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1.1 Opdracht van het Rekenhof

Bij brief van 13 juli 2012 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof  verzocht 
een audit uit te voeren naar de werking van de Kansspelcommissie. In deze brief wordt 
 aangegeven dat de minister van Justitie de werking van de Kansspelcommissie wil evalu-
eren en daartoe wenst te beschikken over een onderzoek van het Rekenhof. Aanleiding 
hiertoe zijn klachten en persberichten over vermeende onregelmatigheden bij de Kans-
spelcommissie. De voorzitter van de Kansspelcommissie is zelf vragende partij voor een 
onderzoek door een onafhankelijk orgaan.

De minister van Justitie heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers gevraagd dit ver-
zoek op te dragen aan het Rekenhof op basis van de artikelen 5 en 5bis van de wet van    
29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof. Volgens die bepalingen kan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof belasten met audits in de diensten en instellin-
gen die onder zijn controlebevoegdheid vallen. Dit is het geval voor de Kansspelcommissie, 
die weliswaar optreedt als onafhankelijk orgaan maar behoort tot de diensten van de FOD 
Justitie.

1.2 De Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie werd opgericht bij de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de wed-
denschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna: de Kans-
spelwet). Haar opdrachten, samenstelling en organisatie worden door deze wet en door 
meerdere koninklijke besluiten geregeld.

De Kansspelcommissie bestaat uit dertien leden: een Nederlandstalige en Franstalige ver-
tegenwoordiger voor zes federale ministers en een tweetalig magistraat die (als voltijdse 
opdracht) de Kansspelcommissie voorzit.

De commissie wordt voor de uitvoering van haar taken ondersteund door een secretariaat 
dat momenteel 39 personeelsleden telt, bijgestaan door vijf gedetacheerde politiebeambten.

De Kansspelcommissie heeft drie in de Kansspelwet omschreven opdrachten:

1.   Een adviesfunctie: de commissie geeft op verzoek van de betrokken ministers of van 
het parlement advies over wetgevende of regelgevende initiatieven met betrekking 
tot de Kansspelwet.

2.  Het toekennen van vergunningen: het uitgangspunt van de Kansspelwet is dat kans-
spelen verboden zijn, behalve voor de wettelijk bepaalde uitzonderingen. De com-
missie regelt deze uitzonderingen door vergunningen te verlenen.

3.  Een handhavingsopdracht: deze opdracht bestaat in het toezicht op de naleving van 
de wet en de controle op de toegekende vergunningen.

Daarnaast is de Kansspelcommissie ook nog verantwoordelijk voor de bescherming van de 
spelers en gokkers. De bepalingen daarover zijn opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk 
VI van de Kansspelwet.
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1.3 Audit van het Rekenhof

Rekening houdend met de context van het verzoek voor een audit, legt het Rekenhof de 
klemtoon op de handhavingsopdracht: toezicht, controle en klachtenbehandeling, zonder 
dit te beperken tot een bepaald type kansspel. Omdat de uitvoering van deze opdracht niet-
temin ingebed zit in het globale beheer van de Kansspelcommissie worden ook essentiële 
aspecten van interne beheersing van de organisatie in kaart gebracht.

De algemene vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers naar de werking van de 
Kansspelcommissie is vertaald naar twee onderzoeksvragen:

1.  Zijn de nodige randvoorwaarden vervuld om de Kansspelcommissie in staat te stel-
len op een onafhankelijke en professionele wijze haar handhavingsopdracht uit te 
voeren?

2.  Is de Kansspelcommissie georganiseerd op een wijze dat ze met redelijke zekerheid 
haar doelstellingen kan bereiken?

Met handhaving wordt bedoeld alle activiteiten van de commissie die de naleving van de 
Kansspelwet bevorderen. Voor de uitvoering van deze opdracht is de Kansspelcommissie 
afhankelijk van een aantal externe factoren, waarop zij geen (of slechts gedeeltelijk) invloed 
heeft. De eerste onderzoeksvraag betreft deze factoren. Daarbij wordt nagegaan of het wet-
telijk en reglementair kader duidelijk is en het de Kansspelcommissie de nodige instrumen-
ten verschaft zodat ze haar taken op een onafhankelijke en professionele manier kan uit-
voeren, of de rechten en plichten van spelers en gokkers zijn vastgelegd in de regelgeving en 
of de Kansspelcommissie over een stabiele en betrouwbare bron van inkomsten beschikt.

Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag worden de normenkaders gebruikt 
die voor handhaving van regelgeving en voor toezichthouders zijn ontwikkeld, in het bij-
zonder het normenkader van de Wereldbank1. De Kansspelcommissie is de regulator van 
de economische sector van de kansspelen2. De taken van de commissie passen dan ook in 
de omschrijvingen van regulering en regulator van de Wereldbank. De vergelijking met 
kansspelregulatoren in andere EU-lidstaten leert dat niet alle regulatoren dezelfde macht 
en bevoegdheid hebben3. Zo kan de controlebevoegdheid verspreid zijn over verschillende 
autoriteiten en afhankelijk zijn van het soort spel of het distributiekanaal. In sommige lid-
staten is de regulator geen onafhankelijke autoriteit. Het is daarom moeilijk om de werking 
van regulatoren van kansspelspelen in de lidstaten met elkaar te vergelijken.

Met de tweede onderzoeksvraag wil het Rekenhof de kwaliteit van de organisatiebeheer-
sing beoordelen. Het gaat zowel om de organisatie van de eigenlijke commissie als van 
het secretariaat. Hierbij wordt nagegaan of de Kansspelcommissie doelgericht werkt, of ze 
oog heeft voor risicobeoordeling in haar organisatie (human resources, ICT) en werking  

1 The World Bank, Handbook for Evaluating Infrastructure Regulatory Systems, 2006, p. 11: “The term regulatory 
system is meant to be broadly encompassing. It includes all relevant laws, decrees, and regulations; all regulatory 
agency activities; all appellate processes; and relationships between regulatory agencies and all other organs of the 
state on policy and administrative matters relating to the sector that is being regulated”.

2 Zie ondermeer het Jaarverslag 2011, p. 9
3 europese	commissie,	summary	of	Responses.	green	paper	on	online	gambling	in	the	internal	market	(sec(2011)	

321	definitief),	p.29.
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(informatieverstrekking, communicatie en monitoring), in welke mate ze de integriteit be-
waakt, verantwoording aflegt en transparant optreedt met oog voor proportionaliteit.

De tweede onderzoeksvraag wordt beantwoord op basis van het model voor risicobeheer-
sing van COSO-ERM en INTOSAI, toegepast op de publieke sector4. Ook de normen van 
de Wereldbank die betrekking hebben op de interne organisatie van regulatoren worden 
hierin geïntegreerd.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft het Rekenhof diverse onderzoeksmetho-
den gebruikt:

• studie van de regelgeving;
• studie van (buitenlandse) onderzoeken en publicaties;
• documentenanalyse: beleidsnota’s, begrotingsdocumenten, jaarverslagen, manage-

mentplannen, personeelsplannen, procedures, protocollen, intern reglement, notulen 
van de commissie, evaluaties, andere (management)documenten en cijfergegevens die 
door de Kansspelcommissie ter beschikking werden gesteld;

• interviews met leden van de Kansspelcommissie en het secretariaat;
• analyse van een steekproef van dossiers m.b.t. de handhavingsopdracht van de Kans-

spelcommissie.

Bijkomend heeft het Rekenhof ook informatie ingewonnen via interviews met vertegen-
woordigers van het kabinet van de minister van Justitie en een vereniging die de belangen 
van de spelers behartigt5.

Het ontwerpverslag is gestructureerd volgens de twee overkoepelende onderzoeksvragen. 
Na een algemene inleiding (hoofdstuk 1) wordt ingegaan op de randvoorwaarden die de 
Kansspelcommissie in staat moeten stellen haar opdrachten te vervullen (hoofdstuk 2). Het 
derde hoofdstuk handelt over de organisatie en aanpak van de handhavingsopdracht door de 
Kansspelcommissie zelf. De conclusies en aanbevelingen worden gebundeld in hoofdstuk 4.

4 iNTOsai,	Richtlijnen	voor	normen	voor	interne	beheersing	in	de	publieke	sector.
5 de	exploitanten	werden	niet	bevraagd,	bij	gebrek	aan	een	overkoepelende	organisatie	die	hen	vertegenwoordigt.



H
oo

fd
st

uk

12

1.4 Procedure

13 juli 2012 Brief met verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

5 september 2012 Aankondigingsbrief van het Rekenhof naar de voorzitter van de 
Kansspelcommissie en de minister van Justitie 

september 2012 –  
januari 2013

Uitvoering van de audit

13 maart 2013 Toezending ontwerpverslag naar de Kansspelcommissie en de mi-
nister van Justitie 

4 april 2013 Ontvangst van het antwoord van de Kansspelcommissie

12 april 2013 Ontvangst van het antwoord van de minister van Justitie
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Randvoorwaarden voor 
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professionele werking van de 
Kansspelcommissie
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2.1 Inleiding

De Kansspelwet heeft de Kansspelcommissie bij de FOD Justitie opgericht als advies-, 
 beslissings- en controleorgaan inzake kansspelen. De wet omschrijft duidelijk haar 
 bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

1.  advies geven bij wetgevende of regelgevende initiatieven met betrekking tot kansspelen;
2. vergunningen toekennen;
3. de wettelijke en reglementaire voorschriften handhaven.

De basisprincipes, -praktijken en –procedures met betrekking tot haar opdrachten zijn in 
de Kansspelwet vastgelegd (art. 15-53). In 2010 werd het toepassingsgebied van de Kansspel-
wet uitgebreid tot weddenschappen, de aanvullende vergunningen voor internetspelen en 
de mediaspelen (o.m. belspelletjes)6. Ook de beschermingsmaatregelen die kunnen worden 
genomen ten aanzien van spelers en gokkers werden verbreed. Deze wetswijziging heeft de 
opdrachten van de Kansspelcommissie uitgebreid, zowel op het vlak van toekenning van 
vergunningen als op het vlak van handhaving en bescherming.

In tal van artikelen van de Kansspelwet wordt bepaald dat de Koning de nodige uitvoe-
ringsbesluiten moet nemen. Voor een groot aantal bepalingen, eerder technisch van aard, 
is dit gebeurd7. Andere artikelen, die te maken hebben met bevoegdheden en procedures, 
zijn dan weer op belangrijke punten zeer onvolledig uitgevoerd. Het uitblijven van de be-
sluitvorming zorgt voor rechtsonzekerheid en wordt door de Kansspelcommissie ervaren 
als een belemmering voor haar werking.

In dit hoofdstuk gaat het Rekenhof na of de Kansspelwet de randvoorwaarden creëert  opdat 
de Kansspelcommissie onafhankelijk en professioneel zou kunnen werken. Volgende the-
ma’s komen aan bod:

• financiering;
• organisatorische onafhankelijkheid;
• samenstelling van de Commissie;
• handhavingsopdracht – wettelijke middelen;
• bescherming van de spelers – wettelijke middelen;
• bevoegdheidsafbakening t.o.v. de Nationale Loterij.

2.2 Financiering

2.2.1 Begrotingsfonds van de Kansspelcommissie (FOD Justitie)
De financiering van de Kansspelcommissie is wettelijk gewaarborgd door de Kansspelwet 
(art. 19). Er is een begrotingsfonds van de Kansspelcommissie opgericht, dat ingeschreven 
is op de begroting van Justitie (programma 12.62.5).

6 Wet	van	10	januari	2010	tot	wijziging	van	de	wetgeving	inzake	kansspelen,	in	werking	getreden	op	1	januari	2011.
7 Zo	zijn	er	bijvoorbeeld	koninklijke	besluiten	over	de	boekhouding	en	controle	van	de	kansspelen	per	klasse	van	

kansspelrichting, over de vormvereisten voor vergunningen en aanvragen en de verplichtingen waaraan de hou-
ders moeten voldoen, over de voorwaarden tot het aanbieden van mediaspelen en over het toegangsregister en 
lijsten	van	toegelaten	kansspelen.	
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Een begrotingsfonds wordt gestijfd door ontvangsten die speciaal worden bestemd voor 
de werking van de instantie waarvoor ze worden geïnd. Voor het begrotingsfonds van de 
Kansspelcommissie zijn dat de bijdragen die de houders van een vergunning moeten beta-
len. Artikel 19, § 1, van de Kansspelwet bepaalt immers dat de oprichtings-, personeels- en 
werkingskosten van de Kansspelcommissie en haar secretariaat volledig ten laste komen 
van de houders van de vergunningen. De Koning bepaalt de bijdrage van de vergunning-
houders in een in de Ministerraad overlegd besluit8. In tegenstelling tot bij de normale 
begrotingsprogramma’s blijven kredieten in een begrotingsfonds die op het einde van het 
begrotingsjaar zijn niet opgebruikt, bewaard.

De bijdrage die de vergunninghouders moeten betalen, wordt bepaald door de waarborg 
per vergunning vermeld in art. 71 van de Kansspelwet, gedeeld door het aantal jaren dat de 
vergunning geldig is en vervolgens aangepast door een jaarlijkse indexering. Voor de drank-
gelegenheden (vergunning C) en de krantenwinkels (vergunning F2) geldt een andere rege-
ling. De waarborgen voor drankgelegenheden zijn afgeschaft. Het systematisch bepalen 
van deze waarborgen was administratief te omslachtig wegens het grote aantal vergunnin-
gen en de snelle opeenvolging van uitbaters met zeer korte uitbatingsperiodes tot gevolg. 
Voor krantenwinkels was geen waarborg bepaald. Drankgelegenheden en krantenwinkels 
betalen hun vergunning volledig vooraf voor respectievelijk vijf en drie jaar. De bijdragen 
zijn dus forfaitair per type vergunning. Er is geen link tussen de hoogte van de bijdrage en 
de omzet van de kansspelinrichtingen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de waarborg, de geldigheidsduur en de geïnde 
bijdragen per vergunning. De vergunningen klasse D (uitoefening van een beroepsacti-
viteit in kansspelinrichtingen) worden niet vermeld omdat daarvoor geen bijdrage moet 
worden betaald.

8 deze	jaarlijkse	besluiten	worden	achteraf	nog	bekrachtigd	door	een	wet.
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Tabel 1 – Jaarlijkse bijdragen per vergunning 2008-2013 (in euro)

Vergun-
ning

Waarborg 
(art. 71)

Geldig-
heidsduur 

(aantal 
jaren)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

A en A+ 250.000 15 16.726 17.420 17.525 17.840 18.448 19.035

B en B+ 75.000 9 8.363 8.710 8.762 8.920 9.224 9.517

C 5 113 118 129 600/
121(1)

620/
125

645/
129

E 25.000(2)/ 
12.500

10 2.789/
1.394

2.905/	
1.452

2.922/
1.461

2.975/
1.487

3.076/
1.538

3.174

F1 10.000 9 10.180 10.527 10.862

F2 3 3.054/
1.527(3)

3.158/
1.579

3.258/
1.629

g1 80.000 5 17.840 18.448 19.035

(1)  Het hoogste bedrag is voor de nieuwe vergunningen die in een keer worden betaald.

(2)  25.000 euro voor de houders die uitsluitend diensten leveren in het kader van onderhoud, het herstel of de uitrusting 

van	de	kansspelen,	12.500	euro	per	aangevangen	schijf	van	50	toestellen	voor	alle	andere	houders

(3)	er	zijn	twee	types	F2.

