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INLEIDING  

 

De kansspelen en weddenschappen kennen de laatste jaren een aanzienlijke opmars,         

in het bijzonder online. Zij zijn voortdurend toegankelijk zowel vanuit geografisch als 

vanuit temporeel oogpunt en er zijn spelers in alle bevolkingscategorieën. 

Hoewel gokken een vorm van vermaak is en zo hoort te blijven, kan het voor een deel van 

de spelers evenwel snel problematisch of pathologisch worden, wat dan vaak 

tegelijkertijd leidt tot persoonlijke, familiale, sociale, professionele en financiële 

moeilijkheden. 

In het kader van uw beroep krijgt u misschien te maken met spelers voor wie het spel een 

probleem wordt, is geworden of kan worden en vraagt u zich af wat er mogelijk is. 

Deze brochure is bedoeld om u nuttige informatie ter zake te geven. 

Wij wensen u alvast veel leesplezier en blijven ter beschikking voor verdere inlichtingen. 

 

Magali Clavie 

Voorzitter van de Kansspelcommissie 

Magistraat 
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KANSSPELCOMMISSIE  

 

De Kansspelcommissie (hierna KSC) is de officiële regulator van de kansspelsector in 

België. De opdracht van de KSC bestaat erin de spelers te beschermen aan de hand 

van een kanalisatiebeleid. 

 

Om die opdracht uit te voeren, 

 verstrekt de KSC advies aan de regering en het parlement over alle 

aangelegenheden die verband houden met de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, 

de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 

(hierna de Kansspelwet); 

 kent de KSC de vergunningen toe die nodig zijn voor de exploitatie van 

kansspelen en weddenschappen en zorgt ze voor een proactief beheer; 

 heeft de KSC een controlefunctie met betrekking tot de naleving van de 

bepalingen van de Kansspelwet en heeft ze de bevoegdheid om sancties op te leggen 

(waarschuwing, schorsing of intrekking van vergunningen), met inbegrip van 

administratieve boetes. 

 

De KSC voert haar opdrachten uit in alle onafhankelijkheid en wordt voorgezeten 

door een magistraat. 
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EPIS: DE LIJST VAN DE PERSONEN MET 

TOEGANGSVERBOD  

De Kansspelwet heeft, met het oog op de bescherming van de spelers, voorzien in een 

uitsluitingssysteem. 

Het gaat om de EPIS-lijst (Excluded Persons Information System). Die lijst bevat vijf categorieën 

van personen met toegangsverbod in België:  

- personen die daarom zelf hebben verzocht;  

- personen met toegangsverbod op verzoek van een belanghebbende derde;  

- personen met toegangsverbod wegens hun beroep; 

- personen met toegangsverbod wegens een bijzonder kwetsbare toestand;  

- personen aan wie krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 een verbod 

is opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, na 

kennisgeving door het openbaar ministerie.  

 

Toegang tot de kansspelinrichtingen en toepassingsgebied van EPIS 

De casino’s en speelautomatenhallen, zowel fysiek als online, alsook de websites van 

weddenschappen zijn slechts toegankelijk na registratie: 

- in een register na voorlegging van de identiteitsbewijs voor de fysieke inrichtingen;  

- aan de hand van een token toegekend door de KSC voor de kansspelwebsites.  

Die aanvraag wordt gekoppeld aan de EPIS-lijst. EPIS geeft een rood of groen signaal naargelang 

de persoon al dan niet gemachtigd is om toegang te krijgen tot de spelen.  

 

Een in mei 2019 ingediende wijziging van de kansspelwet voorziet in de invoering van een systeem 

voor de registratie van de spelers in de fysieke wedkantoren1. De toepasbaarheid van die bepaling 

is afhankelijk van de bekendmaking van een koninklijk besluit dat nog niet is aangenomen. 

