02 Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "het bijsturen van de wet op
de kansspelen" (nr. 20614)
02.01 Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, de wet van 1 januari 2011 op de kansspelen zorgt
voor een grotere bescherming van de gokkers, althans dat was toch de bedoeling. Men is er intussen
in geslaagd om heel wat mensen van het illegale circuit naar het legale circuit te brengen.
Toch is het een problematiek die nog meer aandacht verdient. In 2013 bijvoorbeeld zou ongeveer
100 miljoen keer, men moet zich dat proberen in te denken, op een legale internetwebsite zijn
aangelogd. Er zijn meer dan 400 000 spelers, twee derde is tussen 22 en 40 jaar, 3,4 % zelfs is
tussen 18 en 21 jaar.
Naar aanleiding van een studiebijeenkomst, waarvan het verslag werd gepubliceerd in een Antwerpse
krant, werd meer steun aan Justitie gevraagd, vooral voor inperkende maatregelen die gokverslaving
zouden kunnen helpen tegengaan.
Ten eerste, er werd in de eerste plaats aangedrongen op het indienen en publiceren van de
ontbrekende koninklijke besluiten, waardoor de wettelijke basis voor een aantal tussenkomsten van de
Kansspelcommissie zou kunnen worden gecreëerd. Zijn die KB's klaar? Wanneer worden ze
ingediend?
Ten tweede, de sector vroeg ook dringend geld om de markt van de kansspelen door te lichten en
vooral om te proberen om een hiërarchie op te stellen van de graad van verslaving van de
verschillende aangeboden spelen. Waarom worden de sommen die bedrijven betalen voor
kansspelvergunningen niet in de eerste plaats gebruikt voor personeel en voor deze noodzakelijke
studies?
Ten derde, wordt het ook niet dringend tijd om de taak van de regulator ernstig aan te pakken? Hoe
ziet de overheid haar taak als regulator de komende jaren? Wordt die taak uitgebreid? Wordt de
regulerende taak versterkt? Hoe zult u waken over de onafhankelijkheid van de regulator?
02.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, in verband met de uitvoeringsbesluiten
zitten wij in de slotfase. De procedure voor de goedkeuring wordt voortgezet en afgerond. Sommige
koninklijke besluiten moeten overlegd worden in de Ministerraad, andere niet.
In antwoord op de tweede vraag zou ik willen onderstrepen dat het Fonds van de Kansspelcommissie
werd ingesteld op het budget van de federale overheidsdienst Justitie. In artikel 19 van de wet op de
kansspelen is bepaald dat dit fonds van middelen wordt gestijfd met de retributies van de
kaarthouders van kansspelvergunningen. Die bijdragen zijn integraal bestemd voor de financiering
van de oprichtings-, personeels- en werkingskosten van de Kansspelcommissie.
Ter zake kan ik u melden dat de regering tijdens het recentste begrotingsconclaaf de beslissing heeft
genomen om de uitgavenlimiet op te trekken met 555 000 euro.
Zoals eerder reeds werd vermeld, is de bescherming van de spelers, in het bijzonder van de
kwetsbare groepen en de minderjarigen, een van de prioriteiten van de Kansspelcommissie.
De commissie kan op geheel onafhankelijke wijze een sanctie opleggen aan de houder van een
vergunning die de regelgeving ter zake niet naleeft. De commissie vervult ook een belangrijke
preventieve rol met het oog op de bescherming van de spelers.
Ten slotte heeft de commissie meer werk verzet sinds de hervorming van de wet op de kansspelen in
2011. Bovendien zal het aantal leden van het secretariaat van de commissie met de hoedanigheid van
officier van gerechtelijke politie binnenkort worden verhoogd, teneinde de doeltreffendheid van de
controles nog verder op te voeren.
02.03 Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. Ik probeer het samen te
vatten. De koninklijke besluiten komen eraan: ze zitten in de laatste fase en een aantal is al afgerond.
Als ik het goed begrijp krijgt het fonds voor 550 000 euro meer middelen en komt er ook een aantal
voltijdse eenheden bij. Op één of andere manier zullen er officieren van gerechtelijke politie aan

worden toegevoegd, wat mij ook nodig lijkt.
Ik leer uit uw antwoord dat u momenteel een inhoudelijke bijsturing van de wet op de kansspelen niet
ziet zitten. Ik ga ervan uit dat u met mij akkoord gaat om in de loop of tegen het einde van volgend jaar
de wet op de kansspelen eventueel te evalueren. Wij zullen tegen dan ook zien of de rol van de
regulator ernstig wordt genomen. Wij komen daar nog op terug.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

