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TOELICHTING

In de verhandeling gebruik ik de term ‘kansspelen’ als een verzamelnaam voor casinospelen, 

machinespelen  in  cafés,  trekkingsloterijen,  krasbiljetten,  promotionele  spelen, 

weddenschappen,…

De  Belgische  wetgever  heeft  nochtans  een  eigen,  beperktere  betekenis  aan  ‘kansspelen’ 

gegeven.  Voor de Belgische wet zijn promotionele spelen, weddenschappen en de producten 

van de Nationale Loterij geen kansspelen.

Het  kan  voor  de  lezer  misschien  verwarrend  zijn  omdat  in  de  verhandeling  het  woord 

‘kansspel’ in de twee betekenissen gebruikt wordt.  Alleen in bepaalde gevallen wordt de 

beperkte  betekenis  bedoeld  en  dit  zal  altijd  duidelijk  blijken  uit  de  context,  of  uit  een 

bijhorend bijvoeglijk naamwoord zoals strikt of wettelijk.  

In de andere gevallen zal het woord ‘kansspel’ echter dienen als verzamelnaam.

1
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In de verhandeling wordt soms ook een specifiek jargon gebruikt. Dit wordt wel verklaard, 

maar  een  kort  overzicht  van  de  belangrijkste  termen  in  het  begin,  zal  de  lezer  meer 

duidelijkheid verschaffen.

 Bookmaker: Brengt gokkers bij elkaar die dan t.o.v. elkaar weddenschappen afsluiten. 

De bookmaker loopt dus geen risico. Voor zijn dienst rekent hij wel een 

commissie aan.

Coverage ratio: Het  aantal  combinaties  gespeeld,  gedeeld  door  het  aantal  mogelijke 

combinaties

long-odd: De tijd tussen de aankoop en het moment waarop de speler weet of hij 

gewonnen of verloren heeft, is lang.

Short-odd: De tijd tussen de aankoop en het moment waarop de speler weet of hij 

gewonnen of verloren heeft, is kort.

Fixed-odd spel: De prijs bij winst ligt op voorhand vast, ongeacht het aantal winnaars of 

omzet.

Pari-mutual spel: De  prijs  ligt  niet  vast.  De  prijzenpot  wordt  gedeeld  door  het  aantal 

winnaars.

Take-out rate: Het deel van de totale inzet dat niet in de prijzenpot wordt gestoken.

Pay-out rate: Het deel van de totale inzet dat wel in de prijzenpot wordt gestoken en dus 

wordt verdeeld onder de winnaars.

Rollover: Dit fenomeen doet zich voor bij Lotto. Wanneer in de vorige trekking geen 

enkele speler exact de juiste combinatie heeft, wordt de prijs die normaal 

zou worden uitgekeerd, bijgeteld bij de speelpot van de volgende trekking.

Superdraw: De loterij neemt het initiatief om de speelpot te verhogen door zelf een 

deel  in  te  brengen.  Over  het  algemeen  is  deze  toevoeging  kleiner  dan 

wanneer een roll-over zou gebeuren.
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INLEIDING 

Deze eindverhandeling bespreekt de markt van de kansspelen, niet alleen de huidige toestand 

maar vooral hoe ze er in de toekomst kan uitzien.  Kansspelen vormen geen onbelangrijke 

markt.  Europeanen zetten jaarlijks een bedrag in dat gelijk is aan 5% van het Europese Bruto 

Binnenlands  Product  (s.n.  [2004])  en  prognoses  wijzen  erop  dat  dit  percentage  nog  zal 

toenemen.

Dankzij  de  nieuwe technologieën  worden  mogelijkheden  gecreëerd  waarvan men  vroeger 

alleen  maar  kon  dromen;  de  keerzijde  van  deze  medaille  is  dat  de  internetsurfer  wordt 

bestookt met reclame om in een virtueel casino te gokken.  Een andere opkomende vorm van 

kansspelen  zijn  de  SMS-spelen  waarbij  elke  GSM-bezitter  aan  dergelijke  kansspelen  kan 

deelnemen.  En wat met de aangekondigde interactieve digitale televisie?  Thuis voor de buis 

een  gokje  wagen.   Hoewel  (voorlopig)  nog  niet  beschikbaar  in  België  is  deze  nieuwe 

“amusementsvorm”  zeker  geen  verre  toekomstmuziek  meer,  maar  weldra  werkelijkheid. 

Andere  landen  staan  al  veel  verder  in  deze  materie.   Onze  mede-EU-burgers  de  Finnen 

kunnen al van aanvang 2003 lotto spelen via digitale televisie (persbericht over  Veikkaus, de 

Finse staatsloterij; s.n. [2002]).

Behalve nieuwe kanalen bestaat ondertussen een breed assortiment van spelen: trekkingsloten, 

krasbiljetten,  casino’s,  speelautomatenhallen  en  machinespelen  in  cafés.   Ook  (sport)-

weddenschappen hebben het kenmerk dat toeval bepalend is, net als vele promotionele spelen 

waarvan reclamemanagers tegenwoordig maar al te graag gebruik maken.  De combinatie van 

dit ruime aanbod  met de moderne kanalen zorgt voor een grote dynamiek op deze markt en 

verscherpt de concurrentie.  Volgens sommigen is deelnemen aan een kansspel ontspannend 

(Walker [1998]) en bijgevolg is dus elke vorm van ontspanning (zoals een bioscoopbezoek) 

een mogelijk substituut.  Dit lijkt een interessante stelling, maar elke vorm van ontspanning 

onderzoeken  zou  te  ver  leiden  en  in  deze  verhandeling  worden  alleen  spelen  behandeld 

waarbij het toeval bepalend is voor het resultaat.

Niet alleen de technologie en het aanbod brengen de markt  in beroering, ook de politiek 

mengt zich in dit gebeuren.  Kansspelen werden altijd al met argusogen bekeken wegens hun 
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mogelijke negatieve gevolgen, meer bepaald de gokverslaving en de ermee gepaard gaande 

sociale drama’s.  Recentelijk is echter een kentering opgetreden.  Vanuit de Europese Unie 

bestaat de wil om ook voor deze diensten een geharmoniseerde eenheidswetgeving te creëren.

Dit alles zorgt ervoor dat de eeuwenoude kansspelenmarkt sterk begint te veranderen en uit te 

breiden.

Alhoewel de kansspelenmarkt al heel lang bestaat, zijn er slechts  weinig geschreven bronnen 

en  over  het  gebruik  van  recente  technologieën  zoals  het  internet,  mobiele  telefonie  en 

interactieve  digitale  televisie  bestaat  nog  minder  informatie.   Alle  bronnen  (die  ik  heb 

gevonden)  behandelen  telkens  maar  een  beperkt  discussiepunt  of  topic:  de  gevolgen  van 

gokverslaving,  de  weerslag  van  een  bepaalde  wet  of  van  een  rechterlijke  beslissing,  een 

analyse van een staatsloterij, de vraag naar internetspelen,… .

De essentiële bedoeling van deze verhandeling is dan ook een totaalbeeld van de Belgische 

kansspelenmarkt  te schetsen,  waarbij  alle  facetten aan bod komen en met  dit  overzicht  te 

trachten een antwoord te geven op de onderzoeksvraag in verband met de concurentiepositie 

van de Nationale Loterij van België.

Deze verhandeling bestaat uit 6 hoofdstukken

Hoofdstuk 1: “Geschiedenis”

Een beknopte uiteenzetting over het ontstaan van loterijen, over wanneer en waarom de 

Belgische  Nationale  Loterij  werd  opgericht  en  hoe  deze  instelling  sindsdien  is 

geëvolueerd.  

Hoofdstuk 2: “Psychologische achtergrond”

Dit  hoofdstuk  behandelt  de  gedachtegang  van  spelers:  wat  vertelt  de  economische 

literatuur  over  beslissingen  bij  onzekerheid  en  waarom  nemen  mensen  deel  aan 

kansspelen.   Dit  deel  vermeldt  ook de kenmerken die  een groter  risico op verslaving 

inhouden.

Hoofdstuk 3: “Soorten spelen, technieken en organisatoren”

Aan de hand van de kenmerken uit het vorige hoofdstuk worden de spelen gerangschikt 

naargelang  hun risico.   Voorts worden  de moderne technologieën nader  bekeken en 

vooral hoe ze worden aangewend om kansspelen in te richten.  Als laatste puntje worden 

ook de verschillende soorten organisatoren van kansspelen besproken.
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Hoofdstuk 4: “Juridisch kader”

Voor deze markt gelden vaak nog meer regels en beperkingen dan voor andere markten. 

Onder dit hoofdstuk worden de juridische bepalingen inzake kansspelen, weddenschappen 

en wedstrijden besproken, eerst op Europees vlak en dan op Belgisch niveau.

Hoofdstuk 5: “De Belgische kansspelenmarkt”

Dit  hoofdstuk  geeft  een  uiteenzetting  over  vraag  en  aanbod  op  de  Belgische 

kansspelenmarkt.

Hoofdstuk 6: “Concurrentiepositie van de Nationale Loterij in de toekomst”

Alle  voorgaande  informatie  biedt  een  beeld  van  de  Belgische  kansspelenmarkt.   Dit 

hoofdstuk poogt een besluit te trekken aangaande de toekomstige concurrentiepositie van 

de Nationale Loterij van België ingeval bepaalde trends zich voortzetten of ontwikkelen.
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HOOFDSTUK I : GESCHIEDENIS

Ontstaan en bedoeling van loterijen 
(Deze tekst is gebaseerd op ‘Het rad van fortuin. Loterijen en moderniteit in Europa van de 15de tot de 17de 

eeuw’ door Muchembled [1994] )

De mens – in alle culturen – heeft  altijd voldoening gevonden in het spel; ook in kansspelen 

als dobbelen of deelnemen aan loterijen.  Deze laatste werden al tijdens het Romeinse Rijk 

ingericht.  Ook toen al was er heel wat tegenkanting.  Vooral de christelijke kerk had het niet 

erg begrepen op dergelijke spelen en wegens haar grote invloed op het staatkundig beleid in 

Europa tijdens de middeleeuwen kwamen er in die tijd geen loterijen meer voor.  Toch waren 

de verordeningen van  politiek en kerk niet in staat om “de drang naar het beproeven van zijn 

geluk” volledig in te dammen.  Plaatselijk werden nog altijd kansspelen ingericht.

Toen de steden in Europa machtiger werden en er heuse handelscentra kwamen, keerde het 

idee  van  loterijen  terug  en  werd  dit  door  de  politieke  macht  als  een  beleidsinstrument 

gebruikt.  Een goed voorbeeld is Venetië.  In de 14de eeuw speelde deze stad een leidende rol 

inzake  de  wereldhandel  en  op  dat  moment  beslisten  de  gezaghebbers  om  de  loterij  te 

monopoliseren.  Door zich van alle concurrentie te ontdoen, werden hoge winsten uit deze 

activiteiten gehaald die de beleidsmakers maar al te graag voor andere doeleinden gebruikten. 

Daarbij kreeg de loterij een herverdelingsfunctie.  Aan het spel werd actief deelgenomen – 

ook door de clerus (zowel zelf spelen als inrichten).  Wegens het grote succes in Venetië werd 

de formule in verschillende andere steden gekopieerd, met het gevolg dat het fenomeen zich 

de volgende eeuwen over Europa verspreidde.  
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Belgische loterij

Ontstaan
(Deze tekst is gebaseerd op ‘Het rad van fortuin. Loterijen en moderniteit in Europa van de 15de tot de 17de 

eeuw’ door Muchembled, R. [1994] ; ‘Noordwest-Europa in de ban van het loterij- en lottospel tijdens de 

18de en de 19de eeuw’ door Houtman-De Smedt, H. [1994] ; ‘Van Koloniale Loterij naar Nationale Loterij’ 

door Van Eenoo, R. [1994])

Ook in de Nederlanden werden loterijen georganiseerd.  Tijdens de 17de eeuw was er echter 

een terugval in het aantal deelnemers als gevolg van economische crisissen en opeenvolgende 

oorlogen, maar aan het einde van de 17de, aanvang 18de eeuw kenden zij een heropleving. 

In  de  regio  die  het  latere  België  zou  worden  en  in  de  loop  van  de  geschiedenis  door 

verschillende grootmachten werd geregeerd, maakte elke overheid gebruik van loterijen om 

opbrengsten  te  genereren.  Zo  richtte  Napoleon  ten  tijde  van  de  Franse  overheersing  de 

Keizerlijke Loterij in.  Na zijn nederlaag in Waterloo en de val van het Franse keizerrijk, 

werden de  zuidelijke  gewesten  bij  de  Noordelijke  Nederlanden  gevoegd.   De  toenmalige 

Koning Willem I besloot de Keizerlijke Loterij (die ondertussen was omgedoopt tot Loterie 

de la Belgique) niet af te schaffen, maar hij voerde bovendien de Koninklijke Nederlandse 

Loterij in.  Omdat de “Belgen” echter de voorkeur bleven geven aan hun vertrouwde loterij, 

verbood Willem I het bestaan van de Loterie de la Belgique in 1828.

Toen  België  in  1830  onafhankelijk  werd,  schafte  het  Voorlopig  Bewind  uit 

moraliteitsoverwegingen ook de Koninklijke Nederlandse Loterij  af.   Voortaan was er dus 

geen staatsloterij meer in België en in 1851 stemde de volksvertegenwoordiging zelfs een wet 

die loterijen verbood, alhoewel er achterpoortjes openbleven.  De wet liet bijvoorbeeld nog 

wel toe dat lokale kansspelen werden ingericht mits goedkeuring van de overheid en dat de 

prijzen alleen uit goederen bestonden want geldprijzen waren verboden.  De overheid hoopte 

dat slechts weinigen deze kansen zouden benutten, maar moest al snel ondervinden dat gretig 

van de achterpoorten in de wet werd gebruikgemaakt.

Naar  de  eeuwwisseling  toe  zwakten  de  bezwaren  af.   Vanaf  1880  werden  grote 

tentoonstellingen gehouden die werden gefinancierd  met  de opbrengsten  van loterijen  die 

door de overheid waren georganiseerd.
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In de 20ste eeuw zorgde de economische crisis van de jaren ’30 voor een extra stimulans om 

een nationale loterij op te richten om de staatskas te spijzen.  In 1934 werd de “Koloniale 

Loterij” opgericht onder supervisie van het Ministerie van Koloniën.  

Groei en evolutie
(Deze tekst is gebaseerd op ‘Van Koloniale Loterij naar Nationale Loterij’ door Van Eenoo, R. [1994])

De oprichters wisten helemaal niet wat zij konden verwachten: wat zou de opbrengst zijn, 

hoeveel mensen zouden deelnemen, hoe moest het aangeboden product eruitzien,...?

Zij kwamen er al gauw achter dat een te lange periode tussen twee trekkingen een negatieve 

impact had op de verkoop, dat een groot winnaarslot vele spelers aantrok, maar dat tevens 

lagere prijzen moesten worden uitgedeeld om de spelers die niet hadden gewonnen niet te 

ontmoedigen.   Dan  was  er  nog  de  kwestie  van  de  reclame:  welk  medium (krant,  radio, 

cinema) zou het grootste aantal spelers aantrekken?  Geleidelijk aan werden verbeteringen 

aangebracht, met stijgend succes en verkoopcijfers.  Ook voor de specifieke problemen van de 

economische  crisis  werd  een  oplossing  gevonden  en  dankzij  een  attractief  aanbod  en 

uitgekiende verkoopstrategie bleef de verkoop redelijk succesvol.

Wanneer in 1938-1939 Nazi-Duitsland startte met zijn territorium uit te breiden (annexatie 

van Oostenrijk ea.), begon de verkoop terug te vallen.  Na de inval van de Duitsers in België 

werd het voortbestaan van de Koloniale Loterij in vraag gesteld.  Maar omdat bij stopzetting 

een  groot  aantal  mensen  werkloos  zou  worden  (personeel,  wederverkopers, 

reclamebedrijven,…)  en   het  monopolierecht  om loterijen  in  te  richten  dan  door  andere 

partijen zou kunnen worden overgenomen, werd beslist de activiteiten voort te zetten.  De 

opbrengst diende om kinderen en noodlijdenden in dagelijkse behoeften te voorzien (soep, 

vitaminen, kleding,…).

Na de oorlog werd de Koloniale Loterij in eer hersteld en kende ze een grote bloei,  tot de 

onafhankelijkheid van Kongo in 1960.  

Aangezien België vanaf dan geen kolonie meer had, vond het volk (en dus de spelers) zich 

niet meer terug in de Koloniale Loterij (of Afrikaanse Loterij zoals ze werd genoemd van 

1960 tot 1962).  Wegens de afnemende interesse en dalende opbrengst besloot de overheid tot 

een drastische hervorming.   In 1962 werd de “Nationale  Loterij”  opgericht  en vanaf  dan 

maakte  deze  deel  uit  van  het  Ministerie  van  Financiën.   Alhoewel  ze  geen 

rechtspersoonlijkheid kreeg, had ze wel een afzonderlijk beheer.  De Nationale Loterij kreeg 

8



Yoeri De Belgische kansspelenmarkt Academiejaar
Huyssen  - H I : Geschiedenis - 2004-2005

veel  juridische  mogelijkheden  om het  monopolierecht  te  vrijwaren dat  dreigde te  worden 

aangetast door nieuwe, attractievere spelvormen uit Duitsland en Italië.  Daardoor kende de 

Nationale  Loterij  enkele  jaren  opnieuw  een  bloeiperiode  met  de  oude,  vertrouwde 

spelvormen.  Toen opnieuw  teleurstellende resultaten werden opgetekend, besliste de directie 

om nieuwe spelen te introduceren en in 1977 werd ‘Lotto’ gelanceerd, een spel waarbij de 

speler zelf  de cijfers invult.  Lotto bleek een enorm succes.  Vanaf dan werden nog meer 

nieuwe spelen ingevoerd; sommige succesrijk zoals Presto en Subito of in 1985 Joker en 

andere heel wat minder zoals Toto.  Lotto samen met Joker werden ongelooflijk populair 

zodat steeds meer mensen overschakelden van de loterij met voorgedrukte nummers naar deze 

nieuwe vormen.  Uiteindelijk werd beslist de klassieke loterij stop te zetten.   

De Nationale Loterij besloot ook om internationale contacten tot stand te brengen, met het 

gevolg dat de nationale loterijen van zeven Europese landen in 1988 samen een loterij met 

biljetten organiseerden.

In 1991 werd een nieuwe reorganisatie doorgevoerd: de Nationale Loterij werd een autonome 

openbare instelling van openbaar nut onder toezicht van het Ministerie van Financiën.  

Dankzij de ontwikkeling van de informatica werden nieuwe mogelijkheden gecreëerd:  het 

aantal verkooppunten werd uitgebreid (o.a.  door verkoopterminals) en de verwerking van 

gegevens werd geautomatiseerd zodat deelnemen tot enkele minuten voor een trekking nog 

mogelijk is.  

De laatste hervorming dateert van 2002.  Sinds dan is de Nationale Loterij geprivatiseerd; zij 

is nu een ‘naamloze vennootschap van publiek recht’ die een beheerscontract heeft afgesloten 

met de overheid.1

1  De  informatie  in  deze  paragraaf  staat  niet  meer  in  het  boek  ‘Loterijen  in  Europa.   5  eeuwen 
geschiedenis’.  Dit werk handelt maar tot 1994.  De gegevens over deze latere hervorming komen uit de ‘Wet 
tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (1)’ [2002].
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HOOFDSTUK II : PSYCHOLOGISCHE ACHTERGROND

A.I) Inleiding  

Het moet duidelijk zijn dat deze verhandeling niet de bedoeling heeft de psychologie achter 

de kansspelen tot in de puntjes te behandelen.  Toch is het essentieel dat de lezer beseft dat 

overmatig speelgedrag zich kan manifesteren en het  leven van de gokker en dat van zijn 

omgeving kan overheersen.

Hieronder wordt besproken waarom mensen spelen, waarom sommigen zich laten meeslepen 

en gokproblemen ontwikkelen en anderen niet.

A.II) Waarom mensen deelnemen aan gokspelen  

Algemeen 

In de economische wetenschap gaat men ervan uit dat de mens afkerig is van risico’s (risico-

avers); maar waarom neemt iemand dan deel aan weddenschappen?  Ian Walker [1998] gaat 

ervan uit dat iemand plezier vindt in de aankoop van een kleine hoeveelheid gokbiljetten, 

waarbij  hij  dan  kan  dromen over  de  mogelijkheden  als  hij  wint.   Walker  stelt  dat  deze 

plezierervaring alleen al voldoende is om zijn risico-aversie te neutraliseren.

Het is dus niet alleen de mogelijkheid een groot lot te winnen dat mensen aanzet tot kopen, 

maar tevens het plezier  dat men ervaart  (dit  wordt  ook bevestigd door Forrest,  Gulley en 

Simmons [2000]).  Als bedrijf kan men hierop inspelen; hoe leuker het spel, hoe meer spelers 

men zal aantrekken.  

In het geval van promotionele spelen bij aankoop van een product geldt een andere motivatie: 

als je toch dat product wil kopen, “[...], you might as well go to a place where you have the  

chance to win a lot of money” (Silber [2000] pag 40). 

Aangezien men het goed toch moet aanschaffen, kan men ineens dat merk kopen waarbij men 

kans heeft iets te winnen en dus zichzelf te verrijken.
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Conclusie: 

• Gokken geeft de speler plezier.

• In het geval van promotionele spelen primeren economische overwegingen.

Nochtans zijn dit veeleer naïeve verklaringen waarom mensen aan kansspelen deelnemen.  De 

laatste 15 jaar is veel onderzoek gedaan naar het gedrag van een individu dat bij onzekerheid 

een beslissing moet nemen.

Hoe neemt men een beslissing bij onzekerheid?

Een essentieel kenmerk van kansspelen is dat er geen zekerheid bestaat omtrent de uitkomst. 

Men kan evengoed een bedrag winnen maar ook zijn inzet verliezen.  Hoe beslist een individu 

dan om aan dergelijk spel deel te nemen?

Traditioneel wordt aangenomen dat de mens risico’s vermijdt, egoïstisch is en dat hij volgens 

een rationeel model beslist.  Tversky en Kahneman [1986] leggen uit dat er vier belangrijke 

begrippen zijn in de rationele modellen: cancellation, transitivity, dominance en invariance.

Cancellation: als twee keuzes hetzelfde opbrengen indien iets niet gebeurt, maar als keuze  

A meer opbrengt  dan keuze B indien het  wel  gebeurt,  dan wordt  keuze A altijd  

geprefereerd boven keuze B.

Transitivity:   als  keuze  B  wordt  geprefereerd  boven  keuze  A  en  keuze  C  wordt  

geprefereerd boven keuze B dan volgt daaruit dat keuze C wordt geprefereerd boven  

keuze A

(B>A en C>B  ⇒ C>A)

Dominance: als keuze A beter is dan keuze B in één bepaald geval en nooit slechter is in  

alle ander gevallen, dan zal keuze A altijd geprefereerd worden boven keuze B.

Invariance:  hoe  het  probleem  ook  wordt  voorgesteld,  de  beslissingsnemer  zal  altijd  

dezelfde keuze maken.

Studies hebben sommige van deze kenmerken tegengesproken.  Zo wordt cancellation door 

velen niet  aanvaard en ook transitivity  wordt  in vraag gesteld.   Hierdoor  worden meestal 

modellen  gehanteerd  die  gebruikmaken  van  dominance  en  invariance  om risicogedrag  te 

beschrijven.

Maar Tversky en Kahneman [1986] brengen een aantal  voorbeelden naar voor om aan te 

tonen dat ook dominance en invariance in de praktijk niet worden gevolgd.  Zij stellen dat 

risicogedrag niet adequaat genoeg, volgens het rationele model, kan worden verklaard.  
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Dit blijkt ook duidelijk uit het feit dat mensen deelnemen aan loterijen.  Indien men rationeel 

handelt zou men de verwachte waarde uitrekenen, m.a.w. het verhoopte bedrag gedeeld door 

het ingezette geld.  Als deze groter is dan 1 zal hij het spel spelen, anders niet.  Nochtans 

strookt  dit  niet  met  de  realiteit.   Daar  is  immers  de  verwachte  waarde  kleiner  dan  12. 

Wärneryd  [1996]  besluit  daaruit  dat  het  verwachte  nut  verschillend  is  van  de  verwachte 

waarde en dat het individu meer kijkt naar zijn verwacht nut dan naar de verwachte waarde.

Meer en meer begint men te geloven dat de mens een biologische drijfveer heeft die ervoor 

zorgt dat het rationele egoïstische beeld niet (altijd) opgaat.  Duizenden jaren heeft de mens in 

groep  geleefd  en  geleerd  sociaal  te  zijn  en  ook  nu  nog  komt  dit  tot  uiting  bij  bepaalde 

experimenten.  Op basis van dergelijke experimenten komen Sigmund, Fehr en Nowak [2002] 

tot de conclusie dat het individu zichzelf vergelijkt met anderen en vooral vraagt naar ‘fair 

play’.  Dit gaat zelfs zover dat sommige van de deelnemers met graagte een deel van hun 

winst afstaan om de zogenaamde ‘free riders’ (degenen die wel egoïstisch zijn) af te straffen.

Toch treedt er in de maatschappij een verandering op: meer en meer beginnen mensen alleen 

aan zichzelf te denken, vooral in de westerse wereld.  Het zou trouwens een idealistische 

gedachte  zijn  dat  de  mensen  alleen  aan  gokspelen  deelnemen  om  goede  doelen  te 

ondersteunen.  Maar wil dit zeggen dat men er toch moet van uitgaan dat de mens risico-avers 

is?  Of toch weer niet?

Tversky en Kahneman hebben in 1979 een theorie ontwikkeld, ‘Prospect Theory’, die zij in 

hun artikel  ‘Rational  choice  and the framing of  decisions’  [1986] tegenover  het  rationele 

model stellen.  Zo proberen ze na te gaan wanneer rationaliteit wel opgaat en wanneer niet.

Uit onderzoek vinden Kahneman en Tversky drie belangrijke zaken:
2  De verwachte waarde is een wiskundige formule; dit is het bedrag dat kan gewonnen worden gedeeld 

door het aantal deelnemers.  Als het te winnen bedrag de volledige inzet is van alle deelnemers en de inzet 
voor de deelnemers overal gelijk is, is de verwachte waarde gelijk aan 1.  Maar aangezien er een take-out rate 
is, ligt de verwachte waarde lager dan 1.  Een uitzondering is mogelijk door middel van superdraws en roll-
overs, maar ook in dit geval is de verwachte waarde over het algemeen kleiner dan 1 (zie Bijlage I).
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1) De mens is inderdaad risico-avers, maar alleen als het gaat om ‘kans op winst’.

Bijvoorbeeld: keuze 1: men krijgt een bepaald bedrag.

keuze 2: men heeft een kans om meer te winnen dan in keuze 1, maar 

men kan evengoed niets winnen.  De verwachte waarde bij keuze 

2 ligt hoger dan de zekere uitkomst van keuze 1.

In dit geval kiezen de meeste mensen volgens Kahneman en Tversky voor keuze 1: 

een zekerheid.  Dit is een risico-averse keuze.

Deze  conclusie  wordt  ondersteund  door  het  onderzoek  van  Fullenkamp,  Tenorio  en 

Battalio [2003] dat gebaseerd is op het spelprogramma ‘Hoosier Millionaire’ in de VS. 

Een persoon wordt uitgekozen, hij krijgt een som geld en kan kiezen deze te behouden of 

een gok te wagen waarbij hij meer of minder dan de huidige som kan winnen.  De regels 

van dit spel zijn in de jaren dat het werd uitgezonden een aantal keer veranderd en de 

auteurs  hebben de keuzes van de deelnemers  vergeleken met de veranderde regels  en 

enkele besluiten getrokken.  Op basis van de gegevens bleek dat de meeste individuen een 

risico-avers gedrag vertonen en dit neemt toe naarmate de som die men kan kwijtspelen 

verhoogt.

2) Als men daarentegen moet kiezen tussen een zeker verlies of een kans op hoger of geen 

verlies, vinden Kahneman en Tversky dat men risico-zoekend is.

Bijvoorbeeld: keuze 3: men moet een bepaald bedrag afstaan.

keuze 4: men heeft een kans om meer te verliezen dan in keuze 3, maar 

men  kan  evengoed  helemaal  niets  verliezen.   De  verwachte 

waarde bij keuze 4 ligt hoger dan de zekere uitkomst van keuze 3.

In dit geval kiezen de meeste mensen volgens Kahneman en Tversky voor keuze 4: 

een kans/risico.  Dit is een risico-zoekende keuze.

3) De mens is in het algemeen ‘verlies-avers’.  Dit houdt in dat als men 50% kans heeft om 

b.v. €3000 te winnen en 50% kans om dit bedrag te verliezen, de meesten dit spel niet 

zullen spelen.  Het feit dat zij €3000 kunnen verliezen weegt zwaarder door dan dat zij 

€3000 kunnen winnen.
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Uit voorgaande drie gevolgtrekkingen besluiten Kahneman en Tversky dat de waardecurve 

(zie fig II-1):

• wordt genoteerd in winst of verlies

• een S-vorm heeft: het verschil in waarde tussen 100 en 200 is groter dan het verschil 

in waarde tussen 1100 en 1200

⇒ convex bij winst

⇒ concaaf bij verlies

• steiler is voor verlies dan voor winst

Een  ander  punt  dat  Kahneman en  Tversky  aanhalen  is  ‘Framing’.   Hoe  wordt  de  keuze 

ingekaderd: in een positief of een negatief licht? 

Bijvoorbeeld: het beschrijven van de genezingskansen bij een therapie tegen kanker:3

Positief kader: 

In geval van operatie:

90% overleeft de operatie; 68% leeft nog na 1 jaar en 34% leeft nog na 5 jaar.

In geval van stralingstherapie:

100% overleeft de behandeling; 77% leeft nog na 1 jaar en 22% leeft nog na 5 jaar.

Negatief kader:

In geval van operatie:

10% sterft tijdens de operatie; 32% overlijdt op het einde van het eerste jaar en 66% 

is overleden na 5 jaar.

3  Dit  voorbeeld  werd  gehaald  uit  het  artikel  ‘Rational  choice  and  the  framing  of  decisions’  van 
Kahneman en Tversky [1986].

Figuur II-1: Waardecurve voor winsten en verliezen
Bron: Kahneman en Tversky [1986] pag. 259
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In geval van stralingstherapie:

Niemand sterft tijdens de behandeling; 23% sterft op het einde van het eerste jaar en 

78% is gestorven na 5 jaar.

In beide gevallen (negatief en positief) zijn de kansen gelijk, maar de manier van voorstelling 

verschilt.  Alhoewel de kansen gelijk zijn, is er een opmerkelijk verschil tussen de resultaten: 

in het positieve geval koos 18% voor stralingstherapie, maar in het negatieve geval koos 44% 

voor deze optie (Tversky en Kahneman [1986]).  Hieruit blijkt duidelijk dat de mens niet 

spontaan een probleem in een bepaald kader plaatst, maar dat hij zijn keuze laat beïnvloeden 

door de manier waarop het probleem aan hem gesteld wordt.  Om duidelijk te maken dat de 

mens er in andere zaken wel in slaagt om een verschillende voorstelling te herleiden naar één 

bepaald beeld, geven de auteurs het volgende voorbeeld:

 “A white circle seen from a sharp angle in dim light appears circular and white, not  

ellipsoid and grey” 4 (geciteerd uit Tversky en Kahneman [1986] pag. 257).

In dit  voorbeeld ziet iedereen dus hetzelfde,  ongeacht hoe het object  wordt gepresenteerd 

(schuin, zwak licht,…).  Maar indien een probleem wordt voorgelegd, slaagt men er niet in 

om dit in één welbepaald kader te brengen zodanig dat de beslissing beïnvloed wordt door de 

omkadering waarin het probleem wordt gesteld (positief of negatief).

Kahneman en Tversky besluiten dat het kader het al dan niet rationeel handelen beïnvloedt. 

Wat met kansspelen?

Wat kan uit het voorgaande besloten worden met betrekking tot kansspelen?

1. Afhankelijk  van  hoe  het  kansspel  wordt  gepromoot,  zal  een  andere  beslissing 

worden genomen.  Hoe positiever men het spel voorstelt, hoe meer mensen zullen 

deelnemen.

2. Inzake  risico-aversie  valt  weinig  te  besluiten  omdat  de  Prospect  Theory  ervan 

uitgaat dat men niets moet inzetten.  Enkel probleemstellingen waarbij men alleen 

kan winnen of alleen kan verliezen worden bekeken.  Bij kansspelen is dit niet het 

geval.  Daar wordt de speler verondersteld eerst een inzet te doen (bijvoorbeeld 

een lotje kopen) en dan maakt hij kans op winst.

4  Vertaling: “Een witte cirkel, die vanuit een scherpe hoek en bij zwak licht wordt bekeken, lijkt rond 
en wit, niet ovaal (elipsoïde) en grijs”.
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Ben-Haïm [2000] biedt een oplossing voor punt (2): de manier waarop een beslissing wordt 

genomen is volgens hem een afweging tussen een waarde die men minimaal wil hebben en 

een kans op meer.  Indien het individu de minimumwaarde hoog legt, is er weinig dat hij kan 

verspelen; anderzijds wil dit ook zeggen dat hij niets extra kan winnen.  Als hij daarentegen 

zijn minimumwaarde iets verlaagt, kan hij met het andere een gok wagen en misschien meer 

winnen.

Laat ons dit nu vanuit het standpunt van Prospect Theory bekijken: door zijn minimumwaarde 

iets naar beneden te brengen, verschuift  het standpunt van waaruit  de speler zijn winst of 

verlies bekijkt (zie fig. II-2). 

Hij  heeft  nu  op  het  nulpunt  zijn  minimumwaarde  en  kan  dan  kiezen  tussen  een  zekere 

opbrengst (namelijk de inzet die hij kan behouden als hij niet speelt) en de kans om veel te 

verdienen, maar tegelijk ook een kans om niets te verdienen.  Volgens de Prospect Theory zou 

de speler voor zekerheid kiezen en dus niet deelnemen aan het kansspel.  Nochtans wordt in 

de reële wereld wel aan kansspelen deelgenomen.  

Een opmerking die moet gemaakt worden is dat de inzet een heel klein bedrag is, vergeleken 

met de mogelijke opbrengst die men kan winnen (soms enkele miljoenen) en in het onderzoek 

van Ben-Haïm [2000] komt deze auteur tot het besluit dat de risico-aversie daalt naarmate de 

beloning groter wordt. Toch stemt dit gedrag niet overeen met de Prospect Theory.  

inzet

value

losses gains

Figuur II-2: Toepassen van waardecurve uit Prospect Theory 
op  kansspelen.
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Andere  studies  hebben  ook  resultaten  gevonden  die  niet  overeenkomen  met  de  Prospect 

Theory.   Die  hebben  Sitkin  en  Pablo  [1992]  ertoe  aangezet  om verschillende  studies  en 

theorieën bij elkaar te zetten en te trachten een algemene lijn te vinden die het risicogedrag 

wel kan verklaren.  Het belangrijkste besluit dat zij trekken is dat risicogedrag vooral bepaald 

wordt door de ‘risk propensity’ van de speler.  

Definitie van ‘risk propensity’: “the general tendency of a decision maker either to take  

or avoid risk”5 (Sitkin en Pablo [1992] pag. 19)

Volgens de auteurs wordt de houding van een beslissingsnemer vooral bepaald door:

1° Zijn risico preferentie: neemt hij graag risico, dan heeft hij een hoge risk propensity en 

zal hij makkelijker een risicovolle beslissing kiezen.  

2° Zijn inertie: heeft hij vroeger al meer risicovolle beslissingen genomen, dan zal hij nu 

makkelijker een risicovolle beslissing kiezen.  

3° De uitkomsten van vroegere risicovolle beslissingen: waren deze negatief of positief? 

Als deze positief werden ervaren dan zal hij  makkelijker  een risicovolle beslissing 

kiezen.  

In 1997 heeft Pablo een artikel gepubliceerd (Pablo [1997]) waarin hij een studie beschrijft 

die deze theorie moet ondersteunen.  Hij vindt dat de inertie en vooral de vroegere resultaten 

de beslissing beïnvloeden; risico preferentie bleek niet significant.  Uit dit onderzoek bleek 

ook dat de bekomen resultaten in strijd waren met de ‘Prospect Theory’ van Kahneman en 

Tversky waar het de S-vorm van de waardefunctie betreft: in winst-situaties werd vooral een 

risico-zoekend  gedrag  geconstateerd,  terwijl  in  verlies-situaties  men  veeleer  risico-avers 

reageerde.

Een ander doel van de studie van Pablo was nagaan of ‘framing’ inderdaad een invloed had 

op de beslissing.  Hij stelde de hypothese dat alleen ‘risk propensity’ een siginificant effect op 

de  beslissing  zou  hebben  (het  kader  waarin  het  probleem  gesteld  wordt  zou  dus  geen 

significante rol spelen).  Bijgevolg zou alleen met ‘risk propensity’ rekening moeten worden 

gehouden om het risicogedrag van mensen te beschrijven.  Maar de resultaten gaven duidelijk 

weer dat deze hypothese niet aanvaard mag worden; ‘framing’ speelt wel degelijk een rol.  De 

studie stelde tevens een interactie-effect vast tussen ‘risk propensity’ en ‘framing’.  

Pablo suggereert  dat dit  interactie-effect  bestaat  doordat ‘framing’ de ervaring beïnvloedt. 

Immers: ‘framing’ heeft een effect op hoe iemand de uitslag van een risicovolle beslissing 

ervaart.   De uitslag van een probleem dat gesteld werd in een negatief kader zal voor de 

5 Vertaling: “De algemene tendens van een beslissingsnemer om of risico te nemen of te vermijden”.
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beslissingsnemer toch beter lijken dan hetzelfde resultaat wanneer het probleem gesteld werd 

in een positief kader.  

Bij  hetzelfde  resultaat  is  de  ervaring  in  de  verschillende  kaders  anders;  en  aangezien  de 

ervaring anders is, wordt de ‘risk propensity’ anders.

Conclusies

Men kan op twee manieren verklaren waarom mensen deelnemen aan kansspelen.  Enerzijds 

is er de eenvoudige verklaring dat mensen plezier beleven aan gokken en ook deelnemen uit 

economische overwegingen.

Anderzijds is er de meer wetenschappelijke verklaring:

• Het risicogedrag wordt vooral bepaald door: 

o De ‘risk propensity’ van de beslissingsnemer.  

En die wordt op haar beurt bepaald door:

 Hoe vaak hij al risicovolle beslissingen heeft genomen in het verleden. 

