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Woord van de 
Voorzitter

Inleiding



Inleiding – Woord van de Voorzitter

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door de aanhoudende gezondheidscrisis en opeenvolgende sluitingen en heeft de 
fysieke kansspelinrichtingen, die hun brutomarge in 2020 al met 47% hadden zien dalen, opnieuw hard getroffen.

Het online gokken kende wel een groei. In 2021 waren er gemiddeld 136.888 spelers per dag online, dubbel zo veel 
als drie jaar geleden.

Deze vorm van gokken overtreft nu voor het eerst ruimschoots de fysieke kansspelen en verdient bijzondere 
aandacht omdat het toegankelijker is, zowel in ruimte als in tijd, en een risicofactor voor gokkers kan vormen.

Daarom is het meer dan ooit noodzakelijk de online spelers en gokkers te beschermen door hen een veilige en 
gecontroleerde spelomgeving te bieden.

Een dergelijke doelstelling vereist dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat zij, al dan niet bewust, 
in de verleiding komen zich te wenden tot een steeds groter en agressiever illegaal aanbod dat hun geen 
bescherming biedt en het kanalisatiebeleid ondermijnt.

De Commissie heeft zich hiervoor in 2021 ingezet door van de strijd tegen illegale online kansspelen één van haar 
prioriteiten te maken. Niet alleen heeft zij 122 illegale sites op haar zwarte lijst geplaatst, zij is er ook in geslaagd een 
zestigtal ervan te overtuigen zich vrijwillig ontoegankelijk te maken in België.

In samenwerking met de kansspeloperatoren en de hulpsector heeft de Commissie ook de nadruk gelegd op de 
noodzaak om spelers te informeren door middel van haar preventiecampagnes “Always Play Legally” en “Stop op 
tijd” tijdens het EURO 2020-voetbaltoernooi.

Spelers die in moeilijkheden verkeren, kunnen nu beter worden geholpen. De Commissie heeft het mogelijk 
gemaakt om zich met enkele klikken uit te sluiten via Itsme. Ze heeft ook een folder ontwikkeld om alle 
professionals (magistraten, advocaten, bewindvoerders, ....) in staat te stellen probleemgokkers en hun omgeving 
concreter te helpen en ze heeft de informatiefolder voor de spelers herzien.

Hoewel dergelijke preventieve of repressieve acties zinvol zijn, moet online gokken verder worden gereguleerd 
aangezien het huidige kader onvolledig is en leidt tot rechtsonzekerheid. Deze lacune is schadelijk voor zowel 
spelers als operatoren en belemmert ook de goede werking van de Commissie.

Dit geldt onder meer specifiek voor de problematiek inzake de speellimiet, de cumul of de bonussen. 
Meer algemeen valt te betreuren dat, meer dan tien jaar na de legalisering van het online gokken, slechts summiere 
regelgeving voor handen is.

Er zijn ook nog te veel grijze zones voor fysieke kansspelen. De Commissie heeft hierop de aandacht van de politiek 
gevestigd naar aanleiding van enkele belangrijke uitspraken van de Raad van State, met name over de definitie van 
een dagbladhandelaar die weddenschappen mag aanbieden, het gebruik van protocollen, de indexering van het 
gemiddeld uurverlies, …

Gelukkig kan 2022, door de initiatieven die door het parlement en de regering zijn aangekondigd, de gelegenheid 
zijn om een aantal van die problemen op te lossen.

De Commissie zal haar adviestaak zo goed mogelijk, in volledige onafhankelijkheid en transparantie blijven 
uitoefenen om te komen tot duidelijke, moderne, doeltreffende en vooral eenvoudig toepasbare en controleerbare 
regelgeving.
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Zij zal zich ook inzetten voor de versterking van haar toezichthoudende rol, die essentieel is voor haar positie als 
sterke regulator.

Met het oog op deze talrijke uitdagingen en voor het dagelijks beheer van de 15.606 actieve vergunningen, moet 
de Commissie kunnen beschikken over een voldoende groot secretariaat met directie. Hiertoe heeft de Commissie 
in 2021 een ambitieus nieuw personeelsplan uitgewerkt dat zij zo spoedig mogelijk daadwerkelijk hoopt te kunnen 
uitvoeren.

In afwachting hiervan, gaat mijn dank uit naar de nieuwe Commissieleden en naar alle medewerkers van het 
secretariaat die, individueel en collectief, de ondervonden hindernissen hebben overwonnen en niet alleen hun 
taken maar ook de transversale opdrachten zijn blijven uitvoeren, waardoor de werkzaamheden van de Commissie 
een nieuwe dynamiek en een nieuw elan hebben gekregen.

Veel leesplezier!

Magali Clavie
Voorzitter
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1Werking
Kansspelcommissie

Hoofdstuk 1



1.1. Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie (hierna: KSC) is opgericht bij de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, 
de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna: Kansspelwet). 

De KSC voert haar taken onafhankelijk uit en wordt voorgezeten door een magistraat, Magali Clavie. De Voorzitter 
vormt de KSC samen met vertegenwoordigers van zes ministers (Justitie - Financiën - Economie - Volksgezondheid 
- Binnenlandse zaken - Nationale Loterij), waarvan telkens 1 Nederlandstalige en 1 Franstalige (en hun 
plaatsvervangers). 

Op 30/05/2021 werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de nieuwe leden van de KSC benoemt. Zij zullen in de 
KSC zetelen voor een periode van 6 jaar.

Met deze nieuwe leden wil de Voorzitter het ingeslagen pad blijven volgen om te evolueren naar een sterke en 
onafhankelijke kansspelregulator die klaar is voor alle uitdagingen die de toekomst in petto heeft, zowel wat online 
als offline kansspelen betreft.

Voorzitter / Magistraat
Magalie Clavie

Minister 
van Binnenlandse 

Zaken
Audrey Henry

Koen Devoldere
Jolan Vereecke | PV

Niek Demeester | PV

Minister 
van 

Volksgezondheid
Caroline Tirmarche

Jutta Buysse
Stéphanie Etienne | PV

Jan Danckaert | PV

Minister tot wiens 
bevoegdheid 

de Nationale Loterij 
behoort

Micheline Loijens
Stefan Arts

Sandra Mwenge | PV

Hendrik Van Mol | PV

Minister 
van Justitie
Alexia Panou

Eva De Koninck
Alain Embrechts | PV

Peter Legroe | PV

Minister 
van Financiën
Nathalie Patouossa

Frieda Matthys
Fabrice Lambotte | PV

Annelies Debels | PV

Minister 
van 

Economie
Nicolas Kirwin
Freddy Mortier

Séverine Merckx | PV

Tina Van Havere | PV

H
oofdstuk 1 W

erking Kansspelcom
m

issie

(PV: plaatsvervanger)

Vincent Van Quickenborne is als minister van Justitie het politieke aanspreekpunt voor de kansspelproblematiek en 
de relaties met de KSC.

Zie 7.1.5. Samenstelling KSC
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1.2. Secretariaat 

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

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

 ⁄ Juridisch advies verstrekken met betrekking tot het kansspelbeleid in belgië 

 ⁄ Vergunningen beheren 

 ⁄ Controles uitvoeren en sancties opleggen.

Deze taken worden uitgevoerd op vraag van de KSC en/of haar Voorzitter.

1.2.1. Organigram

Het organigram van het secretariaat ziet eruit als volgt:

Admin. & 
gerechtelijke 

controle

Technische 
controle

Financiële 
controle

Sancties

Kansspelcommissie
Voorzitter

ICT-ontwikkeling

DPO & Security

Directeur

Verbindingsofficieren

ICT

Budget 
& logistiek

Algemene
 diensten

Management-
ondersteuning

Onthaal

Secretariaat

Communicatie 

A, B & E

C

F

D

G

Vergunningen Juridisch advies 
& expertise

Individuele 
aanpak

Collectieve 
aanpak

Bescherming spelers Controles 
& sancties
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Aan het hoofd van het secretariaat staat in principe een Directeur. In 2021 was deze vacante betrekking echter 
niet ingevuld. Dit betekende een extra uitdaging voor de Voorzitter aangezien zij voorlopig de leiding van het 
secretariaat op zich nam, maar ook voor alle medewerkers van het secretariaat.

1.2.2. Medewerkers secretariaat

Het secretariaat werd in 2021 versterkt met 4 medewerkers, maar ook 4 personen vertrokken er.
Op 31/12/2021 telde het secretariaat 30,7 VTE’s. Dat betekent dat niet alle voorziene plaatsen waren ingevuld.
Het secretariaat verwelkomde ook twee stagiairs op de afdeling Juridisch advies & expertise.

1.2.3. Nieuw personeelsplan

Het secretariaat had een nieuw personeelsplan nodig, niet alleen omdat de KSC de voorbije jaren meer uitgebreide 
bevoegdheden heeft gekregen, voornamelijk als gevolg van de wet van 7 mei 2019, waardoor de werklast in 
verband met sanctieprocedures groter is geworden, maar ook met het oog op de stevige opmars van online spelen 
en weddenschappen, waardoor het aanbod van kansspelen maar ook het aantal spelers fors blijft toenemen.

Daarom werd een nieuw ambitieus personeelsplan opgesteld, dat op 18/05/2021 unaniem door de KSC 
werd goedgekeurd. Dat personeelsplan kreeg op 20/07/2021 een gunstig advies de Inspecteur van Financiën 
(IF2021/0892).

De bedoeling van die versterking en herstructurering is om rollen en verantwoordelijkheden duidelijker te 
omschrijven en om de verschillende diensten te professionaliseren, maar ook om de KSC beter te ondersteunen bij 
de uitvoering van haar wettelijke opdrachten en haar beleid. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan een 
sterkere controledienst.

Op die manier wil de KSC zich positioneren als een sterke en moderne regulator voor de kansspelsector.

Het eerste actieplan is klaar en werd op 16/11/2021 door de Inspecteur van Financiën goedgekeurd (IF 2021/1623).
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2In de kijker
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H
oofdstuk 2 In de kijker

Januari: Coronajaar 2021

Het jaar 2021 startte met gesloten casino’s, speelautomatenhallen, wedkantoren en cafés als gevolg van de 
coronacrisis.

Hoewel de terrassen van de horeca reeds op 8/05/2021 mochten heropenen, was het wachten tot 9/06/2021 
alvorens ook de binnenruimten weer klanten mochten ontvangen. Tot dan konden dus geen bingotoestellen 
worden uitgebaat.

De casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren mochten op 9/06/2021 opnieuw de deuren openen 
(05.00 uur tot 23.30 uur). Voor elk type kansspelinrichting werd een specifiek sectorprotocol opgesteld met regels 
om de heropening zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Vanaf 20/11/2021 verstrengden de regels opnieuw en werd een algemene mondmaskerplicht ingevoerd voor de 
casino’s, speelautomatenhallen, wedkantoren en dagbladhandels. Bovendien moest vanaf dan ook een Covid Safe 
Ticket worden voorgelegd in de casino’s (indien > 50 personen), speelautomatenhallen (indien > 50 personen) en 
cafés.
 
Helaas eindigde 2021 voor de kansspelsector opnieuw in mineur. Op 26/12/2021 moesten de casino’s, 
speelautomatenhallen, wedkantoren volledig sluiten als gevolg van de 4e coronagolf. De cafés mochten wel 
openblijven, zij het sinds 27/11/2021 met een verplicht sluitingsuur om 23.00 u, mondmaskerplicht en het Covid 
Safe Ticket.

In haar advies over de bijdragen voor het burgerlijk jaar 2022, stelde de KSC dat een - gedeeltelijke - inhouding op 
het fonds van de KSC en een overeenkomstige verlaging van de bijdragen voor het jaar 2022 deels de rampzalige 
gevolgen van de gezondheidscrisis voor de kansspelsector in 2020 en 2021 zouden kunnen verlichten. Het voorstel 
had ook tot doel dat de legale operatoren financieel sterk genoeg blijven om te concurreren met de illegale sector. 
Dit voorstel werd echter niet gevolgd.

Er werd een beroep ingediend tot vernietiging van de wet van 30 mei 2021 «tot bekrachtiging van het koninklijk 
besluit van 28 januari 2021 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de 
Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 
en G2 voor het burgerlijk jaar 2021. Deze procedure was op 31/12/2021 nog niet afgerond.

Februari: Together for a better protection of gamblers

De Voorzitter van de KSC is van mening dat de plaag van illegale goksites alleen kan worden bestreden door 
beroep te doen op de deskundigheid en inspanningen van alle betrokken actoren. Daarom nodigde ze op 
26/02/2021 de vertegenwoordigers van legale kansspeloperatoren uit om te bespreken hoe een gezamenlijke 
preventie- en bewustmakingscampagne over dit onderwerp kan worden ontwikkeld.

Het doel was de spelers vóór EURO 2020 bewust te maken van het verschil tussen de legale en de illegale sector 
en van de risico’s die aan de laatste verbonden zijn. Dat was dringend nodig, want het is bekend dat een dergelijk 
sportevenement een rechtstreekse invloed heeft op de populariteit van sportweddenschappen en dat de spelers 
niet altijd op de hoogte zijn van het verschil tussen legale en illegale kansspelen. De KSC toonde dit reeds aan in 
haar rapport uit 2018 dat werd opgesteld na afloop van het wereldkampioenschap voetbal.

Maart: Memorandum of Understanding (MoU) tussen KSC en Nederlandse Kansspelautoriteit

De KSC en haar Nederlandse collega, de Kansspelautoriteit, ondertekenden op 8/03/2021 een Memorandum of 
Understanding (MoU).
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Door dit Memorandum of Understanding, en het daarbij behorende protocol, kunnen de KSC en de 
Kansspelautoriteit elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. Dat gaat onder andere over 
het uitwisselen van algemene informatie, bijvoorbeeld over best practices. Ook meer specifieke informatie 
kan worden uitgewisseld, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en vergunningverlening. Het document 
lijst gemeenschappelijke doelen op, zoals het tegengaan van criminaliteit, bescherming van de speler en het 
voorkomen van kansspelverslaving. Magali Clavie tekende als Voorzitter namens de KSC. Voor de Kansspelautoriteit 
zette de Voorzitter van de raad van bestuur, René Jansen, zijn handtekening. Beide toezichthouders werkten op 
informele basis al samen.

Magali Clavie is verheugd over de ondertekening van dit protocol en de versterking van de samenwerking met 
de Nederlandse Kansspelautoriteit. “Online kansspelen worden grensoverschrijdend aangeboden. Als gevolg daarvan 
is er meer behoefte aan internationale samenwerking tussen toezichthouders op (online) kansspelen. Informatie-
uitwisselingen met buitenlandse collega’s zijn altijd bijzonder leerrijk.”

April: Campagne “Always Play Legally”

Online gokken is booming. In België is dit echter enkel toegelaten op goksites die over een vergunning van de 
KSC beschikken. In de marge van deze legale en gecontroleerde markt bevindt naar schatting zo’n 20% van de 
spelers zich op illegale goksites. De gevaren van deze illegale sites zijn reëel en aanzienlijk, aangezien ze zich niets 
aantrekken van de bestaande regelgeving en niets ondernemen om spelers te beschermen. Zo is er bijvoorbeeld 
geen uitbetalingsgarantie, geen beperking van de speellimieten en geen leeftijdscontrole van (te) jonge spelers.

Deze situatie, die uitgerekend de positie van de meest kwetsbaren nog meer verzwakt en waarbij door de illegale 
concurrentie ook legale operatoren in problemen komen, bracht de KSC en de vertegenwoordigers van legale 
operatoren (BAGO en UPAP-BVWK) ertoe een voorlichtings- en bewustmakingscampagne te lanceren onder de 
naam “Always Play Legally”. 

Deze campagne kreeg de steun van Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: 
“Door de populariteit van de online kansspelen winnen illegale goksites aan terrein. Het is belangrijk om spelers 
te wijzen op de gevaren van deze illegale sites. Daarom krijgen gebruikers via deze korte filmpjes duidelijke tips hoe ze 
legale goksites kunnen herkennen. Als je speelt, speel dan met mate en hou altijd de controle over je spel.”

Volgens de Voorzitter van de KSC “kennen te weinig spelers het verschil tussen een legale en een illegale goksite. 
De meesten zijn zich niet bewust van de specifieke gevaren die aan illegale goksites verbonden zijn. Er is dus dringend 
nood aan educatieve en preventieve maatregelen vóór EURO 2020 van start gaat. We weten immers dat zulke 
sportevenementen een invloed hebben op de populariteit van online weddenschappen.”

Concreet postte de KSC gedurende bijna twee maanden vóór EURO 2020 meerdere keren per week korte 
animatiefilmpjes op de website www.alwaysplaylegally.be en op haar sociale media-kanalen waarin de 
verschillende aspecten van het probleem op beknopte en didactische wijze werden aangekaart. Deze campagne 
kon dan door alle legale operatoren worden gebruikt en gedeeld. Ook de hulpsector zou worden verzocht aan 
deze campagne bij te dragen.

Daarnaast werd een specifiek logo gecreëerd voor de operatoren zodat de 
speler voortaan onmiddellijk een legale operator kan herkennen:
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Mei: Brochure uitsluiting van kansspelen bedoeld voor professionals

Het is mogelijk dat iemand in het kader van zijn/haar beroep mensen ontmoet voor wie gokken een probleem is 
geworden, momenteel aan het worden is of binnenkort waarschijnlijk zal worden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om spelers te beschermen, waaronder een doeltreffende maatregel zoals de 
aanvraag tot uitsluiting van kansspelen. 

