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1. Inleiding 

 

1. Het Belgische kansspellandschap steunt op de regeling daterend van 19991, en werd 

voor het laatst ingrijpend gewijzigd in 2010.2 De belangrijkste wijziging in 2010 betrof de 

invoering van de mogelijkheid van aanvullende vergunningen die België toelieten om het 

tijdperk van legale kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten, lees kansspelen 

via internet, te betreden.3 Het exclusieve repressiebeleid van online kansspelen, dat aan 

deze wijziging voorafging, werd uitgehold door het grote aanbod van illegale websites en 

de non-prioritaire houding van actie tegen deze vanwege het vervolgingsbeleid. 

2. Online kansspelen vormen een belangrijke groeimarkt, zowel in binnen- als 

buitenland. Wereldwijd zou de markt van online kansspelen in 2011 goed geweest zijn 

voor een jaarinkomen van 24.6 miljard €, een stijging van 3.4 % ten opzichte van 2010.4 

In de Europese Unie werden de jaarlijkse inkomsten uit online kansspelen in 2008 

geschat op 6.16 miljard €, wat overeenkwam met 7.5 % van de totale gokmarkt. Voor 

2015 bedroeg de jaaromzet voor de Unie 16.5 miljard €, meer dan een verdubbeling in 

vergelijking met 2008.5 Voor 2020 zou dit verder oplopen tot 24.9 miljard €. Het aantal 

consumenten dat wel eens een gokje waagt op het internet zou rond 6.8 miljoen liggen.6 

3. Ook de Belgische markt voor online kansspelen groeit. In de eerste vier maanden na 

de invoering van het vergunningsysteem in februari 2012, hadden zich al 160 000 

mensen aangemeld op legale goksites. In oktober 2012 en maart 2013 was dat aantal 

opgelopen tot respectievelijk 280 000 en 400 000 gokkers.7 In 2014 werd de kaap van 1 

miljoen registraties gerond.8 De omzet steeg van 55 miljoen € in 2012 tot 309 miljoen € 

in 2013 en 464 miljoen € in 2014.9 

4. In het licht van deze cijfers hoeft het niet te verbazen dat private operatoren 

veelvuldig de (juridische) pijlen richten tegen het soms restrictieve beleid dat nationale 

                                           
1 Wet 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de 
spelers, BS 30 december 1999 (hierna: Kansspelwet) 
2 Wet 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, BS 1 februari 2010 
3 MARC CALLU, J.J. DE SMET en PETER NAESSENS, Kansspelwetgeving 1999-2013, Gent, Story publishers, 
2012, 15 
4 W. MAESSCHALCK, Illegaal gokken op het internet: nood aan een afdwingbaar regelgevend kader, onuitg.  
masterproef rechten VUB, 2013, 14 
5 EGBA, Market reality, 2017, http://www.egba.eu/facts-and-figures/market-reality/ 
6 EUROPESE COMMISSIE, Gambling, 2017, http://ec.europa.eu/growth/sectors/gambling_nl 
7 W. MAESSCHALCK, Illegaal gokken op het internet: nood aan een afdwingbaar regelgevend kader, onuitg.  
masterproef rechten VUB, 2013, 14 
8 KANSSPELCOMMISSIE, Activiteitenverslag 2014, 
http://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/KS2015_Jaarverslag_
NL_Single.pdf, 22 (hierna: KSC, Activiteitenverslag 2014) 
9 KANSSPELCOMMISSIE, Activiteitenverslag 2015, 
http://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/KSC_2015_NL_web.p
df, 33-39 (hierna: KSC, Activiteitenverslag 2015) 
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overheden erop nahouden inzake (online) kansspelen. In de Europese Unie baadt deze 

nationale regulering namelijk in een zee van rechtsonzekerheid. De verklaring daarvoor 

vertrekt bij het ontbreken van afgeleid EU-recht wat kansspelen betreft.10 Vermits het 

afgeleide recht slechts een marginale rol speelt, moet men teruggrijpen naar het primaire 

EU-recht, met de klemtoon op de verdragsvrijheden (infra onderdeel 3.1).11 Daarbij 

draait het vooral om het vrije verkeer van diensten (art. 56 VWEU) en in mindere mate 

de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU).12 De heersende rechtsonzekerheid wordt dan 

ingegeven door de wat weifelende houding van het Hof van Justitie om wezenlijke 

richtlijnen aan de binnenlandse rechtbanken te verschaffen inzake de interpretatie van 

deze verdragsvrijheden in de context van kansspelen.13,14 Deze rechtsonzekerheid wordt 

treffend geïllustreerd door het hoge aantal gedingen in binnenlandse rechtbanken waarin 

de verenigbaarheid van de binnenlandse kansspelwetgeving met het EU-recht ter 

discussie staat: in 2006 stond de teller reeds op bijna 600 zaken.15 

5. Ook de Belgische Kansspelwet ontsnapt niet aan de controverse. De Wet 10 januari 

2010 kreeg een negatief advies van de Europese Commissie in het kader van de 

notificatieprocedure, doch de geopperde bezwaren weerhielden het Parlement er niet van 

ze in ongewijzigde vorm (althans wat deze bezwaren betreft) aan te nemen.16 Ook een 

aantal private operatoren lieten zich niet onbetuigd en spanden een vernietigingsberoep 

aan bij het Grondwettelijk Hof, zich baserend op de schending van art. 10-11 Gw., in 

samenhang gelezen met art. 49 en 56 VWEU. Het Grondwettelijk Hof achtte de bestreden 

artikelen evenwel verenigbaar met de Europese verdragsvrijheden.17 

De storm is daarmee echter niet gaan liggen. Enerzijds blijven verschillende stemmen 

opgaan die vragen stellen bij de verenigbaarheid van de gewijzigde Kansspelwet met de 

verdragsvrijheden. Gevolg gevend aan haar mededeling18 van 23 oktober 2012, waarin 

de Commissie aankondigde dat zij zo snel mogelijk alle nationale bepalingen in verband 

met de lopende klachten en inbreuken zou onderzoeken, en zo nodig 

handhavingsmaatregelen zou nemen, stuurde ze in november 2013 een schriftelijke 

                                           
10 N. HOEKX, Kansspelen op het internet, Gent, Larcier, 2011, 43 (hierna: N. HOEKX, Kansspelen) 
11 S. PLANZER, Empirical views on European gambling law and addiction, Cham, Springer International 
Publishing, 2014, 39 (hierna: S. PLANZER, Empirical) 
12 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 50-51 
13 Verslag over het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de 
kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 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 en van de wet van 19 april 2002 tot 
rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, Parl.St. Senaat 2009-10, nr. 4-1411/6, 
60 (hierna: Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving) 
14 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 45; S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 238 
15 S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 238 
16 A. CLERENS, J. DECORTE, N. FANUËL, N. HOEKX, V. NOËL, W. PANIS, G. SMET en P. VAN BAEVEGEM, 
Duiding Kansspelen, Brussel, Larcier, 2015, 8 (hierna: A. CLERENS et al., Duiding) 
17 GwH 14 juli 2011, nr. 128/2011 
18 Mededeling (Comm.) betreffende een breed Europees kader voor onlinegokken, 23 oktober 2012, 
COM/2012/0596 final 
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aanmaning aan verscheidene landen, waaronder België, met een verzoek om informatie 

over bepalingen in hun nationale wetgeving die het aanbieden van bepaalde kansspelen 

beperken.19 Sindsdien is de juridische situatie status-quo gebleven.20,21 De juridische 

divergentie tussen de Belgische staat en de Commissie wordt verder onderlijnd door het 

annulatieberoep dat de Belgische overheid indiende tegen een aanbeveling van de 

Europese Commissie inzake het online kansspelbeleid.22,23 Ook in de rechtsleer is men het 

niet zonder meer eens met de verenigbaarheid.24 

Anderzijds is er de factor ‗tijd‘. Zo is de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de 

interpretatie van de verdragsvrijheden in de context van kansspelen blijven evolueren 

sinds 2011 (infra onderdeel 3.2.3), wat een nieuw licht op de aan het Grondwettelijk Hof 

voorgelegde vragen werpt (infra nr. 45). Daarenboven is het vandaag mogelijk om de 

manier waarop de overheid haar online kansspelenregeling sinds de inwerkingtreding25 in 

de praktijk toepast en handhaaft, in deze kwestie te betrekken. 

6. De kritieken van de Europese Commissie en de rechtsleer ten spijt is een 

diepgravende studie naar de verenigbaarheid van de gewijzigde Kansspelwet met de 

verdragsvrijheden echter niet voorhanden. Zo blijft het bij eerder algemene 

bedenkingen, die zich ertoe beperken de potentiële pijnpunten aan te wijzen. In 

hoofdorde zal ik met onderhavige scriptie aan deze lacune, die men in de rechtsleer 

erkent26,27, tegemoet komen en de Belgische regeling inzake online kansspelen zeer 

concreet proberen te beoordelen op haar verenigbaarheid met de Europese 

verdragsvrijheden. Aangezien een volledige beoordeling echter het tijds- en plaatsbestek 

van deze scriptie te buiten zou gaan, zal ik me tot een partiële evaluatie beperken (infra 

nr. 20). In ondergeschikte orde zal ik tevens proberen om de concrete richtlijnen die het 

Hof van Justitie in zijn kansspelrechtspraak meegeeft, op een systematische wijze te 

integreren in het framework dat het Hof in theorie vooropstelt. 

7. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken zal ik vooreerst de Belgische 

regelgeving inzake online kansspelen beknopt voorstellen (infra onderdeel 2). Om dit 

overzicht niet nodeloos te bezwaren, zal ik me zoveel mogelijk beperken tot de 

                                           
19 EUROPESE COMMISSIE, Commissie eist van lidstaten naleving EU-regels bij regulering kansspelen, 2013, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1101_nl.htm 
20 cf. Harrie Temmink, Deputy Head of the Online and Postal unit at DG Internal Market and Services, European 
Commission (persoonlijke communicatie, 19 november 2015) 
21 Het aantreden van de nieuwe Commissie, voor wie de materie minder prioritair lijkt, zou daarvoor een 
verklaring kunnen vormen. (cf. Nele Hoekx, coördinator van The Research Program on Gambling Law, KU 
Leuven (persoonlijke communicatie, 28 maart 2016)) 
22 Aanbeveling (Comm.) betreffende beginselen ter bescherming van consumenten en gebruikers van 
onlinegokdiensten en ter voorkoming van onlinegokken door minderjarigen, 14 juli 2014, 2014/478/EU 
23 FOD JUSTITIE, België gaat in tegen Europa inzake online kansspelbeleid, 2014, 
http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2014-10-22 
24 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 343-350; A. CLERENS et al., Duiding, supra vn. 16, 8-10 
25 1 januari 2011 (art. 61 Wet 10 januari 2010) 
26 A. CLERENS et al., Duiding, supra vn. 16, 10 
27 cf. Nele Hoekx (persoonlijke communicatie, 18 maart 2016) 
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bepalingen die vereist zijn om het vervolg van mijn uiteenzetting te kunnen plaatsen. 

Vervolgens zal ik, binnen de perken van zo-even aangehaalde partiële evaluatie, een 

geactualiseerde stand van zaken opmaken omtrent de draagwijdte van de 

verdragsvrijheden in het domein der kansspelen, met vooral oog voor de aspecten die 

relevant zijn voor een beoordeling van de Belgische situatie (infra onderdeel 3). Deze 

analyse dient een dubbel doel: in hoofdzaak resulteert ze in een verzameling 

geactualiseerde richtlijnen die in een volgend stadium als uitgangspunt functioneren voor 

de toetsing van de Belgische kansspelregeling. Bijkomend probeer ik d.m.v. een 

consequente classificatie van de gegeven richtlijnen bij te dragen tot een beter begrip en 

overzicht. Daarna zal ik, eveneens binnen het bestek van de partiële evaluatie, overgaan 

tot een concrete toetsing van de verenigbaarheid van de Belgische regeling inzake online 

kansspelen met de in onderdeel 3 afgeleide richtlijnen omtrent de verdragsvrijheden 

(infra onderdeel 4). De motieven van de overheid en haar houding in de toepassing van 

de kansspelwetgeving zal ik uit een waaier van bronnen afleiden, gaande van de 

parlementaire werkzaamheden, over jaarverslagen van de Kansspelcommissie en 

vaststellingen gedaan door de geschreven pers. Tot slot vat ik een en ander samen en 

beschrijf ik kort de mogelijkheden om een vervolg te breien aan deze studie (infra -

onderdeel 5).  
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2. Kansspelwet 

 

8. Principieel zijn kansspelen in België verboden: zowel voor exploitant als voor speler 

wordt in strafsancties (gaande tot gevangenisstraf) voorzien.28 Echter omwille van de 

overweging dat de menselijke speeldrang onuitroeibaar lijkt (homo ludens), wordt een 

uitzondering gemaakt voor kansspelen vergund onder de in de wet opgesomde 

voorwaarden. Online kansspelen (of ‗kansspelen langs informatiemaatschappij-

instrumenten‘ in de woorden van de Kansspelwet) volgen sinds de wetswijziging van 

2010 datzelfde principe. De wetgever heeft de vergunning voor online kansspelen als een 

aanvullende vergunning onlosmakelijk verbonden aan die voor ―spelen van dezelfde aard 

als deze die in de reële wereld aangeboden worden‖ (die ik gemakshalve ‗offline 

kansspelen‘ zal noemen).29 Als gevolg van deze koppeling zal ik eerst een overzicht 

geven van de offline kansspelen, waarvoor een aanvullende vergunning voor online 

kansspelen bestaat (infra onderdeel 2.1). Vervolgens komen online kansspelen zelf aan 

bod (infra onderdeel 2.2) en een korte voorstelling van de Kansspelcommissie (hierna: 

KSC) als handhaver van de Kansspelwet (infra onderdeel 2.3). 

 

2.1. Offline kansspelen 

 

9. Het Belgisch offline kansspellandschap wordt verdeeld onder de Nationale Loterij, een 

NV van publiek recht, enerzijds en private operatoren anderzijds.30 De Nationale Loterij 

bezit het monopolie op de exploitatie van loterijen, die buiten het toepassingsgebied van 

de Kansspelwet vallen.31 Weddenschappen worden zowel door private operatoren als 

door de Nationale Loterij, die dienaangaande wel met de Kansspelwet geconfronteerd 

wordt, georganiseerd.32 De organisatie van de overige vergunde kansspelen komt aan de 

private operatoren toe.33 Hiervoor voorziet de Kansspelwet in verschillende 

vergunningen. 

10. Vergunning A staat, voor hernieuwbare periodes van 15 jaar, de exploitatie toe van 

kansspelinrichtingen klasse I of casino‘s.34 In casino‘s kan men kansspelen, met 

                                           
28 art. 4 en 63-64 Kansspelwet 
29 art. 43/8, § 1 Kansspelwet 
30 art. 4-5 Wet 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, BS 4 
mei 2002 
31 art. 7 Wet 19 april 2002 
32 art. 2, 5° Kansspelwet 
33 art. 2, 1° Kansspelwet 
34 art. 25, eerste lid, 1 Kansspelwet 
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uitzondering van weddenschappen, organiseren.35 Het aantal toegestane casino‘s is 

beperkt tot 9.36,37 De aanvrager moet o.a. zijn financiële draagkracht aantonen.38 Elke 

houder heeft een aantal verplichtingen met het oog op het mogelijk maken van een 

effectieve controle door de KSC.39 

Vergunning B staat, voor hernieuwbare periodes van 9 jaar, de exploitatie toe van 

kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen.40 In casino‘s kan men 

kansspelen, met uitzondering van weddenschappen, organiseren.41 Het aantal toegestane 

speelautomatenhallen is beperkt tot 180.42,43 De aanvrager moet o.a. zijn financiële 

draagkracht aantonen.44 Elke houder heeft een aantal verplichtingen met het oog op het 

mogelijk maken van een effectieve controle door de KSC.45 

Wat de weddenschappen, die door de Wet 10 januari 2010 onder de Kansspelwet 

gebracht worden, betreft, moet men een onderscheid maken tussen de eigenlijk 

inrichting van weddenschappen, en het aannemen ervan. De inrichting (vergunning F1) is 

in handen van operatoren die overeenkomsten afsluiten met tussenpersonen (vergunning 

F2), die deze laatste toelaten de inzetten op weddenschappen voor rekening van de 

inrichter aan te nemen.46 Het aantal vergunning F1 is beperkt tot 34.47 Onder de 

vergunninghouders F2 moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 

kansspelinrichtingen klasse IV en een aantal bijzondere tussenpersonen, waaronder 

krantenwinkels.48 Het aantal vaste wedkantoren klasse IV bedraagt maximaal 1000, het 

aantal mobiele maximaal 60.49 Vaste wedkantoren mogen bovendien twee automatische 

kansspelapparaten uitbaten waarbij winst of verlies bepaald wordt door een 

                                           
35 Voor de lijst met toegestane kansspelen, zie KB 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen 
waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I, BS 31 juli 2001. 
36 art. 29 Kansspelwet 
37 Een kansspelinrichting klasse I kan slechts worden geëxploiteerd op het grondgebied van de gemeenten 
Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namen, Oostende, Spa en een van de 19 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
38 art. 31 Kansspelwet 
39 art. 32-33 Kansspelwet 
40 art. 25, eerste lid, 2 Kansspelwet 
41 Voor de lijst met toegestane kansspelen, zie KB 26 april 2004 tot vaststelling van de lijst van de 
automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse II, BS 4 mei 
2004. 
42 art. 34 Kansspelwet 
43 Een kansspelinrichting klasse I kan slechts worden geëxploiteerd op het grondgebied van de gemeenten 
Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namen, Oostende, Spa en een van de 19 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
44 art. 36 Kansspelwet 
45 art. 37-38 Kansspelwet 
46 art. 25, eerste lid, 6-7 Kansspelwet 
47 art. 1 KB 22 december 2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de 
procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking 
of stopzetting, BS 29 december 2010 
48 art. 43/4, §§ 1-2 en 4 Kansspelwet 
49 art. 1 KB 22 december 2010 tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen 
klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure 
voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting, BS 
29 december 2010 
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randomgenerator.50 Voor beide vergunningen F1 en F2 geldt dat de aanvrager o.a. zijn 

financiële draagkracht moet aantonen.51 Elke houder heeft een aantal verplichtingen met 

het oog op het mogelijk maken van een effectieve controle door de KSC.52 

11. Verschillende maatregelen beschermen de speler. Zo is er de bescherming van de 

jonge speler: deelneming aan weddenschappen is verboden voor minderjarigen, evenals 

deelneming aan de kansspelen in kansspelinrichtingen klasse III.53 Voor 

kansspelinrichtingen klasse I en II ligt de drempel op 21 jaar. Ook de problematische 

speler wordt beschermd.54 Met behulp van het EPIS-systeem (Excluded Persons 

Information System) wordt het mogelijk deelneming aan kansspelen te ontzeggen aan 

personen op de ‗zwarte lijst‘. Personen kunnen daar zelf om verzoeken, maar tevens kan 

het verbod op verzoek van elke belanghebbende door de KSC uitgesproken worden. Ook 

aan personen voor wie de aanvraag tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd 

verklaard wordt het verbod opgelegd. Daarnaast worden limieten opgelegd aan de 

verliezen die men kan lijden: met uitzondering van de weddenschappen wordt een 

minimaal herverdelingspercentage55 en maximaal gemiddeld uurverlies56 opgelegd.57,58 

Kredietverlening is verboden, behoudens het gebruik van kredietkaarten in casino‘s.59 

Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor geschenken.60 Er is een opdracht aan de Koning 

om maatregelen te nemen ter voorlichting van het publiek omtrent de gevaren inherent 

aan kansspelen, en vergunninghouders dienen folders met informatie over gokverslaving 

ter beschikking te stellen van het cliënteel.61 

 

 

                                           
50 art. 43/4, § 2 Kansspelwet 
51 art. 43/5 Kansspelwet 
52 art. 43/6-43/7 Kansspelwet 
53 art 54, § 1 Kansspelwet 
54 art 54, § 3 Kansspelwet 
55 Het herverdelingspercentage geeft aan hoeveel de speelautomaat terugbetaalt. Bijvoorbeeld als het 
herverdelingspercentage 84% bedraagt, is de gokmachine zo afgesteld dat bij een inzet van € 100 de machine 
€ 84 teruggeeft. Theoretisch verliest de speler € 16 bij elke inzet van € 100. De berekening van dit 
herverdelingspercentage gebeurt voor elk toestel na duizenden keren gespeeld te hebben in een labo-
opstelling. In werkelijkheid kan de speler veel meer geld verliezen dan het bedrag bepaald door het 
herverdelingspercentage. 
56 Het gemiddeld uurverlies is het resultaat van een algemene berekening waarop elk toestel geijkt is na 
dagenlang gedraaid te hebben in een labo. Dit gemiddeld uurverlies geldt voor de automaat en niet voor de 
speler. In werkelijkheid kan een speler na één uur spelen veel meer geld kwijt zijn dan het vastgelegde 
gemiddeld uurverlies. 
57 art. 8 Kansspelwet 
58 Bij weddenschappen is het door de aard van het spel niet mogelijk om een herverdelingspercentage of 
gemiddeld uurverlies vast te leggen. Winst of verlies is louter afhankelijk van de uitslag van de 
sportweddenschap of het evenement. 
59 art. 58 Kansspelwet 
60 art. 60 Kansspelwet 
61 art. 61 Kansspelwet 
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2.2. Online kansspelen 

 

12. Een vergunninghouder klasse A, B of F1 kan een aanvullende vergunning verkrijgen, 

respectievelijk A+, B+ en F1+, voor het uitbaten van kansspelen via 

informatiemaatschappij-instrumenten.62,63 De aanvullende vergunning kan enkel 

betrekking hebben op de uitbating van spelen van dezelfde aard als deze die in de reële 

wereld aangeboden worden. Opnieuw moet de aanvrager zijn financiële draagkracht 

aantonen.64 Om een effectieve controle mogelijk te maken moeten de servers waarop de 

gegevens en de website-inrichting worden beheerd, zich bevinden in een permanente 

inrichting op het Belgisch grondgebied.65 

Inzake bescherming van de speler gelden dezelfde leeftijdsvereisten en speelt het EPIS-

systeem (supra nr. 11).66 Kredietverlening is uit den boze.67 De Kansspelwet voorziet 

daarnaast in een ruime bevoegdheid voor de Koning inzake bescherming van de speler.68 

Zo kijkt de wetgever bij online kansspelen langs een opdracht aan de Koning toe op de 

gevoerde reclame.69 Bij aanvraag van de vergunning maakt de exploitant duidelijk welke 

reclamepolitiek hij zal voeren en toont hij aan dat in de gevoerde reclamepolitiek een 

zekere terughoudendheid in acht zal worden genomen. Op eenvoudige vraag van de 

Kansspelcommissie moet de exploitant een lopende reclamecampagne stopzetten.70 De 

operator moet ook een beleid ontwikkelen ten aanzien van de toegankelijkheid van de 

kansspelen voor sociaal kwetsbare groepen.71 Ook is het aan de Koning om limieten op te 

leggen inzake inzet, winst en verlies per speler.72 

 

2.3. Kansspelcommissie 

 

13. De KSC is een advies-, beslissings- en controleorgaan inzake kansspelen.73 Op 

verzoek van de betrokken ministers of van het parlement brengt de KSC advies uit over 

wetgevende of regelgevende initiatieven met betrekking tot de in deze wet bedoelde 

                                           
62 art. 43/8, § 1 Kansspelwet 
63 De brede definitie van informatiemaatschappij-instrumenten omvat verschillende mogelijkheden, waaronder 
een computer met internetverbinding, een mobiele telefoon, ... (art. 2, 1ste lid, 10° Kansspelwet) 
64 art. 43/8, § 2, 1°, a) Kansspelwet 
65 art. 43/8, § 2, 3° Kansspelwet 
66 art. 54-55 Kansspelwet 
67 art. 58, 2de lid Kansspelwet 
68 art. 43/8, § 2 Kansspelwet 
69 art. 43/8, § 2, 1°, e) Kansspelwet 
70 art. 8-9 KB 21 juni 2011 betreffende de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager van een aanvullende 
vergunning dienen te worden vervuld inzake kansspelen, BS 15 juli 2011 
71 art. 43/8, § 2, 1°, c) Kansspelwet 
72 art. 8, eerste lid Kansspelwet 
73 art. 9 Kansspelwet 
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aangelegenheden.74 De KSC controleert de toepassing en naleving van deze wet en haar 

uitvoeringsbesluiten.75 Ze kan administratieve geldboetes opleggen, die de strafvordering 

doen vervallen.76 Ze spreekt zich uit over de aanvragen tot toekenning van de 

vergunningen.77 Inzake de vergunningen voor kansspelen via informatiemaatschappij-

instrumenten houdt de KSC een zwarte lijst bij met de namen van de verboden websites: 

van elke verandering wordt melding gemaakt in het Belgisch Staatsblad, zodat de lijst 

tegenstelbaar is tegenover iedereen. I.s.m. de ISP‘s (Internet Service Providers) worden 

deze illegale sites ontoegankelijk gemaakt. Ieder jaar publiceert de KSC een jaarrapport 

van haar activiteiten.78  

                                           
74 art. 20, 1ste lid Kansspelwet 
75 art. 20, 2de lid Kansspelwet 
76 art. 15 Kansspelwet 
77 art. 21 Kansspelwet 
78 art. 16 Kansspelwet 
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3. Europeesrechtelijk kader 

 

14. Onderhavig onderdeel is gewijd aan een beschrijving van een geactualiseerde stand 

van zaken omtrent de draagwijdte van de verdragsvrijheden in het domein der 

kansspelen, met vooral oog voor de aspecten die relevant zijn voor een beoordeling van 

de Belgische situatie. Vooreerst zal ik kort het globale Europese rechtskader inzake 

kansspelen schetsen (infra onderdeel 3.1). In onderdeel 3.2 besteed ik vervolgens ruim 

aandacht aan de richtlijnen die het Hof van Justitie verschaft inzake het beperken van de 

verdragsvrijheden in de kansspelindustrie. In onderdeel 3.3 tot slot resumeer ik beknopt 

de bevindingen die uit dit overzicht naar voren komen. 

