle kunnen worden ondertekend.
Deze documenten kunnen op elektronische wijze worden bijgehouden.
Art. 3. De casino's kunnen de dobbelstenen, speelkaarten, penningen, schijven, kaartenschudders/verdelers, het materiaal dat het resultaat van het spel kan beïnvloeden en het
materiaal dat gebruikt wordt voor de controle, enkel verkrijgen bij de houders van een
vergunning klasse E.
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Afdeling 2. - Regels betreffende de inventaris van de dobbelstenen, speelkaarten,
kaartenschudders/verdelers en materiaal dat het resultaat van het spel kan beïnvloeden
Art. 4. Een aanvangsinventaris wordt opgemaakt door de houder van de vergunning of, indien
het een rechtspersoon betreft, door een afgevaardigd bestuurder, door de zaakvoerder van de
inrichting of door een verantwoordelijke bediende die hij aanwijst, bij de opening van het
boekje ingebruikneming en inventaris van de speelkaarten, dobbelstenen,
kaartenschudders/verdelers en van het goedgekeurde materiaal, hierna te noemen
ingebruiknemings- en inventarisboekje, waarvan het model als bijlage I bij dit besluit is
gevoegd.
Onverwachte inventarissen worden facultatief, op verzoek van de voorzitter van de
kansspelcommissie, opgemaakt door de controle-instantie bedoeld in artikel 52, tweede lid,
van de wet van 7 mei 1999, hierna controle-instantie genoemd of door de kansspelcommissie.
De vertegenwoordiger van de controle-instantie of de kansspelcommissie vermeldt bij de
opmaak van de onverwachte inventarissen in het ingebruiknemings- en inventarisboekje het
aantal dobbelstenen, speelkaarten, kaartenschudders/verdelers en het materiaal dat het
resultaat van het spel kan beïnvloeden, waarvan hij het bestaan heeft vastgesteld. Hij plaatst
zijn handtekening onder die vermelding.
Afdeling 3. - Regels betreffende de kaarten
Art. 5. De kaartspelen gebruikt voor de tafelspelen worden hetzij afzonderlijk verpakt, hetzij
bijeengebracht in pakjes van zes spellen, zestallen genaamd, waarvan de kaartruggen van
dezelfde kleur moeten zijn.
Alle kaarten moeten worden bewaard in de opbergkast. De opbergkast moet een voor het
publiek afgesloten plaats zijn en enkel bestemd voor het bewaren van materiaal dat bij de
spelen in de kansspelinrichting klasse I wordt gebruikt.
Art. 6. De kansspelcommissie wordt uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand aan de
vernietiging van kaarten hiervan in kennis gesteld. De kansspelcommissie of de controleinstantie kan deze vernietiging bijwonen en nagaan of de kaartspelen volledig zijn en geen
gemerkte of beschadigde kaarten bevatten.
De gebruikte kaarten worden vernietigd door middel van een papiervernietiger, door middel
van een perforeermachine of door een methode door de kansspelcommissie aanvaard.
De gebruikte zestallen moeten tot aan hun vernietiging volledig blijven.
Art. 7. De zestallen worden pas uit de opbergkast gehaald op het ogenblik dat zij worden
gebruikt. Wanneer zij nog nieuw zijn, worden zij pas aan de speeltafel opengemaakt. In elk
geval worden zowel de nieuwe kaartspellen als de reeds gebruikte op de tafel uitgestald met
de figuur naar boven zodat vastgesteld kan worden dat de volgorde waarin de fabrikant ze
heeft gerangschikt, niet is gewijzigd. De croupier telt en controleert ze. Daarna worden zij op
het tapijt omgedraaid, verzameld en in de kaartenschudder/verdeler, gewoonlijk shuffler
genaamd, geplaatst.
Art. 8. Na beëindiging van de partij moeten de kaartspellen onmiddellijk opnieuw in de
volgorde van de fabrikant worden gerangschikt. Zij moeten worden nagekeken om eventuele
merken erop vast te stellen. Elke onregelmatigheid in verband met de kaarten op welk
moment dan ook ontdekt, moet worden vermeld in het ingebruiknemings- en inventarisboekje
en maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk rapport.
Art. 9. Het casino mag enkel kaarten in uitstekende staat gebruiken. Gebruikte, gemerkte en
beschadigde spellen moeten in de opbergkast worden opgeborgen om eventueel te worden
gecontroleerd en later te worden vernietigd.
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Afdeling 4. - Regels betreffende de kaartenschudders/verdelers
Art. 10. De kaartenschudders/verdelers worden aan de tafels toegewezen door de houder van
de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, door een afgevaardigd bestuurder,
door de zaakvoerder van de inrichting of door een verantwoordelijke bediende die hij aanwijst
bij de ingebruikneming van de kaartschudders/verdelers. Zij worden toegewezen aan een tafel
en kunnen alleen worden verplaatst in geval van herstel of vervanging. Zij moeten door het
casino worden genummerd.
De niet-gebruikte kaartenschudders/verdelers moeten opgeborgen in de opbergkast.
Afdeling 5. - Regels betreffende de dobbelstenen
Art. 11. Het nummer en het logo van de dobbelstenen moeten bij ontvangst in het
ingebruiknemings- en inventarisboekje worden ingeschreven.
Art. 12. De dobbelstenen worden opgeborgen in de opbergkast.
Art. 13. De gebruikte en beschadigde dobbelstenen worden door een doeltreffende middel
vernietigd. De kansspelcommissie wordt uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand aan de
vernietiging van de dobbelstenen hiervan in kennis gesteld. De kansspelcommissie kan deze
vernietiging bijwonen en kan nagaan of de dobbelstenen niet verzwaard of vervalst werden.
Art. 14. De duur van een partij Craps wordt vastgesteld op één dag. Om de drie speeldagen
moeten de dobbelstenen worden vervangen.
Bij iedere nieuwe werper worden de vijf dobbelstenen voorgesteld aan de speler, die er twee
uitkiest. De drie overige worden bewaard in een bolvormige doos, bowl genaamd. De
gebruikte dobbelstenen moeten worden vervangen bij elk incident buiten het normale
spelverloop.