 Hoe hij de uitkomsten daarvan heeft ervaren. 

o Het  kader  waarin  het  probleem  wordt  gesteld.   Dit  is  belangrijk  bij 

reclameboodschappen voor kansspelen.

• De mensen lijken risico-avers.

• De risico-aversie neemt toe naarmate men meer kan verliezen,

of  omgekeerd  (een  feit  dat  Ben-Haïm [2000]  ook  heeft  geconstateerd):  de 

risico-aversie neemt af naarmate de mogelijke beloning toeneemt.

A.I) Verslaving  

Inleiding

Hiervoor  werd uiteengezet  hoe mensen  tot  een beslissing komen om al  dan niet  aan  een 

kansspel deel te nemen, maar hiermee is nog niet uitgelegd waarom sommige mensen altijd 

recreatief blijven spelen en anderen overmatig speelgedrag vertonen.
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Onderverdeling  

Niet elke speler is een gokverslaafde en niet elke verslaafde of probleemspeler heeft er in 

dezelfde mate mee te kampen.  Om het gokgedrag onder te verdelen heeft men 10 punten die 

men  bij  de  spelers  nagaat  (American  Psychiatric  Association  [1999]  volgens  Minet  e.a. 

[2004(2)]):

1) Is de speler gepreoccupeerd door gokken?

2) Moet  hij  steeds  meer  geld  inzetten  bij  het  gokken  om  de  gewenste  opwinding  te 

bereiken?

3) Deed hij  reeds herhaaldelijk  weinig  succesvolle  pogingen het  gokken in de  hand te 

houden, te verminderen of te stoppen?

4) Is hij rusteloos of prikkelbaar bij pogingen om het gokken te verminderen of te stoppen?

5) Ziet hij gokken als een middel om te ontsnappen aan problemen of om een sombere 

stemming te verlichten (vb. gevoel van hulpeloosheid, schuld, angst, depressie)?

6) Keert hij vaak de volgende dag terug om het geld dat eerder verspeeld werd, terug te 

winnen (‘quitte’ te spelen)?

7) Liegt  hij  tegen  gezinsleden,  behandelaar  of  anderen  om  zijn  betrokkenheid  bij  het 

gokken te verbergen?

8) Heeft  hij  onwettige  handelingen  begaan  om zijn  gokzucht  te  kunnen  betalen  zoals 

vervalsing, oplichting, diefstal of verduistering?

9) Heeft  hij  –  om  te  kunnen  gokken  –  belangrijke  relaties,  werk,  onderwijs-  of 

carrièremogelijkheden op het spel gezet of is hij deze kwijtgeraakt?

10) Rekent hij op anderen om voor geld te zorgen om een uitzichtloze financiële situatie, die 

door zijn gokken is ontstaan, te verlichten?

Afhankelijk van het aantal criteria die worden overschreden, wordt de speler in een bepaalde 

categorie gerangschikt 6:

6  Andere studies kunnen andere vragenlijsten en dus andere cijfers gebruiken.  Ook kunnen de termen 
die  de  categorieën  aanduiden  anders  genoemd of  ingedeeld  worden.   Bijvoorbeeld  in  de  studies  van  de 
Nederlandse  Kansspelcommissie  die  later  worden  besproken,  is  alleen  sprake  van  recreatieve,  risico-  en 
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Evolutie 

Iemand is geen pathologische gokker vanaf het eerste moment; dit ontwikkelt zich geleidelijk. 

Er onderscheiden zich 3 fasen die zich over 10 tot 15 jaar kunnen spreiden (Papart [2000] 

volgens Minet e.a. [2004(2)]):

1) De winstfase: 

In  deze  fase  speelt  het  individu  nog  recreatief.   Het  gevaar  schuilt  hem  in  de 

redenering van het individu: hij wijt zijn winsten aan zijn persoonlijke kunnen en de 

verliezen aan externe factoren.  

2) De verliesfase:

Vanaf nu speelt  het individu niet  meer  voor het  amusement,  maar om het  eerdere 

verlies  terug  te  winnen.   Dit  gokgedrag  kan  ertoe  leiden  dat  werk  en  gezin 

verwaarloosd worden.

3) De wanhoopsfase:

Het individu kampt met verschillende problemen en probeert deze op te lossen door 

nog meer te gokken.

De drie M’s

De lezer weet nu dat er gradaties in verslaving zijn en dat een verslaving zich ontwikkelt over 

meerdere jaren, maar wat leidt tot zulk gedrag?

probleemgokkers.

Aantal criteria Bestempeld als:
0 Recreatieve gokker
1 of 2 Symptomatische gokker
3 of 4 Problematische gokker
Meer dan 5 Pathologische gokker

20



Yoeri De Belgische kansspelenmarkt Academiejaar
Huyssen  - H II : Psychologische achtergrond - 2004-2005

Er zijn verschillende factoren die aanleiding kunnen geven tot al dan niet verslaafd geraken 

aan gokspelen en men kan deze factoren in drie groepen indelen (Minet e.a. [2004(2)]:

- Mens

- Milieu

- Middel

Onder  “Mens”  moet  men  de  persoonlijke  eigenschappen  van  het  individu  verstaan  zoals 

geslacht, leeftijd, manier van redeneren,…

“Milieu” betreft de omgeving waarin het individu zich bevindt: vrienden, ouders,…

Met “Middel” bedoelt men de karakteristieken van het spel.

Hierna volgt een beknopte uitleg over de zogenaamde drie M’s:

(voor meer details verwijs ik naar het rapport van de Stichting Rodin (Minet e.a. [2004(2)]))

a.i) Mens  

Gokgedrag wordt op twee manieren beïnvloed: er zijn zowel externe als interne elementen 

(Minet e.a. [2004(1)] ):

 Extern: de situatie, de omgeving, het moment.

 Intern: fysiologische opwinding, cognities ten aanzien van het gokken.

Ladouceur komt tot de vaststelling dat er geen verschil  bestaat tussen de opvattingen van 

probleemgokkers en niet-probleemgokkers, maar wel inzake de kritische aanpassing van hun 

overtuigingen  (Ladouceur  [2000]  volgens  Minet  e.a.  [2004(1)]).   Daar  waar  een  niet-

probleemgokker  zijn  overtuiging  kan  bijsturen  door  feiten  te  vergelijken,  kan  een 

probleemgokker dit niet; hij zal de feiten zodanig interpreteren dat ze zijn overtuiging nog 

versterken in plaats van tegenspreken.

Een belangrijk gegeven bij gokgedrag is de “locus of control” (Rotter [1966] volgens Minet 

e.a. [2004(1)] ).  Dit verwijst naar wat een persoon denkt dat zijn gedrag beïnvloedt.  De locus 

of control is een continuüm met twee extreme punten of polen.  Enerzijds is er de interne 

pool: individuen denken dat hun gedrag beïnvloed wordt door hun eigen beslissingen en dat 

de resultaten die ze behalen te danken zijn aan hun persoonlijke inspanningen.  Anderzijds is 

er de externe pool: de individuen die zich hier bevinden denken dat hun gedrag beïnvloed 

wordt door het toeval of door de macht van anderen.  
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In het geval van gokken wil een interne locus of control zeggen dat een speler zich houdt aan 

een vooraf bepaald budget en niet meer tijd besteed dan gepland.  Spelers met een externe 

locus of control hebben het moeilijk zich hieraan te houden.

Uit het onderzoek van de Stichting Rodin (Minet e.a. [2004(1)]) blijkt dat probleemgokkers 

zich meer op de externe pool van de locus of control bevinden; zij wijten de wendingen en 

gebeurtenissen  in  hun  leven  dus  aan  externe  factoren.   Niet-probleemgokkers  en  risico-

gokkers bevinden zich op de interne pool. 

Door dezelfde studie kwam ook aan het licht dat risico- en probleemgokkers vaak de wetten 

van het toeval negeren of niet kennen.  Zij  denken dat  ze enige controle hebben over de 

uitkomst van een spel.  De onderzoekers wijzen erop dat hoe vroeger mensen op de hoogte 

worden gebracht van de onvoorspelbaarheid van kansspelen, hoe kleiner het risico is dat ze 

gokproblemen ontwikkelen.  Een degelijke voorlichting is bijgevolg noodzakelijk.

Niet alleen de gedachtegang van probleemspelers wordt onderzocht, maar in navolging van 

studies  naar  andere  verslavingen,  richt  men zich  nu  ook op  neurologische  aspecten.   Zo 

bestudeerde  men  bepaalde  hersenprocessen  die  werken  bij  beloningen  en  besluitvorming 

(Bechara, Damasio en medewerkers [1994, 1998] volgens Minet e.a. [2004(2)]).

a.ii) Milieu  

Volgens Minet e.a. [2004(2)] gebeurt het vaak dat mensen beginnen te gokken onder invloed 

van familie en/of vrienden.  

a.iii) Middel - Welke kenmerken van een spel geven aanleiding tot verslaving?  

Bij dit punt blijf ik iets langer stilstaan, omdat hier eigenschappen besproken worden die later 

zullen worden toegepast op de verschillende spelen die op de markt zijn (zie deel 3).  Op deze 

manier krijgt de lezer een duidelijk en gefundeerd overzicht van welke spelen meer risicovol 

zijn dan anderen, en waarom.

Een zeer belangrijk kenmerk is dat men geld kan winnen.  Het individu wordt beloond (geld 

winnen) voor een bepaald gedrag (het deelnemen).  Dit is een positieve reïnforcement en het 

individu zal geneigd zijn vaker deel te nemen.  Indien de speler verliest, krijgt hij een straf (hij 
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verliest zijn inzet).  Toch is de positieve reïnforcement sterk overheersend en zal het individu 

blijven spelen, zelfs als men maar zelden wint (Knapp [1976] volgens Minet e.a. [2004(2)]). 

Andere kenmerken:

Volgens Hendriks e.a. [1997]: 

 Long-odds versus short-odds: een spel waarbij  men lang moet wachten voordat de 

uitslag is gekend, leidt er minder snel toe dat de gokker direct weer zal spelen om 

opnieuw te winnen of om het verlies trachten goed te maken.  

 Duur  van  het  spel:  langere  duur  is  leuker.   Hiermee  wordt  het  actief  deelnemen 

bedoeld, zoals het wegkrabben van een deklaagje of zelf de nummers kiezen.  (Dus 

niet het wachten op de uitslag).

 Mate waarin het lijkt dat de speler een zekere controle kan uitoefenen.

 Hoe makkelijk men kan deelnemen (vb.: een loterijbiljet kan men bij verschillende 

winkels vinden, terwijl een roulette alleen in een casino staat).

Volgens Clotfelter en Cook [1989]: 

 Pay-out rate: hoe hoger de pay-out rate hoe meer de verwachte waarde is; hoe lager de 

prijs die men ervaart.  Op dit principe ga ik later dieper in.

 Het ondergaan van het spel is belangrijk.  Zo is een biljet waar men zelf de getallen 

moet kiezen leuker dan wanneer men een lotje met een voorgedrukt nummer op koopt.

 Steeds hetzelfde spel kan tot een verminderde interesse leiden (vooral in het geval van 

krasbiljetten); variëteit trekt daarentegen aan.  Toch kan een krasbiljet dat heel lang 

bestaat trouwe volgelingen creëren die verknocht/verslaafd geraken aan dit spel.

Volgens DeFuentes-Merillas e.a. [2003]:

 ‘Net-gemist’; dit wil zeggen dat de speler geen succes had maar dat hij er niet ver 

naast zat.  Het feit dat hij bijna won, zal hem ertoe aanzetten een nieuwe poging te 

wagen.

 Hoe hoog de inzet is: bij een lage inzet is de drempel lager om nog eens te spelen.

 Hoe makkelijk men aan het product geraakt.

Nog enkele aanvullingen gegeven door Willemen [2001]:
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 Belonen: regelmatig laten winnen (vb. kleine prijzen) zet aan om te blijven spelen 

voor de hoofdpot.

 Als er meerdere mogelijkheden zijn om te winnen (vb. verticaal, horizontaal, schuin) 

dan denkt de speler dat hij meer kans heeft om te winnen.

 Omgeving: andere mensen die gokken, maar ook geluid, lichtjes,… (dit is dus vooral 

van toepassing bij spelen met moderne apparatuur).

 Aanbod  en  reclame:  hoe  toegankelijker  een  spel  is  en  hoe  meer  reclame  ervoor 

gemaakt wordt, hoe risicovoller.

Chasing

Een fenomeen dat zich voordoet bij gokkers is ‘chasing’.  Dit wil zeggen dat een individu 

blijft  gokken  met  als  doel  het  geld  dat  hij  verloren  heeft  te  recupereren.   Voor 

probleemgokkers  wil  dit  vaak  zeggen  dat  zij,  nadat  ze  alles  waarmee  ze  wilden  spelen 

verloren hebben, toch blijven gokken met geld dat niet voor gokken voorzien was.  

Zuckerman en McDaniel [2002] vonden dat mensen die impulsief zijn en sensatie zoeken, 

meer interesse hebben in gokspelen dan anderen.

Volgens Breen en Zuckerman [1999] is er een groot verband tussen impulsiviteit en chasing. 

Dit kan in de toekomst een groter gevaar worden omdat de moderne technologie het mogelijk 

maakt meer impulsief te gokken.  Vroeger kon iemand alleen maar gokken als hij/zij naar een 

winkel ging om een biljet te kopen of naar een casino ging, maar nu kan men met sms- en 

internetspelen onmiddellijk deelnemen.

A.I) Enkele resultaten van studies bij gokverslaafden  
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Naar  het  risico op verslaving zijn  al  vele  studies  gedaan.   Enkele  algemene bevindingen 

worden hieronder opgesomd.

Algemeen vindt men (Clotfelter en Cook [1989]):

- Mannen  gokken  meer  dan  vrouwen  (afhankelijk  van  welk  spel).   Voor  sommige 

spelen is er een significant verschil (bijvoorbeeld wedden op paardenrennen in de VS), 

voor  andere  spelen  is  er  geen  significant  verschil  gevonden  (bijvoorbeeld  Lotto). 

Maar in het algemeen gaat de stelling wel op (Zuckerman en McDaniel [2002]).

- Ouderen (+65) en jongeren (18-20) spelen minder. 

- Voor loterijen daalt de participatie naarmate men hogere studies heeft gedaan, 

voor andere vormen van gokken geldt het omgekeerde.

- Tussen inkomen en gokken is geen verband gevonden (dit wordt tegengesproken door 

sommige andere studies).

Hendriks e.a. [1997] vinden dat er verschillen waren tussen recreatieve spelers en spelers die 

een risicogedrag vertoonden (= at-risk spelers):

- Over het algemeen hadden at-risk spelers een armere socio-economische achtergrond.

- Hadden ze andere speelmotivaties.

- Namen zij aan meerdere kansspelen deel.

Petry en Ladd komen tot enkele resultaten die het vorige aanvullen, maar in dit geval moet 

wel rekening worden gehouden dat de rondvraag alleen gebeurde onder mensen die goedkope 

of gratis gezondheidszorg hebben:

- Jonge mensen, niet-blanken, ongehuwden, laaggeschoolden en/of mensen met lagere 

inkomens hebben meer kans om tot verslaving te vervallen.

- Het meest werd gespeeld op loterijen, daarna slotmachines, dan krasbiljetten.

- Bij  jonge mensen is  de waarschijnlijkheid  groter  dat  zij  al  op het  internet  hebben 

gegokt.
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Deze laatste studie werd vergeleken met een vroegere studie die betrekking had op de 

volledige populatie.  Daaruit bleek dat:

* In deze studie 26,0% van de ondervraagden een verstoord gokgedrag vertoonden.

*  En  dit  t.o.v.  6,7%  in  de  vroegere  studie  (National  Gambling  Impact  Study 

Commission van 1999).

Uit dit grote percentageverschil blijkt duidelijk dat bepaalde groepen meer kans hebben 

om met gokproblemen te maken te krijgen dan andere.  

Hraba en Lee [1996] volgens Minet e.a. [2004(2)]:

Zij vonden dat het gokgedrag tussen mannen en vrouwen erg verschilt, maar wat het 

pathologisch gokken betreft was het verschil veeleer gering.

Minet e.a. [2004(2)]:

Bij  iemand  die  jong  begint  te  gokken  is  de  kans  groter  dat  zich  gokproblemen 

ontwikkelen.  De onderzoekers voeren aan dat men er in België voor gezorgd heeft dat 

jongeren niet te vroeg in aanraking komen met gokproducten (pas vanaf 18 jaar mag 

men loterijbiljetten kopen en men mag een casino maar betreden vanaf 21 jaar).  Toch 

kan  men  zich  de  vraag  stellen  wat  er  zal  gebeuren  nu  internet  en  andere 

communicatietechnologieën  zo  snel  evolueren;  deze  media  zijn  immers  makkelijk 

toegankelijk.

Om  duidelijk  te  maken  dat  men  niet  lichtzinnig  met  bovengenoemde  gegevens  moet 

omspringen nog het volgende voorbeeld:

Het boek “Selling hope” van Clotfelter en Cook [1989] vermeldt cijfers van de loterij van 

Californië:  10% van hun klanten zijn ‘heavy users’, maar deze 10% staan wel in voor 65% 

van het totaal aantal weddenschappen.

Nog enkele gegevens uit Vlaanderen en België:

De Donder [2002] - Vlaanderen:

- Mensen met een gokprobleem hebben vaak ook te kampen met alcoholmisbruik 

en/of relatieproblemen met ouders of partner.

- Vooral Lotto en gokautomaten zijn populair.

- Jongens gokken meer dan meisjes.

- De personen met een gokprobleem worden alsmaar jonger.
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Minet e.a. [2004(1)] - België:

Een recente studie onderzoekt de specifieke kenmerken van gokkers op de Belgische 

kansspelenmarkt.

De  onderzoekers  hebben  een  enquête  ingesteld  onder  de  bezoekers  van  allerlei 

kansspelinrichtingen:  casino’s,  speelhallen,  winkels  waar  men  loterijproducten 

verkoopt,…   De  gevonden  resultaten  zijn  dus  niet  representatief  voor  de  totale 

Belgische bevolking, maar geven wel nuttige informatie.

De  ondervraagden  werden  onderverdeeld  in  drie  groepen:  niet-probleemgokker, 

risicogokker en probleemgokker.

Bij de probleemgokkers waren er significant meer mannen tussen de 26 en  45 jaar, 

ongehuwd en werkloos.  Ook werd vastgesteld dat zij meer geld aan gokken besteden 

dan  risicogokkers,  en  deze  besteden  op  hun  beurt  weer  meer  dan  niet-

probleemgokkers.

Tevens  hebben  de  onderzoekers   gekeken  naar  psychiatrische  klachten: 

probleemgokkers  zijn  significant  vaker  depressief,  hebben  vaker  angst, 

slaapproblemen en somatische klachten.

Uit de studie bleek ook dat probleemgedrag vaak samengaat met andere vormen van 

verslaving zoals roken en alcohol.

Conclusie

Het organiseren van kansspelen is in het verleden sterk gereglementeerd geweest,  of werd 

soms zelfs verboden (zie deel 1), wegens de kans op fraude of verslaving.  

Een belangrijk punt is dat het beeld van de “nietsvermoedende gokker die bedrogen wordt”, 

niet altijd opgaat.  Forrest, Gulley en Simmons [2000] leggen uit hoe zij tot het besluit komen 

dat  (alleszins  in  Groot-Brittannië)  de spelers  zich gemiddeld  een vrij  goed beeld  kunnen 

vormen  van  hun  kansen  om  te  winnen.   Dit  heeft  verregaande  implicaties  voor  de 

rechtvaardiging van overheidsinmenging.

Uit bovenstaande studies blijkt dat bepaalde mensen meer kans hebben om risicogokkers te 

worden  dan  anderen.   Om  bepaalde  maatschappelijke  groepen  te  beschermen  is 

overheidsinmenging misschien toch nodig.  Of dit – zoals in België – moet gebeuren via een 

overheidsmonopolie, of via een strikte wetgeving, is de grote vraag.  

Een ander  belangrijk  gegeven is  dat  het  gemiddeld  3,5 jaar  duurt  voordat  een overmatig 

gokgedrag herkend wordt als probleem (DeFuentes-Merillas e.a. [2003]).  Dit is belangrijk 
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voor de beleidsmakers die,  als  zij  toestemming geven om een nieuw soort  product op de 

markt te brengen, pas na 3,5 jaar kunnen onderzoeken of dit inderdaad geen risico’s met zich 

meebrengt.

A.II) Gevolgen   

Hoewel uit studies in verschillende landen blijkt dat maar een klein deel van de bevolking kan 

gekenmerkt worden als pathologisch gokker (ca. 1%; Schaffer en Korn [2002] volgens Minet 

e.a. [2004(2)]), mag men de gevolgen zeker niet onderschatten.  Het is immers niet alleen de 

gokker, maar ook heel zijn omgeving die hieronder te lijden heeft (Minet e.a. [2004(2)]).  Hoe 

zwaarder  het  gokprobleem,  hoe  minder  de  pathologische  gokker  zich  om zijn  omgeving 

bekommert; dat heeft vooral invloed op zijn/haar partner en hun kinderen.

De auteurs wijzen er ook op dat financiële moeilijkheden inherent zijn aan gokproblemen en 

dat de gokker soms de stap naar de criminaliteit zet om aan geld te komen.

A.III)Hulp  

Hierboven  werd  uiteengezet  waarom  mensen  gokken,  wat  kan  leiden  tot  verslaving  en 

pathologisch gokken en wat de gevolgen hiervan zijn.  Zoals de lezer kan opmerken, valt 

hiermee niet lichtzinnig om te springen.

Om de problemen zo veel mogelijk te beperken is er dus een goede hulpwerking nodig.  In het 

rapport  van  de  Stichting  Rodin  (Minet  e.a.  [2004(2)])  wordt  hierop  dieper  ingegaan. 

Hieronder zal ik ter informatie en voor de volledigheid enkele hulpgroepen vermelden die in 

België werkzaam zijn en in het rapport worden besproken:
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Franstalig gebied:

- A.C.A.J.E.P. (Action Concrète Pour Les Adeptes Du Jeu Et Proches)

- Le Pelican

- Chu Brugmann

- Centre De Guidance De Louvain-La-Neuve

- Les Pèlerins De La Vie

- Le Phénix

Vlaanderen:

- Matt Talbot

- CAD Limburg

- Zelfhulp  Bij  Gokproblemen  (grondleggers  ervan  zijn  de  Anonieme  Alcoholisten)

Deze groep kan verder onderverdeeld worden in:

o De Anonieme Gokkers 

o Werkgroep Tegen Gokverslaving (WTGV)

o VHAGEO (Vereniging Hulp Aan Gokverslaafden En Omgeving)

A.IV) Conclusie psychologie  

 De twee  hoofdredenen  waarom mensen  gokken  zijn:  het  genot  dat  zij  ervaren  en  de 

economische overweging.

 Niet elk gokproduct houdt een even groot risico in op verslaving.  Dit risico hangt af van 

verschillende eigenschappen die wel of niet bij het product zijn terug te vinden.

 Sommige  groepen  van  de  bevolking  hebben  meer  kans  om te  maken  te  krijgen  met 

probleemgokken dan andere.
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HOOFDSTUK III : SOORTEN  SPELEN,  TECHNIEKEN  EN 

ORGANISATOREN

A.A.Inleiding  

Hoewel het fenomeen al vanuit de oudheid dateert, werd gokken aan het einde van de 19de – 

begin 20ste eeuw onderworpen aan een strenge wetgeving en bovendien een lange tijd als 

sociaal onaanvaardbaar beschouwd (echter minder streng veroordeeld in Europa dan in de 

VSA).  Precies wegens deze onderdrukking konden slechts weinigen aan een beperkt aantal 

spelen deelnemen.  In Europa zijn er altijd officiële loterijen geweest, alhoewel beperkt in 

aanbod (zie hoofdstuk I), tenzij in de clandestiniteit of zelfs illegaliteit  (vooral in de VSA) 

(Clotfelter en Cook [1989]).

Het is vooral daar dat zich in de 20ste eeuw een omschakeling voordoet; de overheid begon 

steeds meer toe te laten: een casino, paardenrennen,... en in 1963 in New Hampshire de eerste 

staatsloterij om extra inkomsten voor de staat te genereren (Atkinson e.a. [2000]).  Sinds dan 

is  het  hek  van  de  dam.   Onder  druk  van  toenemende  concurrentie  van  zowel  privé-

ondernemingen  (Atkinson  e.a.  [2000])  als  van  naburige  staten  door  grensoverschrijdende 

verkopen  (Garrett  en  Marsh  [2002]),  begonnen  andere  staten  ook  loterijen  in  te  richten. 

Geleidelijk aan werd de strenge wetgeving  afgezwakt.

Het is dus maar sinds kort dat de markt van de kansspelen zich echt kan ontplooien.  Door het 

toenemend  aantal  spelers   en  het  gevarieerde  spelaanbod  brokkelt  de  macht  van  de 

monopoliehouders af.  Hoewel de deregulatie vooral in de VSA gebeurt, zal Europa toch snel 

moeten volgen.  Door de globalisatie ondervindt iedereen de gevolgen van een actie elders; de 

opgang van internet is hier zeker niet vreemd aan.

Door de afzwakking van de regels is marketing ook een bedreiging geworden.  Producenten 

maken van het loterijprincipe gebruik om hun goederen te promoten.  

Hieronder volgt een rangschikking van de spelen volgens risico op verslaving.

Daarna wordt gekeken naar nieuwe manieren om aan kansspelen deel te nemen: via internet, 

telefoon, SMS of digitale televisie.  Voor elk van de technieken zal ik nagaan hoe en in welke 

mate zij de verslavingsrisico’s nog vergroten.
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Als  laatste  bespreek ik  de verschillende  types  van organisaties  die  kansspelen  aanbieden: 

staatsloterijen, privé-bedrijven die kansspelen aanbieden en bedrijven die reclame maken door 

gebruik te maken van promotionele spelen.

A.B.Soorten spelen  

A.I) Algemeen  

In het algemeen kunnen spelen opgedeeld worden in twee categorieën: pari-mutual en fixed-

odd spelen.

Fixed-odd: De gokker weet  op voorhand  het te winnen bedrag.  Bij deze formule speelt 

men tegen het ‘huis’ (m.a.w. de organisator), want het is de organisator die belooft dat 

bedrag uit te keren.  Fixed-odd spelen  houden dus een risico in voor de organisator, want 

met vele winnaars moet de organisator een grote totaalsom uitkeren.

Pari-mutual: Deze formule is voordeliger voor het ‘huis’ omdat hierbij de gokkers tegen 

elkaar  spelen  en  de  loterij  uitsluitend  als  bookmaker  optreedt.   De  inbreng  van  de 

deelnemers wordt verzameld en een deel daarvan is de opbrengst voor de organisator, de 

rest is de speelpot die verdeeld wordt onder de winnaars (als er veel winnaars zijn dan 

krijgt elk maar een beperkt deel).

Daarenboven  hebben  de  verschillende  spelen  verschillende  kenmerken.   In  het  vorige 

hoofdstuk werd reeds aangehaald dat de aanwezigheid van bepaalde kenmerken het risico op 

verslaving kan doen toenemen.  Door de verschillende spelen te toetsen aan deze kenmerken, 

kan een rangschikking worden opgesteld.  

Hieronder volgt deze rangschikking; voor de bespreking van de verschillende spelen verwijs 

ik naar ‘Bijlage I’.
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A.II) Rangschikking   

Aan de hand van de kenmerken die in hoofdstuk II werden uiteengezet kan een rangschikking 

bekomen worden van de verschillende spelen.  Hoewel dit niet voldoende is om dat spel  te 

bestempelen als wel of niet verslavend (dat is trouwens ook niet de bedoeling van deze taak), 

krijgt men zo wel een indicatie van de risico’s.

(Rangschikking gaande van minste risico tot meeste risico op verslaving)

⇓ Tombola  Vertoont relatief weinig risicohoudende kenmerken

⇓ Kienen  Het aantal risicovolle kenmerken is groter dan bij een tombola.

⇓ Lotto en keno  Uit bovenstaande bespreking blijkt dat het aantal kenmerken die weinig 

risico inhouden voor deze spelen kleiner is dan bij voorgaande spelen

⇓ Wedstrijden / weddenschappen / krasbiljetten  

Alle drie vertonen zij maar één kenmerk dat weinig risico inhoudt en 

ongeveer evenveel wel-risicohoudende kenmerken.  Hoewel de 

concepten totaal van elkaar verschillen, beschouw ik deze spelen als 

gelijkwaardig wat hun risico op verslaving betreft.

⇓ Bingospelen op café   

Hoewel het spel zelf quasi dezelfde kenmerken heeft als spelen in 

speelautomatenhallen en casino’s, beschouw ik het bingospel minder 

risicovol omdat de omgeving alleen bepaald wordt door lichtjes en 

geluid en niet door menselijke interactie (gokgedrag zal in een 

speelautomatenhal of casino veel meer getolereerd worden dan in een 

café) en op café is er ook minder variatie aan soorten spelen.

⇓ Speelautomatenhallen  

⇓ Casino’s   In  casino’s  geldt  een nog grotere  spelverscheidenheid,  namelijk  ook 

tafelspelen.

Hoewel  het  aantal  behandelde  spelen  ruimer  is  dan  in  de  meeste  studies,  lijkt  deze 

rangschikking toch overeen te komen met de literatuur.

Zo  vond  men  bij  Belgische  gokkers  dat  speelautomatenhallen  het  grootste  percentage 

probleemgokkers hebben en als de percentages van probleemgokkers en risicogokkers worden 
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opgeteld, blijkt dat casino’s hier het slechtst  scoren.  Lottocenters daarentegen kennen het 

laagste percentage risico- of probleemgokkers (Minet e.a.  [2004(1)]).

Hendriks e.a.  [1997] geven ook aan dat krasbiljetten – wat hun risico betreft - zich tussen de 

traditionele trekkingsproducten en de spelen uit casino’s bevinden.

A.C.Technieken  

Onder deze titel bespreek ik hoe de verschillende speelwijzen (manieren van spelen) het risico 

op verslaving kunnen beïnvloeden.

Inleiding

De verschillende kansspelen die in de rangschikking staan (en nader besproken worden in 

Bijlage  I)  worden  op  een  traditionele  manier  gespeeld.   Hiermee  bedoel  ik  dat  iemand 

deelneemt aan een kansspel, loterij, weddenschap of wedstrijd zonder gebruik te maken van 

moderne communicatietechnologie.  Bijvoorbeeld: een speler koopt een lottobriefje of kraslot 

in de krantenwinkel of gaat naar een wedkantoor, of naar een casino.

Door de opkomst van nieuwe technologie is de concurrentie op de kansspelenmarkt echter in 

een  stroomversnelling  gekomen.   Er  komen  meer  aanbieders  op  de  markt  en  er  worden 

nieuwe vormen uitgebracht; het principe van ‘één klik’ bij het internet heeft bedrijven ertoe 

aangezet hun diensten vanuit het buitenland te verstrekken.  Door zich in bepaalde landen te 

vestigen  kunnen  zij  zich  aan  een  strenge  wetgeving  onttrekken  en  een  fiscaal  voordeel 

opbouwen.  

Niet alleen de bedrijven die wel belasting moeten betalen, ondervinden hier hinder van, ook 

de overheden zien een verlies aan inkomsten door deze vorm van belastingontduiking.  Dit 

heeft  in  Groot-Brittannië  recentelijk  aanleiding  gegeven  tot  een  totale  hervorming  in  het 

belastingstelsel voor de gokindustrie (Paton e.a.  [2002]).  In hetzelfde artikel vinden we dat 

het internet- en telefoongokken in Groot-Brittannië  sterk toeneemt. Samen met de opkomst 
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van internet, de lagere instapdrempels en grotere substitutiemogelijkheden, leidt dit tot grotere 

concurrentie op de kansspelenmarkt.

Toch  moeten  gevestigde  gokkantoren  zich  niet  al  te  veel  zorgen  maken  omtrent  deze 

toegenomen  concurrentie.   Volgens  Paton  e.a.  [2002]  is  de  reputatie  die  ze  hebben  een 

voordeel tegenover nieuwkomers, ook tegenover nieuwkomers op het internet die een lagere 

kostenstructuur hebben.

De  opkomst  van  deze  moderne  technologie  kan  wel  een  weerslag  hebben  op  het 

verslavingsrisico.  Zo voeren Petry en Ladd [2002] aan dat het gokken nog meer zal toenemen 

omdat nieuwe kanalen (zoals het internet) de mogelijkheid bieden om anoniem te gokken, 

vooral aan mensen die zich anders geremd voelen om in het openbaar te spelen.

Hieronder  wordt  nagegaan  hoe  de  verschillende  media  de  risicokenmerken  kunnen 

beïnvloeden.

Gebruik maken van het internet

I.a) Bespreking   

Voor de internetgebruiker staat de wereld wijd open want met slechts één muisklik komt hij 

terecht  aan  de  andere  kant  van  de  wereld.   Het  internet  biedt  nog  heel  wat  andere 

mogelijkheden  dan  alleen  maar  informatie  opzoeken.   Zo  zijn  er  al  verschillende 

technologieën  voor  e-commerce:  niet  meer  naar  de  winkel  hoeven  maar  gewoon  thuis 

aanklikken wat men wil kopen.  Samen met de opkomst van het internet zijn er bedrijven die 

hierop inspelen om kansspelen aan te bieden.

Volgens een onderzoek dat Shapira e.a. [2003] hebben uitgevoerd is het internet maar een 

medium, m.a.w.  het internet op zich is niet verslavend, maar is wel een medium waarmee 

bepaalde verslavende producten makkelijker hun weg naar het publiek vinden.  Hoewel deze 

studie  het  internet  in  het  algemeen  onderzocht,  kunnen  de  conclusies  ook  specifiek  op 

internetgokken worden toegepast.   Het  is  immers  het  gokken dat  verslavend is,  of  dit  nu 

gebeurt in een casino, via loterijbriefjes of via het internet.  Maar het internet is een medium 

dat makkelijk toegang biedt en het aantal gokkers – en bijgevolg het aantal verslaafden – kan 

dus toenemen.

34



Yoeri De Belgische kansspelenmarkt Academiejaar
Huyssen  - H III: Soorten spelen, technieken en organisatoren - 2004-2005

De speler moet toegang hebben tot het internet om te kunnen deelnemen.  Zodra hij toegang 

heeft,  kan hij  surfen naar een site waarop gokspelen worden aangeboden.  Sommige sites 

laten de speler niet toe geld in te zetten (vb. Holland Casino http://letsplay.hollandcasino.nl/7). 

Andere sites bieden daarentegen wel geldspelen aan en hoewel het niet de bedoeling is om de 

technische details van internetspelen te behandelen, is het toch nuttig even stil te staan bij de 

verschillende betaalwijzen.

De speler krijgt een rekening toegewezen waarop hij zijn inzet kan plaatsen (en waarop zijn 

mogelijke winsten worden bijgeteld).  Deze rekening kan op verschillende manieren worden 

aangevuld.  Onder meer via een creditcard waarbij de speler zijn kaartnummer bekendmaakt 

aan de organisator die het bedrag van de creditcardmaatschappij krijgt overgeschreven.  De 

speler kan deze rekening ook via een bankoverschrijving aanvullen.  Nog een andere manier 

is inbellen via een betaalnummer; hier bestaan twee technieken voor.

1) De  speler  surft  naar  een  goksite  en  wordt  verzocht  een  bepaald  programma 

teinstalleren waarmee de ISP (Internet Service Provider) van de speler  het bedrag van 

de  inzet  aanrekent  op  het  internetfactuur  van  de  speler  en  het  overeenstemmende 

bedrag doorstort aan de organisator van het online kansspel.

2) Voordat  de  speler  aan  het  kansspel  kan  deelnemen,  moet  hij  een  bepaald 

telefoonnummer bellen.  Met deze oproep naar een speciaal nummer betaalt de speler 

zijn inzet.

Wegens  de  ontelbare  mogelijkheden  van  dit  medium  zijn  er  ondertussen  talrijke  privé-

initiatieven  die  op  deze  manier  kansspelen  aanbieden.   Uit  het  periodieke  blad  van  de 

overkoepelende  organisatie  van  Europese  staatsloterijen  blijkt  dat  de  staatsloterijen  zich 

opmaken  om de  concurrentie  aan  te  gaan  met  deze  privé-ondernemingen  (het  tijdschrift: 

Panorama [2001 t.e.m.  2003]); onder andere door ook online kansspelen aan te bieden.

Het probleem is dat veel van die privé-initiatieven illegaal en frauduleus zijn.  Wanneer het 

bericht de wereld wordt ingezonden dat (weer) iemand is opgelicht bij een kansspel, lijden 

ook de eerlijke kansspelsites onder dit nieuws.

7  Mogelijk zal er in de toekomst op deze site ook voor geld kunnen gespeeld worden (Lampert, van der 
Lelij, Gras [2004]), maar op 12 maar 2005 was dit nog niet het geval.
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Griffiths heeft uitgelegd wat de belangrijkste zaken zijn waar een loterij  moet aan denken 

indien zij online-spelen wil organiseren (Griffiths [2002]):

I) Vertrouwen:  de  aanbieder  moet  er  voor  zorgen  dat  de  consumenten  hem 

vertrouwen.  Indien de aanbieder reeds offline spelen aanbiedt en betrouwbaar is, 

is dit  volgens Griffiths een voordeel als de organisatie zich op het internet wil 

begeven.

II) Merk: dit hangt samen met het vorige punt.  Mogelijke spelers zoeken naar een 

aanbieder die ze kennen.  Indien een gekende loterij zich op internet begeeft, heeft 

ze direct haar merk als strategisch voordeel.

III) Infrastructuur en online-relatie: volgens Griffiths is het van essentieel belang dat 

het  online-gebeuren  samen  hangt  met  het  offline-gebeuren;  deze  moeten 

complementen van elkaar zijn.

IV) Informatie verzamelen: zodra een on-linedienst is voorzien, is het noodzakelijk om 

te blijven onderzoeken wat verbeterd kan worden en vooral wat de consumenten 

willen.

V) Makkelijke toegang: de site moet overzichtelijk en gebruiksvriendelijk zijn.

VI) Customer service: een goede customer service kan er voor zorgen dat de klanten 

terug komen.  

VII) Nieuwe  klanten:  klanten  die  voor  het  eerst  komen  spelen,  moeten  worden 

aangemoedigd om terug te keren.

I.b) Welke spelen worden online aangeboden?  