 

3.1. Toepasselijke rechtsregels 

 

15. Vanuit europeesrechtelijk perspectief vallen kansspelen onder de gedeelde 

bevoegdheden aangestipt in art. 4 VWEU.79 Uit art. 2.2 VWEU en het gegeven dat de 

Unie vooralsnog niet wetgevend optrad volgt dat het kansspelrecht momenteel vooral 

een aangelegenheid is van de lidstaten.80 Echter omwille van de suprematie van het 

Europees recht moet de nationale regelgeving in overeenstemming zijn met de 

verdragsverplichtingen, en m.n. de verdragsvrijheden (art. 4.3 VEU). Alvorens hiertoe te 

komen, vestig ik ter volledigheid eerst bondig de aandacht op de afwezigheid van het 

secundaire recht. 

In 1992 besliste de Europese Raad, op advies van de Europese Commissie, dat inzake 

kansspelen geen harmonisatieprogramma moest worden gevolgd.81 Van harmonisatie 

van het kansspelrecht is dan ook tot op heden geen sprake, hoewel mogelijkheden tot 

een begin van harmonisatie zich voordeden. Kansspelen werden echter consequent 

uitgesloten van richtlijnen die het land van oorsprong-principe hanteren. Dat principe – 

eigen aan een ware interne markt – behelst dat de controle en regulering van een 

aanbieder voldaan wordt door de lidstaat van vestiging van die aanbieder. Wanneer de 

diensten worden geleverd door een aanbieder gevestigd in een andere lidstaat dan die 

waar de consument zich bevindt, is de wetgeving van de lidstaat waar de dienstverlener 

is gevestigd van toepassing. De lidstaat die de diensten ontvangt, verliest dus 

(grotendeels) haar controlebevoegdheid. Zou dat principe worden toegepast in het 

                                           
79 HvJ 24 maart 1994, nr. C-275/92, ECLI:EU:C:1994:119, Schindler, overw. 19 en 30 
80 S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 12-15 
81 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 44 
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kansspelrecht, dan zouden operatoren gevestigd in Gibraltar beperkingen opgelegd door 

andere lidstaten kunnen betwisten.82 Kansspelen werden uitgesloten van het 

toepassingsgebied van de richtlijn inzake elektronische handel83, de Audiovisuele 

Mediadienstenrichtlijn84 en ook de Dienstenrichtlijn85. 

Kansspelen werden ook uitgesloten van bepaalde consumentenrichtlijnen, die overigens 

sowieso al een veel minder ingrijpende harmonisering van kansspelen zouden betekenen 

dan de hierboven aangehaalde richtlijnen.86 Er zijn nochtans enkele richtlijnen te vinden 

die kansspelen niet uitsluiten van hun toepassingsgebied, zoals de Witwasrichtlijn.87 Hun 

impact is evenwel zo gering dat ik deze verder onvermeld laat.88 

16. In de rechtspraktijk inzake kansspelen zijn het de fundamentele vrijheden89 die het 

debat beheersen.90 De vraag hoe deze de nationale kansspelregeling beïnvloeden, vindt 

men echter niet terug in de Verdragen, maar in de rechtspraak van het Hof van Justitie.  

Reeds sinds het Hof van Justitie in de zaak Schindler91 voor het eerst met kansspelen 

geconfronteerd werd, kwalificeert het de exploitatie van kansspelen als een economische 

activiteit, zodat de nationale regelgever rekening dient te houden met de fundamentele 

vrijheden. Vervolgens rijst de vraag om welke fundamentele vrijheden het gaat. In 

theorie is het denkbaar dat alle fundamentele vrijheden toepasselijk zijn op 

kansspelactiviteiten: in de praktijk gaat het echter haast uitsluitend om de vrijheid van 

diensten (art. 56 VWEU) en de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU).92 

Het aanbieden van kansspelen geniet ten eerste van de vrijheid van diensten. Lidstaten 

kunnen het vrije verkeer van kansspelen niet zo maar beperken. Het Hof bevestigde in 

alle arresten sinds Schindler dat art. 56 VWEU van toepassing is op de verschillende 

vormen van kansspel die in de concrete zaken aan de orde waren: loterijen, 

speelautomaten en weddenschappen.93 Dat kansspelen op afstand werden aangeboden, 

via nieuwe communicatietechnologie, staat niet aan de toepassing in de weg. Het Hof 

                                           
82 LITTLER, A., ―Regulatory Perspectives on the Future of Interactive Gambling in the Internal Market‖, E.L. Rev. 
2008, (211) 223 
83 art. 1(5)(d) Richtl. Europees Parlement en Raad nr. 2000/31/EG, 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij,  met  name  de  elektronische  handel,  in  de  
interne  markt, Pb.L. 17 juli 2000, afl. 178, 1 
84 overw. 18 Richtl. Europees Parlement en Raad nr. 2007/65/EG, 11 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 
89/552/EEG betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, Pb.L. 18 december 2007, afl. 332, 27 
85 art. 2, 2, h) Richtl. Europees Parlement en Raad nr. 2006/123/EG, 12 december 2006 betreffende diensten 
op de interne markt,  Pb.L. 27 december 2006, afl. 376, 36 
86 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 45 
87 Richtl. Europees Parlement en Raad nr. 2005/60/EG, 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van 
het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, Pb.L. 25 november 2005, 
afl. 309, 15 
88 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 46-49; S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 44-51 
89 Wanneer het de aanbestedingsprocedure voor licenties betreft speelt ook het transparantiebeginsel. 
90 Voor een theoretische uitstap naar andere bepalingen uit het primair recht wende de geïnteresseerde lezer 
zich tot S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 39-44. 
91 HvJ 24 maart 1994, nr. C-275/92, ECLI:EU:C:1994:119, Schindler 
92 S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 58-59 
93 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 50-51 
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oordeelde al zeer vroeg in andere zaken dat art. 56 ook van toepassing is op diensten die 

een dienstverrichter (in casu telefonisch) aan in een andere lidstaat gevestigde potentiële 

ontvangers aanbiedt, zonder de lidstaat waar hij is gevestigd, te verlaten. Art. 56 is dus 

van toepassing op zowel reële kansspelen als kansspelen via virtuele weg. 

Naast het vrije verkeer van diensten werd in sommige zaken ook de vrijheid van 

vestiging (art. 49 VWEU) centraal gesteld.94 Het Hof oordeelde dat in een aantal zaken 

inderdaad ook een vestigingsproblematiek aan de orde was. Zo kreeg een aanbieder met 

een vergunning uit een andere lidstaat niet de mogelijkheid zich in Italië te vestigen, ook 

niet door middel van tussenpersonen. Wanneer het daarentegen gaat om online 

kansspelen is art. 56 gewoonlijk de enige verdragsvrijheid die speelt.95 Omwille van het 

inherent grensoverschrijdende karakter van online kansspelen mikken de aanbieders 

immers niet op een aparte vestiging in de verschillende lidstaten. Nochtans is de impact 

van het onderscheid tussen beide vrijheden beperkt in het kansspeldebat: vaak beroept 

men zich tegelijk op beide vrijheden, en het Hof lijkt zich in zijn richtlijnen niet wezenlijk 

anders op te stellen naargelang het de ene dan wel de andere vrijheid betreft. 

Tot slot dienen overheden ook het transparantiebeginsel in aanmerking te nemen 

wanneer de discussie de aanbestedingsprocedure voor licenties betreft. 

 

3.2. Beperkingen aan art. 49/56 VWEU 

 

17. Overheden kunnen de vrijheden, alsook het transparantiebeginsel, beperken, zolang 

deze beperkingen de proportionaliteitstoets (ook evenredigheidstoets genoemd) 

doorstaan. De materie der kansspelen ligt echter behoorlijk gevoelig bij de lidstaten, 

zoals het grote aantal opmerkingen dat in de verscheidene arresten door de nationale 

overheden ingediend wordt, illustreert.96 In het licht van die gevoeligheid zien we dat het 

Hof de proportionaliteitstoets losser invult dan het geval is voor meer gangbare 

economische activiteiten, zodat aan de nationale overheden een grotere 

appreciatiemarge gelaten wordt.97,98 

De behandeling van de beperkingen die lidstaten mogen aanbrengen aan art. 49 en 56 

VWEU valt uiteen in drie onderdelen. In onderdeel 3.2.1 introduceer ik de 

                                           
94 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 51 
95 S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 59-60 
96 G. MATHISEN, ―Consistency and Coherence as Conditions for Justification of Member State Measures 
Restricting Free Movement‖, Common Market Law Review 2010, afl. 4, (1021) 1021 (hierna: G. MATHISEN, 
―Consistency‖) 
97 G. MATHISEN, ―Consistency‖, supra vn. 96, (1021) 1021; M. SZYDLO, ―Continuing the judicial gambling saga 
in Berlington‖, Common Market Law Review 2016, afl. 4, (1089) 1089 (hierna: M. SZYDLO, ―Continuing‖) 
98 De omvang van deze appreciatiemarge is echter aan evolutie onderhevig. (infra onderdeel 3.2.3) 
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proportionaliteitstoets die uit de kansspelrechtspraak naar voren komt. Enigszins 

vooruitlopend op de eigenlijke bespreking van de rechtspraak daaromtrent (infra 

onderdeel 3.2.3) poog ik reeds in onderdeel 3.2.1 de verschillende bestanddelen van 

deze ‗kansspelen-proportionaliteitstoets‘ duidelijk af te lijnen en van elkaar te 

onderscheiden. Het resultaat van deze theoretische oefening wend ik in onderdeel 3.2.2 

aan om de partiële evaluatie, waartoe ik mijn onderzoek beperk (supra nr. 6), in 

duidelijke termen te beschrijven en te motiveren. In onderdeel 3.2.3 geef ik vervolgens 

de concrete invulling weer van de ‗kansspelen-proportionaliteitstoets‘ zoals die doorheen 

de jaren gestalte gekregen heeft in de rechtspraak, en dit opnieuw aan de hand van de 

indeling die ik in onderdeel 3.2.1 voorsta. 

 

3.2.1. Proportionaliteitstoets 

 

18. De proportionaliteitstoets, zoals het Hof die inzake kansspelen hanteert, valt vanuit 

theoretisch oogpunt uiteen in drie aspecten. Reeds in Läärä maakte het Hof duidelijk dat 

niet-discriminerende beperkingen op de eerder aangehaalde vrijheden 1) hun 

rechtvaardiging moeten vinden in dwingende redenen van algemeen belang, 2) geschikt 

moeten zijn om het ermee beoogde doel te bereiken en 3) niet verder mogen gaan dan 

wat daartoe noodzakelijk is.99 Voor discriminerende beperkingen gelden dezelfde 

vereisten, doch deze vereisten vallen doorheen de rechtspraak van het Hof ten prooi aan 

een  strengere invulling dan het geval is voor niet-discriminerende beperkingen. 

Echter wanneer men de reis doorheen deze rechtspraak maakt, valt het op dat het Hof 

zijn concrete aanwijzingen niet altijd consequent inpast in het zo-even geschetste 

theoretische kader van de proportionaliteitstoets.100 Verwarring dreigt met name nopens 

het zonet aangehaalde geschiktheidsaspect. De vroegste, en misschien meest notoire, 

illustratie daarvan vinden we in het arrest Gambelli.101 Kort samengevat overweegt het 

Hof in casu dat een vergunningssysteem met numerus clausus voor de exploitatie van 

kansspelen niet geschikt is om het doel, bescherming van speler en maatschappij, te 

bereiken indien de overheid er tegelijk een expansief kansspelbeleid op nahoudt. Zoals 

Hoekx aangeeft, is het opmerkelijk dat het Hof dit alles onder de geschiktheidstest 

plaatst.102 In wezen doet het niet meer of minder dan de nationale rechter uitnodigen de 

realiteit van de ingeroepen rechtvaardigingsgronden na te gaan. Immers, de beperkende 

regel (een vergunningssysteem met numerus clausus) lijkt prima facie geschikt om het 

                                           
99 HvJ 21 september 1999, nr. C-124/97, ECLI:EU:C:1999:435, Läärä, overw. 31 
100 MATHISEN, ―Consistency‖, supra vn. 96, (1021) 1021-1023 
101 HvJ 6 november 2003, nr. C-243/01, ECLI:EU:C:2003:597, Gambelli 
102 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 57 
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beweerde doel, bescherming van de speler en maatschappij, te bereiken. Maar het doel 

is niet oprecht, wat blijkt uit de vaststelling van de verwijzende rechter dat de Italiaanse 

overheid een expansief kansspelbeleid voert. Het is dus eigenlijk de ingeroepen 

rechtvaardigingsgrond die onder vuur ligt. Niet ten onrechte gewaagt Straetmans van 

een ‗hypocrisietest‘.103 Vanuit deze optiek lijkt het aangewezen om zo duidelijk mogelijk 

de contouren van elke test te omschrijven. 

19. Wanneer we er het meest recente kansspelarrest bijnemen, kunnen we zien dat de 

aanwijzingen van het Hof zich op twee verschillende niveaus bevinden. Het Hof 

overweegt dat ―moet worden nagegaan of een beperking zoals die in het hoofdgeding 

kan worden toegestaan op grond van de uitdrukkelijke afwijkende bepalingen – om 

redenen van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid – van de artikelen 

51 en 52 VWEU, die overeenkomstig artikel 62 VWEU ook van toepassing zijn inzake de 

vrijheid van dienstverrichting, of overeenkomstig de rechtspraak van het Hof haar 

rechtvaardiging kan vinden in dwingende vereisten van algemeen belang‖ en dat ―nog 

[moet] worden onderzocht of de beperking in het hoofdgeding geschikt is om het 

nagestreefde doel te verwezenlijken en niet verder gaat dan noodzakelijk is om dat doel 

te bereiken, en met name of de betrokken nationale regeling daadwerkelijk ertoe strekt 

dat doel op samenhangende en stelselmatige wijze te verwezenlijken‖ (eigen 

cursivering).104 

Op het eerste niveau is sprake van een brede focus. Opdat een beperkende regel105 

gerechtvaardigd zou kunnen worden, is het vooreerst vereist dat er een 

rechtvaardigingsgrond voorhanden is. Het aangevoerde doel moet in één van de door het 

Hof aanvaarde categorieën ondergebracht kunnen worden. Bovendien wordt een zekere 

oprechtheid m.b.t. dat doel verwacht (cf. hypocrisietest, supra nr. 18). De vraag lijkt 

inderdaad te worden gesteld (―daadwerkelijk ertoe strekt‖) of we elementen aantreffen in 

de betrokken regeling die doen twijfelen aan de oprechtheid van de aangehaalde 

rechtvaardigingsgrond. Bijgevolg beperkt het Hof zich in deze fase niet noodzakelijk tot 

de litigieuze restrictie, maar hanteert het een bredere focus (―betrokken nationale 

regeling‖). De eerste test, waarnaar ik in het vervolg van mijn scriptie verwijs als ‗test 1‘, 

kijkt dan toe op de oprechte aanwezigheid van een aanvaarde rechtvaardigingsgrond. 

Het tweede niveau is dat van de gecontesteerde beperking zelf. De eerste vraag die het 

Hof zich stelt is of deze beperking geschikt is om de aangehaalde rechtvaardigingsgrond 

                                           
103 G. STRAETMANS, ―Case C-6/01, Anomar v. Estado português, Judgment of the Court of 11 September 2003 
(Third Chamber), nyr; Case C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a., Judgment of the Court of 6 November 2003 
(Full Court), nyr; and C-42/02, Diana Elisabeth Lindman, Judgment of the Court of 13 November 2003 (Fifth 
chamber), nyr‖, Common Market Law Review 2004, afl. 5, (1409) 1424 
104 HvJ 8 september 2016, nr. C-225/15, ECLI:EU:C:2016:645, Politano, overw. 41 en 44 
105 In casu moet een exploitant die wenst deel te nemen aan een aanbesteding voor de verlening van 
concessies op het gebied van spelen en weddenschappen zijn economische en financiële draagkracht bewijzen 
aan de hand van verklaringen van minstens twee bankinstellingen. (ibid., overw. 36) 
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te bewerkstelligen. I.t.t. test 1 beperkt ‗test 2.1‘ zich noodzakelijkerwijs tot de litigieuze 

restrictie. Test 2.1 is echter veeleisender dan test 1. Waar men voor test 1 kan volstaan 

met de vaststelling dat de betrokken regeling niet in strijd lijkt met de beweerde 

rechtvaardigingsgrond, gaat test 2.1 een stap verder door een positief of causaal 

verband te eisen tussen de beperkende regel en de rechtvaardigingsgrond.106 I.t.t. tot 

bovenstaand voorbeeld uit Gambelli kan het verschil tussen beide testen behoorlijk 

subtiel zijn, vooral in het geval dat de tegenstrijdigheid die het falen van test 1 inluidt, 

zich situeert in een enkele beperkende regel. Deze beperkende regel is er dan niet alleen 

voor verantwoordelijk dat men terdege aan de oprechtheid van de regelgeving als 

dusdanig kan twijfelen: het is vanzelfsprekend dat een regel die in strijd is met een 

gegeven rechtvaardigingsgrond onmogelijk tot het welslagen van die 

rechtvaardigingsgrond kan bijdragen, en dus tevens tot een faling van test 2.1 aanleiding 

geeft. M.i. is het precies deze situatie die aan de basis ligt van het zo-even beschreven 

gebrek aan theoretische consequentie in de rechtspraak van het Hof.107 Niettemin komt 

het me voor dat deze proximiteit het onderscheid tussen beide testen niet in de weg 

staat. Bij test 1 draait het om het vermijden van contradicties met de doelstelling, met 

inbegrip van contradicties gesitueerd in een enkele beperkende regel. Afwezigheid van 

een dergelijke contradictie impliceert echter nog niet dat de regel, die ook ‗doelneutraal‘ 

kan zijn, effectief bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstelling. Test 2.1 legt de lat 

hoger en beoogt precies deze doelneutraliteit te ondervangen. 

In het arrest Costa en Cifone treffen we een illustratie aan van dit onderscheid.108 In casu 

probeert Italië, dat in strijd met het Unierecht een categorie van exploitanten heeft 

uitgesloten van de verlening van concessies om een economische activiteit uit te 

oefenen, die schending te verhelpen door een aanzienlijk aantal nieuwe concessies aan te 

besteden, doch daarbij de door de bestaande exploitanten verworven handelsposities 

beschermt, in het bijzonder door te voorzien in minimumafstanden tussen de vestigingen 

van nieuwe concessiehouders en die van bestaande exploitanten. De regering haalt als 

doelstelling aan de verkooppunten van kansspelen alzo gelijkmatig over het nationale 

grondgebied te willen spreiden, teneinde enerzijds te vermijden dat consumenten die 

dicht bij die wedinrichtingen wonen, worden blootgesteld aan een overmatig aanbod en, 

anderzijds, dat consumenten die op plaatsen wonen met minder inrichtingen, opteren 

voor illegale kansspelen.109 M.b.t. test 1 overweegt het Hof dat het aan de nationale 

rechter is om na te gaan of deze maatregel niet als werkelijk doel heeft om de 

handelsposities van de bestaande exploitanten te beschermen, veeleer dan het door de 

Italiaanse regering aangevoerde doel om de vraag naar kansspelen te kanaliseren in 

                                           
106 Anders gesteld test 1 is een noodzakelijke, doch geen voldoende voorwaarde voor test 2.1. 
107 Voor andere mogelijke oorzaken, zie G. MATHISEN, ―Consistency‖, supra vn. 96, (1021) 1036-1037. 
108 HvJ 16 februari 2012, nrs. C-72/10 en C-77/10, ECLI:EU:C:2012:80, Costa en Cifone 
109 Ibid., overw. 60 
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gecontroleerde circuits.110 I.h.k.v. test 2.1 overweegt het Hof dat de verwijzende rechter 

daarenboven moet nagaan of de betrokken verplichting, die de vestiging verhindert van 

bijkomende verkooppunten in populaire gebieden, werkelijk van dien aard is dat zij het 

aangevoerde doel bereikt en daadwerkelijk tot gevolg zal hebben dat de nieuwe 

exploitanten ervoor zullen kiezen zich te vestigen in minder bezochte gebieden, wat een 

nationale dekking garandeert.111 De klemtoon ligt in dit geval op de aanwezigheid van 

een causaal verband tussen de beperking en het doel. 

De tweede vraag die het Hof zich op het tweede niveau stelt is of de gecontesteerde 

beperking noodzakelijk is om de aangehaalde rechtvaardigingsgrond te bewerkstelligen. 

‗Test 2.2‘ of de ‗noodzakelijkheidstest‘ vereist niet alleen dat de beperkende regel 

geschikt is om het doel te bereiken, maar tevens dat er geen andere beperkende regel 

denkbaar is die datzelfde effect sorteert, doch op minder restrictieve (t.o.v. de 

verdragsvrijheden) wijze.112 

 

3.2.2. Afbakening onderzoek 

 

20. In deze scriptie onderwerp ik de Belgische regelgeving aan test 1. De reden daarvoor 

is tweevoudig. Enerzijds is een behoorlijke vertrouwdheid met het empirisch-

wetenschappelijk onderzoek inzake kansspelen vereist om vragen van het slag als die in 

test 2.1 en 2.2 te kunnen beantwoorden. Zo kan men zich inbeelden dat, indien men 

wenst te antwoorden op de vraag of een gegeven restrictieve regel effectief bijdraagt tot 

het indijken van kansspelverslaving, en of er geen minder restrictieve alternatieven 

denkbaar zijn, het nodig is om een zekere kennis te hebben van de verschillende factoren 

die een rol spelen in  het ontstaan / toenemen / ... van een kansspelverslaving en van 

hun onderlinge interactie. Een dergelijke oefening zou me allicht te ver leiden. Anderzijds 

is het zo dat het merendeel der aanwijzingen van het Hof onder te brengen valt in test 1. 

Richtlijnen i.h.k.v. test 2.1 en vooral test 2.2 komen slechts in mindere mate aan bod.113 

N.a.v. de prejudiciële procedure resulteert dit in een ruimere appreciatiemarge voor de 

nationale rechter, terwijl we voor test 1 over een grotere houvast beschikken.114 

Test 1 uitvoeren betekent 1) nagaan of er aanvaarde rechtvaardigingsgronden voor de 

gegeven beperkende regel voorhanden zijn, 2) bepalen welke daarvan aan de 

hypocrisietest onderworpen moeten worden en 3) uitzoeken of de in onderdeel 2 

                                           
110 Ibid., overw. 65 
111 Ibid., overw. 65 
112 Anders gesteld test 2.1 is een noodzakelijke, doch geen voldoende voorwaarde voor test 2.2. 
113 M. SZYDLO, ―Continuing‖, supra vn. 97, (1089) 1096 
114 S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 239-240 
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geselecteerde rechtvaardigingsgronden oprecht zijn. Vooral m.b.t. de operationalisering 

van onderdeel 3 dienen zich een aantal vragen aan. Welk gedeelte van de regelgeving 

(cf. ‗betrokken nationale regeling‘, supra nr. 19) moet vrij zijn van contradictoire 

elementen (of ‗contradictievrij‘)?115 Hoe streng moet men mogelijke contradicties 

beoordelen? En vooral welke elementen kunnen aanleiding geven tot een contradictie? 

De antwoorden daarop probeer ik uit de rechtspraak af te leiden. 

 

3.2.3. Van Schindler naar Politano 

 

21. In onderhavig onderdeel komt de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake 

kansspelen aan bod. In het merendeel der gevallen gaat het om de prejudiciële 

procedure van art. 267 VWEU, in enkele gevallen gaat het om de inbreukprocedure van 

art. 258 VWEU. Ik zal het overzicht in chronologische volgorde weergeven, aan de hand 

van enkele fasen die men in de rechtsleer ontwaart.116 Een chronologisch overzicht heeft 

als voordeel om de evolutie te kunnen schetsen die de rechtspraak in dit domein 

kenmerkt. De arresten geven geen kant-en-klare antwoorden op mijn vragen. Het komt 

er dus op aan om de gevolgen van de gegeven aanwijzingen voor mijn vragen zo 

nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk af te leiden. Een chronologisch overzicht 

stimuleert m.i. de ontwikkeling van een fingerspitzengefühl voor de houding van het Hof 

in de gegeven materie, zodat men des te beter de status quaestionis kan inschatten. 

Het is daarbij niet mijn bedoeling om exhaustiviteit na te streven. Niet elk arrest komt 

aan bod, en de bespreking van de behandelde arresten beperkt zich tot hetgeen ik nuttig 

acht met het oog op mijn doelstelling. Zo is het onnodig om de talrijke woordelijke 

herhalingen doorheen de rechtspraak in elk afzonderlijk arrest over te nemen. Ook 

opmerkingen die weinig relevantie hebben voor de actuele Belgische situatie laat ik 

achterwege.117 Tot slot zijn het vooral aanwijzingen inzake test 1 die aan bod komen 

(supra nr. 20). Nochtans laat ik de richtlijnen van het Hof met betrekking tot testen 2.1 

en 2.2 niet geheel achterwege. Deze kunnen immers in belangrijke mate bijdragen tot 

een goed inzicht in de houding van het Hof inzake kansspelen. Ook laten ze me toe om 

nauwkeurig af te bakenen hoe ver de ‗actieradius‘ van test 1 reikt. En last but not least 

                                           
115 Zo is het in theorie niet ondenkbaar dat voor elke restrictieve regel wel ergens in het ganse rechtsbestel een 
andere regel gevonden kan worden die doelmatig met de eerste regel in contradictie is. (G. MATHISEN, 
―Consistency‖, supra vn. 96, (1021) 1040) 
116 L. VANDE REYDE, ―De invloed van het Europees Hof van Justitie op de beleidsvorming binnen de EU: het 
gok-en kansspelenbeleid een zuiver nationale bevoegdheid?‖, Jura Falconis 2010, afl. 4, (663) 677-686 (hierna: 
L. VANDE REYDE, ―De invloed‖) 
117 Men kan bv. denken aan de coördinatieproblematiek die rijst wanneer de bevoegdheden inzake kansspelen 
grotendeels bij de deelstaten ligt, zoals dat in Duitsland het geval is. (HvJ 12 juni 2014, nr. C-156/13, 
ECLI:EU:C:2014:1756, Digibet en Albers) 
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spelen deze richtlijnen ook een eigen, zelfstandige rol in de uitvoering van test 1 (infra 

onderdeel 3.3). 