Om professionelen te helpen bij het adviseren of begeleiden van gokkers of bij het nemen van maatregelen 
op eigen initiatief, stelde de KSC een folder op met een beschrijving van de verschillende bij wet bepaalde 
uitsluitingsprocedures en hun respectievelijke modaliteiten. 

Deze folder is bezorgd aan verscheidene instellingen, organisaties en verenigingen om ervoor te zorgen dat hij kan 
worden doorgegeven aan iedereen die op sociaal en juridisch gebied actief is. 

Om ecologische redenen is de folder alleen in elektronische vorm beschikbaar.

Juni: Campagne “Stop op tijd!”
 
In 2021 gokten in België elke dag meer dan 130.000 mensen online. Dat is twee keer zoveel als drie jaar geleden. 
Ook in de reële wereld zijn er veel gokkers actief. Hoewel gokken een vorm van vermaak is en dat hoort te blijven, 
kan het voor sommige gokkers snel problematisch of pathologisch worden. 
 
Tijdens EURO 2020 wees de KSC mensen daarom op de gevaren van gokverslaving met een focus op 
sportweddenschappen. 
 
Gedurende het hele kampioenschap zond de KSC op de VRT en de RTBF een preventiespot uit met als centrale 
boodschap “Stop op tijd!”.  

Speciaal voor de gelegenheid werd ook een website www.stopoptijd.be gecreëerd. Op deze website vinden 
spelers alle nuttige informatie over verantwoord gokken en over de hulpmogelijkheden. De website is bedoeld om 
de bestaande hulpverlening meer zichtbaarheid geven, zodat meer spelers er beroep op doen.
 

H
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Volgens de Voorzitter van de KSC, “is het nog te vaak zo dat gokkers niet weten dat er hulp bestaat of waar ze die hulp 
kunnen vinden. Tegen de tijd dat een probleemspeler zich dat wel realiseert, is het gokprobleem vaak al (te) vergevorderd. 
Om het gokken onder controle te houden, is het daarom van essentieel belang dat gokkers snel beseffen dat hun 
gokgedrag al dan niet problematisch is en dat zij, indien nodig, eenvoudig de weg vinden naar doeltreffende hulp.” 
 
“Stop op tijd!” zou niet mogelijk zijn geweest zonder de tussenkomst van de “Belgian Association of Gaming 
Operators” (BAGO), een vereniging van 5 private kansspeloperatoren in België. BAGO heeft advertentieruimte 
en audiovisueel materiaal ter beschikking gesteld van de KSC. 

Juli: Recordaantal nieuwe goksites op zwarte lijst

De KSC zette ook in 2021 haar strijd tegen illegale goksites verder. Tijdens haar zitting van 28/07/2021 plaatste de 
KSC maar liefst 22 illegale goksites op de zwarte lijst, een nieuw record. 

Deze illegale sites gaven geen gevolg aan het verzoek van de KSC om de nodige maatregelen te nemen zodat 
Belgische spelers niet meer zouden worden toegelaten. Daarom werd een proces-verbaal opgesteld dat aan het 
parket is bezorgd om een sanctieprocedure te kunnen opstarten. Na publicatie van de zwarte lijst in het Belgisch 
Staatsblad worden deze illegale websites, dankzij de medewerking van internetproviders (ISP’s), geblokkeerd. 

Het doel van de KSC is om een eind te stellen aan de oneerlijke concurrentie met legale websites en de spelers 
beter te beschermen. 

Augustus: Rapport EURO 2020

De KSC maakte begin augustus 2021 de balans op van EURO 2020. 

Tijdens EURO 2020 werden bijna 100.000 nieuwe spelersaccounts aangemaakt bij online goksites. Dat is drie keer 
zoveel als in een normale maand. 
 
Meer dan 36.000 mensen gokten tussen 11/06/2021 en 11/07/2021 voor het eerst online.
 
Gemiddeld waren er in deze periode 191.434 spelers per dag online. De meesten van hen waren mannen onder de 
40 jaar. Op 21/06/2021, toen België tegen Finland speelde, waren er zelfs 281.923 spelers actief. 
 
In totaal hebben 497.047 mensen tijdens EURO 2020 online gespeeld en waren er bijna 6 miljoen 
speldeelnames. 
 
De preventiecampagne “Stop op tijd!” die als doel had om tijdens de volledige duur van EURO 2020 gokkers te 
wijzen op het feit dat vooraf grenzen bepalen en op tijd stoppen met gokken enorm belangrijk is, miste haar effect 
niet. Zo’n 70 % van de doelgroep (15+) werd bereikt.
 
Deze gegevens zijn afkomstig uit het rapport over EURO 2020 dat door de KSC werd gepubliceerd. Het rapport 
toont ook aan dat meteen na afloop van EURO 2020 de normale situatie terugkeert. 
 

Volgens de Voorzitter van de KSC, “bevestigen deze cijfers zonder enige twijfel dat een voetbalevenement als EURO 
2020 een grote aantrekkingskracht uitoefent op weddenschappen en dat het enorm belangrijk is om de boodschap van 
verantwoord gokken voortdurend en duidelijk te benadrukken. Gokken moet altijd louter recreatief blijven en gevaarlijke 
verslavingen mogen geen kans krijgen.”

Bekijk rapport
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September: Vergadering met de hulpsector over reclame voor kansspelen (7/09/2021)

Op 7/09/2021 zat de KSC samen met deskundigen op het gebied van gokverslaving, hulpverleners en 
wetenschappers. Het thema van de bijeenkomst was gokreclame. De aanwezigen uitten hun bezorgdheden en 
formuleerden prioritaire aanbevelingen.
 
De bijeenkomst zorgde voor boeiende presentaties, zowel wat de praktische als de wetenschappelijke benadering 
betreft. Deze zullen de KSC zeker van pas komen in haar adviserende rol alsook bij toekomstige initiatieven op vlak 
van preventie.

Oktober: Studienamiddag “Analyse pluridisciplinaire de la lutte contre les paris illicites en ligne”, 

georganiseerd door CRIDES - UCLouvain in samenwerking met het European Law Institute (ELI) 

(20/10/2021)

Op 20/10/2021 nam de Voorzitter van de KSC deel aan het colloquium van CRIDES (UCLouvain) over de bestrijding 
van illegale kansspelpraktijken. 

Ze lichtte onder meer het repressieve, maar ook het informatieve en samenwerkingsgerichte optreden van de KSC 
toe.

November: Nieuwe website KSC

De KSC stelde op 16/11/2021 haar langverwachte nieuwe website voor. De site is te bezoeken via de URL 
www.gamingcommission.be en is beschikbaar in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels).

Aangezien de bescherming van de spelers de rode draad is in de missies van de KSC, wordt op de site uitgelegd 
hoe spelers zich kunnen wapenen tegen de mogelijke risico’s van overmatig gokken en hoe ze met enkele 
muisklikken een toegangsverbod kunnen aanvragen met behulp van de itsme®-applicatie of een kaartlezer voor de 
elektronische identiteitskaart.

Er werd ook voor gezorgd dat de nieuwe site focust op het verschil tussen legale en illegale websites. Zo moet voor 
spelers meteen duidelijk zijn wat het voordeel is van spelen in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Gokoperatoren kunnen op hun beurt terecht in een apart gedeelte voor informatie van administratieve en 
technische aard.

Via de vernieuwde website komen bezoekers ook meer te weten over de werking van de KSC en de wijze waarop 
ze invulling geeft aan de missies van een moderne en onafhankelijke regulator van de kansspelsector in België. 

December: Definitie dagbladhandels

De KSC vroeg al geruime tijd om een duidelijke definitie van een dagbladhandel die weddenschappen mag 
aanbieden. De wet van 28 november 2021 heeft de Kansspelwet gewijzigd voor wat betreft de dagbladhandelaars 
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die weddenschappen mogen aanbieden. Voor de implementatie van deze wijziging, was een nieuw koninklijk 
besluit nodig.

De KSC publiceerde daarom een advies over “Artikel 42 van de Wet van 28/11/2021 om Justitie sneller, menselijker 
en straffer te maken”.  

De KSC adviseerde de regering om een koninklijk besluit uit te vaardigen waarin wordt bepaald wat een 
“strikt omschreven nevenactiviteit” is met betrekking tot dagbladhandels die een vergunning van de KSC hebben 
om weddenschappen aan te bieden. Dit advies had tot doel, met het oog op de bescherming van de spelers, 
het aanbod van de weddenschappen te beperken zowel in ruimte als in tijd. 

De KSC stelde voor om enkel dagbladhandels die over een (voldoende) groot aanbod van actuele pers beschikken 
via een contract met een persdistributeur de mogelijkheid te geven om weddenschappen aan te bieden.  

De KSC verzocht de Regering ook om aan een dagbladhandel die weddenschappen wil aanbieden op te leggen 
om een bepaald percentage van de omzet uit de verkoop van persartikels te halen. 

Verder adviseerde de KSC dat het aanbieden van weddenschappen in een dagbladhandel alleen mogelijk mag zijn 
tijdens bepaalde uren. 

De KSC drong er nogmaals bij de Regering op aan om ervoor te zorgen dat de nieuwe regels duidelijk zouden 
worden geformuleerd, om een efficiënte controle ervan mogelijk te maken, zowel bij de toekenning/hernieuwing 
van een vergunning als tijdens controles ter plaatse.  
Tot slot vroeg de KSC aan de Regering en het Parlement om dringend werk te maken van een wetgevend initiatief 
waarbij de inwerkingtreding van “Artikel 42” van de “Wet van 28/11/2021” zou worden uitgesteld tot wanneer het 
koninklijk besluit wordt aangenomen.

Bij gebrek aan een koninklijk besluit heeft de KSC helaas de behandeling van de aanvragen tot toekenning of 
hernieuwing van een vergunning moeten schorsen.

Zie 5.6. Weddenschappen (F1, F2 en F1+)

Lees meer online
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3.1. De spelers in cijfers

3.1.1. Online

De voorbije jaren nam het aantal spelers op vergunde goksites gestaag toe. Enkele interessante cijfers worden 
hierna opgelijst.

Gemiddeld aantal spelers dat minstens 1x/week gespeeld heeft in een bepaald jaar. 

Gemiddeld aantal unieke spelers1 actief op de goksites met een vergunning van de KSC.

In 2021 kwamen er in totaal 162.985 nieuwe online spelers2 bij.

3.1.2. Offline

Gemiddeld aantal geregistreerde bezoekers in fysieke speelzalen (casino’s en speelautomatenhallen) per dag.

3.2. Uitsluitingen

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

De EPIS-lijst bevat verschillende categorieën:

 ⁄ Personen die op eigen verzoek worden uitgesloten;5

 ⁄ Personen die op vraag van hun bewindvoerder worden uitgesloten;6

 ⁄ Personen aan wie een verbod is opgelegd om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te 
oefenen, na kennisgeving door het openbaar ministerie7. Dit gaat om een gerechtelijke beslissing;

 ⁄ Personen die op vraag van een belanghebbende derde worden uitgesloten;8

 ⁄ Personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard;9
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2018 2019 2020 2021

343.846 spelers 445.288 spelers 502.738 spelers 576.493 spelers

2018 2019 2020 2021

63.122 spelers 94.212 spelers 113.302 spelers 136.888 spelers

2018 2019 20203 20214

14.539 bezoekers 15.710 bezoekers 11.167 bezoekers 10.684 bezoekers

1 Eén speler kan slechts één keer opgenomen zijn in dit cijfer. Het gaat om het aantal unieke spelers.
2 Het gaat om spelers die voorheen nog geen account hadden op een vergunde goksite.
3 De fysieke speelzalen waren in 2020 slechts 193 dagen geopend als gevolg van de coronacrisis.
4 De fysieke speelzalen waren in 2021 slechts 200 dagen geopend als gevolg van de coronacrisis.

5 Artikel 54 §3.1 van de Kansspelwet
6 Artikel 54 § 3.2 van de Kansspelwet
7 Artikel 54 § 3.3 van de Kansspelwet
8 Artikel 54 § 3.4 van de Kansspelwet
9 Artikel 54 § 3.6 van de Kansspelwet
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 ⁄ Personen die wegens de aard van hun beroep worden uitgesloten;10

 ⁄ Personen die preventief en voor korte tijd worden uitgesloten (personen voor wie een verzoek om een 
beschermingsmaatregel of om een observatie om psychische redenen is ingediend).11

De volgende grafische voorstelling bevat de verschillende uitsluitingscategorieën. Dit diagram toont het totale 
aantal uitsluitingsdossiers: het totale aantal uitgesloten personen is in realiteit lager, omdat één persoon op 
meerdere wijzen uitgesloten kan zijn.

3.2.1. Rechtstreekse uitsluitingen

Hoewel in het EPIS-systeem verschillende categorieën12 uitgesloten personen zijn gebundeld, worden vooral de 
volgende twee categorieën rechtstreeks gelinkt aan kansspelen: de vrijwillige uitsluitingen aangevraagd door 
(probleem)spelers zelf, en de uitsluitingen aangevraagd door belanghebbende derden uit de directe omgeving van 
(probleem)spelers.

In 2021 werd bij de raadpleging van EPIS – zowel online als offline - in totaal maar liefst 1.201.469 keer aangegeven 
dat het om een uitgesloten speler ging. Het gaat om 30.831 personen13 die ondanks hun gokverbod toch 
probeerden om toegang te krijgen tot een kansspelinrichting. Dit toont aan dat EPIS een heel belangrijk instrument 
is in de strijd tegen gokverslaving.

VRIJWILLIGE UITSLUITINGEN

In 2021 werden 4.727 uitsluitingsaanvragen behandeld. Op 31/12/2021 waren er in totaal 39.279 personen op 
vrijwillig verzoek uitgesloten. Er werden ook 2.273 aanvragen tot opheffing van de uitsluiting goedgekeurd.

Reden van 
uitsluiting 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21

Vrijwillige 
uitsluitingen 24.322 26.782 29.319 32.468 35.390 37.741 39.279

Rechtstreeks

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

Preventief

Wegens aard van beroep

Gerechtelijke beslissing

Collectieve schuldenregeling

10 Artikel 54 §2 van de Kansspelwet
11 Artikels 54 § 4.1 en 54 § 4.2 van de Kansspelwet
12 Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het aantal personen dat van kansspelen wordt uitgesloten en het aantal kansspeluitsluitingen.  
 Een persoon kan immers verschillende uitsluitingen tegelijk hebben, bijvoorbeeld een vrijwillige uitsluiting en een uitsluiting op verzoek van een
 belanghebbende derde. 
13 Dit cijfer bevat niet alleen de pogingen tot spelen door vrijwillig uitgesloten spelers maar beslaat alle categorieën van uitgesloten spelers. 
 In 2020 ging het om 23.157 personen.

40.515

57.311

81.324

7.417
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Overzicht per leeftijdscategorie

Overzicht per gender

UITSLUITINGEN OP VRAAG VAN EEN BELANGHEBBENDE DERDE

De KSC ontving in 2021 in totaal 69 aanvragen vanwege een belanghebbende derde om iemand uit de directe 
omgeving uit te sluiten. Daarvan werden 65 aanvragen goedgekeurd door de KSC. 

Hier volgt het aantal aanvragen ingedeeld volgens afkomst:

 ⁄ Partner: 22

 ⁄ Ouder: 29

 ⁄ Kind: 5

 ⁄ Andere familieleden: 10

 ⁄ Sociaal medewerker: 1

 ⁄ Dokter: 1

 ⁄ Andere: 1

Op 31/12/2021 waren er in totaal 744 personen op verzoek van een belanghebbende derde uitgesloten van 
kansspelen.

Overzicht per leeftijdscategorie

18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60+

66 4.499 13.558 11.620 6.055 3.481

18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60+

3 128 243 181 109 80

Mannen Vrouwen Ongekend

26.690 8.380 4.209

Reden van uitsluiting 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/9 31/12/20 31/12/21

Uitsluitingen op vraag 
van een 
belanghebbende 
derde

220 314 409 511 643 706 744
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Overzicht per gender

UITSLUITINGEN OP VRAAG VAN EEN VOORLOPIG BEWINDVOERDER

De KSC kan ook een toegangsverbod opleggen voor personen die worden beschermd krachtens artikel 492/1 van 
het Burgerlijk Wetboek op verzoek van hun bewindvoerder. Op 31/12/2021 telde deze categorie 492 uitsluitingen.

3.2.2. Preventieve categorieën van uitsluitingen

UITSLUITINGEN OMWILLE VAN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

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

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

Op 31/12/2021 waren er 81.324 personen met een kansspelverbod op grond van een collectieve schuldenregeling, 
waarvan er 1.171 ook op vrijwillig verzoek waren uitgesloten van kansspelen. 

UITSLUITINGEN OMWILLE VAN DE AARD VAN HET BEROEP

Op 31/12/2021 waren in totaal 57.311 personen uitgesloten omwille van de aard van hun beroep:

 ⁄ 2.581 magistraten

 ⁄ 1.080 notarissen

 ⁄ 359 gerechtsdeurwaarders

 ⁄ 53.291 leden van de politie (inclusief het administratieve politiepersoneel of CALog-personeel)

Mannen Vrouwen Ongekend

119 605 20

Reden van uitsluiting 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21

Uitsluitingen wegens 
aard van beroep 45.436 45.976 46.061 56.900 57.927 58.458 57.311
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Hoewel deze categorie is opgenomen in EPIS, voorziet de Kansspelwet niet in een verbod op de deelname 
aan weddenschappen bij uitsluitingen omwille van de aard van het beroep. Deze situatie zal in 2022 worden 
rechtgezet, nadat het koninklijk besluit hieromtrent vertraging opliep in 2021.