Art. 15. De dobbelstenen gebruikt bij de Sic Bo zijn afgerond.
Zij worden vervangen wanneer slijtage of beschadiging wordt vastgesteld.
Art. 16. Elke onregelmatigheid in verband met de dobbelstenen op welk moment dan ook
ontdekt, moet worden vermeld in het ingebruiknemings- en inventarisboekje en maakt het
voorwerp uit van een afzonderlijk rapport.
Afdeling 6. - Regels betreffende schijven en penningen
Art. 17. De kansspelen mogen alleen worden gespeeld met de volgende schijven en penningen
:
1° Amerikaanse penningen die de volgende waarden vertegenwoordigen :
0,50 EURO
1 EURO
2 EURO
5 EURO
10 EURO
20 EURO
25 EURO
50 EURO
100 EURO
200 EURO
500 EURO
1.000 EURO
2.000 EURO
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2° Franse schijven die de volgende waarden vertegenwoordigen :
500 EURO
1.000 EURO
2.000 EURO
2.500 EURO
5.000 EURO
10.000 EURO
25.000 EURO
3° Franse penningen die de volgende waarden vertegenwoordigen :
1 EURO
2 EURO
5 EURO
10 EURO
50 EURO
100 EURO
200 EURO
Art. 18. De casino's gebruiken eveneens niet-verhandelbare schijven die de volgende waarden
vertegenwoordigen :
2 EURO
5 EURO
10 EURO
20 EURO
50 EURO
100 EURO
200 EURO
250 EURO
500 EURO
1.000 EURO
2.000 EURO
5.000 EURO
De niet-verhandelbare schijven dienen enkel voor de boekhouding van het casino.
Deze schijven worden niet gebruikt om te spelen.
De schijven en penningen moeten eigen zijn aan elk casino. Ze moeten de eigen identificatie
van het casino dragen.
Art. 19. Het aanbod en de verdeling van gratis schijven en/of penningen is verboden.
Afdeling 7. - Inzet en omwisseling aan de speeltafels
Art. 20. De aan elke tafel geldende mimimum- en maximuminzet moet duidelijk en zichtbaar
worden aangegeven.
Art. 21. Aan de speeltafels mag de kasvoorraad enkel bestaan uit penningen of schijven.
Omwisseling van geld in penningen en schijven is toegelaten aan de speeltafels.
Art. 22. De totale waarde van de penningen en de schijven wordt aan het begin van elk
boekhoudkundig jaar vastgesteld door de houder van de vergunning, of indien het een
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rechtspersoon betreft, door een afgevaardigd bestuurder of door de zaakvoerder van de
inrichting of door een persoon aangewezen door de vergunninghouder.
Art. 23. Als een wisselaar tijdens een partij Baccara of Chemin de Fer penningen of schijven
nodig heeft, vult hij daartoe een bon in, waarvan het model als bijlage 2 bij dit besluit is
gevoegd. Op die bon worden de gevraagde penningen en schijven vermeld, alsook de in te
wisselen schijven of biljetten.
De bon wordt door hem en door de spelleider getekend. De met de bevoorrading belaste
persoon gaat met de bon naar de centrale kas en laat zich door de kassier, die de bon
ondertekent, de gevraagde schijven of penningen overhandigen in ruil voor de in te wisselen
schijven of biljetten. De bon wordt in de centrale kas bewaard.
Met uitzondering van het eerste lid van dit artikel mogen de omgewisselde biljetten alleen aan
het einde van de partij op het tijdstip van de telling uit de kas worden gehaald.
Afdeling 8. - Inzet en omwisseling bij de automatische kansspelen
Art. 24. Er kan worden ingezet met stukken van minstens 1 EURO, met penningen en met
eenheden van speciale betaalkaarten, die op naam van het casino zijn gesteld.
Art. 25. De centrale kas moet een speciale kas bestemd voor de uitbating van de automaten
bevatten teneinde alle financiële bewerkingen ter zake te centraliseren en alle spelers de
mogelijkheid te bieden hun wisseloperaties in de beste omstandigheden uit te voeren. Deze
kas functioneert onder de verantwoordelijkheid van een kassier. Rondlopende wisselaars die
over een vaste som beschikken, kunnen eveneens wisseloperaties uitvoeren.
Art. 26. Bij opening bestaat de kasvoorraad van de speciale kas uit muntstukken, biljetten en
penningen, waarbij de penningen beschouwd worden als kaswaarden.
De kasvoorraad van de speciale kas moet op elk ogenblik kunnen worden verantwoord door
de overlegging van muntstukken, penningen, biljetten, uitbetalingsbons en voorschotbons.
Na elke spelsessie wordt de kasvoorraad in zijn beginsamenstelling of in geval van telling, in
zijn aanvangsbedrag hersteld.
Art. 27. De betaling van voorschotten voor de automaten door middel van de speciale kas
wordt niet onmiddellijk in de algemene boekhouding opgenomen. De bij die gelegenheid
opgemaakte bonnen worden, tussen twee tellingen in, beschouwd als kaswaarden.
Afdeling 9. - Voorschotten aan de speeltafels en formaliteiten ervan
Art. 28. Aan elke speeltafel bevindt zich los van de centrale kas een afzonderlijke kas, de
bank genaamd, waarover de tafelverantwoordelijke beschikt. Deze kas draagt hetzelfde
volgnummer als de daarbij horende tafel en krijgt aan het begin van de partij een voorschot
penningen waarvan het bedrag vastgesteld bij de opening van de speeltafel tijdens dezelfde
dag niet mag wijzigen. Het bedrag van de nieuwe voorschotten die eventueel in de loop van
de partij moeten worden gedaan, mag niet hoger zijn dan dat van het eerste voorschot.
Art. 29. Teneinde wisseloperaties te voorkomen moet worden voorzien in voldoende
voorschotten penningen en schijven van kleine waarde. Zij worden berekend en vastgesteld
op grond van het minimum van de inzetten.
Art. 30. Op het moment van de effectieve ingebruikneming van een tafel worden de
penningen en schijven die het voorschot van de bij die tafel horende kas moeten gaan
uitmaken, van de centrale kas van het casino overgebracht in een speciaal daarvoor bestemde
doos die alleen het aantal penningen en schijven mag bevatten dat met de kasvoorraad
overeenstemt. Voor wat betreft de roulettespelen kan deze kas aan de tafel bevestigd blijven.