 

3.2.3.1. Fase 1: Ruime appreciatiemarge 

 

22. In het arrest  Schindler dient het Hof van Justitie zich voor de eerste maal uit te 

spreken over de impact van de Europese beginselen inzake vrij verkeer op de 

kansspelsector.118,119 In weerwil van het betoog van onder meer de Belgische regering120 

oordeelt het Hof vooreerst dat de invoer van reclamemateriaal en loterijbriefjes in een 

lidstaat ten einde de bewoners van die lidstaat te laten deelnemen aan een in een andere 

lidstaat georganiseerde loterij een dienstverrichting uitmaakt in de zin van art. 56 

VWEU.121  Vervolgens stelt het Hof dat een nationale wettelijke regeling als de Britse 

loterijwetgeving, die, behoudens bepaalde uitzonderingen, het houden van loterijen op 

het grondgebied van een lidstaat verbiedt, een belemmering vormt voor het vrij 

verrichten van diensten.122 Het Hof stelt echter eveneens vast dat overwegingen van 

zedelijke, religieuze of culturele aard, die bij kansspelen in alle lidstaten een rol spelen, 

niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Gelet op het bijzondere karakter van 

kansspelen redeneert het Hof dat de nationale autoriteiten over voldoende 

beoordelingsvrijheid dienen te beschikken om te bepalen wat noodzakelijk is voor de 

bescherming van de spelers en voor de bescherming van de maatschappelijke orde. Het 

Hof stelt dat het aan de bedoelde autoriteiten toegestaan is te beoordelen of het 

noodzakelijk is de activiteiten met betrekking tot kansspelen te beperken of te verbieden, 

met dien verstande dat deze beperkingen niet discriminerend mogen zijn.123 Het Hof gaat 

echter geen inhoudelijke discussie aan met betrekking tot de proportionaliteit van de 

Britse verbodsmaatregel, maar kent daarentegen een zeer ruime appreciatiemarge toe 

aan de lidstaat: de louter formele aanwezigheid van rechtvaardigingsgronden van sociaal 

beleid en fraudebestrijding volstaan. Opmerkelijk is verder nog dat het Hof niet refereert 

naar het mogelijke bestaan van equivalente beschermingsmaatregelen in andere 

                                           
118 HvJ 24 maart 1994, nr. C-275/92, ECLI:EU:C:1994:119, Schindler 
119 L. VANDE REYDE, ―De invloed‖, supra vn. 116, (663) 677-678; J. MULDER, ―A New Chapter in the European 
Court of Justice Gambling Saga: A Stacked Deck?‖, Legal Issues of Economic Integration 2011, afl. 3, (243) 
245-246 (hierna: J. MULDER, ―A new chapter‖); S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, "'Money for nothing': 
The case law of the EU Court of Justice on the regulation of gambling", Common Market Law Review 2011, afl. 
4, (1175) 1178 (hierna: S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖); A.K. LOVEJOY, ―A Busted Flush: 
Regulation of Online Gambling in the European Union‖, Fordham International Law Journal 2014, afl. 5, (1525) 
1548-1549 (hierna: A.K. LOVEJOY, ―A Busted‖) 
120 HvJ 24 maart 1994, nr. C-275/92, ECLI:EU:C:1994:119, Schindler, overw. 16 
121 Ibid., overw. 37 
122 Ibid., overw. 45 
123 Ibid., overw. 61 
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lidstaten, terwijl advocaat-generaal Gulman deze nochtans in voldoende mate aanwezig 

acht in onderhavige zaak.124 

23. In het arrest Läärä stelt het Hof dat de overwegingen van het arrest Schindler, ook al 

heeft dat betrekking op het houden van loterijen, evenzeer gelden, voor andere 

kansspelen met vergelijkbare kenmerken.125,126 Een belangrijke nieuwigheid is dat de 

gecontesteerde Finse wetgeving zich van die in Schindler onderscheidt, doordat zij de 

betrokken dienst127 niet verbiedt, doch de exploitatie ervan het voorwerp uitmaakt van 

een publiek monopolie. In Läärä introduceert het Hof behoedzaam de 

proportionaliteitstoets (supra nr. 18). Zijn verwijzing naar deze proportionaliteitstoets ten 

spijt aanvaardt het Hof in casu echter zeer bereidwillig de legaliteit van het 

gecontesteerde monopolie. 

Evenwel verduidelijkt het Hof dat lidstaten zelf de aard en omvang bepalen van de 

bescherming die ze willen bieden, en dat de vaststelling dat de ene lidstaat voor een 

ander stelsel van bescherming heeft gekozen dan een andere lidstaat, niet van invloed 

kan zijn op het oordeel over de noodzaak en de evenredigheid van de ter zake getroffen 

regelingen: deze dienen enkel te worden getoetst aan de door de nationale autoriteiten 

nagestreefde doelstellingen en aan het niveau van bescherming dat zij willen 

waarborgen.128 Daarmee lijkt het Hof m.i. een belangrijke testoverkoepelende129 

aanwijzing te geven: naast de aard van de nagestreefde doelstellingen (kwalitatief 

aspect), dient tevens het nagestreefde beschermingsniveau (kwantitatief aspect) in 

rekening gebracht te worden. Zo zijn er gradaties denkbaar in het bestrijden van 

kansspelverslaving, en de lat voor de proportionaliteitstoets moet gelegd worden op het 

door de lidstaat nagestreefde beschermingsniveau. 

M.b.t. test 1 geeft het Hof mee dat in geval van discriminatoire maatregelen een beroep 

op de uitzonderingsbepaling van art. 52 VWEU vereist is.130 Verder treffen we de eerste 

sporen aan van de vraagstelling naar de waarachtigheid van de formeel naar voren 

geschoven doeleinden. In casu claimt de Finse overheid het exploiteren van de goklust 

van de mens aan banden te willen leggen, en de aan die activiteiten verbonden risico‘s 

van bedrog en andere criminele handelingen te willen vermijden. Het loutere feit, dixit 

het Hof, dat een monopolie wordt gehanteerd en geen volstrekt verbod, kan niet dienen 

                                           
124 J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 246 
125 HvJ 21 september 1999, nr. C-124/97, ECLI:EU:C:1999:435, Läärä, overw. 15 
126 L. VANDE REYDE, ―De invloed‖, supra vn. 116, (663) 679-680; J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, 
(243) 246-247; S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1178-1179; A.K. 
LOVEJOY, ―A Busted‖, supra vn. 119, (1525) 1549-1550 
127 In onderhavige zaak wordt aan één enkel openbaar lichaam een uitsluitend recht tot exploitatie van 
speelautomaten toegekend. 
128 HvJ 21 september 1999, nr. C-124/97, ECLI:EU:C:1999:435, Läärä, overw. 35-36 
129 i.e. met een impact op alle drie de testen (1, 2.1 en 2.2) 
130 Beperkingen aan het vrije dienstverkeer kunnen op grond van het deel hebben aan de uitoefening van 
openbaar gezag, of in redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. 
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als bewijs dat de nationale wettelijke regeling niet echt de doelstellingen van algemeen 

belang beoogt te verwezenlijken die zij pretendeert na te streven. Het Hof steunt zich 

daarbij op de idee dat het in beheersbare banen leiden van de goklust en de exploitatie 

ervan (kanalisatie) aan beide doelstellingen tegemoet kan komen. Men dient de 

genoemde doelstellingen in hun onderlinge samenhang te beschouwen.131 

24. Ook het arrest Zenatti, waarin de Italiaanse licentieregeling voor 

sportweddenschappen132 ter discussie staat, verandert weinig aan de ruime 

appreciatiemarge van de lidstaten.133,134 Een nieuwigheid m.b.t. test 1 is de opdracht aan 

de verwijzende rechter na te gaan ―of de nationale wetgeving gelet op haar concrete 

toepassingsmodaliteiten echt beantwoordt aan de doelstellingen die haar kunnen 

rechtvaardigen, en of de opgelegde beperkingen niet onevenredig zijn aan deze 

doelstellingen‖.135 Het Hof geeft daarmee te kennen dat de vraag naar de 

rechtvaardigingsgronden verder gaat dan louter formele aanwezigheid. Een 

rechtvaardigingsgrond kan maar aanvaard worden, indien deze tevens blijkt uit de 

betrokken regelgeving en de toepassing daarvan. In casu stelt zich de vraag of de 

regeling daadwerkelijk beantwoordt aan het streven de gelegenheden om te spelen echt 

te verminderen, en de financiering van sociale activiteiten uit de inkomsten uit toegelaten 

spelen slechts een gunstig neveneffect en niet de werkelijke rechtvaardigingsgrond van 

het gevoerde restrictieve beleid is. Immers aanvaardt het Hof een dergelijke doelstelling 

niet als een objectieve rechtvaardigingsgrond voor beperkingen op de vrijheid van 

dienstverrichting.136 

 

3.2.3.2. Fase 2: Afbakening van de appreciatiemarge 

 

25. In het veel geciteerde arrest Gambelli, uitgesproken in Grote kamer, is het opnieuw 

de Italiaanse regeling, die in vergelijking met het Zenatti-arrest (supra nr. 24) strenger 

geworden is door de invoering van strafrechtelijke sancties, die onder vuur ligt.137,138 In 

                                           
131 HvJ 21 september 1999, nr. C-124/97, ECLI:EU:C:1999:435, Läärä, overw. 37 
132 Krachtens verschillende tussen 1995 en 1997 aangenomen wetsbepalingen kan de organisatie en het 
aangaan van de aan CONI en UNIRE - beide openbare instellingen - voorbehouden weddenschappen, na een 
inschrijvingsprocedure en betaling van de toepasselijke rechten, bij een vergunning worden overgelaten aan 
personen of instellingen die de nodige waarborgen bieden. (HvJ 21 oktober 1999, nr. C-67/98, 
ECLI:EU:C:1999:514, Zenatti, overw. 4) 
133 Ibid. 
134 L. VANDE REYDE, ―De invloed‖, supra vn. 116, (663) 679-680; J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, 
(243) 247-248; S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1179; A.K. LOVEJOY, 
―A Busted‖, supra vn. 119, (1525) 1550-1551 
135 HvJ 21 oktober 1999, nr. C-67/98, ECLI:EU:C:1999:514, Zenatti, overw. 37 
136 Ibid., overw. 36 
137 HvJ 6 november 2003, nr. C-243/01, ECLI:EU:C:2003:597, Gambelli 
138 J.C.M. VAN DER BEEK en M. DE KONING, ―De goksaga: nieuwe grenzen aan de beperkingen van gokken 
over de grenzen‖, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2004, afl. 6, (137) 138; L. VANDE REYDE, ―De 
invloed‖, supra vn. 116, (663) 680-681; J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 248-249; S. VAN 
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Gambelli voegt het Hof de daad bij het woord en geeft het de verwijzende rechter voor 

het eerst concrete richtlijnen inzake de toepassing van de proportionaliteitstest.139 

Mogelijk is de actievere houding van het Hof te verklaren vanuit het gegeven dat de 

onderliggende zaak een strafrechtelijke procedure betreft, hetgeen misschien meer 

nadruk legt op de vreemde situatie dat een economische bedrijvigheid die wettelijk is in 

sommige lidstaten, in andere lidstaten onderworpen is aan strafsancties gaande tot 

gevangenisstraffen.140 

Ten eerste is er toelichting inzake test 1. In onderhavige zaak blijken de Italiaanse 

organisatoren van sportweddenschappen, die over een licentie beschikten, er niet voor 

terug te deinzen om het gokverlangen aan te wakkeren door middel van agressieve 

reclamecampagnes. Ook de Italiaanse overheid zelf doet haar duit in het zakje door de 

toekenning van 1000 nieuwe licenties.141 Dienaangaande geeft het Hof de verwijzende 

rechter de opdracht ―na te gaan of de nationale regeling, gelet op de wijze waarop zij in 

concreto wordt toegepast, daadwerkelijk beantwoordt aan de ter rechtvaardiging ervan 

aangevoerde doelstellingen‖,142 in de wetenschap dat ―wanneer de autoriteiten van een 

lidstaat de consumenten aansporen en aanmoedigen om deel te nemen aan loterijen, 

kansspelen of weddenschappen opdat de schatkist er financieel beter van zou worden, de 

autoriteiten van deze staat zich niet op de met de beperking van de gelegenheden tot 

spelen gediende maatschappelijke orde kunnen beroepen ter rechtvaardiging van 

maatregelen als die in het hoofdgeding.‖143 

Deze redenering komt als een schok, omdat het Hof voor de eerste keer bijna 

rechtstreeks kritiek uitoefent op het kansspelbeleid van een lidstaat, of althans de 

ingeroepen rechtvaardigingsgronden voor het beperkende beleid. De door het Hof 

ontwikkelde redenering roept echter ook vragen op.144 De vraag rijst onder meer of de 

lidstaten nu systematisch alle speelgelegenheden dienen te beperken, ongeacht de 

rechtvaardigingsgrond die ze inroepen. Het Hof spreekt immers van ‗de maatschappelijke 

orde‘ die gediend is met de beperking van de speelgelegenheden, hetgeen zeer ruim is 

en zowel criminaliteitsbestrijding als spelerbescherming kan omvatten. Daarenboven 

neemt het aan dat het voorkomen van maatschappelijke problemen een motief is dat 

eigenlijk altijd speelt.145 Daarnaast is het niet helemaal duidelijk of het gehele 

kansspelbeleid van een lidstaat systematiek en samenhang moet vertonen, of dat die 

vereiste per kansspelsector geldt. 

                                                                                                                                    
DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1179-1180; A.K. LOVEJOY, ―A Busted‖, supra 
vn. 119, (1525) 1560-1562; S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 112-113 
139 HvJ 6 november 2003, nr. C-243/01, ECLI:EU:C:2003:597, Gambelli, overw. 66 
140 J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 248 
141 J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 248 
142 HvJ 6 november 2003, nr. C-243/01, ECLI:EU:C:2003:597, Gambelli, overw. 75 
143 Ibid., overw. 69 
144 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 57 
145 HvJ 6 november 2003, nr. C-243/01, ECLI:EU:C:2003:597, Gambelli, overw. 67 
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Ten tweede gaat het Hof ook in op test 2.2. Het vraagt aan de verwijzende rechter om 

terdege na te gaan of de strafsanctie die wordt opgelegd aan eenieder die via internet 

weddenschappen aangaat met een in een andere lidstaat gevestigde bookmaker geen 

onevenredige sanctie vormt, vooral daar de deelneming aan weddenschappen i.h.k.v. 

door nationale organen met een vergunning georganiseerde kansspelen wordt 

aangemoedigd, alsook of het opleggen van strafsancties die kunnen gaan tot een 

gevangenisstraf van een jaar aan tussenpersonen die het een in een lidstaat gevestigde 

bookmaker gemakkelijker maken in een andere lidstaat diensten aan te bieden door in 

hun bedrijfsruimten een internetverbinding met deze bookmaker ter beschikking van de 

gokkers te stellen, verder gaat dan ter bestrijding van fraude noodzakelijk is.146 Het Hof 

wijst er ook op dat de dienstverrichter in de lidstaat waar hij is gevestigd, reeds onder 

een bestuurlijk stelsel van toezicht en sancties valt, waarmee het de deur op een kier 

lijkt te zetten voor de toepassing van het principe van de wederzijdse erkenning. 

Tot slot laat het Hof zich uit over de aanbestedingsprocedure. Het staat namelijk aan de 

verwijzende rechter om te onderzoeken of de voorwaarden om mee te dingen naar de 

aanbesteding voor de concessies voor de exploitatie van weddenschappen op 

sportevenementen aldus zijn vastgesteld dat Italiaanse marktdeelnemers er in de 

praktijk makkelijker aan kunnen voldoen dan buitenlandse marktdeelnemers.147 Wat de 

aanbestedingsprocedure betreft lijkt het Hof geen discriminerende regels te tolereren.  

26. In Lindman, waar de Finse discriminerende belasting op kansspelen ter discussie 

staat, vinden we een nieuwe testoverkoepelende aanwijzing.148,149,150 Zoals men in Läärä  

(supra nr. 23) leest, stelt het Hof strengere eisen aan de rechtvaardigingsgronden van 

een discriminerende regeling. Een mogelijke rechtvaardiging is gelegen in de vrijwaring 

van de volksgezondheid. M.b.t. het argument dat de strijd tegen gokverslaving onder 

volksgezondheid zou vallen, alsook m.b.t. het onderzoek inzake geschiktheid en 

noodzakelijkheid, merkt het Hof op dat het dossier dat de verwijzende rechter aan het 

Hof toezond, geen enkel statistisch of ander gegeven bevat waaruit kan worden 

geconcludeerd dat de deelneming aan kansspelen ernstige risico‘s inhoudt, of dat er een 

bijzondere samenhang bestaat tussen die risico‘s en de deelname van onderdanen van 

de betrokken lidstaat aan in andere lidstaten georganiseerde loterijen.151 In geval van 

een discriminatoire regeling lijkt de lidstaat de bewijslast van de proportionaliteitstoets te 

                                           
146 Ibid., overw. 72-73 
147 Ibid., overw. 71 
148 HvJ 13 november 2003, nr. C-42/02, ECLI:EU:C:2003:613, Lindman 
149 L. VANDE REYDE, ―De invloed‖, supra vn. 116, (663) 681; N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 63-64; J. 
MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 249; A.K. LOVEJOY, ―A Busted‖, supra vn. 119, (1525) 1562-
1563; S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 113 
150 De zaak handelt over de Finse regeling waarbij prijzen van in andere lidstaten georganiseerde kansspelen 
voor de inkomstenbelasting tot het belastbaar inkomen van de winnaar worden gerekend, terwijl prijzen van in 
de betrokken lidstaat georganiseerde kansspelen vrij zijn van inkomstenbelasting. 
151 HvJ 13 november 2003, nr. C-42/02, ECLI:EU:C:2003:613, Lindman, overw. 26 
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moeten dragen. Bovendien lijkt het Hof te suggereren dat er een niet onbelangrijke rol is 

weggelegd voor statistische gegevens in het aangedragen bewijsmateriaal voor de drie 

testen. De testen dreigen bijgevolg een stuk zwaarder uit te vallen dan in het geval van 

een niet-discriminatoire regeling. 

27. In het beroep wegens niet-nakoming Commissie/Italië oordeelt het Hof dat het 

gebrek aan een aanbestedingsprocedure bij de vernieuwing van de licenties voor het 

beheer van paardenweddenschappen indruist tegen het transparantiebeginsel.152 Een 

beperking aan het transparantiebeginsel dient gerechtvaardigd (test 1) op grond van art. 

52 VWEU of, in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof, op grond van 

dwingende redenen van algemeen belang.153 Louter economische motieven, zoals het 

streven, de concessiehouders een waarborg te bieden voor continuïteit, financiële 

stabiliteit en een aanvaardbaar rendement op investeringen uit het verleden, voldoen 

niet als een mogelijke rechtvaardigingsgrond.154 Wat de andere aangevoerde 

rechtvaardigingsgrond betreft, i.e. het tegengaan van de ontwikkeling van illegale 

activiteiten in de sector van de paardenweddenschappen, merkt het Hof op dat de 

Italiaanse regering niet uitlegt in welk opzicht het ontbreken van iedere 

aanbestedingsprocedure hiertoe geschikt (test 2.1) en noodzakelijk (test 2.2) zou zijn, 

zodat het Hof van mening is dat de aangevochten beperking ongerechtvaardigd is.155 

28. Placanica, uitgesproken in Grote kamer en met het Italiaanse licentiesysteem 

andermaal in het oog van de storm, zorgt voor verdere aanvulling van de in Gambelli 

gegeven aanwijzing m.b.t. test 1 (supra nr. 25).156,157 Waar het Hof in Gambelli de beide 

rechtvaardigingsgronden (gokverslaving tegengaan en criminaliteitsbestrijding) nog over 

dezelfde kam scheerde, gaat het in Placanica over tot een loskoppeling. Voor de 

doelstelling van de beperking van de gelegenheden tot spelen wordt het vereiste van een 

streven naar een samenhangende en stelselmatige beperking van de activiteiten 

behouden in de zin dat wanneer een lidstaat haar restrictieve beleid stoelt op de 

beperking van de goklust van de speler of van het spelaanbod, ze niet tegelijkertijd een 

expansiebeleid kan voeren.158 Het tweede type doelstelling, de exploitatie van 

kansspelactiviteiten voor criminele doeleinden voorkomen door deze in controleerbare 

circuits te kanaliseren, hetgeen zowel door de Corte suprema di cassazione als door de 

Italiaanse regering in haar bij het Hof ingediende opmerkingen wordt gezien als het enige 

doel van de Italiaanse regeling die in de hoofdzaken aan de orde is, hoeft daarentegen 

                                           
152 HvJ 17 juni 2004, nr. C‑260/04, ECLI:EU:C:2007:508, Commissie/Italië 
153 Ibid., overw. 26 
154 Ibid., overw. 35 
155 Ibid., overw. 32-36 
156 HvJ 6 maart 2007, nr. C 360/04, ECLI:EU:C:2007:133, Placanica 
157 L. VANDE REYDE, ―De invloed‖, supra vn. 116, (663) 681; N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 58; J. 
MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 249-250; S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, 
supra vn. 119, (1175) 1180-1181; A.K. LOVEJOY, ―A Busted‖, supra vn. 119, (1525) 1563-1564 
158 HvJ 6 maart 2007, nr. C 360/04, ECLI:EU:C:2007:133, Placanica, overw. 53 
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niet gepaard te gaan met een samenhangende en systematische beperking van de 

speelgelegenheden. Integendeel, ze kan net samengaan met expansie, omdat men een 

aantrekkelijk alternatief behoeft om spelers weg te lokken van het illegale, criminele 

circuit. Het Hof treedt de visie, onder meer door de Belgische regering naar voor 

geschoven, bij dat dit een aanbod van een breed scala aan spelen, reclame van bepaalde 

omvang en het gebruik van nieuwe distributietechnieken kan impliceren.159 Uitbreiding 

van de legale activiteiten en beperking van het aantal aanbieders kunnen dus samengaan 

wanneer men criminaliteit en fraude wil tegengaan. Een dergelijk beleid is niet 

noodzakelijk inconsistent, wat wel het geval is wanneer de doelstelling van de overheid 

erin bestaat gokverslaving tegen te gaan. De concrete oefening om na te gaan of de 

licentiebeperking daadwerkelijk beantwoordt aan de door de Italiaanse regering 

aangevoerde doelstelling komt opnieuw aan de verwijzende rechter toe.160 

In de context van test 2.1 zoemt het Hof in op de rechtvaardiging van de regel die het 

aantal concessies voor het aannemen van weddenschappen vastlegt: ―Een stelsel van 

concessies kan in deze omstandigheden een doeltreffend mechanisme vormen waarmee 

de in de kansspelsector actieve marktdeelnemers kunnen worden gecontroleerd met het 

doel de exploitatie van deze activiteiten voor criminele of frauduleuze doeleinden te 

voorkomen. Daarentegen beschikt het Hof niet over voldoende feitelijke gegevens om de 

beperking van het totale aantal concessies, gelet op de uit het gemeenschapsrecht 

voortvloeiende vereisten, als zodanig te beoordelen.‖161 Zoals Hoekx daaromtrent 

opmerkt wenst de verdedigende partij in onderhavige zaak (net als een resem 

buitenlandse aanbieders) een licentie te behalen.162 Men kan er daarbij niet zomaar van 

uit gaan dat zo‘n aanbieder zich met criminele praktijken inlaat, zoals het witwassen van 

geld langs kansspelen of zoals het maken van aanzienlijke winsten door frauduleuze 

handelingen. De regering dient in zo‘n geval voor de nationale rechtbank te 

rechtvaardigen waarom precies het toegestane aantal licenties ertoe bijdraagt de 

criminaliteit te bestrijden. 

29. In het beroep wegens niet-nakoming Commissie/Spanje buigt het Hof zich 

andermaal om een geval van discriminatie.163,164,165 Inzake rechtvaardigingsgronden (test 

1) komt men dan terecht bij art. 52 VWEU, zijnde de openbare orde, de openbare 

                                           
159 Ibid., overw. 55 
160 Ibid., overw. 58 
161 Ibid., overw. 57 
162 N. HOEKX, ―Placanica: combating crime vs curtailing the availability of gambling as grounds for justification 
in the case law of the European Court of Justice‖, in SPAPENS, T., LITTLER, A. en FIJNAUT, C. (eds.), Crime, 
Addiction and the Regulation of Gambling, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, (69) 82 
163 HvJ 6 oktober 2009, nr. C‑153/08, ECLI:EU:C:2009:618, Commissie/Spanje 
164 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 55-56 
165 Meerbepaald gaat het om een vrijstelling inzake inkomstenbelasting, die slechts ten goede komt aan 
bepaalde in Spanje gevestigde organisatoren van loterijen en kansspelen. 
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veiligheid en de volksgezondheid (cf. Läärä, supra nr. 23).166 Het Hof laat in het midden 

of het doel om witwassen te voorkomen en fiscale fraude te bestrijden onder de noemer 

‗openbare orde‘ kan vallen: het volstaat vast te stellen dat de Spaanse overheid 

geschiktheid167 noch noodzaak168 (test 2.1 en 2.2) van de litigieuze regel met betrekking 

tot deze doelstelling aantoont.169 Bestrijding van gokverslaving kan onder de noemer 

‗bescherming van de volksgezondheid‘ (test 1) worden gebracht, maar dan is wel 

voldoende bewijs nodig dat die gokverslaving een dermate omvang kent dat ze werkelijk 

een gevaar vormt voor de volksgezondheid, waarin de Spaanse overheid niet slaagt.170 

Niet alleen ontbreekt dit bewijs, maar ook acht het Hof de belastingvrijstelling van de 

winsten niet geschikt om gokverslaving te bestrijden. Een vrijstelling is van aard de 

goklust aan te moedigen, en wanneer de vrijstelling dan, zoals in onderhavige zaak, geen 

onderscheid naar het soort kansspel maakt, kan men al evenmin claimen dat de goklust 

in de richting van bepaalde kansspelen geleid wordt waarbij het risico op verslaving laag 

is.171 Daar de beweerde doelstelling tegengesproken wordt door de betrokken 

regelgeving, doelt het Hof hier m.i. op test 1, en niet op test 2.1 (die een causaal 

verband oplegt). Zoals in Lindman (supra nr. 26) valt de strenge houding van het Hof op. 

