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Aanvraag tot verbod op toegang tot casino’s en speelautomatenhallen (online en offline) 
en weddenschappen (online). 
 
Via dit formulier kan u voor uzelf het toegangsverbod tot de speelzalen van alle 
kansspelinrichtingen klasse I en II (online en offline) en weddenschappen (online), 
aanvragen. Het kan u steunen in uw strijd tegen de gokverslaving. 
 

Vul dit formulier zorgvuldig in. Voeg er een kopie van uw identiteitskaart aan toe en stuur 
het op naar de Kansspelcommissie. Gelieve ook andere persoonsgegevens waarover u 
beschikt (meerdere nationaliteiten, verschillende schrijfwijzen van voor- en achternaam,…) 
mee te delen zodat u wij u nog beter kunnen beschermen. 
 

NAAM : 

VOORNAMEN : 

STRAAT :                                                                              NUMMER :                      BUS : 

POSTCODE :                                           PLAATS : 

GEBOORTEDATUM :                                               GEBOORTEPLAATS : 

RIJKSREGISTERNUMMER : 

TELEFOON : 
         De KSC mag mijn telefoonnummer gebruiken om me in de toekomst te contacteren i.v.m. de behandeling van mijn dossier. 

EMAIL : 
         De KSC mag mijn e-mailadres gebruiken om me in de toekomst te contacteren i.v.m. de behandeling van mijn dossier. 

IK SPEEL (aankruisen) : 
                  in reële kansspelinrichtingen                   op kansspelen via Internet 
 
Verklaring: 
 

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………………………. 
vraag het toegangsverbod tot de speelzalen van alle automatische speelhallen en casino’s 
(online en offline) en weddenschappen (online), aan. 
 
Handtekening,                                                   Datum, 
 
……………………………………….                                      ………………………………………. 
 
Uw gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Dit teneinde u de 
toegang tot de speelzalen klasse I en II (online en offline) en weddenschappen (online), te ontzeggen. 
Krachtens Richtlijn (EU) 2016/680 en Verordening (EU) 2016/679 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
hebt u het recht deze gegevens te consulteren, aan te passen en te laten verwijderen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet 
worden overgemaakt aan derden met uitzondering van de bevoegde autoriteiten. De KSC mag dit data bewaren en 
gebruiken voor de goede opvolging van uw dossier. 

Dit document werd opgesteld door de Kansspelcommissie in 
het kader van artikel 54 § 3.1 van de wet van 7 mei 1999 op 
de kansspelen, weddenschappen, de kansspelinrichtingen en 
bescherming van de spelers. 
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