In dit laatste geval dienen alle penningen uitgestald te worden voor controle.
De penningen en schijven worden dan op de tafel uitgestald en door de croupier geteld en
gecontroleerd.
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Het getelde bedrag wordt in het bijzijn van de ambtenaar van het Ministerie van Financiën en
van de houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, van een
afgevaardigd bestuurder of van de zaakvoerder van de inrichting of van een personeelslid dat
daartoe is aangewezen op zijn juistheid nagekeken en met klare stem afgeroepen.
Er wordt op dezelfde manier te werk gegaan wanneer de kas tijdens een partij moet worden
gespijsd.
Op het einde van de partij wordt de kasvoorraad op zijn juistheid nagekeken in het bijzijn van
de tafelbediendes, van de ambtenaar van het Ministerie van Financiën en van de houder van
de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, van een afgevaardigd bestuurder of
van de zaakvoerder van de inrichting of van een persoon door deze laatste aangeduid.
Die verschillende formaliteiten moeten vrij traag worden uitgevoerd opdat de aanwezigen ze
tot in de kleinste details kunnen volgen.
Afdeling 10. - Voorschotten bij de automatische kansspelen en formaliteiten ervan
Art. 31. De automaat moet worden bijgevuld als het uitstortingsmechanisme ervan leeg raakt
alvorens een winst volledig is uitbetaald of als hij onlangs in gebruik is genomen.
De zaalbediende bevoorraadt de automaat met penningen onder toezicht van de houder van de
vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, van een afgevaardigd bestuurder of van
de zaakvoerder van de inrichting of door een persoon aangewezen door deze laatste.
HOOFDSTUK II. - Speciale boekhouding van de spelen
Afdeling 1. - Register van de « orphelins »
Art. 32. De sommen en inzetten, evenals het kredietbedrag van de speciale betaalkaarten, die
op de grond worden aangetroffen, die op de speeltafels en op de automaten of tijdens de partij
worden achtergelaten en waarvan niet is geweten aan wie zij toebehoren, worden « orphelins
» genoemd en ingeschreven in het register van de « orphelins », waarvan het model als bijlage
3 bij dit besluit is gevoegd.
Het bedrag van de tijdens de partij achtergelaten sommen en inzetten wordt gevormd door het
totaal van de aanvankelijk vergeten inzet en de gecumuleerde winsten ervan tot op het tijdstip
waarop na het zoeken van de eigenaar, effectief is vastgesteld dat die sommen en inzetten zijn
achtergelaten.
Ingeval de wettige eigenaar van de gevonden sommen en inzetten zich bekendmaakt en zijn
recht erop kan bewijzen, krijgt hij ze terug en hij tekent voor ontvangst.
Art. 33. De « orphelins » worden onmiddellijk in de centrale kas van het casino gestort. Die
storting wordt opgetekend in het register van de « orphelins ». Het bedrag ervan wordt in de
boekhouding van het casino geboekt op de rekening « orphelins », waarvan het kredietsaldo
op het einde van het boekjaar moet overeenstemmen met het algemeen totaal opgetekend in
dat register.
Afdeling 2. - Drinkgelden
Art. 34. De bussen van drinkgelden dienen te worden geteld los van de telling van de drop, dit
zijnde de niet uitwisselbare jetons en dat in het bijzijn van 2 bedienden en een ambtenaar van
financiën. Indien de bussen worden verwijderd van de tafel voor de telling dienen deze
permanent onder videobewaking te staan. Ook de telling zelf dient onder videobewaking te
gebeuren.
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HOOFDSTUK III. - Regels van toepassing op de tafelspelen
Afdeling 1. - Algemeen
Art. 35. Bij technische interventies aan de tafelspelen dient de bon voorzien in bijlage 4 te
worden ingevuld.
Art. 36. Voor wat betreft de tafelspelen dient elke kansspelinrichting klasse 1 voorafgaand aan
de uitbating aan de kansspelcommissie een dossier over te maken bevattende het
spelreglement inhoudende basisspel en eventuele extra spellen, de mogelijke inzetten met
vermelding van minimum en maximum en de spelbenodigheden met vermelding van de
leverancier. De kansspelcommissie neemt een beslissing binnen de drie maanden. Elke houder
van een vergunning klasse A kan enkel kansspelen uitbaten waarvoor hij persoonlijk de
toestemming van de kansspelcommissie heeft verkregen.
Elke wijziging in de spelregels dient op dezelfde manier te worden aangevraagd.
Afdeling 2. - Regels van toepassing op Baccara en Chemin de Fer
Art. 37. Ingeval het casino de tegenwaarde niet meer kan waarborgen, worden de spelen, met
uitzondering van Baccara en Chemin de Fer op staande voet stilgelegd.
De houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, een afgevaardigd
bestuurder of de zaakvoerder van de inrichting brengt de commissie, de ambtenaar van het
Ministerie van Financiën aanwezig in de inrichting of de korpschef van de zone waar het
casino gevestigd is, hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Art. 38. Baccara en Chemin de fer worden gespeeld met zes kaartspellen. Het zijn spelen met
een speelpot waarbij een van de spelers, de « bankier », tegen de andere spelers, de « inzetters
», uitkomt.
Het doel bestaat erin met 2 of 3 kaarten een score van 9 of het dichtst bij 9 te behalen.
Art. 39. Baccara en Chemin de fer worden op dezelfde wijze gespeeld. Het verschil ligt in de
functie van de speler :
1° Baccara wordt gespeeld met een bankier van het casino of een aangeduide speler;
2° Chemin de fer wordt gespeeld met een bankier die een door het lot aangewezen speler is.
In dit geval zorgt een casinobediende voor de spelbenodigdheden.
Afdeling 3. - Regels van toepassing op Big Wheel
Art. 40. Het Big Wheel-spel wordt gespeeld met een rad onderverdeeld in 52 vakken. Het is
de bedoeling in te zetten op het symbool waarop het balletje blijft liggen als het rad stilvalt.