UITSLUITINGEN OMWILLE VAN EEN GERECHTELIJKE BESLISSING14

De volgende tabel geeft het aantal uitsluitingen weer die door de rechter werden uitgesproken via verzoekschrift 
te beschermen personen of via verzoekschrift geesteszieken. De significante daling in 2021 heeft te maken met een 
meer efficiënt beheer van het systeem bij de griffies omdat in het verleden werd vastgesteld dat de dossiers niet 
werden afgesloten en deze categorie van spelers uitgesloten bleven.

3.3. Uitsluitingen tijdens de coronacrisis 

Om de aanvraag tot uitsluiting zo laagdrempelig mogelijk te maken voor de (probleem)speler, ontwikkelde de 
KSC in het najaar van 2021 een nieuwe manier om een uitsluiting aan te vragen.

Voortaan kan dit eenvoudig met behulp van de Itsme®-app. Een andere manier is door gebruik te maken van je 
eID en een kaartlezer.

Sinds oktober 2021, maakten reeds 813 spelers gebruik van deze nieuwe mogelijkheid. Daarnaast dienden 874 
personen hun aanvraag in via een papieren formulier tijdens dezelfde periode. 

3.4. Raadpleging van de sector van de hulpverlening 

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

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

Deze ontmoetingen vonden plaats in september 2021. Tijdens elk overleg werd bepaald welke acties er kunnen 
worden ondernomen om tot een betere bescherming van de spelers te komen. 

Reden van uitsluiting 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21

Gerechtelijke 
beslissing 116.476 139.247 158.413 160.037 166.057 84.920 7.417
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7/09/2021

Er wordt regelmatig gediscussieerd over reclame voor kansspelen. Om een gefundeerd advies over dit onderwerp 
te kunnen uitbrengen, heeft de KSC, die tot taak heeft de bescherming van de speler te verzekeren en ervoor 
te zorgen dat kansspelen strikt gekanaliseerd worden naar de legale sector, verschillende belanghebbenden 
uitgenodigd die actief zijn in de hulpverlenings-, preventie-, schuldpreventie- of onderzoeksector.

Op 7/09/2021 vond een vergadering plaats in het kader van artikel 24/1 §1 van de kansspelwet. 
De verschillende sprekers gaven hun mening over de vooruitgang die is geboekt met het koninklijk besluit 
van 25/10/2018, over de resterende leemten en over de toekomstige uitdagingen. Elke deelnemer kreeg de 
gelegenheid om zijn of haar belangrijkste punten van zorg en suggesties naar voren te brengen. De presentaties 
werden gevolgd door een gedachtenwisseling.

21/09/2021

Met het oog op de lancering van een nieuwe preventiecampagne, zat de KSC op 21/09/2021 digitaal samen met 
de sector van de hulpverlening. Er werd beslist om te werken rond de illusie van controle die vaak aanwezig is bij 
(probleem)spelers. Aan de hand van een videoclip die in 2022 zal worden gelanceerd via de sociale media,  
zullen spelers worden gewezen op het feit dat het resultaat van kansspelen en weddenschappen altijd berust op 
toeval en dat er van een zogenaamd “leereffect” geen sprake kan zijn.

3.5. Nieuwe folders

3.5.1. Voor professionele hulpverleners

3.5.2. Voor probleemspelers

Net voor de start van het EK voetbal begin juni 2021 stak de KSC haar gokfolder voor probleemspelers in een nieuw 
jasje. 

Deze folder bevat onder meer een formulier waarmee een speler een uitsluiting uit de kansspelinrichtingen - ook 
online - kan aanvragen. Hiermee verlaagt de drempel voor probleemspelers om de stap naar genezing te zetten. 

De papieren versie van de folder is sinds juli 2021 beschikbaar.

Zie Hoofdstuk 2 - September

Zie Hoofdstuk 2 - Mei

Bekijk folder online
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3.6. Preventiecampagnes 

In 2021 lanceerde de KSC twee preventiecampagnes “Always Play Legally” en “Stop op tijd!”. De eerste campagne 
moest spelers wijzen op het gevaar van gokken op illegale goksites, terwijl de tweede campagne – gelanceerd naar 
aanleiding van het EK voetbal – spelers moest aanmoedigen om het spelgedrag te beperken.

3.7. Netwerkbeurs 

Op 5/10/2021 was de dienst “Bescherming van de spelers” van de KSC aanwezig op een netwerkbeurs, 
georganiseerd door werkgroep VLASP (Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid). 

De beurs richtte zich tot preventiewerkers en hulpverleners uit de regio Halle-Vilvoorde. 

Medewerker Stefaan Savenberg gaf een presentatie waarin onder meer werd ingegaan op de verschillende 
mogelijkheden om als speler te worden uitgesloten van deelname aan kansspelen. 
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4.1. Controles

4.1.1. EURO 2020

De controlecel van de KSC voerde in 2021 samen met de 2 verbindingsofficieren verschillende controles uit op het 
terrein. Naar aanleiding van EURO 2020 werd een groot aantal vaste kansspelinrichtingen gecontroleerd, waarbij 
de focus lag op het verbod op de verkoop van alcoholische dranken, het toegangsverbod voor minderjarigen 
en het verbod op het aanbieden van kansspelen over virtuele sportevenementen (naar aanleiding van de 
vernietiging van het arrest van de Raad van State n° 250535 van 7/05/2021). Daarnaast bleef de controlecel ook 
alert voor het aanbod van weddenschappen door valse dagbladhandels en controleerde zij verschillende andere 
kansspelinrichtingen. Zij gaf ook bijstand aan lokale politiediensten bij enkele acties waar de exploitatie van en 
deelname aan illegale kansspelen werd geviseerd. 

4.1.2. Strijd tegen illegale goksites

De KSC besliste om de vele illegale goksites aan te pakken die kansspelen en weddenschappen aanbieden 
zonder dat ze de juiste vergunning hebben. Naast de klassieke strafvervolging stuurt de KSC  ‘minnelijke 
ingebrekestellingen’ waarin ze herinnert aan het in België geldende rechtssysteem en de overtreder de kans geeft 
om binnen een korte termijn een einde te maken aan de overtreding. Buitenlandse operatoren van illegale goksites 
worden verzocht hun site onmiddellijk ontoegankelijk te maken voor Belgische spelers. Wanneer ze niet binnen 
de twee weken gevolg geven aan die ingebrekestelling wordt een klassieke procedure ingeleid. Die ‘minnelijke’ 
procedure heeft de verdienste veel sneller te zijn dan de normale procedure en is ook efficiënter, aangezien 
hiermee meer illegale goksites ontoegankelijk kunnen worden gemaakt voor Belgische spelers. Het hoofddoel 
van kanalisering en bescherming wordt op die manier bereikt, namelijk voorkomen dat Belgische spelers toegang 
hebben tot het illegale aanbod. Van april tot december 2021 werden 133 websites geïdentificeerd. Na verzending 
van de ingebrekestellingen namen 61 van hen maatregelen om hun website te blokkeren. 

Als er geen reactie kwam, stelde de controlecel een proces-verbaal op. In 2021 werden in totaal 115 processen-
verbaal opgesteld wegens illegale online exploitatie. Deze illegale goksites werden door de KSC aan de zwarte lijst 
toegevoegd, met de bedoeling derden te informeren over dit illegaal aanbod en hen te waarschuwen voor het feit 
dat ook deelnemen aan of het vergemakkelijken van de exploitatie van deze illegale kansspelen strafbaar is. Eind 
2020 stonden er 185 websites op de zwarte lijst en eind 2021 zelfs 307.

In september 2021 werd de stoppagina aangepast waarop spelers terechtkomen als zij surfen naar een illegale 
goksite. Wanneer een speler zich voortaan begeeft op een illegale goksite die op de zwarte lijst van de KSC staat, 

H
oofdstuk 4 C

ontrole en sancties

31



krijgt hij niet alleen het STOP-teken te zien waardoor de pagina ontoegankelijk wordt. Hij krijgt ook met één klik alle 
informatie over illegale kansspelen via www.alwaysplaylegally.be.

4.1.3. Tickets via helpdesk

De controlecel behandelde in 2021 via de helpdesk 972 tickets, die zowel informatie, vragen als klachten kunnen 
bevatten. Een kwart van deze tickets betroffen vragen van spelers omtrent een laattijdige betaling of weigering 
ervan door de vergunde websites. Een groot aantal spelers kreeg, na de nodige verificatieprocedures, zijn winst 
uitbetaald. In de gevallen waar werd vastgesteld dat de speler gebruik maakte van een valse identiteit of van 
betaalmiddelen toebehorend aan een derde, was dit niet het geval. 

De controlecel ontving ook een 60-tal vragen of klachten van spelers over de toepassing van de stortingslimiet. 
De bevoegdheid van de controleurs van de KSC beperkt zich tot het vaststellen van inbreuken op de 
kansspelwetgeving, waarbij niet in het individuele conflict tussen een aanbieder van kansspelen en de speler kan 
worden tussengekomen. Spelers worden hier telkenmale over geïnformeerd en doorverwezen naar de bevoegde 
instanties. 

Op 30/11/2021 vond een virtueel overleg plaats tussen de KSC met de Consumentenombudsdienst (COD). 
De COD werd opgericht in 2015. Het is een autonome openbare dienst die ook af en toe vragen ontvangt over 
kansspelen (bv. een uitgesloten speler die via de account van een derde toch heeft gespeeld en bij winst geen 
uitbetaling ontvangt). Bij bepaalde vragen zal door de KSC voortaan ook worden doorverwezen naar de COD. 
Zo krijgen spelers een vollediger beeld over waar ze terecht kunnen in geval van problemen.

4.1.4. Controlerapporten en processen-verbaal

De uitgevoerde controles op zowel het offline als online aanbod resulteerden in de opmaak van 171 
controlerapporten en 145 processen-verbaal door de controleurs en de verbindingsofficieren van de KSC. 

4.1.5. Verbindingsofficieren bij de KSC

De Kansspelwet bepaalt dat de KSC, na machtiging door de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd 
voor Binnenlandse Zaken, maximaal vier politieambtenaren, bekleed met de hoedanigheid van officier van 
gerechtelijke politie en hulpofficier van de procureur des Konings, kan inzetten.

In 2021 was slechts één politieambtenaar gedetacheerd bij de KSC, namelijk PC Christophe Widar. Hij kon 
gedurende het jaar evenwel rekenen op de uiterst waardevolle steun van 1e PC Peter De Schuytener en op de hulp 
van een administratief lid van CALog, Chris Groebbens.

Samen behandelden ze 261 aanvragen met betrekking tot 624 personen en 71 ondernemingen in het kader van:

 ⁄ Gerechtelijke onderzoeksdossiers (67);

 ⁄ Opsporingsdossiers (85);

 ⁄ Politionele onderzoeksdossiers (90).

Zie Hoofdstuk 2 - April
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De aanvragen hebben betrekking op zeer uiteenlopende feiten: overvallen, oplichting, valsheid in geschrifte, 
drugshandel, witwassen van geld enz. 
Ze betreffen doorgaans het bezoek aan inrichtingen van klasse I en II of online goksites, of de uitgegeven, 
gewonnen of verloren bedragen, maar ook de begeleiders van de onderzochte personen of de beelden bij 
de ingang, in en zelfs buiten de speelhallen.

De verbindingsofficieren worden ook opgeroepen om samen te werken met de matchfixingeenheid (19). 
Die samenwerking houdt in dat ze antwoorden op vragen van de gespecialiseerde cel van de federale politie. 
Daarnaast worden de verbindingsofficieren soms ook benaderd door Belgische wedoperatoren die hun 
vermoedens over bepaalde verdachte gebeurtenissen en/of weddenschappen melden (11).

Tot slot beantwoorden de verbindingsofficieren uiteraard ook de vragen die ze van de verschillende diensten van 
de KSC krijgen (30). 

Naast al die vragen in verband met dossiers behandelden de verbindingsofficieren ook 64 vragen om inlichtingen 
over kansspelen en/of de wetgeving rond kansspelen, meer bepaald van lokale politiediensten die inlichtingen 
willen over de controles van legale maar ook illegale kansspelinrichtingen. Het vademecum, dat momenteel wordt 
bijgewerkt, blijft het meest aangewezen instrument om aan de verwachtingen van deze diensten te voldoen.

In 2021 werden 143 processen-verbaal opgesteld (NL: 100 - FR: 43) voor inbreuken met betrekking tot kansspelen 
(processen-verbaal van ontvangst van klachten, vaststellingen, inbeslagnames, verhoren, inlichtingen, ...).

De sluiting van legale kansspelinrichtingen als gevolg van de pandemie heeft geleid tot meer illegale kansspelen, 
voornamelijk poker. De verbindingsofficieren hebben deelgenomen aan 9 interventies van de plaatselijke 
politiediensten. Dankzij artikel 15, §1, punt 1, van de Kansspelwet, op grond waarvan ze op elk ogenblik mogen 
binnentreden in de inrichtingen waar mogelijk illegale spelen plaatsvinden, na voorafgaande machtiging van de 
rechter in de politierechtbank, hebben die operaties positieve resultaten opgeleverd (ongeveer 20.000 euro in 
beslag genomen). Er werd vooral nauw samengewerkt met de lokale politie van Antwerpen.

De verbindingsofficieren namen tot slot deel aan 62 controles met de leden van de controlecel van de KSC en/of 
de lokale politiediensten: 36 toestellen werden tijdens die controles in beslag genomen. Het gaat om automaten 
die illegaal werden uitgebaat.

De onderhandelingen over en de opstelling van het protocol dat door de KSC en de federale politie zal worden 
ondertekend, zijn goed gevorderd. Het protocol zou op het moment dat dit verslag verschijnt ondertekend moeten 
zijn, waarna verbindingsofficieren kunnen worden aangeworven.

4.1.6. Omzendbrief College van Procureurs-Generaal

Op initiatief van de Voorzitter van de KSC en in overleg met de heer Procureur-Generaal van Brussel werd een 
werkgroep opgericht met leden van het parket, de KSC en de politie om de in 2013 door het College van 
Procureurs-Generaal aangenomen omzendbrief 14/2013 over kansspelen een update te geven.

In 2021 was er verschillende malen overleg tussen het secretariaat van de KSC, het Parket-Generaal en verschillende 
parketmagistraten bevoegd voor kansspelen.

Deze omzendbrief heeft tot doel het beleid uit te stippelen inzake de vervolging van strafrechtelijke inbreuken op 
de Kansspelwet en enkele praktische afspraken vast te leggen. De actualisering van deze Omzendbrief zal in 2022 
worden afgerond. 

H
oofdstuk 4 C

ontrole en sancties

33



4.1.7 Technische controle

4.1.7.1. Modelgoedkeuringen

In 2021 heeft dienst Technische Evaluaties van de KSC 17 modellen goedgekeurd. In dat aantal is geen rekening 
gehouden met updates van reeds goedgekeurde dossiers (programma-updates als gevolg van bugfixes enz.).

Net als heel wat andere sectoren ondervond de kansspelsector sterk de gevolgen van de gezondheidscrisis, 
wat resulteerde in minder aanvragen voor modelgoedkeuringen.

In klassen I en II noteren we heel weinig goedkeuringen, wat deels te maken heeft met de beslissing van de Raad 
van State van 9 maart 2021 om de protocollen die voorzagen in een indexeringsfactor van 1,36 voor de instellingen 
van deze twee klassen, nietig te verklaren.
In klasse III hebben de 4 verleende goedkeuringen allemaal betrekking op automaten met beperkte inzet, 
aangezien de bingofabrikanten geen nieuwe automaten wensen te ontwikkelen zolang het cashlessprobleem niet 
is opgelost.

In klasse IV werden geen modelgoedkeuringen aangevraagd. Dat is te wijten aan de beperkte diversiteit van 
spelconcepten toegestaan volgens de voorschriften van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende 
bepaalde virtuele weddenschappen en de vernietiging door de Raad van State op 7 mei 2021 (arrest nr. 250.535) 
van het koninklijk besluit van 4 mei 2018 dat kansspelen over virtuele sportevenementen in dit soort inrichtingen 
toestaat.

4.1.7.2. Controles 

In 2021 werden 567 automaten van klasse I gecontroleerd. Voor 426 automaten ging het om een controle voordat 
het toestel in gebruik werd genomen (eerste ijking). Die controles hebben betrekking op zowel nieuwe automaten 
die in 2021 werden geïnstalleerd als op automaten die in 2020 werden geïnstalleerd, maar die niet in 2020 konden 
worden gecontroleerd omdat heel wat casino’s omwille van de gezondheidscrisis gesloten waren. De overige 141 
automaten werden gecontroleerd na verandering van casino, of wanneer ze na herstelling opnieuw in gebruik 
werden genomen, of wanneer de vergunning klasse E van het casino werd gewijzigd.

Klasse Nieuwe modelgoedkeuringen

I 10

II 3

III 4

IV 0

Totaal 17
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Dit hoge aantal controles van nieuwe automaten betreft hoofdzakelijk 4 casino’s: Oostende, Brussel, Chaudfontaine 
en Namen.

Begin augustus 2021 veranderde het casino van Oostende van uitbater en van vergunning klasse E en werd het 
aanbod automaten volledig vernieuwd, goed voor 221 automaten, waarvan 160 nieuwe en de overige 61 uit 
andere casino’s.

Het casino van Brussel heeft naast de tweede verdieping een nieuwe speelhal op de zevende verdieping, met dus 
meer nieuwe automaten; de 102 nieuwe automaten in het casino zijn verdeeld over deze twee verdiepingen.