 

Thans is EPIS dan ook niet van toepassing: 

- in cafés waarin maximaal twee bingo’s of one-balls en twee automatische kansspelen met 

verminderde inzet worden geëxploiteerd;  

- in fysieke wedkantoren; 

- in dagbladhandels waarin weddenschappen worden aangeboden;  

- op de loterijspelen van de Nationale Loterij; 

- op de illegale kansspelwebsites. 

                                                             
1 Artikel 62 van de Kansspelwet. 
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VERSCHILLENDE SOORTEN TOEGANGSVERBODEN  

A- AANVRAAG VOOR EEN VRIJWILLIG TOEGANGSVERBOD  

Wanneer iemand van oordeel is dat het spel hem problemen kan opleveren of de situatie 

waarin hij zich bevindt, kan verslechteren, kan hij de KSC om een vrijwillig toegangsverbod 

verzoeken. Het is belangrijk daarop te wijzen. 

Het vrijwillige toegangsverbod wordt meteen in het EPIS-systeem geregistreerd. 

 

Voor hoelang?  

Dit toegangsverbod wordt geregistreerd voor onbepaalde duur. De speler kan altijd vragen 

om zijn toegangsverbod op te heffen. Hij zal evenwel drie maanden moeten wachten vanaf 

de datum van ontvangst van zijn aanvraag tot opheffing vooraleer hij opnieuw kan spelen.  

Wat moet de speler doen om zijn aanvraag in te dienen?  
 

De aanvraag voor een vrijwillig toegangsverbod kan gemakkelijk worden ingediend. De 
speler kan zijn aanvraag aan de KSC bezorgen: 

 
o ofwel via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de KSC: 
www.gamingcommission.be, op de pagina “De bescherming van de speler”, 
door het ingevuld en ondertekend op digitale wijze te versturen naar: 
exclusion@gamingcommission.be. 
Indien geen digitale handtekening kan worden aangebracht, kan het formulier 
handgeschreven worden ondertekend en een kopie van beide zijden van de 
identiteitskaart worden bijgevoegd en kunnen al deze documenten worden 
verstuurd naar: exclusion@gamingcommission.be; 
 
o ofwel per brief aan de KSC (zie het adres aan het einde van de brochure) of 
via e-mail naar: exclusion@gamingcommission.be. In dit geval moet de 
aanvraag het volgende bevatten: 

 de handtekening van de aanvrager;  
 en een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart. 

 
Binnenkort zal het mogelijk zijn om zich online uit te sluiten op de website van de KSC. 

 

http://www.gamingcommission.be/
mailto:exclusion@gamingcommission.be
mailto:exclusion@gamingcommission.be
mailto:exclusion@gamingcommission.be
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B- AANVRAAG VOOR EEN TOEGANGSVERBOD DOOR EEN 

BELANGHEBBENDE DERDE 

Deze procedure kan worden gebruikt door eenieder die contact heeft met een speler met 

moeilijkheden. Eenieder die een belang heeft, bijvoorbeeld een naaste, een 

maatschappelijk werker of een schuldbemiddelaar, kan een dergelijke aanvraag indienen, 

indien hij van mening is dat dat nuttig zou kunnen zijn.  

Het toegangsverbod op verzoek van een derde wordt niet onmiddellijk geregistreerd 

aangezien de speler de mogelijkheid heeft zijn verweermiddelen naar voren te brengen. Dit 

toegangsverbod duurt ten minste één jaar.  

Indien de speler na die termijn de opheffing van het verbod vraagt, wordt de derde daarvan 

in kennis gesteld en heeft hij de mogelijkheid zijn argumenten mee te delen om het 

toegangsverbod al dan niet te behouden.  

 

Hoe kan een aanvraag voor een toegangsverbod door een derde worden 
ingediend?  

 
De aanvraag voor een toegangsverbod door een belanghebbende derde moet:  

 alle gegevens bevatten van de aanvrager en van de speler (naam, 
voornaam, geboortedatum, hoedanigheid);  

 met redenen worden omkleed; 
 een omschrijving bevatten van het probleem van gokverslaving en de 

eventuele stavingsstukken.  
 