Afdeling 4. - Regels van toepassing op Black Jack
Art. 41. Black Jack wordt gespeeld met zes kaartspellen. Het is de bedoeling het getal 21 zo
dicht mogelijk te benaderen zonder het te overschrijden.
Afdeling 5. - Regels van toepassing op Poker
Art. 42. Poker wordt gespeeld met een kaartspel, waarbij de speler met de sterkste hand alle
inzetten wint.
Afdeling 6. - Regels van toepassing op Craps
Art. 43. Craps wordt gespeeld met twee dobbelstenen die op een speeltafel worden gegooid,
waarbij het de bedoeling is in te zetten op een brede waaier van combinaties die ontstaan uit
het gooien van die dobbelstenen.
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Afdeling 7. - Regels van toepassing op Mini, Midi en Maxi Punto Banco
Art. 44. Mini, Midi en Maxi Punto Banco wordt gespeeld met zes kaartspellen, waarbij het de
bedoeling is om met twee of drie kaarten de Punto of de Banco te behalen, of die zo dicht
mogelijk te benaderen.
Afdeling 8. - Regels van toepassing op de Roulette
Art. 45. Amerikaanse, Engelse en Franse Roulette wordt gespeeld met een rad dat naargelang
de versie ervan in 37 of 38 vakken is onderverdeeld. Het is de bedoeling op het speelveld in te
zetten op de plaats die overeenkomt met de gekozen combinaties en te wachten tot het balletje
stilvalt.
Afdeling 9. - Regels van toepassing op Sic Bo
Art. 46. Sic Bo wordt gespeeld met drie dobbelstenen, waarbij het de bedoeling is in te zetten
op een brede waaier van combinaties die ontstaan uit het gooien van die dobbelstenen.
Afdeling 10. - Regels van toepassing op Bingo
Art. 47. Bingo wordt gespeeld met kaarten waarop cijfers zijn gedrukt onder de letters van het
woord BINGO. Deze cijfers, die ook op de balletjes zijn weergegeven, worden lukraak
gekozen door een trommel.
Afdeling 11. - Pokertoernooien
Art. 48. Elk casino mag een maal per jaar een pokertoernooi organiseren.
Art. 49. Voorafgaand aan het toernooi moet het casino het verloop van het toernooi en de
toegepaste pokerregels bepalen.
De kansspelcommissie, die daarvan ten minste drie maanden vooraf op de hoogte moet
worden gebracht, moet daarmee instemmen en kan ter zake controle uitoefenen.
HOOFDSTUK IV. - Regels van toepassing op de automatische kansspelen
**** opgeheven door KB van 11-06-2009 / BS van 29-06-2009 ****
Afdeling 1. - Algemeen

Afdeling 2. - Werking van de automatische kansspelen
Art. 52. De automaten zijn kansspelautomaten, ingedeeld in twee categorieën, te weten de
zogenaamde « rollenautomaten » zoals Reel Slot en de spelen met « videoterminals » zoals
Wheel of Fortune, paardenwedrennen, Keno en Video Slots.
Na inworp van een muntstuk of van een penning of na gebruik van een speciale betaalkaart
wordt een mechanisme in werking gesteld waarbij een willekeurige combinatie van symbolen
op het scherm verschijnt.
Indien de kansspelinrichting klasse I gebruik maakt van speciale betaalkaarten, dient dit
systeem vooraf goedgekeurd te worden door de kansspelcommissie. Het systeem moet
worden afgenomen bij een houder van een vergunning klasse E.
Afdeling 3. - Regels van toepassing op Keno
Art. 53. Keno wordt gespeeld door middel van een raakscherm waarop een reeks cijfers van 1
tot 80 wordt weergegeven. Naar gelang van de gekozen formule kiest de speler of de
automaat tussen 2 en 10 cijfers.
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Afdeling 4. - Regels van toepassing op paardenwedrennen
Art. 54. Het automatisch paardenwedrennenspel bestaat erin de resultaten van een
paardenwedren te voorspellen.
Het betreft een weddenschap naar quota. De speler kan op twee wijzen inzetten :
1° ofwel zet hij in op de winnaar;
2° ofwel zet hij in op de eerste twee plaatsen.
Indien de speler na beëindiging van de wedren het winnende resultaat heeft gevonden, wordt
hij uitbetaald in verhouding tot het quota van de winnaar(s).
Afdeling 5. - Regels van toepassing op het Wheel of fortune
Art. 55. Het Wheel of fortune is samengesteld uit vier spelen, namelijk :
1° Linear Bingo;
2° Area Bingo;
3° Keno;
4° Multicards.
De spelkeuze vindt plaats bij het begin van de partij.
Tien cijfers worden geselecteerd aan de hand van balletjes die lukraak in een van de 25
genummerde vakjes van het grote rad vallen.
Afdeling 6. - Regels van toepassing op Reel Slot en Video Slot
Art. 56. Bij de automaten van het type Reel Slot en Video Slot kruist een horizontale,
verticale of schuine lijn het scherm of een combinatie van deze lijnen of de bijhorende
bonusspelen.
Vanaf het ogenblik dat de speler inzet, kan hij door middel van de druktoets Start de rollen,
hetzij reële : Reel Slot, hetzij virtuele : Video Slot, aan het draaien brengen. Wanneer bij het
stopzetten van de rollen de symbolen op een lijn staan zoals bij een van de winnende
combinaties op het bord, wint de speler
Elk toestel bevat 3 tot 9 rollen.
Afdeling 7. - Regels van toepassing op Video Poker
**** gewijzigd door KB van 11-06-2009 / BS van 29-06-2009 ****
Art. 57. Het pokerspel wordt gespeeld op een scherm, met een gedeelte van een standaard
kaartspel of één of meerdere standaard kaartspelen, naargelang het type van het gekozen spel.
Verschillende jokers zijn toegelaten. Eenmaal de inzet gebeurd is, kunnen, met een druk op de
knop, de kaarten verdeeld worden. Het aantal handen en het aantal kaarten per hand hangt af
van het type gekozen spel. De speler kan bijkomende inzetten plaatsen tijdens het spel. Het
pokerspel kan gespeeld worden op meerdere lijnen. In dit geval moet iedere lijn de regels van
het pokerspel respecteren. Wanneer de speler een beslissing moet nemen, moet de machine
altijd een beslissing presenteren welke zij aanbeveelt. De kaarten mogen door dobbelstenen
vervangen worden voor zover het spel aan alle eisen van het pokerspel voldoet.