Bron: Kansspelcommissie

In theorie zou de Kansspelcommissie er dus belang bij hebben om zoveel mogelijk vergun-
ningen uit te reiken. Het aantal kansspelinrichtingen is echter door de wet of een konink-
lijk besluit beperkt (zie verder). Het minimumniveau voor de inkomsten van de Kansspel-
commissie ligt dus onrechtstreeks vervat in de wet in samenhang met het eerder vermelde 
jaarlijks koninklijk besluit dat de hoogte van de bijdragen bepaalt.

De inning van de bijdragen gebeurt volledig door de Kansspelcommissie. De bijdragen ver-
menigvuldigd met het aantal vergunninghouders geeft een raming van de inkomsten. Voor 
de vergunningen C (drankgelegenheden) en F2 (krantenwinkels), waar de bijdragen sinds 
2011 vooraf worden betaald, zijn de ontvangsten iets moeilijker te ramen. De meeste bij-
dragen zijn gestort in 2011 (na inwerkingtreden van de nieuwe wet). In de begrotingsjaren 
2012 en 2013 zullen de inkomsten voor de vergunningen C en F2 dus lager zijn (enkel bijdra-
gen voor vergunningen voor nieuwe drankgelegenheden of krantenwinkels). In de begro-
ting wordt hiermee rekening gehouden door de daling van de raming van de ontvangsten.
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Tabel 2 –  Uitgaven en inkomsten begrotingsfonds 12.62.5 (2009-2013, ramingen voor 2012 en 2013; 
in duizend euro)

Fonds van de kansspelcommissie 
(FOD Justitie) 2009 2010 2011 2012 2013

saldo	fonds	op	1	januari 12.039 13.719 14.467 17.286 15.632

Ontvangsten 4.740 4.330 7.872 6.374 7.421

Beschikbaar	lopend	jaar 16.779 17.849 22.339 23.460 22.853

Uitgaven 3.060 3.383 4.852 7.965 5.307

saldo	fonds	op	31	december 13.719 14.466 17.487 15.495 17.546

Bron: algemene uitgavenbegroting 2013

Sinds 2010 moet er jaarlijks 200.000 euro worden overgedragen naar het begrotingsfonds 
ter bestrijding van de overmatige schuldenlast (programma 32.49.2)9.

2.2.2 Begrotingsfonds ‘Kansspelen’ (FOD Economie)
Er is nog een tweede begrotingsfonds met betrekking tot kansspelen, op de begroting van 
de FOD Economie. Hierop storten de vergunninghouders hun betalingen voor keuringen 
van toestellen (metrologie) na facturatie door de FOD Economie10. De ontvangsten voor dit 
fonds zijn voor zowel 2012 als 2013 geraamd op 900.000 euro.

Sinds 1 januari 2011 is er een technische dienst opgericht bij de Kansspelcommissie. Vier 
personeelsleden die zijn overgekomen van de FOD Economie, maken daar deel van uit. Zij 
keuren o.m. prototypes van nieuwe kansspelen en controleren de toestellen in de casino’s. 
Daarnaast blijven vier medewerkers van de verificatiediensten van de FOD Economie actief 
in het domein van de kansspelen. Zij staan in voor de controle die moet voorafgaan aan de 
eerste ingebruikname van een kansspeltoestel. De metrologie van de kansspelen wordt dus 
uitgevoerd door zowel de Kansspelcommissie (FOD Justitie) als door de FOD Economie. De 
bijdragen van de vergunninghouders worden echter nog steeds integraal opgenomen in het 
fonds-Kansspelen op de begroting van de FOD Economie (programma 32.46.3). Het zou 
efficiënter zijn dat alle personeelsleden die instaan voor metrologische controle van kans-
speltoestellen zouden werken voor de Kansspelcommissie en dat alle bijdragen die naar 
aanleiding van vergunningen en controles in verband met kansspelen worden geïnd, te-
rechtkomen op één en hetzelfde begrotingsfonds.

9 in	afwijking	van	artikel	62	van	de	wet	van	22	mei	2003	houdende	organisatie	van	de	begroting	en	van	de	comptabi-
liteit	van	de	federale	staat,	en	in	afwijking	van	artikel	185	van	de	programmawet	van	23	december	2009.

10 de	programmawet	van	30	december	2001	richt	een	Fonds	kansspelen	op	bestemd	om	de	vergoedingen	betreffen-
de de controles voor de modelgoedkeuring van kansspelen te innen. Zorgen voor de conformiteit van de toestellen 
is zorgen voor de bescherming van de speler (DOC 50-1503/015, p. 11).

Fonds van de kansspelcom-
missie (FOD Justitie) 2009 2010 2011 2012 2013

saldo	fonds	op	1	januari 12.039 13.719 14.467 17.286 15.632

Ontvangsten 4.740 4.330 7.872 6.374 7.421

Beschikbaar	lopend	jaar 16.779 17.849 22.339 23.460 22.853

Uitgaven 3.060 3.383 4.852 7.965 5.307

saldo	fonds	op	31	december 13.719 14.466 17.487 15.495 17.546
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Tabel 3 –  Uitgaven en inkomsten begrotingsfonds 32.46.3 (2009-2013, ramingen voor 2012 en 2013; 
in duizend euro)

Fonds kansspelen
(FOD Economie) 2009 2010 2011 2012 2013 

saldo	fonds	op	1	januari 4.922 6.085 6.549 6.945 7.524

Ontvangsten 1.231 631 567 900 900

Beschikbaar	lopend	jaar 6.153 6.716 7.116 7.845 8.424

Uitgaven 69 168 171 321 322

saldo	fonds	op	31	december 6.084 6.548 6.945 7.524 8.102

Bron: Algemene uitgavenbegroting 2013

2.3	 Organisatorische	onafhankelijkheid

De Kansspelwet bepaalt dat de Kansspelcommissie een toezichthouder is die haar opdrach-
ten in alle onafhankelijkheid uitvoert (art. 10, § 6). De Kansspelcommissie is weliswaar 
onafhankelijk in het nemen van beslissingen over vergunningen en sancties (en het al dan 
niet opstarten van een controledossier), maar ze is dat veel minder wat betreft de besteding 
van haar inkomsten. Een grote autonomie als regulator van de kansspelsector gaat niet ge-
paard met een even grote beheersautonomie. De Kansspelcommissie is een administratieve 
overheid zonder rechtspersoonlijkheid die geen rechtshandelingen kan stellen11. Doordat ze 
is opgericht binnen de FOD Justitie (art. 9), wordt de Kansspelcommissie op vlak van perso-
neel, investeringen en werking beschouwd als een gewone overheidsdienst. Enerzijds wordt 
op die manier haar autonomie om zelf haar werking te organiseren beperkt maar anderzijds 
geeft dat haar de mogelijkheid om een beroep te doen op bijstand door de FOD Justitie (bv. 
opmaak lastenboeken en de afhandeling van administratieve procedures).

In principe heeft de Kansspelcommissie met het begrotingsfonds haar eigen financiering 
in handen en kan ze met de ontvangsten van het fonds haar verantwoordelijkheden op 
een professionele en tijdige wijze uit te voeren. De praktijk is echter genuanceerder. De 
Kansspelcommissie kan weliswaar zonder beperkingen begrotingsvoorstellen opmaken 
(uitgaven voor ICT, personeel, algemene diensten…) en die doorgeven aan de FOD Justitie, 
maar de eindbeslissing over de toekenning van de kredieten ligt bij de regering. Middelen 
op begrotingsfondsen zijn immers ook onderworpen aan de begrotingsdiscipline opgelegd 
door de regering12. Concreet betekent dit voor de fondsen dat de lopende uitgaven niet gro-
ter mogen zijn dan de lopende inkomsten en dat ze niet mogen teren op een positief saldo 
uit vorige jaren. Dit principe leidde er bij de begrotingsopmaak 2013 toe dat er ongeveer 
2,5 miljoen euro niet mocht worden uitgegeven. De regering voerde die besparing eenzijdig 
door op basisallocatie 62.54.12.11.04 (werking ICT), terwijl de Kansspelcommissie net op die 
post een stijging van 1 miljoen euro had bepleit. De Inspectie van Financiën was bovendien 
van oordeel dat de regel dat het fonds in evenwicht moet zijn, niet toepasbaar is op dit fonds 

11 Commissieverslag van de Kamer, Parl. St.Kamer, DOC 52 1992/006, p. 37: de Kansspelcommissie kan dus bv. niet 
op	eigen	initiatief	aankopen	doen	of	personeelsbeslissingen	nemen,	zij	kan	geen	rechtsvordering	instellen	en	geen	
advocaat aanstellen.

12 Omzendbrief	van	24	april	2012	betreffende	de	begrotingsbehoedzaamheid	voor	het	begrotingsjaar	2012.
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omdat de ontvangsten cyclisch van aard zijn (zie boven). De Kansspelcommissie ervaart dit 
gebrek aan financiële autonomie als een hypotheek op haar werking.

Een ander voorbeeld is het personeelsdossier. De Kansspelcommissie diende in 2011 een 
aanvraag in voor een plafondverhoging van de personeelskredieten met 450.000 euro om 
twaalf extra personeelsleden in dienst te kunnen nemen. De Inspectie van Financiën achtte 
die bijkomende personeelsbehoefte voldoende aangetoond op basis van de bijkomende op-
drachten en stelde vast dat het saldo van het fonds ruim voldoende was om de meerkost te 
dragen13. Ook de toenmalige staatssecretaris voor Begroting in de regering van lopende za-
ken keurde de gevraagde plafondverhoging goed. Na het aantreden van de nieuwe regering 
eind 2011 richtte de Kansspelcommissie haar vraag aan de nieuwe ministers van Begroting 
en Justitie. Deze regering had echter een algemene besparing op de personeelskredieten 
van 0,7 % in 2012 en 1,5 % procent in 2013 opgenomen in haar regeerakkoord, waardoor de 
gevraagde plafondverhoging niet werd goedgekeurd. Het personeelsbudget van 2013 is zelfs 
lager dan dat van 2011.

Recent werden enkele stappen gezet om de beheersautonomie van de Kansspelcommis-
sie te vergroten. Op het vlak van ICT sloten de Kansspelcommissie en de FOD Justitie het 
protocol van 23 december 2010 inzake definitieve tenlasteneming van de eigen ICT- ondersteu-
ning. Dat trad in werking op 1 januari 2011 en zorgt voor meer technische onafhankelijkheid. 
Sinds begin 2012 kan de Kansspelcommissie bovendien zelf tot een bepaald bedrag over-
heidsopdrachten gunnen14. Alle uitgaven moeten uiteraard voldoende worden verantwoord, 
dossiers moeten tijdig en correct worden ingediend en elke gunning moet een positief ad-
vies van de Inspectie van Financiën krijgen.

Tot slot wijst het Rekenhof erop dat een reglementair kader voor de werking van de Kans-
spelcommissie ontbreekt. De bepalingen uit de Kansspelwet over de organisatie, werking en 
samenstelling van het secretariaat (art. 14) en de nadere regels van organisatie en werking 
van de commissie zelf (art. 23) hebben nog geen uitvoering gekregen. Zo is niet omschreven 
waar de grens ligt tussen de bevoegdheid van het secretariaat en de eigenlijke commissie.

2.4 Samenstelling van de Commissie

De Kansspelcommissie is op vlak van onafhankelijkheid een hybride organisatie. Enerzijds 
is wettelijk vastgelegd dat het een toezichthouder is die haar opdrachten in alle onafhan-
kelijkheid uitvoert (art. 10, § 6), anderzijds is de commissie door haar samenstelling, met 
vertegenwoordigers van zes federale ministers, een organisatie onder rechtstreekse minis-
teriële controle (art. 10). De leden zijn in principe op persoonlijke titel benoemd, maar ver-
tegenwoordigen hun minister.

Om commissielid te worden en te blijven moet men sinds tien jaar een academisch, juri-
disch, administratief, technisch, economisch of sociaal ambt uitoefenen (artikel 11 punt 7). 

13 Advies IF2011/D912bis.
14 ministerieel	besluit	tot	wijziging	van	de	tabel	1	gevoegd	bij	het	ministerieel	van	31	januari	2012	houdende	interne	

organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justi-
tie inzake gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
inzake toelagen en inzake diverse uitgaven.
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Dat maakt het in theorie mogelijk om in de commissie uiteenlopende professionele achter-
gronden en opleidingen te verenigen, maar de wet bepaalt op dit punt geen quota. Evenmin 
bepaalt de wet uitdrukkelijk dat het uitgeoefende ambt kennis van de sector vergt. De com-
missieleden worden voor zes jaar15 benoemd (eenmaal hernieuwbaar): dit maakt een zekere 
rotatie mogelijk. Het feit dat hun aanstellingstermijn niet samenvalt met de termijn van de 
legislatuur vergroot hun onafhankelijkheid. Door het oneven aantal leden is er evenmin 
een impasse bij de besluitvorming mogelijk.

Een commissie bestaande uit ministeriële vertegenwoordigers garandeert in theorie dat het 
beleid van de commissie grotendeels afgestemd is op het ministeriële beleid. In een verge-
lijkende studie16 stelt de Nederlandse toezichthouder hierover dat volledige onafhankelijk-
heid van de Belgische Kansspelcommissie ongewenst was wegens de “politieke dimensie” 
van kansspelen en de grote financiële belangen. Door de keuze voor vertegenwoordigers 
van zes federale ministers heeft de Kansspelcommissie een rechtstreeks communicatieka-
naal met meerdere beleidsdomeinen. Dat kan haar slagkracht verhogen. Zo kan de Kans-
spelcommissie als regulator een afweging maken tussen de commerciële belangen van de 
kansspelsector en de verwachtingen die de sector daartoe uit naar het beleid, enerzijds, 
en het algemeen belang van handhaving van de reglementering en bescherming van de 
spelers, anderzijds. Het nadeel van deze constructie is dat ook politieke afwegingen een rol 
kunnen spelen bij de beslissingen. In de praktijk kan dit problemen geven voor een aantal 
vertegenwoordigers na een nieuwe regeringssamenstelling omdat ze geen binding meer 
hebben met de minister die zij vertegenwoordigden. De onafhankelijke voorzitter en de 
vertegenwoordiger van het secretariaat moeten hieraan tegengewicht bieden. Bovendien 
wordt sinds de wetswijziging in 2010 het mandaat van de leden beëindigd op het moment 
dat in hun vervanging wordt voorzien (art. 10, § 2). Op voordracht van de betrokken minis-
ter kan het mandaat te allen tijde worden beëindigd en kan een nieuw lid worden aange-
steld die het mandaat van zijn voorganger zal voortzetten.

De commissieleden maken doorgaans geen deel uit van de interkabinettenwerkgroepen die 
de beslissingen voorbereiden voor de goedkeuring van budgetten of regelgeving nodig voor 
de werking van de Kansspelcommissie. Ze hebben dus niet de mogelijkheid om de voorstel-
len van de Kansspelcommissie op de agenda ervan te plaatsen.

Hoewel de gewesten en gemeenschappen niet zijn vertegenwoordigd in de Kansspelcom-
missie, behoort een aantal met kansspelen verwante materies tot hun bevoegdheid (taxa-
tie17, hulpverlening...). Ook zij hebben dus belang bij een zorgvuldig handhavingsbeleid ten 
aanzien van de kansspelsector, bv. om te vermijden dat ze inkomsten mislopen indien taxa-
ties niet kunnen plaatsvinden omdat een deel van de kansspelsector in de illegaliteit blijft.