Het aanbod is enorm uitgebreid.  Zowat alle spelen die in de rangschikking hierboven staan, 

kunnen ook op het internet worden gespeeld.

o In  Nederland  kan  men  via  het  internet  deelnemen  aan  de  wekelijkse  lottotrekking 

waarbij  via  het  internet  een  elektronisch  lottoformulier  wordt  ingevuld  en  betaald 

(Lampert, van der Lelij, Gras [2004]).  Ook in Noorwegen (s.n. [2002]) en Finland (s.n. 

[2003]) wordt deze mogelijkheid geboden.  

o In  Frankrijk  kan men via  het  internet  zijn  geluk beproeven  met  online  krasbiljetten 

(http://www.fdjeux.com).   
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o Ook  sportweddenschappen  worden  via  het  internet  aangeboden  door  privé-

ondernemingen (vb. Ladbrokes en MrBookmaker.com) en door staatsloterijen (vb. in 

Frankrijk http://www.fdjeux.com en in Duitsland www.westlotto.de).

o Het internet wordt tevens gebruikt voor wedstrijden.  De deelnemers kunnen op een site 

het antwoord en hun gegevens plaatsen en na een bepaalde termijn worden uit alle juiste 

antwoorden één of meer winnaars getrokken.

o Natuurlijk zijn er ook nog de virtuele casino’s.  Wie op het internet surft, wordt geregeld 

geconfronteerd met een pop-up dat reclame maakt voor een of ander virtueel casino; ook 

enkele  staatsloterijen  wagen  zich  op  dit  gebied  (vb.  Österreichische  Lotterien 

http://www.lotterien.at).

I.c) Technieken om te beperken  

Het aanbod aan kansspelen op het internet  is enorm veelzijdig.   Hoewel vele,  zoniet alle, 

aanbieders van internetkansspelen zich in het buitenland bevinden, laat het internet makkelijk 

toe  dat  ook  Belgische  ingezetenen  hieraan  kunnen  deelnemen.   Nochtans  bestaan  er 

technieken die  het  aanbod kunnen beperken.   Sommige  technieken  kunnen maar  worden 

toegepast met behulp van de kansspelaanbieder,  andere manieren kunnen ingrijpen zonder 

zijn medewerking.

c.i) Met medewerking van de kansspelaanbieder  

De technologie maakt het mogelijk om de geografische locatie van een bezoeker van een 

site te bepalen aan de hand van het IP-adres.  Op basis hiervan kan dan alleen toegang 

worden verleend aan ingezetenen die  mogen deelnemen aan buitenlandse kansspelen. 

Deze ‘geolocatietechnieken’ moeten nog worden bijgeschaafd maar  betekenen toch al een 

belangrijke stap in de goede richting (De Preter en Dumortier [2002]).

Een andere regeling kan erin bestaan de speler eerst een legitimatie te laten aanvragen om 

aan  de  spelen  deel  te  nemen.   Deze  kaart  kan  dan  afgehaald  worden  in  één  van  de 

traditionele verkooppunten.  Op die manier ziet men erop toe dat uitsluitend ingezetenen 

van een land deelnemen en kan ook worden voorkomen dat minderjarigen een dergelijke 

kaart kunnen krijgen.
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c.ii) Zonder medewerking van de kansspelaanbieder  

Het voorgaande gaat ervan uit dat de aanbieder van de spelen meewerkt (hetzij uit vrije 

wil hetzij omdat de rechtbank of nationale wetgeving dit verplicht), maar ook eenzijdige 

maatregelen zijn mogelijk.

Men kan de tussenpersonen zoals de Internet Service Provider of de financiële instelling 

aanpakken (De Preter  en Dumortier  [2002]).   Wanneer deze zijn onderworpen aan de 

Belgische rechtspraak, kunnen ze door een Belgische rechter veroordeeld worden.  Deze 

techniek wordt in de Verenigde Staten toegepast: verschillende banken weigeren krediet te 

verlenen aan deelnemers aan illegale kansspelen omdat zij dit geld niet voor een rechtbank 

kunnen terugvorderen (De Preter en Dumortier [2002]).  De financiële instelling wordt 

dus niet gestraft omdat zij krediet geeft aan de deelnemers, maar wanneer de deelnemer 

zijn schuld niet wil of kan aflossen, kan de bank geen vordering van de rechtbank krijgen 

om dit geld terug te eisen.

Er bestaat nog een andere manier om te verhinderen dat Belgische ingezetenen op illegale 

sites gokken.

Volgens Telenet, één van de twee belangrijkste Belgische ISP’s, is het technisch mogelijk 

dat  een  ISP  aan  zijn  klanten  de  toegang  tot  bepaalde  sites  ontzegt.   Er  bestaan 

verschillende methodes, maar totnogtoe is geen enkele honderd procent waterdicht.

Ten eerste is er een makkelijke methode, maar iedereen met een beetje kennis van het 

internet zou deze kunnen omzeilen.  Andere en betere methodes bestaan (een vorm van 

filteren),  maar  volgens  Telenet  beschikken  de  Belgische  ISP’s  niet  over  de  nodige 

systemen  om  dit  continu  vol  te  houden  en  tevens  hebben  deze  methodes  negatieve 

effecten (ook andere sites worden ontoegankelijk).

Ten tweede moet deze maatregel  door alle ISP’s samen worden genomen; een ISP kan er 

alleen maar voor zorgen dat de eigen klanten niet op dergelijke sites geraken.  Niemand is 

ermee gebaat als de ene ISP deze maatregel wel neemt en de andere niet: dan zijn er nog 

altijd mensen die op de bedoelde site kunnen gokken en daarbij komt nog dat de ISP die 
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de maatregel niet neemt aantrekkelijker is voor gokkers waardoor oneerlijke concurrentie 

ontstaat.  

Dus als men op deze manier wil ingrijpen, moeten alle Belgische ISP’s verplicht worden 

om systemen te hebben om de maatregelen uit te voeren.

Er  blijft  echter  nog  een  probleem:  een  Belgische  rechter  heeft  geen  jurisdictie  over 

buitenlandse ISP’s.  Kan een Belg klant worden bij een buitenlandse ISP en zodanig de 

genomen beperkingen omzeilen?

Volgens  Telenet  is  een  breedbandaansluiting  voor  een  Belg  alleen  mogelijk  bij  een 

Belgische ISP.  Toch is het mogelijk om via een simpele telefoonverbinding naar een 

buitenlands nummer wel op het internet te geraken zonder tussenkomst van een Belgische 

ISP.  Het grote verschil tussen breedband en een gewone inbelverbinding is de snelheid; 

breedband is immers veel sneller (voor een overzicht verwijs ik naar Bijlage II).

Wanneer men tegen een lagere snelheid surft, houdt dit in dat het langer duurt voordat een 

pagina geladen is, zeker voor pagina’s met flitsen en geluid.  Nochtans maken net deze 

kenmerken het gokspel aantrekkelijk (zie hoofdstuk II),  zodat men kan stellen dat een 

tragere snelheid een goksite onaantrekkelijk maakt.

Er zijn drie nadelen verbonden aan een gewone telefoonlijn: 

1. Wie gewoonlijk via een breedbandverbinding surft, moet verschillende 

kabelaansluitingen veranderen.

2. De surfsnelheid is veel lager waardoor het spel minder aantrekkelijk is.

3. Tot slot is internationaal bellen niet goedkoop.

Conclusie

Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat een ISP de toegang tot bepaalde sites blokkeert; 

dit  zou  zelfs  effectief  kunnen  zijn  omdat  de  last  om  de  maatregelen  te  omzeilen 

onaantrekkelijk en duur is.

De systemen om deze sites te blokkeren hebben echter zelf hun prijskaartje.  Daarbij is de 

procedure om een dergelijke site te blokkeren nogal omslachtig: eerst een gerechtelijke 

procedure met een uitspraak en dan de systemen van de ISP’s instellen.  Daarentegen is 

het voor de aanbieder van de goksite een kleine moeite om op een andere plaats in het 

virtuele net dezelfde goksite aan te bieden, zodat alles opnieuw kan beginnen.  
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Kansspelen  op  het  internet  organiseren  vergroot  hun toegankelijkheid  en  leidt  tot  minder 

controle.   Daarom willen  de  meeste  overheden  voorkomen  dat  dergelijke  spelen  aan  de 

bevolking  worden  aangeboden8.   Nochtans  stellen  sommigen  zich  de  vraag  of  het 

tegenhouden van kansspelen op internet wel echt goed is.  

Onder andere Culang, Neveloff en Tingue [geraadpleegd op 3 september 2003] hebben een 

artikel geschreven waarin ze de voor- en nadelen van internetgokken objectief bekijken.  Ze 

hebben  onderzocht  of  het  juridisch  wel  mogelijk  is  om  internetkansspelen  vanuit  het 

buitenland te verbieden.  In hun tekst geven ze een sprekend voorbeeld: 

“The David Scenario:

David is a citizen of the state of New York.   It is legal for him to fly to Aruba, where the  

gambling age is 18, and place bets.   Obviously nobody will argue that this should be illegal  

or outlawed.   People will argue, however, that it should be illegal for David to log into an 

online casino, operated out of a computer in Aruba, and place bets.   Two questions arise  

from the later scenario.   First, where is this gambling taking place—in New York where  

David is, or in Aruba where the computer is?  Second, if the gambling is not taking place in  

New York nor in Aruba, but rather in Cyberspace, can or should we outlaw this.” (geciteerd 

uit Culang, Neveloff en Tingue [geraadpleegd op 3 september 2003]).

Na dit voorbeeld geven ze argumenten, zowel voor als tegen regelgeving.

Een argument voor:

David bevindt zich in New York, dus moet hij zich houden aan de New Yorkse wet.

Als  men met  deze  stelling akkoord is  dan kan men er  vanuit  gaan dat  de overheid 

controle mag uitoefenen op het gokken via het internet.

Een argument tegen:

David bevindt zich fysiek in New York maar hij stelt zijn daden in cyberspace.   De 

auteurs voeren tegelijkertijd aan dat zij niet gekant zijn tegen enige vorm van regels, 

maar ze gaan er wel vanuit dat cyberspace niet gebonden is aan territoriale grenzen en 

8  Hoewel het sociale gevaar zeker een rol speelt, is ook de financiële kant van dit fenomeen een reden 
voor de houding van de overheid.  Als haar burgers geld besteden aan internetkansspelen – die vaak vanuit het 
buitenland worden aangeboden – wil dit zeggen dat de overheid een bron aan inkomsten misloopt.
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dat één enkele staat hier geen bevoegdheid heeft.  Volgens hen moet elke vorm van 

regels door een internationale gemeenschap worden opgelegd.

I.d) Hoe beïnvloedt dit medium de risicokenmerken?  

Volgens Minet e.a. [2004(2)]:

 De toegankelijkheid wordt groter:

o De speler moet niet meer naar de winkel om een loterijbriefje te kopen, maar kan 

dit thuis doen of vanaf gelijk welke plaats met een internetaansluiting.

o Websites  zijn  zeer  aantrekkelijk  ontworpen,  men  kan  er  zich  makkelijk  op 

registreren.

 Er wordt veel reclame voor gemaakt (vb. pop-ups).

 Het medium is anoniem.

 Er is geen sociale controle .

o Spelers  die  anders  zouden  stoppen  om  een  goede  indruk  na  te  laten  op  de 

omstanders, zullen zich op het internet niet inhouden; daar kunnen zij onbeperkt en 

anoniem spelen.

o Ook voor kinderen is het nu makkelijker om met gokken in aanraking te komen. 

Een minderjarige die toegang wenst tot een casino kan snel worden ontmaskerd, 

maar hoe werkt dat op het internet?  Niettegenstaande het bestaan van specifieke 

technologie passen blijkbaar weinig sites strikte regels toe.  Zo heeft een 16-jarig 

Brits  meisje  toegang gezocht tot  37 internetsites.   Amper 7 weigerden haar de 

toegang, en voor de 30 andere sites vormde haar jeugdige leeftijd geen probleem 

(Hand [2004]).   Alhoewel  duidelijk  blijkt  dat  controle  over  de leeftijd  van de 

deelnemers mogelijk is,  wordt hiervan dus maar weinig gebruikgemaakt.

De eerste twee vermelde punten zorgen er vooral voor dat snel aan een impuls kan worden 

voldaan:  de  pop-up  zorgt  ervoor  dat  het  individu  wil  spelen  en  door  de  makkelijke 

toegankelijkheid kan de speler meteen aan zijn impuls toegeven.

Bovendien  heeft  de  betaalwijze   ook  een  invloed  op  het  risico.   Indien  de  speler  veel 

persoonlijke  informatie  moet  invullen  of  veel  handelingen  moet  stellen  voordat  hij  kan 

beginnen spelen, zal zijn interesse afnemen.  Als het daarentegen weinig tijd en inspanning 
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vergt om te betalen en in te zetten, zal de speler vlugger en meer geneigd zijn om deel te 

nemen.

Kansspelen via dit medium lijken bijgevolg een hoger risico in te houden.  Nochtans merken 

Culang,  Neveloff  en  Tingue  [geraadpleegd  op  3  september  2003]  op  dat  een  makkelijke 

toegankelijkheid niet noodzakelijk slecht is:

1° Snellere en makkelijkere toegang: 

Omdat  de  gewone gokindustrie,  volgens bronnen die  de auteurs  hebben onderzocht, 

weinig of geen schade heeft ondervonden van online-gokbedrijven gaan zij ervan uit dat 

het geld dat nu aan internetgokken wordt uitgegeven anders niet aan gokken zou zijn 

besteed.  Ze leiden eruit af dat door de opkomst van internetgokken het totaalbedrag 

besteed  aan  gokken,  sterk  is  gestegen,  maar  ze  vragen  zich  tegelijkertijd  af  of  een 

stijgende consumptie slecht is.

2° Makkelijke toegang voor minderjarigen: 

Volgens de auteurs zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen en moeten zij hen 

begeleiden.   Weer  staven  zij  hun  bewering  met  een  sprekend  voorbeeld:  “Just  as 

parents do not let their children walk by themselves in New York City, they should not  

allow  their  children  to  “walk”  through  cyberspace  alone”   (geciteerd  uit  Culang, 

Neveloff en Tingue [geraadpleegd op 3 september 2003]).  Zodoende zeggen zij dat ook 

dit geen argument is om online-gokken tegen te gaan.  Als men ervoor zorgt dat alleen 

meerderjarigen een rekening kunnen openen, dan kan een minderjarige maar gokken 

mits toestemming van een meerderjarige.

Verder voert de Stichting Rodin (Minet e.a. [2004(2)]) ook aan dat een gokker makkelijk hulp 

kan vinden op het  internet.   Als  hij  zich zou geremd voelen om de zelfhulpbrochures  in 

speelzalen te bekijken uit angst voor afwijzend commentaar vanwege de overige aanwezigen, 

valt een dergelijke belemmering weg als hij alleen voor een computer zit.

Het  blijft  wel  de  vraag  of  deze  argumentatie  in  het  voordeel  van  internetkansspelen  de 

nadelige effecten ervan neutraliseert.
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A.II) Gebruik van SMS   

Deelnemen aan kansspelen kan ook via SMS, momenteel een vrij populair medium.  Enkele 

malen  per  dag  verschijnt  een  korte  uitnodiging  om  aan  een  spel  deel  te  nemen 

(radioprogramma’s, televisieprogramma’s of promotionele campagne).

Veel van deze spelletjes maken gebruik van een betaalnummer waardoor de kostprijs van de 

SMS duurder is dan bij een gewoon nummer.  De kostprijs kan beschouwd worden als de 

inzet.  In tegenstelling tot spelletjes via de telefoon blijft deze kost/inzet onveranderd.

De  aanbieder  van  een  SMS-spel  moet  beschikken  over  een  nummer  waarnaar  de  SMS-

berichten kunnen worden gezonden, meestal een betaalnummer, dat wordt aangevraagd bij 

een  operator (in België zijn dit Proximus, Mobistar en Base) en waarbij een gedeelte van de 

kostprijs  wordt doorgestort aan de organisator.

Vaak zijn het gewone bedrijven die dergelijke spelen als promotiestunt willen organiseren. 

Omdat zij niet over de vereiste kennis en infrastructuur beschikken om de SMS-berichten te 

filteren, kunnen zij een beroep doen op een gespecialiseerde firma; dit is dan een derde partij.

II.a) Welke spelen worden per SMS aangeboden?  

Dit zijn vooral wedstrijden, waarbij men een goed antwoord moet opsturen vooraleer kans te 

maken op een prijs.  Ook spelen waarbij men geen antwoord moet geven, maar alleen een 

SMS moet sturen – eigenlijk het principe van een tombola – komen frequent voor.

Het is eveneens mogelijk per SMS deel te nemen aan weddenschappen; bijvoorbeeld tijdens 

een voetbalmatch een SMS zenden waarin men zegt op welk moment het volgende doelpunt 

zal worden gescoord.

43



Yoeri De Belgische kansspelenmarkt Academiejaar
Huyssen  - H III: Soorten spelen, technieken en organisatoren - 2004-2005

II.b) Technieken om te beperken  

Evenals  bij  het  internet  bestaan  er  voor  deze  communicatietechnologie  methodes  om het 

aanbod te beperken en om minderjarigen te beschermen9.

Aanbod beperken: hier zou men ervoor kunnen zorgen dat de Belgische operatoren SMS’en 

naar een bepaald nummer (in dit geval het nummer van de aanbieder van het 

kansspel) niet  verwerken.  Deze manier van ingrijpen is technisch mogelijk (dit 

werd bevestigd door Proximus).  

Minderjarigen  beschermen10:  Technisch  is  het  mogelijk  dat  de  GSM-kaart  van  een 

minderjarige belet  om een SMS naar een bepaald nummer te sturen.  Op deze 

manier kan men ervoor zorgen dat minderjarigen minder makkelijk aan kansspelen 

via GSM kunnen deelnemen.

II.c) Hoe beïnvloedt dit de risicokenmerken?  

Kenmerk dat weinig risico inhoudt:

 Deze techniek wordt vooral gebruikt voor kansspelen met een laag risicoprofiel, zoals 

wedstrijden.

Kenmerken die wel risico inhouden:

 De toegankelijkheid wordt vergemakkelijkt zowel voor volwassenen als voor kinderen.

 Dit medium is anoniem.

9  Volgens de heer Callu (deskundige bij  de Kansspelcommissie)  ontvangt de Kansspelcommissie 
heel weinig  klachten over kansspelen op het internet, maar gaan de meeste klachten over SMS-spelen. 
Volgens hem vormen kansspelen via GSM een groter gevaar dan kansspelen via internet.  Hij geeft hier 
twee redenen voor:

- Ten  eerste  heeft  men  zijn  computer  niet  altijd  bij  zich,  een  GSM daarentegen  is  altijd  binnen 
handbereik.   Ook heeft  nog niet  iedereen  een aansluiting  met  het  internet,  maar  heeft  wel  bijna 
iedereen een GSM.

- Ten tweede is er de vorm van betalen.  Spelen via GSM werken via een prepaid kaart of via een 
abonnement; in beide gevallen is het voor de organisator makkelijk om aan het geld van de inzet te 
komen en moet de speler alleen maar SMS’en of bellen.  Bij spelen op het internet daarentegen zijn 
betalingen  veel  moeilijker:  of  men  heeft  verschillende  handelingen  te  stellen  zoals  bij  een 
inbelverbinding (zelf telefoneren of een bepaald programma installeren) of men moet zijn gegevens 
en kredietkaartnummer opgeven. 

10  Ook spelen die door de EU vrij mogen georganiseerd worden, zoals promotionele acties, mogen 
beperkt worden.  “Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt” [2000] bepaalt expliciet in 
artikel  3  lid  4  dat  beperkende  maatregelen  voor  het  vrije  verkeer  van  diensten  van  de 
informatiemaatschappij mogen, indien zij dienen om minderjarigen te beschermen.
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 Er is weinig sociale controle.

A.III)Gebruik van de telefoon  

Een praktisch probleem bij de telefoon is de inzet.  Op de traditionele manier is er immers het 

reëel overhandigen van geld en bij de huidige SMS-spelen gebeurt het inzetten door gebruik 

te maken van betaalnummers.  

Maar hoe moet  het  over de telefoon?  Via een betaalnummer  zou kunnen,  maar  niet  elk 

telefoongesprek is even lang.  Een oplossing is dat de aanbieder van kansspelen de speler over 

de telefoon een rekening bij hem laat openen, en afhankelijk van de spelregels mag de speler 

al dan niet in het rood gaan.

De telefoon wordt vooral gebruikt voor weddenschappen en wedstrijden:

1. Voor weddenschappen is de telefoon maar recent in opgang als communicatiemiddel 

(site www.european-lotteries.org [geraadpleegd op 5 februari 2004]).

De speler kan zijn favoriete bookmaker bellen om zijn inzet bekend te maken.  In dit 

geval betaalt hij voor het transactiemiddel en besteedt hij ook nog een bedrag aan een 

inzet.

2. De deelnemer aan een wedstrijd moet een betaalnummer bellen om kans te maken op 

een prijs.  In dit geval is de kostprijs van het telefoontje de inzet.

III.a) Technieken om te beperken  

Voor de telefoon kan men dezelfde methodes als bij SMS toepassen: telefoontjes naar een 

bepaald nummer (in dit geval het nummer van de aanbieder van het kansspel) worden niet 

behandeld.

Ook bij GSM’s kan men beletten dat minderjarigen naar een bepaald nummer kunnen bellen. 

Op deze manier zorgt men ervoor dat minderjarigen minder makkelijk aan kansspelen via 

GSM kunnen deelnemen.
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III.b) Hoe beïnvloedt dit de risicokenmerken?  

Kenmerk dat weinig risico inhoudt:

 De telefoon wordt  meer  gebruikt  voor  kansspelen  die minder  verslavend zijn,  zoals 

weddenschappen of wedstrijden.

Kenmerken die wel risico inhouden:

 Net als  bij  het  internet  wordt  de toegankelijkheid tot  een spel  vergemakkelijkt.   De 

speler moet zich niet meer verplaatsen naar een winkel, wedkantoor of speelzaal;  de 

telefoon  volstaat.   Aangezien  bijna  iedereen  een  GSM heeft  en  de  dekking  van  de 

mobiele operatoren bijna heel België omvat, is verplaatsing overbodig geworden.

 Hierbij  kan  dezelfde  opmerking  inzake  toegankelijkheid  als  bij  het  internet  worden 

geformuleerd.   Het  is  niet  alleen  gemakkelijker  geworden voor  de  volwassene,  ook 

kinderen komen makkelijker in aanraking met gokken.

 Dit medium is anoniem.

 Er is weinig sociale controle.

A.IV) Gebruik van digitale televisie  

Hoewel  dit  in  België  nog  geen  gemeengoed  is,  zijn  er  al  landen  waar  digitale  TV  bij 

kansspelen wordt toegepast (bv. de staatsloterij van Finland, Veikkaus (s.n. [2003])).  Digitale 

televisie biedt de mogelijkheid tot interactie en bijgevolg kan men via dit medium deelnemen 

aan  kansspelen.   De  vraag  is  nu  wie  kansspelen  via  digitale  televisie  zal  organiseren. 

Uiteindelijk blijft het televisie. Volgens mij zijn er aldus twee manieren om kansspelen in te 

richten: als onderdeel van een televisieprogramma of als reclame.

1) Televisieprogramma

In  dit  geval  moet  de  aanbieder  van  kansspelen  een  tv-zender  opstarten  of 

samenwerken met een reeds bestaande tv-zender.

2) Reclame

Reclamemakers die nu gebruik maken van SMS kunnen binnenkort rechtstreeks de 

interactie via de televisie aangaan.
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IV.a) Hoe beïnvloedt dit de risicokenmerken?  

 De toegankelijkheid wordt groot:

o Ook kinderen komen er makkelijk mee in aanraking.

o Men kan thuis spelen.

o Het  medium  dat  oproept  tot  spelen  is  hetzelfde  medium  waarmee  men  kan 

deelnemen.  Nu zijn dit vaak verschillende media, bijvoorbeeld een reclametekst 

die oproept een SMS te sturen of een televisieprogramma dat oproept het juiste 

antwoord door te bellen.

 Spelen  gebeurt  anoniem omdat  thuis  wordt  gespeeld  en  de  sociale  controle  is  ook 

afgezwakt.

A.D.Organisatoren  

Zoals vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk zijn er drie soorten aanbieders: staatsloterijen, 

privé-bedrijven die kansspelen aanbieden en bedrijven die reclame maken via promotionele 

spelen.

Hieronder wordt uiteengezet in welke opzichten deze drie vormen van elkaar verschillen en 

wordt nagegaan wat hun invloed is op het verslavingsrisico.

Staatsloterijen 

Net omdat kansspelen een sociaal gevaar kunnen vormen, hebben talrijke overheden vroeger 

de neiging gehad om zelf kansspelen aan te bieden via een overheidsbedrijf.  De Belgische 

wetgeving stipuleert expliciet dat de Nationale Loterij van België de opdracht heeft de goklust 

te kanaliseren (Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de 

Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht [2003]). 

De  overheden  gebruiken  dit  sociaal  gevaar  dus  als  excuus  voor  het  behouden  van  een 

monopolie.
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Privé-bedrijven daarentegen verwijten de overheden dat zij hun monopolies willen in stand 

houden om de opbrengsten voor de staat de maximaliseren (van Ringelestijn [2003])11.  Bij 

een nadere beschouwing van de Belgische wetgeving blijken de privé-bedrijven wel een punt 

te hebben.  Voordat een nieuw spel door de Nationale Loterij wordt gelanceerd, moet het een 

kosten-batenanalyse  hebben  doorstaan  (Koninklijk  Besluit  houdende  goedkeuring  van  het 

beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap 

van  publiek  recht  [2003]).   Kamerlid Frieda  Brepoels  (N-VA)  schreef  in  De  Financieel 

Economische  Tijd  [6  december  2000]  dat  de  Nationale  Loterij  haar  oorspronkelijke 

doelstelling uit het oog verliest en dat zij vooral winst beoogt.  Voor een staatsloterij lijkt 

winst dus minstens even belangrijk als de kanalisatie van de goklust.

Algemeen kan dit samengevat worden als volgt:

Een staatsloterij moet erop toezien dat deelnemers geen overmatig speelgedrag ontwikkelen, 

maar daarnaast moet zij door de steeds toenemende concurrentie – al dan niet legaal – en in 

opdracht van de overheid ook rekening houden met het winstprincipe.

Toch speelt een staatsloterij ook een sociale rol door ervoor te zorgen dat minderjarigen niet 

kunnen deelnemen aan haar spelen en door erop toe te zien dat in de verkooppunten  geen 

spelen  aan  minderjarigen  worden  verkocht.   Ook  voor  spelen  via  moderne 

communicatietechnieken moet dit beleid worden toegepast (bv. zoals in Frankrijk waar men 

eerst in een verkooppunt een toegangscode moet halen).  

Staatsloterijen moeten - in de mate van het mogelijke - erop toezien dat de spelers geen te 

hoge bedragen inzetten.  Bij de traditionele speelwijzen is dit moeilijker omdat de spelers 

loten in verschillende verkooppunten kunnen kopen, maar bij spelen op internet is dit wel 

mogelijk.  De Franse staatsloterij bijvoorbeeld heeft ervoor gezorgd dat een speler maximum 

€500 per maand kan verliezen.

Nog een typisch verschil tussen een staatsloterij en een privé-aanbieder is de manier waarop 

de winsten worden uitgekeerd.   Privé-aanbieders plaatsen deze bij  op de rekening die de 

speler  bij  de onderneming heeft  in  de hoop dat de speler  deze winsten later  opnieuw zal 

inzetten.  Op deze manier worden de spelers aangemoedigd om zeker voort te blijven gokken, 

en  statistieken  hebben  aangeduid  dat  continu  gokken  nadelig  is  voor  de  speler  (Culang, 

11  In België moet de Nationale Loterij een monopolierente betalen aan de overheid en tevens moet zij 
bepaalde goede doelen financieren zodat de overheid ze niet meer zelf dient te subsidiëren.  Dus de winsten 
van de Nationale Loterij dragen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bij aan het overheidsbudget.
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Neveloff en Tingue [geraadpleegd op 3 september 2003]).  Een staatsloterij verkiest om de 

winsten rechtstreeks over te schrijven op de (gewone) bankrekening van de speler.

Maar hét kenmerk van een staatsloterij is dat een gedeelte van haar winsten worden gebruikt 

om goede doelen te financieren.

Privé-bedrijven die kansspelen aanbieden 

Mensen hebben altijd al  willen gokken en hoewel het staatsmonopolie  aan hun behoeften 

tegemoetkomt, blijft de keuze aan producten beperkt.  Er is dus een gat in de markt en het valt 

dan ook niet te verwonderen dat privé-initiatieven  dit gat willen opvullen.  

De  voorstanders  van  staatsmonopolies  voeren  aan  dat  privé-ondernemingen  alleen  maar 

gericht  zijn  op winst.   Ten eerste  is  dit  een veralgemening die  niet  altijd  opgaat;  bv.  de 

training die de werknemers van Holland Casino krijgen om spelers die risicogedrag vertonen 

te benaderen (Minet e.a. [2004(2)]).  Ten tweede kan de overheid door een goede wetgeving 

ook bij privé-ondernemingen ingrijpen; vb. in België bepaalt de wet een gemiddeld uurverlies 

in casino’s, dat er informatiebrochures in verband met hulp voor gokkers in casino’s moeten 

liggen, dat er in casino’s geen gratis geschenken aan de spelers mogen gegeven worden,… 

(Minet e.a. [2004(2)]).

Anderzijds  worden  de  winsten  gemaakt  door  een  privé-onderneming  uitgekeerd  aan  de 

onderneming  en  haar  eventuele  aandeelhouders,  en  dus  niet  voor  filantropische 

bestemmingen.

Gelieve echter op te merken dat de bovenvermelde redenering alleen opgaat voor legale privé-

ondernemingen.  Illegale aanbieders van kansspelen voelen zich niet gebonden door de wet en 

de kans dat zij uit zichzelf maatregelen nemen om hun spelers te beschermen tegen overmatig 

speelgedrag lijkt dan ook vrij klein.  Op het internet circuleert zelfs reclame voor virtuele 

casino’s die de speler $500 beginkapitaal beloven om zo de interesse aan te wakkeren.
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Bedrijven die reclame maken door middel van promotionele spelen

Een  mogelijke  grote  bedreiging  voor  loterijen  zijn  promotionele  spelen.   Sommige 

producenten  organiseren  een  tombola  om hun producten  te  promoten;  ‘Een  gratis  lot  bij 

aankoop van...’.

Toch  zijn  er  enkele  essentiële  verschillen  die  ervoor  zorgen  dat  ze  geen  rechtstreekse 

concurrenten zijn (Clotfelter en Cook [1989]):

- De kostprijs om aan een spel deel te nemen is lager bij promotionele spelen wegens een 

‘no consideration requirement’.  Immers bij een promotioneel spel wordt geen rekening 

gehouden met het feit of de consument wil betalen om deel te nemen aan dit spel, het 

kopen van dat product volstaat.

- Bij promotionele spelen is er weinig kans op echt waardevolle prijzen (althans volgens 

de auteurs .  Volgens de Nationale Loterij kunnen de huidige promotionele spelen wel  

concurreren inzake prijzen).

- Bij promotionele spelen krijgt de consument maar 1 lotje per aankoop.  Wie meer lotjes 

wenst, moet een grotere hoeveelheid van het product kopen.  

In het geval van loterijen kunnen heel wat meer loten worden gekocht, want de enige 

barrière is de kostprijs.

Hoewel er een aantal verschillen tussen promotionele spelen en andere kansspelen naar voren 

komen, is daarvan op managementvlak niet veel meer terug te vinden.  Marketeers hechten 

evenveel belang aan de prijzenstructuur als loterijmanagers.

Eigen nota: het boek waarin de auteurs (Clotfelter en Cook) de aangehaalde punten  

weergeven,  is verschenen in 1989 en sindsdien zijn wel enkele dingen veranderd: het is  

niet meer noodzakelijk om een product aan te kopen (bv. een spel dat georganiseerd 

wordt  op de radio),  veel  promotionele  spelen worden via SMS of  telefoon gespeeld  

waarbij dus wel iets moet worden betaald en doordat er geen aankoopverplichting meer  

is, kan men ook (meermaals) deelnemen.

Besluit: De verschillen tussen aanbieders van gewone kansspelen en van promotionele  

spelen vervagen.

50



Yoeri De Belgische kansspelenmarkt Academiejaar
Huyssen  - H III: Soorten spelen, technieken en organisatoren - 2004-2005

Hét grote verschil echter met traditionele kansspelen blijft de bedoeling achter het spel.

Bij  traditionele  spelen  wil  de  organisator  winst  maken  met  het  spel  op  zichzelf.   De 

organisator van een promotioneel spel streeft echter andere doeleinden na: hij wil gewoon een 

reclamecampagne voeren of hij wil gegevens van potentiële klanten verzamelen.

Reclamecampagne:

Door  de  klant   aan  een  kansspel  te  laten  meedoen,  hoopt  hij  meer  producten  te 

verkopen.  Ten eerste is er tijdens de actie dan een verhoogde verkoop, ten tweede 

hoopt  de  fabrikant  op  een  grotere  productbekendheid  en  merkvastheid  om  zijn 

marktpositie te versterken.

Verzamelen van gegevens

Met de huidige evolutie op de consumentenmarkt wordt deze trend belangrijker: het 

tijdperk van massacommunicatie  loopt ten einde en een persoonlijke aanpak wordt 

veel belangrijker.  “One-to-one” en “direct marketing” zijn daarin sleutelwoorden12.  

Om gepersonaliseerde marketingacties te voeren heeft men ten eerste de technologie 

nodig.   Met  de huidige ontwikkelingen (customer relation management,  databases, 

individuele  contactmogelijkheden  zoals  GSM en  e-mail,…)  is  dit  voor  de  meeste 

bedrijven geen probleem meer; hoe langer hoe meer zal de technologie gemeengoed 

worden voor alle bedrijven.

Voor een individuele aanpak heeft de marketeer de personalia van zijn consumenten 

nodig.  Dé manier om deze te verzamelen, is door de interactie met klanten aan te 

gaan, bv. door die klanten uit te nodigen om aan een bepaald spel deel te nemen, komt 

het bedrijf in het bezit van zulke contactgegevens (Bij Nivea gaat 40% van het online 

budget naar e-mailmarketing en 35% naar de organisatie van spelletjes en wedstrijden 

(De Clerck en Kok [2004])).  Deze spelletjes kunnen verschillende vormen aannemen 

(waaronder  ook kansspelen) en worden vooral via moderne communicatiemiddelen 

georganiseerd.

12  Dit  kwam duidelijk  naar  voor  tijdens  een  congres  georganiseerd  door  Interactive  Advertising 
Bureau op 28 oktober 2004.
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Beïnvloedt de organisator het risico op verslaving?

Sommigen voeren aan dat spelen bij privé-bedrijven meer kans geeft op verslaving omdat 

alleen de Nationale Loterij oog heeft voor de sociale gevaren en privé-bedrijven alleen winst 

willen maken.  Dit is niet helemaal waar want de Nationale Loterij wil ook winst maken en op 

eigen initiatie en/of opgelegd door de wet gaan privé-ondernemingen ook rekening houden 

met verslaving.

Toch  is  de  wetgeving  momenteel  ontoereikend  waar  het  de  bescherming  van  spelers  en 

minderjarigen betreft.  De Belgische wetgeving stelt geen maximumverlies per maand in zoals 

de Franse staatsloterij  dat wel doet en over het algemeen is er ook weinig toezicht op de 

leeftijd van de spelers.

Naar mijn mening kan een goede wetgeving ervoor zorgen dat de organisator van het spel 

geen invloed heeft op het risico op verslaving, behalve bij illegale aanbieders van kansspelen. 

Maar momenteel voldoet deze wet niet en is deelnemen bij een staatsloterij minder risicovol.
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HOOFDSTUK IV : JURIDISCH KADER

A.I) Inleiding   

De overheid speelt een belangrijke rol op de Belgische kansspelenmarkt.

Ten eerste is zij zich ervan bewust dat met de nieuwe technologieën andere aanbieders op de 

markt  zullen  komen.   Omdat  gokken  aanleiding  kan  geven  tot  verslaving,  m.a.w.  een 

maatschappelijk probleem is, moet de overheid hierop toezicht houden.  

Ten tweede heeft zij er voor gezorgd dat de Nationale Loterij een monopolie had en nog altijd 

heeft.  Maar wat in de toekomst?

Niet  alleen de Belgische overheid mengt  zich in dit  debat,  ook de Europese Unie  is  een 

belangrijke factor.  Momenteel wordt een kansspel erkend als dienst.  Dit houdt in dat bij het 

opnemen van diensten in de Europese eenheidsmarkt, kansspelen ook vrij mogen aangeboden 

worden  in  alle  lidstaten.   Alleen  blijft  de  vraag  hoe  een  dergelijke  maatregel  de 

kansspelenmarkt zal beïnvloeden.

In dit hoofdstuk worden zowel de Europese regelgeving als de verschillende Belgische wetten 

besproken, met achteraf een overzicht van welke spelen nu wel of niet zijn toegelaten.  

A.II) Europa  

Ook de Europese Unie heeft een invloed op deze materie.

Volgens de Europese Commissie  mogen er  in  de EU geen monopolies  zijn  omdat  dit  de 

ontwikkeling en goede werking van de interne markt  in de weg staat.   Het is  immers  de 

concurrentie die ervoor zorgt dat bedrijven efficiënter gaan werken.  Op de kansspelenmarkt 

echter zijn er nog altijd monopolies en bovendien zijn deze monopolies volgens het Europese 

Hof van Justitie in bepaalde gevallen gerechtvaardigd omdat er geen geharmoniseerde regels 

voor bestaan.

Daarom  werkt  de  Europese  Commissie  nu  aan  drie  richtlijnen  die  op  kansspelen  van 

toepassing  zullen  zijn:  een  richtlijn  aangaande  e-commerce,  een  andere  in  verband  met 
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promotionele spelen en de derde met betrekking tot de diensten.  Momenteel  is alleen de 

eerste richtlijn (e-commerce) van toepassing; de twee anderen zijn nog in voorbereiding..

II.a) Europese richtlijnen  

a.i) De richtlijn op e-commerce  

Deze  behandelt  de  diensten  van  de  informatiemaatschappij,  m.a.w.  diensten  die  via 

elektronische weg worden geleverd (vb. informatie die via het internet wordt verstrekt, maar 

dat niet alleen,  ook kansspelen kunnen via elektronische weg  worden gespeeld).  