**** ingevoegd door KB van 11-06-2009 / BS van 29-06-2009 ****
Art. 57/1. Het interactief pokerspel is een meerspelerstoestel dat maximaal 10 spelers kan
ontvangen. Een randomgenerator verdeelt de virtuele kaarten en het toestel biedt ze aan aan
de aanwezige spelers. De spelregels moeten gelijk zijn aan de pokertafelspelen. Voor het
respecteren van het uurgemiddelde, dient de inzet op deze interactieve pokerspelen uitsluitend
te gebeuren door een individuele en persoonlijke spelerskaart. Het toestel moet, voor elke
partij, de waarden samenvoegen van de speeltijd en het verlies van de speler. Het toestel
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moet de toegang verbieden tot het spel voor een speler waarvan het samengevoegd verlies
groter is dan de gestelde limieten. Voor het interactief pokerspel geldt de verplichte
voorwaarde op de automatische kansspelen van het minimum herverdelingsgehalte van 84 %
niet.
Afdeling 8. - Regels van toepassing op Video Roulette
Art. 58. Het automatische roulettespel kan van het materiële of het virtuele type zijn.
De winst van het spel wordt bepaald door een spelmogelijkheid die bepaald wordt door het
stoppen van het balletje in één der genummerde vakken.
Eenmaal de inzet is ingebracht, dient de speler een keuze te maken uit een nummer of de
combinatie waarop men wil gokken. Vervolgens brengt de startknop de roulette op gang.
Wanneer het balletje stopt in één der genummerde vakken duidt dit het winnende nummer
aan. De speler wordt betaald volgens zijn winnend nummer.
De materiële roulette bestaat uit een bedekte roulette gelijkend op deze die gebruikt wordt
voor de tafelspelen.
De virtuele roulette wordt gespeeld op een scherm met twee niveaus. Op het eerste niveau
bevindt zich de inzettafel waar de speler zijn virtuele schijven kan schikken. Op het tweede
niveau verschijnt een scherm met het wiel.
Bij de materiële en virtuele roulette kan de trekking gebeuren door middel van teerlingen. Het
gebruik van dobbelstenen verandert niets aan de aard van het spel dat een van het type
roulette blijft.
Afdeling 9. - Regels van toepassing op Video Black Jack
Art. 59. § 1. Het spel black-jack wordt gespeeld op een scherm met een kaartspel van 52
standaardkaarten. Het scherm wordt vernieuwd na elke kaartverdeling.
De kaartendoos kan worden samengesteld uit een maximum van zes spelen van 52 kaarten.
§ 2. De kaarten hebben dezelfde waarde als bij black-jack op tafel :
- 2/10 : waarde van de kaart
- Boer, Vrouw, Koning : 10
- Aas : 1 of 11
§ 3. De automaat verdeelt de kaarten en de speler steekt de kaarten goed. Eens de
kaartenverdelingen bepaald, worden de inzetten betaald naargelang de vooraf ingestelde
winnende combinaties. Bij gelijkheid wint noch verliest de speler.
HOOFDSTUK V. - Technische bepalingen
Afdeling 1. - Algemeen
Art. 60. Aan de buitenkant van elke kansspelauto-maat moet een zichtbare identificatieplaat
zijn aangebracht met het serienummer van de automaat, gegraveerd of gedrukt.
Art. 61. Alle casino's moeten een nauwkeurig plan opmaken met de genummerde locatie van
elke automaat evenals het serienummer vermeld op de identificatieplaat.
Afdeling 2. - Reserve
Art. 62. De casino's mogen in een lokaal dat alle veiligheidswaarborgen biedt over een
reglementaire reserve van automaten beschikken die maximum 10 % van de toegestane
hoeveelheid bedraagt.
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De casino's die minder dan tien automaten exploiteren, mogen over een reserveautomaat
beschikken. Een reserveautomaat mag enkel gebruikt worden ter vervanging van een defect
automaat.
Art. 63. Wanneer een in exploitatie genomen automaat wordt weggehaald of door een
reserveautomaat wordt vervangen, moet zulks worden vermeld in het register van de
technische tussenkomsten. Het model van dit register wordt als bijlage IV bij dit besluit
gevoegd. Dienen in dit register te worden ingeschreven : het serienummer van de bouwer, het
nummer van locatie in het casino van de verplaatste automaat en het serienummer van de
vervangingsautomaat, de reden voor de verplaatsing van de automaat en de datum en het
tijdstip van de verplaatsing.
De terugkeer van de automaat na herstel wordt eveneens op dezelfde wijze in het register
opgetekend. Deze handelingen worden medeondertekend door de houder van de vergunning
of, indien het een rechtspersoon betreft, door een afgevaardigd bestuurder of door de
zaakvoerder van de inrichting, door de casinomecanicien en door de technicus van de
technische dienst, ingeval zijn aanwezigheid is vereist.
Afdeling 3. - Technische tussenkomsten op de automaten
Art. 64. Tenminste eenmaal per jaar moet op de automaten in gebruik de controle verricht
worden bedoeld in alinea 3 van artikel 52 van de wet door de controle-instantie.
De revisies of herstellingen kunnen worden uitgevoerd door een technische dienst houder van
een vergunning E. Die revisies of herstellingen kunnen worden gevolgd door een controle
uitgevoerd door de controle-instantie.
De gewone werkzaamheden van herstel of onderhoud mogen worden uitgevoerd door de
technici van de casino's voor zover dit geen zegelverbreking met zich mee brengt.
Art. 65. Alle operatoren die instaan voor de controle, de herstellingen en het onderhoud zoals
bedoeld in artikel 64 van dit besluit, moeten rekenschap afleggen van hun optreden door het
invullen van de technische interventiebonnen van het register van de technische
tussenkomsten voorzien in bijlage IV.