Het casino van Chaudfontaine moest in juli 2021 zijn deuren sluiten nadat overstromingen de installaties en 
alle speeltafels, het restaurant en het merendeel van de speelautomaten volledig hadden vernield. Het kon 
in december enkele dagen heropenen met 6 speeltafels en een beperkt aantal speelautomaten, een kleine 
honderdtal, wat ongeveer de helft is van het aantal automaten dat vóór de overstromingen werd uitgebaat: 
50 nieuwe automaten en 48 automaten die na de overstromingen werden hersteld. Daarna ging het casino weer 
dicht vermits de regering had beslist om de casino’s opnieuw te sluiten omwille van de gezondheidscrisis.

Het casino van Namen veranderde begin september van vergunninghouder E, wat resulteerde in bijkomende 
controles door de technische controledienst. Het casino heeft zijn bestaande aanbod van automaten grotendeels 
behouden en in december 2021 werden slechts 16 nieuwe machines in gebruik genomen.

Die 567 controles brachten overtredingen op de voorschriften aan het licht: 10 automaten hadden een defecte 
CPU-schakelaar en 4 andere vertoonden configuratiefouten.

De cijfers voor de inrichtingen van klassen II, III en IV zijn afkomstig van de erkende instantie die deze eerste ijkingen 
heeft verricht.

4.1.7.3. Protocollen

De protocollen van klasse I en klasse II kregen een update naar aanleiding van de arresten nr. 250.035 en nr. 250.032 
van de Raad van State van 9 maart 2021 en werden op de website gepubliceerd, samen met een informatieve nota.
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Klasse Nieuwe automaten of ombouwsets

I 426

II 391

III 1063 (117 bingotoestellen en 946 KVI's)

IV 0
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4.2. Sancties

In 2021 intensifieerde de KSC de sanctieprocedures, voortvloeiend uit de artikelen 15/1 tot en met 15/8 
van de Kansspelwet, en dit op basis van controledossiers afkomstig van zowel het secretariaat en/of de 
verbindingsofficieren bij de KSC als van externe politiediensten. 
In 87 controledossiers werd tot de opstart van één of meerdere sanctieprocedures beslist. Concreet werden 119 
sanctieprocedures opgestart, waarvan 32 wegens illegaal online exploiteren. In 67 van de opgestarte procedures 
werd reeds een beslissing genomen. In de overige 52 procedures wordt een beslissing verwacht in het eerste 
kwartaal van 2022. De KSC deed daarnaast uitspraak in de sanctieprocedures die reeds waren opgestart in 2020 
maar nog niet waren afgrond.

De KSC sprak naast verschillende waarschuwingen de schorsing uit van 9 vergunningen toegekend aan 
dagbladhandelaars die op het ogenblik van de controle niet voldeden aan de vereiste van het verkopen 
van kranten en tijdschriften, maar zich daarna regulariseerden. Zij trok daarnaast de vergunning F2 van 
5 dagbladhandelaars in wegens het niet verkopen van kranten en tijdschriften of het aannemen van 
weddenschappen bij wijze van hoofdactiviteit. Ook 1 vergunning voor de exploitatie van een kansspelinrichting 
klasse III werd ingetrokken. 

Er werden tot slot 46 administratieve geldboetes opgelegd, voor een totaalbedrag van 276.188 euro. Een bedrag 
van 136.788 euro werd hiervan effectief reeds betaald. Tegen een aantal beslissingen werd beroep aangetekend 
waardoor de invordering van de boete in afwachting van de juridische beslissing wordt geschorst, een aantal 
anderen maken gebruik van een afbetalingsplan. De dossiers van wanbetalers worden aan de FOD Financiën 
overgemaakt voor verdere invordering.
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De cel administratie behandelt de vergunningsaanvragen en de vragen tot hernieuwing van de verschillende 
vergunningen. Op 31/12/2021 waren er in totaal 15.606 vergunningen actief (A, A+, B, B+, C, D, E, F1, F1+, F2 en G1).

5.1. Casino’s (A)

In 2021 veranderde het casino te Oostende van uitbater, waardoor de bestaande vergunning niet werd hernieuwd 
en er met ingang van 1/08/2021 een nieuwe vergunning klasse A en een nieuwe aanvullende vergunning klasse 
A+ aan de nieuwe uitbater werden toegekend.

5.2. Speelautomatenhallen (B) 

In 2021 werden 36 vergunningen klasse B voor een periode van 9 jaar hernieuwd en werden 4 verhuizen van een 
speelautomatenhal (klasse II) goedgekeurd.

De informatieve nota van 28/05/2021 herhaalt de huidige verhuisregeling voor kansspelinrichtingen klasse II en 
herinnert “dat een verhuis van een kansspelinrichting klasse II binnen de vergunning B slechts mogelijk is binnen 
dezelfde gemeente en op voorwaarde dat de gemeente zich met de verhuis akkoord verklaart door middel van het 
afleveren van een geldig aangepast convenant”. 

Er werden in 2021 ook 16 aanvullende vergunningen B+ voor online speelautomatenhallen toegekend, 
5 aanvullende vergunningen werden hernieuwd en de KSC keurde 2 wijzigingen van URL goed.

5.3. Cafés (C)

In totaal werden er 573 nieuwe aanvragen voor een vergunning C goedgekeurd en werden er 436 aanvragen tot 
hernieuwing van een vergunning C voor een periode van 5 jaar toegekend.

Ook werden 17 vergunningsaanvragen geweigerd, onder meer wegens het strafrechtelijke verleden van de 
aanvrager, het negatieve advies van de burgemeester, het ontbreken van fiscale attesten of een onvolledige 
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Om dezelfde redenen werden 9 aanvragen tot hernieuwing 
van een vergunning C geweigerd.
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Toekenning 1369 1331 1175 1003 1054 1372 740 573

Hernieuwing 424 349 502 308 481 366 329 436

Weigering 58 50 39 17 33 65 40 17

Weigering van de hernieuwing 28 21 12 4 50 13 10 9

Einde van de geldigheidstermijn 134 165 707 930 453 399 289 236

Stopzetting van de activiteit 332 1113 363 565 2476 546 416 659

Intrekking 35 29 26 27 44 67 51 22

De effecten van de coronacrisis blijken duidelijk uit het verminderde aantal nieuwe vergunningen, alsook uit 
de verhoging van het aantal stopzettingen in 2021. Op 31/12/2021 waren er 5.285 geldige vergunningen C 
(tegenover 5.804 einde 2020).

5.4. Personeel kansspelinrichtingen (D)

In 2021 werden er 468 nieuwe aanvragen tot een vergunning D bij de KSC ingediend.

5.5. Leveranciers en herstellers van kansspeltoestellen (E)

Negen nieuwe vergunningen E werden toegekend, 25 dossiers werden hernieuwd en 8 vergunninghouders 
vroegen om hun vergunning stop te zetten na toekenning. Op 31/12/2021 waren er 177 vergunningen E 
toegekend.

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Toekenning 14 9 4 6 6 3 4 9

Hernieuwing 9 4 8 4 5 4 3 25

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

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

Weigering 1  / / / 1 1 2 0

Stopzetting van de activiteit 4 8 13 9 8 10 6 8
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5.6. Weddenschappen (F1, F2 en F1+)

Er werden in 2021 geen nieuwe vergunningen F1 toegekend of open verklaard. Er werden twee aanvullende 
vergunningen voor het online inrichten van weddenschappen toegekend.

In 2021 werden 4 vergunningen F1 hernieuwd voor 9 jaar, en werden 3 aanvullende vergunningen F1+ hernieuwd.

De KSC keurde ook 1 wijziging van URL voor een vergunning klasse F1+ goed.

De Nationale Loterij beschikte over twee vergunningen klasse F1 en F1+. De hernieuwing van de vergunning F1 en 
F1+ die oorspronkelijk toegekend werd in 2012 op basis van een ondertussen vernietigde specifieke rechtsgrond, 
werd niet toegekend door de KSC.
Op 31/12/2021 was de beroepstermijn tegen deze beslissing nog lopende. 

Wat betreft vergunningen F2 dient men een onderscheid te maken tussen 4 categorieën, met name de 
wedkantoren, de bookmakers, de dagbladhandelaars en de renbanen. 

Wedkantoren 

Op 31/12/2021 waren er 575 geldige vergunningen F2 voor vaste kansspelinrichtingen IV of wedkantoren.

Voor een aantal dossiers is men daarenboven nog in gesprek met de stad of de gemeente om een convenant te 
verkrijgen met het oog op de hernieuwing van hun vergunning. Immers, zoals vermeld in de informatieve nota 
nummer 23, dienen de wedkantoren vanaf 25/05/2021 een convenant bij hun hernieuwingsaanvraag te voegen.

Er werden in 2021 geen nieuwe vergunningen voor wedkantoren toegekend of open verklaard.

Er werden in 2021 ook 143 vergunningen voor wedkantoren hernieuwd. Tevens werden er 12 verhuizen van een 
wedkantoor goedgekeurd, waarbij een verhuis plaatsvond binnen dezelfde gemeente.

Bookmakers

Er werden in 2021 geen nieuwe vergunningen F2 voor bookmakers toegekend of open verklaard. Er werden wel 
5 dossiers hernieuwd.

Dagbladhandels

Wat betreft het aannemen van weddenschappen als nevenactiviteit door dagbladhandels werden er 358 
nieuwe vergunningen toegekend, 410 vergunningen hernieuwd voor 3 jaar en werd de hernieuwingsaanvraag 
voor 2 dossiers geweigerd. Tevens werden er 60 vergunningen stopgezet na toekenning en werd er door 97 
dagbladhandelaars geen hernieuwing van hun vergunning aangevraagd.

Op 31/12/2021 waren er in totaal 1812 vergunningen voor dagbladhandels.
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De Raad van State vernietigde op 12 maart 2019 bij arrest met nummer 243.924 de informatieve nota van de KSC 
van 22 februari 2017 waarbij de definitie van een dagbladhandel op basis van een gekwalificeerde jaaromzet door 
de KSC werd bepaald. Dergelijke definitie behoort tot de bevoegdheid van de Koning. 

De KSC duidde de voorbije jaren meermaals op het belang van dergelijk koninklijk besluit en besliste in 2019 om, in 
afwachting van dergelijke definitie bij koninklijk besluit, - ingeval van twijfel over de kwalificatie als dagbladhandel 
(bv. omwille van activiteiten in de Kruispuntbank der Ondernemingen of op basis van de opgevraagde foto’s van de 
inrichting) - nieuwe aanvragen voor een dagbladhandel in behandeling te houden.

Tijdens haar vergadering van 28/07/2021 besliste de KSC de procedure voor de behandeling van 
vergunningsaanvragen F2 voor dagbladhandels aan te passen en zich voortaan te baseren op de gangbare 
betekenis van een dagbladhandelaar, namelijk een handelaar die dagbladen verkoopt. Hiertoe diende bij een 
vergunningsaanvraag of een vraag tot hernieuwing van de vergunning, het bewijs geleverd te worden van de 
verkoop van actuele pers, bijvoorbeeld door het bezorgen van een recente factuur van een persleverancier. 
De dossiers die ‘on hold’ stonden, werden daarna op basis van die procedure prioritair behandeld door het 
secretariaat van de KSC.

Op 30/11/2021 werd de “Wet van 28/11/2021 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken” gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad. Artikel 42 van die wet wijzigde en vulde artikel 43/4, §5, 1° van de Kansspelwet aan als 
volgt:
“Buiten voormelde kansspelinrichtingen klasse IV mogen tevens worden aangenomen:

De weddenschappen op sportevenementen en op paardenwedrennen, bij wijze van strikt omschreven 
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 omschrijving van de nevenactiviteit en de nadere voorwaarden die de dagbladhandelaars 
moeten naleven voor de aanneming van deze weddenschappen. Zij dienen te beschikken over een vergunning 
klasse F2.”

Deze wijziging trad in werking op 10/12/2021. Aangezien de wettelijke bepaling werd gewijzigd en de nadruk 
wordt gelegd op de strikt omschreven nevenactiviteit die door de Koning moet worden bepaald, was het niet 
langer mogelijk voor de KSC om, vanaf 10/12/2021 en in afwachting van dergelijk koninklijk besluit, nieuwe 
vergunningen of hernieuwingen van vergunningen voor dagbladhandelaars te behandelen. Zie informatieve nota 
nummer 28 van 1/12/2021.

De KSC heeft er in diezelfde nota bij de Regering op aangedrongen om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen 
en organiseerde nog op 9/12/2021 een tussentijdse vergadering om die dossiers die volledig waren nog te kunnen 
toekennen of hernieuwen.

Renbanen

De vergunning voor de renbaan van Oostende werd hernieuwd in 2021.

Zie Hoofdstuk 2 - December

Zie 7.1.3. Dagbladhandels
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5.7. Belspelen

De vergunning klasse G1 staat de uitbating toe van kansspelen in televisieprogramma’s via nummerreeksen van 
het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, voor hernieuwbare periodes van vijf jaar en 
volgens de voorwaarden die in de vergunning zijn vastgelegd. Sinds 2011 bestaat er nog maar één vergunning 
klasse G1. Dit soort van spel bestaat alleen in de Franse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap heeft het in 2011 
verboden. De vergunning G1 werd op 07/12/2011 toegekend en werd op 14 december 2016 en op 10 november 
2021 hernieuwd. De vergunning is geldig tot 10/11/2026.

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

Momenteel worden beide tv-spelshows in hetzelfde tijdslot uitgezonden en zijn ze ‘s nachts te zien op de kanalen 
van de RTL Group. 

Belspelen in enkele cijfers

Bijna alle cijfers voor 2021 laten een daling van de activiteit zien ten opzichte van 2020, zowel voor het programma’s 
‘Jeux de Nuit’ als voor ‘Luna Park’. Het gemiddelde aantal spelers per uitzending bedroeg respectievelijk 105 en 35. 
Het minimale uitbetalingspercentage zoals vastgesteld in het koninklijk besluit op de televisiespelen (7%) wordt 
nageleefd.

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

Kerncijfers Jeux de Nuit Luna Park

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Gemiddeld aantal spelers per uitzending (**) (*) 133 144 105 (*) 43 (***) 47 35

Jaarlijks aantal deelnemers (**) 45.178 47.670 30.772 23.179 17.290 12.626

Jaarlijks aantal oproepen/verzonden berichten 391.620 423.389 276.828 94.500 77.070 59.912

Jaarlijks aantal spelers of sms'en in de uitzending 22.531 21.531 19.087 27.693 22.286 22.068

Jaarlijks aantal winnaars 824 1036 832 444 362 359

Jaarlijks uitbetaalde winsten 46.730 € 49.950 € 36.127 € 12.686 € 9.550 € 12.655 €

Gemiddelde winsten per uitzending 143,34 € 150,91 € 123,72 € 18,02 € 24,49 € 34,86 €

Uitbetalingspercentage 7,95% 7,87% 8,70% 8,95% 8,26% 14,08% 

Aantal uitzendingen per jaar 326 331 292 704 390 363

Jaarlijks aantal spelen zonder winnaars 3 3 4 387 100 62
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Het minimale uitbetalingspercentage zoals vastgesteld in het koninklijk besluit op de televisiespelen (7%) wordt 
nageleefd. In 2021 ontving de KSC evenwel 87 interpellaties. Dat zijn er 18 meer dan in 2020.

De meeste vragen hadden te maken met niet geselecteerde oproepen. Op elk van de vragen werd een antwoord 
gegeven en voor sommige werden bijkomende inlichtingen aan de speloperator gevraagd. 

We kunnen besluiten dat het koninklijk besluit betreffende de belspelletjes werd nageleefd. In 2021 nam de 
speloperator een update van zijn computerprogramma in gebruik om de technische problemen op te lossen die 
tijdens de grondige analyse van de KSC in 2020 aan het licht waren gekomen en waarover hij was geïnterpelleerd. 
Sindsdien hebben de controles van de uitzendingen die in de loop van het jaar werden verricht, afgezien van 
enkele uitzendingen die werden onderbroken omwille van een probleem dat zich buiten de organisatie van de 
speloperator voordeed (stroomonderbrekingen, storingen in het telefoonnet enz.), niets bijzonders aan het licht 
gebracht. 

Net zoals ze in oktober 2020 al had gedaan, vraagt de KSC zich in haar verslag dat ze in november 2021 aan de 
Regering heeft voorgelegd af wat, in termen van het algemeen belang, de reële meerwaarde is van de tussenkomst 
en de investering van zijn secretariaat in de controle op de belspelletjes, zoals deze momenteel bij koninklijk besluit 
zijn opgevat, en verzoekt ze de betrokken ministers derhalve opnieuw om zich over dit onderwerp te beraden, 
vermits de interesse voor dit soort spelletjes lijkt uit te doven.

Bij de KSC ontvangen vragen 2020 2021

Niet geselecteerde oproepen 34 39

Uitbetaling van de winsten 8 6

Algemene overwegingen 8 10

Vragen/antwoorden/verwante winsten 9 9

Facturatie van de oproepen 3 8

Verbindingsprobleem 7 15

Totaal 69 87
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In juni 2021 heeft het secretariaat van de KSC alle vergunninghouders het formulier gestuurd om de financiële 
gegevens voor 2020 op te vragen. Het formulier was vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren, met uitzondering 
van de gegevens over weddenschappen, waarvoor meer details werden gevraagd. Elk formulier had betrekking 
op één enkele vergunning, ongeacht of het gaat om een vergunning A, B, E, F1, F1+ of F2. In totaal werden 392 
aanvragen verstuurd.