Zoals eerder vermeld kunnen kansspelen opgesplitst worden in twee grote groepen: de spelen 

die  georganiseerd  worden  om  winst  te  maken  en  de  promotionele  spelen.   De  richtlijn 

vermeldt specifiek dat ze niet van toepassing is op “gokactiviteiten waarbij een geldbedrag 

wordt  ingezet,  zoals  loterijen  en  weddenschappen”  (richtlijn  2000/31/EG  [2000];  de 

zogenaamde  e-commerce-richtlijn),  maar  ze  geldt  wel  voor  de  promotionele  spelen  via 

elektronische weg.

Voor  de  promotionele  spelen  die  via  elektronische  weg  worden  gespeeld,  geldt  dus  een 

geharmoniseerde  regelgeving  binnen  Europa.   Dergelijke  spelen  en  wedstrijden  kunnen 

bijgevolg verspreid worden over heel de interne markt, ook over de grenzen van een lidstaat 

heen.

a.ii) Toekomstige richtlijnen  

Promotionele spelen

Volgens de Europese Commissie is het gebruik van grensoverschrijdende verkooppromoties 

tussen  de  lidstaten  onderling  essentieel  voor  een volledige  ontwikkeling  en  groei  van  de 

interne markt.  Daarom wordt gewerkt aan een richtlijn die in alle lidstaten dezelfde regels 

moet doen gelden.  

Verkooppromoties kunnen verschillende vormen aannemen: een extra hoeveelheid bijkrijgen, 

een  bon  voor  een  goedkopere  aankoop,  een  productmonster,  deelnameticketten  voor  een 

wedstrijd (zowel voor spelen waar kennis en ervaring belangrijk zijn, maar ook voor spelen 

die uitsluitend bepaald worden door het toeval) (Europese Commissie [2002]).  
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De richtlijn komt erop neer dat een bedrijf onbeperkt spelen kan aanbieden zolang zij tot doel 

hebben een bepaalde commerciële activiteit te promoten.  Dit houdt in dat een land nieuwe 

spelers  op  zijn  kansspelenmarkt  moet  toelaten  zonder  daarover  enige  controle  te  kunnen 

uitoefenen.  

Het is juist dat laatste waartegen verschillende landen gekant zijn; onder andere Ierland.  Deze 

landen voeren aan dat een multinational een veel grotere prijzenpot kan aanbieden dan een 

staatsloterij van een klein land zodat het marktaandeel van deze loterijen wordt ondermijnd en 

hun primaire doel (het kanaliseren van de goklust en consumentenbescherming) alsmede hun 

inkomsten in gevaar komen.  Deze landen dringen daarom erop aan dat de winstprijzen die 

promotionele spelen mogen opleveren, zouden worden beperkt.

Hoewel aan deze richtlijn wordt gewerkt, zijn er volgens Dhr. Vagnhammar (ambtenaar bij de 

Europese Commissie: desk policy advisor in verband met kansspelen) grote problemen bij de 

onderhandelingen.  Volgens hem bestaat zelfs de mogelijkheid dat deze richtlijn er nooit zal 

komen.  In dat geval blijft de regel van vrij verkeer van diensten gelden zodat een aanbieder 

van een promotioneel spel dat voldoet aan de regels van het land van vestiging hetzelfde spel 

in  de  andere  lidstaten  mag  aanbieden.   Andere  lidstaten  zullen  dit  spel  alleen  kunnen 

verbieden om redenen van algemeen belang (bijvoorbeeld consumentenbescherming).

Daarbij blijft de vraag in welke mate deze redenen effectief het algemeen belang dienen en in 

welke mate het marktaandeel van de staatsloterijen zullen beschermen.

Dienstenrichtlijn

In  de  twee  voorgaande  richtlijnen  werden  alleen  de  kansspelen  met  een  promotionele 

bedoeling behandeld;  de “echte” gokactiviteiten  (kansspelen die georganiseerd  worden uit 

winstbejag) werden altijd buiten beschouwing gelaten.

Het aanbieden van een kansspel is een dienstverlening13.  Bijgevolg zullen kansspelen door de 

dienstenrichtlijn worden geregeld.

Momenteel is deze richtlijn nog in de maak, maar de huidige ontwerptekst bevat specifieke 

regels voor kansspelen (Europese Commissie [2004]).  Net omdat er nog over de richtlijn 

wordt onderhandeld, is het niet duidelijk wat het uiteindelijke resultaat zal worden.  Volgens 

de  heer  Vagnhammar  lijkt  het  alleszins  waarschijnlijker  dat  een  aparte  regulering  voor 

13  Dit valt duidelijk af te leiden uit de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak Gambelli 
waarbij heel de argumentatie ondersteund is met verwijzingen naar Europese regelgeving inzake diensten.
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kansspelen  zal  worden  uitgewerkt  dan  dat  ook  deze  markt  volledig  zou  geliberaliseerd 

worden.

Het huidige ontwerp van de richtlijn  vermeldt  ook dat  als een lidstaat  een beperkt  aantal 

gokvergunningen wil blijven toekennen, de selectieprocedure eerlijk en transparant moet zijn 

en dat de vergunningen niet zomaar mogen worden vernieuwd maar dat competitie tussen de 

kandidaten moet mogelijk zijn.   Daarenboven moeten de beperkingen niet-discriminerend, 

noodzakelijk en proportioneel zijn (European Lotteries [2004]).

Als  deze  richtlijn  van kracht  wordt,  zal  ook het  wederkerigheidsprincipe voor kansspelen 

gelden.  Dit houdt in dat de aanbieder van gokspelen alleen moet voldoen aan de regels die 

gelden in de lidstaat waarin hij gevestigd is en dat hij zijn diensten onbeperkt kan aanbieden 

in andere lidstaten.

Momenteel  geldt  dus  alleen  geharmoniseerde  regelgeving  op  het  vlak  van  promotionele 

spelen die gebruik maken van moderne communicatietechnologieën, m.a.w. voor alle andere 

spelen geldt de stelregel van de Europese Unie: goederen of diensten die aan de regelgeving 

van  een  bepaalde  lidstaat  voldoen,  moeten  ook  in  de  andere  lidstaten  aanvaard  worden. 

Nochtans, zoals hierboven reeds even vermeld werd, voorziet de Europese wetgeving dat voor 

bepaalde goederen of diensten waarvoor nog geen geharmoniseerde regeling is getroffen, toch 

beperkingen  kunnen  worden  opgelegd  mits  deze  aan  de  volgende  voorwaarden  voldoen 

(Preter en Dumortier [2002]) 14:

- Als  de  maatregelen  genomen  zijn  in  het  algemeen  belang  (vb. 

consumentenbescherming).

- De maatregelen moeten geschikt zijn om het beoogde doel te verwezenlijken.

- De  maatregelen  moeten  evenredig  zijn  met  het  beoogde  doel 

(proportionaliteitsprincipe).  

In  Europa  zijn  veel  lidstaten  waar  de  gokindustrie  sterk  gereglementeerd  is,  juist  om de 

negatieve effecten van het gokken aan banden te leggen.  Omdat de overheden op die manier 

altijd veel inspraak hebben gehad, kijken ze er niet naar uit om nu een deel van die macht op 

14  Denemarken wou zijn wetgeving aanpassen om de staatsloterij te beschermen tegen nieuwkomers. 
Een  EU-parlementslid  heeft  daarop  de  vraag  gesteld  aan  de  Europese  Commissie  of  dit  een 
handelsbelemmering is of niet. Na onderzoek van het Deense wetsvoorstel bleek dat de aanleiding ertoe 
bestond in het “subsidiëren van de Deense draf- en rensport en voorkomen dat de Deense monopoliehouder  
“Tipstjeneste” klanten verliest” [uit ‘SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0047/03 van Freddy Blak (GUE/NGL.) 
aan de Commissie’ van 21 januari 2003].  Het antwoord op de vraag luidde dan ook dat het voorstel in een 
Europees kader niet gerechtvaardigd was, maar aangezien het op dat moment  nog maar een voorstel betrof 
en dus geen wet, kon de Europese Commissie niet ingrijpen (Europese Commissie [2003]).
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te geven door vrije concurrentie toe te laten.  Net daarom dat de meeste lidstaten  – zo niet 

alle  –   zich  beroepen  op  consumentenbescherming  om hun  eigen  kansspelenmarkt  af  te 

schermen van anderen.

Als een nationale overheid een maatregel neemt die een belemmering kan vormen voor het 

vrije  verkeer,  moet  zij  de  Europese  Commissie  hiervan  op  de  hoogte  brengen 

(notificatieplicht).  Wanneer dit niet gebeurt, kan een nationale rechter door het Europese Hof 

van Justitie verplicht worden om deze maatregel te negeren.  

II.b) Het Europese Hof van Justitie  

Aangezien een geharmoniseerde regelgeving ontbreekt, kan gemakkelijk betwisting ontstaan. 

Sommige privé-aanbieders van kansspelen gaan niet akkoord met het monopolie en kunnen 

beroep  aantekenen  bij  het  Europese  Hof  van  Justitie.   In  het  verleden  zijn  al  meerdere 

klachten neergelegd en heeft meer dan één  aanbieder van kansspelen gepoogd zich op een 

beschermde markt te begeven.  Telkens reageerde de monopolist en soms werd het geschil 

uitgevochten voor het Europese Hof van Justitie.  In al de jaren is dit Hof bij haar standpunt 

gebleven (van Ringelestijn [2003]): 

- Dat  kansspelen  inderdaad  een dienst  zijn  en dus  eigenlijk  moeten genieten  van alle 

voordelen van vrij verkeer.

- Maar dat er wel beperkingen mogen worden opgelegd zolang aan de voorwaarden wordt 

voldaan.

Opmerkingen (European Lotteries [2004]):

* Wel zegt het Hof dat ‘opbrengstbestemming’ geen geldige reden is om regulerend op te 

treden.  Immers dit kan ook door middel van belastingen.  

* Ten  tweede  zegt  zij  ook  dat  een  overheid  die  regulerend  optreedt  en  tegelijk  de 

kansspelenmarkt  uitbreidt,  niet  consequent  is  en  bijgevolg  vrije  marktregels  moeten 

gelden.
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A.III)Belgische wetten  

III.a) Inleiding   

Net omdat de Europese regelgeving momenteel nog beperkt is, zijn kansspelen onderhevig 

aan de wetgeving van de lidstaten.  Ten eerste is er de wet op de kansspelen.  Hierin staat wat 

wel en wat niet mag.  

Volgens de wet is een kansspel:  “Elk spel of weddenschap,waarbij een ingebrachte inzet van 

om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers of  

wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders  

of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs  

bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de  

winstgrootte” (geciteerd uit  Wet van 7 mei op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de 

bescherming van de spelers [1999] – artikel 2).

Tevens voorziet deze wet dat onder voogdijschap van het departement Justitie een commissie 

wordt opgericht die advies over kansspelmateries moet verlenen, beslissingen moet nemen 

aangaande  kansspelvergunningen  en  controle  moet  uitoefenen  op de  kansspelinrichtingen: 

namelijk de Kansspelcommissie.

De wetgever heeft ook voor een aantal uitzonderingen gezorgd.  

1. Weddenschappen op sportresultaten.

2. Loterijen: de Belgische wet maakt een onderscheid tussen kansspelen en loterijen.

3. Gewone gezelschapsspelen of kaartspelen die buiten een kansspelinrichting worden 

uitgeoefend; en ook spelen die zich op kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen 

bevinden  omdat  deze  maar  een  beperkte  inzet  vereisen  en  slechts  een  materieel 

voordeel van geringe aard opleveren.

4. Spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om 

maximaal vijf keer gratis meer te spelen.

De wet maakt ook nog een onderscheid tussen een kansspel en een wedstrijd.  Een wedstrijd 

mag volgens  de wet  wel  georganiseerd  worden  en  een kansspel  niet,  maar  waar  ligt  het 

onderscheid?   Een  wedstrijd  bestaat  erin  dat  de  deelnemer  eerst  een  vraag  juist  moet 

beantwoorden  om  kans  te  maken  op  een  prijs  (informatie  uit  gesprek  met  de  heer 

Vandekerkhove).
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Achtereenvolgens zal ik de wet van 1999 op de kansspelen bespreken, de Kansspelcommissie, 

de wetten op de sportweddenschappen en de Nationale Loterij van België.

III.b) Wet van 1999 op de kansspelen  

Deze wet is een grote verduidelijking tegenover de vroegere wetgeving uit 1902; vanaf nu 

wordt elk spel met een inzet, met minimum één winnaar of verliezer en waarbij de uitslag 

wordt  bepaald  door  het  toeval  (zelfs  al  is  het  bijkomstig),  als  een  kansspel  beschouwd. 

Personen die kansspelen willen aanbieden, dienen in het bezit te zijn van een vergunning.

Er zijn 5 soorten vergunningen.  Er is een vergunning die betrekking heeft op het personeel 

dat werkzaam is in een kansspelinrichting, een andere vergunning betreft de verkoop, verhuur, 

leasing  of  onderhoud  van  kansspeltoestellen.   De  drie  resterende  vergunning  zijn  voor 

verschillende soorten kansspelinrichtingen, respectievelijk klasse I, II en III.

Klasse 1:

Met dit type kansspelinrichting worden de casino’s bedoeld.  Bij wet is vastgelegd dat in 

België maximum 9 casino’s zijn toegelaten15.

Klasse 2:

Hiermee  worden  de  speelautomatenhallen  bedoeld.   Er  mogen  maximum  180  van 

dergelijke kansspelinrichtingen in België worden uitgebaat.  Hierbij dient wel opgemerkt 

dat de lunaparken die op kermissen staan volgens de wet geen kansspelen aanbieden; deze 

vallen namelijk onder uitzondering drie.

Klasse 3:

Dit zijn de drankgelegenheden waar ook aan een kansspel kan worden deelgenomen.  Een 

dergelijke inrichting mag maximum twee bingotoestellen ter beschikking stellen.

15  Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namen, Oostende en Spa zijn 
de  casino’s  die  momenteel  worden  uitgebaat.   Er  zou ook  een negende casino  komen in  het  Brussel 
Hoofdstedelijk Gewest.
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Een  ander  belangrijk  punt  in  de  wet  op  de  kansspelen  zijn  de  maatregelen  die  worden 

opgelegd ter bescherming van de spelers, onder andere:

- Het is voor personen onder de 21 jaar verboden kansspelinrichtingen van klasse I en II 

te betreden

- Speelautomatenhallen mogen niet gevestigd zijn in de buurt van onderwijsinstellingen, 

ziekenhuizen en andere plaatsten die vooral door jongeren worden bezocht

- Er bestaat een lijst waar mensen zich vrijwillig kunnen laten registreren en waardoor 

hun de toegang tot casino’s en speelautomatenhallen wordt ontzegd.

- …16 

III.c) De Kansspelcommissie  

Deze commissie is speciaal in het leven geroepen om een autoriteit te vormen op het gebied 

van kansspelen in België.  Zij moet op verzoek advies kunnen verlenen  en het is haar taak om 

de vergunningen af te leveren en erop toe te zien dat de houders van de vergunning zich aan 

de wet houden (Wet van 7 mei op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming 

van de spelers [1999]).

De commissie is alleen bevoegd voor kansspelen en dus niet voor sportweddenschappen of 

voor loterijen.  Bijgevolg heeft de Kansspelcommissie geen inspraak in de producten van de 

Nationale Loterij omdat deze volgens de wet geen kansspelen organiseert maar wel loterijen. 

Indien de Nationale Loterij van België een nieuw spel zou organiseren dat wel een kansspel 

is,  dan  heeft  de  Kansspelcommissie  hier  wel  inspraak  in  (Wet  tot  rationalisering  van  de 

werking en het beheer van de Nationale Loterij (1) [2002]).

16  Voor  de  volledige  lijst  verwijs  ik  naar  “7  MEI  1999.  -  Wet  op  de  kansspelen,  de 
kansspelinrichtingen  en  de  bescherming  van  de  spelers  (1)   HOOFDSTUK  IV  -  Maatregelen  ter 
bescherming van spelers en gokkers”
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III.d) Wetgeving op de weddenschappen  

Er zijn meerdere wetten van toepassing op weddenschappen.  Allereerst moet een onderscheid 

worden gemaakt tussen weddenschappen in het algemeen en paardenweddenschappen.

d.i) Paardenweddenschappen   

(Het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen [1965])

Om paardenweddenschappen te mogen organiseren (zowel met onderlinge notering als met 

vaste notering) heeft men een vergunning nodig van de federale Minister van Financiën.

Bij  paardenrennen in het buitenland laat de wet alleen toe om weddenschappen met vaste 

notering te organiseren.

Voor Belgische paardenrennen kunnen zowel weddenschappen met vaste als met onderlinge 

notering ingericht worden.

d.ii) Andere weddenschappen   

Bij sportweddenschappen is er een belangrijk onderscheid.  Enerzijds zijn er weddenschappen 

waar de spelers het tegen elkaar opnemen, de pari-mutual spelen of onderlinge notering, en 

waarbij de organisator alleen de spelers bij elkaar brengt en dus geen risico neemt.  Voor deze 

dienst rekent hij wel een percentage aan.  Anderzijds zijn er de spelen waar de organisator wel 

risico neemt: fixed-odd-spelen met vaste winstprijzen of weddenschappen bij vaste notering. 

Afhankelijk van welke methode gebruikt wordt is een andere wet van toepassing.  

Weddenschappen met vaste notering

Hier is dezelfde wet als bij de paardenrennen van toepassing, namelijk  het Wetboek van de 

met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen [1965], maar deze wet verwijst niet 

specifiek naar weddenschappen op evenementen of andere sporten dan paardenrennen.  Het 

aanbieden van dergelijke weddenschappen is dus totaal vrij.  De organisator dient wel aan te 

geven  dat  hij  dergelijke  weddenschappen  inricht,  maar  verder  heeft  hij  geen  vergunning 

nodig.
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Weddenschappen met onderlinge notering

Sportweddenschappen met onderlinge notering

Deze  weddenschappen  vallen  onder  de  “Wet  betreffende  de  aanmoediging  van  de 

lichamelijke  opvoeding,  de  sport  en  het  openluchtleven  en  het  toezicht  op  de 

ondernemingen  die  wedstrijden  van  weddenschappen  op  sportuitslagen  inrichten” 

[1963]17.  Dit is een gemeenschapsbevoegdheid en personen die dergelijke spelen willen 

inrichten moeten eerst een vergunning aanvragen bij BLOSO of ADEPS (respectievelijk 

voor  Vlaanderen  en  Wallonië)  waarbij  de  Gemeenschapsminister  van  Sport   de 

beslissing aangaande de vergunning neemt (Minet e.a. [2004(2)]).

Weddenschappen op evenementen met onderlinge notering

Het betreft hier weddenschappen op evenementen zoals de verkiezing van Miss België. 

Alhoewel  dit  geen  sportevenement  is,  kunnen  nochtans  ook  weddenschappen  erop 

worden aangegaan.  Voor dergelijke weddenschappen bepaalt de Belgische wet niets.

III.e) De Nationale Loterij van België  

e.i) Redenen voor een monopolie  

Ondanks de toenemende privatisering in België blijft de Nationale Loterij een buitenbeentje 

omdat de gokproblematiek een maatschappelijk probleem is en de politiek hierin inspraak wil 

behouden.  

In België heeft  de overheid ervoor gezorgd dat de Nationale  Loterij  een monopolie  heeft 

inzake het aanbieden van kansspelen.  Dit heeft verschillende redenen:

- Ten eerste om te voorkomen dat malafide figuren andere mensen zouden bedriegen 

door oneerlijke trekkingen te organiseren.

- Ten tweede had de Loterij de opdracht om kansspelen aan te bieden maar moest ze 

excessief gedrag voorkomen.

- Ten  derde  diende  de  winst  die  de  erkende  loterij  maakte  als  aanvulling  voor  de 

staatskas.

17  Deze  wet  zegt  duidelijk  dat  niemand  weddenschappen  op  sport  mag  inrichten  tenzij  met 
toestemming van de Minister van Sport.  De wet maakt geen onderscheid tussen onderlinge notering en 
vaste notering. Toch wordt deze wet alleen toegepast voor sportweddenschappen met onderlinge notering 
(informatie verkregen van Dhr. Callu, deskundige bij de Kansspelcommissie). 
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Een vierde mogelijke reden waarom een land een nationale loterij zou oprichten zijn cross- 

border  sales.   Dit  betekent  dat  mensen  loterijbiljetten  in  een  ander  land  gaan  kopen  en 

zodoende betekent dit een uitstroom van geld.  Onder andere in Groot-Brittannië is dit een 

reden geweest om een staatsloterij op te richten (Walker [1998]).  

e.ii) Toekomst   

De Nationale Loterij heeft als belangrijkste doel de goklust te kanaliseren.  In het verleden is 

dit  altijd  goed  gelukt  door  enerzijds  spelen  aan  te  bieden  die  de  mensen  aanspraken  en 

anderzijds door een effectieve wetgeving die ervoor zorgde dat zij een monopolie had zodat 

gokkers alleen terecht konden bij de Nationale Loterij.

Maar  nu  wordt  de  markt  door  de  opkomst  van moderne  technologieën  groter  en  komen 

nieuwe aanbieders op de markt.   Daarom hebben de Nationale  Loterij  en de wetgever al 

enkele stappen ondernomen om zich aan te passen.

e.iii) Omvorming   

De Nationale Loterij werd in 2002 omgevormd tot een naamloze vennootschap van publiek 

recht  om  sneller  over  bepaalde  acties  te  kunnen  beslissen.   Maar  tegelijk  heeft  zij  een 

belangrijke reputatie inzake kwaliteit op te houden; zo is voor elke uitgave van een nieuw spel 

een Koninklijk Besluit noodzakelijk.  

e.iv) Ontwikkeling van een nieuw spel of aanpassing van een bestaand spel  

Om een grote speler te worden of te blijven is het in de economie belangrijk om een snelle 

beslissing  te  kunnen  nemen  om  op  de  veranderende  markt  te  reageren.   Zodra  een 

mogelijkheid zich aanbiedt, moet een bedrijf hierop kunnen inspelen door een nieuw product 

te maken of door een reeds bestaand product aan te passen.

Hoe snel kan de Nationale Loterij reageren?

Twee  procedures  zijn  mogelijk:  één  met  inschakeling  van  de  Kansspelcommissie  en  één 

zonder.  Het verschil tussen beide procedures zit in het onderscheid dat de wet maakt tussen 

loterijen en kansspelen.
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In de wet staat expliciet dat de Kansspelcommissie alleen bevoegd is voor kansspelen (Wet op 

de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (1) [1999]), m.a.w. 

als de Nationale Loterij een nieuw spel wil organiseren dat onder de noemer “loterij” valt, is 

de Kansspelcommissie niet bevoegd om hierop toezicht te houden; als de Nationale Loterij 

daarentegen een nieuw spel organiseert dat onder de noemer “kansspel” valt, dan moet de 

Kansspelcommissie wel in de procedure tot goedkeuring worden opgenomen.

(Voor een detailoverzicht van de procedures verwijs ik naar Bijlage III)

In  beide  gevallen blijkt  de  besluitvorming meer  tijd  in  beslag te  nemen bij  de  Nationale 

Loterij dan bij een privé-onderneming.  Dit is een concurrentieel nadeel.  Aan de andere kant 

weet  de  speler  dat  de  Nationale  Loterij  sterk  gecontroleerd  wordt  waardoor  zij  meer 

vertrouwen inboezemt.  Dit is dan weer een concurrentieel voordeel.

e.v) Uitbreiding van het monopolie  

Ten tweede  heeft  de  wetgever  gepoogd het  monopolie  uit  te  breiden  zodat  de  Nationale 

Loterij ook het alleenrecht zou hebben op spelen via moderne communicatiemiddelen.

Maar het aanbieden van kansspelen betreft een dienst en in principe mag het vrij verkeer van 

diensten in de EU niet worden beperkt.  Alleen in uitzonderlijke gevallen is dit toegestaan (zie 

hiervoor) voor zover de juiste procedure wordt gevolgd (waaronder de notificatieplicht).  Bij 

de aanpassing van deze wet is dit niet gebeurd.  Uiteindelijk heeft de Belgische wetgever dit 

ingezien  en  de  wet  aangepast.   Nu is  er  sprake  van ‘het  recht  om loterijen,  kansspelen, 

weddenschappen  en  wedstrijden  via  moderne  communicatietechnieken  te  organiseren’. 

Zodoende geldt  het monopolie  van de Nationale Loterij  niet  voor de moderne technieken 

zoals internet, SMS en digitale televisie.

III.f) Besluit voor België  

De Nationale Loterij bezit een monopolie voor het organiseren van loterijen, maar niet voor 

verschillende  andere  vormen  van  kansspelen,  zoals  weddenschappen  en  kansspelen  in  de 

wettelijke betekenis.   

Toch wordt het aanbod op de Belgische markt beperkt; enerzijds doordat een aanbieder van 

kansspelen  verplicht  is  in  het  bezit  te  zijn  van een vergunning en anderzijds  doordat  het 
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verboden  is  om  kansspelen  via  moderne  communicatietechnieken,  zoals  het  internet,  te 

organiseren (behalve voor weddenschappen en promotionele spelen).  Op deze manier tracht 

de  Belgische  overheid  zoveel  mogelijk  te  voorkomen  dat  buitenlandse  aanbieders  de 

Belgische markt betreden.   

Indien  een  buitenlandse  kansspelonderneming  toch  probeert  de  Belgische  ingezetenen  te 

benaderen  via  moderne  communicatietechnieken,  kan  een  klacht  worden  ingediend. 

Aangezien  het  deelnemen  aan  het  kansspel  gebeurt  op  Belgisch  grondgebied  (vb:  via 

internet), en een Belgische rechter zaken mag behandelen vanaf dat één van de ‘constitutieve 

bestanddelen’ van het misdrijf geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op Belgisch grondgebied, is 

een Belgische rechtbank dus bevoegd een uitspraak te doen. 

III.g) Waar staat de Nationale Loterij van België in het Europees kader?  

De Nationale Loterij heeft als primaire doelstelling de goklust te kanaliseren, wat ook een 

geldige reden vormt om een monopolie te rechtvaardigen.

Mogelijk  zal  zij  haar  gamma uitbreiden met spelen via moderne communicatietechnieken 

(Nationale Loterij [2004]) om te voorkomen dat spelers zich naar andere (al dan niet illegale) 

aanbieders zouden wenden.  Enerzijds breidt  zij  haar gamma uit  waardoor het  monopolie 

vervalt,  anderzijds  doet  zij  dit  om ook  op  dit  deel  van  de  markt  de  goklust  te  kunnen 

kanaliseren.  Of dit een geldige reden is, moet het Hof uitmaken.  

De Belgische regering heeft bij het opstellen van de wet die in een monopolie voor kansspelen 

via moderne communicatietechnieken voorziet, aan haar notificatieplicht verzuimd.  Deze wet 

houdt  immers  een beperking in  op het  vrij  verkeer  van diensten en bijgevolg had zij  dit 

moeten melden aan de Europese Commissie.  

Wegens  deze  nalatigheid  kon  het  monopolie  op  kansspelen  via  moderne 

communicatietechnieken  gemakkelijk  worden  aangevochten.   Ook de  Belgische  wetgever 

erkende deze fout en heeft ondertussen in de wet ‘het monopolie’ veranderd door ‘het recht’.
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Besluit

- Het monopolie van de Nationale Loterij is gerechtvaardigd waar het offline producten 

betreft, tenzij een rechter zou beslissen dat de hoofdreden voor het monopolie niet het 

algemeen belang is.

- Op het  gebied van moderne communicatiemiddelen heeft  de Nationale  Loterij  van 

België geen monopolie.

A.IV) Andere rechtspraak die invloed heeft  

De  wereldhandelsorganisatie  WTO  (World  Trade  Organisation)  streeft  ernaar  de 

wereldhandel  zo  efficiënt  mogelijk  te  laten  verlopen  en  dus  zoveel  mogelijk 

invoerbeperkingen  te  neutraliseren.   Maar  geldt  die  doelstelling  ook  voor  producten  die 

schadelijk  voor  de  maatschappij  kunnen zijn,  zoals  gokproducten?  Volgens  twee  landen 

(Antigua en Barbuda) wel en zij hebben beslist om gokspelen aan te bieden aan de inwoners 

van  de  VSA.   Volgens  Washington  ondermijnen  dergelijke  “cross-border  operations”  de 

maatregelen  van de nationale  overheid  om de negatieve effecten van kansspelen tegen te 

gaan.  Bijgevolg heeft Washington zijn grenzen gesloten voor deze gokproducten.

Volgens Antigua en Barbuda is dit een schending van het vrijhandelsverdrag en hebben zij 

dan ook een klacht neergelegd bij het WTO (s.n. [2003]).  Afhankelijk van de uitspraak zal de 

hele handel in kansspelen radicaal veranderen.  

A.V) Praktisch  

Welke wetgeving geldt voor welke spelen?

Voor kansspelen in casino’s, speelautomatenhallen en cafés is het duidelijk dat de Belgische 

wet op de kansspelen van 1999 geldt.  Voor sportweddenschappen is er ook weinig discussie 

en voor de spelen van de Nationale Loterij geldt de aparte “wet tot rationalisering van de 

werking en het beheer van de Nationale Loterij (1)” van 2002.

Alleen over de spelen waarmee de massa het meest wordt geconfronteerd, die op televisie, 

radio of bij aankoop van een product, kunnen onduidelijkheden bestaan.  Dit zijn namelijk 
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promotionele  acties:  zij  worden  immers  georganiseerd  om  de  aandacht  op  een  bepaalde 

zender of product te vestigen.

Zijn deze spelen toegelaten?

In de rechtspraak geldt een hiërarchie: de Europese wetgeving heeft voorrang op die van een 

lidstaat (in dit geval België).

Ten eerste moet men nagaan of bij het spel moderne communicatiemiddelen (zoals internet of 

SMS) zijn betrokken.  In dit geval moet men ook kijken of een inzet is vereist.

Als het  spel  zonder inzet  wordt  gespeeld,  geldt  de Europese e-commerce richtlijn.   Maar 

vanaf wanneer spreekt men van een inzet?

De wetgever gaat ervan uit dat er een inzet is zodra de kostprijs om deel te nemen groter is 

dan  de  normale  transactiekosten.   Bijvoorbeeld  als  alleen  maar  een  formulier  met  een 

antwoord wordt ingediend, mag helemaal geen sprake zijn van enige gelduitwisseling.  Bij 

een wedstrijd via moderne communicatietechnieken is sprake van een inzet als de kostprijs 

om het antwoord door te geven groter is dan de normale prijs (vb. via telefoon zijn dat dan de 

normale  gesprekskosten;  het  gebruik  van  een  betaalnummer  is  wel  een  inzet;  dezelfde 

redenering  gaat  op  voor  SMS).   In  Tongeren  is  een  rechtszaak  aangespannen  omdat  het 

deelnemen aan een wedstrijd per SMS de speler €1 kostte.  De aanbieder van de wedstrijd is 

hiervoor  veroordeeld  en  deze  uitspraak  is  later  in  beroep  door  het  Hof  van  Beroep  van 

Antwerpen bevestigd (informatie gekregen tijdens een gesprek met de heer Swolfs, Adjunct-

Adviseur bij de Kansspelcommissie).  Nochtans kunnen organisatoren aanvoeren dat de extra 

kostprijs  die  de  speler  betaalt  uitsluitend  dient  om  de  kosten  te  compenseren  die  de 

organisator moet maken om de wedstrijd in te richten.  Deze extra kosten voor de spelers gaan 

dus niet  naar  een inzet18.   Tijdens het gesprek met  de heer Swolfs  werd duidelijk  dat  de 

Kansspelcommissie vooral wedstrijden met een kostprijs vanaf €1 of hoger viseert.

Algemeen kan gesteld worden dat een promotioneel spel via moderne communicatiemiddelen, 

waarbij de kostprijs om deel te nemen kleiner is dan €1 onder de e-commerce richtlijn valt en 

dus is toegelaten.

18  In  “L'Echo  de  la  Bourse”  (s.n.  [2004])  werd een  vergelijking tussen  de  drie  Belgische GSM-
operatoren gemaakt. Bij SMS-spelletjes die gebruik maken van een betaalnummer gaat meer dan 50% van 
de verzendingskosten naar de GSM-operator.  Het resterende bedrag gaat naar de organisator, maar meestal 
maakt deze ook nog gebruik van een derde partij die gespecialiseerd is in dergelijke acties en de ingezonden 
SMS’en kan filteren.  Het argument dat de hogere verzendingskosten dienen om de organisatiekosten te 
compenseren, is dus niet uit de lucht gegrepen.  Het is alleen nog de vraag of een rechter deze argumentatie 
zal  volgen.   Voor gewone reclamecampagnes  moet  een bedrijf  immers  ook een budget  besteden en  in 
essentie is het opzetten van een promotioneel spel niets anders dan een reclameactie.
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Bij een inzet van €1 of hoger moet worden nagegaan of het een kansspel is of niet.  Bij veel 

van deze promotionele spelen wordt immers een vraag gesteld en alleen zij  dit  het goede 

antwoord geven, maken een kans om iets te winnen.  Hoewel strikt genomen dergelijke spelen 

voldoen aan de wettelijke definitie  van een kansspel  (er  is  immers  toeval  dat  beslist  wie 

uiteindelijk wint en wie niet), heeft de Belgische wetgever hier toch een onderscheid gemaakt. 

Net  als  bij  weddenschappen  gaat  hij  ervan  uit  dat  de  speler  het  resultaat  enigszins  kan 

beïnvloeden.  Een wedstrijd mag volgens de wet wel georganiseerd worden en een kansspel 

niet, maar het onderscheid kan heel vaag zijn.  Immers: hoe moeilijk moet de vraag zijn? 

Tijdens  TV-programma’s  wordt  een  vraag  aan  de  kijkers  voorgelegd  die  daarop  kunnen 

antwoorden per SMS.  Het antwoord zelf  is  vaak vermeld tijdens het programma (dat op 

video kan  worden  opgenomen om meermaals  te  bekijken  of  of  soms de  dag erna  wordt 

herhaald  (vb.  Vlaanderen  Vakantieland  op  VRT:  zaterdag  om  18.10  uur  en  zondag  de 

herhaling om 17.10 uur [televisieprogrammering geraadpleegd op 5 mei 2005])19.  In andere 

gevallen  worden  krasbiljetten  uitgegeven  waarop  men  het  antwoord  op  een  vraag  moet 

wegkrabben terwijl het antwoord terug te vinden is op het krasbiljet zelf (vb. toen Texaco zijn 

100-jarige bestaan vierde).  In deze gevallen is de vraag  veeleer een formaliteit en kan men 

niet echt spreken van een wedstrijd, maar neigt het meer naar een vermomde vorm van een 

kansspel.

Steeds vaker duiken deze vormen van wedstrijden (of kansspelen) op, een duidelijke vorm 

van concurrentie voor de Nationale Loterij.  Dit fenomeen leidt er ook toe dat de Nationale 

Loterij haar taak om de goklust te kanaliseren niet meer naar behoren kan uitoefenen.  Met 

deze  vermomde  kansspelen  zijn  immers  andere  aanbieders  opgedoken  waar  gokkers 

terechtkunnen.  Om zich van deze concurrentie te ontdoen, dient de Nationale Loterij soms 

een klacht in tegen de spelorganisator, evenwel altijd rekening houdend met de beperking dat 

alleen kansspelen door de wet verboden zijn.  

Als  geen  gebruik  wordt  gemaakt  van  moderne  communicatiemiddelen  moet  ook  worden 

nagegaan of er sprake is van een inzet.  Als er geen inzet is, is er ook geen sprake van een 

kansspel en is het dus toegelaten.

19  Deze spelen maken gebruik van een betaalnummer waarbij de kostprijs lager is dan €1.  Hoewel de 
Kansspelcommissie vooral een kostprijs van meer dan €1 viseert, kan men volgens de letter van de wet toch 
zeggen dat uitgaven om deel te nemen hoger zijn dan de normale transactiekosten.  Bijgevolg zou ook tegen 
deze spelen een klacht neergelegd kunnen worden. 
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Indien er wel een inzet is (dit wil zeggen wanneer de kostprijs of uitgave om deel te nemen 

groter is dan de normale transactiekosten; vb. meer betalen dan de postzegel die vereist is), 

dan dienen dezelfde stappen als hierboven ondernomen te worden: nagaan of het een kansspel 

of een wedstrijd is, en indien het een wedstrijd is, de moeilijkheidsgraad van de vraag nagaan.

A.VI) Schematisch overzicht van de situatie in België   

Ter verduidelijking van de bovenvermelde uiteenzetting, heb ik een schema opgesteld op de 

volgende pagina (figuur IV-1) met een antwoord op de volgende vragen:

- Welke spelen zijn toegelaten?

- Hoe moet men nagaan welke wetgeving voor welke spelen geldt?
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Figuur IV-1: Schematisch overzicht van welke spelen zijn toegelaten.
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HOOFDSTUK V : DE BELGISCHE KANSSPELENMARKT

A.A.Inleiding  

Dit  hoofdstuk  behandelt  het  aanbod  en  de  vraag  op  de  Belgische  markt;  met  vooral  de 

typische  kenmerken  van  bepaalde  producten.   Voor  een  algemene  bespreking  van  de 

kansspelen verwijs ik naar ‘Bijlage I’.

Zoals eerder vermeld, bestaan er enorm weinig gegevens over de vraag naar kansspelen.  Om 

enigszins  een  overzicht  te  creëren,  worden  gegevens  uit  verschillende  studies  bij  elkaar 

gebracht,  en waar mogelijk ook vergeleken.   Over bepaalde vragen heb ik helemaal  geen 

informatie gevonden.  Daarom heb ik aan de hand van een zelfgemaakte enquête getracht 

hierop een antwoord te zoeken (zie Bijlage IV)20. 

A.B.Kansspelen volgens de traditionele manier  

Algemeen

Wat is de houding van de meeste mensen tegenover kansspelen?

Dit is belangrijk wanneer vraag en aanbod elkaar moeten vinden.  Er is geen externe bron 

gevonden die hierover informatie levert, maar uit de eigen studie blijkt dat de meeste mensen 

van mening zijn dat de kansspelenmarkt (nummerspelen, krasspelen, casino’s, promotionele 

spelen en sportweddenschappen) vrij moet zijn, mits een duidelijke regulering.  Dus ook voor 

die spelen die momenteel bijna uitsluitend door de Nationale Loterij van België op de markt 

worden gebracht, zoals nummerspelen en krasbiljetten, geeft men aan dat er een vrije markt 

zou moeten bestaan.  (Voor de berekeningen verwijs ik naar Bijlage V – onderzoeksvraag 1).

