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BERICHT VAN DE VOORZITTER

Blijkbaar zouden de exploitatievoorwaarden van 
weddenschappen op virtuele evenementen herzien
worden en zouden ze waarschijnlijk strenger worden.
Wij volgen deze verontrustende ontwikkeling van nabij
op en wij zullen steeds de belangen van onze sector
verdedigen.  

In afwachting van informatie over het probleem van de
virtuele weddenschappen zullen we in deze uitgave
een ander actueel thema aankaarten. Meer bepaald de
bescherming van de speler en de bevordering van 
verantwoordelijk spelen. Wedden is een ontspannende
activiteit! Maar wat kan men doen als het spelen 
problematisch wordt?

Yannik Bellefroid – Voorzitter

MEER INFO

De KSC hangt af van de Federale Overheids-
dienst Justitie die onder leiding staat van 
de Minister van Justitie. Ze werd in 1999 
opgericht om de spelers te beschermen
tegen een gokverslaving.

Ze neemt maatregelen om de spelers te
beschermen tegen deze potentiële risico’s
en kent de verschillende soorten vergunning
toe voor de exploitatie van kansspelen en
kan zo deze kansspelen goed omkaderen

De sector van de sportweddenschappen is in beweging! Er zijn
kansen die zich aanbieden! Maar we zouden naast sommige 
kansen kunnen grijpen wegens de rechtsonzekerheid van de infor-
matienota’s van de Kansspelcommissie, het controleorgaan van
de sector van kansspelen en weddenschappen in België. 

Wat is de Kansspelcommissie?
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EEN TRAINING TEGEN GOkVERSLAVING

Onze leden zijn bedrijven die kans -
spelen en weddenschappen commer-
cialiseren en die gevoelig zijn voor het
thema van de gokverslaving.

Er bestaat trouwens een duidelijke
procedure, sinds onze beroepsvereni-
ging er de voorwaarden van heeft uit-
geklaard, om onze leden in staat te
stellen zo goed als mogelijk de klanten
die een risico lopen op gokverslaving
op te sporen, ze te aanhoren en ze te

adviseren. Er werd door onze leden 
bovendien een beleid van zelfuit -
sluiting ingevoerd waarbij spelers zich-
zelf een spelverbod kunnen opleggen.
Ontwenningscentra voor gokver -
slaving zoals de Kliniek voor patholo-
gisch spelen Dostoievski van het
C.H.U. Brugmann en de vzw. Le Pélican
worden deels gefinancierd door de
BVWK-UPAP die de begeleiding van
problematische spelers ondersteunt.

In haar nota zette de KSC deze keer de
moeilijkheden in de kijker die een voor-
malige gokverslaafde ervaart om niet
in de verleiding te komen opnieuw te
gokken. Het betreft een verhoogde 
gevoeligheid voor tekenen en beelden
gelinkt aan kans spelen, met als gevolg
de neiging naar kansspelen te grijpen
en geld in te zetten.

Voor deze personen hebben de 
Universiteit van Antwerpen en de 
Universiteit van Amsterdam een online

training ontwikkeld die bij de deel -
nemers de automatische aantrekking
van de kansspelen doet verminderen.

Verschillende studies hebben aan -
getoond dat de cognitieve processen
die deels verantwoordelijk zijn voor de
verslaving succesvol kunnen worden
ingeperkt via dergelijke online trainin-
gen. Voor meer info over deze training:
http://www.impliciet.eu/trainings/
gokkengambling/

BELEID VAN CONSUMENTENBESCHERMING

Verspreiding van reclamebood-
schappen verenigbaar met 

verantwoordelijk spelen. 
Terbeschikkingstelling van 

informa�e aan de klanten om 
de risico’s op gokverslaving 

te beperken.

INFO

Zelfuitslui�ngsprocedure voor 
de klanten die tekenen van 

verslaving vertonen.

ZELFUITSLUITING

Bijstand aan klanten die tekenen 
van gokverslaving vertonen en 
aan hun familie.

BIJSTAND 
EN ADVIES

Partnerships met de actoren uit 
het verenigingsleven ac�ef in de 
bescherming tegen gokverslaving.

PARNERSHIPS

WHAT’S
NEXT ? In het volgende nummer van Bonus kaarten we volgende onderwerpen aan:

R de virtuele evenementen 
R live betting
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4 VERBODS -
BEPALINGEN

In februari van dit jaar publiceerde de Kansspelcommissie een nota
voor sensibilisering rond gokverslaving. De BVWK-UPAP heeft die 
gelegenheid benut om haar te steunen en heeft haar wil om 
‘verantwoordelijk spelen’ te bevorderen herbevestigd.