15 sinds	de	wet	van	10	januari	2010,	voorheen	drie	jaar.	Bij	koninklijk	besluit	van	16	januari	2013	werd	de	nieuwe	sa-
menstelling	van	de	kansspelcommissie	bekend	gemaakt	(B.s.,	25	januari	2013).	slechts	6	op	de	24	van	de	vorige	
commissieleden werden herbenoemd.

16 College van toezicht op de kansspelen, Toezicht op kansspelen. Inventarisatie van toezichtarrangementen in Europa. 
Eindrapport,	Leiden,	19	december	2005,	73	p.

17 voor	vlaanderen	en	het	Brussels	Hoofdstedelijk	gewest	worden	de	belastingen	geïnd	door	de	FOd	Financiën	(fe-
deraal)	en	doorgestort;	het	Waals	gewest	staat	zelf	in	voor	de	inning.	de	gewestelijke	diensten	nemen	soms	ook	
deel aan controles van de Kansspelcommissie.
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Het mandaat van de huidige voorzitter liep op 1 januari 2012 ten einde18. Hij functioneer-
de bij het afsluiten van de audit als waarnemend voorzitter. Bij het aanvechten van zowel 
positieve als negatieve beslissingen van de Kansspelcommissie kan de regelmatigheid van 
haar samenstelling als argument worden aangevoerd. Eén operator heeft dit middel voor de 
Kansspelcommissie en voor de Raad van State aangewend. De Raad van State oordeelde dat 
het mandaat van de voorzitter van de Kansspelcommissie inderdaad afgelopen was maar 
paste het principe van de continuïteit van de openbare dienst toe om de beslissing van de 
Kansspelcommissie in dit specifieke geval te bekrachtigen19. Dit principe mag echter maar 
voor een beperkte periode worden ingeroepen. Intussen blijft de situatie aanslepen.

2.5	 Handhavingsopdracht	–	wettelijke	middelen

De handhavingsopdracht van de Kansspelcommissie omvat het toezicht op de naleving van 
de Kansspelwet en de vergunningsvoorwaarden.

De Kansspelwet deelt kansspelinrichtingen in in vier klassen (art. 6), en bepaalt voor som-
mige van die klassen het maximum aantal vergunninghouders. Verder stelt de wet negen 
klassen van vergunningen en drie aanvullende vergunningen vast (art. 25). Voor enkele 
vergunningen stelt een koninklijk besluit het maximale aanbod vast.

18 Het mandaat van voorzitter van de kansspelcommissie is vacant verklaard in het B.S. van 17 december 2012. In 
2013 wordt een nieuwe voorzitter benoemd.

19 arrest	R.v.st.		nr.	220.330	van	16	juli	2012.
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Tabel 4 – Klassen vergunningen en kansspelinrichtingen

Vergunning Omschrijving Maximum aantal Effectief aantal op 
21 november 2012 Duur

A Klasse I: casino’s 9	
(art.	29,	wet)

9 15	jaar	
hernieuwbaar

B Klasse II: speelauto-
matenhallen

180	
(art.	34,	tweede	
lid, wet)

179 9	jaar	
hernieuwbaar

C Klasse III: drank-
gelegenheden die 
2	bingoautomaten	
mogen plaatsen

Niet	bepaald 7.840 5	jaar	
hernieuwbaar

D Uitoefening beroeps-
activiteit in inrichting 
van klasse I, II of IV

Niet	bepaald 5.232 specifiek
 bepaald

E Voor o.a. productie, 
levering en onder-
houd van kansspelen

Niet	bepaald 195 10	jaar	
hernieuwbaar

F1 Klasse IV: vergunning 
om weddenschappen 
te organiseren

Beperkt	tot	34	
(kB	22/12/2010)

35 9	jaar	
hernieuwbaar

F2 Vergunning om wed-
denschappen aan te 
nemen voor rekening 
van houder vergun-
ning	F1

1.000	vaste	klasse	
iv	en	60	mobiele	
(kB	22/12/2010)

458	vaste	klasse	
iv,	5	mobiele	en	
646	niet	klasse	iv	
dagbladhandelaars

3	jaar	
hernieuwbaar

g1 Aanbieden van medi-
aspelen

Niet	bepaald 1 5	jaar
hernieuwbaar

g2 Aanbieden van 
mediaspelen (andere 
dan	g1)

Niet	bepaald KB moet nog wor-
den uitgewerkt

1	jaar	
hernieuwbaar

Door de wijziging van de Kansspelwet van 10 januari 2010 (invoeging art. 43/8) kan de com-
missie vanaf de inwerkingtreding op 1 januari 2011 aan een vergunninghouder klasse A, B 
of F1 maximaal één aanvullende vergunning toekennen voor het uitbaten van kansspelen 
via informatiemaatschappij-instrumenten, respectievelijk A+, B+ en F1+. Deze vergunningen 
worden verder geregeld in twee koninklijke besluiten van 21 juni 2011. Eén ervan behandelt 
de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager moeten worden vervuld, het andere be-
schrijft de vorm en de wijze van aanvragen van de vergunning. Het doel van deze regeling 
was het ongecontroleerde en illegale aanbod aan internetspelen in te perken en te zorgen 
voor een vergund en werkzaam aanbod, onder het toezicht van de Kansspelcommissie. De 
wetswijziging van 2010 heeft niet alleen de aanvullende vergunningen voor onlinekansspe-
len, maar ook de vergunningen G1 en G2 voor mediaspelen geïntroduceerd. Hierdoor kan 
de Kansspelcommissie efficiënter optreden. Een vergunning G1 is nodig voor spelen aange-
boden in televisieprogramma’s via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een 
totaalprogramma inhouden. Hiertoe behoren de zogenaamde ‘belspelletjes’. De vorm van de 
vergunning en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, zijn verder geregeld in 
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twee andere koninklijke besluiten van 21 juni 201120. De vergunning G2 is nodig voor kans-
spelen geëxploiteerd via de media en die niet tot klasse G1 behoren. Het uitvoeringsbesluit 
voor deze vergunning moet nog worden uitgevaardigd.

Ook voor het toekennen van vergunningen kan het uitblijven van een reglementair kader 
rechtsonzekerheid in de hand werken. Zo kan sinds de inwerkingtreding van de wet van 
10 januari 2010 de bestaande wachtlijst voor de toekenning van vergunningen klasse B niet 
meer worden toegepast omdat deze wet het systeem van de wachtlijst heeft afgeschaft. In 
april 2012 is er voor deze klasse een vergunningsplaats vrijgekomen waardoor momenteel 
slechts 179 vergunningen klasse B geëxploiteerd worden i.p.v. de 180 toegestane. De rege-
ring heeft tot nu toe nog geen koninklijk besluit uitgevaardigd met de nieuwe te volgen 
procedure. De Raad van State besliste na een klacht van de eerst geplaatste op de wachtlijst 
dat het wachtlijstsysteem niet meer in voege is, maar dat deze vergunning toch nog naar de 
eerst geplaatste mag gaan, conform de vroegere regels. Dit brengt de Kansspelcommissie in 
een lastig parket: beslissen conform de vroegere regelgeving is juridisch betwistbaar, niet 
beslissen eveneens.

De Kansspelwet bepaalt o.m. dat de Kansspelcommissie voor haar handhavingsopdracht 
de bevoegdheid heeft onderzoeken ter plaatse in te stellen om overtredingen op de wet- en 
regelgeving vast te stellen (art. 15). Verder legt deze wet de procedure vast om bij de com-
missie verweer in te stellen en de termijnen waarbinnen de commissie zich moet uitspre-
ken, de informatieplicht aan de parketten en de administratieve sancties die de commissie 
kan opleggen (art. 15), de geheimhoudingsplicht van de leden van de commissie en het 
secretariaat en eventuele deskundigen die worden aangesteld (art. 17), de verplichting tot 
het melden van fraude (art. 18).

Een eerste instrument waarmee de Kansspelcommissie toezicht houdt, zijn klachten en 
bezwaren die ze ontvangt over feiten die strijdig zijn met de Kansspelwet. Iedere klacht 
moet worden geregistreerd en doorgegeven aan de bevoegde procureur des Konings. Daar-
naast kan de commissie op eigen initiatief ter plaatse onderzoeken in kansspelinrichtingen 
uitvoeren. Indien ze strafbare feiten vaststelt, geeft ze ook die door aan het parket voor 
eventuele strafrechtelijke vervolging. Ze kan bovendien administratieve sancties nemen: 
ze kan waarschuwingen richten, vergunningen schorsen of intrekken en de exploitatie van 
kansspelen voorlopig of definitief verbieden.

Als het parket niet optreedt, kan de Kansspelcommissie volgens de wet (art. 15/3) ook admi-
nistratieve geldboetes opleggen. Die mogelijkheid blijft echter dode letter door het uitblij-
ven van een uitvoeringsbesluit21.

Om overtredingen officieel te kunnen vaststellen, heeft een aantal personeelsleden van 
het secretariaat van de Kansspelcommissie de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 

20 kB	van	21	juni	2011	tot	vaststelling	van	de	voorwaarden	waaraan	spelen	aangeboden	in	het	kader	van	televisie-
programma’s via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, moeten 
voldoen	 (geciteerd	als	het	koninklijk	besluit	belspelen)	en	het	kB	van	21	 juni	2011	betreffende	de	vorm	van	de	
vergunning	klasse	g1,	de	wijze	waarop	de	aanvragen	van	een	vergunning	klasse	g1	moeten	worden	ingediend	en	
onderzocht en de verplichtingen waaraan de houders van deze vergunning moeten voldoen.

21 de	parketten	maken	wel	al	gebruik	van	de	mogelijkheid	tot	het	opleggen	van	een	boete,	in	het	kader	van	een	zgn.	
transactie	of	minnelijke	schikking	(art.	216bis	sv.)
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 politie - hulpofficier van de procureur des Konings22. Momenteel zijn er binnen het secreta-
riaat twee personen met het statuut van officier van gerechtelijke politie met een bevoegd-
heid beperkt tot de kansspelen, benoemd bij de FOD Justitie. Daarnaast zijn er vijf politie-
beambten met algemene bevoegdheid gedetacheerd door de FOD Binnenlandse Zaken die 
als expert inzetbaar zijn voor de handhavingsopdracht van de Kansspelcommissie. Het ko-
ninklijk besluit met de aanwijzing van de personeelsleden met het statuut van gerechtelijke 
politie moet echter worden geactualiseerd en aangevuld zodat de controlecapaciteit wordt 
verhoogd. Tot dan kunnen de personeelsleden zonder dit statuut niet officieel verhoren 
afnemen en vaststellingen doen.

2.6	 Bescherming	van	de	spelers	–	wettelijke	middelen

De bescherming van de spelers is geregeld in de Kansspelwet en vormt ook een hoofd-
opdracht van de Kansspelcommissie. Het uitgangspunt van de wet is op zichzelf al een 
maatregel ter bescherming van de spelers aangezien hij bepaalt dat kansspelen in principe 
verboden zijn, tenzij voorafgaand vergund23. Hoofdstuk VI van de Kansspelwet beschrijft 
verder de maatregelen ter bescherming van de spelers.

Een belangrijk instrument ter bescherming van de spelers is de mogelijkheid om hen de 
toegang te ontzeggen tot kansspelinrichtingen waarvoor een registratieplicht geldt. Naast 
enkele wettelijk opgesomde categorieën (op basis van het uitgeoefende beroep of een 
 gerechtelijke beslissing) die de toegang wordt ontzegd, kunnen spelers ook op eigen ini-
tiatief om een uitsluiting vragen, de zogenaamde vrijwillige uitsluiting. Daarnaast hebben 
ook derden die een belang kunnen aantonen de mogelijkheid een speler met gokverslaving 
te laten uitsluiten.

Voorts zijn volgende maatregelen ter bescherming van de spelers opgenomen in de Kans-
spelwet:

• leeftijdsvoorwaarden voor de toegang tot speelzalen van kansspelinrichtingen of voor 
deelname aan kansspelen;

• een verbod op kredietverlening en strikte regels voor het gebruik van krediet- en de-
betkaarten en voor het kosteloos aanbieden aan spelers van verplaatsingen, maaltijden, 
dranken en geschenken;

• technische beperkingen zoals een gemiddeld uurverlies per kansspel, afhankelijk van de 
klasse van de kansspelinrichting;

• uitwerking van een deontologische code en voorlichting aan het publiek over de gevaren 
van kansspelen. Er werd echter nog geen koninklijk besluit gepubliceerd om deze deon-
tologische code vast te leggen. De Kansspelcommissie verwacht dit koninklijk besluit in 
de loop van 2013;

22 kB	van	12	juli	2004	tot	aanstelling	van	leden	van	het	secretariaat	in	de	hoedanigheid	van	officier	van	gerechtelijke	
politie en een besluit voor het vastleggen van de vorm van hun legitimatiekaart. Een actualisering van dit besluit is 
in voorbereiding.

23 dit	gaat	terug	op	de	vroegere	wet	van	24	oktober	1902	op	het	spel,	waarin	een	algemeen	en	onvoorwaardelijk	ver-
bod op het voordeel halen uit kansspelen de regel was, met enkele beperkte uitzonderingen (Parl. St. Kamer Doc 
1795/8-98/99, p. 2).
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• verplichting voor kansspelinrichtingen om folders met informatie over gokverslaving 
ter beschikking te stellen. Deze folders moeten worden aangeboden door de Kansspel-
commissie.

2.7	 Bevoegdheidsafbakening	tegenover	de	Nationale	Loterij

Art. 3bis van de Kansspelwet bepaalt dat de openbare loterijen en wedstrijden georgani-
seerd door de Nationale Loterij niet onder toepassing vallen van de Kansspelwet. De evolu-
tie van de kansspelmarkt heeft ertoe geleid dat de bevoegdheid van de Kansspelcommissie 
ten aanzien van de Nationale Loterij verder moest worden afgebakend, in het bijzonder wat 
betreft het organiseren van weddenschappen. Die vallen vanaf 1 januari 2011 onder de alge-
mene regels voor kansspelen en vormen niet langer een uitzondering24. Voor de organisatie 
van weddenschappen door de Nationale Loterij zijn de algemene regels vastgelegd bij een in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit25. De Kansspelcommissie moet bij de organisatie 
ervan worden betrokken. Ook vergunt en controleert de Kansspelcommissie de activiteiten 
(kansspelen of weddenschappen) die door de Nationale Loterij worden aangeboden en die 
onder de toepassing van de Kansspelwet vallen. De Nationale Loterij is voor deze activitei-
ten onderworpen aan dezelfde bijdrageplicht en controles als de private kansspelsector. Een 
uitvoeringsbesluit met de nadere regels voor deze controles, dat voor advies aan de Kans-
spelcommissie moet worden voorgelegd, ontbreekt alsnog.

De wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale 
Loterij (art. 21, § 4) bepaalt dat de voorzitter van de Kansspelcommissie en de gedelegeerd 
bestuurder van de Nationale Loterij elkaar op geregelde tijdstippen (minstens tweemaal 
per jaar) ontmoeten om het overheidsbeleid met betrekking tot kansspelen en dat met be-
trekking tot de Nationale Loterij op elkaar af te stemmen.

De afbakening van de bevoegdheden tussen de Nationale Loterij en de Kansspelcommissie 
en het onderling overleg is van belang daar de Europese Commissie al in 2006 vragen heeft 
gesteld bij de situatie van de Nationale Loterij ten opzichte van de Kansspelcommissie26. 
De Nationale Loterij en de Kansspelcommissie bereiden sindsdien samen de communicatie 
van België met de Europese Commissie voor op vlak van Europese regulering van kansspe-
len. Zo werd in december 2012 een werkgroep opgericht om te komen tot Europese regels 
over online gokken27.