De volgende gegevens werden opgevraagd: 

 ⁄ De ingezette bedragen;

 ⁄ De uitbetaalde winsten;

 ⁄ Het aantal openingsdagen;

 ⁄ Het aantal bezoekers; 

 ⁄ Het aantal personen dat is ingeschreven op de online spelen en de beschikbare speelbedragen  
op 31/12/2020;

 ⁄ De verdeling van de weddenschappen volgens type, de plaats waar ze worden afgesloten en  
voor welke sporten;

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

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

De inzetten (oorspronkelijke inzetten en opnieuw ingezette winsten) en winsten (door de spelers opgenomen 
winsten en opnieuw ingezette winsten) worden opgevraagd om de Gross Gaming Revenue (GGR) te berekenen, 
die gelijk is aan het verschil tussen de inzetten en de uitbetaalde winsten.

Voor 2020 werd voor het eerst een analyse gemaakt van de verdeling van weddenschappen volgens de plaats waar 
ze worden afgesloten, het type weddenschap en het type sport voor sportweddenschappen.

6.1. Verdeling van de kansspelenmarkt 

6.1.1. Verdeling van GGR tussen offline en online

De GGR van kansspelen in België voor alle soorten vergunningen samen is goed voor bijna 1 miljard euro, waarvan 
61,49% voor online spelen en 38,51% voor offline spelen.
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Verdeling van GGR

2020 GGR % van totale GGR

Offline 373.237.032,41 EUR 38,51%

Online 595.858.352,99 EUR 61,49%

Totaal 969.095.385,40 EUR 100,00%

15 GGR = het totaal van de inzetten – het totaal van de uitbetaalde winsten.
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Een groot deel van de offline sector moest in 2020 de deuren sluiten vanwege de COVID-19-pandemie16, 
wat resulteerde in een daling van de GGR voor offline kansspelen met 47,65%.

Evolutie en verdeling van de kansspelenmarkt

6.1.2. Verdeling van GGR per type inrichting

Weddenschappen alleen al zijn goed voor een derde van de offline GGR, op de voet gevolgd door cafés. De rest 
wordt verdeeld tussen klasse A (bijna 15%) en klasse B (bijna 22%).

Evolutie en verdeling van de kansspelenmarkt

 2018 2019 2020 2019-2020

Offline (GGR) 694.919.772,64 EUR 713.028.176,22 EUR 373.237.032,41 EUR -47,65%

Online (GGR) 424.813.053,23 EUR 466.002.182,30 EUR 595.858.352,99 EUR 27,87%

 Totaal 1.119.732.825,87 EUR 1.179.030.358,52 EUR 969.095.385,40 EUR -17,81%
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Verdeling van GGR per type inrichting

2020 Offline % van totale GGR 

Casino’s 54.947.358,90 EUR 14,72%

Speelhallen 81.062.755,86 EUR 21,72%

Cafés 113.670.035,85 EUR 30,46%

Weddenschappen 123.556.881,80 EUR 33,10%

Totaal 373.237.032,41 EUR 100,00%

16 Ter herinnering: de inrichtingen waren gesloten tijdens de volgende periodes: van 14/03 tot 30/06/2020 en van 30/10 tot 31/12/2020 voor klassen A en B;  
 van 14/03 tot 07/06/2022 en van 29/10 tot 31/12/2020 voor de wedkantoren, van 14/03 tot 10/05 en van 29/10 tot 30/11/2020 voor de dagbladhandels en 
 van 14/03 tot 07/06 en van 19/10 tot 31/12/2020 voor de cafés. 
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Verdeling van online GGR

2020 Online % van totale GGR 

Klasse A 277.917.570,86 EUR 46,64%

Klasse B 156.782.038,05 EUR 26,31%

Klasse FA 161.158.744,08 EUR 27,05%

Totaal 595.858.352,99 EUR 100,00%

Verdeling van de offline kansspelenmarkt 2020

6.1.3. Verdeling van online GGR per klasse

In tegenstelling tot offline spelen neemt klasse A het leeuwendeel van de online kansspelen voor haar rekening, 
met een GGR van 46,64% van de totale GGR. De andere klassen (B en FA) verdelen de rest van de GGR bijna 
gelijkelijk.

Klasse A
14,72%

Klasse B
21,72%

Klasse F
33,10%

Klasse C
30,46%

Klasse A
46,64%

Klasse B
26,31%

Klasse F
27,05%
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6.2. Casino’s (vergunningen A)

6.2.1. Gross Gaming Revenue (GGR)

Uit de verschillende tabellen hieronder blijkt duidelijk welke gevolgen de sluiting van de offline casino’s heeft 
gehad voor de kansspelactiviteiten. Een deel van de spelers schakelde daarom over naar online spelen. De GGR 
voor offline casino’s daalde met bijna 55%, wat te verklaren valt door de sluiting van deze inrichtingen gedurende 
iets minder dan zes maanden.

Dankzij het online aanbod bleef de totale GGR echter op peil en ging die zelfs lichtjes omhoog. De houders van een 
casinovergunning waren samen goed voor een totale GGR van 332.864.929,76 euro, 1,94% meer dan in 2019.

Evolutie en verdeling van casinoactiviteiten

 2016 2017 2018 2019 2020 Verschil in %  
2019-2020

Offline 
(GGR)

105.864.920,01 € 107.360.090,40 € 108.496.986,62 € 121.395.562,67 € 54.947.358,90 € -54,74%

Online 
(GGR)

104.331.856,52 € 147.243.167,22 € 172.701.830,76 € 205.125.172,89 € 277.917.570,86 € 35,49%

 Totaal 210.196.776,53 € 254.603.257,62 € 281.198.817,38 € 326.520.735,56 € 332.864.929,76 € 1,94%

% van GGR in verhouding tot de totale activiteit van de casino’s

 2016 2017 2018 2019 2020

Offline (GGR) 50,36% 42,17% 38,58% 37,18% 16,51%

Online (GGR) 49,64% 57,83% 61,42% 62,82% 83,49%

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

Activiteiten casino's 2019

Offline (GGR) 54.947.358,90 EUR 16,51%

Online (GGR) 277.917.570,86 EUR 83,49%

 Totaal 332.864.929,76 EUR 100,00%
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Evolutie en verdeling van GGR van casino’s

OFFLINE SPELEN PER CASINO

Alle casino’s vertonen voor het jaar 2020 een bijna vergelijkbare daling van de GGR. Het casino van Brussel blijft in 
absolute cijfers het meest succesvolle casino van het jaar, met een marktaandeel van 37,37%.
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Offline GGR van 2016 tot 2020

 2016 2017 2018 2019 2020
Verschil in % 
2019-2020

Blankenberge  5.265.613,82 €  7.203.536,27 €  8.186.374,92 €  9.070.449,72 € 4.786.855,85 € -47,23%

Brussel  38.769.810,00 €  39.085.835,00 €  40.112.842,00 €  47.290.986,67 €  20.535.567,07 € -56,58%

Chaudfontaine 5.874.523,30 €  6.179.947,65 €  6.099.002,38 €  6.835.538,82 €  3.450.079,34 € -49,53%

Dinant  7.999.833,35 €  7.418.613,64 € 7.520.376,84 €  8.228.936,84 €  3.627.913,85 € -55,91%

Knokke  9.769.325,00 €  8.946.392,00 €  8.748.132,00 €  9.640.883,00 €  4.010.923,00 € -58,40%

Middelkerke  6.133.666,57 €  5.932.143,43 €  4.371.304,00 €  5.405.828,00 €  2.663.542,00 € -50,73%

Namen  14.097.779,03 €  15.231.957,88 €  15.227.491,58 €  17.506.064,31 €  8.162.432,29 € -53,37%

Oostende  14.474.234,19 €  13.814.795,25 €  14.802.586,91 €  13.438.014,09 €  5.463.616,00 € -59,34%

Spa  3.480.134,75 €  3.546.869,28 €  3.428.875,99 €  3.978.861,22 €  2.246.429,50 € -43,54%

Totaal 105.864.920,01 €  107.360.090,40 € 108.496.986,62 € 121.395.562,67 €  54.947.358,90 € -54,74%
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Blankenberge 
8,71%Oostende 

9,94%

Dinant 
6,60%

Brussel 
37,37%

Middelkerke 
4,85%

Spa 
4,09%

Knokke 
7,30%

Chaudfonatine 
6,28%

Namen 
14,86%

Verdeling in % van offline GGR per casino

 2020 %

Blankenberge  4.786.855,85 EUR 8,71%

Brussel  20.535.567,07 EUR 37,37%

Chaudfontaine  3.450.079,34 EUR 6,28%

Dinant  3.627.913,85 EUR 6,60%

Knokke  4.010.923,00 EUR 7,30%

Middelkerke  2.663.542,00 EUR 4,85%

Namen  8.162.432,29 EUR 14,86%

Oostende  5.463.616,00 EUR 9,94%

Spa  2.246.429,50 EUR 4,09%

Totaal  54.947.358,90 EUR 100,00%

Verdeling van offline GGR 2020
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Blankenberge 
15,14%

Namen 
18,80%

Brussel 
1,12%

Chaudfontaine 
9,58%

Dinant 
2,18%

Oostende
 13,14%

Spa 
23,22%

Middelkerke 
3,00%

Knokke 
13,81%

Online GGR van 2016 tot 2020

 2016 2017 2018 2019 2020
Verschil in % 
2019-2020

Blankenberge  23.293.520,69 €  29.937.387,98 €  31.493.464,76 €  39.059.855,49 €  42.087.412,02 € 7,75%

Brussel  1.315.657,00 €  3.271.840,00 €  4.173.200,00 €  3.392.123,00 €  3.118.325,67 € -8,07%

Chaudfontaine  4.654.791,64 €  21.100.005,76 €  19.799.746,48 €  23.892.902,46 €  26.615.980,79 € 11,40%

Dinant * € -  10.086.501,45 €  4.257.933,00 €  7.182.045,00 €  6.072.376,00 € -15,45%

Knokke  11.878.336,00 €  16.484.298,00 €  21.112.247,00 €  26.242.074,00 €  38.380.257,00 € 46,25%

Middelkerke  6.302.551,47 €  5.359.543,00 €  4.537.875,00 €  6.807.075,00 €  8.331.432,00 € 22,39%

Namen  18.601.947,64 €  19.687.579,32 €  26.590.811,16 €  24.976.495,46 €  52.250.451,90 € 109,20%

Oostende  6.410.009,68 €  8.682.201,81 €  18.267.832,93 €  23.521.990,00 €  36.515.942,00 € 55,24%

Spa  31.875.042,40 €  32.633.809,90 €  42.468.720,43 €  50.050.612,48 €  64.545.393,48 € 28,96%

Totaal  104.331.856,52 €  147.243.167,22 €  172.701.830,76 € 205.125.172,89 €  277.917.570,86 € 35,49%

ONLINE SPELEN PER CASINO

Met uitzondering van Brussel en Dinant zagen alle casino’s hun online GGR in 2020 omhoog gaan. De online 
spelactiviteiten van het casino van Namen zijn zelfs meer dan verdubbeld, met een stijging van de GGR met 109%, 
gevolgd door Oostende met +55%. In absolute cijfers blijft Spa het meest succesvolle casino van België voor online 
spelen.

(*) Online vergunning uitgebaat vanaf 2017
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AANVULLENDE GEGEVENS VOOR DE 9 CASINO’S

In de overzichtstabel hieronder verwijst het aantal spelersrekeningen bij de online cijfers naar het aantal rekeningen 
die bij de kansspeloperatoren werden geopend. Die cijfers komen dus niet overeen met het aantal in België of in 
het buitenland gevestigde online spelers die op Belgische platformen spelen, aangezien eenzelfde speler meerdere 
spelersrekeningen bij verschillende operatoren kan hebben. Op 31/12/2020 waren er in totaal 1.690.646 unieke 
spelers geregistreerd bij vergunde spelwebsites voor alle soorten websites die kansspelen aanbieden (online 
casino’s, speelhallen en weddenschappen).

(*) Inzetten = eerste inzetten + opnieuw ingezette winsten
(**) Offline GGR/gemiddeld aantal openingsdagen
(***) Een speler kan verschillende rekeningen bij verschillende operatoren hebben
(****) Online GGR/gemiddeld aantal exploitatiedagen

Aanvullende gegevens 2018 2019 2020 Verschil in % 
2019-2020

Offline

Aantal bezoekers 1.322.652 1.246.567 680.016 -45,45%

Totaal van inzetten (*) 1.960.851.436,97 EUR 2.104.590.482,19 EUR 956.029.583,54 EUR -54,57%

Aantal uitgebate automaten 1835 1743 1613 -7,46%

Gemiddeld aantal 
openingsdagen

365 365 193 -47,21%

Aantal casino's 9 9 9 0,00%

Gemiddelde dagopbrengst (**) 297.252,00 EUR 332.590,58 EUR 285.193,90 EUR -14,25%

Offline GGR 108.496.986,62 EUR 121.395.562,67 EUR 54.947.358,90 EUR -54,74%

Online

Aantal spelersrekeningen (***) 752.000 1.864.397 2.241.872 20,25%

Totaal van inzetten (*) 5.206.831.386,87 EUR 6.284.830.940,65 EUR 7.768.951.563,19 EUR 23,61%

Gemiddeld aantal 
exploitatiedagen

365 365 366 0,27%

Gemiddelde dagopbrengst (****) 473.155,70 EUR 561.986,78 EUR 759.337,63 EUR 35,12%

Online GGR 172.701.830,76 EUR 205.125.172,89 EUR 277.917.570,86 EUR 35,49%
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6.2.2. Solvabiliteit

Een van de kwalitatieve voorwaarden waaraan de houder van een vergunning A moet voldoen inzake kansspelen, 
is een solvabiliteitsratio van meer dan 35% hebben voor een offline vergunning en van meer dan 40% voor een 
aanvullende (online) vergunning.

In 2020 hadden de 8 houders van een vergunning A ook een aanvullende vergunning en moesten ze dus een ratio 
van meer dan 40% halen. Van die 8 houders heeft er één zijn jaarrekening niet neergelegd, zodat het niet mogelijk 
was de solvabiliteitsratio te bepalen. Er werd aan de houder gevraagd om zich in regel te stellen. 
Een andere houder haalde niet de voorgeschreven ratio. Alle nodige maatregelen werden genomen om dit verder 
op te volgen. 

6.3. Speelautomatenhallen (vergunningen B)

6.3.1. Gross Gaming Revenue (GGR)

In 2020 werden er in België 174 speelautomatenhallen uitgebaat en waren er 29 online vergunningen toegekend. 
De verdeling tussen de offline en online sector is respectievelijk 34,08% en 65,92%.

Net als bij de casino’s daalde de GGR van de offline sector met om en bij de 50,32%, terwijl die van de online sector 
met 25,48% omhoog ging. Die stijging is echter niet voldoende om het verlies van de offline GGR te compenseren. 
Over het geheel genomen vertoonde de GGR voor de vergunningen B, met een bedrag van 237.844.793,40 euro, 
een verlies van 17,44%.

Speelhalactiviteiten 2020

Online (GGR) 81.062.755,86 EUR 34,08%

Offline (GGR) 156.782.038,05 EUR 65,92%

 Totaal 237.844.793,91 EUR 100,00%

Evolutie en verdeling van speelhalactiviteiten

 2016 2017 2018 2019 2020
Verschil in % 
2019-2020

Online 155.789.136,85 € 153.076.456,76 € 152.450.200,90 € 163.158.984,77 € 81.062.755,86 € -50,32%

Offline 99.737.649,97 € 100.849.549,23 € 114.184.379,62 € 124.945.490,63 € 156.782.038,05 € 25,48%

Totaal 255.526.786,82 € 253.926.005,99 € 266.634.580,52 € 288.104.475,40 € 237.844.793,91 € -17,44%
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% van GGR in verhouding tot de totale activiteit van de speelhallen

 2016 2017 2018 2019 2020

Online 60,97% 60,28% 57,18% 56,63% 34,08%

Offline 39,03% 39,72% 42,82% 43,37% 65,92%

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

Evolutie en verdeling van GGR

OFFLINE
 
De top 10 speelhallen met de hoogste GGR zijn goed voor 13,84% van de totale offline GGR van de speelhallen.
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Top 10 offline GGR

Rangschikking GGR 

1  1.565.674,97 EUR

2  1.521.502,20 EUR

3  1.247.904,21 EUR

4  1.142.834,14 EUR

5  1.038.790,71 EUR

6  979.156,82 EUR

7  960.413,00 EUR

8  940.671,30 EUR

9  925.880,36 EUR

10  898.704,47 EUR

56



Geografische spreiding van speelautomatenhallen B

Provincies Aantal hallen Offline GGR GGR/aant. hallen

Antwerpen 18 11.081.468,03 EUR 615.637,11 EUR

Vlaams-Brabant 17 6.069.663,44 EUR 357.039,03 EUR

Waals-Brabant 4 2.450.652,02 EUR 612.663,01 EUR

Brussel 12 7.516.131,84 EUR 626.344,32 EUR

West-Vlaanderen 19 8.182.178,39 EUR 430.640,97 EUR

Oost-Vlaanderen 11 4.162.153,44 EUR 378.377,59 EUR

Henegouwen 46 21.884.524,38 EUR 475.750,53 EUR

Luik 22 7.283.627,70 EUR 331.073,99 EUR

Limburg 11 4.325.336,85 EUR 393.212,44 EUR

Luxemburg 10 5.630.344,73 EUR 563.034,47 EUR

Namen 4 1.040.779,35 EUR 260.194,84 EUR

Totaal 174 79.626.860,17 EUR 457.625,63 EUR

SITUATIE PER PROVINCIE 

De verdeling van speelautomatenhallen per provincie is ongewijzigd gebleven. Alleen Brussel verliest een speelhal. 
De provincie Henegouwen is het best vertegenwoordigd met 46 speelhallen, gevolgd door de provincies Luik en 
Oost-Vlaanderen. Wallonië telt 86 speelhallen, tegenover 76 in Vlaanderen en 12 in Brussel.