Art. 66. De controle-instantie en de controledienst van de kansspelcommissie hebben de
algemene verplichting om de kansspelcommissie op de hoogte te brengen van elke anomalie
vastgesteld in de werking van de automaten. In spoedeisende gevallen moet de informatie
onverwijld worden overgezonden, in de andere gevallen schriftelijk.
Art. 67. Enkel de kansspelcommissie en de Metrologische Dienst beschikken over de
eensluidende software van de kansspelen.
HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
Art. 68. Het koninklijk besluit van 10 maart 2003 betreffende de werkingsregels en de nadere
regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is
toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I wordt opgeheven.
Art. 69. Bij wijze van overgangsmaatregel dient binnen de 30 dagen na publicatie van dit
koninklijk besluit het dossier betreffende de actueel uitgebate kansspelen bij de
kansspelcommissie toe te komen die een beslissing neemt binnen de drie maanden. In de
periode voorafgaand aan de beslissing kan de kansspelinrichting klasse 1 deze kansspelen
blijven uitbaten.
Art. 70. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
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Art. 71. Onze Minister bevoegd voor Justitie, Onze Minister bevoegd voor Financiën, Onze
Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, Onze Minister bevoegd voor Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en Onze Staatssecretaris bevoegd voor Overheidsbedrijven zijn, ieder wat
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 3 december 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL
De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
M. VERWILGHEN
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven,
B. TUYBENS
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BIJLAGE
E
:
KONINKLIJK
(MODELGOEDKEURING)

BESLUIT

METROLOGIE

21 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de controleprocedures die aan de
erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen
(Belgisch Staatsblad van 03-03-2003, blz. 10390)
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers, inzonderheid op de artikelen 52, 53.3 en 53.5;
Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 25 april 2001;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 mei 2002;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 9 juli 2002;
Gelet op de kennisgeving van 10 mei 2001, krachtens de richtlijn 98/34/EG van de Raad
houdende de informatieprocedure in het domein van de normen en technische
reglementeringen en de regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
Gelet op advies nr. 34.149/2 van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2002;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Justitie,
van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Economie, van Onze Minister van
Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. - Evaluatie van de technische overeenstemming van de kansspelen
Afdeling I. - De modelgoedkeuring

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, dient te worden verstaan onder :
1° de wet : de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers;
2° de Commissie : de Kansspelcommissie;
3° de instantie(s) : de instantie(s) bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de wet, belast met de
controles.
Art. 2. § 1. De erkenning van een kansspel is afhankelijk van zijn modelgoedkeuring
uitgereikt door één van de instanties.
§ 2. Het onderzoek van een model van kansspel met het oog op de goedkeuring ervan heeft tot
doel na te gaan of het model aan de door Ons met toepassing van de artikelen 8, 33.4, 38.4 en
43.4 van de wet vastgelegde werkingsregels voldoet, voor de categorie kansspelen waartoe dit
model behoort, en of de overeenkomstig dit model te vervaardigen kansspelen aan diezelfde
voorschriften kunnen voldoen.
De instantie belast met het onderzoek van het model zal, zonder ze te herbeginnen, de proeven
en controles aanvaarden uitgevoerd in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen
of in land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, op
voorwaarde dat hun resultaten tot haar beschikking gesteld worden en als voldoende
geëvalueerd worden.
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§ 3. Wanneer een kansspel samengesteld is uit verscheidene onderdelen, kunnen bepaalde
onderdelen afzonderlijk worden getest en een testverslag bekomen. De modelgoedkeuring kan
enkel uitgereikt worden voor het complete kansspel.
§ 4. Iedere wijziging of aanvulling van een goedgekeurd model moet aan de betrokken
instantie bekendgemaakt worden wanneer de werking van het kansspel daardoor kan
beïnvloed worden. Een variante op de modelgoedkeuring wordt uitgereikt op basis van het
onderzoek bepaald in § 2 van dit artikel.
Art. 3. § 1. De aanvraag tot modelgoedkeuring wordt bij de Metrologische Dienst ingediend
door de fabrikant of zijn verdeler gevestigd in een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen
of in een land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte.
§ 2. De aanvraag omvat de volgende inlichtingen :
- de naam en woonplaats van de fabrikant en, in voorkomend geval, van zijn verdeler;
- de categorie van het kansspel;
- het type en de eventuele handelsbenaming.
De aanvraag, in drievoud, moet vergezeld zijn van de documenten die ter beoordeling ervan
noodzakelijk zijn, met name :
- een recente, door de fabrikant opgestelde, conformiteitverklaring, aangevend dat het voor
de modelgoedkeuring aangeboden toestel ontwikkeld en gebouwd is in overeenstemming
met de reglementaire eisen betreffende de kansspelen;
- een volledige beschrijving van de werkingswijze van het kansspel;
- duidelijke kleurenfoto's van het buitenaanzicht van het kansspel;
- montagetekeningen;
- een beschrijvende nota met bijzonderheden over de bouw en de werking, de
beveiligingsinrichtingen die de goede werking waarborgen, de regelingsinrichtingen, de
opschriften, de voor het aanbrengen van ijk- en gebeurlijke verzegelingsmerken voorziene
plaatsen;
- ieder relevant document waarmee de evaluatie van de overeenstemming met de
reglementaire eisen vergemakkelijkt wordt.
Art. 4. Binnen een redelijke termijn afhankelijk van de uit te voeren proeven, wordt de
modelgoedkeuring aan de aanvrager afgeleverd in de vorm van een gedagtekend en
ondertekend attest. Dit attest bepaalt het toegekende modelgoedkeuringsteken en, in
voorkomend geval, de op het goedgekeurde kansspel toe te passen technische
installatievoorwaarden. Het attest is vergezeld van de tekeningen en de beschrijving die het
model identificeren.
Art. 5. § 1. De geldigheidsduur van de modelgoedkeuringen is tien jaar; zij kan verlengd
worden voor achtereenvolgende perioden van dezelfde duur.
§ 2. Voorlopige modelgoedkeuringen wat de geldigheidsduur, de werkingswijze of de
aangewende techniek betreft, kunnen worden toegekend wanneer alleen de ingebruikneming
van het model de controle-instantie in staat stelt de informatie in te winnen op basis waarvan
ze kan nagaan of dat model al dan niet aan de vastgestelde werkingsregels voldoet.