24 Aanpassing van art. 3bis van de Kansspelwet en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en 
het	beheer	van	de	Nationale	Loterij	(art.	3,	§	1).

25 koninklijk	besluit	van	10	 juli	2012	tot	bepaling	van	de	algemene	deelnemingsvoorschriften	aan	de	openbare	 in-
stantloterijen	georganiseerd	door	de	Nationale	Loterij	met	behulp	van	de	instrumenten	van	de	informatiemaat-
schappij.

26 Institut suisse de droit comparé, Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union, Final Re-
port, European Commission, 2006, http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/study1_en.pdf, 
appendix	5,	p.	1590-1592.	België	heeft	hierop	geantwoord	 in	2007	en	verwezen	naar	de	europese	 rechtspraak	
die	toelaat	dat	een	lidstaat	zelf	kan	instaan	voor	het	reguleren	van	kansspelen,	bij	gebrek	aan	regulering	door	de	
Europese overheid.

27 Hiertoe	werd	vooraf	een	enquête	uitgevoerd	bij	de	lidstaten	die	is	uitgemond	in	een	“green	paper	on	on-line	gam-
bling in the Internal Market” (2011).
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2.8 Overzicht van uitvoeringsbesluiten in opmaak

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat nog heel wat uitvoeringsbesluiten bij de Kansspel-
wet ontbreken. De besluiten die de Kansspelcommissie als prioritair beschouwt, werden in 
maart 2012 voorgelegd aan het kabinet van de minister van Justitie nadat de Kansspelcom-
missie ze technisch inhoudelijk had voorbereid. Het gaat o.a. om het besluit rond de gun-
ning van een opengevallen vergunning B, een besluit tot vastleggen van de deontologische 
code van de Kansspelcommissie, het besluit in verband met spelen bedoeld in art. 3, eerste 
lid, punt 3 van de Kansspelwet (o.a. pokerspelen en kermisspelen), het besluit betreffende 
de administratieve geldboetes en het besluit houdende uitbreiding van het aantal perso-
neelsleden van het secretariaat die de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie 
hebben. De minister van Justitie geeft aan dat de FOD Justitie de voornoemde besluiten 
juridisch-technisch en inhoudelijk heeft bijgewerkt en een aantal ervan al opnieuw voor 
advies aan de Kansspelcommissie heeft bezorgd (o.a. opengevallen vergunning B, deonto-
logische code, administratieve geldboetes).

De andere besluiten moeten nog verder worden onderzocht, o.a. een besluit houdende toe-
zicht en controle op onlinekansspelen28, een besluit met de lijst van kansspelen die mogen 
worden aangeboden via het internet, een besluit aangaande het verbod op het aanbieden 
van betalingssystemen via internet (bescherming van de spelers), maar in het bijzonder ook 
de besluiten tot organisatie van de Kansspelcommissie (art. 23) en van het secretariaat (art. 
14). Over de meeste van deze besluiten moest de Kansspelcommissie op het moment van de 
audit ook nog haar advies geven.

28 N.a.v.	de	bekendmaking	van	het	groenboek	Online	gokken	op	de	interne	markt	(maart	2011)	heeft	de	europese	
commissie	België	gevraagd	naar	de	notificatie	van	de	reglementering	op	dit	punt.
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3.1 Organisatiestructuur van het secretariaat

De Kansspelwet (art. 9, tweede lid) bepaalt dat de commissie voor de uitvoering van haar 
taken wordt bijgestaan door een secretariaat. Dat telde in 2012 39 personeelsleden. De lei-
dinggevende van het secretariaat woont met raadgevende stem de vergaderingen van de 
commissie bij (art. 10, § 1).

Het secretariaat is opgedeeld in een aantal29 cellen, elk onder leiding van een teamhoofd. 
De cellen staan in voortdurend contact met elkaar; de kleinschaligheid van de Kansspel-
commissie is op dit punt een voordeel. De hiërarchie en verantwoordelijkheden zijn binnen 
het secretariaat bepaald op basis van interne nota’s30. De teamhoofden leggen de te agen-
deren punten voor de commissievergaderingen vooraf voor aan de voorzitter en het hoofd 
van het secretariaat.

In 2010 werd elke cel gevraagd periodiek een actieplan met prioriteiten voor te leggen. Wat 
de controles betreft werden daarin o.a. volgende acties vooropgesteld:

• de gemiddelde doorlooptijd van de controledossiers verlagen (nulmeting 2010);
• de zichtbaarheid van de resultaten van uitgevoerde controles verhogen;
• de controleactiviteiten beter integreren in de database van de Kansspelcommissie;
• prioriteiten definiëren;
• sanctiedossiers correct opvolgen;
• een eenvormig proces uitschrijven voor het opleggen van sancties;
• de database voor het beheer van de sanctieprocedures optimaliseren.

Het opstellen van dergelijke actieplannen is vooralsnog niet uitgegroeid tot een constante 
praktijk vanwege andere prioriteiten bij de personeelsinzet (verwerking dossiers en contro-
les).

Het is de bedoeling dat de structuur van het secretariaat definitief wordt uitgewerkt in 
het uitvoeringsbesluit over de organisatie, werking en samenstelling van het secretariaat 
(art. 14). Daarbij wordt opgemerkt dat de functies van teamchef van de controlecel en coör-
dinator van het secretariaat op het ogenblik van de audit werden uitgeoefend door één en 
dezelfde persoon. Tot begin 2013, tijdens de vorige samenstelling van de commissie, cumu-
leerde hij deze functies met die van commissielid, wat onverenigbaar is met art. 11, eerste 
lid, 8, van de Kansspelwet. Hoewel in de praktijk de nodige waarborgen in acht worden 
genomen, is het Rekenhof van oordeel dat in het uitvoeringsbesluit over het secretariaat de 
nodige functiescheidingen formeel moeten worden vastgelegd. In het recentste organigram 
(meegedeeld na het afsluiten van de audit) heeft de Kansspelcommissie de cel Controle, 
HRM en Sancties gesplitst in een controlecel, die los staat van het secretariaat, en een Cel 
Personeel – Sancties binnen het secretariaat. De teamchef van de controlecel is aldus niet 
langer formeel coördinator van het secretariaat31. Een lid van het secretariaat woont de 

29 Bij	het	uitvoeren	van	de	audit	waren	er	acht	cellen,	zoals	ook	wordt	aangegeven	in	het	jaarverslag	en	het	ontwerp	
van	koninklijk	besluit.	in	het	recentste	organigram	zijn	er	elf	cellen.

30 O.a. een interne nota “De structurele hervorming van de het secretariaat van de Kansspelcommissie”, 13.09.2010.
31  De administratieve leiding van het secretariaat was voordien al in handen van een ander persoon.
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 vergaderingen van de controlecel bij en zorgt als tussenpersoon voor de informatiedoor-
stroming en de coördinatie tussen de controlecel en het secretariaat.

De handhavingsopdracht wordt in eerste instantie waargenomen door de cel Controle, 
maar ook hiervoor hanteert het secretariaat een flexibele werking: de cellen springen elkaar 
op eenvoudig verzoek bij waar nodig. Zo geeft de cel Advies, Onderzoek en Ontwikkeling 
juridisch advies en zorgt de cel Budget en Audit voor een eventuele financiële doorlichting 
(van een kandidaat-vergunninghouder), in ondersteuning van de cel Controle. Voor con-
troleopdrachten kan de cel Controle zo nodig worden versterkt met personeelsleden van 
andere cellen, voor zover die beschikken over de hoedanigheid van officier van gerechte-
lijke  politie, hulpofficier van de procureur des Konings. Via het hoofd van de controlecel 
wordt zo nodig gecommuniceerd met de politiediensten die op het terrein de controleteams 
kunnen bijstaan. De neerslag van de besprekingen wordt opgenomen in maandelijkse ver-
slagen.

3.2 Beleid en strategie

Het Rekenhof stelt in de ministeriële beleidsnota’s vast dat de kansspelen geen duidelijke 
plaats in het beleid krijgen. Alleen in de beleidsnota Justitie 2008 werden de kansspelen 
genoemd en werd de nadruk gelegd op de bescherming van de spelers en de ontwikkeling 
van procedures voor de nieuwe fenomenen belspelletjes en gokken via internet. Ook in het 
Nationaal Veiligheidsplan is de Kansspelwet geen prioriteit. Dit plan waarborgt een globale 
en geïntegreerde aanpak van de veiligheid en verzekert de samenhang van het optreden 
van de politiediensten.

De doelstellingen van de Kansspelcommissie maken geen deel uit van het management-
plan 2008-201432 van de FOD Justitie en behoren niet tot de bevoegdheid van het directie-
comité van de FOD Justitie. De FOD Justitie biedt enkel ondersteuning.

Het jaar 2011 was een belangrijk jaar voor de Kansspelcommissie: de wet van  
10 januari 2010 trad op 1 januari in werking (toevoeging onlinespelen, weddenschappen en 
 mediaspelen), de dienst Technische Evaluaties werd gecreëerd en de autonomie op vlak van 
ICT had een feit moeten worden. In het strategisch/operationeel plan33 worden de  concrete 
implicaties van deze evoluties voor de werking van het secretariaat en hun impact op het 
benodigde personeel en middelen uiteengezet. Het plan is beperkt maar er worden wel 
 enkele algemene strategische doelstellingen in geformuleerd: o.a. betere communicatie met 
de politie en de FOD Justitie en een nulmarge voor fouten in het toelaten van  uitgesloten 
personen.

Voor de controles die plaatsvinden op initiatief van de Kansspelcommissie wordt vooraf 
geen (jaar)programma opgesteld. In de praktijk doet het secretariaat controles volgens 
 prioriteiten of pijnpunten die op ad-hocbasis worden vastgesteld. Daarbij weet iedereen wat 
van hem/haar wordt verwacht. De Kansspelcommissie zelf is globaal op de hoogte van de 
controles, maar volgt ze eerder dossiermatig op. De commissie stuurt de  controlepolitiek 

32 Versie 10 april 2012, p.17.
33 France	Richard,	La	commission	des	Jeux	–	plan	opérationnel,	27	mei	2011,	4	p.
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vooraf niet aan en spreekt zich dus niet uit over een ‘controleprogramma’ als dusdanig.  
Er wordt wel voortdurend gecommuniceerd tussen het secretariaat en de commissie.

3.3 Handhavingsopdracht

Bij de publicatie van de Kansspelwet in december 1999 was er nog geen sprake van 
 mediaspelen of onlinekansspelen. De inwerkingtreding van de wetswijziging op  
1 januari 2011 bracht deze nieuwe fenomenen onder het toezicht van de Kansspelcommissie. 
Waar ze voorheen enkel aan bepaalde voorwaarden moesten voldoen (belspelen) of 
v olledig verboden waren (onlinekansspelen), worden ze nu vergunningsplichtig. Daardoor 
kan de Kansspelcommissie efficiënter optreden. Omdat de belspelen en onlinekansspelen 
een ander statuut hadden voor 1 januari 2011 heeft de Kansspelcommissie afzonderlijke 
registraties en procedures ontwikkeld. In wat volgt wordt daarom een onderscheid gemaakt 
tussen de handhavingsopdracht voor de vergunningen die al geregeld waren voor de nieuwe 
wet (algemeen) en de mediaspelen en onlinekansspelen.

3.3.1 Procedures die de transparantie garanderen
Vooraleer in te gaan op de verschillende stappen in het handhavingsproces wordt even 
  nagegaan in welke mate de procedures die de Kansspelcommissie hanteert, transparant 
zijn en de nodige waarborgen inhouden voor een objectieve en onafhankelijke beoordeling 
van vergunningsaanvragen en voorstellen tot sanctionering.

De procedures die de Kansspelcommissie moet naleven, zijn uitgeschreven in de 
Kansspelwet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, o.a. het koninklijk besluit van 
20 juni 2002 betreffende de sanctie die de Kansspelcommissie kan opleggen34. Deze 
reglementering wordt ook integraal vermeld op de website van de Kansspelcommissie, 
aangevuld met zgn. “informatieve nota’s” die bepaalde aspecten van de reglementering 
verduidelijken, overzichten geven van toegelaten of verboden kansspelen (whitelists / 
blacklists) of aanvullende informatie geven naar aanleiding van een wetswijziging of bepaalde 
evenementen. De website vermeldt ook technische informatie over kansspeltoestellen 
(keuringsprotocollen) en praktische richtlijnen voor het indienen van een aanvraag tot 
vergunning of een melding van stopzetting van de exploitatie. Ze stelt daartoe ook de 
nodige formulieren beschikbaar. Ook zijn er pagina’s over de bescherming van de spelers, 
waar o.a. staat vermeld op welke wijze spelers een klacht kunnen indienen.

In 2009 werd het zgn. Vademecum (“Controle van de kansspelinrichtingen en illegale gok-
huizen”) ter beschikking van de controleteams gesteld. Dit Vademecum herhaalt de belang-
rijkste definities uit de Kansspelwet en bevat een overzicht van de strafrechtelijke bepalin-
gen. Daarnaast bevat het per klasse van inrichtingen de te controleren aandachtspunten en 
de controleregels (met een onderscheid van de bepalingen die strafrechtelijk, dan wel lou-
ter administratief sanctioneerbaar zijn) en praktische aanwijzingen voor de controleteams, 
alsook modellen van inlichtingenformulieren (kerngegevens van de kansspelinrichting) en 
van processen-verbaal (met modelvragen). In 2013 werd het Vademecum geactualiseerd, 
rekening houdend met de wetswijziging van 2010 en nieuwe evoluties in de kansspelwereld 
(o.a. richtlijnen voor controle van wedkantoren, bookmakers, dagbladhandelaren en van 
kansspelen aangeboden via informatiemaatschappij-instrumenten).

34 Ook dit KB dient nog te worden aangepast aan de nieuwe wet.
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De administratieve rapporten en pv’s die worden opgesteld naar aanleiding van een con-
trole, worden eenvormig opgemaakt volgens de richtlijnen van het Vademecum. Bij straf-
onderzoeken (samen met de politiediensten, eventueel onder supervisie van een onder-
zoeksrechter) worden ook de voorschriften van het Wetboek van Strafvordering in acht 
genomen. Artikel 15, § 1, van de Kansspelwet omschrijft meer specifiek de bevoegdheden 
die de (daartoe gekwalificeerde) leden van het secretariaat hebben om inlichtingen in te 
winnen (o.a. huiszoeking en inbeslagname).

Uit het dossieronderzoek is gebleken dat de Kansspelcommissie de wettelijke voorschrif-
ten naleeft op vlak van motiveringsplicht bij een beslissing over het al dan niet toekennen 
van een vergunning, en op het vlak van het recht van de aanvrager om gehoord te worden 
en bijstand te verkrijgen van een raadsman (art. 21). Ook bij een sanctieprocedure (art. 15) 
heeft de betrokkene het recht zijn verweermiddelen naar voor te brengen (schriftelijk of 
mondeling), zijn dossier te raadplegen en bijstand te verkrijgen van een raadsman. Bij een 
uitspraak over een sanctie antwoordt de Kansspelcommissie in feite en in rechte op de naar 
voor gebrachte argumenten, op een wijze vergelijkbaar met een vonnis of arrest dat wordt 
uitgesproken door een rechtscollege. Beslissingen worden aangetekend meegedeeld, met 
vermelding van de mogelijkheid van beroep en de na te leven termijnen.

Een aanvrager of vergunninghouder kan op elk moment van de procedure bij de Kansspel-
commissie zijn/haar administratief dossier raadplegen; het proces-verbaal van de zitting 
van de commissie wordt afzonderlijk opgemaakt en bij het administratief dossier gevoegd. 
Derden hebben enkel inzage in de beslissing van de commissie.