 

3.2.3.3. Fase 3: Online kansspelen en grotere marge 

 

30. In het arrest Santa Casa (Grote kamer) gaat het erom hoe men de eerdere 

aanwijzingen van het Hof moet interpreteren wanneer kansspeldiensten langs het 

internet aangeboden worden.172,173 De vraag staat centraal of het monopolie op 

kansspeldiensten langs het internet, door de Portugese overheid toegekend aan één 

enkele door de overheid streng gecontroleerde marktdeelnemer, met als 

hoofddoelstelling de bestrijding van criminaliteit, nl. de bescherming van consumenten 

van kansspelen tegen door marktdeelnemers gepleegde fraude, in overeenstemming is 

met de art. 56 VWEU.174 Uit het antwoord van het Hof blijkt een grote appreciatiemarge 

voor de lidstaten. Testoverkoepelend kan eerst worden genoteerd dat het Hof meent dat 

                                           
166 HvJ 6 oktober 2009, nr. C‑153/08, ECLI:EU:C:2009:618, Commissie/Spanje, overw. 45 
167 Men kan namelijk niet op algemene wijze en zonder onderscheid aannemen dat de in een andere lidstaat 
gevestigde instellingen en organisaties zich bezighouden met criminele activiteiten. (deze bemerking brengt het 
arrest Placanica in herinnering, zie nr. 28) 
168 Er zijn namelijk diverse middelen om de activiteiten en de rekeningen van deze instellingen en organisaties 
te controleren. 
169 HvJ 6 oktober 2009, nr. C‑153/08, ECLI:EU:C:2009:618, Commissie/Spanje, overw. 39 
170 Ibid., overw. 40 
171 Ibid., overw. 41-42 
172 HvJ 8 september 2009, nr. C-42/07, ECLI:EU:C:2009:519, Santa Casa 
173 J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 250-251; A.K. LOVEJOY, ―A Busted‖, supra vn. 119, 
(1525) 1541-1542; M.A. SCHWERTMANN, Gambling Licenses in the EU in European Union Law Working Paper, 
Stanford, Stanford Law School, 2015, 15-17 (hierna: M.A. SCHWERTMANN, Gambling) 
174 HvJ 8 september 2009, nr. C-42/07, ECLI:EU:C:2009:519, Santa Casa, overw. 62 



 

26 
 

kansspelen langs internet ernstigere risico‘s op fraude door marktdeelnemers jegens 

consumenten meebrengen dan traditionele kansspelen, omdat er geen direct contact is 

tussen de consument en de marktdeelnemer.175 Deze opmerking herinnert enigszins aan 

de zaak Schindler (supra nr. 22), waarin het Hof, voor het eerst met kansspelen 

geconfronteerd, omwille van ‗het bijzondere karakter van kansspelen‘ tot een ruime 

appreciatiemarge voor de lidstaten kwam. In casu weet het Hof zich voor eerst met 

online kansspelen geconfronteerd, en lijkt voorgaande bedenking een voorwendsel om 

weerom een ruime marge toe te kennen, ditmaal aan de lidstaat die zich in de strijd 

werpt tegen criminaliteit inzake online kansspelen. 

I.h.k.v. test 1 valt op te merken dat het Hof zich in Santa Casa uitsluitend ontfermt over 

de rechtvaardigingsgrond van criminaliteitsbestrijding, terwijl er nochtans aanwijzingen 

zijn voor het bestaan van andere doeleinden, zoals de financiering van sociale 

activiteiten.176 Het lijkt er bijgevolg op dat het Hof zich bewust focust op een enkele 

doelstelling.177 Onder meer verwijzend naar het argument inzake kanalisatie uit Läärä 

(supra nr. 23) aanvaardt het Hof zonder veel moeite de geschiktheid (test 2.1) van het 

betrokken monopolie om consumenten te beschermen tegen fraude door 

marktdeelnemers.178 De bewijslast lijkt daarbij niet onoverkomelijk voor de lidstaat.179 

Het Hof neemt immers genoegen met de stellingen die de Portugese regering aanbrengt, 

namelijk dat de monopoliehouder betrouwbaar is omdat hij al lang bestaat en – vooral – 

volledig afhangt van de overheid.180 Ook wat de noodzakelijkheid (test 2.2) van het 

monopolie betreft aanvaardt het Hof met sprekend gemak het betoog van de Portugese 

regering dat ze ten opzichte van buiten het nationale grondgebied gevestigde 

marktdeelnemers die hun diensten aanbieden via het internet, niet beschikken over 

dezelfde controlemogelijkheden als ten opzichte van een marktdeelnemer als Santa Casa, 

de monopoliehouder in kwestie.181 Het Hof geeft daarmee duidelijk te kennen dat van 

een zuivere wederzijdse erkenning geen sprake kan zijn wat kansspelen betreft.182 

Opmerkelijk is dat het Hof de zaken nog meer op de spits drijft. Het overweegt namelijk 

dat het voor de autoriteiten van de lidstaat van vestiging in een dergelijke context 

moeilijk kan zijn om de professionele kwaliteiten en integriteit van de marktdeelnemers 

te beoordelen, alsook dat het niet uit te sluiten is dat een marktdeelnemer die sponsor is 

van sommige van de sportcompetities waarop bij hem weddenschappen kunnen worden 

geplaatst, en van sommige van de aan deze competities deelnemende teams, zich in een 

                                           
175 Ibid., overw. 70 
176 Ibid., overw. 15-16 
177 Deze aanpak kan gezien worden als een indirecte aanvaarding van een combinatie van conflicterende 
doelstellingen. (zie S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1192-1193) 
178 HvJ 8 september 2009, nr. C-42/07, ECLI:EU:C:2009:519, Santa Casa, overw. 67 
179 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 64-65 
180 HvJ 8 september 2009, nr. C-42/07, ECLI:EU:C:2009:519, Santa Casa, overw. 65 
181 Ibid., overw. 68 
182 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 67 
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situatie bevindt waarin hij het resultaat daarvan direct of indirect kan beïnvloeden en 

aldus zijn winst kan vergroten.183 Het Hof lijkt daarmee zijn wantrouwen ten aanzien van 

overheden die vergunningen verlenen voor internetspelen en zijn voorkeur voor een 

monopoliesysteem uit te spreken.184 

31. Eenzelfde teneur treffen we aan in de zaak Sporting Exchange, die zich in Nederland 

afspeelt en waarin de online kansspelmonopolies inzake sportwedstrijden en loterijen 

enerzijds en paardenrennen anderzijds in vraag gesteld worden.185,186 Ook hier neemt het 

Hof alleen de rechtvaardigingsgrond inzake criminaliteitsbestrijding (test 1) in 

aanmerking, terwijl er nochtans aanwijzingen voor andere doeleinden te vinden zijn.187 

Net als in Santa Casa ziet het Hof er geen graten in dat een lidstaat zich op het 

standpunt stelt dat het enkele feit dat een aanbieder van online kansspelen vergund is in 

een andere lidstaat, geen voldoende waarborgen inzake fraude en criminaliteit biedt (test 

2.2), en aan deze zienswijze wordt niet afgedaan door het feit dat deze marktdeelnemer 

in de betrokken lidstaat geen actief verkoopbeleid voert, met name doordat hij in die 

lidstaat geen reclame maakt.188 

Daarnaast maakt het Hof een onderscheid tussen het monopolie zelf en de mededinging 

voor de toekenning van de betrokken opdracht. Het Hof overweegt dat de schadelijkheid 

van het toelaten van mededinging op de markt, dat wil zeggen tussen meerdere 

ondernemers met een vergunning voor de exploitatie van hetzelfde kansspel, erin 

gelegen is dat deze ondernemers met elkaar zouden gaan wedijveren in inventiviteit om 

hun aanbod aantrekkelijker te maken, waardoor de uitgaven van de consumenten voor 

spelen en de gevaren van verslaving van consumenten zouden toenemen. Voor 

dergelijke gevolgen hoeft daarentegen niet te worden gevreesd in het stadium van 

verlening van de vergunning.189 Inzake de procedures voor de verlening en de verlenging 

van een vergunning aan één exploitant op het gebied van de kansspelen herhaalt het Hof 

dat de transparantieverplichting van toepassing is, zodat de gunning in principe voor 

mededinging moet openstaan (cf. Commissie/Italië, supra nr. 27). Echter wanneer het 

gaat om een openbare exploitant wiens beheer onder rechtstreeks toezicht staat van de 

Staat of om een particuliere exploitant op wiens activiteiten de overheid een strenge 

                                           
183 HvJ 8 september 2009, nr. C-42/07, ECLI:EU:C:2009:519, Santa Casa, overw. 69 en 71 
184 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 62; M.A. SCHWERTMANN, Gambling, supra vn. 173, 17 
185 HvJ 3 juni 2010, nr. C-203/08, ECLI:EU:C:2010:307, Sporting Exchange 
186 J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 251-252; A.K. LOVEJOY, ―A Busted‖, supra vn. 119, 
(1525) 1566-1567; M.A. SCHWERTMANN, Gambling, supra vn. 173, 18-19 
187 Meerbepaald gaat het om de financiering van sociale activiteiten en om het tegengaan van gokverslaving. 
(zie HvJ 3 juni 2010, nr. C-203/08, ECLI:EU:C:2010:307, Sporting Exchange, overw. 13 en 30) 
188 Ibid., overw. 33-35 
189 Ibid., overw. 58 
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controle kan uitoefenen, acht het Hof een gunning zonder mededinging 

aanvaardbaar.190,191 

32. In het arrest Ladbrokes, dat net als Sporting Exchange om de Nederlandse regeling 

gaat en dat op dezelfde dag en door dezelfde kamer uitgesproken wordt, klinkt een 

gelijkaardig geluid dat op een grotere appreciatiemarge inzake online kansspelen 

duidt.192,193 In de context van test 1 valt het op dat het Hof in tegenstelling tot in 

Sporting Exchange twee rechtvaardigingsgronden in aanmerking neemt, zijnde het 

tegengaan van gokverslaving en fraude, hetgeen doet terugdenken aan de arresten die 

aan Gambelli  (supra nr. 25) voorafgingen.194 Het Hof lijkt bijgevolg twee verschillende 

benaderingen te ontwikkelen die parallel naast elkaar lopen.195 In casu vraagt de 

nationale rechter zich af of er sprake is van een samenhangend en stelselmatig beleid 

wanneer met dergelijke doelstellingen de monopoliehouder voor weddenschappen wordt 

toegelaten nieuwe spelen te introduceren en reclame te maken. Anders gesteld: is een 

expansief beleid mogelijk wanneer men zich niet uitsluitend beroept op de bestrijding van 

fraude, maar ook op het tegengaan van gokverslaving?196 Placanica (supra nr. 28) ging 

er van uit dat die laatste doelstelling afwezig was in Italië en er slechts de bestrijding van 

criminaliteit overbleef, wat in verband kan staan met een expansief beleid. In Ladbrokes 

geeft de nationale rechter aan dat de Nederlandse wetgever beide doelstellingen 

daadwerkelijk nastreeft. 

Het Hof verwijst opnieuw naar het verband tussen een gecontroleerd expansiebeleid en 

de kanalisatie van illegale spelen in een legaal circuit: om spelers uit de illegaliteit te 

halen, is een attractief legaal aanbod nodig.197 Vervolgens haalt het Hof aan dat een 

dergelijk kanalisatiebeleid verenigbaar kan zijn met beide doelstellingen en dat ook 

indien het tegengaan van gokverslaving het (mede)doel is, een beperking van de 

speelgelegenheden niet noodzakelijk is: de concrete toetsing schuift het Hof naar de 

nationale rechter door.198 Het Hof geeft wel te kennen dat de doelstelling om de speler te 

beschermen tegen gokverslaving moeilijk te verenigen is met een expansief 

kansspelbeleid. Een dergelijk beleid kan slechts worden beschouwd als samenhangend 

indien op aanzienlijke schaal illegale activiteiten plaatsvonden en de getroffen 

maatregelen tot doel hadden, de goklust van de consument in legale circuits te leiden.199 

                                           
190 Ibid., overw. 59-62 
191 S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1185-1191 
192 HvJ 3 juni 2010, nr. C-258/08, ECLI:EU:C:2010:3083, Ladbrokes 
193 J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 251; A.K. LOVEJOY, ―A Busted‖, supra vn. 119, (1525) 
1566-1567 
194 HvJ 3 juni 2010, nr. C-258/08, ECLI:EU:C:2010:3083, Ladbrokes, overw. 23 
195 Men kan zich dan ook vragen stellen bij de samenhang van de rechtspraak zelf. (zie S. VAN DEN BOGAERT 
en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1194) 
196 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 58-60 
197 HvJ 3 juni 2010, nr. C-258/08, ECLI:EU:C:2010:3083, Ladbrokes, overw. 25 
198 Ibid., overw. 26-27 
199 Ibid., overw. 30 
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Men moet het juiste evenwicht vinden tussen het vereiste, de vergunde kansspelen op 

gecontroleerde wijze uit te breiden met het doel het aanbod hiervan aantrekkelijk te 

maken voor het publiek, en de noodzaak om de verslaving van de consument aan 

dergelijke spelen zo veel mogelijk te beperken.200 De expansie van het aanbod moet met 

andere woorden noodzakelijk zijn om de illegaliteit te bestrijden (doelstelling 

criminaliteit) en strikt begrensd zijn, om de speler niet te veel te laten spelen 

(doelstelling gokverslaving). Indien Nederland een expansief beleid zou voeren dat de 

consument op buitensporige wijze stimuleert tot deelname, met als hoofddoel gelden in 

te zamelen, zouden de activiteiten met betrekking tot weddenschappen niet op 

samenhangende en stelselmatige wijze beperkt zijn en het beleid dus niet verenigbaar 

met de doelstelling gokverslaving tegen te gaan te bereiken.201 De expansie mag dus niet 

te expansief zijn. Zoals Placanica duidelijk maakte, verantwoordt kanalisatie dat een 

lidstaat de speelgelegenheden niet beperkt, indien het doel erin bestaat fraude en 

criminaliteit te bestrijden. Tegelijk kan men er in een dergelijk gekanaliseerd circuit ook 

voor zorgen dat de probleemspeler wordt beschermd. Dat houdt natuurlijk in dat men 

niet overdrijft in de uitbreiding van het aanbod (nieuwe spelen) en de reclame, en dat die 

ook effectief nut hebben om de illegale activiteiten in te dijken.202 Het komt er voor test 1 

m.a.w. op aan om de regelgeving aan het geheel der doelstellingen af te meten, niet aan 

elk afzonderlijk, wat neerkomt op het zoeken naar een subtiel evenwicht.203 In de 

rechtsleer werpt men echter de vraag op of expansie en het bestrijden van verslaving 

daadwerkelijk kunnen samengaan, en of de rol van de rechter niet te politiek ingevuld 

wordt, wanneer hij naar dit evenwicht op zoek moet.204 

 

3.2.3.4. Fase 4: Nieuwe afbakening van de marge 

 

33. Met drie arresten uitgesproken op 9 september 2010, die allen vragen betreffen 

omtrent de kansspelregeling in Duitsland, slaat het Hof bedachtzaam terug de weg in van 

een grotere afbakening van de discretionaire bevoegdheid van de lidstaten.205,206 De 

vragen die de verwijzende rechters voorleggen zijn zodanig gedetailleerd geformuleerd 

dat het Hof zich haast gedwongen ziet om concrete richtlijnen te formuleren en de eerder 

                                           
200 Ibid., overw. 32 
201 Ibid., overw. 28 
202 Ibid., overw. 30 en 37 
203 S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1202-1203 
204 N. HOEKX, Kansspelen, supra vn. 10, 59-60; S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 
119, (1175) 1203-1204 
205 HvJ 8 september 2010, nr. C-409/06, ECLI:EU:C:2010:503, Winner Wetten; HvJ 8 september 2010, nrs. C-
316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 en C-410/07, ECLI:EU:C:2010:504, Stoß et al.; HvJ 8 
september 2010, nr.C-46/08, ECLI:EU:C:2010:505, Carmen Media Group 
206 J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 252-254 
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toegekende appreciatiemarge terug te schroeven.207 In Duitsland kennen de meeste 

Länder een regionaal monopolie voor de organisatie van sportweddenschappen en 

loterijen, terwijl de organisatie van paardenweddenschappen, gokautomaten en 

casinospelen aan vergunde private operatoren overgelaten wordt. Het organiseren van 

onder het monopolie ressorterende kansspelen op internet is verboden. 

34. In het arrest Stoß (Grote kamer) staat de monopolieregeling in Baden-Württemberg 

ter discussie. Opnieuw komt slechts één rechtvaardigingsgrond, ditmaal het voorkomen 

van gokverslaving, aan bod. Vooreerst reikt het Hof een belangrijke testoverkoepelende 

opmerking aan. Herhaalt het Hof sinds Läärä (supra nr. 23) dat naast de 

rechtvaardigingsgrond (kwalitatief aspect) ook het beschermingsniveau (kwantitatief 

aspect) moet spelen in de proportionaliteitstoets, dan bevat Stoß een aanwijzing 

aangaande de wijze waarop men de omvang van dat beschermingsniveau kan meten. 

Het Hof overweegt namelijk dat een zo beperkende maatregel als de invoering van een 

monopolie slechts gerechtvaardigd kan zijn door het doel een bijzonder hoog niveau van 

consumentenbescherming te verzekeren.208,209 Uit de keuze voor het betrokken 

monopolie leidt het Hof af dat de lidstaat voor een hoog beschermingsniveau opteert. 

Inzake test 1 leren we ten eerste dat zo-even vermelde testoverkoepelende opmerking 

meebrengt dat een regeling die een dergelijke restrictie opneemt en beroep doet op het 

doel gokverslaving te voorkomen, een aanbod moet nastreven dat kwantitatief is 

afgestemd op en kwalitatief is samengesteld op basis van dit doel en aan een strikte 

controle door de publieke autoriteiten onderworpen is.210 We zien m.a.w. dat het Hof, het 

hoge beschermingsniveau indachtig, de lat voor test 1 navenant hoog legt. Ten tweede 

vernemen we dat de noodzaak om derving van belastinginkomsten te voorkomen niet 

kan behoren tot de dwingende redenen van algemeen belang die een beperking van art. 

56 VWEU kunnen rechtvaardigen.211 Ten derde gaat het Hof dieper in op de mogelijkheid 

voor de houder van een publiek monopolie om reclame te maken. Weten we reeds dat 

ook indien een regeling ertoe strekt gokverslaving tegen te gaan, een zekere reclame 

ertoe kan bijdragen dat de consument wordt gestuurd in de richting van het aanbod van 

de houder van het publieke monopolie, waarvan moet worden aangenomen dat het juist 

in het leven is geroepen en is geconcipieerd om dit doel beter te verwezenlijken (cf. 

Ladbrokes, supra nr. 32), dan overweegt het Hof ―dat het van belang is dat de eventueel 

door de houder van een publiek monopolie gevoerde reclame gematigd blijft en strikt 

beperkt is tot wat nodig is om de consument aldus te leiden in de richting van de 

                                           
207 J. MULDER, ―A new chapter‖, supra vn. 119, (243) 252 
208 HvJ 8 september 2010, nrs. C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 en C-410/07, 
ECLI:EU:C:2010:504, Stoß et al, overw. 83 
209 I.v.m. Santa Casa (nr. 30) valt de gewijzigde houding van het Hof ten aanzien van een monopolie op. 
210 Ibid., overw. 83 
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toegestane circuits van kansspelen. Deze reclame kan daarentegen met name niet 

beogen, de natuurlijke goklust van de consument aan te moedigen door hem ertoe aan 

te zetten actief aan kansspelen deel te nemen, met name door deze spelen te 

banaliseren of er een positief beeld van te geven dat verband houdt met het feit dat de 

ingezamelde inkomsten bestemd zijn voor activiteiten van algemeen belang, of nog door 

de aantrekkingskracht van kansspelen te vergroten door middel van indringende 

reclameboodschappen die aanzienlijke winsten voorspiegelen.‖212 Ten vierde is in 

onderhavig arrest de vraag aan de orde of en in welke mate de wijze waarop andere 

soorten kansspelen worden verkocht de beoordeling van test 1 beïnvloedt.213 In casu 

hebben de verwijzende rechters vastgesteld dat de bevoegde publieke autoriteiten op het 

gebied van casinospelen en gokautomaten, die mogen worden geëxploiteerd door 

particuliere marktdeelnemers die over een vergunning beschikken, een beleid voeren of 

gedogen dat gericht is op een uitbreiding van het aanbod, hoewel deze kansspelen een 

groter verslavingsrisico inhouden dan sportweddenschappen, die onder het publieke 

monopolie vallen. De verwijzende rechters hebben immers opgemerkt dat het aanbod 

van nieuwe mogelijkheden op het gebied van casinospelen op internet door deze 

autoriteiten gedoogd wordt, terwijl de voorwaarden waaronder gokautomaten kunnen 

worden geëxploiteerd in andere etablissementen dan casino‘s, zoals goksalons, 

restaurants, cafés en hotels en dergelijke, onlangs aanzienlijk zijn versoepeld.214 

Overwegende dat het vaststaat dat de diverse soorten kansspelen aanzienlijk kunnen 

verschillen, m.n. wat de concrete wijze betreft waarop zij worden georganiseerd, de 

omvang van de inzetten en de winsten waardoor zij worden gekenmerkt, het aantal 

potentiële spelers dat eraan verslaafd kan geraken, de presentatie van de spelen, de 

frequentie waarmee zij gespeeld worden, de korte duur of het repetitieve karakter van de 

spelen en de reacties die zij bij de spelers uitlokken, of in die zin dat sommige spelen de 

fysieke aanwezigheid van de speler vereisen, zoals het geval is bij spelen die worden 

aangeboden in casino‘s en bij gokautomaten die daar of in andere etablissementen 

opgesteld staan, en andere niet, stelt het Hof dat het feit dat voor sommige soorten 

kansspelen een publiek monopolie geldt en dat andere zijn onderworpen aan een stelsel 

van vergunningen die aan particuliere marktdeelnemers worden verleend, op zich niet tot 

gevolg kan hebben dat maatregelen die, zoals het publiek monopolie, op het eerste 

gezicht het meest beperkend en het meest doeltreffend lijken, niet gerechtvaardigd zijn 

door de wettige doelstellingen die zij nastreven.215 Daarentegen stelt het Hof dat de 

verwijzende rechter216, net als het geval is voor de gevoerde reclamecampagnes, tot  de 

conclusie kan komen dat de omstandigheid dat de bevoegde autoriteiten aldus op het 

                                           
212 Ibid., overw. 103 
213 Ibid., overw. 90 
214 Ibid., overw. 100 
215 Ibid., overw. 95-96 
216 Men merke op dat het Hof het finale oordeel in Stoß opnieuw aan de nationale rechter overlaat. 
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gebied van andere kansspelen dan die waarvoor het in de hoofdgedingen aan de orde 

zijnde publieke monopolie geldt, een beleid gedogen dat eerder beoogt de deelname aan 

deze andere spelen aan te moedigen dan de gelegenheden tot spelen te verminderen, tot 

gevolg heeft dat dit monopolie niet meer kan worden gerechtvaardigd op grond van het 

doel te voorkomen dat personen tot geldverkwisting door gokken worden aangespoord 

en gokverslaving te voorkomen.217,218 

Voorts kan ten aanzien van de bewijslast opgemerkt worden dat men uit het arrest 

Lindman (supra nr. 26) niet kan afleiden dat een lidstaat, op de loutere grond dat hij 

geen studies kan overleggen die als basis voor de vaststelling van de betrokken regeling 

hebben gediend, onmogelijk kan aantonen dat een beperkende nationale maatregel als 

een monopolie gerechtvaardigd is.219 Daarmee bevestigt het Hof zijn strengere houding 

ten aanzien van discriminerende maatregelen. 

35. Een gelijkaardig beeld vinden we terug in Carmen Media (Grote kamer), waar de 

monopolieregeling in Schleswig-Holstein geviseerd wordt. Nieuw is de toevoeging van het 

Hof dat online kansspelen, naast een groter risico op fraude (cf. Santa Casa, supra nr. 

30), ook een groter risico op gokverslaving inhouden.220 Immers meent het Hof dat de 

specifieke kenmerken van het aanbieden van kansspelen via internet andere en 

ernstigere risico‘s voor de bescherming van de consument – in het bijzonder van 

minderjarigen en personen met een bijzondere goklust of personen die een dergelijke 

lust kunnen ontwikkelen – kunnen meebrengen dan op de traditionele markten 

aangeboden kansspelen. Naast het feit dat er geen direct contact is tussen de consument 

en de marktdeelnemer, vormen de zeer gemakkelijke en permanente toegang tot 

kansspelen die op internet worden aangeboden, alsook de potentieel grote omvang en 

hoge frequentie van het betrokken internationale aanbod, in een omgeving die bovendien 

wordt gekenmerkt door het isolement van de speler, een klimaat van anonimiteit en het 

ontbreken van sociale controle, evenzoveel factoren die een toename van gokverslaving 

en geldverkwisting door gokken en dus ook van de negatieve sociale en morele gevolgen 

daarvan, zoals deze door vaste rechtspraak in het licht zijn gesteld, in de hand 

werken.221 Mutatis mutandis kan men hierbij eenzelfde bedenking als in de zaak Santa 

Casa (supra nr. 30) formuleren. 