§ 3. Een modelgoedkeuring, die van beperkte strekking inbegrepen, wordt ingetrokken
wanneer de met het goedgekeurde model overeenstemmende kansspelen een gebrek van
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algemene aard vertonen, waardoor ze ongeschikt worden voor hun doel, of wanneer
vastgesteld wordt dat de modelgoedkeuring ten onrechte verleend werd.
Een modelgoedkeuring van beperkte strekking wordt eveneens ingetrokken wanneer één van
de beperkingen vermeld onder paragraaf 2, niet nageleefd wordt.
Art. 6. Op verzoek van de instantie die de modelgoedkeuring aflevert, moet de aanvrager alle
middelen verstrekken die noodzakelijk zijn voor het onderzoek van een model met het oog op
de goedkeuring ervan.
Afdeling II. - De eerste ijk

Art. 7. § 1. De eerste ijk heeft tot doel na te gaan of elk kansspel, voorafgaand aan de
ingebruikneming ervan, overeenstemt met het goedgekeurde model en voldoet aan de
vastgelegde technische voorschriften. Zo ja, wordt het merk van eerste ijk, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 17, brengt de Metrologische Dienst het merk van eerste ijk op het
ijkplaatje aan of levert een ijkattest af.
§ 2. De aanvragen tot eerste ijk worden door de begunstigde van de modelgoedkeuring of
door zijn gemachtigde aan de Metrologische Dienst gericht.
§ 3. Elk kansspel moet in zulke staat worden aangeboden, dat de ijking en het aanbrengen van
de ijk- en verzegelingsmerken zonder voorbereidend werk of regeling tijdens de ijk kunnen
volbracht worden.
Afdeling III. - De herijk

Art. 8. De herijk bestaat erin na te gaan of elk kansspel dat reeds een eerste maal geijkt is nog
voldoet aan de wettelijke voorschriften. Zo ja, wordt een ijkmerk, zoals beschreven in artikel
18, aangebracht of een ijkattest afgeleverd.
Art. 9. De herijk voor de verschillende categorieën kansspelen vindt plaats na door Ons
bepaalde periodes.
Art. 10. De met de herijk belaste instanties voeren generlei regeling of herstelling uit van de
ten ijk aangeboden kansspelen.
Art. 11. Wanneer bij de herijk geringe gebreken worden gevonden, kan de instantie die de
herijk uitgevoerd heeft, aan de eigenaar of houder gelegenheid geven het kansspel te laten
herstellen en binnen een bepaalde termijn opnieuw tot de herijk aan te bieden, zonder
ondertussen het gebruik van het kansspel te verbieden.
Het bedoelde kansspel wordt dan voorzien van het herstellingsmerk zoals beschreven in
artikel 19.
Art. 12. Het afkeuringsmerk, bedoeld in artikel 20, wordt ambtshalve aangebracht door de
instantie die de ijking heeft verricht, wanneer ze acht dat het gebruik van het geijkte kansspel
moet verboden worden :
- hetzij omdat het onherstelbaar is;
- hetzij omdat de vastgestelde gebreken, vóór alle verder gebruik, een herstelling vergen.
Het opnieuw in dienst nemen van een dusdanig kansspel mag slechts plaatsvinden na een
nieuwe door de hersteller, houder van een vergunning van klasse E bedoeld in artikel 48 van
de wet, aan te vragen herijk.
Buiten het aanbrengen van het afkeuringsmerk worden de vroegere ijkmerken vernietigd.
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Afdeling IV. - De technische controle

Art. 13. De technische controle bestaat erin na te gaan of een kansspel dat reeds een eerste
maal geijkt is nog voldoet aan de wettelijke voorschriften.
De controle kan op elk ogenblik op een geijkt kansspel uitgevoerd worden, op verzoek van de
Commissie of op initiatief van één van de instanties.
Art. 14. Het afkeuringsmerk, bedoeld in artikel 20, wordt ambtshalve aangebracht door de
instantie die de controle heeft verricht, wanneer ze acht dat het gebruik van het geijkte
kansspel moet verboden worden :
- hetzij omdat het onherstelbaar is;
- hetzij omdat de vastgestelde gebreken, vóór alle verder gebruik, een herstelling vergen.
Het opnieuw in dienst nemen van een dusdanig kansspel mag slechts plaatsvinden na een
nieuwe herijk, aan te vragen door de hersteller, houder van een vergunning van klasse E,
bedoeld in artikel 48 van de wet.
Buiten het aanbrengen van het afkeuringsmerk worden de vroegere ijkmerken vernietigd.
HOOFDSTUK II. - Goedkeuringstekens, ijkmerken en -attesten
Art. 15. Het is verboden op een kansspel merken of opschriften aan te brengen die verwarring
kunnen teweeg brengen met de in dit hoofdstuk vastgelegde merken en tekens.
Art. 16. Het in artikel 4 van dit besluit bedoelde modelgoedkeuringsteken bestaat uit een
rechthoekige omlijsting bevattende de hoofdletter B, een streepje, de twee laatste cijfers van
het jaartal van toekenning van de modelgoedkeuring, een streepje en een kennummer van
meerdere cijfers.
Het kennummer wordt voorafgegaan door de letter P bij modelgoedkeuringen van beperkte
strekking.
Dit teken moet aangebracht worden op de met het bedoeld model overeenstemmend kansspel
door degene die de modelgoedkeuring heeft bekomen. De plaats waarop dit teken wordt
aangebracht is aangewezen in het modelgoedkeuringsdossier.
Art. 17. Het aanvaardingsmerk bij eerste ijk bestaat uit twee delen :
a) het eerste deel wordt gevormd door het kenteken van de instantie,
b) het tweede deel wordt gevormd door de laatste twee cijfers van het jaar waarin de ijk
plaatsvindt, aangebracht in een zeshoekige omlijsting.
Dit merk wordt aangebracht op een ijkplaatje bepaald in de modelgoedkeuring.