Eénzelfde reglementering is nochtans niet voor alle spelen gewenst.  Voor krasbiljetten en 

promotionele spelen gaven de respondenten aan een gelijke mate van regulering te willen en 

20  De gegevens uit de eigen studie lenen zich tot meer onderzoek dan hetgeen in Bijlage IV staat. Ik 
heb ervoor gekozen om zoveel  mogelijk externe  bronnen en representatieve studies te gebruiken en de 
eigen, niet-representatieve, studie alleen te gebruiken voor het beantwoorden van vragen die in de externe 
bronnen niet aan bod kwamen.
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ook voor nummerspelen en sportweddenschappen vragen ze een even strikte wetgeving, maar 

tussen deze twee groepen maken ze een onderscheid.  De eerste groep zou een minder strenge 

regulering  moeten  krijgen  dan  de  tweede.   Casino’s  zouden  nog  strikter  moeten 

gereglementeerd worden.  In een schema geeft dit: 

krasbiljetten   =  promotionele  spelen  <  nummerspelen   =  sportweddenschappen  < 

casino’s

Deze mening  houdt  soms verband  met  de  leeftijd,  maar  niet  altijd;  wanneer  er  toch  een 

correlatie met sommige spelen is gevonden, is deze bijzonder klein.

Correlatie 
Nummerspelen met leeftijd 0,042
Krasbiljetten met leeftijd 0,069
Casino’s met leeftijd Geen verband
Promotionele spelen met leeftijd 0,060
Sportweddenschappen met leeftijd Geen verband

Hieronder worden vraag en aanbod voor de verschillende soorten kansspelen verder in detail 

besproken.

Trekkingsproducten

Het aanbod in België

Het  aanbod  aan  trekkingsproducten  in  België  wordt  bijna  uitsluitend  geleverd  door  de 

Nationale  Loterij.   Trekkingsspelen  die  niet  door  de  Belgische  staatsloterij  worden 

georganiseerd zijn eerder lokaal en sporadisch, zoals een tombola of kienen.
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Het aanbod van de minder frequent voorkomende spelen

Het aanbod van tombola’s op de Belgische markt

Dit spel wordt eerder lokaal en sporadisch georganiseerd.  Bijgevolg is het aanbod klein. 

Tevens is er weinig variatie in het spel, zodanig dat alle kenmerken die ook in ‘Bijlage I’ 

vermeld zijn, in die vorm op de Belgische markt zijn terug te vinden.

Het aanbod van kienen op de Belgische markt

Dit  spel  wordt  vooral  lokaal  (meestal  op  gemeentelijk  vlak)  en  eerder  sporadisch 

georganiseerd en wordt beschouwd als een loterij21.  Volgens Minet e.a.  [2004(2)] is het 

vooral populair in de provincie Limburg.

Hieronder volgt een bespreking van de producten die een belangrijk marktaandeel hebben, 

namelijk Lotto, Keno, Joker, Pick 3 en Euromillions.  Alle vijf zijn deze producten uitgegeven 

door de Nationale Loterij.  

Het aanbod van Lotto op de Belgische markt

    (website Nationale Loterij [geraadpleegd op 2 juli 2003] )

In België wordt Lotto aangeboden door de Nationale Loterij.  De trekking gebeurt zonder en 

er wordt gebruik gemaakt van genummerde ballen.  De speler moet uit een serie van 1 t.e.m. 

42, 6 verschillende getallen kiezen; vb 5, 8, 16, 21, 29, 38, 41.

Er wordt ook een extra 7de bal getrokken.  Dit is een bonusbal.  De juiste combinatie van 5 

getrokken getallen plus de bonus geeft recht op een prijs die groter is dan wanneer iemand 

alleen 5 juiste cijfers heeft en kleiner is dan voor iemand die de 6 eerste juist had.

De Nationale Loterij voorziet in vier soorten speelformulieren.  Afhankelijk van het formulier 

betaalt men meer en mag men meer nummers aankruisen (6, 7, 8, 9 of 10).  Om zo zijn kansen 

te vergroten.  Als de speler zijn formulier onvolledig heeft  ingevuld qua aantal nummers, 

wordt het formulier automatisch vervolledigd door een computer (ad random).

21  Een  vergunning  van  de  regionale  overheid  is  vereist.   Als  het  op  gemeentelijk  vlak  wordt 
georganiseerd, is dit het gemeentebestuur; als het op grotere schaal wordt georganiseerd, is toestemming van 
de provincie nodig (zie ook deel 5)
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De speler kan kiezen om eenzelfde combinatie te laten gelden voor meerdere trekkingen: 1, 2, 

4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen.

In België wordt de winst als volgt verdeeld:

 € 2,5 voor iedereen die drie juiste nummers heeft.

 Voor de resterende prijzenpot, geldt volgende verdeling:

- 45% voor winnaars met 6 juiste nummers.  

- 10% voor diegenen die er 5 juist hebben plus de extra bal.

- 20% voor die met 5 juiste nummers.

- 25% voor die met 4 juiste nummers.

Tevens geldt in België dat bij een rollover22 de prijs wordt bijgeteld bij de prijzenpot voor 6 

juiste nummers van de volgende trekking; en dus niet verdeeld wordt over de verschillende 

percentages.

Het aanbod van Keno op de Belgische markt

    (website Nationale Loterij [geraadpleegd op 2 juli 2003] )

Dit  spel  wordt  aangeboden  door  de  Nationale  Loterij,  maar  kan  tevens  voorkomen  als 

casinospel.

Wat betreft  Keno aangeboden door de Nationale Loterij  kan de speler  1 tot  10 nummers 

kiezen en de inzet van het spel staat gelijk aan de kostprijs van een biljet.  Hij kan €1,25 

betalen en bij winst krijgt hij dan 1 maal de prijs uitbetaald.  Maar als hij €2,50 betaalt, krijgt 

hij bij winst 2 maal de prijs.  (andere mogelijkheden zijn: €5 - 4 maal ; €7,5 - 6 maal ; €10 - 8 

maal ; €12,5 - 10 maal).

Voor Keno in de casino’s geldt het zelfde principe, maar kunnen de inzet en winst variëren.

Het aanbod van Joker op de Belgische markt 

    (website Nationale Loterij [geraadpleegd op 2 juli 2003] )
22  Rollover:  Wanneer  in  de  vorige  trekking  geen  enkele  speler  exact  de  juiste  combinatie  heeft 

gemaakt, dan wordt de prijs die normaal zou worden uitgekeerd, bijgeteld bij de speelpot van de volgende 
trekking (zie ook Bijlage I).
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Met het Lotto-formulier kan tegelijk worden deelgenomen aan Joker.  Voor dit spel geldt 

hetzelfde principe als bij Lotto, maar de combinatie wordt hier volledig door de computer 

bepaald.  

Het  grote  verschil  met  Lotto  is  dat  Joker  een  fixed-odd  spel  is.   Er  gelden  dus  geen 

percentages,  maar  de  winstprijzen  zijn  vooraf  gekend.   Tevens  gebeurt  de  trekking  met 

teruglegging.

Dit spel is een mengeling van tombola en lotto.  Enerzijds kan de speler zijn nummers niet 

zelf kiezen, maar anderzijds is er wel het principe dat prijzen worden uitgedeeld aan de hand 

van het aantal getrokken nummers die overeenkomen met het eigen nummer.

Het aanbod van   Pick 3   op de Belgische markt   

    (website Nationale Loterij [geraadpleegd op 2 juli 2003] )

Pick 3 is een variant op Keno.

De speler kiest driemaal een cijfer tussen 0 en 9.  Dan volgt de keuze van het spel zelf: is het 

voldoende dat de cijfers overeenkomen, zelfs indien ze in wanorde staan; of moet ook de 

volgorde juist zijn?  Er kan ook worden gespeeld naar de juistheid van de eerste 2 cijfers of de 

laatste 2.  Afhankelijk van de gekozen optie verhoogt de prijs bij winst.

Het aanbod van Euromillions op de Belgische markt 

    (website Nationale Loterij [geraadpleegd op 29 maart 2005] )

Euromillions hanteert het lottoprincipe en wordt door verschillende staatsloterijen te samen 

georganiseerd.  Hierdoor neemt de prijzenpot toe.  De speler moet 5 nummers uit een reeks 

van 50 aankruisen en daarbovenop nog eens 2 uit bijkomende reeks van 9.  Wekelijks is er 

een trekking.

De vraag in België
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De enige informatie die ik over de verkoop van trekkingsspelen in België heb gevonden, staat 

in een studie van Censydiam, welke vertrouwelijke informatie van de Nationale Loterij is.

Krasbiljetten

Het aanbod in België

Krasbiljetten zijn gokproducten waarbij de speler een biljet koopt waarop hij een laagje moet 

wegkrabben en afhankelijk van wat zich hieronder bevindt, heeft hij gewonnen of verloren; 

met hetzelfde procédé kunnen verschillende soorten spelen gemaakt  worden.   In Amerika 

wordt een bepaald ontwerp maar een korte periode gebruikt, waarna men overstapt naar een 

nieuw  ontwerp  (Clotfelter  en  Cook  [1989]).   Dit  in  tegenstelling  tot  België,  waar 

verschillende ontwerpen naast mekaar bestaan, maar die allemaal een lang leven beschoren 

zijn.  Volgens Clotfelter en Cook [1989] leidt dit er toe dat mensen gewoon raken aan een 

bepaald spel.  Ze kopen dit niet meer omdat ze zich er toe aangetrokken voelen, maar wel 

omdat ze er aan verknocht/verslaafd zijn geworden.  

In België brengt hoofdzakelijk de Nationale Loterij die krasbiljetten op de markt.  Op hun 

website [geraadpleegd op 2 juli 2003] ziet men dat er in België verschillende ontwerpen naast 

elkaar bestaan.  Zo bijvoorbeeld een spel waarbij men een bepaalde som moet bereiken met 

cijfers die men wegkrast (21), of een ander waarbij men minstens tweemaal een zelfde teken 

moet tegenkomen (Astro),....   Soms liggen de prijzen vast zoals bij 21, in andere gevallen 

moet men nog een vakje wegkrabben op het biljet om zijn prijs te ontdekken; soms bestaat de 

prijs alleen uit geld en bij andere spelen zijn de winstprijzen van materiële aard, zoals een 

auto (vb. bij Cabrio) of een reis (vb. bij Corso).  Nog een verschil tussen spelen is het feit dat 

prijs soms integraal wordt uitbetaald en bij andere in schijven (vb. bij Win For Life ontvangt 

men elke maand €1000, en dit zijn hele leven lang).

De vraag in België
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Ook over de vraag naar krasbiljetten in België kan ik niets meedelen.  De enige informatie die 

ik over de verkoop van krasbiljetten heb gevonden, staat in een studie van Censydiam, welke 

vertrouwelijke informatie van de Nationale Loterij is.

Weddenschappen

Het aanbod in België

Volgens sommigen zijn weddenschappen geen echte kansspelen, toch speelt het toeval een 

belangrijke rol en is het dus een vorm van concurrentie voor de Nationale Loterij.  Gezien het 

geringe aantal deelnemers aan dergelijke wedstrijden in het verleden, werd er weinig rekening 

mee gehouden.  Nu de interesse voor deze spelen echter toeneemt, kan de bedreiging groter 

worden (Terzake op Canvas [23 maart 2005]).

In hoofdstuk IV werd duidelijk dat er in België een onderscheid bestaat tussen paarden- en 

andere weddenschappen en tussen onderlinge en vaste notering.  Dit komt eveneens tot uiting 

in het aanbod op de Belgische markt.

Binnenlandse paardenrennen

De renbaanmaatschappijen zijn bij wet gemachtigd om op de renbaan zelf weddenschappen 

met  onderlinge  notering  te  organiseren  (Wetboek  van  de  met  de  inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen [1965]).  Tevens zijn er op de renbanen individuele bookmakers die 

voorzien in weddenschappen tegen vaste notering (Minet e.a.  [2004(2)]).

Buiten de renbanen mogen alleen onderlinge weddenschappen afgesloten worden; het is de 

Pari Mutuel Urbain (PMU) die deze weddenschappen organiseert (Minet e.a.  [2004(2)]).  Zij 

maakt gebruik van de kantoren van de ondernemingen TFBelge, Ladbrokes, Dumoulin en 

Vincennes om de weddenschappen te innen.

Buitenlandse paardenrennen
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Alleen weddenschappen bij notering worden door de wet toegelaten (dit zijn weddenschappen 

met vaste notering of met de onderlinge notering die geldt op de renbanen in het buitenland). 

Het zijn opnieuw die vier ondernemingen TFBelge, Ladbrokes, Dumoulin en Vincennes waar 

men in België dergelijke weddenschappen kan afsluiten (Minet e.a. [2004(2)]).

Hoewel  in  het  rapport  de  nadruk  wordt  gelegd  op  de  kantoren  van  de  verschillende 

ondernemingen waar men kan wedden, blijkt  dat Ladbrokes ook toestaat  via  zijn website 

online te gokken op paardenraces en op verschillende andere evenementen.

Het zijn niet alleen de bovenstaande ondernemingen die dergelijke weddenschappen inrichten, 

ook op de site van MrBookmaker.com wordt de mogelijkheid geboden online te wedden.

Andere weddenschappen

Hier is er ook een verschil tussen vaste en onderlinge notering.

Onderlinge notering

Alleen de onderneming ‘Prono’ richt  in  België  onderlinge weddenschappen in.   Hiervoor 

werkt zij samen met Cocentra, PMU en TFBelge.  Tevens kan men bij Prono ook via het 

internet deelnemen (Minet e.a.  [2004(2)]).

Vaste notering

Deze vorm van weddenschappen wordt  door  verschillende  ondernemingen  georganiseerd: 

TFBelge, Dumolin, Vincennes, Ladbrokes, Belgabet, SSP, MrBookmaker.com, Promofoot,… 

(Minet e.a.  [2004(2)]).

Conclusie aanbod van sportweddenschappen

Op  paardenrenbanen  kan  men  onderlinge  weddenschappen  afsluiten  bij  de 

renbaanmaatschappijen  en  weddenschappen  tegen  vaste  notering  bij  de  verschillende 

bookmakers die er zijn.

Buiten de renbanen komen telkens dezelfde namen terug, zowel voor weddenschappen op 

paardenrennen als voor onderlinge en vaste notering bij andere sportweddenschappen: PMU, 
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TFBelge,  Ladbrokes,  Dumoulin  en  Vincennes.   Alleen voor  de  vaste  notering  bij  andere 

sportweddenschappen zijn er nog verschillende andere aanbieders.

De vraag in België

De vraag naar sportweddenschappen

Informatie  over  de deelnames aan sportweddenschappen in België staat  in een studie van 

Censydiam, welke vertrouwelijke informatie van de Nationale Loterij is.

In  een  uitzending  van  Terzake  op  Canvas  (23  maart  2005) werd  aangegeven  dat 

sportweddenschappen  in  de  lift  zitten.   De  heer  Koen  Terryn  (medewerker  bij 

MrBookmaker.com  en  ondervraagd  door  de  journalist)  zei  dat  de  top  drie  bestaat  uit 

weddenschappen op voetbal, tennis, en paardenrennen.  

De vraag naar andere weddenschappen

Hierover heb ik geen informatie gevonden.

Bingotoestellen op café

Het aanbod in België

Sommige cafés in België hebben een vergunning gekregen om een bingotoestel uit te baten; 

op het einde van juli 2004 waren er 8212 cafés in België die zo’n vergunning hadden [Minet 

e.a. [2004(2)]).

De vraag in België

De enige informatie die ik over deelnames aan bingospelen in cafés heb gevonden, staat in 

een studie van Censydiam, welke vertrouwelijke informatie van de Nationale Loterij is.
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Hoewel  er  een redelijk  aanbod van dergelijke spelen bestaat,  heb ik over  deze vorm van 

gokken verder geen informatie gevonden.

Een opmerking met betrekking tot dergelijke spelen is dat er weinig innovatiemogelijkheden 

zijn.   Tevens  voorziet  de  wet  dat  in  cafés  geen  andere  toestellen  dan  maximum  2 

bingotoestellen  mogen  staan,  zodat  het  aanbod  niet  kan  uitgebreid  worden.   Dit  in 

tegenstelling tot de Nationale Loterij die haar producten kan veranderen of haar gamma kan 

uitbreiden.  

Natuurlijk is dit gebrek aan innovatie- en uitbreidingsmogelijkheden geen garantie dat bij een 

verdere ontwikkeling op de kansspelenmarkt deze vorm van gokken zal verminderen of geen 

rol meer zal spelen.  Wel kan op basis van deze opmerking besloten worden dat caféspelen 

geen actieve rol zullen spelen in de verdere evolutie van de markt.

Casino’s en speelautomatenhallen

Het aanbod in België

Het aanbod aan casino’s

Wat betreft casino’s is de Belgische wetgever vrij streng (Minet e.a. [2004(2)]): 

- Er zijn maximum 9 casino’s toegelaten; momenteel zijn er 8 en een 9de is voorzien 

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

- Er zijn geen roulette- of pokerspelen toegelaten.

- Er is een gemiddelde uurverlies bepaald.

- Het is verboden dat automaten met elkaar worden verbonden om zo voor een superpot 

te spelen.

- De speelruimte moet volledig gescheiden zijn van andere ruimtes zoals een bar of 

restaurant.

- Belgische casino’s  mogen geen reclame maken en mogen voor maximum 50 euro 

gratis  diensten  verstrekken.   Dit  is  totaal  anders  in  de  Verenigde  Staten  waar 

bijvoorbeeld casino’s aan instellingen voor oudere mensen speciale kortingen geven 

om er een dagje door te brengen (Stitt, Giacopassi en Nichols [2003]).
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Maar  ondanks  deze  strenge  Belgische  wetgeving  blijkt  dat  er  in  het  Nederlandse  casino 

“Holland Casino” toch minder risico- en probleemgokkers zijn dan in de Belgische casino’s 

(Minet  e.a.  [2004(1)]).   De  onderzoekers  wijten  dit  aan  het  preventiebeleid  dat  door  het 

Nederlandse casino wordt gehanteerd.  Zo zijn de medewerkers van het casino getraind om 

probleemgedrag te herkennen en de spelers te benaderen.

Het aanbod aan speelautomatenhallen in België

De Belgische wet bepaalt dat er maximum 180 van dergelijke kansspelinrichtingen mogen 

zijn.  Verder mag er geen bar of restaurant worden uitgebaat, mogen er geen gratis diensten 

worden aangeboden en mogen er geen geldautomaten aanwezig zijn (Minet e.a.  [2004(2)]).

De vraag in België

De enige informatie die ik over de verkoop van trekkingsspelen in België heb gevonden, staat 

in een studie van Censydiam, welke vertrouwelijke informatie van de Nationale Loterij is.

Wedstrijden

Het aanbod in België

Deze  spelen  worden  vooral  georganiseerd  door  gewone  bedrijven  die  door  middel  van 

dergelijke actie de nadruk op hun bedrijf  of hun producten willen leggen: de zogenaamde 

promotionele  spelen.   Zoals  eerder  vermeld  worden  er  veel  van  dergelijke  promotionele 

spelen georganiseerd en is er dus een ruim aanbod.

De v  raag in België  

Omtrent promotionele spelen heb ik geen informatie gevonden.  Uit het steeds toenemende 

aanbod kan geconcludeerd worden dat er wel vraag naar dergelijke spelen is.

Gegevens over deelnames aan SMS- en telefoonspelletjes bestaan echter wel.  Omdat veel 

van de wedstrijden gebruik maken van dergelijke communicatiemiddelen, kunnen deze cijfers 
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enige duidelijkheid geven over de vraag naar wedstrijden.  Deze gegevens worden later in dit 

hoofdstuk besproken.

A.C.Moderne communicatietechnologieën die het aanbod vergroten  

Inleiding

In hoofdstuk III werd reeds uiteengezet dat er nieuwe distributiekanalen bestaan waarlangs 

ook kansspelen kunnen worden verspreid.

Hierna wordt onderzocht in welke mate er in België vraag is naar spelen die via dergelijke 

weg worden aangeboden.

Internet

Het aanbod in België

In hoofdstuk III zijn een aantal  technieken uiteengezet  die het aanbod van kansspelen via 

internet  zouden  kunnen  beperken.   Nochtans  wordt  er  bijna  geen  enkel  gebruikt.   Het 

ontbreekt  de  ISP’s  aan  infrastructuur  om  effectief  te  kunnen  filteren,  de  tussenpersonen 

worden  in  België  –  in  tegenstelling  tot  de  Verenigde  Staten  –  niet  gestraft  en  ook  de 

geolocatietechnieken worden niet gebruikt.  Alleen de staatsloterijen zorgen ervoor dat maar 

een beperkt aantal personen aan hun spelen kunnen deelnemen; hiervoor wordt de methode 

van legitimatie gebruikt.  

Maar het private aanbod aan kansspelen via internet is onbeperkt.  Een Belgische ingezetene 

kan bij een virtueel casino spelen, kan aan (sport)weddenschappen deelnemen en wedstrijden 

spelen.
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De vraag in België

Inleiding 

Onder  deze  titel  wordt  nagegaan  welke  houding  de  mensen  aannemen  ten  opzichte  van 

kansspelen via het internet.  De laatste jaren is het aantal bezoeken aan internetsites waar men 

kan gokken sterk toegenomen.  In 2002 wees een studie van Netvalue uit dat in bijna alle 

Europese landen (uitgezonderd Frankrijk en Zweden) het  aantal  bezoeken erop vooruit  is 

gegaan (Netvalue [2002]) en Nielsen-Netratings vond dat in 2003 dubbel zoveel Europeanen 

als in 2002 goksites bezochten (Nielsen-Netratings [2003]).

Beide berichten behandelen het totaalbeeld van Europa.  Nochtans is het onderwerp van deze 

verhandeling de Belgische vraag naar internetkansspelen.  Echte kwantitatieve studies over de 

Belgische  markt  bestaan  er  niet,  maar  verschillende  officiële  instanties  (waaronder  de 

Belgische Kansspelcommissie)  baseren zich op cijfers  uit  Nederland.   Daar  gebeurt  sinds 

2002 een jaarlijkse evaluatie van het gokgedrag op internet van de Nederlandse bevolking.

Ten eerste moet duidelijk zijn dat de besproken studies zich beperken tot de leeftijdscategorie 

18-55 jaar.  Er is geen onderzoek gedaan naar het kansspelgedrag van personen jonger dan 18 

jaar.

Een tweede  en  misschien  nog belangrijkere  opmerking,  is  dat  dit  onderzoek  alleen  werd 

gehouden onder de Nederlanders die toegang tot het internet hebben.  De gevonden resultaten 

dienen dus met omzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Uit een vergelijking van de drie Nederlandse studies blijkt dat de deelname aan kansspelen in 

het  algemeen,  relatief  stabiel  is  gebleven  maar  het  percentage  van  deelnemers  aan 

internetkansspelen is gestegen (Blok, Schiere, Waart, Piters, [2002]; Lampert, van der Lelij, 

van der Horn [2003]; Lampert, van der Lelij, Gras [2004]).

In deze studies wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende manieren waarop het 

internet gebruikt wordt:

1) E-commerce  : hiermee  bedoelen  de  onderzoekers  dat  het  internet  alleen  als 

aankoopkanaal gebruikt wordt om een ticketje van een offline-kansspel te bemachtigen. 

Er dient opgemerkt te worden dat dit voor de Nationale Loterij van België (nog) niet is 
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toegelaten.  Toch zijn er ook in België andere aanbieders die op deze manier handel 

drijven: bijvoorbeeld sportweddenschappen.  

2) Gratis  e-gaming  :  hiermee worden interactieve  kansspellen op internet  bedoeld,  maar 

waarbij geen geld moet worden ingezet.  

3) Betalende  e-gaming  :  interactieve  kansspelen  via  het  internet  waarbij  wel  geld  moet 

worden  ingezet.   Het  percentage  van  de  ondervraagde  Nederlanders  die  hieraan 

meedoen, vertoont een stijgende lijn over de drie onderzochte jaren.  Deze stijging komt 

ook overeen met andere berichten die stellen dat het aantal deelnemers aan kansspelen 

op het internet toeneemt (Netvalue [2002] en Nielsen-Netratings [2003]).

Door de resultaten uit het voorgaande toe te passen op de Belgische bevolking, kan gesteld 

worden dat er ook in België steeds meer mensen zijn die deelnemen aan kansspelen via het 

internet (dit komt overeen met de berichtgeving van de Kansspelcommissie (s.n.  [2005])).

Vraag naar e-gaming

Profiel van de speler

Als de drie Nederlandse studies worden vergeleken, blijkt dat vooral mannen onder de 35 

jaar, die een benedenmodaal inkomen hebben, zich aangesproken voelen tot de interactieve 

betalende kanspelen via het internet.

Dit  profiel  vertoont  veel  gelijkenissen met het  profiel  van iemand die over  het  algemeen 

deelneemt aan risicovolle spelen, nochtans is er geen aanwijzing gevonden dat mensen die 

aan  traditioneel  risicovolle  kansspelen  deelnemen  makkelijk  overstappen  op  betalende 

interactieve kansspelen (Lampert, van der Lelij, Gras [2004]).

Verder is duidelijk geworden dat de groei van het aantal deelnemers zich vooral manifesteert 

bij de mensen die een benedenmodaal inkomen hebben.  En in 2004 bleek uit de ondervraging 

dat ook mannen uit andere groepen al eens beginnen met een gokje via het internet.  

Zich baserend op voorgaande informatie, opperen de onderzoekers (Lampert, van der Lelij, 

Gras [2004]) dat er zich mogelijk een ontwikkelingscyclus voordoet waarbij de  innovators 

personen uit alle bevolkingsgroepen waren (resultaten van 2002) en waarbij men zich nu in 

het stadium van de  early adopters (of opinion leaders) bevindt; dit zijn dan vooral mannen 

jonger dan 35 met een laag inkomen en mannen in het algemeen (resultaten van 2003 en 

2004).  Bijgevolg besluiten zij dat vrouwen en ouderen nog in latere stadia zullen volgen, 
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waardoor de verwachting ontstaat dat het aantal deelnemers aan interactieve kansspelen via 

het internet nog zal toenemen (zie figuur V-2).

Bestedingen, frequentie en speelduur

De gemiddelde besteding lijkt over de drie onderzochte jaren niet significant te wijzigen en 

zou maandelijks €35 tot €42 bedragen.  

Over het algemeen wordt 1 keer per maand of 1 keer per week gespeeld.

Een meerderheid van de ondervraagden geeft aan maar 5 tot 15 minuten per keer te spelen.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die meer en vaker spelen en meer geld besteden.  Dit heeft de 

onderzoekers aangezet om te kijken of er potentiële of effectieve probleemspelers zijn:

- In  2003  waren  er  geen  echte  probleemgevallen,  maar  wel  een  aantal  potentiële 

probleemspelers.

- In 2004 waren er minder potentiële probleemspelers, maar vond men wel dat 4% van de 

betalende e-gamers kon gecategoriseerd worden als effectieve probleemspeler.  Hoewel 

dit een sterke stijging is ten opzichte van het jaar ervoor, is dit percentage hetzelfde bij 

andere risicovolle kansspelen.

Figuur V-2: Grafiek van "The Innovator Theory" van Rogers Everett M.
Bron: internetsite: http://www.mitsue.co.jp/english/case/concept/02.html 
(geraadpleegd op 9 april 2005)
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- Recreatieve interactieve kansspelers  geven significant minder geld uit  aan het spelen 

dan potentiële probleemspelers, en deze besteden op hun beurt significant minder geld 

aan interactieve kansspelen dan effectieve probleemspelers.

Internetverbinding

Het merendeel van de ondervraagde personen die aan kansspelen over het internet deelnemen, 

beschikt over een snelle internetverbinding (ADSL, kabel of een bedrijfsnetwerk waarvan de 

onderzoekers aannemen dat het ook een snelle verbinding is).

Een oorzakelijk verband is evenwel niet gevonden; dus het wil niet onmiddellijk zeggen dat 

een persoon die over een snelle internetverbinding beschikt, automatisch ook kansspelen via 

het internet zal beginnen spelen.

Betalingswijze

In  het  begin  was  de  creditcard  het  meest  gebuikte  betaalmiddel  voor  kansspelen  op  het 

internet.  In 2003 was er echter een sterke daling in het gebruik ervan en in 2004 geeft 55% 

van de ondervraagden aan dat zij betalen via een internet-inbelverbinding.  

Interesse

Ondanks  de  jaarlijkse  groei  van  het  aantal  internetspelers  blijkt  uit  de  studies  dat  maar 

weinigen geboeid blijven.  Zowel voor 2003 als voor 2004 geeft slechts een minderheid aan 

dat zij het jaar ervoor reeds aan betalende interactieve kansspelen via het internet meededen 

(respectievelijk was dit 26% (van der Lelij, van der Horn [2003]) en 34% (Lampert, van der 

Lelij, Gras [2004])).  

Omdat er te weinig respondenten waren die aan alle drie de studies participeerden, kan niet 

worden nagegaan wat het  percentage spelers is  dat  gedurende veel langere  tijd (meerdere 

jaren) is blijven spelen.

Evenmin is er in de studie nagegaan of er een mogelijk verband bestaat tussen een langdurig 

gebruik van internet voor kansspelen en het soort kansspel.

Populairste spelen

Uit de drie Nederlandse studies komt duidelijk naar voor dat casinospelen in de Nederlandse 

taal op het internet zeer populair zijn.  Over de drie jaren neemt de populariteit zelfs toe.

Het valt ook op dat de meeste mensen voor de virtuele fruitmachines kiezen.
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Andere spelen staan in onderstaande grafiek.

Redenen om wel of niet via internet te spelen

De belangrijkste redenen om wel te spelen

1. Het kan op elk tijdstip.

2. Men kan thuis spelen.

3. Men weet onmiddellijk of men gewonnen heeft.

4. Men kan afwisselen tussen verschillende spelen.

5. Het medium is anoniem.

(Bron: Blok, Schiere, Waart, Piters, [2002])

Reden 1, 2 en 5 zijn heel belangrijk omdat deze het grote verschil aantonen met de spelen 

van de Nationale Loterij van België:

⇒ Men moet  eerst  producten van de  Nationale  Loterij  kopen  vooraleer  men kan 

spelen.  Dit houdt in dat het niet op elk willekeurig moment kan gebeuren.

Figuur V-3: Deelname aan diverse betaalde interactieve internetkansspelen
Bron: Lampert, van der Lelij, Gras [2004] 
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⇒ Dezelfde redenering gaat op voor het thuisspelen: men kan thuis deelnemen aan de 

spelen van de Nationale Loterij, maar dan moet men ze eerst gekocht hebben.  In 

het  geval  van  interactieve  internet  kansspelen,  kan  de  speler  in  een  impuls 

beslissen om voor zijn computer te gaan zitten en te spelen.

⇒ Bij het aankopen van een biljet van de Nationale Loterij is er nog altijd een vorm 

van sociale controle.

De belangrijkste redenen om niet te spelen

1. Onbetrouwbaarheid van betalen via het internet.

Hierbij dient opgemerkt dat deze reden minder belangrijk is in 2004 dan in 

2003.  De onderzoekers nemen aan dat internauten vaker dingen kopen via het 

internet en hierdoor meer vertrouwen krijgen in dit medium.

2. Te lage winstkansen.

3. Onbetrouwbaarheid van kansspelen via het internet.

(Bron: Blok, Schiere, Waart, Piters, [2002]; Lampert, van der Lelij, van der 

Horn [2003]; Lampert, van der Lelij, Gras [2004].  Deze redenen komen terug 

in de drie onderzochte jaren).

In 2004 hebben de onderzoekers gevraagd aan niet-e-gamers of zij wel zouden spelen indien 

er officieel erkende kansspelsites zouden zijn.  Het resultaat was dat 5% toegaf dat zij dan wel 

zouden spelen.  5% lijkt niet veel, maar als men weet dat in 2004 5,3% van de ondervraagden 

aangaf deel te nemen aan betalende interactieve kansspelen,  dan wil  dit zeggen dat als er 

officieel erkende kansspelsites zouden zijn, het aantal spelers in één klap zou verdubbelen.

Impact op de omzet van de Nationale Loterij

In  2002  gaf  het  onderzoek  aan  dat  de  meeste  mensen  die  aan  betalende  interactieve 

kansspelen  deelnamen,  hun  offline  speelgedrag  weinig  of  niet  veranderde.   Alleen  voor 

diegenen met een benedenmodaal inkomen was dit wel het geval; door via het internet aan 

kansspelen deel te nemen, besteedden zij minder geld aan offline spelen.  In de studie werd 

echter niet aangegeven of deze mensen producten van een staatsloterij kochten.  Er kan dus 

niet direct worden besloten of het deelnemen aan kansspelen via internet een impact op de 

omzet van een staatsloterij zou hebben.  

In de studies van 2003 en 2004 werd hierover evenwel niets meer vermeld.
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Ten tweede is er bij interactieve kansspelen, zoals eerder vermeld, een groot verloop: dit soort 

spelen kan maar weinig spelers gedurende langere tijd blijven boeien; dit werd zowel in 2003 

als in 2004 vastgesteld.  In welke mate deze evolutie een impact heeft op hun interesse in 

kansspelen  in  het  algemeen  en  in  producten  van  een  staatsloterij  in  het  bijzonder,  werd 

evenwel niet vermeld.

Mogelijk verdwijnt de interesse voor de interactieve kansspelen en richten ze hun aandacht 

terug  op  de  traditionele  spelen  (onder  andere  op  producten  van  de  Nationale  Loterij); 

anderzijds is het even goed mogelijk dat zij volledig interesse verliezen in alle vormen van 

kansspelen.

Conclusies betreffende e-gaming

Uit het voorgaande is het belangrijk te onthouden dat:

- De onderzoekers verwachten dat het aantal deelnemers nog zal groeien.

- Er een relatie bestaat tussen internetverbinding en speelgedrag.

- De twee meest gebruikte betaalmiddelen een kredietkaart en een inbel-verbinding zijn.

- Het spelen via internet een groot verloop kent.

- De voornaamste redenen die werden opgegeven om wel te spelen, een groot voordeel 

vormen van het internet ten opzichte van de traditionele spelen van een staatsloterij.

- Kansspelen  op  internet  nog steeds  weinig  vertrouwen inboezemen.   Als  er  officieel 

erkende kansspelsites komen, kan het aantal deelnemers mogelijk verdubbelen.

- Er voorlopig weinig te zeggen valt over de impact van interactieve kansspelen op de 

verkoop van producten van de Nationale Loterij

Concreet  kan  de  vraag  naar  e-gaming  omschreven  worden  als  “stijgend  maar  dergelijke 

spelen blijven niet boeien”.

Vraag naar kansspelen via internet in het algemeen

Wat de vraag betreft  naar andere internetkansspelen dan e-gaming, heb ik geen specifieke 

informatie gevonden.
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Uit de eigen studie (zie Bijlage IV en V) blijkt dat 5,78% van de respondenten al eens heeft 

deelgenomen aan kansspelen via het internet.  Wanneer gevraagd wordt of de respondent in 

de toekomst aan spelen via het internet wil deelnemen, stijgt dit percentage naar 19,80%; en 

op  de  vraag  naar  de  intenties  bij  een  gegarandeerd  veilige  internetverbinding,  antwoordt 

29,93% dat zij op het internet zouden spelen (zie Bijlage V – onderzoeksvraag 4).  Wederom 

blijkt de groei van deelnames aan kansspelen op het internet in de toekomst te stijgen.

Maar  wanneer  een perfect  veilige internetverbinding kan gegarandeerd worden,  geeft  een 

meerderheid van degenen die via het internet willen spelen, nog altijd aan dat zij alleen bij een 

staatsloterij zouden deelnemen.

SMS- en telefoonspelen

Het aanbod in België

Hoewel  er  technieken  bestaan  om het  aanbod  aan  SMS-  en  telefoonspelen te  beperken, 

worden deze niet  toegepast.   Iedereen,  ook een minderjarige,  kan dus vrij  deelnemen aan 

kansspelen die via SMS of telefoon worden georganiseerd.

Welke kansspelen worden via SMS of telefoon georganiseerd?

Meestal zijn dit wedstrijden; hierbij dient de speler een juist antwoord op een gestelde vraag 

te geven en later worden uit alle goede antwoorden één of meer winnaars getrokken.  Soms is 

het geen wedstrijd,  maar  eerder  een tombola.  Dan moet de deelnemer gewoon een SMS 

zenden met een code om kans te maken op een prijs.  Zoals in deel IV reeds uiteengezet, 

kunnen hier juridische discussies over gevoerd worden.  Vanaf wanneer is een vraag immers 

moeilijk genoeg om het verschil tussen wedstrijd en tombola te maken?  Vaak is het ook een 

promotioneel spel en dit is door de EU altijd toegelaten, maar dan rijst de vraag weer of er een 

inzet is of niet.  Veel van deze spelen maken immers gebruik van een betaalnummer.  

Toch zijn het niet alleen promotionele spelen die op dergelijke manier worden georganiseerd. 

Er bestaan ook echte kansspelen via SMS, waarbij vaak enkele berichten over en weer worden 

verzonden, wat de kost voor de speler natuurlijk verhoogt.

Sommige bookmakers bieden hun klanten de mogelijkheid om telefonisch in te zetten op 

sportweddenschappen.
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De vraag in België 

Inleiding

Het  moet  voor  de  lezer  duidelijk  zijn  dat  deze  eindverhandeling  alleen  handelt  over 

kansspelen23.  Er moet dus sprake zijn van toeval.  

Het gebeurt soms dat men via SMS mee kan doen aan een stemming (bijvoorbeeld om de 

playlist van een radioprogramma samen te stellen24).  Hier is geen kans om iets te winnen, het 

is dus geen kansspel.  Tevens is een spel waarbij een juist antwoord altijd recht geeft op een 

prijs, geen kansspel.

Deelname

Steeds  vaker  duiken  kansspelen  via  SMS  of  via  het  bellen  naar  een  betaalnummer  op; 

bijvoorbeeld  een marketingactie  waarbij  een berichtje  moet  verstuurd worden om kans te 

maken op een prijs, een vraag over een televisiereportage juist moet worden beantwoord (vb: 

Vlaanderen Vakantieland op “één”),… er zijn talrijke voorbeelden.  In welke mate reageren 

de mensen hierop?  Spreekt hun dit aan of laten zij dergelijke spelen links liggen?

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar dit fenomeen.  In Nederland is er voor het eerst 

dieper op ingegaan in 2004 (Lampert,  van der Lelij,  Gras [2004]).   Tijdens het jaarlijkse 

onderzoek naar het kansspelgedrag op internet werd aan de deelnemers van de enquête ook 

gevraagd of zij al eens deelnemen aan kansspelen via SMS of telefoon.