De derde kan zijn aanvraag voor een toegangsverbod indienen: 
 

o ofwel via het onlineformulier op de website van de KSC: 
www.gamingcommission.be, op de pagina “De bescherming van de speler”, 
door het ingevuld en ondertekend te versturen naar: 
exclusion@gamingcommission.be; 
 

o ofwel per aangetekende brief aan de KSC (zie het adres aan het einde van de 
brochure); 

 

o ofwel via e-mail naar: exclusion@gamingcommission.be.  
 

Er kan gebruik worden gemaakt van een ad-hocformulier dat kan worden gedownload 
via de website van de KSC op de pagina “De bescherming van de speler”. Een kopie 
van beide zijden van de identiteitskaart van de aanvrager moet erbij worden gevoegd. 

 

Binnenkort zal het mogelijk zijn het toegangsverbod voor een persoon online op de 
website van de KSC aan te vragen. 

 

http://www.gamingcommission.be/
mailto:exclusion@gamingcommission.be
mailto:exclusion@gamingcommission.be
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Hoe verloopt de procedure voor de aanvraag voor een toegangsverbod door 

een derde?  

De procedure voor de aanvraag voor een toegangsverbod door een derde duurt langer. 

Voordat de KSC een beslissing neemt, verzoekt zij, per gewone en aangetekende brief, de 

speler zijn argumenten voor of tegen de aanvraag voor een toegangsverbod mee te delen. 

De speler heeft vijftien dagen om te reageren. Het toegangsverbod gaat dan ook niet 

onmiddellijk in. Op grond van de argumenten beslist de KSC het verbod al dan niet op te 

leggen.  

 
De aanvrager en de derde worden van de beslissing van de KSC op de hoogte gebracht per 

aangetekende brief of via e-mail, indien de aanvraag langs die weg werd ingediend.  

 

De persoon aan wie het verbod wordt opgelegd op verzoek van een derde beschikt over een 

termijn van zestig dagen om de beslissing van de KSC aan te vechten voor de Raad van State.  

 

 

C- PROFESSIONEEL TOEGANGSVERBOD  

Artikel 54, § 2, van de Kansspelwet voorziet dat de toegang tot de casino’s of 

speelautomatenhallen, zowel fysiek als online, verboden is voor magistraten, notarissen, 

deurwaarders en leden van de politiediensten buiten het kader van de uitoefening van hun 

functies. De lijst van die personen wordt automatisch aan de KSC bezorgd door de instanties 

waarvan zij afhangen (FOD Justitie, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en federale 

politie). 

De deelname aan weddenschappen, zowel reëel als online, is niet verboden voor deze 

categorie.  
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D- GERECHTELIJK TOEGANGSVERBOD VOOR KWETSBARE PERSONEN  

Bepaalde gerechtelijke procedures met betrekking tot personen die worden beoordeeld als 

kwetsbare personen of risicopersonen hebben tot gevolg dat hun de toegang tot de 

kansspelen en weddenschappen wordt ontzegd voor een korte periode en preventief of voor 

een langere periode. 

1. PREVENTIEF TOEGANGSVERBOD  

De indiening van een verzoekschrift bij de vrederechter met het oog op de aanwijzing van 

een bewindvoerder of de bescherming van een geesteszieke, heeft een impact op de 

deelname aan weddenschappen of kansspelen.2  

 In afwachting van een beslissing van de vrederechter  

De registratie van een verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder vormt het begin 

van het toegangsverbod. Dat verbod eindigt op de datum van de beslissing inzake het 

verzoekschrift3, onafhankelijk van de inhoud ervan. Het toegangsverbod is dan ook louter 

preventief. 

 Met het oog op de opneming ter observatie van een geesteszieke 

Het toegangsverbod gaat in op het ogenblik van registratie door de griffie van het 

vredegerecht van het verzoekschrift met tot opneming ter observatie van een geesteszieke. 