De tabel hieronder toont de gemiddelde GGR per speelhal en per provincie. Op dat niveau genereert Brussel de 
hoogste GGR per speelhal, gevolgd door de provincie Antwerpen en vervolgens de provincie Waals-Brabant. 
De provincie Namen is hekkensluiter met slechts 260.194,84 euro aan gegenereerde GGR per speelhal.

Offline GGR per provincie

Antwerpen 
13,92%

Henegouwen 
27,48%

Vlaams-Brabant 
7,62%

Waals-Brabant 
3,08%
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ONLINE

De top 10 online websites van de operatoren van speelautomatenhallen genereren 85,44% van de online GGR 
voor vergunningen B, waarbij de twee meest succesvolle websites 46,15% van de totale GGR op hun conto kunnen 
schrijven. Omwille van discretie worden de namen van de sites niet genoemd.
In 2019 waren de top 10 websites goed voor meer dan 90% van het marktaandeel.

Top 10 GGR online websites

Rangschikking GGR 

1 36.213.030,00 EUR

2 36.149.838,40 EUR

3 10.462.749,30 EUR

4 9.667.646,67 EUR

5 8.217.276,00 EUR

6 7.777.891,00 EUR

7 7.589.889,00 EUR

8 6.983.491,00 EUR

9 5.972.720,01 EUR

10 4.917.184,02 EUR

Verdeling van online markten 

Verdeling GGR Aandeel

Top 10  133.951.715,40 EUR 85,44%

Overige  22.830.322,65 EUR 14,56%

Totaal  156.782.038,05 EUR 100%
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AANVULLENDE GEGEVENS

De tabel met aanvullende gegevens is vergelijkbaar met die voor de casinovergunningen, met dezelfde 
opmerkingen. De impact van de sluitingen als gevolg van de gezondheidscrisis blijkt duidelijk uit onderstaande 
gegevens.

(*) Inzetten = eerste inzetten + opnieuw ingezette winsten
(**) Offline GGR/gemiddeld aantal openingsdagen
(***) Een speler kan verschillende rekeningen bij verschillende operatoren hebben
(****) Online GGR/gemiddeld aantal exploitatiedagen

Aanvullende gegevens 2018 2019 2020 Verschil in % 
2019-2020

Offline

Aantal bezoekers 3.685.967 3.883.943 1.812.481 -53,33%

Totaal van inzetten (*) 6.228.299.189,53 EUR 6.477.744.393,55 EUR 3.341.727.818,95 EUR -48,41%

Aantal uitgebate 'offline' 
automaten

Niet gevraagd in 2018 5557 5569 0,22%

Gemiddeld aantal 
openingsdagen

348 356 189 -46,92%

Aantal speelhallen 176 175 174 -0,57%

Gemiddelde dagopbrengst (**) 438.254,18 EUR 457.907,50 EUR 428.564,64 EUR -6,41%

Offline GGR 152.450.200,90 EUR 163.158.984,77 EUR 81.062.755,86 EUR -50,32%

Online

Aantal spelersrekeningen (***) 1.559.656 2.518.700 2.624.276 4,19%

Totaal van inzetten (*) 3.634.697.064,54 EUR 3.976.565.911,22 EUR 4.507.700.734,36 EUR 13,36%

Gemiddeld aantal 
exploitatiedagen

365 352 341 -3,13%

Gemiddelde dagopbrengst (****) 312.833,92 EUR 354.958,78 EUR 459.771,37 EUR 29,53%
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6.3.2. Solvabiliteit

Een van de kwalitatieve voorwaarden waaraan de houder van een vergunning B moet voldoen inzake kansspelen, 
is een solvabiliteitsratio van meer dan 30% hebben voor een offline vergunning en van meer dan 40% voor een 
aanvullende (online) vergunning.

Elf van de 117 ondernemingen vertoonden echter een ratio dat onder het voorgeschreven percentage ligt. 
Drie ondernemingen hadden zelfs een negatief percentage (het bedrag van hun eigen vermogen vertoonde een 
negatief saldo op hun balans, waardoor hun solvabiliteitsratio onder 0 duikt). Al die ondernemingen werden gericht 
opgevolgd, waarbij rekening werd gehouden met de uitzonderlijke situatie als gevolg van de gezondheidscrisis.

6.4. Cafés (vergunningen C) 

6.4.1. Omzet

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

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

Het secretariaat van de KSC verstuurde 175 aanvragen voor het opvragen van financiële gegevens naar de houders 
van een vergunning E die in 2020 actief waren, waarvan er 28 in het buitenland zijn gevestigd. Daarvan hebben er 
14 niet gereageerd en heeft er 1 in 2020 zijn activiteiten stopgezet.

Voor de ondernemingen die bingotoestellen uitbaten in cafés en die hun gegevens niet hebben doorgegeven, 
werden de gegevens betreffende de ingezette en gewonnen bedragen overgenomen uit de computerbestanden 
die dagelijks door de houders van een vergunning E worden doorgestuurd om een representatiever beeld te 
krijgen van de kansspelactiviteiten die in cafés worden uitgebaat.

6.5.1. Omzet

Net als voorgaande jaren werd op het formulier in verband met de financiële gegevens gevraagd om 
een onderscheid te maken tussen de verschillende categorieën (bingotoestellen, toestellen van klasse IV, 
amusementsspelen, verkoop van automaten, verkoop van software, herstelling van automaten en ‘overige’) om 
de realiteit van de verschillende activiteitsdomeinen van deze ondernemingen zo goed mogelijk weer te geven. 
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De categorie amusementsspelen omvat de omzet afkomstig van automaten met beperkte inzet; de omzet uit de 
categorie ‘overige’ komt overeen met de inkomsten die deze ondernemingen halen uit andere activiteiten behalve 
kansspelen (bv. vastgoedinkomsten).

Met uitzondering van de verkoop van software zijn alle activiteiten die verband houden met de omzet van houders 
van een vergunning E in 2020 gedaald.

Bingotoestellen vertegenwoordigen op zich al 50% van de activiteiten van houders van een vergunning E. In 2019 
waren ze nog goed voor 71% van die activiteiten17.

Verdeling van de omzet uit de exploitatie van offline kansspelen 2020

17 Voor wat het jaar 2020 en de gezondheidsbeperkingen betreft, geven we mee dat de cafés gesloten waren respectievelijk van 13/03 tot 07/06 en van  
 19/10 tot 31/12/2020. Die sluitingen hebben een duidelijke impact gehad op de uitbating van de speelautomaten, zoals uit de tabel hieronder blijkt.

Detail van activiteiten vergunningen E

 2018 2019 2020 Verschil in % 
2019-2020

Bingotoestellen 211.575.089,53 EUR 181.110.860,10 EUR 97.251.414,78 EUR -46,30%

Klasse IV 5.173.754,42 EUR 13.951.749,27 EUR 4.552.013,12 EUR -67,37%

Amusementsspelen 27.708.824,10 EUR 26.604.506,68 EUR 16.418.621,07 EUR -38,29%

Verkoop automaten 16.630.370,38 EUR 19.150.552,11 EUR 15.641.603,69 EUR -18,32%

Verkoop software 11.080.143,50 EUR 11.709.076,00 EUR 25.075.304,35 EUR 114,15%

Herstelling automaten 3.833.150,87 EUR 3.192.930,87 EUR 1.745.691,34 EUR -45,33%

Overige 43.111.001,76 EUR 43.737.703,76 EUR 35.382.903,08 EUR -19,10%

Totaal 319.112.334,56 EUR 299.457.378,79 EUR 196.067.551,43 EUR -34,53%

Bingotoestellen
49,60%

Verkoop software
12,79%

Verkoop automaten
7,98%

Amusementsspelen
8,37%

Herstelling automaten
0,89%

Overige
18,05%

Klasse IV
2,32%
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Evolutie en verdeling van activiteiten vergunningen E

 2016 2017 2018 2019 2020
Verschil in % 
2019-2020

Offline spelen 212.731.907,44 € 281.272.678,46 € 276.001.332,80 € 255.719.675,03 € 160.684.648,35 € -37,16%

Overige 41.178.057,93 € 53.537.815,81 € 43.111.001,76 € 43.737.703,76 € 35.382.903,08 € -19,10%

 Totaal 253.909.965,37 € 334.810.494,27 € 319.112.334,56 € 299.457.378,79 € 196.067.551,43 € -34,53%

% van GGR in verhouding tot de totale activiteit van vergunningen E

 2016 2017 2018 2019 2020

 Offline spelen 83,78% 84,01% 86,49% 85,39% 81,95%

 Overige 16,22% 15,99% 13,51% 14,61% 18,05%

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

Evolutie van de omzet van 2016 tot 2020

De impact van de sanitaire crisis is duidelijk merkbaar in de evolutie van de omzet uit kansspelactiviteiten, 
maar ook in die uit andere activiteiten die door houders van een E-vergunning worden uitgeoefend, waarbij er 
verhoudingsgewijs een minder uitgesproken verschil is voor andere activiteiten dan die welke met kansspelen 
verband houden. De verdeling tussen “kansspelactiviteiten” en “andere activiteiten” blijft ondanks alles betrekkelijk 
stabiel.

6.5.2. Solvabiliteit

Een van de kwalitatieve voorwaarden waaraan de houder van een vergunning E moet voldoen inzake kansspelen, 
is een solvabiliteitsratio van meer dan 30% hebben. Van de 175 vergunninghouders zijn er 7 natuurlijke personen, 
voor wie dus geen solvabiliteitsratio kan worden berekend, aangezien ze niet verplicht zijn om jaarrekeningen te 
publiceren. De controle van hun financiële gegevens gebeurt via andere kanalen, onder meer via fiscale attesten, 
het aanslagbiljet van de personenbelastingen enz. 

Van de overige ondernemingen halen er 12 niet het voorgeschreven ratio van 30%, dat zijn er 8 minder dan in 
2019. We merken ook op dat 7 ondernemingen hun jaarrekening voor het jaar 2020 niet hebben ingediend, zodat 
hun ratio niet werd berekend. 
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Alle nodige maatregelen werden genomen om hun situatie verder op te volgen. Aangezien buitenlandse 
ondernemingen steeds vaker hun jaarlijkse financiële verslagen indienen, is het mogelijk om hun financiële 
draagkracht beter op te volgen. 

6.6. Wedoperatoren (vergunningen F1)

6.6.1. Gross Gaming Revenue (GGR) 

De procentuele verdeling tussen offline en online spelen ligt niet zo ver uit elkaar als bij de andere kansspelklassen. 

Voor wedoperatoren is de daling van de GGR voor de offline sector, die weliswaar 42,46% bedraagt, minder 
uitgesproken dan voor casino’s en speelautomatenhallen. De opening van de dagbladhandels op een moment dat 
de wedkantoren nog gesloten waren, lokte een deel van de spelers naar deze buurtwinkels. Bovendien moesten 
de wedkantoren hun deuren minder lang gesloten houden dan de casino’s en speelautomatenhallen18. Ook de 
afgelasting van een reeks sportevenementen resulteerde in een daling van de weddenschappen. De GGR voor 
2020 zakte met 18,26% ten opzichte van 2019. De GGR bedraagt in totaal 280.163.612,76 euro.

Activiteiten wedoperatoren 2020

Offline (GGR) 119.004.868,68 EUR 42,48%

Online (GGR) 161.158.744,08 EUR 57,52%

 Totaal 280.163.612,76 EUR 100,00%

18 De wedkantoren waren gesloten van 13/03 tot 07/06/2020 en van 29/10 tot 31/12/2020; de dagbladhandels waren gesloten van 13/03 tot 10/05/2022  
 en van 29/10 tot 31/12/2022.

Evolutie en verdeling van de activiteiten van wedoperatoren

 2016 2017 2018 2019 2020
Verschil in % 
2019-2020

Offline 
weddenschappen 

155.610.990,87 € 166.444.362,26 € 189.514.917,07 € 206.806.512,73 € 119.004.868,68 € -42,46%

Online 
weddenschappen 

91.886.074,61 € 123.411.574,26 € 137.926.842,85 € 135.931.518,78 € 161.158.744,08 € 18,56%

Totaal 247.497.065,48 € 289.855.936,52 € 327.441.759,92 € 342.738.031,51 € 280.163.612,76 € -18,26%

% van GGR in verhouding tot de totale activiteit van de wedoperatoren

 2016 2017 2018 2019 2020

 Offline weddenschappen 62,87% 57,42% 57,88% 60,34% 42,48%

 Online weddenschappen 37,13% 42,58% 42,12% 39,66% 57,52%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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De top 10 wedoperatoren met de hoogste GGR zijn goed voor 80,66% van de totale GGR voor weddenschappen 
die online worden afgesloten.

De tabel hieronder bevat aanvullende gegevens in verband met de sector van online weddenschappen. Ondanks 
de gezondheidssituatie en het aantal afgelaste evenementen is het totale aantal weddenschappen met 8,30% 
gestegen. De gemiddelde dagopbrengst, voor alle websites samen, steeg met 18,23%.

(*) een speler kan meerdere rekeningen hebben bij verschillende operatoren (1 rekening per operator en per speler 
toegestaan)
(**) Inzetten = eerste inzetten + opnieuw ingezette winsten
(***) Online GGR/gemiddeld aantal exploitatiedagen

Top 10 GGR online websites

Website GGR 2020

1 € 47.565.588,06

2 € 29.440.804,50

3 € 19.768.609,00

4 € 17.523.901,00

5 € 8.892.401,46

6 € 8.537.302,00

7 € 7.594.832,92

8 € 3.880.720,10

9 € 3.648.003,43

10 € 3.356.903,80

Aanvullende gegevens

2018 2019 2020 Verschil in % 
2019-2020

Aantal spelersrekeningen (*) 1.235.254 1.460.357 936.694 -35,86%

Totaal van online inzetten (*) 1.731.955.145,81 € 1.509.951.686,78 € 1.635.344.929,66 € +8,30%

Gemiddeld aantal 
exploitatiedagen 365 365 366 -

Gemiddelde dagopbrengst 
(***) 377.881,76 € 372.415,12 € 440.324,44 € +18,23%

Online GGR 137.926.842,85 € 135.931.518,78 € 161.158.744,08 € +18,56%
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Verdeling van GGR volgens plaats 2020

Inzetten Winsten GGR % GGR

Dagbladhandels 174.640.855,55 € 133.760.807,17 € 40.880.048,38 € 14,59%

Wedkantoren 353.588.985,53 € 275.784.987,19 € 77.803.998,34 € 27,77%

Online weddenschappen 1.635.344.929,66 € 1.474.186.185,58 € 161.158.744,08 € 57,52%

Bookmakers 143.943,74 € 133.807,00 € 10.136,74 € 0,004%

Renbanen 1.500.637,10 € 1.189.951,88 € 310.685,22 € 0,11%

Totaal 2.165.219.351,58 € 1.885.055.738,82 € 280.163.612,76 € 100,00%

6.6.2. Verdeling van de weddenschappen volgens plaats of type 

De bedoeling van de volgende tabellen is om het belang aan te tonen van de plaats waar weddenschappen 
worden afgesloten en het soort weddenschappen dat het populairst is bij de spelers in België.

VOLGENS PLAATS 

Met 57,52% van de totale GGR vertegenwoordigen online weddenschappen het merendeel van alle wedden-
schappen in termen van de bedragen, gevolgd door wedkantoren en dagbladhandels. In 2020 was het aandeel 
van bookmakers nog kleiner dan tijdens de voorgaande jaren, aangezien ze hun functie in de loop van het jaar niet 
echt hebben kunnen uitoefenen.

Verdeling van GGR volgens plaats 2020

Wedkantoren
27,77%Online weddenschappen

57,52%

Bookmakers
0,004%

Renbanen
0,11%

Dagbladhandels
14,59%
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Terwijl de GGR voor wedkantoren met bijna 50% is gedaald en die daling rechtstreeks verband houdt met hun 
sluiting, valt ook op dat de daling voor de dagbladhandels minder uitgesproken is. De bookmakers zagen hun 
activiteiten tot bijna niets terugvallen. Enkel voor online weddenschappen tekenen we een stijging op.

VOLGENS TYPE WEDDENSCHAP

Dankzij de informatie over de soorten weddenschappen kan beter worden nagegaan welk effect evenementen 
zoals het wereldkampioenschap voetbal of de Olympische Spelen op het gedrag van spelers hebben.
Het is niet verrassend dat sportweddenschappen het leeuwendeel voor hun rekening nemen met 87,67% van de 
totale GGR voor weddenschappen.

(*) Weddenschappen op gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld weddenschappen over de naam van de volgende acteur 
in een film, de naam van het volgende kind van de koning enz.
(**) De categorie ‘overige’ omvat alles wat te maken heeft met virtuele weddenschappen, weddenschappen op 
e-sporten enz.