36. N.a.v. de zaak Engelmann buigt het Hof zich over de Oostenrijkse regeling, waar een 

staatsmonopolie geldt inzake kansspelen, maar de regering het recht kan toekennen om 

                                           
217 HvJ 8 september 2010, nrs. C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 en C-410/07, 
ECLI:EU:C:2010:504, Stoß et al, overw. 106 
218 S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1201 
219 HvJ 8 september 2010, nrs. C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 en C-410/07, 
ECLI:EU:C:2010:504, Stoß et al., overw. 72 
220 S. PLANZER, Empirical, supra vn. 11, 191 
221 HvJ 8 september 2010, nr.C-46/08, ECLI:EU:C:2010:505, Carmen Media Group, overw. 103 
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casinospelen te organiseren en te exploiteren door een concessie voor de exploitatie van 

casino‘s (met een maximum van 12) te verlenen.222,223 De betrokken beperkingen 

worden door de Oostenrijkse wetgever gerechtvaardigd door de doelstellingen een vlucht 

van de kansspelen in de illegaliteit te voorkomen en de individuele speler te 

beschermen.224 

M.b.t. test 2.1 stellen we vast dat het Hof de beperking van het aantal concessies, en dus 

van het aantal casino‘s, tot twaalf, mogelijk geschikt acht om de gelegenheden tot 

gokken te beperken: aangezien de consument zich moet verplaatsen om in een casino 

aan de betrokken kansspelen te kunnen deelnemen, maakt een beperking van het aantal 

van deze casino‘s het moeilijker om aan dergelijke spelen deel te nemen.225,226 Ook de 

beperking die erin bestaat dat concessies voor een duur tot vijftien jaar verleend worden, 

vindt genade in de ogen van Hof. Gelet op het feit dat de concessiehouder voldoende tijd 

nodig heeft om de noodzakelijke investeringen voor de oprichting van een casino af te 

schrijven, is deze beperking een functionele schakel in het beoogde 

kanalisatiebeleid.227,228 

I.h.k.v. test 2.2 lezen we dat het Hof de mening toegedaan is dat de discriminerende 

verplichting voor de houders van een concessie voor de exploitatie van casino‘s om hun 

zetel op het nationale grondgebied te hebben, verder gaat dan noodzakelijk is ter 

bestrijding van criminaliteit, aangezien er verschillende minder restrictieve middelen 

denkbaar zijn om de activiteiten en de rekeningen van deze marktdeelnemers te 

controleren.229 

Met betrekking tot de afwezigheid van een aanbestedingsprocedure overweegt het Hof 

tot slot dat de transparantieverplichting (cf. Commissie/Italië, supra nr. 27 en Sporting 

Exchange, supra nr. 31) eraan in de weg staat dat alle concessies voor de exploitatie van 

casino‘s op het grondgebied van een lidstaat zonder aanbesteding worden verleend.230 

37. In de zaak Zeturf staat het Franse monopolie inzake het beheer van 

paardenweddenschappen toegekend aan PMU (dat tevens exclusieve rechten heeft voor 

de organisatie van de paardenrennen) ter discussie.231,232 Anders dan het geval is in de 

                                           
222 HvJ 9 september 2010, nr. C-64/08, ECLI:EU:C:2010:506, Engelmann 
223 De regeling inzake sportweddenschappen wordt op deelstatelijk niveau uitgewerkt. 
224 HvJ 9 september 2010, nr. C-64/08, ECLI:EU:C:2010:506, Engelmann, overw. 5 
225 Ibid., overw. 44-45 
226 Het Hof stelt zich dus welwillender op dan in de zaak Placanica (nr. 28). 
227 HvJ 9 september 2010, nr. C-64/08, ECLI:EU:C:2010:506, Engelmann, overw. 46-48 
228 Men kan zich afvragen welke tijdsperiode gerechtvaardigd zou zijn in het geval van een concessie die geen 
substantiële investeringen vergt, zoals voor online kansspelen. (S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, 
―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1186) 
229 HvJ 9 september 2010, nr. C-64/08, ECLI:EU:C:2010:506, Engelmann, overw. 37-38 
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zaak Santa Casa (supra nr. 30) maakt de betrokken regeling geen onderscheid tussen 

online en offline wedden. De doelstellingen van de regeling betreffen enerzijds de 

bestrijding van fraude en witwassen van geld in de sector van de 

paardenweddenschappen en anderzijds de bescherming van de maatschappelijke orde 

gelet op de gevolgen van kansspelen voor particulieren en de maatschappij.233 Net als in 

Stoß (supra nr. 34) overweegt het Hof dat een zo restrictieve maatregel als een 

monopolie slechts kan worden gerechtvaardigd door de wil een bijzonder hoog 

beschermingsniveau te verzekeren wat deze doelstellingen betreft.234 

Het arrest bevat verschillende aanwijzingen i.h.k.v. test 1. Om te beginnen is er de vraag 

of de omvang van de aantasting van het vrij verrichten van diensten uitsluitend dient te 

worden beoordeeld vanuit de markt van de online paardenweddenschappen (waar het in 

onderhavig hoofdgeding om draait), dan wel of de sector van deze weddenschappen in 

zijn geheel in ogenschouw genomen moet worden.235 Te dien aanzien blaast het Hof 

tegelijk warm en koud, enerzijds overwegende dat internet een eenvoudig kanaal van 

aanbod van kansspelen vormt, anderzijds dat via internet toegankelijke kansspelen 

grotere risico‘s op fraude (cf. Santa Casa, supra nr. 30) en voor de bescherming van de 

consument meebrengen (cf. Carmen Media, supra nr. 35). In algemene termen zal er 

dus rekening dienen te worden gehouden met alle substitueerbare verkoopkanalen, tenzij 

het gebruik van internet tot gevolg heeft de aan kansspelen verbonden gevaren meer te 

verergeren dan de bestaande gevaren wat de via de traditionele kanalen in de handel 

gebrachte spelen betreft. In casu heeft de nationale wetgever deze knoop zelf 

doorgehakt, oordelend dat het onnodig is een onderscheid te maken tussen de 

verschillende verkoopkanalen, zodat de betrokken sector in zijn geheel dient te worden 

betrokken. 

Vervolgens overloopt het Hof een aantal specifieke aspecten verbonden aan de vraag of 

de beweerde doelstellingen daadwerkelijk nagestreefd worden. Ten eerste is er de 

stelling van Zeturf (eiser in hoofdgeding) dat grote geldsommen geregeld worden 

witgewassen door middel van een handel in winnende PMU-biljetten, hetgeen alleen 

mogelijk is doordat bij de PMU anoniem wordt gewed en de wedder dus niet kan worden 

geïdentificeerd. Zeturf voegt daar voorts aan toe dat deze techniek van witwassen van 

geld bekend is en wordt bevestigd door de activiteitenrapporten van Tracfin, de Franse 

cel voor witwasbestrijding. Het Hof acht zulke gegevens relevant, overwegende dat het 

aan de verwijzende rechter staat na te gaan in hoeverre deze beweringen zijn bewezen 

                                                                                                                                    
232 M. LYCKA, ―Recent Developments in European Union Gambling Case Law—Post Santa Casa Decisions of the 
Court of Justice of the European Union‖, Gaming Law Review and Economics 2012, afl. 9, (488) 489-491 
(hierna: M. LYCKA, ―Recent‖) 
233 Ibid., overw. 45 
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en of een eventuele tolerantie tegenover deze gedragingen verenigbaar is met het 

nastreven van een hoog beschermingsniveau.236 Ten tweede benadrukt het Hof de 

relevantie van het handelsbeleid van de PMU voor de beoordeling van de wijze waarop de 

doelstellingen worden nagestreefd. Daaromtrent overweegt het Hof eerst dat ook een 

openbare marktdeelnemer of een marktdeelnemer zonder winstoogmerk net als elke 

particuliere marktdeelnemer geneigd kan zijn om zijn opbrengsten te vermeerderen en 

de kansspelmarkt te ontwikkelen in strijd met het doel om de speelgelegenheden te 

verminderen, vooral wanneer de verkregen opbrengsten zijn bestemd voor als van 

algemeen belang erkende doelstellingen, waarbij de marktdeelnemer ertoe wordt 

aangezet de opbrengsten uit kansspelen te verhogen om dergelijke doelstellingen beter 

te verwezenlijken. De bestemming van de opbrengsten daarvoor kan overigens leiden tot 

een situatie waarin het moeilijk is af te zien van de opbrengsten uit kansspelen waarbij 

de natuurlijke neiging is het aanbod van kansspelen te verhogen en nieuwe spelers aan 

te trekken.237 In casu overweegt het Hof dat het vaststaat dat de PMU aanhoudend en 

steeds meer reclame voor zijn producten (zijn online producten inbegrepen) maakt, 

alsook het aantal verkooppunten voor weddenschappen en de aan de spelers 

aangeboden producten verhoogt. Voorts strekt de handelsstrategie van de PMU tot het 

aantrekken van een nieuw publiek tot de aangeboden spelen.238 Het staat dan concreet 

aan de verwijzende rechter om te beoordelen of het handelsbeleid van de PMU, zowel 

wat de omvang van de reclame als het lanceren van nieuwe spelen betreft, past binnen 

het kader van een gecontroleerd expansiebeleid in de kansspelsector, dat er 

daadwerkelijk op is gericht de speellust in het legale circuit te leiden.239 

38. In het arrest Dickinger en Ömer  is het andermaal een monopolie regeling die onder 

vuur ligt.240,241 Kent Oostenrijk voor fysieke casinospelen 12 concessies toe (cf. 

Engelmann, supra nr. 36), dan valt de exploitatie van online casinospelen er te beurt aan 

de monopolist inzake loterijspelen. Volgens de Oostenrijkse regering bestaan de 

doelstellingen er ten eerste in de criminaliteit te bestrijden, in het bijzonder door 

consumenten van kansspelen tegen fraude en andere strafbare feiten te beschermen, en 

ten tweede aansporing tot geldverkwisting door gokken te voorkomen, door te zorgen 

voor passende maatregelen ter bescherming van de spelers, zoals onder meer het 

dwingend vaststellen van grenzen voor de persoonlijke inleg.242 Uit de invoering van het 
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238 Ibid., overw. 65 
239 Ibid., overw. 69 
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monopolie inzake onlinekansspelen leidt het Hof andermaal af dat de lidstaat een 

bijzonder hoog beschermingsniveau wil garanderen.243 

M.b.t. test 1 worden, zoals in de zaak Zeturf (supra nr. 37), verscheidene elementen 

aangehaald die kunnen doen twijfelen aan de oprechtheid van de beweerde 

doelstellingen. Zo betogen Dickinger en Ömer dat uit de formulering van de Oostenrijkse 

regelgeving uitdrukkelijk voortvloeit dat de voornaamste doelstelling ervan ligt in het 

verhogen van de door kansspelen gegenereerde fiscale opbrengsten.244 Zij merken 

specifiek op dat de betrokken concessie stelselmatig wordt verleend aan de 

marktdeelnemer waarvan kan worden verwacht dat hij de hoogste opbrengst voor de 

federale regering zal behalen. Bovendien heeft de concessiehouder voor elke territoriale 

of materiële uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten de voorafgaande toestemming van de 

federale minister van Financiën nodig, die slechts wordt verleend indien er geen 

verlaging van de opbrengsten van de federale regering te verwachten is.245 Dat het Hof 

dergelijke vaststellingen relevant vindt, blijkt uit de opdracht voor de verwijzende rechter 

om na te gaan of de nationale autoriteiten, gelet op de aangevoerde doelstellingen, ten 

tijde van de feiten in het hoofdgeding daadwerkelijk een bijzonder hoog 

beschermingsniveau wilden waarborgen.246 Tevens wordt opgemerkt dat de monopolist 

een expansionistisch handelsbeleid voert door middel van intensieve investeringen in 

reclame.247 Hieromtrent overweegt het Hof dat een onderscheid moet worden gemaakt 

tussen enerzijds de strategieën van de monopolist die louter bedoeld zijn om de 

potentiële klanten van het bestaan van producten op de hoogte te stellen en een 

regelmatige toegang tot kansspelen te waarborgen door spelers in de richting van 

gecontroleerde circuits te leiden, en anderzijds de strategieën die tot actieve deelname 

aan dergelijke spelen uitnodigen en deze deelname bevorderen. Derhalve dient een 

onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds een beperkt handelsbeleid, dat slechts 

de bestaande consumenten probeert op te vangen of te behouden ten gunste van de 

monopolist, en anderzijds een expansionistisch handelsbeleid, dat de globale 

kansspelmarkt beoogt te vergroten.248 In die context volgt opnieuw een opdracht aan de 

verwijzende rechter.249 

Nog in de context van test 1 ontlokt de discriminerende beperking dat de houder van het 

monopolie voor de exploitatie van loterijen zijn maatschappelijke zetel op het nationale 

grondgebied moet hebben, door de Oostenrijkse regering i.h.k.v. een doeltreffende 

                                           
243 Ibid., overw. 48 
244 Voor de toekenning van het exclusieve recht voor de organisatie van loterijen stelt de Oostenrijkse 
regelgeving dat men in geval meerdere kandidaten aan de criteria voldoen, dient na te gaan wie de hoogste 
opbrengst (heffing over de concessie en kansspelbelasting) voor de staat kan behalen. (Ibid., overw. 5) 
245 Ibid., overw. 53 
246 Ibid., overw. 54 
247 Ibid., overw. 59 
248 Ibid., overw. 69 
249 Ibid., overw. 65 
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controle op de onlinekansspelen gebillijkt onder de noemer ‗openbare orde‘, aan het Hof 

de opmerking dat het begrip openbare orde een werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging van een fundamenteel maatschappelijk belang impliceert, en anderzijds als 

rechtvaardiging van een afwijking van een fundamenteel verdragsbeginsel restrictief 

moet worden uitgelegd. De concrete toetsing is voor de verwijzende rechter.250 

Tot slot laat het Hof zich ook summier uit op het vlak van test 2.1 en 2.2. I.v.m. de zo-

even aangehaalde beperking omtrent de maatschappelijke zetel staat het aan de 

verwijzende rechter om beide testen uit te voeren.251,252 Met betrekking tot de vereiste 

dat de monopolist over een gestort aandelenkapitaal van ten minste 109 miljoen € dient 

te beschikken, overweegt het Hof dat nuttig kan zijn om te verzekeren dat de monopolist 

over een bepaalde financiële capaciteit beschikt en te waarborgen dat hij in staat is om 

de verbintenissen na te komen die hij ten aanzien van de winnende spelers is aangegaan 

(test 2.1), en kijkt het voor deeltoets 2.2 naar de verwijzende rechter.253 M.b.t. de vraag 

of een lidstaat in andere lidstaten uitgevoerde controles in aanmerking moet nemen 

(deeltoets 2.2), bevestigt het Hof zijn eerdere verwerping van het principe van 

wederzijdse erkenning (cf. Santa Casa, supra nr. 30).254 

39. In het arrest Garkalns maakt het Hof andermaal duidelijk dat de gestrengheid 

waarmee de verwijzende rechter de proportionaliteitstoets dient uit te voeren in 

verhouding staat tot de mate van restrictiviteit van de betrokken regeling.255 In casu stelt 

het Hof vast dat de Letse regeling, die de lokale autoriteiten een ruime 

beoordelingsbevoegdheid toekent door hun de mogelijkheid te geven de vergunning voor 

de opening van een casino, speelautomatenhal of bingohal te weigeren op grond van een 

‗aanzienlijke aantasting van de belangen van de Staat en de inwoners van het betrokken 

administratieve gebied‘, een ruime beoordelingsbevoegdheid verleent aan de 

administratieve autoriteiten.256 T.a.v. de doelstelling die de bescherming van de belangen 

van de buurtbewoners en mogelijke consumenten tegen de aan kansspelen verbonden 

gevaren bestaat, stelt het Hof i.h.k.v. test 1 dat het aan de verwijzende rechter staat om 

na te gaan dat de Staat een strikte controle op de activiteiten inzake kansspelen 

uitoefent en dat de weigering van de lokale autoriteiten om de opening van nieuwe 

inrichtingen van deze soort te vergunnen daadwerkelijk de aangevoerde doelstelling van 

bescherming van de consument nastreeft.257 

                                           
250 Ibid., overw. 82-83 
251 Ibid., overw. 83-84 
252 Opmerkelijk is dat het Hof in Engelmann (nr. 36) nog zelf besloot dat de regel niet noodzakelijk was. 
253 HvJ 15 september 2011, nr. C-347/09, ECLI:EU:C:2011:582, Dickinger en Ömer, overw. 77 
254 Ibid., overw. 99 
255 HvJ 19 juli 2012, nr. C-470/11, ECLI:EU:C:2012:505, Garkalns 
256 Ibid., overw. 45 
257 Ibid., overw. 47 
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40. In de zaak Stanleybet is het de beurt aan de Griekse regeling, die het uitsluitende 

recht om kansspelen uit te werken, te beheren, te organiseren en te exploiteren, verleent 

aan één enkele instelling (OPAP).258 Deze regeling strekt ertoe het kansspelaanbod te 

beperken en de bestrijding van de aan kansspelen verbonden criminaliteit te 

bevorderen.259 M.b.t. test 1 richt het Hof zijn pijlen tegen elk van beide 

rechtvaardigingsgronden. Inzake de beperking van het kansspelaanbod overweegt het 

dat de verwijzende rechter met name rekening mag houden met de verschillende 

kenmerken van het regelgevingskader van OPAP en de wijze waarop deze instelling in de 

praktijk functioneert, zoals uiteengezet in de verwijzingsbeslissing, waaronder het feit dat 

OPAP bepaalde rechten en voorrechten heeft betreffende de reclame voor de door haar 

georganiseerde kansspelen, of dat de maximuminzet wordt vastgesteld per spelformulier 

en niet per speler.260 Inzake de bestrijding van de aan kansspelen verbonden 

criminaliteit, staat het aan de verwijzende rechter om tegen de achtergrond van met 

name de ontwikkeling van de kansspelmarkt op nationaal niveau na te gaan of het 

overheidstoezicht waaraan de activiteiten van de monopoliehoudende onderneming zijn 

onderworpen daadwerkelijk wordt uitgeoefend. In dat verband merkt het Hof nog op dat 

in het bijzonder het feit dat OPAP een beursgenoteerde naamloze vennootschap is en het 

oordeel dat de Griekse Staat slechts oppervlakkig toezicht houdt op OPAP, er lijken op te 

wijzen dat niet is voldaan aan deze vereiste.261 

41. In Admiral Casinos & Entertainment, dat zich andermaal in Oostenrijk afspeelt, 

vinden we de meest recente testoverkoepelende toevoeging.262 In antwoord op de vraag 

of de verwijzende rechter bij de toetsing van de proportionaliteit van een beperkende 

nationale regeling niet enkel rekening moet houden met het doel van die regeling zoals 

dat bestond op het ogenblik van haar vaststelling, maar ook met de gevolgen van die 

regeling zoals beoordeeld na haar vaststelling, overweegt het Hof dat de toetsing niet 

mag worden beperkt tot een beoordeling van de situatie die bestond op het ogenblik van 

vaststelling van de betrokken regeling, maar dat er ook rekening moet worden gehouden 

met de – noodzakelijkerwijze – latere fase die wordt gevormd door de uitvoering van die 

regeling. De verwijzende rechter moet bij de evenredigheidstoets dus kiezen voor een 

dynamische aanpak en niet voor een statische, in die zin dat hij rekening moet houden 

met de evolutie van de omstandigheden na de vaststelling van de betrokken regeling. Bij 

wijze van voorbeeld kan aan een onderzoek naar de evolutie van het commerciële beleid 

van exploitanten met een vergunning gedacht worden.263 

                                           
258 HvJ 24 januari 2013, nrs. C-186/11 en C-209/11, ECLI:EU:C:2013:33, Stanleybet 
259 Ibid., overw. 20 
260 Ibid., overw. 32 
261 Ibid., overw. 33-35 
262 HvJ 30 juni 2016, nr. C-464/15, ECLI:EU:C:2016:500, Admiral Casinos & Entertainment 
263 Ibid., overw. 30-37 
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3.3. Test 1: Status quaestionis 

 

42. M.b.t. onderdeel 1 van test 1 (supra nr. 20) moet men nagaan of er aanvaarde 

rechtvaardigingsgronden voor de gegeven beperkende regel voorhanden zijn. 

Dienaangaande stellen we herhaaldelijk vast dat het Hof de strijd tegen 

kansspelverslaving (met nefaste gevolgen voor individu en maatschappij), alsook 

criminaliteitsbestrijding (fraude, witwassen) als rechtvaardigingsgronden aanvaardt. Op 

zichzelf onvoldoende als rechtvaardigingsgrond zijn louter economische motieven t.b.v. 

concessiehouders (cf. Commissie/Italië, supra nr. 27), fiscale motieven (cf. Stoß, supra 

nr. 34) en de financiering van sociale activiteiten (cf. Zenatti, supra nr. 24). Indien de 

gecontesteerde beperking van discriminerende aard is, moet de lidstaat uitwijken naar 

art. 52 VWEU (cf. Läärä, supra nr. 23), en onderbouwen waarom het zich in de 

toepassingsvoorwaarden van die bepaling bevindt (cf. Lindman, supra nr. 26). 

43. M.b.t. onderdeel 2 van test 1 (supra nr. 20) moet men bepalen welke motieven men 

aan de hypocrisietest moet onderwerpen, wanneer men een beperking contesteert. Elk 

van beide aangehaalde motieven kunnen, op zichzelf beschouwd, door de mand vallen. 

Echter indien de lidstaat ze tezamen aanhaalt, stellen we vast dat het Hof niet altijd even 

consequent te werk gaat (cf. Placanica, supra nr. 28). Nu eens concentreert het zich op 

een enkel motief, dan weer neemt het beide motieven in ogenschouw. O.a. gelet op de 

vaststelling dat het Hof doorheen zijn rechtspraak uitvoeriger ingaat op de weerlegging 

van het motief inzake de bestrijding van kansspelverslaving, is het nochtans van belang 

te weten welke aanpak men dient te volgen. In dat verband is wel op te merken dat de 

tweede aanpak in de meest recente arresten de voorkeur lijkt te genieten. 

44. M.b.t. onderdeel 3 van test 1 (supra nr. 20) moet men nagaan of de geselecteerde 

rechtvaardigingsgrond oprecht is. Hiervoor moeten we weten waar we moeten zoeken, 

hoe streng we dienen te zijn en waarop we moeten letten. Ten eerste is er de vraag welk 

gedeelte van de regelgeving op contradicties met de rechtvaardigingsgrond gecontroleerd 

moet worden. Deze vraag behelst op haar beurt verschillende aspecten. Wat de vraag 

betreft of de regeling in andere kansspelsectoren dan die van de litigieuze beperking, 

mee in rekening gebracht moet worden, vinden we een belangrijke aanwijzing in Stoß 

(supra nr. 34). Inzake de beoordeling van de strijd tegen verslaving lijkt het Hof ons te 

vertellen dat men enerzijds rekening moet houden met de inherente verschillen tussen 

de onderscheiden kansspelsectoren, en men dus niet tot overhaaste conclusies mag 

overgaan. Anderzijds is kruisbestuiving tussen de sectoren zeer wel denkbaar, indien uit 

het gedrag van de overheid in de andere kansspelsectoren duidelijke tegenstrijdigheden 
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met het uitgangspunt van het beperken van kansspelen naar voren komen. Wat de vraag 

betreft of andere verkoopkanalen dan die van de litigieuze beperking, mee in 

ogenschouw genomen moeten worden, lijkt het Hof aan te geven dat men moet nagaan 

in welke mate de overheid zelf een onderscheid maakt (cf. Zeturf, supra nr. 37). Tot slot 

geeft het Hof reeds sinds Zenatti (supra nr. 24) aan dat eventuele contradicties zowel in 

de regelgeving zelf als in de toepassing ervan kunnen schuilen. De handhaving van de 

regels, het gedrag van de publieke kansspelaanbieder, alsook de houding van de 

overheid t.a.v. de private aanbieders kunnen een rol spelen. Recent nog benadrukte het 

Hof dat men oog moet hebben voor de wijze waarop de regeling na haar vaststelling 

gedijt (cf. Admiral Casinos & Entertainment, supra nr. 41). 

Ten tweede is er de gestrengheid waarmee men mogelijke contradicties moet 

beoordelen. Dit is een belangrijk aandachtspunt, gezien het Hof van meet af aan (cf. 

Schindler, supra nr. 22) duidelijk gemaakt heeft dat het bijzondere karakter van 

kansspelen de lidstaten meer ruimte laat dan het geval is inzake meer traditionele 

economische activiteiten.264 Sinds Läärä (supra nr. 23) redeneert het Hof dat het oordeel 

over de noodzaak en de evenredigheid van de ter zake getroffen regelingen enkel dient 

te worden getoetst aan de door de nationale autoriteiten nagestreefde doelstellingen en 

aan het niveau van bescherming dat zij willen waarborgen. Het Hof stelt m.i. dat de lat 

voor de proportionaliteitstoets (en dus voor test 1) gelegd moet worden op het door de 

lidstaat nagestreefde beschermingsniveau: hoe hoger het beschermingsniveau 

nagestreefd door de lidstaat, hoe strenger men de proportionaliteitstoets moet invullen. 

Vanzelfsprekend stelt zich dan de vraag hoe men de omvang van het gekozen 

beschermingsniveau dient te meten. Een mogelijk antwoord daarop vinden we m.i. in 

Stoß (supra nr. 34) en daaropvolgende arresten. Sinds Stoß koppelt het Hof herhaaldelijk 

de mate van restrictiviteit van de betrokken regels aan het gekozen niveau van 

bescherming. Dit lijkt intuïtief plausibel. Een maatregel is immers maar restrictief in de 

mate dat hij de verdragsvrijheden beknot, en deze beknotting wordt precies ingeven om 

een bepaald belang te beschermen. Als twee zijden van dezelfde medaille verwijzen de 

begrippen ‗restrictiviteit‘ en ‗bescherming‘ respectievelijk naar de verdragsvrijheden en 

het beschermenswaardig geacht belang. Bij wijze van toepassing expliciteert het Hof in 

Stoß vervolgens dat, de zeer restrictieve regelgeving indachtig, de lat voor test 1 

navenant hoog moet worden gelegd. Het komt er m.i. dus op aan om de restrictiviteit 

van de betrokken regelgeving in kaart te brengen. Hierbij lijkt het nuttig om in het 

bijzonder oog te hebben voor beperkingen die het Hof zelf doorheen zijn rechtspraak als 

ingrijpend lijkt te bestempelen: een dergelijk oordeel kan in het kader van elk van de 

                                           
264 En deze vaststelling geldt zo mogelijk nog meer wanneer het gaat om online kansspelen (cf. Santa Casa, 
supra nr. 30 en Carmen Media, supra nr. 35). 
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drie testen265 aan de oppervlakte komen. Tot slot valt mag men niet uit het oog verliezen 

dat het Hof een stuk strenger uit de hoek komt indien de betrokken regeling 

discriminerende maatregelen bevat. 

Ten derde willen we weten welke elementen aanleiding kunnen geven tot een 

contradictie met de rechtvaardigingsgrond. Als het gaat om de bestrijding van 

kansspelverslaving, bemerken we een duidelijke evolutie. Achtte het Hof deze 

rechtvaardigingsgrond in Gambelli (supra nr. 25) onverenigbaar met elke vorm van 

expansie van het aanbod, dan draaide het in Ladbrokes (supra nr. 32) zijn kar door een 

beperkte vorm van expansie onder het mom van kanalisering te aanvaarden. Deze 

kanalisering moet de bestaande speler naar speelgelegenheden leiden die door de 

wetgever onderworpen zijn aan een reglementering die problematisch speelgedrag zoveel 

mogelijk indijkt. Het kan nooit de bedoeling zijn de bestaande kansspelmarkt te 

vergroten (cf. Dickinger en Ömer, supra nr. 38). Het streven naar een expansie van het 

aanbod kan zich op verschillende wijzen veruiterlijken, zoals een verhoging van het 

aantal speelgelegenheden of van het aangeboden gamma van kansspelen, het aanboren 

van nieuwe distributiekanalen, een toename van reclame, ... Vooral in de meest recente 

arresten zien we dat het Hof bereid is een ruime waaier aan factoren in aanmerking te 

nemen om de oprechtheid van het motief inzake bescherming tegen kansspelverslaving 

te beoordelen. Inzake criminaliteitsbestrijding was het Hof reeds langer de mening 

toegedaan dat deze verenigbaar is met een zekere expansie van het aanbod, opnieuw 

onder het mom van kanalisering (cf. Placanica, supra nr. 28). Om de omvang van deze 

expansie lijkt het Hof zich minder te bekommeren, wat de lidstaten meer vrijheid laat. 