Dat toegangsverbod eindigt op de datum van het vonnis inzake het verzoekschrift4 of indien 

wordt beslist dat de observatie ten einde loopt overeenkomstig artikel 12 van de wet 

van 26 juni 1990. Dit toegangsverbod is eveneens preventief. 

2. TOEGANGSVERBOD OP VERZOEK VAN EEN BEWINDVOERDER  

De bewindvoerder kan de KSC op grond van artikel 54, § 3, 2, van de kansspelwet verzoeken 

om een toegangsverbod voor de persoon voor wie hij de verantwoordelijkheid draagt. Dat 

verbod wordt onmiddellijk uitgesproken voor een onbepaalde duur. Het kan een einde 

nemen op verzoek van de bewindvoerder. 

 

 

                                                             
2 Artikel 54, § 4, eerste lid, punt 1 (bescherming van de persoon) en artikel 54, § 4, eerste lid, punt 2 (bescherming van 
geesteszieken), van de Kansspelwet. 
3 Artikel 54, § 4, tweede lid, van de Kansspelwet. 
4 Artikel 54, § 4, tweede lid, van de Kansspelwet. 
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3. TOEGANGSVERBOD OP GROND VAN EEN COLLECTIEVE 

SCHULDENREGELING 

Op grond van artikel 54, § 3, 6, van de Kansspelwet worden personen in collectieve 

schuldenregeling (CSR) automatisch de toegang tot kansspelen ontzegd. Dat verbod gaat in 

vanaf de aanmaak van het CSR-bericht in het centraal bestand van berichten van beslag, 

delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (afgekort tot CBB) en neemt 

een einde bij de schrapping van het bericht. Het verbod wordt automatisch opgeheven een 

jaar na de registratie van de einddatum van de CSR in het CBB door de schuldbemiddelaar. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Niet alle personen met schulden die afbetalingsplannen genieten, 

worden de toegang tot de kansspelen ontzegd. Mensen kunnen bijv. een 

budgetbeheer hebben of bij minnelijke schuldbemiddeling zijn zonder in 

een collectieve schuldenregeling te zitten. Nagaan in welke soort regeling 

of hulpverlening men zit, is bijgevolg noodzakelijk. Indien een budget- en 

schuldhulpverlener of een schuldbemiddelaar het in het kader van een 

minnelijke schuldbemiddeling een toegangsverbod nuttig acht, moet hij 

een beroep doen op de procedure voor de aanvraag voor een 

toegangsverbod door een derde (zie supra). 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hoe kan een aanvraag voor een toegangsverbod worden ingediend als 

bewindvoerder van een beschermde persoon?  
 

Om dit toegangsverbod voor een beschermde persoon aan te vragen, volstaat het 
dat de bewindvoerder: 

 de aanvraag indient bij de KSC per brief (zie het adres aan het einde van 

de brochure) of via e-mail naar: exclusion@gamingcommission.be;  

 de kopie van de beschikking van aanwijzing van de bewindvoerder erbij 

voegt.  

Het toegangsverbod wordt onmiddellijk uitgesproken.  

 

mailto:exclusion@gamingcommission.be
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PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING  

AANVRAAG VOOR EEN TOEGANGSVERBOD EN PSYCHOLOGISCHE BIJSTAND  

De aanvraag voor een vrijwillig toegangsverbod of op verzoek van een belanghebbende 

derde zou idealiter gepaard moeten gaan met psychologische en/of sociale begeleiding van 

de speler.  

De problemen inzake gokverslaving zijn vaak moeilijk op te sporen aangezien zij worden 

verborgen door de speler die zich schaamt of niet kan overwegen te stoppen met spelen 

ondanks de moeilijkheden die zich voordoen. Die moeilijkheden zijn uiteenlopend: verlies 

van geld, nervositeit, angst, depressie, leugens of spanningen, met name op familiaal vlak.  

Hierna volgen adressen van gespecialiseerde hulpverleningsdiensten waarnaar spelers die 

dergelijke moeilijkheden ondervinden, kunnen worden doorverwezen. 