Tot dusver worden de beslissingen van de Kansspelcommissie niet systematisch gepubli-
ceerd.

3.3.2 Algemeen
Het Rekenhof heeft de stappen in de handhavingsprocedure, zoals vermeld in de Kansspel-
wet, uitgetekend in een stroomschema (zie figuur). Op basis daarvan werd een checklist 
opgesteld die werd gebruikt voor het dossieronderzoek.
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Stroomschema handhavingsproces

 

 

 

Na aangifte
(art. 20)

(klacht of bezwaar, cfr.
KB 26-06-2002)

In het kader van
operaties (initiatief

buiten KSC)

Voorstel tot
sanctionering?

Waarschuwing

Schorsing/intrekking
vergunning

Verbod tot exploitatie
(tijdelijk/definitief)

Vervolging ?

Adm. geldboete
(Art. 15/3)

(nog niet in werking)

Op eigen initiatief
(art. 15, §1)

Registratie

Controle

ja

Controledossier

Administratief
rapport

Einde procesneen

Einde proces

neen

PV aan parket +
afschrift aan KSC

Beslissing
strafrechtbank

ja

neen

Beslissing KSC
(na verweer/

verhoor)

Art. 15/2

neen

ja

misdrijf

ja
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Registratie
Het stroomschema onderscheidt drie mogelijke manieren waarop het handhavingsproces 
start. Elk ervan leidt tot een specifieke registratie:

• Een aangifte kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch (e-mail) gebeuren bij het 
secretariaat van de Kansspelcommissie. Ze wordt genoteerd onder de rubriek ‘klacht’.

• De Kansspelcommissie doet routinecontroles op eigen initiatief. Dit wordt genoteerd 
onder de rubriek 'Controle' ('Ctrl').

• Een onderzoek of de controle kan gebeuren op verzoek van een derde instantie. Het gaat 
hier meestal om informatieaanvragen van politie/justitie of andere diensten. Dit wordt 
genoteerd in de rubriek ‘Diversen’.

Het aantal meldingen per registratiewijze kan in de praktijk moeilijk afzonderlijk worden 
becijferd. Het gaat doorgaans om een combinatie: een klacht kan bijvoorbeeld worden in-
gediend n.a.v. een al lopend politieonderzoek of een klacht valt samen met een onderzoek 
dat al op eigen initiatief van de Kansspelcommissie was gestart.

De klachten, controles en onderzoeken krijgen een dossiernummer en worden geregis-
treerd in een Exceltabel. Soms worden ze geregistreerd als zgn. 'blancolijnen'. Blancolijnen 
zijn dossiers met louter een volgnummer in de tabel, zonder informatie over de aard, het 
voorwerp van de klacht of controle, de dossierbehandelaar… De dossiers achter deze blan-
colijnen zouden vertrouwelijke informatie bevatten (bv. persoonsgegevens). De Exceltabel 
kan immers door veel personeelsleden worden gelezen. Het Rekenhof heeft enkele van deze 
dossiers opgevraagd en het onderscheid met de andere dossiers is niet duidelijk.

Ook het aantal blancolijnen maakt de becijfering van de categorieën registratie moeilijk. 
Toch lijkt het nuttig om voor de laatste vier jaren de registratie van klachten en controles in 
kaart te brengen om aldus een zicht te hebben op het aantal dossiers en het respectievelijke 
aandeel van de drie categorieën. Op basis van deze tabel stelt het Rekenhof vast dat het 
aantal dossiers waarin het handhavingsproces wordt opgestart, op drie jaar tijd meer dan 
gehalveerd is (van 301 naar 131). Als de blancolijnen buiten beschouwing worden gelaten, 
blijken de drie soorten te dalen, maar dalen de routinecontroles op eigen initiatief het 
sterkst (van 109 naar 15). Volgens het secretariaat van de Kansspelcommissie zijn er minder 
controles door het ontbreken van de nodige mankracht (zie 3.5.1 Human Resources beleid).

Tabel 5 –  Overzicht dossiers naargelang start handhavingsproces 2009-2012

2009 2010 2011 2012

Klachten 68 22,59	% 36 17,91	% 41 19,62	% 24 18,32	%

Controle (Ctrl) 109 36,21	% 66 32,84	% 51 24,40	% 15 11,45	%

Diversen 123 40,86	% 71 35,32	% 72 34,45	% 65 47,33	%

Blanco 1 0,33	% 28 13,93	% 45 21,53	% 27 20,61	%

Totaal 301 100 % 201 100 % 209 100 % 131 100 %

Bron: Kansspelcommissie
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De loutere aanvragen om inlichtingen door diverse instanties zijn heel specifiek, worden op 
zeer korte termijn afgehandeld en worden in deze audit niet verder onderzocht.

Het koninklijk besluit van 26 juni 200235 onderscheidt klachten en bezwaren: wanneer het 
gemelde feit een misdrijf uitmaakt gaat het om een 'klacht'; de aangifte die geen misdrijf be-
treft wordt als 'bezwaar' gekwalificeerd. In de praktijk wordt er geen onderscheid gemaakt 
tussen een klacht en een bezwaar. Bij de vaststellingen die tot een controle leiden gaat het 
meestal om een mix van feiten: klachten, dan wel bezwaren.

Controle
Hierna wordt vooral ingegaan op de controles op eigen initiatief. Er wordt niet altijd on-
middellijk een controle ter plaatse uitgevoerd na een klacht of vaststelling. Doorgaans wor-
den controles gegroepeerd per regio, waarbij verscheidene kansspelinrichtingen worden 
gecontroleerd op alle types van vergunningen die zij hebben. Een controle kan ook lukraak 
en onverwacht gebeuren, op elk ogenblik van de dag of nacht, overeenkomstig de bepalin-
gen in de Kansspelwet. Vaak is een controle ook preventief van aard wanneer een nieuwe 
vergunning wordt aangevraagd of wanneer een bestaande vergunning wordt vernieuwd of 
aangepast.

Zoals al gemeld is er voor de controles die plaatsvinden op initiatief van de Kansspelcom-
missie geen (jaar)programma opgesteld. Controles gebeuren veeleer op basis van risico’s 
(bv. weddenschappen die pas zijn geregeld met de wet van 2010) of pijnpunten die werden 
vastgesteld bij de uitvoering van de opdrachten van de Kansspelcommissie (bv. betrokken-
heid van georganiseerde misdaadgroepen…). Er gebeurt ook een kostenbatenafweging. In 
principe worden de vergunningen A (casino’s) en B (speelautomatenhallen) elk jaar een-
maal gecontroleerd. In de praktijk is dit niet haalbaar gebleken voor de vergunningen B 
wegens gebrek aan inzetbare middelen (in de eerste plaats personeel). Ook voor vergun-
ningen E (productie, levering en onderhoud van kansspelen) was dit niet haalbaar. Volgens 
het Rekenhof verhoogt de efficiëntie als de controles meer op basis van concrete risico’s 
worden uitgevoerd.

Het hoofd van de controlecel kan prioriteiten vastleggen. Uit de verslagen van de controle-
cel blijkt duidelijk dat iedereen weet wat van hem/haar wordt verwacht en wat de strategie 
en planning is, zonder dat dit expliciet is uitgeschreven.

Een controleteam bestaat standaard uit twee personen: een politieagent en een ambtenaar 
(officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings). De dossiers 
worden toegekend naargelang van hun aard en de competenties van de controleurs. Een 
controle op het terrein wordt voorafgegaan door een briefing met de betrokken cellen van 
het secretariaat van de Kansspelcommissie en zo nodig met het parket en de politiedien-
sten. Het eerder beschreven Vademecum bevat checklists met aandachtspunten (o.a. het 
nemen van foto’s en richtlijnen voor inbeslagname).

Bij elke vermelding in de tabel 5 (opstart handhavingsproces) hoort een administratief 
controledossier. Een dossier kan een of meer administratieve rapporten en een of meer 

35 Houdende	vaststelling	van	de	wijze	waarop	de	kansspelcommissie	klachten	en	bezwaren	in	ontvangst	neemt.
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processen-verbaal bevatten36. Indien bijvoorbeeld bij een controle verschillende aanwezi-
gen verhoord worden (personeel, spelers…) resulteert dit in evenveel processen-verbaal. Er 
zijn checklists en standaardmodellen voor de samenstelling van een dossier beschikbaar.

De Kansspelcommissie werkt samen met andere instanties voor het doorgeven van infor-
matie en het gezamenlijk uitvoeren van controles. Zo werkt ze samen met de FOD Finan-
ciën bij de controles in de casino’s en de andere exploitaties van kansspelen, waarbij de FOD 
Financiën bevoegd is voor het toezicht op de juiste heffing van de belastingen. Op 29 okto-
ber 2009 sloten de FOD Financiën, het Waals gewest en de Kansspelcommissie daartoe een 
intentieverklaring tot samenwerking. De Kansspelcommissie geeft bv. advies aan de FOD 
Financiën om een classificatie mogelijk te maken van de types toestellen die op de markt 
worden aangeboden. Op basis van dit advies kan de administratie de toestellen belasten 
volgens het regime van de kansspelen of volgens het regime van de vrijetijdsspelen.

Voor controles op het terrein kan de Kansspelcommissie een beroep doen op ondersteuning 
door de lokale of de federale politie (en omgekeerd). Ook worden afspraken gemaakt met 
gemeentelijke diensten, bv. om informatie in te winnen over vergunningen die het lokaal 
bestuur heeft toegekend of in verband met de naleving van gemeentelijke voorschriften 
door de exploitanten van kansspelen (bv. drankgelegenheden).

Resultaat van de controle
Nadat een controle is beëindigd bepaalt de controleur wanneer het dossier klaar is om aan 
de Kansspelcommissie en het parket te worden bezorgd. Hierover vindt binnen de contro-
lecel wekelijks overleg plaats. Als uit de controle blijkt dat er geen overtredingen zijn, wordt 
het dossier stopgezet.

De commissie oordeelt op basis van de feitelijke vaststellingen in de dossiers en de pv’s of 
de sanctieprocedure wordt opgestart. Daarbij houdt ze rekening met het advies van het 
secretariaat. Zoals eerder vermeld mag de betrokken exploitant zich verdedigen en wordt 
hij gehoord vooraleer de beslissing wordt genomen. Op een overtreding volgt in principe 
een sanctie. De commissie kan wel een sanctieprocedure zonder voorwerp verklaren, bv. 
indien de feiten onvoldoende ernstig zijn of de situatie inmiddels werd geregulariseerd. De 
administratieve sancties worden vooral opgelegd aan exploitanten die al over een vergun-
ning beschikken. Ze worden zo snel mogelijk opgelegd, ook al loopt er tegelijk een straf-
onderzoek door het parket. De parketten leggen doorgaans gelijkaardige maatregelen op  
(bv. tijdelijke sluiting als bewarende maatregel). Hierover wordt overleg gepleegd.

Omdat de inhaalbeweging in de controles van de vergunningen D (vergunning voor de 
uitoefening van een beroepsactiviteit in de verschillende kansspelinrichtingen) in heel veel 
sancties resulteerde in 2009 en 201037 zijn die in onderstaande tabel weggelaten.

36 in	2009	en	2010	zijn	er	in	de	excelfile	ook	tabbladen	toegevoegd	met	de	verschillende	rapporten	en	processen-ver-
baal	die	horen	bij	het	administratief	dossier.	vanaf	2011	worden	de	onderliggende	tabbladen	niet	meer	gebruikt,	
vooral omdat rapporten en processen-verbaal (en het vervolg daarop) op een eenvoudiger manier kunnen worden 
geraadpleegd via de database van de politie (FEDIS).

37 In 2009 (159 sancties)en 2010 (132 sancties).
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Tabel 6 –  Aantal sancties 2009-2012

Vergunning 2009 2010 2011 2012

A 1 1

B 4 1 5

C 9 15 1 11

E 9 3 6

F 7

Totaal 23 18 2 30

Aantal opgestarte sanctieprocedures, 
vergunningen	d	niet	meegeteld	(1)

26 36 39 Niet	
bekend

Bron: Kansspelcommissie – (1) Cijfers uit het jaarverslag

Volgens het secretariaat van de Kansspelcommissie worden er in verhouding tot het 
 totaal aantal vergunningen te weinig sanctieprocedures opgestart omdat er ook te weinig 
 controles worden uitgevoerd door het ontbreken van de nodige mankracht. De doorlooptijd 
van een controleprocedure wordt niet systematisch gemeten.

Vaststellingen van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft getracht aan de hand van een selectie van telkens 20 controledossiers 
voor de jaren 2009, 2010 en 2011 i.v.m. vergunningen B en C (legaal) en poker (illegaal) 
de volledige handhavingsprocedure, zoals uitgetekend in het stroomschema, te reconstru-
eren. De selectie gaf echter geen eenduidig beeld van de handhavingsprocedure, omdat 
de betrokken documenten vaak verspreid zitten over verschillende klassementen. Naast 
de controledossiers, die na de registratie worden aangemaakt, bestaat er immers ook een 
 dossier per vergunning (legale kansspelen) waarin zich alle documenten die van belang zijn 
voor de handhavingsopdracht38 bevinden: rapporten van vaststellingen, processen-verbaal 
en de sanctieprocedures. Voor een aantal van de geselecteerde controledossiers werd dan 
ook het dossier per vergunning nagegaan.

Het Rekenhof constateerde niettemin dat de handhavingsprocedure, zodra ze is opgestart, 
goed verloopt. Al de nodige documenten (in casu rapporten en pv’s) worden op de vereiste 
standaardmanier geproduceerd via de checklist en de modellen in het Vademecum. Het 
controledossier en het dossier van de vergunning worden echter niet systematisch gekop-
peld.

In de geselecteerde dossiers was er dikwijls geen aanduiding te vinden over de verdere 
stappen na de vaststellingen en de controle. Het Rekenhof heeft niet kunnen nagaan wat er 
uiteindelijk met een klacht gebeurt en heeft evenmin systematisch kunnen opvolgen wat 
het gevolg is van de verschillende controles, omdat ze niet in een globaal opvolgingssys-
teem zijn opgenomen. Zo wordt een klacht over een bepaalde vergunning meegenomen bij 
een ruimere controleactie maar dat wordt dan niet noodzakelijk vermeld op het document 
waarmee de klacht wordt geregistreerd of in het controledossier. Ook als de administratie 

38 Ook andere documenten zoals toekenning vergunning, verlenging enz. bevinden zich in dit dossier.
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vaststelt dat er geen overtreding is of als de klacht ongegrond is, wordt de stopzetting niet 
expliciet genoteerd. De administratie stelt dat er momenteel rekening mee wordt gehouden 
door een verklaring ‘pv zonder gevolg’ in het dossier op te nemen.

3.3.3 Mediaspelen en onlinekansspelen
De mediaspelen krijgen een vergunning G en de onlinekansspelen een aanvullende 
vergunning A+, B+ en F+. Onlinekansspelen worden aangeboden door organisaties die al 
over een vergunning voor kansspelen beschikken.