Elementen die daarentegen wel van aard zijn de rechtvaardigingsgrond inzake 

criminaliteitsbestrijding aan het wankelen te brengen worden door het Hof eerder zelden 

besproken. Bij wijze van voorbeeld kan aan een gebrek aan effectief toezicht gedacht 

worden (cf. Stanleybet, supra nr. 40). 

  

                                           
265 Dit stemt overeen met de bemerking in nr. 21. 
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4. Kansspelwetgeving versus test 1 

 

45. In onderhavig onderdeel pas ik test 1 toe op de Belgische regeling inzake online 

kansspelen. Zoals vermeld ging het Grondwettelijk Hof reeds in 2011 na of deze regeling 

verenigbaar is met de verdragsvrijheden (supra nr. 5). Het Grondwettelijk Hof 

beantwoordde deze vraag bevestigend. Eveneens zoals vermeld zijn er redenen om tot 

een nieuwe toetsing over te gaan (supra nr. 5). Wat dat betreft is het niet onbelangrijk 

voor ogen te houden dat de wetgever in 2010 van mening was te kunnen steunen op het 

arrest Santa Casa (supra nr. 30), dat in dezelfde periode uitgesproken werd en, geveld 

zijnde in Grote kamer, voor een gewichtig arrest doorgaat.266 Het is zo dat dit arrest een 

ruime appreciatiemarge lijkt te scheppen voor online kansspelen, doch de manier waarop 

het arrest aangewend wordt om de opmerkingen van de Europese Commissie (supra nr. 

5) te counteren lijkt niettemin kort door de bocht.267 Ook het Grondwettelijk Hof verwijst 

herhaaldelijk naar dit arrest268, en neigt dientengevolge naar een ruime appreciatiemarge 

voor de lidstaat. Een en ander maakt dat het Grondwettelijk Hof nauwelijks aandacht 

heeft voor test 1.269 Gelet op de kleiner geworden appreciatiemarge die het Hof van 

Justitie post-Santa Casa hanteert (supra onderdeel 3.2.3.4)270, en gelet op de 

beschikbaarheid van gegevens omtrent de toepassing van de Kansspelwet sinds enige 

jaren, is het aangewezen de wetgeving op basis van test 1 te ‗herevalueren‘. 

Daartoe zal ik eerst de bepalingen in de Belgische regeling inzake online kansspelen 

identificeren die belangrijke beperkingen opleggen aan art. 49/56 VWEU (infra onderdeel 

4.1). De eigenlijke toepassing en beoordeling van test 1 volgen respectievelijk in 

onderdelen 4.2 en 4.3. 

 

 

 

                                           
266 Verslag over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 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, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking 
en het beheer van de Nationale Loterij, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52- 1992/006, 28 (hierna: Verslag 
namens de commissie voor de Justitie over het wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving); Verslag 
in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 11, 58 en 77 
267 ―Dit arrest steunt het wetsontwerp volledig, want het verbiedt operatoren kansspelen op het Internet te 
organiseren indien ze niet reeds beschikken over een vergunning waarmee ze traditionele spelen in België 
kunnen organiseren.‖ (Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra 
vn. 13, 11) 
268 GwH 14 juli 2011, nr. 128/2011, B.14.1, B.14.3 en B.24.2 
269 En ook testen 2.1 en 2.2 (supra nr. 19) worden eerder oppervlakkig behandeld. 
270 Ook post-Santa Casa werden overigens gewichtige (Grote kamer) arresten geveld. 
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4.1. Kansspelwet: Restrictieve bepalingen 

 

46. Zowel de Europese Commissie zelf (supra nr. 5) als de rechtsleer stellen vragen bij 

de verplichte link tussen de exploitatie van online en offline kansspelen.271,272,273 Deze 

vereiste houdt een belangrijke kost in voor de online operator die zich op de Belgische 

kansspelmarkt wil begeven.274 Deze restrictie doet enigszins denken aan de beperking 

i.v.m. de maatschappelijke zetel die in de zaken Engelmann en Dickinger en Ömer (supra 

nrs. 36 en 38) aan bod komt, in de mate dat ook in de betrokken Oostenrijkse regeling 

een nauwere aanwezigheid van de operator in de dienstontvangende lidstaat vereist 

wordt, dan wat vanuit praktisch-economisch oogpunt opportuun lijkt om de dienst te 

leveren. Bovendien kan men de vraag stellen of deze beperking zich net als de 

Oostenrijkse beperking niet aan indirecte discriminatie t.a.v. buitenlandse aanbieders 

bezondigt.275,276 

Een tweede restrictie, ook door de Europese Commissie geviseerd, betreft de beperking 

van het aantal vergunningen voor online kansspelen.277 Aangezien het aantal 

vergunningen voor offline kansspelen beperkt is (supra nr. 10) en zo‘n vergunning 

vereist is om online kansspelen te kunnen aanbieden, is ook dat aantal beperkt. 

Discussies omtrent het aantal vergunningen zien we o.m. ook opduiken in de arresten 

Placanica en Engelmann (supra nrs. 28 en 36). Vermits alle vergunningen A en B reeds 

verdeeld zijn bij het kracht worden van de Wet 10 januari 2010, is er bovendien sprake 

van een de facto verbod voor online operatoren die een vergunning A+ en B+ wensen te 

bekomen, maar op dat ogenblik nog niet over een vestiging beschikken. Bijkomend 

treffen we hier dus een restrictie in de aanbesteding aan (cf. Gambelli, Commissie/Italië 

                                           
271 art. 43/8, § 1 Kansspelwet 
272 Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 10 
273 N. HOEKX, ―The New Belgian Gambling Regulation In The European Context‖ in LITTLER, A., HOEKX, N., 
FIJNAUT, C. en VERBEKE (eds.), A.L., In the Shadow of Luxembourg: EU and National Developments in the 
Regulation of Gambling, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, (153) 184-186 (hierna: N. HOEKX, 
―The new‖); A. CLERENS et al., Duiding, supra vn. 16, 10 
274 N. HOEKX, ―The new‖, supra vn. 273, (153) 184 
275 ―Hoe kan men verantwoorden, al was het maar wegens het beginsel van de vrijheid van vestiging, dat men 
de markt afsluit voor bedrijven die vandaag online opereren en in Europa gevestigd zijn? Laten we 
veronderstellen dat er in Duitsland een online operator is die geen infrastructuur heeft in België, maar die 
erkend wordt als de beste op het vlak van het spelenaanbod, waarborgen om verslaving tegen te gaan, enz. 
Een dergelijke operator zal zich niet in België kunnen vestigen voor online activiteiten om de enige reden dat hij 
er vandaag niet fysiek gevestigd is.‖ (Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de 
kansspelwetgeving, supra vn. 13, 68) 
276 ―Ten tweede zijn offlinelicenties, en met name de vergunningen klasse A, B en F1, op niet-discriminerende 
wijze verkrijgbaar voor ondernemingen die in andere EU-lidstaten gevestigd zijn, ongeacht hun plaats (« iedere 
natuurlijke persoon die onderdaan is dan een lidstaat van de Europese Unie, of iedere rechtspersoon die deze 
hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie bezit »). (Verslag in 
de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 76) 
277 Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 10 
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en Engelmann, supra nrs. 25, 27 en 36). Ook deze kan mogelijks als indirect 

discriminerend bestempeld worden.278 

Andere restricties, aangehaald door de Europese Commissie en de rechtsleer, betreffen 

de vereiste dat de server zich op Belgisch grondgebied moet bevinden279,280,281, en de 

strafrechtelijke sanctionering (van boetes over gevangenisstraffen) van spelers.282,283,284 

Deze laatste restrictie staat ook ter discussie in de zaak Gambelli (supra nr. 25). Ook het 

gebrek aan wederzijdse erkenning wordt soms genoemd285, doch is m.i. minder relevant, 

gezien o.m. Santa Casa (supra nr. 30), bevestigd in Dickinger en Ömer (supra nr. 38). 

 

4.2. Test 1: Toepassing 

 

47. Aangenomen dat we er verschillende bepalingen voorhanden zijn die inbreuk plegen 

op de verdragsvrijheden, dient de vraag gesteld of deze gerechtvaardigd kunnen worden 

op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie, en in bijzonder test 1. In 

onderhavig onderdeel zal ik daarom de verschillende stappen van test 1 doorlopen (supra 

onderdeel 3.3). Om me een beeld te kunnen vormen van de toepassing van de 

Kansspelwet, maak ik gebruik van verschillende bronnen, gaande van de parlementaire 

vergaderingen, over de jaarverslagen van de KSC en berichten verschenen in de 

geschreven pers.286 

 

4.2.1. Onderdeel 1 

 

48. Overeenkomstig de vraagstelling in nr. 42 moet men eerst de aanwezigheid van 

aanvaarde rechtvaardigingsgronden verifiëren. Aangezien we peilen naar de motivering 

die de lidstaat opgeeft voor de reglementering als dusdanig, is het niet nodig op dit punt 

een opsplitsing te maken voor elk van de onderzochte restricties. N.a.v. de wetswijziging 

in 2010 (supra nrs. 1 en 8) lezen we in de memorie van toelichting: ―De doelstellingen 

                                           
278 A. CLERENS, ―The New Gaming Act: Freedom of Services restricted‖, World Online Gambling Law Report 
2010, (14) 15 
279 art. 43/8, § 2, 3° Kansspelwet 
280 Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 11 
281 A. CLERENS et al., Duiding, supra vn. 16, 10 
282 art. 4 en 64 Kansspelwet 
283 Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 11 
284 A. CLERENS, ―The New Gaming Act: Freedom of Services restricted‖, World Online Gambling Law Report 
2010, (14) 15-16 
285 N. HOEKX, ―The new‖, supra vn. 273, (153) 186-188; A. CLERENS et al., Duiding, supra vn. 16, 9-10 
286 Langs de website http://academic.gopress.be kan men de artikels verschenen in de kranten en tijdschriften 
opzoeken op basis van trefwoorden. 



 

45 
 

van het Belgisch kansspelbeleid zijn gericht op de bescherming van de speler, de 

financiële transparantie en controle op de geldstromen, de controle op het spel, en de 

identificatie van en controle op de organisatoren. De regulering van de kansspelen is 

gebaseerd op de «kanalisatiegedachte». Om te voldoen aan de klaarblijkelijke 

speelbehoefte van de mens wordt het illegale aanbod bestreden door het toelaten van 

een «beperkt» legaal spelaanbod (...) Door het legale aanbod te beperken komt men 

tegemoet aan één van de pijlers van het kansspelbeleid zijnde de bescherming van de 

speler tegen gokverslaving.‖287 

Grosso modo vallen bovenstaande motieven in te passen in de twee drijfveren die het 

Hof van Justitie bij uitstek aanvaardt, zijnde de strijd tegen kansspelverslaving (met 

nefaste gevolgen voor individu en maatschappij) en criminaliteitsbestrijding (fraude, 

witwassen). D.m.v. kanalisering (cf. Läärä, supra nr. 23) van de speeldrift in het legale 

circuit wil men zowel de speler beschermen als criminaliteit tegengaan. 

Evenwel is voor ogen te houden dat men zou kunnen opperen dat de Belgische regeling 

inzake online kansspelen zich aan (indirecte) discriminatie bezondigt (supra nr. 46). An 

sich hoeft de verplichte link tussen online en offline kansspelen niet onoverkomelijk te 

zijn: immers kan men betogen dat de voorwaarden gesteld aan de exploitatie van online 

kansspelen dezelfde zijn voor Belgische en buitenlandse aanbieders. M.i. liggen de 

kaarten moeilijker t.a.v. het in nr. 46 beschreven de facto verbod om een vergunning A+ 

of B+ te verwerven voor kandidaat-aanbieders die nog niet over een vestiging beschikten 

bij het in voege treden van de gewijzigde Kansspelwet. Indien men inderdaad tot het 

besluit zou komen dat de betrokken aanbestedingsprocedure discrimineert, zou men 

inzake rechtvaardigingsgronden dienen uit te wijken naar de categorieën van art. 52 

VWEU, welke opgave geen sinecure blijkt (cf. Commissie/Spanje en Dickinger en Ömer, 

supra nrs. 29 en 38). 

 

4.2.2. Onderdeel 2 

 

49. Overeenkomstig de beschrijving in nr. 43 bevinden we ons in het geval waarin zowel 

bescherming van de speler tegen kansspelverslaving als criminaliteitsbestrijding als 

rechtvaardigingsgronden aangehaald worden. In dat geval is het enigszins gissen naar de 

                                           
287 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van 
de wet van 26 juni 1963 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, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale 
Loterij, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52- 1992/001, 4 (hierna: Wetsontwerp tot wijziging van de 
kansspelwetgeving) 
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manier waarop het Hof te werk gaat (supra nr. 43). In zijn meest recente arresten nam 

het Hof beide motieven mee in zijn beoordeling, maar even goed is het denkbaar dat het 

terugvalt op zijn eerdere houding om slechts een enkele rechtvaardigingsgrond te 

onderzoeken. 

In het vervolg van mijn onderzoek zal ik me beperken tot een onderzoek van het motief 

van de spelersbescherming. In casu ben ik immers van mening dat dit motief sowieso in 

test 1 moet betrokken worden. In geval het Hof trouw blijft aan zijn meest recente 

aanpak en dus beide motieven bekijkt, is dat vanzelfsprekend het geval. In geval het Hof 

terugvalt op zijn vroegere, selectieve aanpak, en voor een enkel motief opteert, lijkt het 

logisch het motief te onderzoeken dat de lidstaat zelf als het meest gewichtige naar 

voren schuift. Welnu, wat de onderlinge verhouding van beide drijfveren betreft, lijkt in 

België de bescherming van de speler tegen gokverslaving het meest gewichtige motief te 

zijn. In de parlementaire voorbereiding lezen we dat toenmalig staatssecretaris voor 

fraudebestrijding Carl Devlies meegeeft dat de eerste bedoeling van het wetsontwerp de 

bescherming van de speler is.‖288 Ook de KSC, bij monde van voorzitter Etienne Marique, 

lijkt dat standpunt in te nemen: ―Het voornaamste doel in België is niet: belastingen 

innen, maar de speler beschermen.‖289 

Quid met het motief van criminaliteitsbestrijding? M.b.t. test 1 is het belangrijk voor 

ogen te houden dat het Hof gevoelig minder richtlijnen verschaft wanneer het 

criminaliteitsbestrijding betreft (supra nr. 43), zodat de toepassing van onze test in dat 

geval sowieso minder om het lijf heeft.290 Men kan er dan opnieuw de beide hypotheses 

omtrent de houding van het Hof bij betrekken. In geval het Hof trouw blijft aan zijn 

meest recente aanpak en het beide motieven bekijkt, komt ook criminaliteitsbestrijding 

in beeld. Echter gezien de appreciatiemarge inzake criminaliteitsbestrijding aanmerkelijk 

ruimer uitvalt dan inzake spelersbescherming lijkt het aannemelijk de mogelijke 

achilleshiel van de Belgische regeling in de eerste plaats in dit laatste motief te zoeken. 

In geval het Hof terugvalt op zijn vroegere, selectieve aanpak, en voor een enkel motief 

opteert, belanden we in bovenstaand betoog. Criminaliteitsbestrijding laat ik daarom 

verder ongemoeid in onderhavig onderzoek. 

 

 

 

                                           
288 Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 83 
289 S. VANWOENSEL, ―Met 400.000 op goksites‖, Gazet van Antwerpen 15 maart 2013 
290 In de rechtsleer gewaagt men in dat geval zelfs van een nagenoeg volledige uitholling van test 1. (S. VAN 
DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1196-1199) 
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4.2.3. Onderdeel 3 

 

50. Overeenkomstig de uiteenzetting in nr. 44 moet men voor het derde onderdeel van 

test 1 op verschillende vragen een antwoord formuleren. Ten eerste is er de vraag welk 

gedeelte van de regelgeving op contradicties met de rechtvaardigingsgrond gecontroleerd 

moet worden. Vermits er in de rechtspraak aandacht is voor de vraag of men de 

verschillende kansspelsectoren en distributiekanalen over dezelfde kam moet scheren, is 

het i.t.t. zo-even behandelde onderdelen 1 (supra onderdeel 4.2.1) en 2 (supra 

onderdeel 4.2.2) denkbaar dat men op dit punt een opsplitsing moet maken per 

onderzochte restrictieve bepaling. In mijn geval bestrijken de onderzochte restricties in 

wezen eenzelfde domein, daar ze allen gelijkelijk betrekking hebben op online kansspelen 

toegelaten onder vergunningen A+, B+ en F1+. Het is bijgevolg niet nodig een 

opsplitsing per onderzochte restrictie te maken.291 

Aangezien de bescherming van de speler tegen verslaving centraal staat, is het 

overeenkomstig Stoß (supra nr. 34) aangewezen om me tot de betrokken 

kansspelsectoren te beperken, zonder de hele kansspelregeling in acht te nemen. In 

wezen houd ik daarom geen rekening met kansspelsectoren als loterijen, bingotoestellen 

in cafés (vergunning C), mediaspelen (zgn. ‗belspelletjes‘) (vergunningen G1 en G2), 

etc., tenzij uit het gedrag van de overheid in deze sectoren duidelijke tegenstrijdigheden 

met het uitgangspunt van het beperken van kansspelen naar voren komen. Wat de 

distributiekanalen betreft, verdient het aanbeveling zowel online als offline kansspelen in 

aanmerking te nemen, aangezien de wetgever zelf de online kansspelen op de offline 

kansspelen ent (cf. Zeturf, supra nr. 37).292 De periode voor dewelke ik de handhaving 

van de wetgeving naga, loopt van 01/2011 (inwerkingtreding van de vernieuwde 

Kansspelwet293) tot 05/2017. 

51. Ten tweede is er de vraag omtrent de gestrengheid waarmee we mogelijke 

contradicties moeten beoordelen. Overeenkomstig de redenering in nr. 44 moet daarvoor 

gekeken worden naar de mate waarin de regelgeving restricties aanbrengt. Vooreerst 

kunnen we daarvoor naar het overkoepelende framework van de regeling, in casu een 

vergunningssysteem met een beperkt aantal vergunningen, kijken. Tussen het verbieden 

van een economische activiteit en deze ongeremd toelaten ligt een spectrum van 

‗tussenoplossingen‘. Ruwweg genomen kan men aan een monopolie denken, een 

                                           
291 Een opsplitsing zal natuurlijk wel vereist zijn bij het uitvoeren van testen 2.1 en 2.2 (supra nr. 19), 
aangezien we daarbij specifiek inzoomen op het nut en de noodzaak van de individuele beperkende regel. 
292 ― ... het gebruik van informatiemaatschappij-instrumenten niet wordt beschouwd als een aparte 
kansspelinrichting maar wél als een medium om (virtuele) kansspelen, toegelaten in de kansspelinrichtingen I, 
II of IV, te exploiteren.‖ (Verslag namens de commissie voor de Justitie over het wetsontwerp tot wijziging van 
de kansspelwetgeving, supra vn. 266, 39) 
293 art. 61 Wet 10 januari 2010 
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vergunningssysteem met een beperkt aantal vergunningen en een vergunningssysteem 

zonder bovenlimiet. Daar het Hof een monopolie geregeld met een bijzonder hoog niveau 

van consumentenbescherming associeert (cf. Stoß, Zeturf en Dickinger en Ömer, supra 

nrs. 34, 37 en 38), kan men stellen dat de Belgische keuze voor een vergunningssysteem 

met een beperkt aantal vergunningen ook door een behoorlijke mate van restrictiviteit 

gekenmerkt wordt, daar ook in een dergelijk systeem de toegang tot de markt 

onmogelijk gemaakt wordt van zodra het maximaal aantal vergunningen bereikt is. Als 

we daarnaast ook naar de overige restricties kijken waaraan het Hof doorheen zijn 

rechtspraak aandacht besteed heeft, bemerken we dat de Belgische regeling 

verscheidene van die restricties incorporeert, wat opnieuw op een eerder restrictieve 

regeling duidt. De bevinding dat de Belgische regeling behoorlijk restrictief is, lijkt 

overigens in overeenstemming met andere stemmen. In de parlementaire voorbereiding 

klinkt de vrees dat de lat van de Europese coherentie-eis (wat ruwweg overeenstemt met 

mijn test 1) voor de nieuwe Belgische regeling hoog zal komen te liggen, hetgeen op een 

regeling met een hoge mate van restrictiviteit duidt.294 Volgens de KSC staat België in 

Europa bekend als het land dat het strengst toekijkt op onlinesportweddenschappen.295 

Ook de operatoren tot slot denken er zo over.296 In toepassing van het gestelde in nr. 44 

moet de lat voor test 1 bijgevolg behoorlijk hoog worden gelegd. 

52. Ten derde is er de zoektocht naar de elementen die aanleiding kunnen geven tot een 

contradictie met de aangehaalde rechtvaardigingsgrond. Conform aan de Europese 

rechtspraak inzake de bescherming van de speler tegen kansspelverslaving lezen we in 

de parlementaire voorbereiding dat het voorgestelde beleid beoogt om de expansie van 

online kansspelen te bestrijden.297 Het gegeven dat m.n. de markt der online kansspelen 

er de voorbije jaren, dus sinds de inwerkingtreding van de vernieuwde Kansspelwet, met 

rasse schreden op vooruitgegaan is (supra nr. 3), hoeft op zich geen contradictie met de 

doelstelling in te houden. Zoals het Hof  uiteenzet, kan de bescherming tegen verslaving 

gepaard gaan met een zekere uitbreiding van het volume (cf. Ladbrokes, supra nr. 32), 

maar moet deze wel ten koste gaan van de illegale markt (cf. Dickinger en Ömer, supra 

nr. 38). Het gestegen volume mag m.a.w. niet te wijten zijn aan de creatie van een 

nieuwe vraag, doch aan de overheveling van de bestaande vraag van de illegale naar de 

legale markt. 

                                           
294 ―Zal dit de toets van de Europese regelgeving doorstaan, gelet op de sterke eis van coherentie?‖ (Verslag in 
de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 62) 
295 M. VANDERSMISSEN, ―'Na 50.000 euro verlies heb ik mezelf op de zwarte lijst laten zetten'‖, Knack 23 
september 2015 
296 ―Onze groep is actief actief in 35 landen, dus we kunnen vergelijken: het strengste land qua 
kansspelwetgeving is België‖ (Jurgen De Munck, CEO DR Gaming Technology, in R. SAUVILLER en S. DI ROSA, 
―Blackjack Bart‖, Humo 21 april 2015) 
297 Verslag namens de commissie voor de Justitie over het wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, 
supra vn. 266, 10 



 

49 
 

Aangezien we niet over precieze gegevens beschikken omtrent de omzet behaald op de 

illegale markt, is het nodig andere factoren in acht te nemen. Overeenkomstig de 

rechtspraak van het Hof kunnen contradicties uit een ruime waaier van omstandigheden 

afgeleid worden. In wat volgt som ik een aantal factoren op die van aard zijn twijfel te 

kunnen zaaien omtrent de drijfveer van de bescherming van de speler, en in de richting 

van het primaat van het volume kunnen wijzen. Een verklaring daarvoor zou dan kunnen 

gevonden worden in de doelstellingen om de overheidsinkomsten via verschillende 

taksen te verhogen, alsook het streven de vergunninghouders financiële waarborgen te 

bieden. Geen van deze beide motieven wordt echter door het Hof aanvaard als 

rechtvaardigingsgrond (supra nr. 42). 

 

4.2.3.1. Kansspelwet 

 

53. Een eerste kwintet bemerkingen heeft rechtstreeks betrekking op de bepalingen van 

de Kansspelwet zelf. Een eerste daarvan betreft de voorgeschiedenis van de 

Kansspelwet.298 Deze wet dateert oorspronkelijk van 1999, maar vervangt de oude Wet 

24 oktober 1902 op het spel. Onder de Wet 24 oktober 1902 was het aanbieden van 

kansspelen strikt verboden, doch in de praktijk werden acht casino‘s openlijk gedoogd 

―voor historische en fiscale redenen‖299 en exploiteerden ongeveer 200 speelhallen 

speelautomaten op basis van het KB 13 januari 1975 houdende de lijst van de 

speelapparaten waarvan de uitbating toegelaten is. De Kansspelwet beoogde slechts dit 

gedoogbeleid te officialiseren en was dus geenszins gericht op het indijken van de 

gokzucht. De wet ging zelfs nog verder door de creatie van een 9de casino in Brussel 

mogelijk te maken ―om de discriminatie tussen het Brussels Gewest enerzijds, en het 

Vlaamse en Waalse Gewest anderzijds, te beëindigen‖.300 De wetgever voerde hier een 

beleid dat gericht was op een uitbreiding van het aanbod, waardoor casinospelen zich 

verder ontwikkelden en werden gestimuleerd, officieel gemaakt en gesteund, met als 

gevolg tevens een maximalisatie van de (belastings)inkomsten.301 

                                           
298 A. CLERENS et al., Duiding, supra vn. 16, 8 
299 Wetsvoorstel op het spel, amendement van de Regering, Parl.St. Senaat 1997-98, 1-419/4, 22 
300 Verslag van de Commissie Justitie bij het wetsvoorstel op het spel, Parl.St. Senaat 1997-98, 1-419/7, 22 
301 Bij wijze van anecdote: Het verhaal wil dat men de Kansspelcommissie en de bijhorende wet in 1999 
speciaal oprichtte voor mensen als Willy Michiels, alias den chipper of de bingokoning. Op 27 april 1999, enkele 
weken voor de kansspelwet zou worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, werd Michiels opnieuw 
gearresteerd. Tijdens een huiszoeking werd bij topambtenaar Jean-Pierre W. van het ministerie van Financiën 
510.000 oude Belgische franken cash aangetroffen in lege sigarettenpakjes. De ambtenaar bekende. Hij zat als 
expert in de werkgroep die de laatste hand legde aan de nieuwe wet op de kansspelen. Hij had het geld 
gekregen van Willy Michiels, om de wet in zijn voordeel aan te passen. Naast het geld kreeg hij ook 24 flessen 
peperdure Château Pétrus-wijn en een gratis vakantie in de villa van Michiels aan de Azurenkust. Michiels 
ontkende niet. "In die periode was het de gewoonte om cadeaus te geven", verdedigde Michiels zich voor de 
rechtbank. ―Ik heb toen cadeaus uitgedeeld aan meer dan 400 mensen. Aan de belastingcontroleur, aan de 
gouverneur en aan ambtenaren.‖ Michiels maakte zich zelfs kwaad toen hij enkele dagen later de nieuwe wet 
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54. Een tweede bemerking betreft de spreiding van de offline casino‘s in Vlaanderen.302 

Alle vier de casino‘s in Vlaanderen bevinden zich aan de kust (supra vn. 36). Indien de 

bescherming van de speler langs kanalisatie werkelijk de eerste prioriteit is, kan men 

zich de bedenking maken dat een dergelijke spreiding allerminst aan de idee van 

kanalisatie tegemoet komt, aangezien de Vlaming die een casino wenst te bezoeken en 

zich een eind van de kust bevindt, alzo mogelijk door de mazen van het net glipt en zich 

tot buitenlandse casino‘s, waar de bescherming mogelijk lager uitvalt, of tot het illegale 

circuit zou kunnen wenden. Ook de KSC, bij monde van Marc Callu, toenmalig strategisch 

expert, deelt deze bezorgdheid.303 

55. Een derde bemerking betreft de limieten aan de verliezen die men kan lijden (supra 

nr. 11). Uit de memorie van toelichting blijkt dit zonder meer een pijler in de 

bescherming van de speler.304 In art. 8 Kansspelwet legt men een maximaal gemiddeld 

uurverlies (supra vn. 56) vast voor de verschillende offline kansspelen met uitzondering 

van de weddenschappen. Tegelijk krijgt de Koning de opdracht om voor offline en online 

kansspelen, opnieuw met uitzondering van de weddenschappen, maxima per speler te 

bepalen inzake inzet, winst en verlies. Omtrent deze uitzondering stelt de regering in de 

memorie van toelichting dat het voor de weddenschappen onmogelijk is om een tijdsduur 

te bepalen en daardoor ook het gemiddeld uurverlies.305 Kan ik deze redenering bijtreden 

als het gaat om een metriek zoals het gemiddeld uurverlies (supra vn. 57), dan zie ik 

niet in waarom men bv. geen maximale inzet per speler zou kunnen invoeren. 