Uit dit onderzoek kwam naar voor dat 36% van de ondervraagden in 2004 heeft deelgenomen 

aan een kansspel via SMS of telefoon.  Dit kan verder opgesplitst worden in:

- 12% via SMS

- 17% via telefoon

-   7% via beide

23  Met kansspel wordt niet de enge wettelijke betekenis bedoeld, maar wel de bredere betekenis dat 
het een spel moet zijn waarbij het toeval uitmaakt wie wint of verliest.

24 Onder andere de “Top 1000 aller tijden” op 4FM rond de nieuwjaarsperiode van 2004-2005.
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Ter  vergelijking:  bij  dezelfde  steekproef  bleek  dat  5,3% (of  407  personen)  deelnam aan 

betalende interactieve  kansspelen op het  internet.   Er zijn dus heel  wat meer mensen die 

deelnemen aan kansspelen via SMS of telefoon dan via internet.

Het is wel belangrijk op te merken dat deze enquête op het internet werd gehouden; alleen 

Nederlanders die toegang hebben tot het internet konden de vragen dus invullen.  Mensen die 

geen  internetaansluiting  hebben,  maar  wel  telefoon  of  GSM  zijn  niet  ondervraagd.   De 

onderzochte  populatie  is  ook  beperkt  tot  de  leeftijdscategorie  18-55.   Nochtans  zijn  ook 

jongeren onder de 18, in het bezit van een GSM en zij zouden dus ook makkelijk, zonder 

enige vorm van controle kunnen deelnemen aan dergelijke  kansspelen.   De cijfers  uit  de 

studie dienen dus voorzichtig te worden geïnterpreteerd.

Profiel van de speler

SMS- en telefoonspelen zijn vooral aantrekkelijk voor jonge mensen die een lagere opleiding 

hebben genoten en die een benedenmodaal inkomen hebben.

In tegenstelling tot de internetkansspelen zijn het vooral vrouwen die vaak meedoen.

Bestedingen en frequentie

Figuur V-4: Vergelijking tussen telefoon-, SMS- en internetdeelnames in Nederland
Bron: gebaseerd op Lampert, van der Lelij, Gras [2004]
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De onderzoekers (Lampert, van der Lelij, Gras [2004]) schatten dat er gemiddeld 35,5 miljoen 

Euro per jaar wordt besteed aan dergelijke soorten spelen.  Tevens blijkt dat 76% van de 

mensen weet hoeveel ze besteden aan een SMS of een telefoongesprek.

Het onderzoek wijst eveneens uit dat de frequentie van spelen laag is (73% speelt minder dan 

1 keer per maand).25

Net als bij  elke vorm van kansspelen bestaat hier ook het risico op probleemgedrag.  Uit 

hetzelfde onderzoek kwam naar  voor  dat  3% kan gekenmerkt  worden als  probleemspeler 

(17% potentiële probleemspeler en 80% recreatieve spelers).  

Hoewel er bij deze vorm van kansspelen een kleiner percentage aan potentiële en effectieve 

probleemspelers is dan bij e-gaming, dient opgemerkt dat het bij SMS- en telefoonspelletjes 

in absolute cijfers wel over grotere aantallen gaat.

Betalingswijze

De betaling gebeurt telkens door gebruik te maken van een betaalnummer; hetzij er een SMS 

naar sturen, hetzij er naar bellen.

Interesse 

Deze  vorm  van  kansspelen  lijkt  niet  zo’n  groot  verloop  te  kennen  als  interactieve 

internetkansspelen (Lampert, van der Lelij, Gras [2004]).

Populairste spelen

25  Er  zijn  wel  significante  verschillen  tussen  de  frequentie  van  recreatieve  spelers,  potentiële  en 
effectieve probleemspelers (respectievelijk 8,4 keer per jaar, 29,1 en 45,5).
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Redenen om wel of niet te spelen

De belangrijkste redenen om wel te spelen 

- Men vindt de prijzen aantrekkelijk.

- Men speelt vanuit een impuls.

- Het is makkelijk om deel te nemen.

- Men speelt uit verveling.

(Bron: Lampert, van der Lelij, Gras [2004])

De reden “het is makkelijk om deel te nemen” vind ik persoonlijk nogal ongelukkig gekozen. 

Dit kan duiden op het feit dat de mensen het makkelijk vinden om met een GSM of telefoon 

te werken, maar dit kan ook inhouden dat men niet gebonden is aan tijd en ruimte.  Door de 

mobiele telefonie beschikt men overal en altijd over de mogelijkheid om deel te nemen aan 

een dergelijk kansspel.

Volgens mij  maakt dit  laatste juist  het  grote verschil  met de producten van de Nationale 

Loterij van België: om het product aan te kopen moet men zich immers verplaatsen.

De belangrijkste redenen om niet te spelen

- Het is te duur.

- Het is niet leuk.

Figuur 4-4: Deelname aan diverse SMS- en/of telefoonspelletjes 
Bron: Lampert, van der Lelij, Gras [2004]
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- De winstkans is te laag.

- Men vindt de spelen onbetrouwbaar.

(Bron: Lampert, van der Lelij, Gras [2004])

Impact op de omzet van de Nationale Loterij

Over een mogelijke terugval in de verkoop van de producten van de Nationale Loterij heb ik 

geen informatie gevonden.  

Uit het overzicht van de redenen om wel of niet te spelen zou men kunnen afleiden dat de 

SMS- en telefoonspelletjes een concurrent zijn van de krasbiljetten.  Beide hebben vooral te 

maken met impulsen.

Conclusie SMS- en telefoonspelen

Deze  kansspelen  zijn  populair  en  worden  vooral  gespeeld  door  vrouwen  met  een  lage 

opleiding en een benedenmodaal inkomen.

De frequentie  van  deelname is  laag  en  over  het  algemeen  weet  de  speler  hoeveel  hij/zij 

besteedt.  Procentueel gezien heeft deze vorm van kansspelen minder potentiële of effectieve 

probleemspelers dan e-gaming, maar in absolute cijfers gaat het wel over grotere aantallen.

Ook blijkt deze vorm te blijven boeien, en vooral spelen van televisieprogramma’s en spelen 

waarbij men een antwoord of code moet doorsturen via SMS zijn populair.

Dankzij de mobiele telefonie is het makkelijk om aan dergelijke spelen deel te nemen.

Over de impact van interactieve kansspelen op de verkoop van producten van de Nationale 

Loterij is weinig geweten.

Digitale televisie

Het aanbod in België 
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In  hoofdstuk  III  werd  deze  vorm besproken omdat  het  een  distributiekanaal  is  dat  in  de 

toekomst zeker niet genegeerd mag of kan worden, maar momenteel is digitale televisie in 

België nog in een testfase.  Bijgevolg is er voorlopig geen aanbod van kansspelen via dit 

medium.

De vraag in België

Uit de eigen studie blijkt dat 21,29% van de respondenten aangeeft in de toekomst deel te 

zullen nemen aan kansspelen via digitale televisie (Bijlage V – onderzoeksvraag 4).  Indien 

het internet blijft zoals het nu is, gaf 19,80% aan in de toekomst via het internet te willen 

spelen en 23,61% via SMS.  Deze percentages liggen niet ver uit elkaar; het is zelfs zo dat het 

deelnamepercentage aan internet en aan digitale televisie niet significant verschilt.

Hoewel  deze  technologie  in  België  nog maar  in  de  testfase  zit,  lijkt  dit  toch al  een  vrij 

aantrekkelijk medium om aan kansspelen deel te nemen.

Vergelijking internet, SMS en digitale televisie

In  de  eigen  studie  werd  de  respondent  gevraagd  welke  organisator  hij  prefereert:  een 

staatsloterij,  een  privé-maatschappij  of  bij  beide.  Dit  werd  nagegaan  voor  de  drie 

verschillende media (het internet, SMS en digitale televisie) en naderhand werd onderzocht of 

de  voorkeur  voor  een  bepaalde  aanbieder  dezelfde  blijft  bij  de  verschillende  media  (zie 

Bijlage V – onderzoeksvraag 4).

Van de drie media haalde het antwoord ‘uitsluitend bij privé-aanbieders’ telkens het laagste 

percentage.   Maar als de percentages van de antwoorden ‘staatsloterij’  en ‘beide’ worden 

bekeken,  blijkt  dat  de  respondenten  bij  het  internet  sterk  de  voorkeur  geven  aan  een 

staatsloterij, terwijl dit voor SMS-spelen minder het geval is.  Mogelijk heeft dit te maken met 

het feit dat privé-aanbieders van SMS-spelen vaak tv-zenders en radiozenders zijn, terwijl dit 

via het internet vaak onbekenden zijn.
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HOOFDSTUK VI : TOEKOMSTIGE CONCURRENTIE-

POSITIE VAN DE NATIONALE LOTERIJ 

Inleiding 

Tot nu toe werden behandeld:

- De geschiedenis

- De psychologie

- De verschillende soorten spelen

- Het juridische kader

- De markt; aanbod en vraag

Deze vijf puntjes geven een goed overzicht van hoe de markt er momenteel uitziet.  Maar om 

te kunnen antwoorden op de vraag wat de toekomstige concurrentiepositie van de Nationale 

Loterij van België zal zijn, moet men vooruit kijken: hoe zal de markt evolueren?

Cruciale vragen hierbij zijn:

1) Wat zijn voor de consumenten substitueerbare producten?

2) Heeft het aanvaardbaarder worden van kansspelen een invloed op de voorkeur van 

spelers?

3) Hoe staan de consumenten ten opzichte van organisatoren van kansspelen: spelen zij 

alleen maar bij een staatsloterij of maakt het hun niet uit wie de aanbieder is?

4) Wat zal de politiek beslissen?

I.a) Wat zijn voor de consumenten substitueerbare producten?  

Op deze eerste vraag bestaan maar weinig antwoorden.  Behalve enkele gegevens heb ik geen 

bronnen of  studies  gevonden die  de  substitueerbaarheid  van producten  hebben  nagegaan. 

Nochtans lijkt mij deze vraagstelling vrij belangrijk.  

Bijvoorbeeld:  zowel  één  of  meer  krasbiljetten  kopen als  deelnemen aan SMS-spelen  kan 

gemakkelijk  in  een  opwelling  gebeuren.   Het  zou  nuttig  zijn  te  weten  in  welke  mate 
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krasbiljetspelers  zullen  overstappen  naar  de  nieuwe  SMS-spelen  en  in  welke  mate  deze 

moderne SMS-spelen nieuwe spelers aantrekken.  

Ten eerste om na te gaan hoeveel concurrentie de Nationale Loterij  van deze moderne spelen 

zal ondervinden en ten tweede om na te gaan of het totaal aantal deelnemers aan kansspelen in 

het algemeen stabiel blijft of toeneemt.

Wel zijn enkele proeven gedaan die moesten nagaan of bepaalde producten een substituut 

voor elkaar vormden of een complement.  In Groot-Brittannië is gebleken dat het pari-mutual 

en fixed-odd gokken op lottotrekkingen complementen van elkaar zijn (Purfield en Waldron 

[1999]) en in de USA gebruikt men nu slotmachines om paardenrennen opnieuw aantrekkelijk 

te maken (Timmons [2002].  Daarentegen blijken casino’s en paardenrennen  weinig of geen 

impact te hebben op de verkoop van loterijen (Garrett en Marsh [2002]).  Het is echter niet 

mogelijk deze resultaten te vertalen naar de Belgische kansspelenmarkt omdat de situaties niet 

overeenkomen.

Toch bieden Blok, Schiere, Waart en Piters [2002] een belangrijk gegeven: zij hebben onder 

de Nederlandse internetpopulatie onderzocht hoe het online deelnemen aan kansspelen hun 

offlinebestedingsgedrag  beïnvloedde.   Hun  offlinebestedingsbedrag  bleef  meestal 

onveranderd en ze gebruikten gewoon een extra bedrag voor online spelen.  Alleen mensen 

met een benedenmodaal  inkomen besteedden minder aan offlinespelen als zij  ook via het 

internet speelden.

I.b)  Heeft het aanvaardbaarder worden van kansspelen een invloed op de voorkeur 

van spelers?

Dankzij  de  moderne  technologieën  is  de  stap  naar  kansspelen  veel  kleiner  geworden: 

internetgebruikers worden geregeld uitgenodigd om deel te nemen aan een prijsvraag of te 

spelen  in  een  virtueel  casino,  en  op  televisie  en  radio  worden  geregeld  wedstrijden 

georganiseerd waarbij het toeval de winnaar aanduidt.  Ook gewone bedrijven maken gretig 

gebruik van het wedstrijd- of kansspelprincipe om hun producten te promoten.

Maar wat  is  hun invloed op onze maatschappij?   Doordat  mensen makkelijker  in contact 

komen met  kansspelen  – onder  andere  met  virtuele  casino’s  op het  internet  –  is  het  niet 

ondenkbaar  dat  de  vraag  naar  kansspelen  zal  stijgen.   Vroeger  was  er  een  algemene 

maatschappelijke strekking dat gokken verkeerd was terwijl tegenwoordig bijna iedereen met 

het fenomeen vaak en openlijk wordt  geconfronteerd.   Wordt daarmee de (over)stap naar 
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andere kansspelen (casino’s, speelautomatenhallen,…) makkelijker of blijft men deze spelen 

als verfoeilijk beschouwen?

Opnieuw  een  interessante  vraag  omdat  ze  sterk  bepalend  is  inzake  de  vraag  op  de 

kansspelenmarkt.   Hieromtrent  heb  ik  evenmin  weinig  of  geen  informatie  gevonden. 

Gemakshalve ga ik in deze verhandeling ervan uit dat de vraag naar deze spelen echter niet 

toeneemt.

Uit de eigen studie blijkt immers dat er weinig of geen verband bestaat tussen leeftijd en de 

mening  over  de  regulatie  die  moet  gelden  op  de  kansspelenmarkt  (zie  Bijlage  V  – 

onderzoeksvraag 3).  Hoewel niet expliciet gevraagd werd of jongeren meer deelnemen aan 

kansspelen dan ouderen, maar wel naar de mening over de regulatie die moet gelden op de 

markt, vormt het gevonden resultaat toch enige ondersteuning voor de ingenomen stelling.

I.c)   Hoe staan de consumenten tegenover organisatoren van kansspelen: spelen zij 

alleen maar bij een staatsloterij of maakt het hun niet uit wie de aanbieder is?

Dit is nogmaals een vraag waarover in de economische literatuur of andere studies weinig 

informatie staat.  Om hier toch enigszins een antwoord op te kunnen geven, maak ik gebruik 

van de zelf opgestelde enquête (zie Bijlage IV).

In hoofdstuk V worden de resultaten besproken en in ‘Bijlage V’ staan de berekeningen. 

Voor alle vormen van kansspelen koos het overgrote deel van de respondenten voor een vrije 

markt waar een goede wetgeving geldt.  Ze geven de voorkeur aan vrije concurrentie.  

Maar gevraagd naar hun intenties betreffende spelen via moderne communicatietechnologieën 

bleek dat zij wel een onderscheid maken inzake organisatoren.  Vooral voor internetgebonden 

spelen verkiest de meerderheid een staatsloterij boven privé-organisaties terwijl voor SMS-

spelen deze voorkeur minder uitgesproken was.

I.d)  Wat zal de politiek beslissen?

Heel  wat  Europese  landen,  waaronder  België,  verantwoorden  hun  strikt  beleid  door  het 

sociale gevaar van kansspelen te benadrukken, alhoewel dit zeker niet de enige reden zal zijn; 

ook het financiële aspect is een motivatie.  Dit laatste is  al meermaals de aanleiding geweest 

voor  een  privé-aanbieder  om  bij  het  Europese  Hof  van  Justitie  het  monopolie  van  een 
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staatsloterij  aan  te  vechten.   Deze  privé-aanbieders  vinden  dat  ook  voor  kansspelen  een 

Europese eenheidsmarkt moet worden gecreëerd.

In een rapport hieromtrent wordt de redenering gestaafd met voorbeelden uit Groot-Brittannië 

(Europe  Economics  [2004]).   Daar  bestaat  een  vrije  markt  en  zijn  er  niet  meer  sociale 

problemen dan in andere landen waar wel een strenge wetgeving geldt.  Deze studie vermeldt 

ook dat de Britse gokmarkt een grote belastingopbrengst oplevert en dat de Britse staatsloterij 

de op één na grootste donateur ter wereld zou zijn.  Deze studie concludeert dan ook dat er 

geen enkele reden is waarom de kansspelenmarkt niet zou worden opengesteld.

In België heeft het parlement in 1999 de wet op de kansspelen goedgekeurd waardoor er nu 

een duidelijker regeling bestaat, zonder evenwel de markt  vrij te maken.

Er zijn dus voor- en tegenstanders van een vrije concurrentie, bijgevolg bestaat er voorlopig 

geen zekerheid over wat de toekomstige beslissingen inzake de (Belgische) kansspelenmarkt 

zullen zijn.

Vooruitzichten

I.a) Vaststellingen   

Om echt een accuraat beeld te geven van de toekomst is onvoldoende informatie voorhanden. 

Nochtans zijn in de voorgaande hoofdstukken heel wat dingen aan bod gekomen die toch al 

een indicatie geven van hoe de kansspelenmarkt evolueert.  

a.i) Het aanbod neemt toe.  Maar wélk aanbod neemt toe?  

In België is het aantal casino’s en speelautomatenhallen wettelijk vastgelegd.  Net als de 

spelen die er worden uitgebaat.  Deze laatste opmerking geldt ook voor de bingospelen op 

café  waar  maximaal  2  machines  mogen  staan.   Bij  een  verruimende  markt  zullen 

dergelijke spelen (casino’s, speelautomatenhallen en machinespelen op café) meedelen in 

de winst, maar in de echte evolutie zullen zij volgens mij slechts een passieve rol spelen.

De  belangrijke  toekomstige  actoren  volgens  mij  zijn  de  Nationale  Loterij  (omdat  zij 

nieuwe  producten  kan  ontwikkelen  en  reclame  maken),  de  organisatoren  van 
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weddenschappen  (omdat  de  vraag  sterkt  stijgt  en  er  weddenschappen  op  allerlei 

evenementen en sporten kunnen worden georganiseerd en zij ook reclame kunnen maken) 

en  de  organisatoren  van  wedstrijden  (omdat  deze  vorm  vooral  voor  promotionele 

doeleinden  wordt  gebruikt).   Daarbij  komt  nog  dat  de  moderne  technologieën  de 

kansspelenmarkt  grondig  (zullen)  veranderen:  zij  vormen  een  nieuw  en  extra 

verkoopkanaal  om  aan  offlinespelen  deel  te  nemen  (kopen  van  een  loterijbriefje, 

deelnemen aan sportweddenschappen), en bieden de mogelijkheid om nieuwe spelen te 

creëren (zoals onlinekrasbiljetten en virtuele casino’s).  Naarmate one-to-one-marketing 

essentieel  wordt  in  de  toekomst,  zullen  marketeers  gretig  gebruik  maken  van  deze 

technologieën om via allerlei spelletjes aan contactgegevens te komen.

Hoofdstuk V vermeldt een aantal studies die aantonen dat kansspelen via SMS en telefoon 

vrij  populair zijn.   Ook kansspelen via het  internet  winnen aan populariteit  en er zijn 

aanduidingen dat de groei nog zal versnellen:

- Zodra er erkende kansspelsites komen, zal het aantal deelnemers sterk toenemen 

(in geval van e-gaming zelfs bijna verdubbelen (Lampert, van der Lelij en Gras 

[2004])).

- Momenteel  lijkt  men  zich  overeenkomstig  de  ‘Innovator  Theory’  in  de 

exponentiële groeifase te bevinden (Lampert, van der Lelij en Gras [2004]).

In de Nederlandse studie (Blok, Schiere, Waart en Piters [2002]) vond men dat de meeste 

mensen hun offline bestedingsgedrag niet veranderde als men ook online ging spelen.  De 

Nederlandse  studie  (Blok,  Schiere,  Waart  en  Piters  [2002])  toont  aan  dat  de  meeste 

mensen hun offlinebestedingsgedrag niet veranderden als zij ook online gingen spelen. 

Hoewel  dit  alleen  in  het  onderzoek  van  2002  werd  vermeld,  bevestigen  nog  andere 

bronnen deze trend (Culang, Neveloff en Tingue [geraadpleegd op 3 september 2003] en 

s.n.  [2004]).   Als  deze  trend  wordt  veralgemeend,  wil  dit  zeggen  dat  het  aan  de 

verschillende vormen kansspelen bestede bedrag zal toenemen.  Het Britse tijdschrift ‘The 

Economist’  schat  dat  de  wereldwijde  omzet  van internetgokken  –  1  miljard  USD in 

1999  –  tegen het einde van dit decennium zal vertienvoudigen (s.n. [2004]).
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a.ii) Het groeiende aanbod verhoogt het risico op verslaving.  

Enerzijds zijn het vooral weddenschappen en wedstrijden die het sterkst in opgang zijn. 

Bovendien kunnen internetgebruikers nu ook makkelijk deelnemen aan casinospelen, ook 

al  zijn  ze  dan  virtueel.   Anderzijds  is  het  steeds  toenemende  gebruik  van  moderne 

communicatiemiddelen  op  zich  al  risicovoller.   Spelers  kunnen  (nog)  gemakkelijker 

toegeven  aan  een  impuls;  de  verschillende  spelen  zijn  (nog)  toegankelijker  geworden 

(men kan thuis spelen en een GSM heeft men altijd bij zich) en afhankelijk van hoe het 

spel georganiseerd is, kunnen ook minderjarigen deelnemen.

a.iii) Kansspelen beperken is moeilijk.  

Kansspelen die op traditionele manier worden gespeeld kunnen wel gemakkelijk worden 

tegengehouden.  Het volstaat te beletten dat de biljetten op het Belgische grondgebied 

worden aangeboden.  Omdat traditionele spelen een traditioneel, reëel distributienet nodig 

hebben, is hier makkelijk controle over uit te oefenen.

Maar ook kansspelen via het  internet,  SMS of  telefoon komen sterk op en hier  is  de 

beperking al  een stuk moeilijker.   Hoofdstuk III  bespreekt  een aantal  manieren  maar 

tevens is duidelijk dat die beperking omslachtig (via rechtbank) en duur (filterinstallaties) 

is.  Daarbij kan de aanbieder van kansspelen via het internet gemakkelijk overschakelen 

op een ander internetadres en zijn product blijven aanbieden.

I.b) Waar zal de Nationale Loterij van België zich in deze markt bevinden?    

Het antwoord is deels afhankelijk van de politieke beslissingen: hoe zullen kansspelen in de 

toekomst behandeld worden?  

- Zal  de  overheid  een  strikt  beleid  blijven  voeren  waarbij  weddenschappen  en 

wedstrijden wel toegelaten zijn maar het aanbod van kansspelen26 beperkt is?  

- Of zal de overheid een gereglementeerde markt creëren waar ook internetkansspelen 

zijn toegelaten?  

26  Hier wordt de strikte, wettelijke betekenis van kansspelen bedoeld.  Reële kansspelen zijn beperkt 
tot een wettelijk vastgelegd aantal casino’s en speelautomatenhallen; virtuele kansspelen zijn helemaal niet 
toegelaten.
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- En als zij daartoe besluit, zal ze dan het voorstel van de Kansspelcommissie volgen 

om de goedgekeurde kansspelsites een label te geven (sn. [2005])?

Over het voorgaande is geen zekerheid maar toch zal de concurrentiepositie van de Nationale 

Loterij  van  België  erdoor  worden  beïnvloed.   Daarom zal  ik  hieronder  de  drie  situaties 

bespreken.

b.i) Situatie 1: Strikte wetgeving blijft  

Er zijn drie grote groepen kansspelen die een bron van concurrentie voor de Nationale Loterij 

kunnen vormen.

1. Zoals vermeld zal het aanbod aan casino’s, speelautomatenhallen en bingospelen op 

café weinig of niet verhogen.  Bijgevolg zal ook de concurrentie van deze spelen ten 

opzichte van de Nationale Loterij niet toenemen, tenzij de vraag naar dergelijke spelen 

zou stijgen doordat mensen makkelijker in contact komen met kansspelen.  In deze 

verhandeling ga ik ervan uit dat de vraag naar deze spelen echter niet toeneemt (zoals 

reeds hierboven uiteengezet).

2. Voorts  ondervindt  de  Nationale  Loterij  concurrentie  van  weddenschappen  en 

wedstrijden die vrij te organiseren zijn en van kansspelen op het internet.

Zoals reeds aangehaald neemt het aantal weddenschappen toe (onder andere ook door 

de opgang van het internet) en ook de deelnames aan SMS- en telefoonspelletjes (dit 

zijn grotendeels wedstrijden) is in stijgende lijn.  Op dit vlak neemt de concurrentie 

dus  toe.   Om deze  uitdaging  het  hoofd  te  bieden,  plant  de  Nationale  Loterij  ook 

sportweddenschappen in te richten (Nationale Loterij [2004]).  Maar hoe langer wordt 

gewacht  met  het  op  de  markt  te  brengen,  hoe  meer  tijd  de  privé-aanbieders  van 

weddenschappen  krijgen  om  de  stijgende  vraag  te  beantwoorden  en  een  sterke 

marktpositie te creëren.

3. Een  derde  categorie  zijn  de  kansspelen  die  via  moderne  communicatiemiddelen 

worden gespeeld.  Heel wat spelen die via SMS, telefoon of internet worden gespeeld, 

zijn  eigenlijk  weddenschappen  of  wedstrijden;  ze  werden  in  de  vorige  paragraaf 

behandeld.  Maar ook kansspelen zoals bedoeld door de wet worden via het internet 

aangeboden, niettegenstaande dit volgens de Belgische wet is verboden.  In hoofdstuk 

V werden reeds enkele manieren uiteengezet om in te grijpen.  Nochtans meen ik te 

hebben  aangetoond  dat  het  eenzijdig  ingrijpen  (dus  zonder  medewerking  van  de 
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kansspelaanbieder)  zeer  omslachtig  is,  en  het  bovendien  twijfelachtig  is  dat  een 

dergelijk ingrijpen veel resultaat zal opleveren.  De aanbieder kan immers snel van 

internetadres of van SMS-nummer veranderen.

Het is dus zeer moeilijk om het aanbod van kansspelen te beperken of te voorkomen. 

Zelfs al houdt de Belgische overheid vast aan de strikte regelgeving, dan nog zal de 

Nationale Loterij concurrentie ondervinden van de illegale aanbieders.

Het nadeel voor de Belgische Nationale Loterij is dat zij door de huidige wet wordt 

verplicht om een monopolierente te betalen en jaarlijks bepaalde organisaties dient te 

subsidiëren.  Hierdoor is de pay-out rate die de Nationale Loterij hanteert veel kleiner 

dan die van privé-aanbieders.

Anderzijds heeft de Nationale Loterij haar gekende naam en reputatie.  Indien zij zelf 

kansspelen op het internet zou organiseren, zou zij een grote voorsprong hebben op de 

andere  aanbieders.   Toch biedt  de  Nationale  Loterij  nog  geen  kansspelen  aan  via 

moderne communicatietechnieken.  Net als bij de sportweddenschappen wil dit zeggen 

dat hoe langer men wacht, hoe meer tijd de privé-bedrijven krijgen om een stevige 

marktpositie op te bouwen.  Daarbij komt nog dat het aantal deelnemers aan e-gaming 

momenteel  in een exponentiële fase lijkt  te zitten (Lampert,  van der Lelij  en Gras 

[2004]).  Als de Nationale Loterij pas in 2006 of zelfs later met internetspelen op de 

markt  wil  komen,  zal  zij  een  groot  deel  van  deze  groei  mislopen  en  zal  zij  de 

bestaande  internetspelers  vanuit  een   achtergestelde  positie  moeten  overtuigen 

voortaan bij de Nationale Loterij te spelen.

Natuurlijk moet men in het geval van een strikte wetgeving, waarbij bepaalde diensten uit 

redenen  van  algemeen  belang  worden  verboden,  rekening  houden  met  de  Europese 

regelgeving.   Als  de  Nationale  Loterij  van  België  haar  productengamma  uitbreidt  met 

internetspelen is het heel goed mogelijk dat het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het 

monopolie  niet  langer  gerechtvaardigd  is27 en  de  markt  dus  wel  zal  moeten  opengesteld 

worden voor Europese kansspelaanbieders.

b.ii) Situatie 2: Gereglementeerde markt  

27  Het Hof heeft geoordeeld dat een overheid die regulerend optreedt en tegelijk de kansspelenmarkt 
uitbreidt, niet consequent is en bijgevolg vrije marktregels moeten gelden (European lotteries [2004]).
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De Nationale Loterij heeft als primair doel de goklust te kanaliseren en moet bijgevolg ernaar 

streven dat iedereen die wil gokken, dit bij de Nationale Loterij doet.  Maar in welke mate is 

dit doel nog haalbaar?  Vroeger waren er bijna geen kansspelen: er waren alleen de Nationale 

Loterij,  een  paar  casino’s,  en  de  weddenschappen.   Mettertijd  kwamen  er  meer  spelen. 

Technologie maakte vooruitgang zodat kansspelmachines werden ontworpen en het aanbod 

werd uitgebreid.  Later gingen marketeers het kansspelprincipe gebruiken om hun producten 

te promoten.  En nu SMS- en internettechnologie ontwikkeld zijn, is het hek helemaal van de 

dam: de consument wordt van alle kanten bestookt met aanbiedingen om aan kansspelen deel 

te  nemen.   Hoe  kan  de  Nationale  Loterij  in  deze  huidige  markt  haar  primaire  doel  nog 

nakomen?

Stel dat de overheid zich deze vraag ook stelt en beslist haar primaire bedoeling op te heffen 

en de markt vrij te maken voor andere aanbieders.

Zoals eerder vermeld ga ik ervan uit dat casino’s, speelautomatenhallen en machinespelen op 

cafés geen actieve rol zullen spelen in de verdere evolutie.  Dit besluit is gebaseerd op de 

“Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers” [1999]. 

Hierin staat dat het aantal van deze spelen beperkt wordt.  De kans dat deze wet ingrijpend 

wordt veranderd, schat ik laag in.

Wat  ik  bedoel  met  een  gereglementeerde  markt  is  dat  andere  aanbieders  vrij  zijn  om 

trekkings- of krasspelen te organiseren en dat spelen via het internet een speciale regeling 

krijgen.

De Nationale Loterij van België zal dan één van de spelers op de Belgische markt zijn, maar 

is ook nog altijd de staatsloterij.  Dit houdt in dat zij nog altijd een deel van de opbrengst opzij 

moet zetten om bepaalde organisaties te subsidiëren.

Van welke spelen zal de Nationale Loterij in dat geval concurrentie krijgen?

1. De huidige casino’s, speelautomatenhallen en machinespelen in cafés blijven bestaan 

en deze vorm van concurrentie blijft dus constant.

2. De  reglementering  die  in  dit  deel  wordt  besproken  heeft  geen  invloed  op  het 

organiseren van weddenschappen en wedstrijden aangezien die nu ook al vrij mogen 

worden ingericht, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

3. Het  grote  verschil  tussen  deze  situatie  en  de  vorige  bestaat  erin  dat  de  (huidige) 

illegale aanbieders van kansspelen via het internet nu grotendeels legaal worden en dat 

er mogelijk nieuwe aanbieders van trekkings- en/of krasspelen bijkomen.
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Toch zal deze vrijmaking niet zoveel veranderen.

In de vorige situatie waren er immers ook verschillende aanbieders die kansspelen via het 

internet aanboden, zij het dan illegaal.  Door een gereglementeerde markt te creëren zou een 

deel van deze spelen wel legaal worden.  Dit houdt in dat de overheid eerlijke kansspelen via 

het internet niet langer zou verbieden maar wel frauduleuze praktijken zou blijven bestrijden. 

Mogelijk  zullen  er  ook  nieuwe  aanbieders  komen  die  hun  kans  wagen  nu  de  markt  is 

opengesteld.  Naar alle waarschijnlijkheid zal het aanbod in het algemeen nog toenemen.

Wat de Nationale Loterij betreft, geldt dezelfde redenering als hiervoor.  Enerzijds heeft zij 

haar  goede  naam (een  concurrentieel  voordeel),  anderzijds  duurt  haar  procedure  om een 

nieuw spel te lanceren langer omdat dit spel telkens met een KB moet bevestigd worden. 

Tevens  heeft  zij  het  nadeel  dat  haar  pay-out  rate  veel  lager  ligt  dan  bij  privé-aanbieders 

vanwege haar subsidieplicht.  Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de monopolierente 

door het openstellen van de markt niet meer dient betaald te worden, waardoor de Nationale 

Loterij toch iets meer ruimte krijgt.

b.iii) Situatie 3: Goedgekeurde kansspelensites krijgen een label  

Dit is een uitbreiding van de tweede situatie.  Het aanbieden van kansspelen is vrij, maar door 

een label toe te kennen aan bepaalde sites geeft de overheid aan dat het spelen bij bepaalde 

sites perfect veilig is.

Dit  heeft  tot  gevolg dat de spelen die deze sites aanbieden,  onderhevig zijn aan controle, 

waardoor het beslissingsproces om nieuwe spelen aan te bieden langer duurt; er moet immers 

ook  een  goedkeuring  verkregen  worden  van  de  overheid  of  van  de  Kansspelcommissie. 

Momenteel geldt deze situatie alleen voor de Nationale Loterij.   Mochten de kansspelsites 

deze verplichting opgelegd krijgen, dan zou het beslissingsproces voor beide ondernemingen 

ongeveer  even  lang  duren,  waardoor  het  huidige  concurrentiële  nadeel  van  de  Nationale 

Loterij vervalt.

Anderzijds zal door het toekennen van dit label het voordeel van de reputatie van de Nationale 

Loterij ook deels vervallen:
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- Voor mensen die alleen spelen voor een goed doel blijft de Nationale Loterij de enige 

keuze

- Voor mensen die niet op internet gokken omdat ze dit medium niet vertrouwen, kan 

het toekennen van een label wel een overtuigend argument vormen.

Omdat de Nationale Loterij geen spelen op internet aanbiedt, zullen deze potentiële 

spelers  zich  tot  het  privé-alternatief  wenden.   Als  de  Belgische  staatsloterij  dan 

uiteindelijk toch spelen via het internet zal aanbieden, zal het nog moeilijker worden 

om de internetspelers te overtuigen naar de Nationale Loterij over te stappen, want de 

privé-aanbieders hebben dan immers ook een (kwaliteits)label.

Privé-internetbedrijven zonder label en dus niet onderhevig aan controle behouden wel het 

voordeel  van  een snelle  beslissingsprocedure,  maar  hebben dan weer  het  nadeel  van  een 

onzekere reputatie.

b.iv) Andere situaties  

Er  zijn  nog  twee  andere  situaties  mogelijk,  hoewel  deze  volgens  mij  wettelijk  niet  zijn 

toegestaan:

1) In deze situatie krijgen een aantal internetsites een label toegekend en worden daarmee 

legaal, maar andere kansspelen (zoals kras- en loterijspelen) blijven verboden.  Deze 

situatie  lijkt  me  onwettig  omdat  enerzijds  het  aanbod  wordt  uitgebreid  (namelijk 

internet),  maar  anderzijds  blijft  het  verboden  om  trekkings-  en  krasspelen  te 

organiseren.   Naar  mijn  mening  is  dat  niet  verenigbaar  met  de  uitspraak  van  het 

Europese Hof van Justitie.

2) In de vijfde situatie worden trekkingsspelen, krasspelen en internetkansspelen die een 

label hebben, toegelaten, en de andere internetkansspelen verboden.  Ook dit lijkt mij 

niet in overeenstemming met de Europese rechtspraak.  Door bepaalde spelen toe te 

laten, stelt de Belgische overheid haar markt dus open.  Dit wil ook zeggen dat zij 

geen spelen uit een andere lidstaat kan weigeren.  Als deze kansspelsite niet voldoet 

aan de voorwaarden voor een label, maar wel aan de wet van de andere lidstaat, geldt 

het wederkerigheidsprincipe.  Bijgevolg moeten ook sites die niet noodzakelijk een 

label hebben, toegelaten worden, zolang ze niet frauduleus zijn.
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Ook de eerder besproken tweede situatie is twijfelachtig.  De kans dat de overheid plots stelt 

dat alle  eerlijke internetspelen legaal  zijn is  heel klein.   Het  lijkt  mij  meer voor de hand 

liggend  dat  zij  extra  voorwaarden  zoals  een  minimum  pay-out  rate  en  maatregelen  ter 

bescherming van de spelers en minderjarigen zal opleggen.  In dat geval geldt dus situatie 3.

Situatie 2 lijkt dus weinig realistisch, maar door deze ook te bespreken zal het voor lezer 

duidelijker zijn hoe men tot situatie 3 komt.

I.c) Conclusie vooruitzichten  

De twee situaties die overblijven, zijn dus 1 en 3.  In beide gevallen zal de concurrentie sterk 

toenemen en lijkt de Nationale Loterij te laat te komen met haar nieuwe producten, zodat zij 

de  groei  in  het  aantal  spelers  zal  missen.   Uiteindelijk  zal  zij  zowel  de  markt  van  de 

weddenschappen als de markt van de internet- en SMS-spelen later betreden, waardoor zij een 

achterstand  heeft  en  de  spelers  moet  overtuigen  over  te  stappen  van  privé-initiatieven 

waarmee zij vertrouwd zijn naar spelen van de Nationale Loterij.

Bij internetspelen  dient wel een opmerking gemaakt te worden.  Uit de eigen studie blijkt 

immers dat de respondenten er nog altijd de voorkeur aan geven om internetkansspelen te 

spelen bij een staatsloterij; zelfs als een perfect veilige internetverbinding kan gegarandeerd 

worden.  Mogelijk is het laat betreden van de internetkansspelenmarkt dan toch niet zo’n 

groot nadeel.  Hoewel ook hier enkele bedenkingen bij gemaakt moeten worden: 

- Ten eerste kan de mening ten opzichte van internetkansspelen tussen nu en einde 2006 

veranderen, waardoor op dat moment misschien toch reeds meer mensen bij  privé-

aanbieders zullen spelen.

- Ten tweede werd in de studie alleen gepeild naar de algemene houding ten opzichte 

van internetkansspelen en niet naar de verschillende soorten onderling zoals e-gaming, 

sportweddenschappen,  promotionele  spelen,…   Mogelijk  verschilt  de  houding 

naargelang van het soort spel, waardoor de Nationale Loterij  voor bepaalde spelen 

toch nog in een moeilijke positie de markt moet betreden.