Registratie
De klachten over de zogenaamde belspelletjes, sinds 2011 de mediaspelen G1, worden af-
zonderlijk behandeld voor Nederlandstalige en Franstalige spelen. Ze worden geregistreerd 
op een daartoe bestemd formulier waarop onder andere kan worden aangegeven hoe de 
klacht verder werd afgehandeld. Deze registratieformulieren worden genummerd volgens 
ontvangst en per jaar gebundeld in daartoe bestemde opbergmappen. Naast de registratie-
formulieren bevatten deze mappen ook alle briefwisseling, ontvangen en verzonden mails, 
informatie over de afhandeling van de klacht en andere nuttige info. In de nasleep van het 
televisieprogramma Basta over de belspelletjes, werden sinds begin 2011 geen Nederlands-
talige belspelletjes meer aangeboden en werden ze uiteindelijk in Vlaanderen verboden39. 
Sindsdien hebben de klachten over mediaspelen G1 dan ook enkel betrekking op Fransta-
lige belspelletjes. In 2012 ontving de Kansspelcommissie hierover 52 klachten.

De klachten over onlinekansspelen ontvangt de Kansspelcommissie hoofdzakelijk via email. 
Ze registreert ze, samen met alle nodige informatie, in een Exceltabel die met kleurcodes 
aangeeft in welke fase van behandeling de klacht zich bevindt. Soms worden verschillende 
klachten samen behandeld, bijvoorbeeld wanneer verschillende personen samen een klacht 
indienen of wanneer één persoon meerdere klachten indient over hetzelfde. Dit resulteert 
voor 2012 in 390 toegekende volgnummers voor 451 inschrijvingen in het register.

Controle
De publicatie van de koninklijke besluiten van 21 juni 2011 biedt een steviger juridisch kader 
voor de mediaspelen G1. Naast strenge voorwaarden waar de spelen aan moeten voldoen, 
leggen ze ook een aantal verplichtingen op aan de aanbieders. Zo moeten alle betrokken 
partijen (waaronder ook de gerechtsdeurwaarders) protocollen sluiten, moet de vergun-
ninghouder maandelijks op een vastgelegde wijze rapporteren aan de Kansspelcommissie 
en moet hij de camerabeelden acht weken beschikbaar houden.

Er werd tot nu toe één protocol gesloten voor de enige toegekende vergunning G1. Dit pro-
tocol omvat de verplichtingen van de verschillende partijen: de aanbieder, de gerechtsdeur-
waarder en de Kansspelcommissie. Het protocol beschrijft onder andere de voorafgaande 
controles die de gerechtsdeurwaarder moeten uitvoeren. De Kansspelcommissie bezorgt 
klachten aan de aanbieder met kopie aan de gerechtsdeurwaarder. De aanbieder behandelt 
de klachten en bezorgt een antwoord aan de Kansspelcommissie, opnieuw met kopie aan de 
gerechtsdeurwaarder. De Kansspelcommissie antwoordt dan aan de klager.

39 art.	82,	§	3,	van	het	mediadecreet	(ingevoegd	bij	art.	25	van	het	decreet	van	13	juli	2012)	dat	in	werking	is	getreden	
vanaf 27 augustus 2012.
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De basis voor de controle van de online kansspelsector werd gevormd door de zogenaamde 
blacklists en whitelists. Onlinekansspelen die niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoen, 
kunnen op een gepubliceerde blacklist terechtkomen. Dit systeem heeft ervoor gezorgd dat 
vele illegale aanbieders zich gereguleerd hebben. De vergunde websites zijn terug te vinden 
op een whitelist. Alle websites die niet op deze lijst staan zijn verboden.

De Kansspelcommissie, de federale gerechtelijke politie en de internet service providers 
hebben tot slot ook een protocol gesloten in het kader van de bestrijding van het illegaal 
online gokken.

Resultaten van de controle
Klachten over de vergunningen G1 (belspelletjes) of de aanvullende vergunningen A+, B+ of 
F1+ (onlinekansspelen) hebben nog niet geleid tot een strafrechtelijke sanctie. Bij gegronde 
klachten over belspelletjes werden de spelers gecontacteerd en indien nodig terugbetaald 
door de aanbieder. De Kansspelcommissie stelde vast dat in 2012 de meeste klachten over 
onlinekansspelen ongegrond waren. Het resultaat van de controles van onlinekansspelen 
is de blacklist met verboden websites.

Vaststellingen van het Rekenhof
De Kansspelcommissie registreert de klachten rond de belspelletjes en onlinekansspelen 
correct. De gegronde klachten worden correct afgehandeld.

Het Rekenhof heeft niet kunnen vaststellen of de eerder beschreven algemene handha-
vingsprocedure wordt toegepast voor mediaspelen en onlinekansspelen, bij gebrek aan op-
gestarte sanctieprocedures en opgelegde strafrechtelijke sancties.

3.3.4 Recente evoluties
De drie afzonderlijke registratiesystemen voor klachten maken het moeilijk om een transpa-
rant totaaloverzicht te krijgen. Totaalcijfers of cijfers per vergunningstype zijn niet beschik-
baar en in een aantal beleidsdocumenten worden dan ook enkel cijfers van één registratie-
wijze gebruikt40. In de loop van 2012 startte de Kansspelcommissie met de voorbereidingen 
voor een geïntegreerde en uniforme registratie van alle klachten. In dit systeem krijgt elke 
klacht een uniek nummer en doorloopt ze dezelfde procedure. Het stroomdiagram voor 
deze unieke procedure is al uitgetekend. Het moet echter nog verder worden uitgewerkt en 
met behulp van IT in de praktijk worden omgezet. In een eerste fase zal dit systeem worden 
toegepast voor de afhandeling van klachten over onlinekansspelen.

Het Rekenhof heeft evenmin kunnen achterhalen hoeveel controles de Kansspelcommissie 
uitvoert. Door de gebrekkige dossieropvolging heeft het niet kunnen nagaan hoeveel 
onderzoeken er volgen op klachten of eigen controles, noch wat de gevolgen zijn van de 
onderzoeksacties, nl. welk onderzoek of welke klacht uiteindelijk tot een sanctie heeft 
geleid. Het secretariaat vermeldt op dit punt dat al in 2011 met een geïntegreerd systeem 
van dossieropvolging met automatische opzoekmogelijkheden (met de naam Alfresco) werd 
gestart maar dat dit tot nu toe nog niet operationeel is, wat verklaart waarom ondertussen niet 

40 Zo	wordt	in	het	jaarverslag	2011	(p.	25)	24	klachten	vermeld.	deze	24	klachten	zouden	Franstalige	klachten	zijn	
i.v.m.	belspelletjes.	verderop	wordt	vermeld	dat	er	een	“tsunami	aan	klachten”	is	voor	de	belspelletjes	aan	Neder-
landstalige kant. Het Rekenhof stelde vast dat dat er 101 waren tot 1 februari 2011.
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is verder gewerkt aan de bestaande systemen (zie 3.5.2 ICT). Ook stelt de Kansspelcommissie 
dat ze tot dusver absolute prioriteit geeft aan het eigenlijke controlewerk, waardoor er geen 
tijd rest om de managementinformatie over controles systematisch in kaart te brengen. Een 
systematische evaluatie van het handhavingsbeleid gebeurt dan ook niet.

Het is volgens het Rekenhof nuttig om een uniforme registratie van de klachten te 
realiseren (met daarin een onderscheid voor de verschillende categorieën: bv. een klacht 
over illegale activiteiten, over een vergunning, over mediaspelen of over onlinespelen). De 
dossiers moeten nauwkeuriger en meer eenvormig worden opgevolgd, zodat kwantificering 
en gerichte zoekacties in de bestanden mogelijk zijn. Er moet ook voldoende aandacht zijn 
voor een integratie of link tussen beide systemen voor het opvolgen van onderzoeken en 
sancties. Op die manier kan de controlecel een planning opstellen en controles uitvoeren 
op basis van concrete gekwantificeerde risico’s en aldus de efficiëntie en transparantie van 
de controles verhogen.

3.4	 Bescherming	van	de	spelers	in	de	praktijk

Personen kunnen vrijwillig of via de rechtbank worden uitgesloten van deelname aan 
kansspelen klasse I en II en onlinespelen. De lijst van uitgesloten personen wordt bijgehouden 
in de database EPIS (Excluded Persons Information System). Op 31 december 2011 waren er 
15.149 verzoeken tot vrijwillige uitsluiting in EPIS opgenomen, 8 verzoeken vanwege derden 
en 55.207 verzoeken om gerechtelijke uitsluiting: samen 70.364 uitgesloten personen. Zowel 
de vrijwillige als de gerechtelijke uitsluitingen nemen elk jaar toe.

Daarnaast bevatte de database ook de namen van 40.083 leden van de politie en van 
6.125 magistraten, notarissen en deurwaarders die op basis van hun beroep geen toegang 
hebben tot kansspelinrichtingen klasse I of II of tot kansspelen op het internet. De database 
werd in 2011 ongeveer 5,88 miljoen keer geraadpleegd door de kansspelinrichtingen klasse 
I of II.

De vaststelling dat spelers ondanks een uitsluiting toch worden toegelaten tot de 
kansspelinrichting zal leiden tot een onderzoek door de Kansspelcommissie. Die kan 
dan de uitbater sanctioneren. Anderzijds is ook de Belgische staat al veroordeeld om een 
schadevergoeding te betalen omdat nagelaten was een klager op de lijst van uitgesloten 
personen op te nemen41. De Kansspelcommissie heeft dan ook als doelstelling procedures 
te ontwikkelen om de foutenmarge tot nul terug te brengen bij het coderen van vrijwillige 
uitsluitingen in EPIS42. Daartoe wenst ze toegang te verkrijgen tot het Rijksregister43. 
De minister wijst erop dat de toegang tot het rijksregister op zich het probleem niet zal 
oplossen en ook gepaard gaat met heel wat bijkomende kosten. Ze pleit voor een systeem 
met gebruik van het rijksregisternummer en de e-ID van de spelers. Dat nog moet worden 
uitgewerkt en getest.

41 Beraadslaging	commissie	voor	Bescherming	van	de	persoonlijke	Levenssfeer,	sectoraal	comité	van	het	Rijksregis-
ter, nr 72/2012 van 5 september 2012.

42 Operationeel Plan van 27 mei 2011.
43 de	kansspelcommissie	verkreeg	op	5	september	2012	van	het	sectoraal	comité	van	het	Rijksregister	een	voorlo-

pige	machtiging	tot	5	maart	2013.	Na	het	vervullen	van	enkele	voorwaarden	kan	deze	machtiging	verlengd	worden	
voor onbepaalde duur.
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De Kansspelcommissie houdt ook toezicht op de andere maatregelen ter bescherming van 
de spelers die in de Kansspelwet zijn opgenomen. Dit toezicht maakt deel uit van de stan-
daardcontrole die de Kansspelcommissie uitvoert. De diverse aandachtspunten zijn dan 
ook opgenomen in de eerder vermelde controlechecklist.

Naast het toezicht op de beschermingsmaatregelen tracht de Kansspelcommissie ook bij te 
dragen aan de preventie en hulpverlening rond gokverslaving. De belangrijkste initiatieven 
hiertoe zijn:

• de film ‘Bluf!’ (2010), die deel uitmaakt van een preventiekoffer;
• de gratis hulplijn SOS SPELEN, die de bellers doorverwijst naar de bevoegde diensten;
• de website www.gokhulp.be, in samenwerking met de vzw Centra voor Alcohol- en  

andere Drugproblemen (CAD) Limburg en asbl Le Pélican;
• de informatiefolders over de gevaren van kansspelen.

Er bestaat echter geen gestructureerd overleg tussen de Kansspelcommissie en de hulp-
verlening, mede door regionale verschillen in die hulpverlening. Toch wordt er een open 
communicatie gevoerd tussen bijvoorbeeld de Kansspelcommissie en de Vereniging voor 
Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) en wordt er samengewerkt aan projec-
ten (zie bijvoorbeeld de website ‘www.gokhulp.be’). De VAD stelt dat gokkers meestal via 
 gerelateerde problemen bij de hulpverlening terechtkomen. Het systeem van uitsluitingen 
is dan wel een eerste en heel laagdrempelige maatregel maar zou als eenzijdige maatregel 
spelers meer naar het illegale gokcircuit sturen. Naast de maatregelen ter bescherming van 
de spelers is er dus blijvend nood aan sensibilisering en een open maatschappelijk debat.

3.5 Ondersteunende processen

3.5.1 Human Resources beleid
Op het moment van de audit bestond het secretariaat van de Kansspelcommissie uit 39 vol-
tijds equivalente (VTE) ambtenaren, plus 5 gedetacheerde leden van de politie.

Tabel 7 –  Overzicht personeelsbestand 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Voorzitter 1 1 1 1 1 1

Niveau	a 5 8 10 10 17 17

Niveau	B 4 4 6 5 4 5

Niveau	c 8 10 17 16 17 14

Niveau	d 2 2 2 2 2 2

Totaal 20 25 36 34 41 39

Bron: Kansspelcommissie

De uitvoering van het Strategisch plan 2011-2013 leidde tot een toename van het personeel 
in 2011. Dat was echter deels te wijten aan de overdracht van vier ingenieurs van de FOD 
Economie (cel Metrologie), die vanaf dan binnen de dienst Technische Evaluaties van de 
Kansspelcommissie hun werk voortzetten (zie ook hoofdstuk 2). Voor de nieuwe taken die 
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de wetswijziging van 2010 en de ICT-autonomie met zich meebrachten, kreeg de Kansspel-
commissie dus slechts drie bijkomende medewerkers.

Hoewel de Kansspelcommissie niet kan beslissen over de omvang van haar personeelsbe-
stand, heeft ze wel voldoende autonomie om te verzekeren dat haar personeel de juiste op-
leiding en ervaring heeft om haar werk uit te voeren. Zo kan ze zelf functieprofielen opstel-
len: binnen de generieke profielen van de federale overheid kan de Kansspelcommissie een 
vijfde zelf invullen met specifieke vereisten of diploma’s. Bij aanwerving maken één of twee 
vertegenwoordigers van het secretariaat deel uit van de jury. Voor de algemene functies (bv. 
onthaal) doet de Kansspelcommissie een beroep op de reserves van de FOD Justitie, maar 
voor bv. het specifieke profiel van controleur legt ze een eigen wervingsreserve aan.

Voor de controleurs van niveau A kan de Kansspelcommissie een competitieve verloning 
bieden: zij krijgen weddeschaal A2 i.p.v. A1 ter compensatie voor het vele nacht- en week-
endwerk. Aan de personeelsleden van niveau B en C die meewerken aan deze controles, 
kan de Kansspelcommissie echter geen extra vergoeding geven. Een koninklijk besluit44 
dat na het afsluiten van de audit werd gepubliceerd, biedt een mogelijke oplossing voor dit 
probleem.

3.5.2 ICT
Een adequate informaticacapaciteit is zeer belangrijk voor de Kansspelcommissie: toe-
zicht en controle moeten volgens de Kansspelwet gebeuren ‘door middel van een passend 
informaticasysteem’, de onlinekansspelen moeten worden gemonitord en de EPIS-database 
moet permanent toegankelijk zijn. Het protocol van 23 december 2010 inzake definitieve 
tenlasteneming van de eigen ICT-ondersteuning tussen de Kansspelcommissie en de FOD 
Justitie moest zorgen voor technische onafhankelijkheid van de Kansspelcommissie van de 
Stafdienst ICT van de FOD, op het vlak van ICT-diensten, toepassingen en infrastructuur 
(inclusief aparte internetinfrastructuur). Dit was nodig, bv. om het onderhoud van servers/
routers te laten gebeuren op het ogenblik dat er geen controles van de Kansspelcommissie 
plaatsvinden (ook ’s nachts of in het weekend) en om een hoger veiligheidsniveau te berei-
ken. Het protocol trad in werking op 1 januari 2011 en ging gepaard met een substantiële 
stijging van het informaticabudget.