56. Een vierde bemerking gaat over de verplichte link tussen de exploitatie van online en 

offline kansspelen.306 In de memorie van toelichting treft men de volgende passage aan: 

―Dergelijk doeltreffend controlebeleid is enkel mogelijk door de online spelen voor te 

behouden aan zij die ook in de reële wereld de kansspelen uitbaten waarbij de creatie 

van een extra aanbod aan online spelen wordt vermeden. (...) Het feit dat deze 

aanbieders reeds vergund zijn voor de aanbieding van de reële spelen biedt een extra 

                                                                                                                                    
onder ogen kreeg. ―Casino-exploitanten hebben duidelijk meer betaald dan ik‖, foeterde Willy Michiels. Hij 
kreeg in beroep drie jaar cel met uitstel. (B. MAECKELBERGH, ―Rijk geworden door anderen geld te laten 
verspelen‖, Het Laatste Nieuws 9 oktober 2015) 
302 art. 29, 2de lid Kansspelwet 
303 ―Daar [kustcasino‘s] zijn er vier van. Waarom is dat nodig? Vooral als je weet dat ze er in Antwerpen geen 
hebben en die mensen dan maar in Breda gaan spelen, weg van de Belgische wetgeving. Als het aan ons ligt, 
snoeien we aan de kust en verdelen we alles mooi over het land. Dan speelt iedereen in België en hebben we er 
controle over. Populair gaan we ons daarmee niet maken aan zee, dat besef ik, maar we zijn hier niet om 
populair te worden.‖ (Marc Callu in C. SNICK, ―'Vier casino's aan de kust, waar is dat voor nodig?'‖, Het 
Nieuwsblad 28 mei 2014) 
304 In het kader van de bescherming van de spelers worden in artikel 8 van de kansspelwet per speelkans het 
maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers en gokkers bepaald. Deze bepalingen 
vormen immers de grondslag van het beleid inzake de bescherming van de spelers in België. Op deze wijze en 
door de controlemechanismen, zowel a priori door de modelgoedkeuring door een dienst vermeld in artikel 52 
als a posteriori door de ijk, herijk en controles op het terrein, kan een garantie worden gegeven dat een speler 
niet overmatig veel verlies lijdt in de praktijk. (Wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, supra vn. 
287, 20-21) 
305 Wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, supra vn. 287, 21 
306 art. 43/8, § 1 Kansspelwet 
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garantie voor de correctheid van het online-spel, de organisatie van dit spel en de 

bescherming van de speler. Een misstap kunnen zij zich niet veroorloven gelet op de 

band die zij hebben met het aanbod van de spelen in de reële wereld.‖307 Clerens trekt 

deze beweegreden in twijfel, de vraag opwerpend of het feit dat een online operator een 

samenwerkingsakkoord sluit met een casino in België deze website beter tegemoet zou 

doen komen aan de beschermingsvoorwaarden, ook al wordt zij door een buitenlandse 

onderneming beheerd, dan een Belgische website, gehost in België, maar zonder een 

commercieel toetredingscontract met één van de negen casino‘s in België.308 Mogelijks 

spelen economische motieven een niet onbelangrijke rol. De volgende bedenking van de 

KSC, bij monde van Peter Naessens, secretariaatshoofd, omtrent de neergang van de 

offline casino‘s, laat dat alleszins vermoeden: ―Het online gokken heeft de situatie van de 

casino‘s natuurlijk slechter gemaakt, maar paradoxaal genoeg zijn het de online 

gokvergunningen die de Belgische casinomarkt voorlopig van de ondergang redden. De 

wetgever heeft namelijk bepaald dat online casino‘s, speelautomatenhallen en 

wedkantoren alleen een exploitatievergunning kunnen krijgen als ze gekoppeld worden 

aan een kansspelinrichting in de reële wereld. De online operatoren moeten daarvoor een 

bepaalde som betalen aan de concessiehouders van de casino‘s. Zonder die contracten 

met internationale online aanbieders als Bwin, Unibet en Pokerstars, zouden onze 

casino‘s er dus nóg slechter aan toe zijn.‖309 

57. Een vijfde bemerking betreft het gebruik van de elektronische identiteitskaart voor 

online kansspelen. Wanneer het gaat om kansspelverslaving vormen jongeren een 

belangrijke categorie van kwetsbare personen.310 Over de bescherming van de jongeren 

geeft de regering, bij monde van Carl Devlies, mee: ―Zo zal bijvoorbeeld de toegang van 

minderjarigen tot internetspelen worden gecontroleerd door het verplicht gebruik van de 

elektronische identiteitskaart.‖311 Dergelijk verplicht gebruik is echter geen werkelijkheid 

geworden. De KSC, bij monde van Marjolein de Paepe, geeft mee: ―Een speler moet 

wettelijk minstens 18 jaar zijn, maar dat wordt nauwelijks gecontroleerd. (...) Daarom 

overwoog de wetgever vier jaar geleden om het systeem van de elektronische 

                                           
307 Wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, supra vn. 287, 10-11 
308 A. CLERENS et al., Duiding, supra vn. 16, 10 
309 R. SAUVILLER en S. DI ROSA, ―Blackjack Bart‖, Humo 21 april 2015 
310 ― (...) dat alle verslavingen, ook drugsverslaving en alcohol, te maken hebben met het functioneren van de 
hersenen. Er is hierover wel degelijk wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat bij gokken de dopamine-
huishouding in de hersenen zeer belangrijk is. De hersenen zijn pas volgroeid op 24 jaar. Vandaar de vraag de 
leeftijd zeker niet te verlagen, en zelfs te verhogen. Het is bewezen dat hoe jonger men aan een verslaving 
begint hoe kwetsbaarder men is op latere leeftijd. Op de duur kan de verslaafde zich alleen nog bij het gokken 
goed voelen.‖ (Ronny Willemen, verbonden aan het Centrum voor Alcohol en andere Drugproblemen (CAD 
Limburg VZW) in Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 
13, 57) 
311 Verslag namens de commissie voor de Justitie over het wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, 
supra vn. 266, 86 
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identiteitskaart te introduceren voor het onlinegokken. Maar het idee werd onder druk 

van de sector niet ingevoerd wegens te duur en te omslachtig.‖312 

 

4.2.3.2. Uitblijven KB’s 

 

58. In dit onderdeel behandel ik een sextet bemerkingen over het uitblijven van KB‘s die 

uitvoering moeten geven aan de Kansspelwet. Ondanks de inwerkingtreding van de 

vernieuwde Kansspelwet op 1 januari 2011 stellen we vandaag (05/2017) vast dat een 

aantal KB‘s met aanzienlijk belang voor de bescherming van de speler blijven liggen. Er 

gaat geen jaar voorbij of de KSC klaagt deze toestand aan.313 Ook bij het Rekenhof was 

reeds in 2013 eenzelfde geluid te horen.314 Dit alles staat in schril contrast met de 

spoedbehandeling die destijds door de regering gevraagd werd n.a.v. de wijziging van de 

Kansspelwet.315 

59. Een eerste bemerking betreft het voeren van reclame. In de parlementaire 

voorbereiding noteren we vreemd genoeg weinig aandacht voor dit thema. Etienne 

Marique geeft mee: ―Een tweede factor is het omkaderen van de reclame die voor 

kansspelen op Internet wordt gemaakt. Die reclame zal enkel toegelaten zijn voor 

operatoren die de wettelijke verplichtingen naleven. De reclamebureaus zullen niet 

werken met operatoren die niet meedraaien in het systeem.‖316 De aandacht lijkt te gaan 

                                           
312 M. VANDERSMISSEN, ―'Na 50.000 euro verlies heb ik mezelf op de zwarte lijst laten zetten'‖, Knack 23 
september 2015 
313 Zelfs de basisprincipes staan nog niet vast. in de loop der jaren hebben de adviezen en de ontwerpen van 
koninklijk besluit elkaar opgevolgd zonder ooit concreet te worden. daardoor geldt voor bepaalde belangrijke 
zaken (zoals de regels voor de reclame voor kansspelen, de bonussen en hun toekenning, de uurverliezen) 
momenteel een wazige overgangsperiode. (KANSSPELCOMMISSIE, Activiteitenverslag 2012, 
http://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/KSC_2012_-
_xNLx.pdf, 78) (hierna: KSC, Activiteitenverslag 2012); Uit deze werkzaamheden is gebleken dat er nood is om 
de voorziene ontwerpen van koninklijk besluit voor te leggen aan de Raad van State en ze indien nodig mee te 
delen aan de Europese Commissie, om de rechtszekerheid te vergroten. De geloofwaardigheid van de Belgische 
Staat bij de burgers, de buitenlandse Staten, de Europese Commissie en de operatoren staat op het spel. 
(KANSSPELCOMMISSIE, Activiteitenverslag 2013, 
http://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/Jaarverslag_KSC_201
3_NL.pdf, 7) (hierna: KSC, Activiteitenverslag 2013); Het succes van internetspelen is gigantisch. Door het 
uitblijven van verschillende koninklijke besluiten die de internetspelen moeten regelen hield de KSC de vinger 
aan de pols via een Begeleidingscommissie Internetspelen. De controle van online kansspelen is gezien de 
wankele juridische ondergrond niet eenvoudig. (KSC, Activiteitenverslag 2014, supra vn. 8, 37); (...) de 
afwezigheid van koninklijke besluiten voor de online kansspelen zal ongetwijfeld verder leiden tot de 
banalisering van het kansspel en de toegang ervan voor kwetsbare groepen. Dit gebrek aan koninklijke 
besluiten zorgt ervoor dat de kansspelmarkt wordt blootgesteld aan globalisering, terwijl door de bijzondere 
aard van kansspelen, de nationale operatoren eerder de rangen zouden moeten sluiten. (KSC, 
Activiteitenverslag 2015, supra vn. 9, 10) 
314 Doorheen zijn doorlichting van de KSC stelde het Rekenhof vast dat nog 20 cruciale KB‘s ontbreken, met tal 
van problemen, en dat de kansspelen geen duidelijke plaats in het beleid krijgen. (REKENHOF, Werking van de 
Kansspelcommissie. Audit op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2013, 
https://www.ccrek.be/Docs/2013_19_KansspelCommissie.pdf) (hierna: REKENHOF, Werking KSC) 
315 De staatssecretaris vestigt de aandacht erop dat het aanbod van spelen via internet dermate toeneemt dat 
snel wetgevend optreden zich opdringt. (...) Dit wetsontwerp betreft voorts ook de bescherming van de spelers. 
Elk uitstel zal verdere nefaste gevolgen hebben. (Verslag namens de commissie voor de Justitie over het 
wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, supra vn. 266, 14) 
316 Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 17 
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naar het verbieden van reclame voor illegale operatoren, terwijl de regulering van 

publiciteit gevoerd voor vergunde operatoren aan de Koning wordt overgelaten.317,318 

De voorbije jaren zien we ons evenwel steeds meer met reclame voor (online) 

kansspelen, m.n. voor weddenschappen, geconfronteerd.319,320 Zelfs gokkers op de 

zwarte lijst (supra nr. 11) worden nog door gokkantoren lastiggevallen.321 De regelgever 

blijft evenwel achter. In 2015 stelde de KSC een ontwerp van convenant op voor ethische 

en verantwoorde reclame voor en marketing van kansspelen.322 Deze tekst groeide 

evenwel niet uit tot een convenant.323 Intussen keurde de Belgian Association of Gaming 

Operators (BAGO), een recent opgerichte vereniging van zes ondernemingen uit de 

kansspelsector die samen ongeveer 70 % van de Belgische private kansspelmarkt 

vertegenwoordigen, zelf een convenant goed voor ethische en verantwoorde reclame 

voor en marketing van kansspelen.324 Gesuggereerd wordt dat BAGO daarmee zijn goede 

wil wil tonen aan de federale regering in de hoop aan de reglementering te 

ontsnappen.325 Hoe dan ook is een KB om een en ander in goede banen te leiden tot op 

heden niet voorhanden, ofschoon daar reeds meermaals op gezinspeeld werd.326 Het 

belang van reclame in het ontstaan van kansspelverslaving327 indachtig lijkt me dit een 

niet onbelangrijke kritiek.328 

60. Een tweede bemerking, thematisch niet ver verwijderd van de problematiek inzake 

reclame, betreft het verschaffen van geschenken. Voor offline kansspelen is voorzien in 

een verbod op geschenken (casino‘s uitgezonderd).329 Voor online kansspelen treffen we 

                                           
317 art. 4, §2 Kansspelwet 
318 art. 43/8, §2, 1°, e) Kansspelwet 
319 KSC, Activiteitenverslag 2015, supra vn. 9, 16 
320 En aan marketingboodschappen geen gebrek. In de reclameblokken van een veel bekeken voetbalwedstrijd 
zitten soms tot acht spotjes voor sportweddenschappen. In voetbalstadions is het niet veel beter. We hebben 
het even nagekeken: van de zestien clubs in de hoogste voetbalklasse zijn er twaalf gesponsord door een 
gokkantoor. Daarnaast is er een dat de Pro League sponsort en een ander is vorige week tot officiële partner 
van de Croky Cup gekroond. (X, ― De Belg heeft een nieuwe favoriete verslaving‖, De Morgen 28 september 
2016) 
321 T. LE BACQ, ―Gokkers op zwarte lijst gebombardeerd met gokreclame‖, Het Nieuwsblad 16 januari 2016 
322 KSC, Activiteitenverslag 2015, supra vn. 9, 16-17 
323 Vr. en Antw. Kamer 2016-17, 23 december 2016, nr. 54/100 (Vr. nr. 1527 F. WINCKEL) 
324 BAGO, Convenant voor ethische en verantwoordelijke reclame voor en marketing van kansspelen, 2016, 
http://bago.be/wp-content/uploads/2016/12/161018_Convenant_NL.pdf 
325 Vr. en Antw. Kamer 2016-17, 23 december 2016, nr. 54/100 (Vr. nr. 1527 F. WINCKEL) 
326 Vr. en Antw. Kamer 2015-16, 28 december 2015, nr. 54/056 (Vr. nr. 728 R. HUFKENS); Hand. Kamer 
comm. justitie 2015-16, 8 juni 2016, 20-22; Hand. Kamer comm. justitie 2015-16, 6 juli 2016, 14-15; Hand. 
Kamer comm. justitie 2016-17, 15 februari 2017, 20-21 
327 Herhaaldelijk blootgesteld worden aan deze gokreclame verhoogt zeer waarschijnlijk de sociale acceptatie 
van gokken en de legitimiteit van gokken als een vrijetijdsbesteding. (...) De impact van reclame is des te 
belangrijker bij kwetsbare groepen, zoals adolescenten en problematische gokkers. Huidig onderzoek wijst op 
een link tussen de blootstelling aan reclame en de intentie tot en participatie aan gokken bij adolescenten. 
(VAD, Dossier gokken, 2016, http://www.vad.be/assets/1089, 37) 
328 De VAD verwoordt het zo: ―In het kader van het Europees recht kunnen bij sommige aspecten van het 
Belgische kansspelbeleid juridische vraagtekens geplaatst worden (Clerens, 2015). (...) Ook zou er sprake 
kunnen zijn van ‗inconsequentie‘ in die zin dat de Kansspelwet als bedoeling heeft enerzijds het gokaanbod te 
kanaliseren en te beperken via een systeem van een vast aantal vergunningen, maar anderzijds tolereert dat 
operatoren via marketing en reclame, zonder enige wettelijke beperking op het volume, potentiële spelers 
aanzet om deel te nemen aan kansspelen.‖ (VAD, Dossier gokken, 2016, http://www.vad.be/assets/1089, 19) 
329 art. 60 Kansspelwet 
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geen soortgelijke bepaling aan in de Kansspelwet, maar lijkt het erop dat het de Koning 

toekomt een en ander in goede banen te leiden.330 De Vereniging voor Alcohol en andere 

Drugproblemen (VAD), bevraagd n.a.v. een toename van het aantal spelers dat zichzelf 

laat uitsluiten, ziet in de vele bonussen aangeboden op kansspelsites een belangrijke 

verleider, die aan regulering onderworpen dient te worden.331 Ook de KSC, bij monde van 

Marjolein De Paepe, denkt in die richting: ―Als je zo'n startbonus niet toelaat, dan kunnen 

de legale sites onmogelijk concurreren met hun buitenlandse concurrenten, die met veel 

grotere bonussen zwaaien. Maar we willen wel dat die bonussen strikt gereguleerd 

worden via maximumbedragen.‖332 Ook in het Parlement werden reeds problemen rond 

bonussen gesignaleerd.333 Een KB is er vooralsnog niet. 

61. Een derde bemerking betreft de limieten aan de verliezen die men kan lijden. Zoals 

beschreven in nr. 55 (en m.n. vn. 304) worden deze limieten als één van de pijlers in de 

bescherming van de speler gezien. Vestigt de wetgever voor de offline kansspelen (de 

weddenschappen uitgezonderd) zelf reeds een limiet in de vorm van een maximaal 

gemiddeld uurverlies, dan zijn we voor de online kansspelen volledig aangewezen op een 

tussenkomst van de Koning.334 In de parlementaire voorbereiding zet de KSC het belang 

van diens tussenkomst in de verf.335 Tot op heden is er echter geen KB uitgevaardigd dat 

de uitspattingen aan banden legt.336 

Bovendien is de kous inzake inzetlimieten daarmee niet af. Op het vlak van de 

uitvaardiging van een KB is het met de offline kansspelen immers niet beter gesteld: ook 

zij dienen het vooralsnog zonder maxima per speler inzake inzet, winst en verlies te 

stellen. Lijkt deze kritiek ogenschijnlijk te kunnen worden opgevangen door de 

vaststelling dat de Kansspelwet zelf een maximaal gemiddeld uurverlies voor deze offline 

spelen (minus de weddenschappen) bepaalt, dan is het nuttig op te merken dat deze 

metriek allerminst vrij is van kritiek en niet geschikt lijkt om de problematische te 

beschermen.337 

                                           
330 De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad : (...) de voorwaarden waaronder de 
spelen kunnen worden aangeboden (...) (art. 43/8, §2, 2° Kansspelwet) 
331 P. GHYSENS, ―Als de Duivels spelen, gokken we dubbel zoveel‖, Het Laatste Nieuws 27 juni 2016 
332 S. DE KEGEL, ―Verlies verzekerd‖, Trends 5 december 2013 
333 Vr. en Antw. Kamer 2016-17, 23 februari 2017, nr. 54/107 (Vr. nr. 1640 P. DEDECKER) 
334 art. 8 Kansspelwet 
335 Het ter bespreking voorliggende wetsontwerp heeft de verdienste de vigerende regels inzake fairplay, 
reclame en uurverlies te transponeren naar de virtuele wereld. Ter illustratie herinnert de spreker eraan dat de 
uurverliezen bij de illegale casino‘s tot verbijsterend hoge bedragen kunnen oplopen (gemiddeld 3000 euro per 
uur), terwijl die in een bij de wet op de kansspelen geregeld casino tot 70 euro beperkt zijn. (Etienne Marique 
in Verslag namens de commissie voor de Justitie over het wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, 
supra vn. 266, 86) 
336 Hand. Kamer comm. justitie 2016-17, 25 januari 2017, 12 
337 ―Vooral de snelle spelen waar men onmiddellijk kan herinzetten/verder spelen, en die regelmatig winst 
uitkeren, zijn het gevaarlijkst. Zeker wanneer ze de speler ook de indruk geven dat die invloed heeft op de 
uitkomst van het geld bij de roulette in een casino, terwijl iedere spelronde los staat van een vorige. In het 
bijzonder is de hoogte van de inzet bepalend of een kwetsbare speler in (zware) problemen komt of niet; 
maximale inzetten worden best echt beperkt. Het echt goed beperken van risico vraagt van de wetgever dat er 
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62. Een vierde bemerking betreft de exploitatie van weddenschappen, en meerbepaald 

van varianten daarop. Weddenschappen, i.t.t. gokspelen toegelaten onder vergunningen 

A en B, zijn toegankelijk vanaf 18 jaar. In de memorie van toelichting verdedigt men dit 

verschil als volgt: ―De weddenschappen worden reeds toegelaten vanaf de 

meerderjarigheid omdat deze kansspelen minder verslavend zijn dan deze die mogen 

worden uitgebaat door vergunninghouders A en B of door aanvullende 

vergunninghouders. Waar bij laatstgenoemde toestellen de speler onmiddellijk zijn 

resultaat kent, moet er bij weddenschappen toch nog steeds worden gewacht op het 

resultaat van het spel waarop wordt gewed. Deze short-odd tegen long-odd theorie wordt 

door diverse wetenschappelijke, weliswaar buitenlandse studies, bevestigd.‖338 

De jongste jaren is de sector der weddenschappen echter onderhevig aan een belangrijke 

evolutie. Zo maken de live weddenschappen, zijnde weddenschappen tijdens de 

wedstrijden, een steeds belangrijker marktsegment uit.339 Volgens de VAD, die zich op 

buitenlandse studies baseert, verandert dit de aard van het wedden gevoelig, waardoor 

het veel gevaarlijker wordt met het oog op verslaving.340 Ook virtuele weddenschappen, 

waarbij het resultaat van de wedstrijd door een random number generator gegenereerd 

worden, zijn in hetzelfde bedje ziek.341 Vermits weddenschappen aan minder strenge 

voorwaarden onderworpen zijn (leeftijd, maximaal gemiddeld uurverlies, ...), stelt zich 

de vraag of de Koning niet dient in te grijpen in dit aanbod.342 Ofschoon de KSC in 2015 

aankondigde deze richting te willen uitgaan343, blijft het wachten op een dergelijk KB. 

63. Een vijfde bemerking betreft het spelen op krediet. Kredietverlening inzake online 

kansspelen is verboden.344 Dit verbod wordt door kansspelsites echter handig omzeild via 

onrechtstreekse betalingen langs onlinerekeningen. Peter Naessens (KSC) wilde daarover 

het volgende kwijt: ―Wij zien op dat moment niet dat u met een kredietkaart hebt 

                                                                                                                                    
echt een limiet staat op maximale inzetten, meer bescherming via zulke structurele maatregelen missen wij in 
het voorstel. De maximale uurverliezen die nu in de wetgeving staan, zijn gemiddelden in labo-opstelling, ook 
met de kleinste inzetten erbij gerekend. In werkelijkheid speelt het merendeel van de gokkers, zeker zij die een 
probleem aan het ontwikkelen zijn of hebben, met hoge bedragen en verliezen zij per uur dus veel meer dan 70 
euro (kansspelinrichting klasse I), 25 euro (klasse II) of 12,50 euro (klasse III en IV).‖ (Ronny Willemen in 
Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 13, 43) 
338 Wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, supra vn. 287, 10-11 
339 Hand. Kamer comm. justitie 2014-15, 22 april 2015, 26 
340 Bij in-game weddenschappen kan men gokken op een gebeurtenis die nog aan de gang is. Gokkers kunnen 
bijvoorbeeld tijdens een voetbalmatch meerdere keren inzetten op verschillende weddenschappen. Er wordt 
dan niet enkel op de uitslag gewed, maar ook op bijvoorbeeld welke ploeg als eerste een gele kaart krijgt, wie 
de eerste goal scoort, … Gokkers kunnen tijdens de match hun weddenschappen aanpassen afhankelijk van het 
verloop van match. Dit veranderde een weinig ―verslavend‖ spel in een hoogrisicospel voor problematische 
gokkers. (VAD, Dossier gokken, 2016, http://www.vad.be/assets/1089, 28) 
341 Deze producten onderscheiden zich van de traditionele weddenschappen omwille van de korte tijdsspanne 
tussen het moment van de inzet en het moment van het resultaat (short odd). (KSC, Activiteitenverslag 2015, 
supra vn. 9, 26) 
342 De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad : (...) de voorwaarden waaronder de 
spelen kunnen worden aangeboden en welke minstens betrekking hebben op (...) de aangeboden spelen (...) 
(art. 43/8, §2, 2° Kansspelwet) 
343 In 2016 zal de KSC dan ook een advies geven over een koninklijk besluit voor de nodige rechtszekere 
omkadering voor virtuele weddenschappen waarbij coherentie een essentieel criterium zal vormen. (KSC, 
Activiteitenverslag 2015, supra vn. 9, 28) 
344 art. 58, 2de lid Kansspelwet 
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betaald. Wij zien dat u met een betaalinstrument hebt betaald. Technisch gezien hebt u 

niet op krediet gegokt.‖345 Minister van Justitie Koen Geens, op deze wantoestand 

geattendeerd, antwoordde in september 2016: ―In het kader van de koninklijke besluiten 

die momenteel worden voorbereid, zal de onrechtstreekse betaling met een kredietkaart 

worden bekeken vanuit de invalshoek van de bescherming van de speler.‖346 Van een KB 

is voorlopig echter nog geen spoor te bekennen. 