REFERENTIEDIENSTEN VOOR PSYCHOLOGISCHE BIJSTAND 

Er bestaan verschillende referentiecentra die gespecialiseerd zijn inzake gokverslaving. De 

gegevens ervan zijn per provincie opgenomen op de website van de KSC: 

www.gamingcommission.be, op de pagina “De bescherming van de speler”.  
 

Hieronder volgen de belangrijkste hulpverleningsdiensten die gespecialiseerd zijn inzake 
gokverslaving: 

  

CGG BRUSSEL - HOUBA  
Houba de Strooperlaan 136, 1020 Brussel 
Tel.: 02 478 90 90 - 
E-mail: houba@cgg-brussel.be  
Website: www.cgg-brussel.be 
 
CGG VLAAMS - BRABANT OOST - LEUVEN 
Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven 

Tel.: 016 85 79 78 - E-mail: leuven-kj@cgg-
vbo.be 
Website: www.cgg-vbo.be 
 
PK BROEDERS ALEXIANEN – TEAM 
VESLAVINGSZORG 
Liefdestraat 10, 3300 Tienen 
Tel.: 016 80 75 11 - E-mail: 
alexianentienen@fracarita.org 
Website: www.alexianentienen.be 
 
 
 

CENTRUM VOOR GEESTESGEZONDHEID VAGGA  
Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen  
Tel.: 03 256 91 00 – E-mail: cgg@vagga.be 
Website: www.vagga.be 
 
CGG DE KEMPEN - DE MEANDER 

Parklaan 55/17, 2300 Turnout 
Tel.: 014 41 09 67 – E-mail: info@cggkempen.be 
Website: www.cggkempen.be 

 
MULTIVERSUM - CADENZA 1 EN 2  
Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout  
Tel.: 03 455 75 31 -  

Website: www.multiversum.care 
 
ZORGGROEP ZIN v.z.w.  
Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt  
Tel.: 011 27 42 98 –  
E-mail: info@zorggroepzin.be 
Website: www.zorggroepzin.be 
 
 

http://www.gamingcommission.be/
mailto:houba@cgg-brussel.be
mailto:houba@cgg-brussel.be
mailto:cliniquedujeu@chu-brugmann.be
mailto:cliniquedujeu@chu-brugmann.be
mailto:info@zorggroepzin.be
mailto:info@zorggroepzin.be
mailto:info@zorggroepzin.be
http://www.zorggroepzin.be/
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ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG, CAMPUS SINT-
JAN – TEPSI  
Schiepse Bos 6, 3600 Genk  
Tel.: 089 32 56 33 - Website: www.zol.be  
 
CENTRUM VOOR GEESTESGEZONDHEID ECLIPS 
Lange Violettestraat 84, 9000 Gent  
Tel.: 09 235 22 41 –  
E-mail: verslavingszorg@cggeclips.be 
Website: www.cggeclips.be 
 
PC SINT-FRANCISCUS - DE PELGRIM CAMPUS 
SINT-FRANCISCUS VERSLAVINGSZORG 
MAGNOLIA  

Penitentenlaan 7, 9620 Zottegem  
Tel.: 09 364 46 46 - E-mail: info.sfdp@gpn.be  
Website: https://gpn-ggz-
vlaamseardennen.gpn.be/nl 
  
CGG WAAS EN DENDER - SINT-NIKLAAS 
Parklaan 14/B, 9100 Sint-Niklaas  
Tel.: 078 35 34 35 –  
E-mail: sintniklaas@cggwaasendender.be 

Website: www.cggwaasendender.be 

 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JAN (CAMPUS 
BRUGGE)  
Ruddershove 10, 8000 Brugge  

Tel.: 050 45 39 84 - E-mail: epsi@azbrugge.be 

Website: www.azbrugge.be 
 
CGG NOORD-WEST-VLAANDEREN – OOSTENDE 
Frère Orbanstraat 143, 8400 Oostende  
Tel.: 059 50 05 00 –  
E-mail: info-oostende@cgg.be –  
Website: www.cgg.be 

 
CENTRUM VOOR GEESTESGEZONDHEID LARGO 
Jules Lagaelaan 21, 8800 Roeselare 
Tel.: 051 25 99 30 - E-mail: 
roeselare@cgglargo.be  
Website: www.cgglargo.be 
 
 
 
 
 
 

U kunt spelers met een gokprobleem of hun omgeving naar die diensten doorverwijzen. 