In mei 2011 trad een nieuw hoofd van de cel ICT in dienst, samen met een projectmanager, 
om het ICT-protocol uit te voeren. Waar de Kansspelcommissie voor 2011 geen eigen visie 
(nodig) had op hard- en softwareopbouw, veiligheid enzovoort omdat ze toch niet over die 
bevoegdheid beschikte en de ICT-noden nog niet zo hoog waren, werd die vanaf midden 
2011 volop ontwikkeld en uitgevoerd. In de nieuwe benadering staan volgende doelstel-
lingen centraal: kostenbesparing door gebruik te maken van virtuele servers i.p.v. eigen 
hardware, streven naar de ISO-standaard op het vlak van veiligheid, automatisering van de 
administratie (papierloos werken, o.m. het programma Alfresco als geïntegreerd systeem 
van dossieropvolging), integratie van systemen van derde partijen (bv. gerechtsdeurwaar-
ders, rijksregister…) en het creëren van een testomgeving voor onlinekansspelen.

44 koninklijk	besluit	van	11	 februari	2013	tot	toekenning	van	een	toelage	aan	de	personeelsleden	van	het	 federaal	
administratief ambt die bepaalde prestaties verrichten, B.S., 15 februari 2013.
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Hoewel er op het moment van de audit geen uitgeschreven ICT-meerjarenplan was, bleek 
uit de praktijk wel duidelijk een planmatige aanpak. De vooropgestelde deadlines worden 
echter niet gehaald. Dit blijkt ook uit de beperkte benutting van de begrotingsmiddelen: in 
2011 werd ongeveer 35 % van de uitgetrokken middelen gebruikt, en in 2012 was dit ongeveer 
50 %. De Kansspelcommissie heeft genoeg ICT-middelen ter beschikking op haar budget, 
maar krijgt slechts moeizaam de nodige akkoorden om de middelen te kunnen besteden, 
enerzijds door de algemene begrotingsrestricties (zie 2.2.1), maar ook wegens de soms 
gebrekkige administratieve kwaliteit van de gunningdossiers van de Kansspelcommissie 
zelf.

3.5.3 Integriteitsbeleid
De Kansspelcommissie beschikt over een ethische code voor de commissieleden en de 
medewerkers van het secretariaat. Deze Deontologische Richtlijn voor de Leden van de 
Kansspelcommissie, opgesteld bij de oprichting van de Kansspelcommissie in 2000, bevat 
vijf bepalingen, waarvan vier – in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden – ook gelden 
voor het personeel van het secretariaat.

De bepalingen uit de deontologische richtlijn die zowel voor de leden als het personeel 
gelden, hebben te maken met een algemeen verbod op gedrag dat compromitterend is voor 
de integriteit van de Kansspelcommissie. Het zijn bepalingen over o.m. het beperken van 
het contact tussen leden/personeel met de sector buiten de werking van de commissie, het 
exclusieve recht van de voorzitter om deze contacten te onderhouden in het kader van de 
werking van de commissie en de voorzichtigheid die bij deze contacten aan de dag moet 
worden gelegd (ze dienen in principe schriftelijk te gebeuren).

De bepaling die enkel geldt voor de leden, gaat over het verbod een functie in de kans-
spelsector uit te oefenen of te hebben uitgeoefend of enig belang in deze sector te hebben. 
Opmerkelijk is dat de deontologische richtlijn stelt dat in een dergelijke situatie de voorzit-
ter moet worden ingelicht, terwijl er in de Kansspelwet een expliciet verbod staat (art. 11, 5° 
en art. 11, 2e lid).

Artikel 13 van de Kansspelwet bepaalt bovendien dat de leden niet aanwezig mogen zijn bij 
een beraadslaging over zaken waarbij zij of hun verwanten een belang hebben. Deze bepa-
ling wordt herhaald in artikel 10 van het huishoudelijk reglement en wordt volgens de voor-
zitter consequent nageleefd. De nochtans voor de hand liggende bepaling dat het verboden 
is om giften, voordelen of andere cadeaus aan te nemen van gereguleerden, ontbreekt in 
de deontologische richtlijn. Voor de personeelsleden is die bepaling wel opgenomen in ar-
tikel 6 van het ontwerp van koninklijk besluit over de samenstelling, de organisatie en de 
werking van het secretariaat van de Kansspelcommissie. Het bekend maken van financiële 
belangen wordt noch van de leden, noch van het personeel verwacht. Vanaf 2013 onderte-
kenen de leden van de Kansspelcommissie een formele verklaring over het afwezig zijn van 
enig persoonlijk belang.

Artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit over de samenstelling, de organisatie en de 
werking van het secretariaat van de Kansspelcommissie bepaalt dat de ambtenaren van de 
Kansspelcommissie zich moeten houden aan de regels van de interne deontologische code, 
die hen bij indiensttreding ter kennis moet worden gebracht. Dit is een formalisering van 
een bestaande praktijk: telkens als een nieuw personeelslid in dienst treedt, wordt tijdens 
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het onthaalgesprek de aandacht gevestigd op de deontologische richtlijn. Al bij de aanwer-
ving van nieuwe personeelsleden wordt gepeild naar de integriteit van de kandidaten en 
hun houding t.a.v. de kansspelsector. In de dagelijkse werking van het secretariaat zorgt 
het veelvuldig informeel overleg ervoor dat eventuele ethische problemen meteen worden 
doorgesproken. Naast het feit dat er steeds een schriftelijk verslag moet worden gemaakt 
van individuele contacten met de sector, worden belangrijke vergaderingen met leden van 
de sector in de lokalen van de Kansspelcommissie ook gefilmd of gefotografeerd.

Voor de leden van de commissie moet in eerste instantie de minister die ze vertegenwoordi-
gen, ervoor zorgen dat ze aan de verbodsbepalingen uit art. 11 van de Kansspelwet voldoen. 
Tot begin 2013 hoefden de commissieleden geen schriftelijke belangenverklaring af te leg-
gen. De voorzitter bewaakt de integriteit van de commissie. Het feit dat die wettelijk een 
magistraat moet zijn, die ambtshalve de waarden van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
integriteit, waardigheid enzovoort zou moeten belichamen45, biedt de nodige garanties.

Om de contacten met de sector transparant en formeel te maken heeft de wetgever het 
principe van een overlegcomité opgenomen in de Kansspelwet (art. 24). Er werd een ko-
ninklijk besluit van 20 juni 2002 betreffende de samenstelling en werkwijze van het over-
legcomité van de kansspelcommissie uitgevaardigd maar in de praktijk is dit overlegcomité 
nooit opgericht en werd het koninklijk besluit dus niet uitgevoerd. Het principe van contact 
met de kansspelsector werd echter wel behouden: gemiddeld eenmaal per jaar ontmoe-
ten de vertegenwoordigers van de kansspelsector de leden van de Kansspelcommissie ter 
 gelegenheid van studiedagen en ontmoetingen (bv. n.a.v. een wetswijziging), waarbij ideeën 
kunnen worden uitgewisseld. Deze informele ontmoetingen dragen echter niet bij tot de 
door de wet beoogde transparantie in de contacten met de sector.

3.6 Verantwoording

De Kansspelcommissie maakt jaarlijks een verslag over haar activiteiten op voor het 
 parlement en de regering, zoals vereist door art. 16 van de Kansspelwet. Het is een publiek 
document, te raadplegen via de website van de commissie.

Het Rekenhof onderzocht de jaarverslagen van 2009, 2010 en 2011 en deed over de informa-
tie die ze volgens het Rekenhof zouden moeten bevatten, de volgende vaststellingen:

Een volledig overzicht van het budget,  ontvangsten en de uitgaven
Het jaarverslag bevat zeer weinig informatie over de uitvoering van de begroting. Het 
jaarverslag 2011 (p. 71) bevat twee bedragen: de geïnde bijdragen van de sector en de totale 
uitgaven van de Kansspelcommissie. Voor de jaren 2009 en 2010 werden de bijdragen 
uitgesplitst per type kansspelinrichting, voor 2011 is dat niet gebeurd. Een samenstelling 
van de uitgaven (personeel, onderhoud, investeringen…) ontbreekt volledig. Vergelijkingen 
met voorgaande jaren ontbreken eveneens.

45 Hoge Raad voor de Justitie en de Adviesraad van de Magistratuur, Gids voor de magistraten, principes, waarden en 
kwaliteiten, 2012, 37 p.
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Dat kan deels worden toegeschreven aan het feit dat de Kansspelcommissie, als onderdeel 
van de FOD Justitie, geen autonome boekhouding voert. De Kansspelcommissie werkt wel 
met middelen uit de kansspelsector. Deze sector heeft recht op meer transparantie over de 
uitgaven die de commissie met deze middelen bekostigt.

Lijst van behandelde zaken en hun doorlooptijd
De jaarverslagen bevatten geen overzichtelijke lijst van behandelde zaken en hun doorloop-
tijd. Over de output van de Kansspelcommissie worden enkel volgende cijfers in tabelvorm 
weergegeven: het overzicht van het aantal toegekende en geweigerde vergunning per type 
vergunning46; aantal uitsluitingen en aantal raadplegingen van EPIS; het aantal goedkeu-
ringen van modellen en het aantal controles door de Dienst Metrologie.

De cijfers van de controledienst (aantal controledossiers, aantal rapporten en aantal pv’s) 
en de cijfers over de sanctieprocedures worden in de tekst verwerkt. Er wordt niet uitgelegd 
wat controledossiers, rapporten en pv’s zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Wat de 
sancties betreft, wordt er in één zin gesproken over ‘ingeleide’ en ‘uitgesproken’ sancties. 
Het geheel is weinig overzichtelijk en laat niet toe om na te gaan of de cijfers volledig en 
correct zijn.

Globaal genomen bevatten de jaarverslagen vooral beschrijvende informatie over de activi-
teiten van de verschillende diensten van de Kansspelcommissie. Daarbij worden prestaties 
vaak vaag omschreven (bv. heel wat, zeer regelmatig, binnen een redelijke termijn…), waar-
door het onmogelijk is om ze te beoordelen.

Beroepsprocedures tegen beslissingen-  overzicht en status of resultaat
Tegen beslissingen van de Kansspelcommissie kan enkel bij de Raad van State in be-
roep worden gegaan. De jaarverslagen bevatten een hoofdstuk ‘rechtspraak’, waarin za-
ken  waarin beroep wordt aangetekend, worden beschreven, inclusief hun resultaat. Deze 
 beroepsprocedures staan echter tussen andere kwesties die door de Raad van State werden 
behandeld (bv. definitie drankgelegenheid, attest burgemeester…): dit is onoverzichtelijk.

Aantal behandelde klachten en resultaat
Enkel over de klachten in de context van de belspelletjes werd uitgebreid gerapporteerd in 
de jaarverslagen van 2010 en 2011 (aard en aantal, overzicht resultaat). De andere klachten 
komen slechts in vage bewoordingen aan bod (bv. ‘Verder waren er nogal wat klachten van 
spelers die beweerden dat de toestellen niet of te weinig uitbetalen’, Jaarverslag 2011, p. 55).

Beleidsaanbevelingen
In de jaarverslagen van de Kansspelcommissie staan geen expliciete beleidsaanbevelingen. 
In de inleiding en in de conclusies doet de voorzitter wel uitspraken die als aanbevelingen 
kunnen worden begrepen.

46 in	het	jaarverslag	van	2009	staat	ook	een	overzicht	van	de	evolutie	van	de	vergunningen	2001-2009.
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Uit de jaarverslagen blijkt dat de Kansspelcommissie niettemin instrumenten ontwikkelt 
om te wegen op het beleid, zoals:

• de aanpassing van de Kansspelwet: organisatie van voorbereidende seminaries in 
2008 en 200947, adviezen op de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten in 2010, organisatie 
van een staten-generaal als eerste evaluatie op 1 december 2011;

• de rol van de Kansspelcommissie in de ontwikkeling van een kansspelbeleid op  Europees 
niveau.

• de poging om de kansspelen als fenomeen te laten opnemen in het Nationaal 
 Veiligheidsplan.

Het Rekenhof stelt dus vast dat de jaarverslagen veel informatie bevatten maar toch op heel 
wat punten niet tegemoetkomen aan de minimumverwachtingen. Het gebrek aan exacte 
cijfers kan worden verklaard door het ontbreken van een geïntegreerd systeem van dos-
sieropvolging en klachtenregistratie. De jaarverslagen bevatten wel veel informatie over 
de financiële toestand van de kansspelinrichtingen zelf (omzet, personeel, solvabiliteit) en 
geven ook elk jaar een overzicht van alle parlementaire vragen over het thema.

47 Zie	ook:	Nele	Hoekx	&	alain	verbeke,	Kansspelen in België: verslagboek seminaries over kansspelen 2008-2009/ Les 
jeux de hasard en Belgique: actes des séminaires sur les jeux de hasard 2008-2009, Brussel,	Larcier,	2009.
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Op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers onderzocht het Rekenhof 
de werking van de Kansspelcommissie, aan de hand van twee onderzoeksvragen. De 
eerste onderzoeksvraag peilde naar de randvoorwaarden die vervuld moeten zijn om 
de Kansspelcommissie in staat te stellen op een onafhankelijke en professionele wijze 
haar opdracht uit te voeren. De tweede onderzoeksvraag ging over de organisatie van 
de Kansspelcommissie zelf en of die redelijke zekerheid biedt dat de commissie haar 
doelstellingen kan bereiken. De focus van de audit lag op de opdracht van de commissie 
om de Kansspelwet te handhaven.

4.1	 Randvoorwaarden	 voor	 een	 onafhankelijke	 en	 professionele	
werking

De Kansspelcommissie is bij wet opgericht. De Kansspelwet omschrijft duidelijk haar be-
voegdheden en verantwoordelijkheden en legt de basisprincipes, -praktijken en –procedu-
res van haar opdrachten vast. Sinds 1 januari 2011 werd het toepassingsgebied van de Kans-
spelwet uitgebreid tot weddenschappen, kansspelen aangeboden via ICT (o.a. internet) en 
mediaspelen. Ook de beschermingsmaatregelen die kunnen worden genomen ten aanzien 
van spelers en gokkers werden verbreed. Een aantal wetsbepalingen is echter op belangrijke 
punten zeer onvolledig uitgevoerd. Zo hebben de bepalingen uit de Kansspelwet over de 
organisatie, werking en samenstelling van het secretariaat en de regels van organisatie en 
werking van de commissie zelf nog geen uitvoering gekregen, terwijl dit onder meer aan-
gewezen is omwille van de noodzakelijke functiescheiding. Ook functioneert de Kansspel-
commissie al meer dan een jaar met een waarnemend voorzitter. Dat dreigt de legitimiteit 
van de beslissingen van de Kansspelcommissie in gevaar te brengen.

De Kansspelwet biedt de Kansspelcommissie de nodige wettelijke middelen om haar hand-
havingsopdracht te kunnen uitvoeren: regels over vergunningen, onderzoeksbevoegdheid, 
gevarieerde sanctiemogelijkheden enzovoort. Maar ook op dit vlak zorgt het uitblijven van 
een aantal cruciale koninklijke besluiten voor rechtsonzekerheid: de uitvoeringsbesluiten 
voor de vergunningen klasse B en klasse G2 ontbreken, de mogelijkheid tot het opleggen 
van een administratieve geldboete blijft dode letter, de lijst van personeelsleden met het 
statuut van gerechtelijke politie werd nog niet geactualiseerd. Ook voor de bescherming 
van de spelers biedt de Kansspelwet wel voldoende instrumenten, maar de uitvoering is 
onvolledig.