Art. 18. Het aanvaardingsmerk bij herijk wordt gevormd door de laatste twee cijfers van het
jaar waarin de ijking plaatsvindt, aangebracht in een zeshoekige omlijsting, en door de
geldigheidsduur. Ze worden weergegeven op een groenkleurig zelfklevend etiket. De plaats
waarop dit merk wordt aangebracht wordt bepaald in het modelgoedkeuringsdossier.
Art. 19. Het herstellingsmerk bij herijk bestaat uit een geelkleurig zelfklevend etiket van
rechthoekige vorm, met de aanduiding van de voor de herstelling toegestane termijn en het
kenteken van de instantie die de controle heeft uitgevoerd. De plaats waarop dit merk wordt
aangebracht wordt bepaald in het modelgoedkeuringsdossier.
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Art. 20. Het afkeuringsmerk bij herijk bestaat uit een gelijkzijdige driehoek die het kenteken
bevat van de instantie die de controle heeft uitgevoerd.
Dit merk wordt aangebracht door de afdruk van een stempel of door een rechthoekig rood
zelfklevend etiket. De plaats waarop dit merk wordt aangebracht wordt bepaald in het
modelgoedkeuringsdossier.
Art. 21. Wanneer de samenstelling of de afmetingen van een kansspel het aanbrengen van
merken van eerste ijk of herijk niet toelaten, worden deze merken vervangen door een attest.
Dit attest moet door de houder van het kanspel waarop het betrekking heeft, bewaard worden
en door deze laatste, op de eerste vraag van één van de instanties getoond worden.
HOOFDSTUK III. - Controles uitgevoerd door een geaccrediteerde instelling
Art. 22. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 52, tweede lid, 2e streepje en derde lid van
de wet, kan de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken de
modelgoedkeuringsproeven, de eerste ijk, de herijk en de technische controle toevertrouwen
aan hiertoe geaccrediteerde instellingen in het kader van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria
of geaccrediteerd in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een ander
land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De
geaccrediteerde instellingen sturen de resultaten van de controles door naar de Metrologische
Dienst.
Art. 23. Bij een eerste ijk, een herijk of een technische controle brengt de geaccrediteerde
instelling de ijkmerken aan bepaald in de artikelen 17, 18, 19 en 20. In dit geval bevatten de
merken ook het identificatienummer van de geaccrediteerde instelling.
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen
Art. 24. De bepalingen van de artikelen 52, 53.3 en 53.5 van de wet treden in werking op de
dag van de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 25. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.
Art. 26. Onze Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, Onze Minister bevoegd voor
Justitie, Onze Minister bevoegd voor Financiën, Onze Minister bevoegd voor Economie en
Onze Minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 februari 2003.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Economie,
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Ch. PICQUE
De Minister van Volksgezondheid,
J. TAVERNIER
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BIJLAGE
F
:
KONINKLIJK
BESLUIT
(VERGOEDINGEN BETREFFENDE DE CONTROLES)

METROLOGIE

21 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling en de wijze van innen, door de
Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen
betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de
Kansspelen
(Belgisch Staatsblad van 12-03-2003, blz. 11994)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers, inzonderheid op artikel 53.6;
Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 25 april 2001;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 mei 2002;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 9 juli 2002;
Gelet op de kennisgeving van 10 mei 2001, krachtens de richtlijn 98/34/EG van de Raad
houdende de informatieprocedure in het domein van de normen en technische
reglementeringen en de regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
Gelet op advies nr. 34.150/2 van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2002;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Justitie,
van Onze Minister van Financiën en van Onze Minister van Economie, en van Onze Minister
van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het bedrag van de vergoeding van de modelgoedkeuring voor automatische
kansspelen wordt bepaald als volgt :
1° automatische kansspelen bestemd voor inrichtingen klasse I : 14.000 EUR;
2° automatische kansspelen bestemd voor inrichtingen klasse II : 12.000 EUR;
3° automatische kansspelen bestemd voor inrichtingen klasse III : 7.500 EUR.
Art. 2. Het bedrag van de vergoeding van de modelgoedkeuring kan verlaagd worden naar
gelang de aard en het volume van de werkzaamheden inzake het onderzoek van het model. In
dat geval wordt het gefactureerd op basis van het uurtarief bepaald in artikel 6 van dit besluit.
Art. 3. Het bedrag van de vergoeding voor eerste ijk voor de automatische kansspelen wordt
bepaald als volgt :
1° automatische kansspelen voor inrichtingen klasse I : 200 EUR;
2° automatische kansspelen voor inrichtingen klasse II : 150 EUR;
3° automatische kansspelen voor inrichtingen klasse III : 100 EUR.
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Art. 4. Het bedrag van de vergoeding voor herijk voor de automatische kansspelen wordt
bepaald als volgt :
1° automatische kansspelen voor inrichtingen klasse I : 175 EUR;
2° automatische kansspelen voor inrichtingen klasse II : 125 EUR;
3° automatische kansspelen voor inrichtingen klasse III : 75 EUR.
Art. 5. Als de ijk niet kan plaatsvinden door toedoen van de aanvrager of de houder van het
kansspel, bedraagt de verschuldigde vergoeding 40 % van het bedrag dat verschuldigd zou
zijn indien de controle had kunnen plaatshebben.
Er is geen vergoeding verschuldigd wanneer de Metrologische Dienst van het Ministerie van
Economische Zaken, minstens drie werkdagen vóór de datum waarop de ijk uitgevoerd wordt
in kennis wordt gesteld van de onmogelijkheid om die ijk uit te voeren.
Art. 6. Andere controleverrichtingen dan die bedoeld in de artikelen 1, 3 en 4 worden
gefactureerd aan het uurtarief van 75 EUR per persoon.
Art. 7. De bedragen bedoeld in de artikelen 1, 3, 4, 5 en 6 worden gefactureerd door de
Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken ten gunste van het Fonds
Kansspelen.
Art. 8. De bepalingen bedoeld in artikel 53.6 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers treden in werking op de dag van de
inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.
Art. 10. Onze Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, Onze Minister bevoegd voor
Justitie, Onze Minister bevoegd voor Financiën, Onze Minister bevoegd voor Economie, en
Onze Minister bevoegd voor Volksgezondheid, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 februari 2003.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Economie,
Ch. PICQUE
De Minister van Volksgezondheid,
J. TAVERNIER
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