 

DIENSTEN VOOR HULPVERLENING IN GEVAL VAN FINANCIËLE 

MOEILIJKHEDEN 

Naast psychologische begeleiding kan begeleiding op budgettair vlak nuttig blijken. In geval 

van financiële problemen kan de speler en zijn omgeving hulp vragen aan een dienst die 

gespecialiseerd is inzake schuldbemiddeling of hulp bij budgetbeheer.  

 

Voor Vlaanderen kan de speler en zijn omgeving terecht op de website: 

www.eerstehulpbijschulden.be of contact opnemen met een Centrum voor Algemeen 

welzijnswerk (CAW): www.caw.be of OCMW(www.vlaanderen.be/dienstverlening-van-de-

openbare-centra-voor-maatschappelijk-welzijn-ocmw) in hun buurt. 

 

Zij kunnen daar inlichtingen en advies vinden om hun financiële moeilijkheden zo goed 

mogelijk te beheren. 

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de speler en zijn omgeving de website 

raadplegen van het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: http://www.mediationdedettes.be/?lang=nl.  

 

http://www.zol.be/
mailto:verslavingszorg@cggeclips.be
http://www.cggeclips.be/
mailto:info.sfdp@gpn.be
https://gpn-ggz-vlaamseardennen.gpn.be/nl
https://gpn-ggz-vlaamseardennen.gpn.be/nl
mailto:contact@centreconfluences.be
mailto:epsi@azbrugge.be
mailto:info-oostende@cgg.be
http://www.cgg.be/
mailto:roeselare@cgglargo.be
http://www.cgglargo.be/
http://www.eerstehulpbijschulden.be/
http://www.caw.be/
http://www.vlaanderen.be/dienstverlening-van-de-openbare-centra-voor-maatschappelijk-welzijn-ocmw
http://www.vlaanderen.be/dienstverlening-van-de-openbare-centra-voor-maatschappelijk-welzijn-ocmw
http://www.mediationdedettes.be/?lang=nl
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MEER INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS  

De Kansspelwet, haar uitvoeringsbesluiten en andere informatie over de bescherming van 

spelers en kwetsbare personen zijn beschikbaar op: www.gamingcommission.be. 

U vindt er onder andere: 

- informatie over initiatieven van de KSC inzake voorlichting en preventie; 

- adressen voor psychologische hulpverlening en links naar de Belgische websites 

inzake hulpverlening en begeleiding: www.gokhulp.be, www.druglijn.be,  

www.stopjeu.cliniquedujeu.be ;  

- de presentaties gegeven door verschillende sprekers naar aanleiding van: 

 de vergadering ‘Together for a better protection of gamblers’ van 

20 september 2020;  

 de vergadering met de vertegenwoordigers van de hulpverleningssector, 
evenals experten op gebied van wetenschap en van schuldbemiddeling van 
23 oktober 2020.  

Die presentaties leveren de rijke en constructieve analyses van gespecialiseerde 

actoren en werden gepubliceerd op de website van de KSC met toestemming van de 

sprekers.  

 
Bedankt voor uw interesse! 

 
 

U kunt steeds bij de KSC terecht voor meer informatie.  

Aarzel niet met ons contact op te nemen: 

 
  Tel.: 02 504 00 40 – Fax. : 02 504 00 66 

                                                E-mail: exclusion@gamingcommission.be 

http://www.gamingcommission.be/
http://www.gokhulp.be/
http://www.stopjeu.cliniquedujeu.be/
mailto:exclusion@gamingcommission.be
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