De Nationale Loterij valt niet onder toepassing van de Kansspelwet, maar de Kansspelcom-
missie staat wel in voor het vergunnen van en de controle op sommige activiteiten (o.a. 
weddenschappen) die de Nationale Loterij aanbiedt. Voor deze controle ontbreekt echter 
ook een uitvoeringsbesluit.

De Kansspelcommissie is op vlak van onafhankelijkheid een hybride organisatie. Enerzijds 
is wettelijk vastgelegd dat het een toezichthouder is die haar opdrachten in alle onafhanke-
lijkheid uitvoert, anderzijds is de commissie door haar inbedding in de FOD Justitie en door 
haar samenstelling, met vertegenwoordigers van zes federale ministers, een organisatie 
onder rechtstreekse ministeriële controle.
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De Kansspelcommissie beschikt in principe over een stabiele en betrouwbare bron van 
inkomsten, die wettelijk gewaarborgd is. Op de begroting van Justitie is er een begrotings-
fonds van de Kansspelcommissie, dat wordt gestijfd met bijdragen van de houders van de 
vergunningen. Sinds 2011 int de Kansspelcommissie jaarlijks tussen 6 en 8 miljoen euro.

De Kansspelcommissie kan deze bijdragen van de kansspelsector niet volledig aanwen-
den. Op 1 januari 2012 bedroeg het saldo op het begrotingsfonds bijna 17,3 miljoen euro. 
De begrotingsdiscipline van de regering leidt tot lineaire besparingen met een impact op 
 personeel (sinds 2012) en ICT (vanaf 2013), terwijl de noden van de Kansspelcommissie door 
de aanpassing van de wet in 2011 juist zijn toegenomen. De Kansspelcommissie beschouwt 
dit als een hypotheek op haar werking.

De Kansspelcommissie is een administratieve overheid zonder rechtspersoonlijkheid die 
geen rechtshandelingen kan stellen. Hoewel recent enkele stappen werden gezet om haar 
beheersautonomie te vergroten (op het vlak van ICT en het gunnen van overheidsopdrach-
ten), is die nog steeds beperkt.

De bijdragen voor metrologische controles van kansspeltoestellen komen terecht in een 
begrotingsfonds van de FOD Economie. Een deel van de personeelsleden die instaan voor 
deze metrologische controles werken voor de Kansspelcommissie, anderen voor de FOD 
Economie. Dat draagt niet bij tot een transparant budgettair beheer.

Deze conclusies leiden tot drie aanbevelingen voor de regering:

• De Kansspelwet moet volledig worden uitgevoerd, zodat de Kansspelcommissie over een 
sluitende juridische basis beschikt om haar opdrachten uit te voeren.

• De middelen van het begrotingsfonds van de Kansspelcommissie moeten optimaal wor-
den benut zodat de noden op het vlak van personeel en ICT kunnen worden ingevuld.

• Alle inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de Kansspelwet en zijn uitvoe-
ringsbesluiten worden het best samengebracht op één en hetzelfde begrotingsfonds en 
al het betrokken personeel in het secretariaat van de Kansspelcommissie met het oog op 
meer transparantie en efficiëntie.

4.2 Organisatie en werking

Het personeel van de Kansspelcommissie bestaat uit 39 ambtenaren van het secretariaat 
en 5 gedetacheerde politiemensen. Het is een kleinschalige organisatie, waarbinnen de 
 hiërarchie en verantwoordelijkheden duidelijk zijn bepaald. De werking en communicatie 
zijn deels geformaliseerd in actieplannen en nota’s, maar tegelijk springt men elkaar op 
eenvoudig verzoek bij waar nodig en speelt informeel overleg een belangrijke rol.

In de dagelijkse werking van de Kansspelcommissie zijn er voldoende garanties voor ethisch 
gedrag van de commissieleden en de medewerkers van het secretariaat. De regels over het 
ethisch gedrag van de commissieleden en de medewerkers van het secretariaat vormen 
echter geen geïntegreerd geheel en ze staan verspreid over verschillende teksten.

De inwerkingtreding van de wetswijziging op 1 januari 2011, het protocol inzake de defi-
nitieve tenlasteneming van de eigen ICT-ondersteuning, en de met deze ontwikkelingen 
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gepaard gaande stijging van het budget hadden belangrijke implicaties voor de werking van 
het secretariaat. De impact ervan werd uiteengezet in het strategisch plan. Dit is een eerder 
beperkt document, maar getuigt wel van een visie op de personeels- en ICT-behoeften. 
 Hoewel de Kansspelcommissie niet kan beslissen over de omvang van haar personeels-
bestand, heeft ze voldoende autonomie om te verzekeren dat haar personeel de juiste op-
leiding en ervaring heeft om haar werk uit te voeren. De uitvoering van het ICT-protocol 
leidde tot het ontwikkelen en het planmatig uitvoeren van een eigen visie op hard- en 
softwareopbouw. Dit is echter nog niet geformaliseerd in een uitgeschreven ICT-meerja-
renplan. De vooropgestelde deadlines worden niet gehaald omdat de Kansspelcommissie 
slechts moeizaam de nodige akkoorden krijgt om de beschikbare middelen te kunnen be-
steden, soms wegens de gebrekkige administratieve kwaliteit van haar gunningdossiers.

De handhavingsopdracht van de Kansspelcommissie wordt in de praktijk uitgevoerd door 
de cel Controle, zo nodig bijgestaan door collega’s voor juridisch of financieel advies. Er 
wordt niet gewerkt op basis van een uitgeschreven (jaar)programma. In de praktijk doet 
het secretariaat controles volgens prioriteiten of pijnpunten die op ad hoc-basis worden 
vastgesteld. De Kansspelcommissie onderhoudt werkrelaties met andere instanties voor het 
doorgeven van informatie en het gezamenlijk uitvoeren van controles. De commissie zelf 
stuurt het controleprogramma niet aan, maar wordt er wel voortdurend van op de hoogte 
gehouden.

De Kansspelcommissie voert haar handhavingsopdracht op een voldoende transparante 
en objectieve wijze uit. Het merendeel van de gehanteerde procedures staat in de 
Kansspelwet en haar uitvoeringsbesluiten. Deze reglementering wordt aangevuld met zgn. 
‘informatieve nota’s’ op de website. De Kansspelcommissie leeft de wettelijke voorschriften 
op vlak van motiveringsplicht na. Er is een beroepsprocedure, waarover duidelijk wordt 
gecommuniceerd. Een aanvrager of een vergunninghouder kan op elk moment zijn 
administratief dossier raadplegen. De beslissingen van de Kansspelcommissie worden echter 
niet systematisch gepubliceerd. De controleteams zelf hebben het zgn. Vademecum als 
werkinstrument: dat bevat per klasse van inrichtingen de te controleren aandachtspunten 
en de controlemodaliteiten, praktische aanwijzingen voor de controleteams, alsook 
modellen van inlichtingenformulieren en van processen-verbaal. Deze modellen worden 
consequent toegepast.

De Kansspelcommissie heeft geen globaal opvolgingssysteem voor haar handhavingsop-
dracht: het registratiesysteem bestaat vooralsnog uit verschillende klassementen, waardoor 
het moeilijk na te gaan is hoeveel klachten er werden geformuleerd per vergunningtype. 
Door de gebrekkige dossieropvolging heeft het Rekenhof niet kunnen nagaan hoeveel 
 onderzoeken er volgen op klachten of eigen controles, noch het gevolg van de onder-
zoeksacties, nl. welk onderzoek of welke klacht uiteindelijk tot een sanctie heeft geleid. 
De stopzetting van een dossier wordt evenmin altijd expliciet genoteerd. Bij gebrek aan 
een geïntegreerd en geïnformatiseerd systeem, moet managementinformatie manueel wor-
den gegenereerd en is er geen systematische evaluatie van de handhavingsopdracht. Voor 
de belspelletjes en de onlinekansspelen bestaan afzonderlijke registratiesystemen. Het 
 Rekenhof stelde vast dat de Kansspelcommissie de klachten rond de belspelletjes en onli-
nekansspelen correct registreert en de gegronde klachten correct afhandelt.
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De Kansspelcommissie legt voldoende verantwoording af over haar prestaties en ontwik-
kelt instrumenten om haar ervaringen terug te koppelen naar het beleid. Ze maakt jaarlijks 
een verslag over haar activiteiten op voor het parlement en de regering. Dit jaarverslag 
is echter niet op alle vlakken even informatief. Zo bevat het geen volledig overzicht van 
het budget en de inkomsten en de uitgaven, prestaties worden vaag omschreven (bv. heel 
wat, zeer regelmatig, binnen een redelijke termijn… i.p.v. exacte cijfers) en beroepsprocedures 
 worden vermeld met andere zaken bij de Raad van State, wat onoverzichtelijk is.

Deze conclusies leiden tot volgende aanbevelingen voor de Kansspelcommissie:

• Er moet een uitgeschreven strategie worden ontwikkeld, minstens voor de opdrachten 
waarvoor de Kansspelcommissie autonomie heeft (zoals controle, ICT…), als instrument 
voor sturing en verantwoording.

• De administratieve kwaliteit van o.a. gunningsdossiers moet worden verbeterd door een 
beroep te doen op ondersteuning van de FOD Justitie en te zorgen voor eigen capaci-
teitsopbouw.

• De verschillende teksten over ethisch gedrag moeten in één duidelijke tekst worden 
geïntegreerd, eventueel met enkele specifieke bepalingen voor de commissieleden en de 
medewerkers van het secretariaat.

• Er moet worden overwogen de uitspraken van de Kansspelcommissie publiek te maken 
zodat de exploitanten en spelers informatie krijgen over de mate waarin de vergunning-
houders de Kansspelwet naleven.

• Voor het registreren van klachten, vergunningsdossiers, controledossiers en sanctie-
procedures, en hun onderlinge verbanden moet een geïntegreerd en geïnformatiseerd 
 systeem worden ontworpen. Dit zal de kwaliteit en de volledigheid van de management-
informatie verhogen, de prioriteitsstelling en efficiëntie van de controles vergroten en 
ook de kwaliteit van de verantwoording in het jaarverslag ten goede komen.

4.3 Reactie van de minister van Justitie en de Kansspelcommissie

4.3.1 Minister van Justitie
De minister van Justitie heeft op 12 april geantwoord op het ontwerpverslag (bijlage 1). 
Naast een aantal specifieke opmerkingen die verwerkt zijn in het verslag, gaat de minister 
in op volgende thema’s.

De minister legt er meermaals de nadruk op dat de uitvoering van de Kansspelwet zijn 
gewone verloop kent. De Kansspelcommissie bereidt de uitvoeringsbesluiten voor, legt de 
prioriteit vast qua uitvoering en stuurt ze door naar de FOD Justitie. Die heeft al een aantal 
van die uitvoeringsbesluiten juridisch-technisch en inhoudelijk bijgewerkt en voor advies 
teruggestuurd naar de Kansspelcommissie. Pas als de teksten kwalitatief in orde zijn, kan 
het politieke proces van goedkeuring aanvangen. Het Rekenhof heeft deze evolutie in punt 
2.8 op algemene wijze geschetst.

Daarnaast vindt de minister het belangrijk dat een kleine overheidsinstantie als de Kans-
spelcommissie, met een beperkte maturiteit inzake ICT, het best samenwerkt (met de FOD 
Justitie of binnen de federale overheid) en bestaande contracten of bestaande diensten her-
gebruikt om kosten te drukken en de service te verhogen (synergie-effecten). Verzelfstandi-
ging op ICT-vlak betekent niet dat alle infrastructuur de facto in een eigen omgeving moet 
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worden geplaatst. De minister is verder van oordeel dat de Kansspelcommissie dringend 
werk moet maken van een ICT-meerjarenplan.

Ten slotte wijst de minister erop dat de Kansspelcommissie er niet altijd in slaagt om  binnen 
de termijnen administratief correct uitgewerkte dossiers voor te leggen (zowel in het kader 
van de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten en in het kader van het gunnen van over-
heidsopdrachten, als bij het formuleren van een toekomstvisie) en dus zelf voor een deel 
verantwoordelijk is voor de vertraging van deze dossiers.

4.3.2 Kansspelcommissie
De Kansspelcommissie sluit zich bij brief van 4 april 2013 (bijlage 2) globaal aan bij de 
 conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof. Enkele verduidelijkingen bij de tekst  werden 
mondeling bezorgd en zijn verwerkt in dit verslag.

Waar het Rekenhof aanbeveelt een uitgeschreven strategie te ontwikkelen, minstens voor 
de opdrachten waarvoor de Kansspelcommissie autonomie heeft, werpt de Kansspelcom-
missie op dat een uitgeschreven strategie mogelijk een belemmering kan zijn om vlot in te 
spelen op de voortdurende veranderingen waaraan de kansspelsector onderhevig is. Ook 
geeft de commissie aan dat er ook nu al planning plaatsvindt via regelmatige vergaderingen 
en de jaarlijkse plannen voor personeel, budget en de opmaak van het jaarverslag.

Het Rekenhof is van oordeel dat een uitgeschreven strategie niet per definitie verstarring 
in de hand werkt, in die zin dat dit zou beletten dynamisch in te spelen op nieuwe ontwik-
kelingen in de kansspelsector. Integendeel, een strategie die wordt uitgetekend op langere 
termijn kan inspelen op de evoluties in de kansspelsector, o.m. ten gevolge van de wetswij-
ziging in 2010. De jaarlijkse plannen voor personeel, budget en ICT kunnen vervolgens op 
de strategie worden afgestemd. Dit kan ertoe bijdragen dat individuele beslissingen over 
personeel en investeringen beter kunnen worden gemotiveerd. Bovendien kan de Kans-
spelcommissie in het jaarverslag aangeven in welke mate ze haar strategisch plan heeft 
uitgevoerd en wat de eventuele belemmeringen zijn. In die zin wordt het jaarverslag als 
 instrument voor verantwoording nog versterkt, ook als communicatie-instrument om 
 vanuit de Kansspelcommissie beleidsrelevante aanbevelingen te doen.

Bij de aanbeveling te overwegen om haar uitspraken publiek te maken merkt de Kansspel-
commissie op dat dit al grotendeels gebeurt via de jaarverslagen, via informatieve nota’s 
en mededelingen op de website en via de toegankelijkheid van de personeelsleden. Het 
jaarverslag en de website vermelden inderdaad de belangrijke arresten van rechtscolleges 
die de Kansspelcommissie betreffen. Dit omvat de grote tendensen in de rechtspraak. De 
informatieve nota’s op de website gaan vaak in op meer gedetailleerde, technische aspecten 
van bepaalde voorschriften. Niettemin zou de integrale bekendmaking van alle uitspraken 
van de Kansspelcommissie, eventueel geanonimiseerd, een bijkomend hulpmiddel kunnen 
vormen voor juridische onderbouwing van nieuwe aanvragen voor vergunningen of onder-
bouwing van geschillendossiers. Dit komt de transparante werking van de Kansspelcom-
missie ten goede.
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Bij de overige aanbevelingen geeft de Kansspelcommissie aan dat inmiddels de nodige ini-
tiatieven zijn genomen om eraan tegemoet te komen. De verdere ontwikkeling van een 
geïntegreerd en geïnformatiseerd systeem voor registratie van klachten, dossiers en hun 
onderlinge verbanden stuit volgens de Kansspelcommissie op budgettaire beperkingen.
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Bijlage	1

Antwoord van de minister van Justitie

Bijlage 1
Antwoord van de minister van Justitie
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Bijlage 2

Antwoord van  de Kansspelcommissie
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