Evolutie en verdeling van GGR volgens plaats

2019 2020 Verschil in % 
2019-2020

Dagbladhandels 50.374.437,14 EUR 40.880.048,38 EUR -18,85%

Wedkantoren 146.325.296,01 EUR 77.803.998,34 EUR -46,83%

Online weddenschappen 135.931.518,78 EUR 161.158.744,08 EUR +18,56%

Bookmakers 9.736.663,65 EUR 10.136,74 EUR -99,90%

Renbanen 370.115,93 EUR 310.685,22 EUR -16,06%

Totaal 342.738.031,51 EUR 280.163.612,76 EUR -18,26%

Verdeling van GGR volgens type weddenschap 2020

Inzetten Winsten GGR % GGR

Sportweddenschappen 1.973.556.464,73 € 1.727.933.162,35 € 245.623.302,38 € 87,67%

Paardenweddenschappen 149.916.331,37 € 122.667.786,21 € 27.248.545,16 € 9,73%

Weddenschappen op 
gebeurtenissen (*) 185.355,11 € 130.463,62 € 54.891,49 € 0,02%

Overige (**) 41.561.200,37 € 34.324.326,64 € 7.236.873,73 € 2,58%

Totaal 2.165.219.351,58 € 1.885.055.738,82 € 280.163.612,76 € 100,00%
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Andere (**)
2,58%

Paardenweddenschappen
9,73%

Weddenschappen op 
gebeurtenissen (*)

0,02%

Sportweddenschappen
87,67%

Verdeling van GGR volgens type weddenschap 2020

VOLGENS TYPE SPORTWEDDENSCHAP

Zoals te verwachten valt, is voetbal de populairste sport voor gokkers, goed voor 77,34% van de op 
sportweddenschappen ingezette GGR.

(*) De categorie ‘overige’ omvat de andere soorten sport evenals de cijfers van 2 operatoren die ons geen 
details per sport konden verstrekken (die bedragen vertegenwoordigen slechts 0,09% van de GGR voor elk type 
sportweddenschap en hebben dus weinig impact).

Verdeling van GGR voor sportweddenschappen volgens sport 2020

Inzetten Winsten GGR % GGR

Voetbal 1.262.126.675,59 EUR 1.072.169.283,20 EUR 189.957.392,39 EUR 77,34%

Basketbal 147.908.174,59 EUR 137.717.406,66 EUR 10.190.767,93 EUR 4,15%

Tennis 268.790.627,60 EUR 247.140.658,29 EUR 21.649.969,31 EUR 8,81%

Wielrennen 6.247.654,08 EUR 5.648.967,95 EUR 598.686,13 EUR 0,24%

Formule 1 615.276,06 EUR 519.207,90 EUR 96.068,16 EUR 0,04%

Hockey 9.610.852,96 EUR 8.480.063,50 EUR 1.130.789,46 EUR 0,46%

Overige (*) 278.257.203,85 EUR 256.257.574,85 EUR 21.999.629,00 EUR 8,96%

Totaal 1.973.556.464,73 EUR 1.727.933.162,35 EUR 245.623.302,38 EUR 100,00%
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Verdeling van GGR voor sportweddenschappen volgens sport 2020

6.6.3. Solvabiliteit

Van de 31 houders van een vergunning F1 halen er 7 niet de vereiste solvabiliteitsratio (30% voor een offline 
vergunning en 40% voor een online vergunning), dat zijn er 5 meer dan in 2019. Net als de voorgaande jaren 
werden alle nodige maatregelen genomen om hun situatie op te volgen, waarbij rekening werd gehouden met 
de huidige context.

6.7. Inrichting van klasse IV (vergunningen F2)

6.7.1. Omzet

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

6.8. Media- en televisiespelen (vergunningen G)
De gegevens in verband met de enige G1-vergunning zijn te vinden in het hoofdstuk over administratie en 
vergunningen.

Andere (*)
8,96%

Hockey
0,46%

Wielrennen
0,24%

Tennis
8,81%

Basket
4,15%

Formule 1
0,04%

Voetbal
77,34%

Zie 5.7. Belspelen
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6.9. Verdeling van GGR tussen geïdentificeerde en 
anonieme spelers

De bedragen waarmee anonieme spelers spelen zijn in 2020 fors gedaald. Dat heeft alles te maken met de grotere 
populariteit van online spelen in vergelijking met offline spelen en dus de systematische controle van de identiteit 
van spelers.

De verhouding geïdentificeerde en anonieme spelers was 63,66% - 33,34% in 2019. Voor 2020 is die verhouding 
75,52% - 24,48%.

(*) Café: alleen bingotoestellen en amusementsspelen/spelen met beperkte inzet
(**) Weddenschappen: inclusief de speelautomaten in de wedkantoren

2020 Offline Online Geïdentificeerde 
spelers

Anonieme 
spelers

Casino's 54.947.358,90 € 277.917.570,86 € 332.864.929,76 € 

Speelautomatenhallen 81.062.755,86 € 156.782.038,05 € 237.844.793,91 € 

Cafés (*) 113.670.035,85 € 113.670.035,85 € 

Weddenschappen (**) 123.556.881,80 € 161.158.744,08 € 161.158.744,08 € 123.556.881,80 € 

Totaal 731.868.467,75 € 237.226.917,65 € 

75,52% 24,48%

Evolutie van GGR volgens identificatie van spelers

 2018 2019 2020

Geïdentificeerde spelers 685.760.240,75 EUR 750.556.729,74 EUR 731.868.467,75 EUR

Anonieme spelers 433.972.585,12 EUR 428.473.628,78 EUR 237.226.917,65 EUR

Totaal 1.119.732.825,87 EUR 1.179.030.358,52 EUR 969.095.385,40 EUR

Evolutie van identificatie van spelers

 2018 2019 2020

Geïdentificeerde spelers 61,24% 63,66% 75,52%

Anonieme spelers 38,76% 36,34% 24,48%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%
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Evolutie van identificatie van spelers

6.10. Personeel in de offline sector en soorten 
ondernemingen

Het geregistreerde aantal personeelsleden omvat al het personeel dat door de vergunninghouders wordt 
tewerkgesteld en dat noodzakelijk is voor een correcte uitbating van de inrichtingen, dus ook medewerkers die niet 
rechtstreeks betrokken zijn bij de exploitatie van kansspelen, zoals administratief of onderhoudspersoneel. 
Het personeel wordt geteld naargelang de vergunning. Wanneer een onderneming verschillende vergunningen 
heeft, wordt het daaraan verbonden personeel in de juiste categorie opgenomen.

6.10.1. Casino’s

Het totale aantal personeelsleden is in 2020 gedaald en is de laatste vijf jaar nooit zo laag geweest.
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Personeel in de 9 Belgische casino’s (voltijdse equivalenten)

2016 2017 2018 2019 2020 Verschil in % 
2019-2020

703,80 808,95 669,20 709,03 658,30 -7,15%
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Personeel in de 9 Belgische casino’s (voltijdse equivalenten)

2016 2017 2018 2019 2020 Verschil in % 
2019-2020

941,72 966,68 954,71 966,06 961,91 -0,43%

Bedrijfsgrootte

Vergunningen A

> 100 werknemers 3

50 tot 100 werknemers 2

10 tot 50 werknemers 3

< 10 werknemers 0

n.v.t. 0

Totaal 8

Bedrijfsgrootte

Vergunningen B

> 100 werknemers 1

50 tot 100 werknemers 1

10 tot 50 werknemers 23

< 10 werknemers 85

n.v.t.19 7

Totaal 117

De vertegenwoordiging van slechts 8 ondernemingen wordt vermeld, aangezien één onderneming houder is van 
twee casinovergunningen.

6.10.2. Speelautomatenhallen

Ondanks de crisis is het aantal werknemers berekend als voltijdse equivalenten in 2020 stabiel gebleven.

De in totaal 174 vergunningen zijn in handen van 117 ondernemingen, waarvan er één, wat de exploitatie van 
kansspelen betreft, meer dan 100 werknemers in dienst heeft en een andere tussen 50 en 100 werknemers telt.  
Van de overige ondernemingen hebben er 23 tussen 10 en 50 werknemers en 85 minder dan 10 werknemers in 
dienst. Die gegevens hebben uitsluitend betrekking op vergunningen van type II, namelijk speelautomatenhallen. 
Indien een onderneming een ander soort vergunning heeft, zijn de gegevens voor die vergunning terug te vinden 
in de desbetreffende rubriek.

19 Zeven ondernemingen hebben geen eigen personeel en hebben een beheersovereenkomst met een andere onderneming van hun groep.
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6.10.3. Cafés

Op basis van de gegevens waarover de KSC momenteel beschikt, is 43,61% van de vergunningen C in handen van 
natuurlijke personen die gelijkgesteld kunnen worden met een micro-kmo, aangezien het aantal tewerkgestelde 
personeelsleden minder dan 10 bedraagt.

6.10.4. Personeel van kansspelinrichtingen (vergunningen D)

De vergunningen D hebben betrekking op personeel dat werkzaam is in casino’s, speelautomatenhallen en 
wedkantoren. Dit personeel wordt opgenomen bij het personeel van de andere vergunningen.

6.10.5. Vergunningen E

De jaarlijkse evolutie van het aantal personeelsleden kan niet worden verstrekt omdat er te weinig betrouwbare 
gegevens zijn voor de voorgaande jaren.

De in totaal 175 vergunningen E die in 2020 actief zijn, zijn in handen van 147 ondernemingen in België en 28 
ondernemingen in het buitenland. Die buitenlandse bedrijven werven over het algemeen geen personeel in België 
aan en zijn daarom opgenomen onder de rubriek ‘buitenlandse onderneming’. De zelfstandigen zijn opgenomen 
bij de ondernemingen met minder dan 10 werknemers en worden gelijkgesteld met micro-ondernemingen. 
De categorie ‘niet van toepassing’ betreft een onderneming waarvan het personeel wordt beheerd door een 
onderneming die tot dezelfde groep behoort.

(*) Uitgebaat via een andere onderneming van dezelfde groep.

Bedrijfsgrootte

Vergunningen E

> 100 werknemers (*) 1

50 tot 100 werknemers 0

10 tot 50 werknemers 19

< 10 werknemers 129

Buitenlandse ondernemingen 28

Niet van toepassing (*) 1

Totaal 175
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Bedrijfsgrootte

Vergunningen F

> 100 werknemers 2

50 tot 100 werknemers 0

10 tot 50 werknemers 4

< 10 werknemers 10

Niet van toepassing (*) 8

Niet meegedeeld 6

Buitenlandse onderneming 1

Totaal 31

6.10.6. Wedoperatoren

Ondanks de crisis is het aantal personeelsleden dat betrokken is bij de uitbating van de spelen, berekend in 
voltijdse equivalenten, licht gestegen.

(*) Uitgebaat via een andere onderneming/vergunning van dezelfde groep.

6.10.7. Inrichting van klasse IV

De vergunningen F2 zijn momenteel als volgt verdeeld: 

 ⁄ FB (wedkantoren): van de 572 actieve vergunninghouders zijn er 558 vennootschappen,  
dit is 97,55%, waarvan er 383 een vergunning FA hebben en in deze categorie zijn opgenomen;  
14 vergunningen zijn in handen van een natuurlijke persoon.

 ⁄ FD (dagbladhandels): van de 1.763 actieve vergunninghouders hebben er 1.240 de vorm  
van een vennootschap, dit is 70,33; 523 vergunningen zijn in handen van een natuurlijke persoon.

 ⁄ FD (bookmakers): van de 31 actieve vergunninghouders hebben er 24 de vorm van een vennootschap,  
dit is 77,42%; 7 zijn in handen van een natuurlijke persoon.

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

De ondernemingen en natuurlijke personen die actief zijn met een vergunning F2 en niet onder rubriek F1 zijn 
opgenomen, worden dus gelijkgesteld met een micro-kmo omdat ze minder dan 10 werknemers in dienst hebben.

Personeel met een vergunning F1 (voltijdse equivalenten)

2016 2017 2018 2019 2020 Verschil in % 
2019-2020

387,81 565,07 443,26 437,7 462,47 5,66%
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7Juridische 
ontwikkelingen

Hoofdstuk 7



7.1. Adviezen over parlementaire of reglementaire 
initiatieven en ontwikkelingen

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

7.1.1. Speellimiet en verificatie NBB

De KSC bracht op 21/04/2021 ambtshalve advies uit met betrekking tot de overkoepelende speellimiet zoals 
voorzien in artikel 6, §1, 1°, a) van het koninklijk besluit van 25/10/2018 betreffende de voorwaarden voor het 
uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten. 

Dit koninklijk besluit limiteert het bedrag dat spelers kunnen storten op hun online speelrekeningen. In een eerste 
fase geldt deze limiet per website. De KSC fungeert enkel als tussenpersoon wanneer spelers een verhoging van 
de limiet vragen. In een tweede fase zou deze limiet daarentegen gelden over alle websites heen. De KSC zou dan 
voor alle spelers de stortingen naar hun spelersrekeningen moeten bijhouden. 

In haar advies oordeelt de KSC dat deze tweede fase niet uitvoerbaar is en de overkoepelende speellimiet 
bovendien niet de meest doeltreffende maatregel is om spelers te beschermen. De beoogde voordelen wegen 
immers niet op tegen de nadelen.

Daarom adviseerde de KSC om het overkoepelend karakter van de speellimiet af te schaffen, zodat deze enkel 
nog geldt per website of vergunning. Ze stelde voor dit te doen in combinatie met alternatieve maatregelen die 
de speler beter zouden beschermen, zoals een vermindering van de standaardlimiet naar een bedrag dat door 
de Koning vastgesteld zou kunnen worden op bijvoorbeeld 200 euro per week en een systematische uitsluiting 
van kansspelen via inschrijving in EPIS voor personen die zijn ingeschreven bij de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren bij de Nationale Bank.

De KSC herhaalde dit advies bij schrijven een de minister van Justitie d.d. 4/11/2021 en formuleerde bovendien 
haar bekommernis over de expansie van het aantal te controleren spelers bij de NBB, hetgeen niet alleen juridische 
problemen met zich mee zal brengen, maar ook technische en praktische problemen.

7.1.2. EPIS in de wedkantoren (kansspelinrichtingen klasse IV)

De Wet van 7/05/2019 breidde de toepassing van EPIS uit tot alle vaste kansspelinrichtingen klasse IV. De naam, 
voornaam en geboortedatum van de speler moeten verplicht worden geregistreerd in EPIS om na te gaan of de 
speler toegang kan worden verleend. Deze wet trad in werking op 25 mei 2019. De praktische toepassing dient te 
worden bepaald door de Koning. 

De KSC bracht op 21/04/2021 een positief advies uit over het ontwerp van 2 koninklijke besluiten waarbij EPIS en 
het toegangsregister wordt toegepast op de wedkantoren. Zij formuleerde hierin weliswaar de opmerking om de 
registratie van de spelers en de EPIS-check toe te laten aan de balies en niet aan de ingang, minstens in de vorm 
van een overgangsmaatregel. 
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7.1.3. Dagbladhandels

Sinds 2010 is het aan de dagbladhandelaars toegelaten om weddenschappen op sportevenementen en op 
paardenwedrennen te exploiteren bij wijze van nevenactiviteit. In de praktijk gaf dit aanleiding tot de exploitatie 
van valse dagbladhandels. Dit zijn dagbladhandels die specifiek werden opgericht louter met het doel om 
weddenschappen te exploiteren en met slechts een zeer beperkt of zelfs onbestaand aanbod van pers. Dit was 
het gevolg van het feit dat het begrip ‘dagbladhandel’ niet gedefinieerd werd, noch in de wet, noch bij koninklijk 
besluit.

In de strijd tegen het fenomeen van valse dagbladhandels, werd begin 2021 voorzien om een aantal nadere 
voorwaarden - zoals de beperking van het aantal terminals, de exploitatie-uren en het aantal perstitels - in de 
Kansspelwet zelf te implementeren. Uiteindelijk beperkte artikel 42 van de wet van 28/11/2021 om justitie 
menselijker, sneller en straffer te maken, zich tot aanvulling van het huidige artikel 43/4, §5, 1° van de Kansspelwet 
met de bepaling dat dagbladhandelaars weddenschappen mogen exploiteren ‘bij wijze van strikt omschreven 
nevenactiviteit’ en dat het aan de Koning is om te bepalen wat dit inhoudt. 

Als gevolg van de publicatie van deze wet, stelde de KSC ogenblikkelijk een ambtshalve advies op met, naast de 
formulering van een aantal concrete voorstellen voor het KB die doeltreffend en gemakkelijk toepasbaar zijn, 
het dringende verzoek om een wetgevend initiatief te nemen om de inwerkingtreding van deze wettelijke 
bepaling uit te stellen tot op het ogenblik dat de Koning zijn bevoegdheid heeft uitgeoefend. Dit advies werd in 
december 2021 gepubliceerd op haar website.

Bij gebrek aan dergelijk initiatief werd de KSC geconfronteerd met een rechtsvacuüm dat de behandeling van 
aanvragen tot verlenging of hernieuwingen van vergunningen volledig heeft stilgelegd tot de aanname van een 
koninklijk besluit. 

7.1.4. Factor 1,36

Naar aanleiding van de arresten van de Raad van State van 9/03/2021, bracht de KSC de minister van Justitie op 
de hoogte van de uiterst dringende noodzaak om een koninklijk besluit uit te vaardigen in het kader van artikel 8, 
lid 7 van de Kansspelwet.

Overeenkomstig dit artikel worden de maximumbedragen die een speler gemiddeld per uur kan verliezen, 
geïndexeerd door de Koning. De meeste van deze bedragen werden reeds in januari 2001 vastgelegd en zijn 
sedertdien wettelijk onveranderd gebleven.

Vervolgens bracht de KSC op 13/10/2021 een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende 
de wijze van indexatie van het gemiddeld uurverlies.

Aangezien de Koning eind 2021 nog steeds geen uitvoering had gegeven aan deze wettelijke verplichting tot 
indexering, was de KSC zo vrij om haar advies nogmaals in herinnering te brengen bij schrijven d.d. 21/12/2021.

7.1.5. Samenstelling KSC

Overeenkomstig artikel 10, §4 van de Kansspelwet worden de leden van de KSC door de Koning benoemd voor 
een termijn van zes jaar, die eenmaal kan worden verlengd voor een termijn van zes jaar. 