Tevens  lijkt  het  verschil  tussen  situatie  1  en  3  gering.   In  beide  gevallen  is  er  veel 

concurrentie; alleen is die concurrentie in het eerste geval soms illegaal en in het tweede geval 
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niet.  Bij de beslissing over het al dan niet behouden van het monopolie is het wellicht beter 

niet te zoeken naar de beste oplossing qua openbare orde, maar wel naar de meest haalbare in 

deze tijd van snelle technologische ontwikkeling.  Wordt geopteerd voor openbare orde, dan 

zullen waarschijnlijk zoveel mogelijk kansspelen worden verboden en blijft  het monopolie 

van de Nationale Loterij behouden.  Technologieën zoals internet en SMS maken het evenwel 

gemakkelijk om alles in de illegaliteit te organiseren.  Het monopolie van de Nationale Loterij 

zal bijgevolg moeilijk of zelfs niet houdbaar/haalbaar zijn.

Een  argument  dat  in  het  voordeel  van  openbare  orde  en  het  monopolie  pleit  is  dat  de 

Nationale  Loterij  alleen  bestaande  loterij-  en  kansspelspelers  mag  aantrekken  zonder 

marktverruimend te zijn.   Het streefdoel  is om een groter marktaandeel  te krijgen zonder 

nieuwe spelers aan te trekken.  Dit laatste zou immers neerkomen op meer mensen aanzetten 

tot gokken.  

Toch kan dit argument makkelijk van tafel worden geveegd.  Andere aanbieders zijn immers 

niet aan deze beperking gebonden; zij zullen zeer attractieve spelen ontwikkelen waardoor het 

aantal  spelers  op de markt  zal  toenemen (dit  komt  ook tot  uiting in verschillende eerder 

besproken studies).  Men kan zich de bedenking maken wat het verschil is tussen enerzijds 

een Nationale Loterij die zelf nieuwe spelers aantrekt en anderzijds een Nationale Loterij die 

spelers aantrekt die door andere aanbieders reeds tot gokken zijn aangezet.
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CONCLUSIES

Met deze eindverhandeling heb ik getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de 

Belgische kansspelenmarkt.   Er werd de lezer uiteengezet hoe loterijen tot stand komen en 

hoewel  het  een  economische  benadering  van  de  kansspelenmarkt  betreft,  werd  ook  de 

psychologische  kant  aangehaald  omdat  dit  toch  ook  een  belangrijk  kenmerk  is  van 

kansspelen.    Daarna  werd  op  basis  van  bepaalde  kenmerken  een  rangschikking  van  de 

verschillende  soorten  spelen  volgens  risico  gemaakt  en  werden  de  moderne 

communicatietechnologieën, waarlangs men ook aan kansspelen kan deelnemen, besproken.

Bij  dit  beeld van de kansspelenmarkt hoort vanzelfsprekend enige verduidelijking van het 

juridische kader en in hoofdstuk V werd dan vraag en aanbod op de Belgische markt belicht. 

Het laatste hoofdstuk biedt op basis van deze informatie een blik vooruit en een inschatting 

van de toekomstige concurrentiepositie van de Nationale Loterij van België.

Hoewel sommige besluiten al in de vorige hoofdstukken werden getrokken, kan het zeker 

geen kwaad ze nog eens op een rijtje te zetten en daarbij een concreet antwoord te geven op 

de  onderzoeksvraag  die  het  onderwerp  van  deze  thesis  uitmaakt:  “Wat  is  de 

concurrentiepositie van de Nationale Loterij van België bij een verdere liberalisering van de 

kansspelenmarkt?”

Algemene conclusies betreffende de kansspelenmarkt

De eerste en wellicht belangrijkste vaststelling is dat weinig informatie voorhanden is over 

kansspelen  in  België.   Deze  markt  is  recentelijk  zeer  dynamisch  geworden  en  (nieuwe) 

onderzoeken lijken mij wel aangewezen, o.a.  naar: 

- De substitueerbaarheid van de verschillende soorten producten (vb. SMS-spelen en 

krasbiljetten).

- De algemene houding ten opzichte van gokken: heeft  het openlijk voorkomen van 

gokken een invloed op de gedachten en gedrag in verband met kansspelen?

- Het  kansspelgedrag  van  jongeren  (jonger  dan  18  jaar):  via  moderne 

communicatietechnologieën kunnen zij nu ook makkelijk deelnemen aan kansspelen.
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Een  tweede  vaststelling  is  de  noodzaak  om  het  woordje  “liberalisering”  uit  de 

onderzoeksvraag te bespreken.  Deze liberalisering is een gevolg van een gemeenschappelijke 

EU-richtlijn voor promotionele spelen via moderne communicatiemiddelen.  De EU heeft nog 

twee andere richtlijnen in de maak die voor een vrijere kansspelenmarkt kunnen zorgen.

Maar zelfs als geen wettelijke algemene liberalisering volgt, zal deze markt toch te maken 

krijgen met veel (en nieuwe) concurrentie vanuit het illegale circuit.  Door de opkomst van 

moderne communicatiemiddelen is er immers een makkelijke manier ontstaan om kansspelen 

te distribueren.

In de voorbije hoofdstukken kwamen een aantal belangrijke feiten inzake deze kanalen aan 

het licht.

Internet

Het aanbod op het internet is enorm uitgebreid; zowat alle vormen van kansspelen zijn 

aanwezig.  Uit onderzoek is gebleken dat het aantal deelnemers nog zal groeien, zeker 

als  een  bepaalde  veiligheidsgarantie  kan  worden  geboden,  hetzij  door  middel  van 

erkende kansspelsites, hetzij via perfect veilige verbindingen.

SMS en telefoon

Dagelijks zijn er oproepen om deel te nemen aan één of ander spel via deze media; hier 

gaat het dan veeleer om promotionele spelletjes.  Uit studies blijkt dat deze spelvorm 

wel aanspreekt.

Digitale TV

Hoewel dit medium momenteel nog geen gemeengoed is in België, blijkt het toch een 

veelbelovende optie voor de toekomst te worden.  Uit eigen onderzoek bleek immers dat 

ruim 20% van de respondenten wel  een gokje wil wagen via digitale TV.

Al  deze  moderne  communicatiemiddelen  lijken  dus  nog  een  mooie  toekomst  in  petto  te 

hebben wat het succes van online kansspelen betreft.  Ook deze medaille heeft onvermijdelijk 

een  keerzijde:  al  deze  kanalen  geven  de  mensen  immers  nog  meer  de  gelegenheid  om 

anoniem te spelen waardoor mogelijke sociale controle wegvalt en het risico op overmatig 

speelgedrag vergroot.

Een derde vaststelling is dat de vraag naar weddenschappen toeneemt,  een product dat de 

Nationale  Loterij  van  België  niet  uitgeeft  en  waarvan  zij  dus  ernstige  concurrentie  kan 

ondervinden.
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Verschillende  privé-organisaties  zijn  vragende  partij  voor  een  vrije  Europese 

kansspelenmarkt.   Volgens  hen zijn  de  beperkingen  wegens  algemeen  belang  niet  langer 

gerechtvaardigd omdat de lidstaten zelf ook kansspelen aanbieden.  Een ander argument dat 

zij aanhalen is dat de lidstaten geen angst moeten hebben om inkomsten te verliezen omdat 

het verlies van de monopolist zal worden gecompenseerd door de extra belastingen die een 

vrije markt met zich meebrengt.

Hoe dan ook: de concurrentie op de kansspelenmarkt zal zeker toenemen, hoewel misschien 

niet altijd wettelijk.  De regels van een vrije markt zullen in toenemende mate van kracht 

worden, waarbij de liberalisering (al of niet wettelijk) dus een feit wordt.

En waar staat de Nationale Loterij van België in dit geheel?  Wat zal haar 

concurrentiepositie zijn?

De concurrentie zal alleen maar toenemen.  Een nadeel voor de Belgische staatsloterij in een 

geliberaliseerde markt is dat zij een gedeelte van haar inkomsten aan bepaalde goede doelen 

moet besteden.  Zij kan dus nooit zo’n grote pay-out rate aanbieden als een privé-organisatie. 

Anderzijds heeft de Nationale Loterij wel haar reputatie en naambekendheid.  Toch is het nog 

de vraag of dit haar veel zal helpen.  De Nationale Loterij heeft wel plannen om kansspelen 

via moderne communicatiemiddelen aan te bieden, maar momenteel is het nog niet zover.  In 

de tussentijd hebben privé-organisaties de kans een sterke marktpositie te creëren.

De Belgische staatsloterij heeft tevens plannen om sportweddenschappen aan te bieden.  Ook 

dit  is  nu  nog  geen  realiteit  waardoor  de  huidige  aanbieders  van  weddenschappen  hun 

marktpositie kunnen verstevigen.

Bovendien is het nog de vraag wat de Belgische wetgever of een rechtbank zal beslissen 

betreffende  het  monopolie.   Deze  beslissing  is  vooral  belangrijk  wat  de  monopolierente 

betreft die de Nationale Loterij moet betalen maar speelt minder inzake de concurrentie op de 

markt.  Het aanbod zal in beide gevallen (al dan niet monopolie) vrijwel hetzelfde zijn, maar 

in het ene geval legaal en in het andere illegaal.
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Een concreet antwoord geven op de onderzoeksvraag is dus erg moeilijk, zelfs onmogelijk. 

Toch  zijn  er  aanwijzingen  hoe  het  aanbod  zal  evolueren.   Met  de  moderne 

communicatiemiddelen  vergroot  het  aantal  vormen  van  kansspelen:  casino’s,  wedstrijden, 

weddenschappen,  noem maar  op,… maar  wat  doet  de  vraag?   Staan  de  mensen  echt  te 

springen om deel te nemen via moderne communicatiekanalen?  

Daar lijkt het wel op; er wordt alvast een sterke groei in het aantal deelnemers verwacht. 

Nochtans lijkt het erop dat spelers altijd de voorkeur zullen geven aan staatsloterijen, maar als 

het aanbod stijgt en de Belgische staatsloterij niet volgt, kan deze mening veranderen.  Ook de 

politiek zal waarschijnlijk een weerslag hebben op de vraag: als bepaalde kansspelsites een 

label  krijgen,  kan  dit  het  verschil  tussen  deze  privé-aanbieders  en  staatsloterijen  zodanig 

verkleinen dat de voorkeur voor een staatsloterij niet langer afdoende is om te wachten op 

diens internetaanbod.

Om al deze redenen zou ik het antwoord op de onderzoeksvraag dan ook als volgt willen 

formuleren:

De Nationale Loterij van België heeft wel goede intenties, maar lijkt achterop te hinken.  Hoe 

langer ze wacht om zich als volwaardige speler op deze snel ontwikkelende markt te begeven, 

hoe hoger het risico dat  ze naderhand vanuit een ondergeschikte concurrentiepositie  moet 

starten.

Tot slot

Als algemene conclusie zou ik willen stellen dat dit onderwerp een open einde heeft.  De 

kansspelenmarkt  is  in  volle  ontwikkeling;  hoewel  al  bepaalde studies  werden gemaakt,  is 

verder onderzoek aangewezen.  Hoe dan ook zullen politieke beslissingen hun impact hebben 

op de markt en op de concurrentiepositie van de Nationale Loterij van België.
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Websites 

Nationale Loterij van België
www.nationale-loterij.be

Uitleg over de verschillende spelen:
Trekkingsspelen

http://www.nationale-loterij.be/pages/show.aspx?Culture=nl&pageid=drawgame/
lotto/gp&cache=6b62aff30

Krasbiljetten
http://www.nationale-loterij.be/pages/show.aspx?Culture=nl&pageid=scratchgame
/7/gp&cache=6b62aff30

European Lotteries
www.european-lotteries.org     

Uitleg sportweddenschappen
https://www.european-lotteries.org/sports_betting/sports_betting_whatis.php     
https://www.european-lotteries.org/sports_betting/sports_betting_terminology.php

Documentatie over gokken
https://www.european-lotteries.org/communication/history.php
https://www.european-lotteries.org/communication/social_role.php
https://www.european-lotteries.org/communication/pathology.php
https://www.european-lotteries.org/communication/games_brief_history.php
https://www.european-lotteries.org/communication/games_what_makes.php
https://www.european-lotteries.org/communication/games_different_forms.php
https://www.european-lotteries.org/communication/games_frequency.php
https://www.european-lotteries.org/communication/games_prizes.php
https://www.european-lotteries.org/communication/games_retailers_network.php
https://www.european-lotteries.org/communication/games_where.php
https://www.european-lotteries.org/communication/games_different_games.php
https://www.european-lotteries.org/communication/legal_news.php

Bezochte kansspelsites
http://letsplay.hollandcasino.nl/
http://www.fdjeux.com
http://  www.westlotto.de    
http://www.lotterien.at

Andere bezochte sites
http://www.mitsue.co.jp/english/case/concept/02.html
http://www.telenet.be/nl/producten/internet/telenet_internet/expressnet/detail_tabel.php#7
http://www.belgacom.be/private/hbsres/jsp/dynamic/product.jsp?dcrName=hbs_adsl_res&det

ailPage=hbs_adsl_res_adslgo
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Interviews

Callu Marc. Belgische Kansspelcommissie. Deskundige. (1 april 2005).

Frederix Marc. Nationale Loterij van België. Marketing director. (3 november 2004).

Gruloos Marthe. Nationale Loterij van België. Market research specialist. (3 november 2004).

Hermesse  Arnaud.  Nationale  Loterij  van  België.  Senior  manager  Strategy  and  Business 
development. (6 april 2005).

Jacxsens  Guido.  Nationale  Loterij  van  België.  Senior  manager  strategy  and  business 
development. (15 september 2003).

Lammens An. Nationale Loterij van België. Communicatiespecialst. (3 november 2004).

Swolfs Christophe. Belgische Kansspelcommissie. Adjunct-Adviseur. (1 april 2005).

Vandekerckhove Nicolas. Nationale Loterij van België. Jurist. (17 februari 2004)

Vanvaerenberg  William.  Nationale  Loterij  van  België.  Adviseur  generaal,  lid  van  het 
directiecomité. (3 maart 2003). 

Informatie verkregen door middel van mail

PR dienst van Proximus.

Storms Chris. Telenet. Product Marketing Manager Internet.

Vagnhammar  Erik  Bertil.  Europese  Commissie.  Desk  policy  advisor  in  verband  met 
kansspelen.

Andere bronnen

Reportage van ‘Terzake’. 2005. Canvas. (23 maart 2005).

IAB Congres. 2004. Internet, the transactional media. (28 oktober 2004).
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BIJLAGE I: 

BESPREKING VAN DE VERSCHILLENDE SPELEN

Trekkingsspelen  

Trekkingsspelen zijn kansspelen waarbij de uitslag wordt bepaald door het trekken van één of 

meer nummers.  Zo is een tombola één van de meest eenvoudige trekkingsspelen.  Verder 

worden onder deze titel nog lotto en keno besproken.

Tombola

Bespreking 

Aan de deelnemers worden genummerde ticketjes verkocht.  De kostprijs is de inzet.  Nadat 

iedereen in het bezit is van één of meer nummers, wordt er op willekeurige wijze een nummer 

getrokken.  De persoon die in het bezit is van het ticketje met het overeenkomstige nummer, 

is de winnaar.

Men kan ook meerdere nummers trekken waarbij iemand de hoofdprijs wint en anderen een 

troostprijs krijgen.

Tombola toetsen aan risicokenmerken

Kenmerken die weinig risico inhouden:

 Het is een long-odd kansspel.

 De speler heeft niet de indruk dat hij controle kan uitoefenen.

 Hij beleeft er ook niet veel speelplezier aan, want hij moet niets zelf doen of invullen.

 Meestal worden tombola’s eenmalig en lokaal georganiseerd.   De toegankelijkheid tot 

dit spel is eerder gering.
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Kenmerken die wel risico inhouden

 Bijna-missers kunnen voorkomen.  Het eigen nummer dat een cijfer verschilt van de 

winnende combinatie.  

 Vaak worden er naast  de hoofdprijs  ook kleinere prijzen uitgedeeld om de interesse 

gaande te houden.

Lotto

Bespreking     

Lotto behoort tot de nummerspelen en is een kansspel waarbij de speler een combinatie van 

‘n’  cijfers  uit  ‘N’  mogelijkheden  kiest.   Afhankelijk  van  hoe  het  instituut  (in  België  de 

Nationale  Loterij)  deze  ‘n’  en  ‘N’  invult,  verschilt  de  kans  om de  getrokken  selectie  te 

evenaren.  

Na de trekking wordt nagegaan of er één of meerdere personen de juiste combinatie hebben. 

Deze winnaars verdienen hun prijs.   Tevens zijn er prijzen voorzien voor diegenen die de 

cijfers gedeeltelijk juist hebben:  hoe minder juiste cijfers, hoe lager de prijs.  

In de economische literatuur hebben meerdere auteurs deze vorm van gokken onderzocht. De 

verschillende mogelijkheden maken het spel aantrekkelijk en vergroten zo de vraag.

Lotto is een pari-mutual spel, dit wil zeggen dat in eerste instantie de winstprijzen worden 

bepaald door de verkoop.  Hoe meer ticketen het instituut verkoopt, hoe meer inkomsten en zo 

kan ze een groter bedrag aan prijzen uitkeren dan bij een lage verkoop.  Een deel van de 

omzet gaat niet in de prijzenpot; dit deel is de take-out rate.  Het deel dat wel in de prijzenpot 

belandt, is de pay-out rate.  

Een kenmerk bij Lotto is dat er een extra hoeveelheid in de prijzenpot kan bij komen wanneer 

er een ‘superdraw’ wordt georganiseerd of bij een rollover.

>> Een superdraw wordt georganiseerd door de loterij.  Zij neemt dan zelf het initiatief 

om de speelpot te verhogen door een bijkomend bedrag in te brengen.

>> Een rollover daarentegen gebeurt bij toeval.  Wanneer in de vorige trekking geen 

enkele speler de juiste combinatie heeft,  wordt de prijs die normaal zou worden 

uitgekeerd, bijgeteld bij de speelpot van de volgende trekking.
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Volgens Walker en Young [2001] is de vraag naar een lottobiljet afhankelijk van de kans op 

winst en van de grootheid van het te winnen bedrag.

Bijgevolg trekt een grote speelpot meer mensen aan.  Vooral bij superdraws en rollovers is er 

een sterke toename in de verkoop (Forrest, Gulley en Simmons [2000]).

Door de ‘n’ en N’ aan te passen, wordt een spel attractiever.  Zo stellen Walker en Young 

onder andere dat een goede keuze van deze twee variabelen een must is.  Een te simpel spel 

leidt tot een lage kans op rollovers en bijgevolg gaan de mensen dit een saai spel vinden en 

taant de interesse.  Een te moeilijk spel daarentegen ontmoedigt spelers.

In hoofdstuk II blijkt dat mensen vooral deelnemen omdat ze het leuk vinden. Uiteraard blijft 

ook de kostprijs van een ticket een bepalende factor.

Kostprijs van een biljet

Een speler die €1 moet betalen met een winstkans op €100 zal de kostprijs anders ervaren 

wanneer hij voor datzelfde lotje €1.000.000 kan winnen; de kostprijs die men ervaart is dus 

afhankelijk van de verwachte waarde. Tevens heeft de speler plezier aan de aankoop van het 

biljet (Forrest, Gulley en Simmons [2000]):  het dromen van wat men zou doen als men de 

grote pot wint, het besef dat men bijdraagt aan een goed doel,...  

De verwachte waarde is  een wiskundige formule,  namelijk  het  bedrag dat  kan gewonnen 

worden gedeeld door het aantal deelnemers.  De verwachte waarde wordt bepaald door de 

verkoop,  take-out  rate,  kans  op  het  winnen  van  een  prijs,  rollovers  (of  superdraw)  en 

populaire cijfers.

Laten we deze nu wat nader bekijken:

 Verkopen  :

Dit is de enige informatie die de speler niet op voorhand kan bekomen, dus hij zal 

een prognose moeten maken van het  aantal  deelnemers  aan de trekking.  Uit  de 

studie die Forrest, Gulley en Simmons [2000] in Groot-Brittannië hebben gedaan, 

blijkt dat de speler hier gemiddeld redelijk accuraat in slaagt.
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 Take-out rate en kans op het winnen van een prijs:  

De take-out rate is een percentage dat altijd gebruikt wordt.  De kansen worden 

bepaald door het ontwerp van het spel: ‘n’ en ‘N’.

Deze factoren veranderen niet van trekking tot trekking.  Eenmaal bepaald, liggen 

deze vast.  Tenzij het instituut beslist het reglement aan te passen, maar dan is dit 

openbare informatie en zal de speler dit in zijn waardering opnemen.

 Rollovers (of superdraw):  

Rollovers hebben een eigenaardig effect op de verwachte waarde.  Zo kunnen zij 

volgens Forrest, Gulley en Simmons [2000] de mogelijkheid creëren dat de 

verwachte waarde groter dan 1 wordt.  (Dit houdt in dat men verwacht meer terug te 

krijgen dan men investeert.  Dit wil zeggen dat bij een take-out rate van 50% er aan 

de speelpot een extra toevoeging is van een even groot of groter bedrag dan het 

totaal aan verkoop).

Hoewel  de  mogelijkheid  bestaat,  is  ze  onrealistisch.   Immers,  wanneer  in 

werkelijkheid  zo’n  grote  rollover  voorkomt,  gaan  gokkers  meer  spenderen  en 

mensen die normaal niet gokken, nemen nu mogelijk wel deel.   Hierdoor zal de 

verkoop toenemen en is de rollover niet voldoende groot meer om een verwachte 

waarde groter dan 1 te krijgen.

Deze toename aan extra spelers zal er zelfs voor zorgen (Walker [1998]) dat vanaf 

een bepaald punt de kans dat een extra speler meedeelt in de prijzen zwaarder gaat 

doorwegen dan het effect van de rollover waardoor de verwachte waarde van een 

biljet terug afneemt.

Een laatste punt dat de verwachte waarde kan beïnvloeden, is het feit dat spelers zelf hun 

combinatie  kiezen.   Door  het  bestaan  van  populaire  cijfers  (Clotfelter  en  Cook  [1989]) 

worden  bepaalde  combinaties  meer  gekozen  dan  andere.   Bij  een  trekking  met  minder 

populaire cijfer  is de kans op een rollover groter.  Volgens Walker [1998] beïnvloedt het 

bestaan van zulke cijfers inderdaad de kansen op rollovers, maar niet de verwachte waarde.
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Besluit kostprijs:

Vooral het bestaan van rollovers bepaalt de verwachte waarde en bijgevolg de kostprijs van 

een biljet.  Het is dan ook niet te verwonderen dat uit een studie in het Verenigd Koninkrijk 

blijkt dat de verkoop van Lotto-ticketten toeneemt wanneer een rollover of een superdraw 

voorkomt (Purfield en Waldron [1999]).

Lotto toetsen aan de risicokenmerken 

Kenmerken die weinig risico inhouden:

 Lotto is een long-odd.

 Het is steeds hetzelfde spel

Kenmerken die wel risico inhouden

 De speler moet zelf een combinatie invullen.  Dit kan de indruk wekken dat de speler 

enige controle kan uitoefenen.

 Lotto-biljetten zijn makkelijk verkrijgbaar.

 De speler moet zelf zijn getallen kiezen; hij vindt dit leuker dan wanneer hij alleen maar 

een biljet met reeds een voorgedrukt nummer koopt.

 Net-gemist: met een bepaalde combinatie kan men net naast een prijs grijpen

 Er worden ook kleinere prijzen uitgedeeld aan mensen die slechts een gedeelte van de 

combinatie juist hebben.

Keno

Bespreking  

Bij dit spel kiest de speler zowel het aantal nummers als met welke nummers hij wil spelen. 

Als men weinig nummers kiest heeft men veel kans om te winnen maar zijn de winstbedragen 

kleiner.  Wanneer daarentegen veel cijfers worden gekozen, daalt de kans op winst maar met 

een juiste combinatie krijgt men hogere bedragen uitgekeerd.

Tevens kan hij zijn inzet kiezen.  Als hij weinig inzet, kan hij maar eenmaal zijn inzet winnen; 

als hij meer inzet, kan hij meerdere keren zijn inzet winnen. In België geldt bijvoorbeeld: als 

de speler €2,50 betaalt, krijgt hij bij winst 2 maal de prijs, bij een inzet van €5 - 4 maal ; €7,5 

- 6 maal ; €10 - 8 maal ; €12,5 - 10 maal.
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Keno toetsen aan de risicokenmerken

Kenmerken die weinig risico inhouden:

 Keno is een long-odd.

 Het is steeds hetzelfde spel

Kenmerken die wel risico inhouden

 De speler moet zelf een combinatie invullen.  Dit kan de indruk wekken dat de speler 

enige controle kan uitoefenen.

 Keno-biljetten zijn makkelijk verkrijgbaar.

 De speler moet zelf zijn getallen kiezen; hij vindt dit leuker dan wanneer hij alleen maar 

een biljet met reeds een voorgedrukt nummer koopt.

 De speler kan zelf kiezen wat zijn mogelijke winst is.  Hij kan opteren voor kleinere 

prijzen maar meer kans om te winnen.  Door het uitkeren van die kleinere prijzen, blijft 

de speler geïnteresseerd.

Besluit tombola, lotto en keno

De drie besproken nummerspelen zijn de belangrijkste.  Er bestaan nog andere vormen, maar 

dit zijn dan varianten of mengelingen van één der voorgaande.

In het algemeen vertonen zij allen wel enkele kenmerken die kunnen leiden tot risicogedrag, 

maar ze zijn ook allemaal long-odd en er is weinig of geen variëteit.

Kienen

Bespreking 

Dit spel wordt vaak georganiseerd op gemeentelijk vlak en wordt beschouwd als een loterij28. 

Het spel gaat als volgt:

28  Een vergunning van de regionale overheid is vereist.  Als het op gemeentelijk vlak wordt 
georganiseerd, is dit het gemeentebestuur; als het op grotere schaal wordt georganiseerd, is toestemming van 
de provincie nodig (zie ook deel 5)
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De spelers komen samen in een zaal waar het spel wordt georganiseerd, ze kopen een of 

meerdere kaarten waarop een rooster met nummers staat.  Deze aankoop is hun inzet.  In de 

zaal worden balletjes met een nummer geloot en als het nummer ook op de aangekochte kaart 

staat, wordt dit aangekruist.  Wie eerst een volledige rij, kaart of andere combinaties bereikt, 

is winnaar (Minet e.a.  [2004(2)]).

Kienen toetsen aan risicokenmerken

Kenmerken die weinig risico inhouden:

 De  bereikbaarheid  van  het  spel  is  klein.   Men  kan  alleen  deelnemen  wanneer  het 

georganiseerd wordt.

 Het is niet short-odd: men weet niet onmiddellijk of men heeft  gewonnen, maar het 

duurt ook niet heel lang.  

 Het is steeds hetzelfde spel.

Kenmerken die wel risico inhouden

 Het is een echt spel waaraan men actief deelneemt

 De tijd tussen inzet en uitkomst is niet ontzettend kort,  maar de volledige tussentijd 

wordt wel doorgebracht door het effectief deelnemen aan het spel

 Bijna-missers komen gemakkelijk voor (bijvoorbeeld nog één cijfertje nodig)

 De omgeving: iedereen komt immers om te spelen

 Er zijn meerdere manieren om te winnen: als eerste een rij  hebben of als  eerste  de 

volledige kaart aankruisen

Besluit kienen

Er  zijn  wel  enkele  kenmerken  die  een  groter  risico  inhouden  (vb  het  actief  deelnemen), 

anderzijds  is  er  de  moeilijke  bereikbaarheid.   Dit  spel  wordt  immers  niet  alle  weken 

georganiseerd  en  als  het  al  doorgaat,  is  het  op een specifieke  plaats  en op een specifiek 

moment.
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Krasbiljetten

Bespreking 

Krasbiljetten zijn gokproducten waarbij de speler op het aangekochte biljet een laagje moet 

wegkrabben; afhankelijk van wat zich eronder bevindt, heeft hij gewonnen of verloren.

Deze gokspelen zijn fixed-odd: de prijs die men kan winnen ligt vast.  Dit houdt in dat men 

niet afhankelijk is van het aantal verkopen.  Een winnaar loopt evenmin het risico zijn prijs te 

moeten delen met andere spelers.

Clotfelter  en  Cook  [1989]  voeren  aan  dat  deze  formule  makkelijk  kopieerbaar  is  onder 

verschillende vormen.  Bijvoorbeeld de ene keer moet onder het laagje een bepaald symbool 

te voorschijn komen.  Een andere keer moet men drie delen wegkrabben en drie dezelfde 

symbolen betekenen winst.   Hoewel het procédé hetzelfde is, ervaart de koper het als een 

ander ‘spel’.  Mikesell en Zorn [1987] voeren aan dat de interesse van het publiek na een tijd 

afneemt.  Volgens hen is het nodig om regelmatig varianten in te voeren, zelfs als dit oudere 

producten van de markt verdrijft.

Krasbiljetten worden vooral impulsief aangekocht (Clotfelter en Cook [1989]).  Wanneer een 

persoon deze loten ziet liggen, zal hij zich snel laten verleiden om eentje te kopen en zijn 

geluk te beproeven.

Uit  een  studie  opgelegd  door  de  Nederlands  autoriteiten  en  besproken  door  Hendriks  ea 

[1997],  blijkt  dat  krasbiljetten  geen  substituut  zijn  voor  andere  spelen.   Hier  dient  wel 

opgemerkt dat de studie binnen 1 jaar na introductie van krasbiljetten in Nederland uitgevoerd 

is.  Het is mogelijk dat de spelers toen nog niet weten of dit spel hun voldoening zou geven.  

Krasbiljetten toetsen aan risicokenmerken

Kenmerken die weinig risico inhouden:

 Er is geen enkele reden waardoor de consument zou denken dat hij controle over het 

spel kan uitoefenen.
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Kenmerken die wel risico inhouden

 Het is een short-odd spel.

 Krasbiljetten zijn makkelijk verkrijgbaar.

 De speler moet een laagje wegkrabben.  Dat kan hij ervaren als een spel dat hem plezier 

schaft.

 Afhankelijk van welk krasspel zijn er meerdere mogelijkheden om te winnen, waardoor 

de speler denkt dat hij meer kans heeft om te winnen.

 Afhankelijk van welk krasspel worden er kleine prijzen uitgedeeld bij bijna-winst.

 Hoewel het altijd hetzelfde procédé is (wegkrabben van een laagje), kan men dit naar 

verschillende vormen omzetten.  Variatie trekt aan.

 Er kunnen gemakkelijk bijna-missers voorkomen.

Algemeen wordt aangenomen dat bij krasbiljetten het risico op verslaving groter is dan bij 

trekkingsspelen,  maar  lager  dan  bij  slotmachines  of  casinospelen  (DeFuentes-Merillas  ea 

[2003]).  In ditzelfde artikel vertellen de auteurs dat zij een studie hebben gedaan naar het 

risico van krasbiljetten in Nederland.  Hun bevindingen zijn dat deze vorm van gokken maar 

een beperkt risico inhoudt.  0,24% van de ondervraagden was verslaafd en van deze 0,24% 

was 0,15% eveneens verslaafd aan andere spelen.  

Andere  studies  spreken  dit  tegen.   Net  omdat  krasbiljetten  aan  het  kenmerk  short-odd 

voldoen, houden zij  een groter  risico in dat de speler  steeds opnieuw zijn geluk beproeft 

(Willemen [2001]).  

Weddenschappen

Bespreking  

In Europa kennen weddenschappen een bloei.  Steeds meer mensen willen deelnemen en niet 

alleen  privé-aanbieders  zijn  de  massa  hierin  ter  wille,  maar  ook  verschillende  nationale 

loterijen richten dergelijke spelen in.  

In de wettelijke betekenis van kansspelen, is een weddenschap geen kansspel, net zoals een 

wedstrijd  geen  kansspel  is.   De  wetgever  heeft  voor  dit  onderscheid  gekozen  omdat  het 
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resultaat,  in  tegenstelling  tot  bij  een  echt  kansspel,  toch  enigszins  door  de  speler  kan 

beïnvloed  worden  (informatie  uit  gesprek  met  Dhr.   Swolfs:  Adjunct-Adviseur  bij  de 

Kansspelcommissie).

Desalniettemin heeft toeval ook een invloed en bijgevolg is dit een vorm van concurrentie 

voor de Nationale Loterij.  Omdat in het verleden maar weinigen deelnamen aan dergelijke 

wedstrijden, hield men er weinig rekening mee houden.  Nu de interesse voor deze spelen 

toeneemt, kan de bedreiging groter worden (Terzake op Canvas [23 maart 2005]).

Karakteristieken voor de uitgever van de weddenschap

Volgens  sommigen  zijn  weddenschappen  kansspelen,  volgens  anderen  weer  niet;  immers 

mensen  die  een  goede  kennis  van  zaken  hebben,  zullen  een  betere  voorspelling  kunnen 

maken.  Afhankelijk van hoe de wetgever over sportweddenschappen denkt, vertaalt zich dit 

in de wet.  Als men dit ziet als een kennisspel dan zal de wet soepeler zijn dan wanneer het als 

een kansspel wordt beschouwd.

Andere kenmerken:

  (site “www.european-lotteries.org” [geraadpleegd op 05 februari 2004])

- Een  operator  heeft  geen  invloed  op  het  spel  (wat  als  de  match  wordt  uitgesteld, 

afgelast,...)

- Organiseren en het laten werken van sportweddenschappen vereist meer inspanning en 

kennis dan bij gewone loterijen

- Risico op fraude en manipulatie is groot

In  geval  van  sportweddenschappen  zijn  er  verschillende  manieren  waarop  kan  gespeeld 

worden:

- Toto of poolgames.  Dit zijn weddenschappen die pari-mutual zijn

1) 1-X-2 weddenschappen: moet de speler een aantal matchen voorspellen: 

         1 = thuisspelers winnen

        X = gelijk

         2 = thuisspelers verliezen

2)  Select  betting:  uit  een  grote  lijst  moet  de  speler  het  aantal  gelijkspellen 

voorspellen, of een aantal matchen met het hoogste doelensaldo
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3) Result betting: exacte resultaat van een aantal matchen moet voorspeld worden

- Oddset spelen.  Dit zijn weddenschappen met vaste winstprijzen

1) Longlist betting: een aantal matchen uit een reeks kiezen

2) Winner betting: winnaar voorspellen van een toernooi of race

3) Result betting: juiste score voorspellen.  Er is 1 winstprijs per resultaat

- Variable odds (running odds):

Normaal zijn de winstprijzen vast, maar als de operators zien dat er teveel mensen 

hetzelfde gokken dan kunnen zij de winstprijzen aanpassen

Uit het voorgaande blijkt dus dat er een opsplitsing kan gemaakt worden.  Enerzijds zijn er 

weddenschappen  waar  de  spelers  het  tegen  elkaar  opnemen,  de  pari-mutual  spelen  of 

onderlinge notering, en waarbij de organisator alleen de spelers bij elkaar brengt en dus geen 

risico neemt.   Voor deze dienst rekent hij wel een percentage aan.  Anderzijds zijn er de 

spelen  waar  de  organisator  wel  risico  neemt:  de  spelen  met  vaste  winstprijzen  of 

weddenschappen  bij notering.  

Het  is  belangrijk  dat  de  lezer  dit  verschil  begrijpt  omdat  de  Belgische  wetgeving  een 

onderscheid maakt tussen de twee vormen (zie hoofdstuk IV).

Weddenschappen toetsen aan risicokenmerken

Als men een weddenschap zou aanvaarden als een kennisspel dan kan men aanvoeren dat 

deelnemen  eerder  een  berekend  risico  is  dan  een  pure  gok.   Toch  verliest  95%  van  de 

deelnemers aan weddenschappen hier geld mee (Willemen [2001]).  

Andere karakteristieken van weddenschappen 

Kenmerken die weinig risico inhouden:

 Het is een long-odd spel.  Alhoewel dit kan veranderen naargelang op welke sport men 

wedt.  Zo duurt het langer om de uitslag van een toernooi te kennen, dan wanneer men 

dezelfde dag op een match wedt.
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Kenmerken die wel risico inhouden:

 De indruk kan gewekt  worden  dat  de  speler  controle  over  het  spel  kan  uitoefenen. 

Hoewel die mogelijkheid bestaat, is aangetoond dat 95% van de deelnemers verliest.  

 De speler moet echt het spel spelen; zelf kiezen op wie hij wedt.

 De duur van het spel kan vrij lang zijn.  Bijvoorbeeld een voetbalmatch duurt minimum 

90 minuten.

 Bijna missers kunnen makkelijk voorkomen.

Enkele criteria die moeilijk te plaatsen zijn:

 Hoe makkelijk kan men deelnemen.  Sportweddenschappen kunnen afgesloten worden 

bij speciale kantoren.  Deze zijn minder talrijk dan plaatsen waar men loterijbiljetten kan 

kopen,  maar  door  de  opkomst  van  moderne  technologie  worden  nu  ook 

sportweddenschappen aangeboden via sites op het internet.  Dit maakt deelnemen veel 

gemakkelijker.

 Net-gemist: dit is afhankelijk van de formule.  Bij de ene vorm van weddenschappen 

zijn  een  aantal  juist  voorspelde  uitslagen  reeds  voldoende  voor  een  kleine 

winstuitkering, andere vormen vereisen misschien een exacte voorspelling.

Besluit weddenschappen:

Al bij  al  houden sportweddenschappen  weinig  risico  in.   Doordat  de  spelers  nu  ook via 

internet kunnen wedden, wordt de drempel veel lager.  Het internet biedt bijna onbeperkte 

mogelijkheden om het de speler naar zijn zin te maken, zodat het risico sterk stijgt.

Bingotoestellen in cafés

Bespreking van het spel

Dit toestel lijkt op een flipperkast, maar het is de bedoeling dat de afgeschoten bal in een 

bepaald gat op het speelveld terechtkomt.  Er zijn verschillende gaten met elk een nummer. 

Afhankelijk waar de bal terecht komt, of welke combinatie men speelt, wint of verliest men 

(Minet  e.a.  [2004(2)]).
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Bingotoestellen toetsen aan risicokenmerken

Het zijn allemaal risicohoudende kermerken:

 Het is short-odd

 Bijna-missers kunnen makkelijk voorkomen (één bal die in het verkeerde gat valt)

 Het is een spel dat men zelf moet spelen

 Er zijn verschillende mogelijkheden om te winnen (één bal moet terecht komen in een 

vooraf bepaald nummer, er moet een volledige rij gehaald worden,…)

 De speler kan de indruk hebben dat hij controle over het spel kan uitoefenen (de bal 

harder of zachter afschieten, de kas een beetje duwen)

 De omgeving: de kas maakt geluid en heeft lampjes die flikkeren

Conclusie

Dit spel voldoet aan verschillende kenmerken die een groot risico op verslaving inhouden. 