Zie Hoofdstuk 2 - December en 5.6. Weddenschappen - Dagbladhandels
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Bij koninklijk besluit van 30/05/2021, dat in werking trad op 1/06/2021, werd de nieuw samengestelde KSC 
geïnstalleerd. 

7.1.6. Wet van 28 november 2021

Op 21/04/2021 bracht de KSC, op vraag van de minister van Justitie, een gunstig advies uit over het voorontwerp 
van de wet diverse bepalingen Justitie waarin een aantal wijzigingen waren voorzien van de Kansspelwet. 
De belangrijkste wijzigingen betroffen voornamelijk de invoering van de voorwaarden om als dagbladhandelaar 
weddenschappen te mogen aanbieden (zie 7.1.3. Dagbladhandels) en de herformulering van artikel 43/8, §1, lid 2 
van de Kansspelwet met betrekking tot de exploitatiecriteria voor de aanvullende vergunningen.

De wet van 28/11/2021 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken werd uiteindelijk op 30/11/2021 
gepubliceerd en de bepalingen met betrekking tot de Kansspelwet, traden op 10/12/2021 in werking.

7.2. Informatieve nota’s

Omdat de wijzigingen en innovaties in de kansspelsector elkaar in sneltempo opvolgen, is het soms nodig kort 
op de bal te spelen en onmiddellijk in te grijpen. Omdat het wetgevings- of regelgevingsproces doorgaans 
heel wat tijd in beslag neemt, maakt de KSC gebruik van informatieve nota’s waarbij ze richtlijnen uitvaardigt of 
aanbevelingen doet aan de kansspelsector. De KSC publiceert deze informatieve nota’s telkens op haar website. 
Hieronder worden enkele van deze nota’s kort toegelicht. Dit overzicht is niet exhaustief.

 ⁄ Informatieve nota - Nummer 22 (17/03/2021)

Met haar arresten nr. 250.035 en nr. 250.032 vernietigde de Raad van State de beslissingen van 2/05/2018 waarbij 
de KSC het “Keuringsprotocol van kansspelautomaten bestemd voor exploitatie in de kansspelinrichtingen klasse I 
(casino’s)” en het “Keuringsprotocol van kansspelautomaten bestemd voor exploitatie in kansspelinrichtingen klasse 
II” wijzigde en waarbij het bedrag van het gemiddelde uurverlies werd verhoogd en heeft die de publicatie bij 
uittreksel van dit arrest bevolen op de website van de KSC. 

 ⁄ Informatieve nota - Nummer 23 (21/04/2021)

In deze nota verduidelijkt de KSC de details van het convenant dat uitbaters van een vaste kansspelinrichting 
klasse IV op grond van artikel 43/5, 6° bij hun aanvraag tot vergunning of hernieuwing moeten voegen.

 ⁄ Informatieve nota - Nummer 24 (23/04/2021)

Deze informatieve nota gaat over de voorbereiding voor de inwerkingtreding van de registratieplicht en EPIS-check 
in vaste wedkantoren.
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 ⁄ Informatieve nota - Nummer 25 (28/05/2021)

Met haar arrest nr. 250535 van 7/05/2021 vernietigde de Raad van State het koninklijk besluit van 4 mei 2018 
betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV in toepassing 
van artikel 43/4, §2, derde lid van de Kansspelwet. 

Als gevolg van die vernietiging verduidelijkt de KSC dat het niet langer mogelijk is deze toestellen te exploiteren in 
de vaste inrichtingen van klasse IV. Ze vraagt de vergunninghouders om de exploitatie van deze toestellen op basis 
van dit koninklijk besluit te stoppen.

 ⁄ Informatieve nota - Nummer 26 (28/05/2021)

Deze nota bevat praktische informatie naar aanleiding van de arresten van 9 maart 2021 tot vernietiging van 
het protocol 3.8. De KSC herinnert eraan dat vanaf 9 maart 2021, in afwachting van een reglementair initiatief, 
geen nieuwe modelgoedkeuringen meer kunnen worden toegekend dan op basis van een maximaal gemiddeld 
uurverlies conform de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

 ⁄ Informatieve nota - Nummer 27 (28/05/2021)

De KSC verduidelijkt de regels voor de verhuis van kansspelinrichtingen klasse II en IV. Deze nota vervangt de 
verhuisregeling zoals bepaald onder maatregel 2 van de “Nota inzake structurele maatregelen op het vlak van het 
inperken van het aantal kansspelinrichtingen II en IV” zoals goedgekeurd door de KSC op 9 september 2015.

 ⁄ Informatieve nota - Nummer 18 (15/09/2021)

De KSC heeft op 15/09/2021 beslist om de overgangsmaatregel betreffende het gebruik van cashlesssystemen 
in inrichtingen van klasse III, initieel vastgelegd op 1/01/2021 en uitgesteld tot 31/12/2021, te verlengen tot 
30/06/2022.

 ⁄ Informatieve nota - Nummer 28 (1/12/2021)

Ingevolge de wijziging van artikel 43/4, § 5, 1° van de Kansspelwet en in afwachting van een koninklijk besluit 
dat de “strikt omschreven nevenactiviteit” definieert, laat de KSC via deze informatieve nota weten dat ze 
vanaf 10/12/2021 geen nieuwe vergunningen en hernieuwingen van vergunningen voor dagbladhandelaars 
(vergunningen F2) meer kan behandelen.

7.3. Rechtspraak

 ⁄ Grondwettelijk Hof n° 36/2021, 4/03/2021 - Uitstel bij administratieve sanctie

Het betrof een beroep tot vernietiging van artikelen 2, 3, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 35 en 37 van de wet van 7 mei 2019 
“tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de 
werking en het beheer van de Nationale Loterij”.

Het Hof heeft artikel 11 van de wet van 7 mei 2019 vernietigd voor zover de KSC niet over de mogelijkheid 
beschikt om de sanctie bedoeld in artikel 15/3 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, 
de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers met uitstel gepaard te doen gaan. In afwachting van 
wetgevende maatregelen, waarop zij aandringt, kan de KSC artikel 15/3 nog steeds toepassen.
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In dit arrest bevestigt het Hof ook dat de sancties die op grond van artikelen 15/2 en 15/3 van de Kansspelwet 
worden opgelegd, kunnen worden gecombineerd zonder dat het beginsel non bis in idem wordt geschonden. 

 ⁄ Raad van State n° 250.035 van 9/03/2021 - Vernietiging protocol klasse I (factor 1,36) en Raad van State n° 
250.032 van 9/03/2021 - Vernietiging protocol klasse II (factor 1,36)

De Raad van State heeft de beslissingen van de KSC vernietigd in zijn twee arresten nr. 250.032 (casino’s) en 
nr. 250.035 (speelautomatenhallen), uitgesproken op 9 maart 2021 in het kader van de beroepen tot vernietiging 
van de factor 1,36 voor de berekening van het maximaal gemiddeld uurverlies van speelautomaten, 
zoals opgenomen in versie 3.8 van de controleprotocollen, respectievelijk bestemd voor inrichtingen van klasse I 
(casino’s) en klasse II (speelautomatenzalen), van toepassing vanaf 3/09/2018.

In deze arresten oordeelde de Raad van State dat noch de Kansspelwet noch enig koninklijk besluit de KSC de 
bevoegdheid gaf om de bedragen van de uurverliezen te verhogen en dat de KSC derhalve haar bevoegdheden 
had overschreden door de bedragen van de maximale gemiddelde uurverliezen te indexeren via protocollen. 
De KSC wacht op een koninklijk besluit hieromtrent.

 ⁄ Raad van State n° 251.229 van 8/07/2021 - Nieuwsbericht Speellimiet

Op 6/04/2020 publiceerde de KSC een nieuwsbericht over de speellimiet bedoeld in het koninklijk besluit 
van 25/10/2018. 

De Raad van State is van oordeel dat dit bericht geen wijziging aanbrengt in een bestaande rechtsregel 
of rechtstoestand en dat het bijgevolg niet om een voor de Raad van State aanvechtbare administratieve 
rechtshandeling gaat.

 ⁄ Raad van State n° 250.535, 7/05/2021 - Vernietiging koninklijk besluit 4/05/2018 

De Raad van State vernietigt bij arrest nr. 250.535 van 7/05/2021 het koninklijk besluit van 4/05/2018 betreffende 
kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV in toepassing van artikel 
43/4, §2, lid 3 van de Kansspelwet. 

De Raad van State heeft geoordeeld dat “er geen afdoende juridische basis aan de Koning toelaat om de 
bevoegdheid te delegeren aan de Kansspelcommissie om een protocol aan te nemen dat reglementaire normen 
bevat houdende detail- en technische vragen” (vrije vertaling).

Door de vernietiging van deze voorwaarden bepaald bij KB van 4/05/2018, is het vanaf nu niet meer mogelijk om 
de kansspelen bedoeld in dit KB te exploiteren.

 ⁄ Grondwettelijk Hof n° 114/2021 van 16/09/2021 - Cumul van verschillende klassen van vergunning op 
dezelfde domeinnaam (zelfde vergunninghouder)

Bij arrest nr. 114/2021 van 16/09/2021 heeft het Grondwettelijk Hof de Kansspelwet vernietigd in zoverre zij 
eenzelfde houder de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen voor 
de exploitatie van kansspelen en het aannemen van weddenschappen via een en dezelfde domeinnaam en de 
daaraan verbonden URL’s niet verbiedt.

De uitspraak gaat over websites die verschillende soorten kansspelen (online casino, online speelautomatenhal, 
online weddenschappen) aanbieden via eenzelfde domeinnaam. Het Grondwettelijk Hof acht het niet grondwettig 
dat de Kansspelwet deze situatie toelaat. Arrest 114/2021 is een voortzetting ven eerdere rechtspraak van het 
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Grondwettelijk Hof.20 In dit geval gaat het specifiek over de situatie waarbij een zelfde persoon houder is van de 
verschillende vergunningen die worden geëxploiteerd.

 ⁄ Grondwettelijk Hof n° 177/2021 van 9/12/2021 - Vernietiging van enkele bepalingen uit de wijzigingswet  
van 2019 (cruiseschepen, paardenwedrennen, bewaartermijn van gegevens)

Ingevolge de goedkeuring van de wet van 7 mei 2019 (tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, 
de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 
37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij 
die verscheidene bepalingen van de Kansspelwet wijzigt), hadden verschillende operatoren een beroep tot 
vernietiging bij het Grondwettelijk Hof ingesteld.

Het Grondwettelijk Hof heeft zijn arrest geveld en de vernietiging uitgesproken van artikelen 4 en 21, 3° en 4° van 
de wet van 7 mei 2019 en de gedeeltelijke vernietiging van artikel 31 van de voornoemde wet van 7 mei 2019.
Zijn dus vernietigd, de bepalingen van de wet die:

 ⁄ Internationale passagiersschepen die aan boord kansspelen of weddenschappen aanbieden (art. 3 Ter)  
uit de wetgeving op de kansspelen uitsluiten,

 ⁄ Betrekking hebben op de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen op paardenwedrennen 
(art. 43/2§2),

 ⁄ Voorzien in de betaling van een vergoeding tussen de houder van een vergunning f1p die weddenschappen 
wil organiseren op paardenwedrennen die in belgië of in het buitenland plaatsvinden en de renvereniging 
die de wedren(nen) organiseert (art. 43/2§3),

 ⁄ De inschrijving van spelers in de registers die de kansspelinrichtingen moeten bijhouden en de bewaring 
van een kopie van de identiteitskaart die wordt gebruikt om de speler te identificeren, reglementeren 
(artikel 62), maar alleen voor zover ze niet voorzien in een maximumtermijn voor het bewaren van die 
persoonsgegevens en de kopie van de identiteitskaart.

20 GwH 9/11/2017, n° 129/2017; GwH 19/07/2018, n° 108/2018; GwH 19/07/2018, n° 109/2018.
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7.4. Juridische procedures 

De juridische materie van kansspelen is proceduregevoelig. Regelmatig geeft de bestaande regelgeving 
aanleiding tot juridische geschillen of worden beslissingen van de KSC aangevochten. In 2021 waren 141 juridische 
procedures lopende.

Op donderdag 14/10/2021 was de juridische dienst van de KSC te gast bij de studenten PXL Rechtspraktijk aan de 
Hogeschool PXL.  

Tijdens een gastcollege legde medewerker Jonathan Van Damme aan de studenten uit hoe de KSC en haar 
secretariaat zijn georganiseerd. Er werd ook stilgestaan bij de wijze waarop zij zich op dagelijkse basis inzetten voor 
een betere bescherming van de spelers.
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Voorwerp procedure Aantal lopende 
procedures begin 2021

Aantal nieuwe 
procedures in 2021

Beslissing van de KSC inzake een vergunning of 
modelgoedkeuring 43 33

Sanctiebeslissing van de KSC 18 8

Andere rechtshandeling21 17 8

Vordering tot schadevergoeding 3 1

Beroep tegen wetten of uitvoeringsbesluiten 4 6

Totaal 85 56

21 Bv. informatieve nota’s, openbare standpunten, …
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7.6. Parlementaire vragen

7.6.1. Mondelinge vragen

Nummer Vraagsteller Onderwerp Datum antwoord

55-012010C S T E F A A N  V A N  H E C K E
Controle KSC op online stortingslimiet 
en bonussen

O M G E Z E T  N A A R 
S C H R I F T E L I J K E  V R A A G

55-013184C B E N O Î T  P I E D B O E U F Illegale goksites
I N G E T R O K K E N  27/01/2021 
( A F W E Z I G H E I D )

55-014801C B E N O Î T  P I E D B O E U F Solvabiliteitsdrempel 10/03/2021

55-015478C S T E F A A N  V A N  H E C K E
Verwachte stijging van gokpraktijken 
tijdens en rond het EK in juni 2021

17/03/2021

55-016567C S T E F A A N  V A N  H E C K E
De campagne van de Kansspelcommissie 
tegen overmatig gokken tijdens het 
EK voetbal 2021

21/04/2021

55-018297 S T E F A A N  V A N  H E C K E
De vernietiging van het KB betreffende 
kansspelen over virtuele sportevenementen 
(klasse IV)

02/06/2021

55-019261C S T E F A A N  V A N  H E C K E
Reclame voor gokken en de toepassing 
van het KB van 25/10/2018

30/06/2021

55-019245C M E L I S S A  D E P R A E T E R E Gokreclame tijdens het EK 30/06/2021

55-020274C K A T T R I N  J A D I N Sponsoringverbod vanwege bookmakers
Z O N D E R  V O O R W E R P 
22/09/2021

55-020945C M E L I S S A  D E P R A E T E R E Gokreclame tijdens voetbalmatch
Z O N D E R  V O O R W E R P 
22/09/2021

55-021011C S T E F A A N  V A N  H E C K E
Verlenging overgangsmaatregel voor 
het verbod op cashless systemen

06/10/2021

55-022256C D E N I S  D U C A R M E
Standpunt van de federale regering 
ten aanzien van de wedkantoren 

10/11/2021

55-022058C S T E F A A N  V A N  H E C K E De afbouw van gokreclame 27/10/2021

55-021938C M E L I S S A  D E P R A E T E R E Gokreclame 27/10/2021
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7.6.2. Schriftelijke vragen

Nummer Vraagsteller Onderwerp Datum antwoord

55-2-000245 M E L I S S A  D E P R A E T E R E Oplaadlimiet online gokswebsites 25/02/2021

55-2-700946 A N K E  V A N  D E R M E E R S C H 
Sociale Media - Illegale Kansspelen - 
Bescherming van de jongeren 

26/02/2021

55-2-000343 E M M A N U E L  B U R O N Illegale goksites 17/03/2021

55-2-000372 Y O L E E N  V A N  C A M P Zelfdodingswebsites 15/04/2021

55-2-000448 M E L I S S A  D E P R A E T E R E Controle stortingslimiet Kansspelcommissie 10/05/2021

55-2-000398 S T E F A A N  V A N  H E C K E Klachtenbehandeling 15/04/2021

55-2-000568 P I E T E R  D E  S P I E G E L E E R Illegale kansspeloperatoren in België 22/06/2021

55-2-000569 P I E T E R  D E  S P I E G E L E E R Aantal gokverslaafden in België 30/06/2021

55-2-000589 E M M A N U E L  B U R T O N De situatie van de casino’s en kansspelen 15/07/2021

55-2-000666 E L S  V A N  H O O F Gokken - Toename door sportevenementen 04/10/2021

55-2-000697 K A T T R I N  J A D I N Online kansspelen 04/10/2021

55-2-000719 M E L I S S A  D E P R A E T E R E Gokken tijdens EK 26/10/2021

55-2-000739 S T E F A A N  V A N  H E C K E
Melding van de Kansspelcommissie 
op illegale goksites

29/10/2021

55-2-000839 M E L I S S A  D E P R A E T E R E Gok- en wedkantoren 24/12/2021

H
oofdstuk 7 Juridische ontw

ikkelingen
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De KSC is gelegen aan Kantersteen 47, 1000 Brussel.

 

Contactformulier website – info@gamingcommission.be

De KSC is bereikbaar via het contactformulier op haar website en het algemene e-mailadres: 
info@gamingcommission.be. In 2021 ontving de KSC in totaal 10.887 tickets. Elk van deze tickets wordt 
manueel behandeld en afhankelijk van de inhoud wordt onmiddellijk een antwoord verzonden of wordt 
het ticket doorgestuurd naar de verantwoordelijke medewerker.

Telefoon: 02 504 00 40

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

Sociale media

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

Facebook

Twitter

Linkedin

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