Wat de omgeving betreft, is deze minder aanstekelijk als bij een casino of speelautomatenhal. 

Want hoewel er geluid en lichtspektakel is, is er niet de sfeer van vele mensen die gokken. 

Ook zijn er kansspelen in een café (maar 1 vorm: namelijk de bingo-automaat) dan in een 

casino of speelautomatenhal.  Daartegenover staat dan weer dat er veel meer cafés zijn, wat de 

bereikbaarheid vergroot.

Casino 

In welke mate is een casino een concurrent voor de Nationale Loterij?  De spelen zijn totaal 

anders.  Zou de Nationale Loterij, door een hevige marketingstrategie, er kunnen in slagen om 

personen die naar casino’s gaan, naar zich te lokken?

Misschien worden mensen die niet naar casino’s gaan, door internetcasino’s ertoe aangezet 

die stap nu wel te zetten?  Tegelijk geraakt het gokken meer en meer sociaal aanvaard (kijk 

naar  de  verschillende  kansspelen  waarmee  de  mensen  geconfronteerd  worden:  hevigere 

marketingacties van de Nationale Loterij,  internetcasino’s die via pop-ups reclame maken, 
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privé-aanbieders  die  bekend  geraken  [MrBookmaker.com]  en  gewone  bedrijven  die 

kansspellen gebruiken als marketingacties)

Bespreking van de spelen in een casino

Er  zijn  verschillende  spelen  in  een  casino  terug  te  vinden.   Hieronder  volgt  een  korte 

beschrijving van de spelen en hun kenmerken.  Voor een gedetailleerdere uitleg verwijs ik 

naar het rapport van de Stichting Rodin (Minet e.a.  [2004(2)]).

Tafelspelen

Deze categorie kan nog eens onderverdeeld worden in kaartspelen, spelen met een rad en 

spelen met dobbelstenen.

Tafelspelen uit casino’s toetsen aan risicokenmerken

Enkele kenmerken hebben alle tafelspelen in een casino gemeen: 

 Ze zijn short-odd

 Bijna-missers zijn courant (het balletje van de roulette dat net één vakje verkeerd ligt, 

net 1 punt minder dan de bank bij een kaartspel,…)

 Men moet echt deelnemen en het spel ondergaan

 De omgeving kan een sfeer scheppen die aanzet tot gokken: vele mensen die spelen, af 

en toe een juichkreet,…

Andere kenmerken maar die niet voor alle spelen gelden of toch niet in dezelfde mate:

 De speler heeft de indruk dat hij controle kan uitoefenen over het spel (door zelf de 

dobbelstenen te werpen, zelf beslissen of hij nog een kaart vraagt,…), 

 Er zijn verschillende mogelijkheden om te winnen (bijvoorbeeld bij de roulette kan men 

op één bepaald  cijfer  inzetten en veel  terugverdienen indien men wint,  of  men kan 

inzetten op paar/onpaar en alleen zijn inzet verdienen)
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Automatische kansspelen

De automatische spelen in een casino kunnen opgedeeld worden in 3 categorieën

 Spelen waarbij door toeval een nummer wordt geloot 

De speler koopt een kaart met nummers.  De kostprijs is zijn inzet.  

Bij sommige spelen moet hij het gelote nummer aankruisen als het ook op zijn kaart 

staat (vb Bingo), voor andere spelen moet hij vooraf een aantal nummers aanduiden 

waarvan hij hoopt dat ze geloot worden (vb Keno).

 Wedden op paardenrennen

In een casino staat  een mechanisme waarmee paardenrennen worden nagebootst. 

Het is de bedoeling dat de spelers vooraf inzetten op het winnende paard of op de 

eerste twee.

 Slots29

Bij de slots die in casino’s staan, is het de bedoeling dat de speler een munt inwerpt 

en via een hendel (real slots) of via een drukknop (video slots) een mechanisme in 

werking brengt.  Uiteindelijk worden er een aantal symbolen afgebeeld en 

afhankelijk van de combinatie wint of verliest de speler.

Tafelspelen uit casino’s toetsen aan risicokenmerken

Alle spelen voldoen aan de volgende risicohoudende kenmerken

 Short-odd

 Bijna-missers zijn courant (nog een cijfertje nodig, het gekozen paard is tweede, bijna 

de winnende combinatie) 

 Men moet het spel ondergaan

 De  omgeving  kan  aanzetten  tot  gokken:  automaten  die  geluid  maken,  flikkerende 

lichtjes, het gedrag van mensen,…

29  Vroeger stonden er ook slots in cafés, maar deze verschillen van de slots in casino’s.  Bij de spelen 
in cafés krijgt men een symbool dat men zelf in een rooster moet plaatsen; afhankelijk van waar men het 
plaatst  en  welke  combinaties  men  maakt,  krijgt  men  punten.   Deze  punten  konden  later  voor  geld 
ingewisseld worden.  Deze kansspelen zijn nu verboden.
Om dit verbod te omzeilen, werden de meeste toestellen omgebouwd zodat men niet meer voor geld speelt, 
maar alleen nog voor een maximum van vijf keer gratis verder spelen.  Door deze verandering vallen deze 
slots nu onder een uitzondering in de wet (zie hoofdstuk IV).
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Een andere kenmerk maar dat niet voor alle spelen geldt of toch niet in dezelfde mate:

 Er zijn verschillende mogelijkheden om te winnen (een rij in een rooster aankruisen, 

heel het rooster aankruisten,…)

Een laatste kenmerk dat zeer belangrijk is en geldt voor alle spelen in een casino (zowel tafel- 

als  automatische  spelen),  is  de  bereikbaarheid.   Hoewel  een  casino  niet  makkelijk 

toegankelijk is (er zijn er immers maar 8 in België en men moet dus vaak grote afstanden 

afleggen om er te geraken), is de bereikbaarheid van de verschillende spelen groot eenmaal 

men in een casino is; een casino in het algemeen bezit een grote variëteit aan soorten spelen.

Conclusie casino’s

Alle  spelen  binnen een  casino vertonen  verschillende  kenmerken  die  een groot  risico  op 

verslaving inhouden: short-odd, bijna-missers, ondergaan van het spel en de omgeving.  Het 

lijkt mij dan ook een gegronde conclusie om te stellen dat een casino een reëel risico op 

verslaving inhoudt.

 

Speelautomatenhallen

Bespreking van de spelen in speelautomatenhallen

In speelautomatenhallen zijn alleen – zoals de naam al aangeeft – automatische kansspelen 

toegelaten.   Voor  een  gedetailleerde  uitleg  verwijs  ik  wederom naar  het  rapport  van  de 

Stichting Roding (Minet e.a.  [2004(2]).  Hieronder volgt alleen een korte bespreking en een 

toetsing aan de verslavingskenmerken die in het deel Psychologie werden behandeld

Er zijn vijf soorten spelen; sommige zijn identiek aan de automatische spelen in casino’s (de 

paardenweddenschappen),  andere  zijn  de  geautomatiseerde  versie  van  de  tafelspelen  in 

casino’s (blackjack, poker-, roulette- en dobbelspelen).
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Speelautomatenhallen toetsen aan risicokenmerken

Doordat de spelen quasi hetzelfde zijn als in een casino, blijven ook de verslavingskenmerken 

dezelfde:

Alle spelen voldoen aan de volgende kenmerken:

 Short-odd

 Bijna-missers zijn courant (nog een cijfertje nodig, het gekozen paard is tweede, bijna 

de winnende combinatie) 

 Men moet het spel ondergaan

 De  omgeving  kan  aanzetten  tot  gokken:  automaten  die  geluid  maken,  flikkerende 

lichtjes, het gedrag van mensen,…

Een andere kenmerk maar dat niet voor alle spelen geldt of toch niet in dezelfde mate:

 Er zijn verschillende mogelijkheden om te winnen (een rij in een rooster aankruisen, 

heel het rooster aankruisten,…)

Ook  voor  het  kenmerk  bereikbaarheid  kan  dezelfde  conclusie  behouden  blijven. 

Speelautomatenhallen zijn minder makkelijk te vinden dan Lotto-ticketjes, maar eenmaal men 

binnen is, is er een grote variëteit voor handen.  

Conclusie speelautomatenhallen

De spelen in een dergelijk kansspelinrichting vertonen dezelfde verslavingskenmerken als die 

in een casino.  Bijgevolg houdt deze inrichting een even groot risico in als casino’s, tevens 

zijn er meer speelautomatenhallen (180) dan casino’s (8) waardoor de bereikbaarheid een pak 

groter is.  Anderzijds is de sfeer in een casino anders doordat er ook gewone tafelspelen zijn. 

Deze tafelspelen maken dat het spelaanbod in een casino ook groter.  Hierdoor lijkt het risico 

van casino’s groter.  

Algemeen besluit ik dat speelautomatenhallen een groot risico op verslaving in houden, maar 

dat een casino, door de grote spelverscheidenheid, nog gevaarlijker is.
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Wedstrijden

Inleiding

Met wedstrijden bedoel ik dat deelnemers eerst een vraag juist moeten oplossen, vooraleer 

kans te maken op een winstprijs.  Net als bij weddenschappen heeft de speler enigszins de 

mogelijkheid om het resultaat te beïnvloeden.

Deze  spelen  worden  vooral  georganiseerd  door  gewone  bedrijven  die  door  middel  van 

dergelijke actie de nadruk op hun bedrijf  of hun producten willen leggen: de zogenaamde 

promotionele spelen (zie later).

Wedstrijden toetsen aan risicokenmerken

Kenmerken die weinig risico inhouden:

 Het is eerder long-odd: men moet wachten tot alle antwoorden zijn doorgegeven.

Kenmerken die wel risico inhouden:

 De speler heeft de indruk dat hij controle over het spel kan uitoefenen.  In zekere zin is 

dit waar want hij moet per slot eerst het juiste antwoord geven.  Anderzijds zullen er 

meerdere deelnemers zijn met het juiste antwoord en dan is het alleen het toeval dat 

beslist wie wint en wie verliest.

 De speler moet het spel ondergaan: hij moet het antwoord weten en doorsturen.

 Als de speler het juiste antwoord heeft ingezonden, maar niet wordt gekozen, kan hij dit 

ervaren als een “net-gemist”.  

 Hoewel het altijd hetzelfde procédé is (antwoorden op een vraag), kan de speler het toch 

ervaren als een ander spel (ander onderwerp, andere vraag,…).  Variëteit trekt aan.

Andere kenmerken maar die niet voor alle spelen gelden of toch niet in dezelfde mate:

 Hoe  makkelijk  kan  men  deelnemen?  Dit  is  afhankelijk  van  de  spelregels.   Als  de 

deelnemer het antwoord per GSM moet doorsturen, is het spel veel toegankelijker dan 

wanneer dit per post gebeurt.

Hier dient wel te worden opgemerkt dat dit spel vooral voor promotionele doeleinden 

wordt  georganiseerd  en  dat  de  organisators  vooral  voor  moderne 

communicatietechnieken zullen kiezen.  
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opzichte van een gewone inbelverbinding 

BIJLAGE II:

VERGELIJKING VAN DE SNELHEID VAN BREEDBAND 

TEN  OPZICHTE  VAN  EEN  GEWONE 

INBELVERBINDING

BREEDBAND
Kabel (Telenet) ADSL (Belgacom)

TELEFOONLIJN

Gegevens 

ontvangen
5000 kb/s    30 4000 kb/s    31 56 kb/s

Gegevens 

versturen
  192 kb/s    30   192 kb/s    31 56 kb/s

30  De gegevens over Telenet zijn maxima. De effectieve snelheid is afhankelijk van andere factoren 
zoals andere surfers, snelheid van de eigen computer,…  
(http://www.telenet.be/nl/producten/internet/telenet_internet/expressnet/detail_tabel.php#7 [geraadpleegd op 
11 april 2005])

31  Ook de gegevens over Belgacom zijn maximumsnelheden en hier is de effectieve snelheid 
afhankelijk van de afstand tussen het aansluitingspunt en de centrale, computerinstallatie,…  
(http://www.belgacom.be/private/hbsres/jsp/dynamic/product.jsp?dcrName=hbs_adsl_res&detailPage=hbs_
adsl_res_adslgo [geraadpleegd op 11 april 2005])
Maar zelfs indien de effectieve snelheid een pak lager zou liggen dan de maximumsnelheid, blijkt nog 
duidelijk dat breedband veel sneller is dan een gewone inbelverbinding via een telefoonlijn.
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opzichte van een gewone inbelverbinding 

Tabel B.II-1: deze tabel om aan te tonen dat breedband sneller is dan een gewone 

inbelverbinding via een telefoonlijn. 32

32  Zowel Telenet als Belgacom bieden verschillende abonnementen met verschillende mogelijkheden 
aan. In de tabel wordt het abonnement ‘ExpressNet’ van Telenet vergeleken met het abonnement ‘Belgacom 
ADSL Go’ van Belgacom. Tevens is er in het dagelijkse leven nogal discussie over welke ISP nu het beste 
is; algemeen is men het erover eens dat Telenet sneller is dan Belgacom ADSL, maar ook andere factoren 
spelen een rol. Omdat de tabel alleen bedoeld is om aan te tonen dat breedband (zowel kabel als ADSL) veel 
sneller  is  dan  een  gewone  inbelverbinding,  ga  ik  niet  verder  in  op  het  onderscheid  tussen  Telenet  en 
Belgacom.
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BIJLAGE III:

ONTWIKKELEN  VAN  EEN  NIEUW,  OF  UITBREIDING 

VAN EEN REEDS BESTAAND SPEL VAN DE NATIONALE 

LOTERIJ

Om attractief te zijn dient de Nationale Loterij haar aanbod te variëren. Dit kan gebeuren door 

nieuwe spelen te ontwikkelen, door bestaande spelen iets te veranderen of uit te breiden.  

In Hoofdstuk IV staat dat de Nationale Loterij momenteel alleen spelen aanbiedt die volgens 

de wet loterijen zijn.  Nochtans kan zij ook beslissen andere soorten spelen te ontwikkelen en 

op de markt te brengen; spelen die voldoen aan de wettelijke definitie van een kansspel.  

Welke  procedures  moeten  gevolgd  worden  bij  het  ontwikkelen  of  veranderen?   Bij  een 

kansspel dient immers de Kansspelcommissie betrokken te worden, bij loterijen is dit niet het 

geval.

Procedure zonder Kansspelcommissie
(Nationale  Loterij  [2003]  en  Koninklijk  besluit  houdende  goedkeuring  van  het 

beheerscontract  tussen  de  Belgische  Staat  en  de  Nationale  Loterij,  naamloze 

vennootschap van publiek recht [2003])

Hierbij wordt een hiërarchische weg gevolgd.  Het spelidee wordt uitgebouwd waarbij een 

Gokeffectrapport  wordt  opgesteld  evenals  een  financiële  prognose.   De  raad  van bestuur 

neemt  een  beslissing  en  daarna  gaat  het  volledige  rapport  naar  de  minister  van 

overheidsbedrijven en uiteindelijk naar de koning voor de ondertekening van het KB.  

Wel dient opgemerkt dat ingeval van een gevoelige materie (vb. een nieuw spel met grote 

kans op gokverslaving) de minister altijd advies kan vragen aan derden.  Deze derde kan een 

collega zijn, een deskundige of ook de Kansspelcommissie.
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een reeds bestaand spel van de Nationale loterij

Duur:

Het uitwerken van de ideeën neemt ongeveer evenveel tijd in beslag bij de Nationale Loterij 

als bij een privé-onderneming; alleen de vereiste ministeriële toestemming zal het verschil 

maken.  

Procedure met Kansspelcommissie
(Informatie  uit  gesprek  met  Dhr.  Vandekerkhove  en  Koninklijk  besluit  houdende 

goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, 

naamloze vennootschap van publiek recht [2003])

Dezelfde hiërarchische weg wordt gevolgd; alleen wordt voordat het rapport naar de minister 

gaat  ook vooraf  advies  gevraagd  aan de  Kansspelcommissie.   Over  het  algemeen  zal  de 

minister het advies van de Kansspelcommissie volgen.

Duur:

Hoelang het duurt om een beslissing op deze manier te nemen, is niet geweten omdat deze 

procedure  nog  nooit  werd  toegepast  en  er  evenmin  een  overeenstemmend  schema  voor 

bestaat.

Toch  is  het  duidelijk  dat  deze  procedure  omslachtiger  is  dan  die  zonder  de 

Kansspelcommissie.   Afhankelijk  van het  tijdstip  waarop  de  commissie  om advies  wordt 

gevraagd en van haar termijn om te antwoorden, zal de nodige tijd even groot of groter zijn 

als bij de andere procedure.
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BIJLAGE IV : 

VRAGEN VAN DE ENQUÊTE

a) Wat is uw mening over nummerspelen:

 (een nummerspel is een spel waarbij nummers die willekeurig getrokken worden, 

bepalen wie wint; voorbeelden zijn lotto of een gewone tombola)

o De markt van deze kansspelen moet volledig vrij zijn

o Deze kansspelen mogen, maar reglementatie moet bestaan

o Deze kansspelen mogen alleen als zij een goed doel ondersteunen

o Alleen een overheid mag deze kansspelen organiseren

o Deze kansspelen moeten worden verboden

b) Wat is uw mening over krasloten:

o De markt van deze kansspelen moet volledig vrij zijn

o Deze kansspelen mogen, maar reglementatie moet bestaan

o Deze kansspelen mogen alleen als zij een goed doel ondersteunen

o Alleen een overheid mag deze kansspelen organiseren

o Deze kansspelen moeten worden verboden

c) Wat is uw mening over casino's:

o De markt van deze kansspelen moet volledig vrij zijn

o Deze kansspelen mogen, maar reglementatie moet bestaan

o Deze kansspelen mogen alleen als zij een goed doel ondersteunen

o Alleen een overheid mag deze kansspelen organiseren

o Deze kansspelen moeten worden verboden
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d) Wat is uw mening over een kansspel waarbij u pas kunt winnen als u correct hebt 

geantwoord op een selectievraag:

 (Bijvoorbeeld op televisie gebeurt het vaak dat men na een uitzending een vraag 

stelt over het afgelopen programma. Uit alle correcte antwoorden wordt daarna een 

winnaar geloot.)

o De markt van deze kansspelen moet volledig vrij zijn

o Deze kansspelen mogen, maar reglementatie moet bestaan

o Deze kansspelen mogen alleen als zij een goed doel ondersteunen

o Alleen een overheid mag deze kansspelen organiseren

o Deze kansspelen moeten worden verboden

e) Wat is uw mening over sportweddenschappen:

o De markt van deze kansspelen moet volledig vrij zijn

o Deze kansspelen mogen, maar reglementatie moet bestaan

o Deze kansspelen mogen alleen als zij een goed doel ondersteunen

o Alleen een overheid mag deze kansspelen organiseren

o Deze kansspelen moeten worden verboden

f) Heb u al deelgenomen aan kansspelen via internet:

o Ja

o Nee

g) Bij wie neemt u deel of zou u deelnemen aan kansspelen via internet:

o Ik wil dergelijke spelen alleen spelen bij een staatsloterij

o Ik wil dergelijke spelen alleen spelen bij een privé-loterij

o Ik wil dergelijke spelen zowel spelen bij een staatsloterij als bij een privé-

maatschappij

o Ik speel dergelijke spelen nooit

h) Hebt u al deelgenomen aan SMS-spelen:
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o Ja

o Nee

i) Bij wie neemt u deel of zou u deelnemen aan SMS-spelen:

o Ik wil dergelijke spelen alleen spelen bij een staatsloterij

o Ik wil dergelijke spelen alleen spelen bij een privé-loterij

o Ik wil dergelijke spelen zowel spelen bij een staatsloterij als bij een privé-

maatschappij

o Ik speel dergelijke spelen nooit

j) Bij wie zou u deelnemen aan kansspelen via digitale televisie:

o Ik wil dergelijke spelen alleen spelen bij een staatsloterij

o Ik wil dergelijke spelen alleen spelen bij een privé-loterij

o Ik wil dergelijke spelen zowel spelen bij een staatsloterij als bij een privé-

maatschappij

o Ik speel dergelijke spelen nooit

k) Stel dat men erin slaagt om internet optimaal te beveiligen, waaraan zou u dan de 

voorkeur geven: blijft u spelen met traditionele spelen op papier (de reële wereld) of 

zou u overschakelen naar kansspelen via het internet (de virtuele wereld)?

o Ik heb geen voorkeur: ik speel zowel virtuele als reële spelen

o Ik geef de voorkeur aan de reële wereld; ik wil niet via internet spelen

o Privé-initiatieven wil ik niet via het internet spelen; loten van staatsloterijen 

wil ik eventueel wel via internet invullen

o Een staatsloterij wil ik niet via het internet spelen; privé-initiatieven wil ik 

eventueel wel via internet spelen

o Ik geef de voorkeur aan de virtuele wereld; ik wil alles via het internet spelen

o Ik speel nooit
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BIJLAGE V : 

RESULTATEN EN CONCLUSIES VAN DE ENQUÊTE

Inleiding

Op basis van de antwoorden verkregen uit de enquête (zie Bijlage IV), kunnen een aantal 

besluiten worden getrokken.

Uit alle respondenten werd een selectie van meerderjarigen (ouder dan 18 jaar) uit België 

gemaakt.  Dit waren 1470 antwoorden.

Binnen deze groep is er een grote vertegenwoordiging van mensen jonger dan 30 jaar.
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Binnen deze groep is er ook een oververtegenwoordiging van studenten.
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Daarbij komt nog dat de enquête alleen kon ingevuld worden door mensen met toegang tot het 

internet.

De steekproef is dus niet representatief voor de hele populatie.  Toch kan het nuttig zijn om 

eens te kijken naar de mening van deze 1470 respondenten.
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Onderzoeksvragen en hun resultaten

Hoewel ik studies heb gevonden met nuttige informatie,  bleven er toch een aantal  vragen 

onbeantwoord:

1) Wat is de mening over de regulering van verschillende kansspelen?  

2) Het is interessant om na te gaan of er een verschil in mening bestaat over de mate van 

regulering voor verschillende spelen.   Bijvoorbeeld: wil men een striktere wetgeving 

voor casino’s dan voor nummerspelen?

3) Is er een verband tussen leeftijd en de mening over de regulering van kansspelen? 

Bijvoorbeeld: willen jongere mensen een minder strikte wetgeving voor casino’s dan 

ouderen?

4) Bij welke organisator speelt men internetspelen, SMS-spelen of kansspelen via iTV? 

Is er een verschil in voorkeur?

5) Wat als er in de toekomst kan gegarandeerd worden dat men perfect veilig via het 

internet kan spelen?  Gaat men dan meer via het internet spelen?  En zo ja, bij welke 

organisator: een staatsloterij of een privé-aanbieder?

I.a) Onderzoeksvraag 1:  Wat  is  de  mening over  de  regulering  van verschillende   

kansspelen?  Bijvoorbeeld: wil men in het algemeen dat casino’s aan striktere 

regels moeten gebonden zijn dan andere spelen?

Deze vraag wordt onderzocht aan de hand van de vragen a) tot en met e)   (zie Bijlage IV).

De antwoordmogelijkheden beschouw ik als een ordinale schaal, gaande van een vrije markt 

naar een zeer strikte markt.
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a.i) Nummerspelen  
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a.ii) Krasloten  

a.iii) Casino’s  
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a.iv) Promotionele spelen  

a.v) Sportweddenschappen  
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a.vi) Besluit onderzoeksvraag 1  

Voor deze spelen blijkt duidelijk dat de meeste respondenten kiezen voor een vrije markt 

maar wel mits een degelijke reglementering.

I.b) Onderzoeksvraag 2 :  Het is  interessant  om na te  gaan of  er  een verschil  in   

mening  bestaat  over  de  mate  van  regulering  voor  verschillende  spelen. 

Bijvoorbeeld:  wil  men  een  striktere  wetgeving  voor  casino’s  dan  voor 

nummerspelen?

Deze vraag wordt onderzocht aan de hand van de vragen a) tot en met e)   (zie Bijlage IV).

Omdat het een ordinale schaal betreft, kan dit onderzocht worden met een Wilcoxon-test.  De 

hypothese is telkens dat er geen verschil bestaat tussen de twee te vergelijken spelen.

b.i) Nummerspelen ten opzichte van krasbiljetten  

  N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 MEN_KRAS - MEN_NUMM Negative 
Ranks

155 117,41 18199,00

  Positive 
Ranks

90 132,62 11936,00

  Ties 1225   
  Total 1470   
 
 MEN_KRAS - MEN_NUMM
 Z -2,916
 Asymp.  Sig. 
(2-tailed)

,004

 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verschil 

De ranks van nummerspelen is hoger dan deze van krasbiljetten

 men wil striktere regels voor nummerspelen dan voor krasbiljetten
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b.ii) Nummerspelen ten opzichte van casino’s  

  N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 MEN_CAS - MEN_NUMM Negative 
Ranks

208 234,48 48772,00

  Positive 
Ranks

315 280,17 88254,00

  Ties 947   
  Total 1470   
 
 MEN_CAS - MEN_NUMM
 Z -5,827
 Asymp.  Sig. 
(2-tailed)

,000

 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verschil 

De ranks van casino’s is hoger dan deze van nummerspelen

 men wil striktere regels voor casino’s dan voor nummerspelen

b.iii) Nummerspelen ten opzichte van promotionele spelen  

  N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 MEN_PROM - MEN_NUMM Negative 
Ranks

340 245,46 83458,00

  Positive 
Ranks

195 307,29 59922,00

  Ties 935   
  Total 1470   
 
 MEN_PROM - MEN_NUMM
 Z -3,378
 Asymp.   Sig. 
(2-tailed)

,001

 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verschil 

De ranks van nummerspelen is hoger dan deze van promotionele spelen

 men wil striktere regels voor nummerspelen dan voor promotionele spelen
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b.iv) Nummerspelen ten opzichte van sportweddenschappen  

  N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 MEN_WED - MEN_NUMM Negative 
Ranks

281 243,96 68551,50

  Positive 
Ranks

264 303,91 80233,50

  Ties 925   
  Total 1470   
 
 MEN_WED - MEN_NUMM
 Z -1,623
 Asymp.   Sig. 
(2-tailed)

,104

 
De significantie is groter dan 0,05  hypothese aanvaarden   er is geen verschil 

 men  wil  even  strikte  regels  voor  nummerspelen  dan  voor 

sportweddenschappen

b.v) Krasbiljetten ten opzichte van casino’s  

  N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 MEN_CAS - MEN_KRAS Negative 
Ranks

184 249,55 45918,00

  Positive 
Ranks

350 276,93 96927,00

  Ties 936   
  Total 1470   
 
 MEN_CAS - MEN_KRAS
 Z -7,295
 Asymp.  Sig. 
(2-tailed)

,000

 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verschil 

De ranks van casino’s is hoger dan deze van krasbiljetten

 men wil striktere regels voor casino’s dan voor krasbiljetten
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b.vi) Krasbiljetten ten opzichte van promotionele spelen  

N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

MEN_PROM - MEN_KRAS Negative 
Ranks

310 235,47 72997,00

Positive 
Ranks

212 299,56 63506,00

Ties 948   
Total 1470   

 MEN_PROM - MEN_KRAS
 Z -1,407
 Asymp.   Sig. 
(2-tailed)

,159

 
De significantie is groter dan 0,05  hypothese aanvaarden   er is geen verschil 

 men wil even strikte regels voor krasbiljetten dan voor promotionele spelen

b.vii) Krasbiljetten ten opzichte van sportweddenschappen  

  N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 MEN_WED - MEN_KRAS Negative 
Ranks

246 238,83 58753,00

  Positive 
Ranks

281 286,03 80375,00

  Ties 943   
  Total 1470   
 

 
MEN_WED - MEN_KRAS

 Z -3,154
 Asymp.   Sig. 
(2-tailed)

,002

 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verschil 

De ranks van sportweddenschappen is hoger dan deze van krasbiljetten

 men wil striktere regels voor sportweddenschappen dan voor krasbiljetten
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b.viii) Casino’s ten opzichte van promotionele spelen  

  N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 MEN_PROM - MEN_CAS Negative 
Ranks

382 261,52 99900,00

  Positive 
Ranks

159 293,78 46711,00

  Ties 929   
  Total 1470   
 
 MEN_PROM - MEN_CAS
 Z -7,434
 Asymp.   Sig. 
(2-tailed)

,000

 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verschil 

De ranks van casino’s is hoger dan deze van promotionele spelen

 men wil striktere regels voor casino’s dan voor promotionele spelen

b.ix) Casino’s ten opzichte van sportweddenschappen  

  N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 MEN_WED - MEN_CAS Negative 
Ranks

291 232,01 67513,50

  Positive 
Ranks

182 244,99 44587,50

  Ties 997   
  Total 1470   
 
 MEN_WED - MEN_CAS
 Z -3,916
 Asymp.  Sig. 
(2-tailed)

,000

 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verschil 

De ranks van casino’s is hoger dan deze van sportweddenschappen

 men wil striktere regels voor casino’s dan voor sportweddenschappen
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b.x) Promotionele spelen ten opzichte van sportweddenschappen  

  N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 MEN_WED - MEN_PROM Negative 
Ranks

201 265,75 53415,00

  Positive 
Ranks

315 253,88 79971,00

  Ties 954   
  Total 1470   
 
 MEN_WED - MEN_PROM
 Z -3,988
 Asymp.   Sig. 
(2-tailed)

,000

 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verschil 

De ranks van sportweddenschappen is hoger dan deze van promotionele spelen

 men wil striktere regels voor sportweddenschappen dan voor promotionele spelen

b.xi) Besluit onderzoeksvraag 2  

Volgende rangschikking wordt bekomen:

krasbiljetten  = promotionele spelen < nummerspelen  = sportweddenschappen < casino’s

I.c) Onderzoeksvraag 3 : Is er een verband tussen leeftijd en de mening over de   

regulering van kansspelen?   Bijvoorbeeld: willen jongere mensen een minder 

strikte wetgeving voor casino’s dan ouderen?

Deze vraag wordt onderzocht aan de hand van de vragen a) tot en met e), en met behulp van 

de leeftijd die de respondent moest invullen (zie Bijlage IV).

Deze test maakt gebruik van de Kendall-test.

De hypothese is dat er geen verband is tussen de mening en de leeftijd.
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c.i) Nummerspelen  

   LFT MEN_NUMM
 Kendall's tau_b LFT Correlation 

Coefficient
1,000 ,042

   Sig.  (2-tailed) , ,043
   N 1470 1470
  MEN_NUMM Correlation 

Coefficient
,042 1,000

   Sig.  (2-tailed) ,043 ,
   N 1470 1470
 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verband 

De correlatiecoëfficiënt is lichtjes positief   respondenten met een hogere leeftijd menen 

dat er een striktere wetgeving voor nummerspelen zou moeten zijn.

c.ii) Krasbiljetten  

   LFT MEN_KRAS
 Kendall's tau_b LFT Correlation 

Coefficient
1,000 ,069

   Sig.  (2-tailed) , ,001
   N 1470 1470
  MEN_KRAS Correlation 

Coefficient
,069 1,000

   Sig.  (2-tailed) ,001 ,
   N 1470 1470
 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verband 

De correlatiecoëfficiënt is lichtjes positief   respondenten met een hogere leeftijd menen 

dat er een striktere wetgeving  voor krasbiljetten zou moeten zijn.

c.iii) Casino’s  

   LFT MEN_CAS
 Kendall's tau_b LFT Correlation 

Coefficient
1,000 -,022
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   Sig.  (2-tailed) , ,287
   N 1470 1470
  MEN_CAS Correlation 

Coefficient
-,022 1,000

   Sig.  (2-tailed) ,287 ,
   N 1470 1470
  
De significantie is groter dan 0,05  hypothese aanvaarden   er is geen verband 

Iedereen heeft dus dezelfde mening over casino’s.

c.iv) Promotionele spelen  

   LFT MEN_PROM
 Kendall's tau_b LFT Correlation 

Coefficient
1,000 ,060

   Sig.  (2-tailed) , ,004
   N 1470 1470
  MEN_PROM Correlation 

Coefficient
,060 1,000

   Sig.  (2-tailed) ,004 ,
   N 1470 1470
 
De significantie is kleiner dan 0,05  hypothese verwerpen   er is wel een verband 

De correlatiecoëfficiënt is lichtjes positief   respondenten met een hogere leeftijd menen 

dat er een striktere wetgeving voor promotionele spelen zou moeten zijn.

c.v) Sportweddenschappen  

   LFT MEN_WED
 Kendall's tau_b LFT Correlation 

Coefficient
1,000 ,007

   Sig.  (2-tailed) , ,724
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   N 1470 1470
  MEN_WED Correlation 

Coefficient
,007 1,000

   Sig.  (2-tailed) ,724 ,
   N 1470 1470
 
De significantie is groter dan 0,05  hypothese aanvaarden   er is wel geen verband 

Iedereen heeft dus dezelfde mening over sportweddenschappen.

c.vi) Besluit onderzoeksvraag 3  

Voor  sportweddenschappen  en  casino’s  is  er  geen  significant  verband  tussen  leeftijd  en 

mening.  Voor nummerspelen, krasbiljetten, en promotionele spelen is dit wel het geval: hoe 

ouder men is, hoe strikter men de spelen wil reguleren.  Toch is het verband maar heel lichtjes 

positief

Hoewel  de  jongere  generatie  reeds  op  vroege  leeftijd  heeft  kennisgemaakt  met  moderne 

technologieën (zoals  het  internet  en de daarbij  horende pop-ups  voor  virtuele  casino’s en 

mobiele  telefonie),  lijkt  zij  dus  toch  geen  andere  mening  toegedaan  over  casino’s  en 

sportweddenschappen dan oudere generaties.

Voor de andere spelen waar wel een correlatie is gevonden, is deze kleiner dan 0,07.  Er is dus 

zeker geen duidelijk verband tussen de mening en de leeftijd.

I.d) Onderzoeksvraag 4 : Welke organisator speelt men internetspelen, SMS-spelen   

of kansspelen via iTV?   Is er een verschil in voorkeur?

Deze vraag wordt onderzocht aan de hand van de vragen f) tot en met j)   (zie Bijlage IV).

De schaal van de antwoordmogelijkheden is een nominale schaal.  Bijgevolg kunnen er maar 

weinig tests op worden uitgevoerd.  

d.i) Vergelijking voorkeur qua organisator ten opzichte van de drie media   
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De conclusies  zijn  vooral  gebaseerd op de percentages  uit  onderstaande grafieken.   Deze 

percentages zijn allemaal significant verschillend van elkaar.

Uit de grafiekjes blijkt dat de meeste respondenten niet deelnemen, en ook niet de intentie 

hebben  om  in  de  toekomst  deel  te  nemen,  aan  kansspelen  die  via  dergelijke  media 

georganiseerd zijn.

Maar bij de mensen die wel (zullen) spelen, blijken er toch enige significante verschillen te 

bestaan.

Zo zegt 13,27% alleen aan spelen via het internet deel te nemen bij een staatsloterij, terwijl dit 

bij SMS-spelen maar 6,19% is.  Blijkbaar heeft men voor internetspelen minder vertrouwen in 

privé-initiatieven dan bij SMS-spelletjes.  

Intenties voor kansspelen via digitale televisie bevinden zich in het midden tussen deze twee.

d.ii) Deelnames via de drie media  

Als er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de organisator, maar wel het totaal aan 

deelnames in rekening wordt gebracht (dus: percentage uitsluitend spelen bij staatsloterij + 

percentage uitsluitend spelen bij privé-maatschappij + percentage spelen bij beide), resulteert 

dit in volgende grafiek
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Er  dient  wel  opgemerkt  te  worden dat  er  gevraagd  werd  of  de  respondent  al  eens  heeft 

deelgenomen of de intentie heeft in de toekomst deel te nemen, via één van deze media.  Dit 

kan verklaren waarom het percentage voor internet zo groot is.

Als de percentages vergeleken worden, blijkt dat kansspelen via SMS significant hoger zijn 

dan die van de beide andere media;  maar het  percentage iTV en internet  verschillen niet 

significant.

I.e) Onderzoeksvraag 5 : Wat als er in de toekomst kan gegarandeerd worden dat   

men perfect  veilig via het internet kan spelen?  Gaat men dan meer via het 

internet spelen?  En zo ja, bij welke organisator: een staatsloterij of een privé-

aanbieder?

Voor het onderzoeken van deze vraag, werd gebruik gemaakt van vragen f), g) en k)   (zie 

Bijlage IV).

e.i) Evolutie van het spelen via internet  

* In de vorige grafiek werd voor het internet een percentage van 19,80% gevonden.  Dit 

percentage hield in: 

- De mensen die nu reeds spelen via het internet.

- De mensen die de intentie hebben in de toekomst via het internet te spelen.

* Op  de  vraag  wie  reeds  deelnam  aan  kansspelen  via  het  internet  antwoordde  5,78% 

positief.

* Bij de laatste vraag werd nagegaan hoeveel mensen via het internet willen deelnemen aan 

kansspelen  als  een  perfect  veilige  verbinding  wordt  gegarandeerd.   In  dit  geval  gaf 

29,93% aan dat zij via het internet zouden spelen.
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Hieruit valt af te leiden dat deelnames aan kansspelen op het internet in de toekomst zullen 

stijgen.

e.ii) Voorkeur qua organisator bij spelen via het internet  

Als dit laatste percentage wordt opgesplitst in de antwoordmogelijkheden die bij de vraag uit 

de enquête horen, geldt volgende grafiek:
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Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat de meerderheid van de respondenten ook bij een perfect 

veilige internettechnologie alleen de voorkeur geven aan reële spelen (44,08%).

Tegelijk blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de respondenten aangeeft – zelfs indien 

de veiligheid kan gegarandeerd worden – alleen maar bij staatsloterijen te zullen spelen.
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Opmerking

Ik heb ervoor gekozen om met de gegevens uit de eigen studie maar een beperkt aantal vragen 

te onderzoeken, namelijk deze die in andere studies niet aan bod kwamen. 

Het  leek  me  beter  om  zoveel  mogelijk  gegevens  uit  externe  bronnen  en  representatieve 

onderzoeken te halen. Deze resultaten hebben een grotere betrouwbaarheid dan de eigen niet-

representatieve studie. Toch bleven er na het verwerken van de verschillende externe bronnen 

enkele hiaten,  zoals  bijvoorbeeld de mening van de bevolking over bepaalde vormen van 

kansspelen. 

Hoewel de eigen studie niet representatief is voor de Belgische bevolking, lijkt het mij toch 

nuttig om met deze gegevens de ontbrekende informatie aan te vullen. Zo wordt een eerste 

indruk bekomen omtrent vragen waarover ik geen externe bronnen heb gevonden. 
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