64. Een zesde bemerking betreft het EPIS-systeem (supra nr. 11). Dit systeem laat toe 

een speler uit te sluiten van deelname aan (online) kansspelen en vormt een van de 

voornaamste beschermingsmechanismen tegen kansspelverslaving. In 2012 beschreef de 

KSC het systeem nog onomwonden als haar paradepaardje.347 Intussen verschenen 

echter berichten dat het systeem gemakkelijk omzeild kan worden. Spelers op de zwarte 

lijst getuigen hoe ze zonder problemen langs een valse identiteit konden inloggen op 

vergunde kansspelsites.348 De ernst van deze situatie werd door o.m. Jannie Haek, 

topman van de Nationale Loterij, en Carl Devlies, in de verf gezet.349,350 In februari 2015 

liet Koen Geens noteren: ―Het controlesysteem is nog onvolkomen om reden dat er geen 

structurele verbinding is met het Rijksregister. Momenteel is er (nog) geen automatische 

controle van het rijksregisternummer voor online kansspelen, waardoor een uitgesloten 

speler bijvoorbeeld de online blokkering zou kunnen omzeilen. Een verbinding met het 

Rijksregister dient dit te vermijden.‖351 Sinds 2015 worden vier maal per jaar 

bulkvalidaties uitgevoerd.352 Daarbij wordt het volledige bestand doorgestuurd naar het 

Rijksregister en wordt het gecontroleerd. Profielen waarvan het ID verkeerd is, omdat 

het niet bestaat of omdat de speler overleden is, worden geblokkeerd.353 Dat dit niet 

voldoende is, beseft ook de minister, aangezien hij reeds meermaals aankondigde werk 

te zullen maken van een KB tot vaststelling van de identificatieprocedures, zodat een 

continue validatie mogelijk wordt.354 Vooralsnog blijft dit KB echter dode letter. 

 

                                           
345 T. PARDOEN, ―‗De overheid lijdt aan dezelfde ziekte als de gokverslaafden zelf: ze wil hier en nu geld 
verdienen‘‖, Humo 28 juni 2016 
346 Hand. Kamer comm. justitie 2015-16, 21 september 2016, 1-2 
347 KSC, Activiteitenverslag 2012, supra vn. 313, 76 
348 Dit gebeurt door het opgeven van een valse naam en vals rijksregisternummer, bv. ‗Barack Obama‘. (R. 
WAUTERS en T. PEETERS, ―Gokken onder valse naam is simpel: 70.000 valse gokaccounts gedetecteerd‖, De 
Morgen 3 november 2015) 
349 Haek noemt dat gebrek aan controle ‗een zwaar feit dat het volledige Belgische loterij- en kansspelbeleid 
ondergraaft. Het maakt het inconsistent en kan leiden tot Europese sancties‘. (X, ―Loterij-baas trekt ten strijde 
tegen valse online gokprofielen‖, De Tijd 31 maart 2016) 
350 ―Je kan ook bij vergunde operatoren met volledig fictieve gegevens een spelersrekening openen. Dat 
verhinderen was nochtans een fundamentele pijler van de wet. Online loop je het grootste gevaar op een 
gokverslaving.‖ (X, ―‗Regulator duldt wantoestanden in goksector‘‖, De Tijd 17 januari 2017) 
351 Vr. en Antw. Senaat, Vr. nr. 6-6, 23 oktober 2014 (P. VAN DEN DRIESSCHE) 
352 Vr. en Antw. Kamer 2015-16, 29 februari 2016, nr. 54/64 (Vr. nr. 0801 P.-O. DELANNOIS) 
353 Hand. Kamer comm. justitie 2015-16, 15 juni 2016, 13 
354 Vr. en Antw. Kamer 2015-16, 29 februari 2016, nr. 54/64 (Vr. nr. 0801 P.-O. DELANNOIS); Vr. en Antw. 
Kamer 2015-16, 30 mei 2016, nr. 54/075 (Vr. nr. 0959 S. DE COSTER-BAUCHAU); Hand. Kamer comm. justitie 
2015-16, 13 juli 2016, 3 
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4.2.3.3. KSC 

 

65. Van bij de conceptie van de wetswijziging in 2010 werd door leden van de oppositie 

gesuggereerd dat de rendabiliteit van de sector de eigenlijke bestaansreden van het 

wetsonwerp was.355 Te dien aanzien repliceerde de KSC, betrokken bij het opstellen van 

het wetsontwerp, bij monde van Marc Callu, dat voor de redactie van de tekst een balans 

werd beoogd tussen de bescherming van de consument en de rentabiliteit van de sector 

van de kansspelen, die het op dat ogenblik niet goed deed.356 Sinds de vernieuwde 

Kansspelwet in werking getreden is, is het m.n. de KSC die zich meermaals het verwijt 

op de hals gehaald heeft zich teveel in te laten met de belangen van de kansspelsector. 

Zo verweet de Nationale Loterij de KSC in 2015 meer als belangenbehartiger dan als 

regulator van de goksector op te treden.357 In 2016 was het de beurt aan de FOD 

Volksgezondheid om in dezelfde trant (―belangenorganisatie van de sector‖) van leer te 

trekken tegen de KSC, en dit n.a.v. dier houding rond het rookverbod in casino‘s.358 

Begin 2017 meende Carl Devlies dat de KSC zich te laks opstelt t.a.v. de vergunde 

gokoperatoren, en hun rendabiliteit vooropstelt.359 

In 2012 kwam de KSC in het nieuws, toen ze van mening was dat de pv‘s die waren 

opgesteld tegen enkele casino's die in hun rookkamer automatische speeltoestellen 

hadden opgesteld, een "interpretatieve uitbreiding" vormde van de antitabakswet, wat 

volgens haar strijdig was met het legaliteitsbeginsel van de grondwet. De kwestie was 

niet zonder belang voor de casino's, want die casino's die een rookkamer inrichtten waar 

een aantal speelmachines werden opgesteld, zagen de omzet uit machines tijdens de 

eerste jaarhelft met 9,4 procent stijgen tegenover de eerste helft van 2011, terwijl in de 

andere casino‘s een omzetverlies op de machines waargenomen werd van 16,1 

procent.360 Ook toen in 2014 de Hoven van Beroep te Gent en Luik enkele aangevochten 

pv‘s staande hielden, bleef de KSC bij haar standpunt.361 Begin 2016 ging de KSC op dit 

elan door, wanneer ze opriep om ‗realistischer‘ om te springen met het rookverbod in 

casino‘s, door toe te laten te roken in gedeeltes met veiligheidsgaranties voor personeel 

en klanten die niet willen roken, bijvoorbeeld door rookafzuiging te voorzien.362 Tegelijk 

lanceerde ze ook nog enkele andere voorstellen om de economische malaise bij (offline) 

                                           
355 Verslag namens de commissie voor de Justitie over het wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, 
supra vn. 266, 34; Verslag in de Senaat over het wetsontwerp tot wijzing van de kansspelwetgeving, supra vn. 
13, 14 
356 Verslag namens de commissie voor de Justitie over het wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwetgeving, 
supra vn. 266, 121 
357 E. RASPOET, ―Steeds meer Belgen hebben gokproblemen‖, Knack 22 april 2015 
358 D. SOENENS, ―Kansspelcommissie vraagt om roken in casino‘s toe te laten, politiek steigert‖, De Morgen 8 
januari 2016 
359 X, ―‗Regulator duldt wantoestanden in goksector‘‖, De Tijd 17 januari 2017 
360 X, ―‗Volksgezondheid treedt onrechtmatig op tegen speelautomaten in rookkamer casino‘‖, Belga 14 
september 2012 
361 KSC, Activiteitenverslag 2014, supra vn. 8, 49 
362 L. BOVE, ―Kansspelcommissie: ‗Laat mensen weer roken in casino‘s‘‖, De Tijd 8 januari 2016 
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casino‘s tegen te gaan.363 Begin 2017 sprong de KSC in de bres voor de goksites, toen ze 

waarschuwde voor de gevolgen van een verhoging van de BTW voor goksites tot 21 

procent.364 De KSC rechtvaardigt haar houding in de eerste plaats d.m.v. het argument 

inzake kanalisatie.365 Daarnaast beroept ze zich tevens op werkgelegenheid366 en 

belastingsinkomsten.367 Deze argumenten kunnen echter moeilijk verhinderen dat de 

schijn gewekt wordt dat ook lobbyisten hun zegje doen.368 

 

4.2.3.4. Begroting 

 

66. De belastingen en heffingen die op kansspelen worden geheven, vullen zowel de 

federale staatskas als het budget van de gewesten en lokale besturen. Het gaat specifiek 

om gewestelijke taksen op kansspelen, werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, de 

onroerende voorheffing en andere gemeentetaksen, de vennootschapsbelasting en de 

vergoedingen die aan de Commissie worden betaald voor de toekenning en het behoud 

van vergunningen. Daarnaast heeft de federale overheid in 2016 besloten om de 

vrijstelling van BTW heffing op online kansspelen en weddenschappen af te schaffen.369 

Het gereputeerde auditkantoor BDO becijferde dat in 2015 24 procent van de brutomarge 

van de kansspelsector in ons land naar de staatskas vloeide. In absolute termen ging het 

om 210 miljoen euro. ―Waarmee‖, zo stelt BDO, ―de Belgische staat de grootste 

begunstigde is van de kansspelsector.‖370 Op zich is het niet problematisch dat de staat 

aan gokken verdient, als de hoofdbekommernis, de bescherming van de speler, er maar 

niet onder lijdt. Of zoals Peter Naessens het verwoordt: ―De publieke opinie is wijs 

genoeg om wat pragmatisme te aanvaarden, als de hypocrisiewijzer maar niet rood 

uitslaat. De staat kan een cent verdienen aan gokken, als hij op een voldoende 

objectieve manier de bescherming van de speler en de consument organiseert.‖371 Een 

aantal gegevens doen hieraan echter twijfelen. 

                                           
363 ―Je zou de casino's kunnen toelaten ook weddenschappen aan te bieden, wat nu niet mag. Ze zouden ook 
meer enthousiasme kunnen opwekken door het casinobezoek te koppelen aan evenementen.‖ (Peter Naessens 
in L. BOVE, ―Kansspelcommissie: ‗Laat mensen weer roken in casino‘s‘‖, De Tijd 8 januari 2016) 
364 X, ―Waalse regering steunt goksites in strijd tegen btw‖, De Tijd 10 januari 2017 
365 ―En als je de greep op de sector wil bewaren, moet je het aantrekkelijk houden voor kansspeloperatoren om 
niet in de illegaliteit te stappen.‖ (Peter Naessens in L. BOVE, ―Kansspelcommissie: ‗Laat mensen weer roken in 
casino‘s‘‖, De Tijd 8 januari 2016) 
366 L. BOVE, ―Kansspelcommissie: ‗Laat mensen weer roken in casino‘s‘‖, De Tijd 8 januari 2016 
367 T. PARDOEN, ―‗De overheid lijdt aan dezelfde ziekte als de gokverslaafden zelf: ze wil hier en nu geld 
verdienen‘‖, Humo 28 juni 2016 
368 Vr. en Antw. Kamer 2013-14, 17 februari 2014, nr. 53/148 (Vr. nr. 1232 S. SMEYERS) 
369 BAGO, Private kansspelen in belgië, vandaag en morgen, 2016, http://bago.be/wp-
content/uploads/2016/12/BAGO-White-Paper-NL-Final.pdf, 22 
370 F. MICHIELS, ―Iedereen scoort‖, Trends 15 december 2016 
371 X, ―Alleen echt kansspelbeleid maakt komaf met hypocrisie.‖, De Tijd 10 november 2015 
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67. Een eerste kritiek betreft het terugschroeven van de uitgaven, in de vorm van de 

middelen waarmee de KSC aan de slag moet. De Wet 10 januari 2010, die o.a. 

weddenschappen en online kansspelen onder de hoede van de KSC bracht, betekende 

een aanzienlijke verhoging van de werklast van de KSC. Het budget voor de KSC 

evolueerde echter niet mee. Zo signaleerde de KSC in 2014 dat het personeelsbestand 

sinds de wetswijziging stelselmatig omlaag gegaan was.372 In 2015 moest de Werkgroep 

Internet zijn activiteiten staken.373 In zijn activiteitenverslag vraagt de KSC nochtans 

jaarlijks om meer middelen voor personeel en informatica-infrastructuur om aan haar 

taken te kunnen voldoen.374 Dat deze roep bij de regering systematisch in dovemansoren 

viel, is te kaderen in belangrijke besparingsbewegingen bij de FOD Justitie op personeel, 

en valt nog enigszins te begrijpen, aangezien ook andere diensten in de klappen delen.375 

Moeilijker te aanvaarden is dat de kansspelsector elk jaar retributies betaalt om de 

werking van de KSC te financieren, maar dat de KSC deze bijdragen niet volledig kan 

aanwenden. Op 1 januari 2012 bedroeg het saldo op het begrotingsfonds bijna 17,3 

miljoen euro, wat het Rekenhof ertoe aanzette de regering op te roepen om de middelen 

van het begrotingsfonds van de KSC optimaal in te zetten, zodat de noden op het vlak 

van personeel en ICT konden worden ingevuld.376 Groot was dan ook de verbazing toen 

de regering in september 2015 besloot dit fonds, ondertussen aangegroeid tot 30 miljoen 

euro, niet voor de kansspelsector te gebruiken, maar te ‗desaffecteren‘ en in de schatkist 

te storten.377 Overigens ging dit lijnrecht in tegen hetgeen eerder inzake het fonds 

gecommuniceerd was.378 

De gevolgen van deze gang van zaken laten zich raden. Wat het illegaal online aanbod 

betreft, is de KSC nauwelijks bij machte de strijd aan te binden.379 Op vlak van het legaal 

aanbod is niet veel beter gesteld. Er gebeuren nauwelijks controles, en er is geen 

volwaardige monitoring van de servers van goksites.380 Ook aan de problemen rond EPIS 

(supra nr. 64) kleeft een budgettair aspect.381 Het effect van het afhaken van de 

                                           
372 KSC, Activiteitenverslag 2014, supra vn. 8, 52 
373 KSC, Activiteitenverslag 2015, supra vn. 9, 30 
374 KSC, Activiteitenverslag 2012, supra vn. 313, 68; KSC, Activiteitenverslag 2013, supra vn. 313, 43; KSC, 
Activiteitenverslag 2014, supra vn. 8, 52-53; KSC, Activiteitenverslag 2015, supra vn. 9, 9-10 
375 L. BOVE, ―‗Geen mensen om goksector te controleren‘‖, De Tijd 8 september 2012 
376 REKENHOF, Werking KSC, supra vn. 314, 52 
377 X, ―Regering zuigt miljoenen uit overheidsfondsen‖, De Tijd 24 september 2015 
378 ―In antwoord op de tweede vraag zou ik willen onderstrepen dat het Fonds van de Kansspelcommissie werd 
ingesteld op het budget van de federale overheidsdienst Justitie. In artikel 19 van de wet op de kansspelen is 
bepaald dat dit fonds van middelen wordt gestijfd met de retributies van de kaarthouders van 
kansspelvergunningen. Die bijdragen zijn integraal bestemd voor de financiering van de oprichtings-, 
personeels- en werkingskosten van de Kansspelcommissie.‖ (Annemie Turtelboom, toenmalig minister van 
Justitie in Hand. Kamer comm. justitie 2013-14, 19 november 2013, 5) 
379 Vr. en Antw. Kamer 2015-16, 30 november 2015, nr. 54/052 (Vr. nr. 553 K. LALIEUX); W. ROMMERS,  
―Amper 200 gokkers op illegale websites beboet‖, Het Nieuwsblad 6 februari 2017 
380 Vr. en Antw. Kamer 2015-16, 30 november 2015, nr. 54/052 (Vr. nr. 553 K. LALIEUX); X, ―200.000 gokkers 
op zwarte lijst‖, De Standaard 30 oktober 2013 
381 ―Een continue live validatie gebeurt nog niet omdat dit een grondige aanpassing vergt van de bestaande 
programma‘s, een proces dat volop bezig is. In de commissievergadering van december 2015 werd een 
businessplan goedgekeurd om dit in drie fases te introduceren. Deze aanpassing van de maatsoftware bedraagt 
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Werkgroep Internet laat zich sinds kort ook volop gevoelen, daar de KSC toegeeft 

nauwelijks nog zicht te hebben op evoluties bij de online kansspelen.382 Gelatenheid lijkt 

zich daardoor meester te maken van de KSC.383 

Een en ander klinkt wrang, zeker in het licht van de aangehaalde desaffectatie. De KSC 

waarschuwt dan ook voor juridische gevolgen: ―Als de begrotingsmaatregelen prioritair 

zijn, dan zou het Hof van Justitie kunnen oordelen dat de budgettaire beperkingen een 

impact hebben op het vrije dienstenverkeer van de kansspelen en dat bijgevolg het 

Belgische kansspelbeleid in strijd is met de Europese Verdragen.‖384 

68. Een tweede kritiek betreft een passage uit het regeerakkoord van 2014: ―De regering 

zal de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de 

kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers herzien, met de bedoeling het 

aantal toegestane kansspelinrichtingen van Klasse I op te trekken tot 11.‖385 Het 

Vlaamse casino zou daarbij naar Antwerpen gaan, op aandringen van burgemeester B. 

De Wever, die meent dat het de stadskas veel geld zal opleveren.386 Waar het extra 

casino in Wallonië moet komen, is nog niet duidelijk. Koen Geens verdedigt deze koers 

als volgt: ―De kanaliseringopdracht inzake kansspelen houdt in dat een voldoende 

attractief maar gereguleerd aanbod aan kansspelen beschikbaar is. Als wij de kwetsbare 

speler willen blijven uitsluiten, moet er een attractieve markt zijn, want anders begeeft 

de kwetsbare speler zich zeer gemakkelijk naar een andere lidstaat of een illegale 

website. De nood werd dus vastgesteld om in een uitbreiding van de kanalisering te 

voorzien op het vlak van casino‘s.‖387 Indien kanalisering waarlijk de drijfveer is, zou het 

dan niet beter zijn de huidige ‗spreiding‘ van de casino‘s in Vlaanderen te herzien (supra 

nr. 54 en vn. 303), eerder dan het aanbod zomaar uit te breiden? Zowel de KSC als de 

oppositiepartijen uitten hun twijfel t.a.v. de aangehaalde beweegreden.388 

                                                                                                                                    
210 000 euro waarvoor sinds 26 mei 2016 een principiële goedkeuring bestaat. Om over te stappen van een 
bulk- naar een livevalidatie zijn nog bijkomende budgettaire middelen vereist voor een bedrag van 75 000 
euro. Dat is ook de reden waarom de inspectie van Financiën de vraag naar een herverdeling van de ICT-
werkingsmiddelen naar personeelsmiddelen van de Kansspelcommissie niet goedgekeurd heeft.‖ (Koen Geens 
in Hand. Kamer comm. justitie 2015-16, 15 juni 2016, 13) 
382 N. VANHECKE, ―Internet is blinde vlek voor Kansspelcommissie‖, De Standaard 2 mei 2017 
383 ―Gokoperatoren verlenen wel hun medewerking, maar veel relevanter lijkt me de vraag of de overheid wel 
zit te wachten op een sterke regulator. Willen zij ons de middelen daartoe ook echt ter beschikking stellen? Er 
is vandaag in ons land geen sprake van een geïntegreerd kansspelbeleid, wat een ideale voedingsbodem is voor 
lobbyisten van een zeer machtige sector, die zelf wél met ad-hocoplossingen komen. Ook zij beseffen goed dat 
de overheid niet bepaald zwaar investeert in een sterke regulator die voldoende onafhankelijke expertise in huis 
heeft.‖ (Peter Naessens in F. MICHIELS, ―Iedereen scoort‖, Trends 15 december 2016) 
384 KSC, Activiteitenverslag 2015, supra vn. 9, 10 
385 X, Regeerakkoord, 9 oktober 2014, 
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf, 126 
386 R. SAUVILLER en S. DI ROSA, ―Blackjack Bart‖, Humo 21 april 2015 
387 Hand. Kamer comm. justitie 2014-15, 14 januari 2015, 28 
388 KSC, Activiteitenverslag 2014, supra vn. 8, 7; Hand. Kamer comm. justitie 2014-15, 14 januari 2015, 29; 
Hand. Kamer comm. justitie 2014-15, 29 april 2015, 11 
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69. Een laatste kritiek ontspruit aan de beleidsnota voor de Nationale Loterij van eind 

2015.389 Houd ik voor de onderzochte restricties normaliter geen rekening met de overige 

kansspelsectoren, dan maak ik een uitzondering voor onderhavige kritiek, daar deze een 

gedraging van de overheid blootlegt die, ofschoon gesitueerd in een andere 

kansspelsector, een opvallende tegenstrijdigheid met het uitgangspunt van het beperken 

van kansspelen naar voren brengt (supra nr. 50). In haar beleidsnota steekt minister S. 

Wilmès van wal over de tanende bedrijfsresultaten van de Nationale Loterij: ―Sedert 

2006 stagneert de omzet van de Nationale Loterij rond 1,2 miljard euro. (...) De 

recentste cijfers bevestigen die vaststelling: de gecumuleerde omzet op 10 oktober 2015 

gaat er zelfs met 2,13 % op achteruit in vergelijking met de begroting van 2015. Die 

stagnatie van de omzet heeft uiteraard ook gevolgen voor de operationele winst van het 

bedrijf. Zo zou de voor 2015 begrote operationele winst van 320,6 miljoen euro tot 311,7 

miljoen euro worden teruggebracht. De vooruitzichten voor het jaar 2016 werden nog 

niet meegedeeld door het bedrijf. Gelet op de cijfers met betrekking tot de vorige jaren 

mag men zich evenwel aan een gelijkaardige grootteorde verwachten.‖390 In het licht 

daarvan wenst de minister o.m. ―op [te] treden tegen de vermindering van de omzet van 

de Lotto‖.391 Anders gesteld, de regering-Michel wil meer mensen naar de Lotto 

lokken.392 Begrotingsbesognes lijken hier te primeren op het uitgangspunt van de 

bescherming van de speler. 

 

4.3. Test 1: Beoordeling 

 

70. Het meest opvallende gegeven sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde 

Kansspelwet is m.i. de enorme groei van de Belgische kansspelmarkt, en dan m.n. het 

online gedeelte (supra nr. 3). Aangezien er vóór de wetswijziging geen sprake was van 

een legale markt voor online kansspelen, en er dus geen officiële cijfers voorhanden 

waren omtrent de omvang van het online gokken, hoeft deze groei an sich niet in te 

houden dat het Belgisch kansspelbeleid in contradictie is met diens hoofdbetrachting die 

erin bestaat om de speler te beschermen tegen kansspelverslaving en de nefaste 

gevolgen daarvan. Het Hof van Justitie is zich evenzeer van deze situatie bewust en acht 

een zekere uitbreiding van het volume dan ook niet noodzakelijkerwijs onverenigbaar 

met de bescherming van de speler (supra nr. 52). Absoluut te mijden is echter de creatie 

van een nieuwe vraag. Aangezien we dienaangaande niet over enig cijfermateriaal 

                                           
389 Algemene Beleidsnota Nationale Loterij (S. WILMES), Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1428/015 
390 Algemene Beleidsnota Nationale Loterij (S. WILMES), Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1428/015, 3 
391 Algemene Beleidsnota Nationale Loterij (S. WILMES), Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1428/015, 4 
392 L. BOVE, ―Regering wil meer mensen met Lotto doen spelen‖, De Tijd 7 november 2015 
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(kwantitatief aspect) beschikken, komt het er op aan een kwalitatieve analyse uit te 

voeren van de vernieuwde Kansspelwet zelf en van de houding van de betrokken 

overheidsactoren in de uitvoering daarvan. Deze analyse moet dan toelaten de vraag te 

beantwoorden of de bescherming van de speler standhoudt als voornaamste 

rechtvaardigingsgrond, dan wel of er voldoende indicatoren zijn die aan die bedoeling 

doen twijfelen. 

Op dit punt wil ik de KSC citeren: ―Het Belgische model wordt tot ver buiten Europa 

gebruikt, en het is ook het enige model dat een antwoord biedt op de ongebreidelde 

expansiedrang van de online goksector. Lidstaten moeten de tijd krijgen een correcte 

online gokmarktregulering te installeren en in die zin zijn inbreukprocedures tegen de 

wetgeving van Lidstaten die de online gokmarkt onder controle willen houden prematuur. 

Het Belgische parlement is beter dan de Europese Commissie geplaatst om te beoordelen 

of de Belgische consumenten en spelers voldoende beschermd zijn.‖393 

De KSC neemt het op voor (de bedoelingen van) het Belgische model, maar vraagt tijd 

om een en ander te implementeren, bij te sturen en op de rails te krijgen. Ik ben het 

ermee eens dat de nodige ervaring en expertise opgebouwd moet worden om tot een 

vlotte, geoliede toepassing te komen van een regelgeving die innoveert en nieuwe paden 

bewandelt. Het is echter zo dat de inwerkingtreding intussen dateert van 1 januari 2011, 

en we onderhand ruim 6 jaar verder zijn. Het probleem ligt dan ook niet zozeer in de 

groeipijnen die de vernieuwde Kansspelwet ervaart, maar veeleer in de reactie erop. Ik 

heb een aantal kritieken opgesomd, die apart genomen niet onoverkomelijk hoeven te 

zijn, maar die in hun totaliteit wel van aard zijn de geloofwaardigheid van het Belgische 

kansspelbeleid aan het wankelen te brengen. Wanneer men dan bedenkt dat deze 

kritieken op regelmatige basis in pers en parlementaire vergaderingen aan bod gekomen 

zijn, ben ik de mening toegedaan dat de Belgische overheid zich onderhand niet langer 

kan verbergen achter de roep om meer tijd. Gezien de Kansspelwet in belangrijke mate 

het dienstenverkeer belemmert, en we de lat voor test 1 dus navenant hoog moeten 

leggen (supra nr. 51), concludeer ik dat de onderzochte restricties niet verenigbaar zijn 

met de Europese verdragsvrijheden, en dit op basis van het falen voor test 1. 

Tot slot valt nog aan te stippen dat deze conclusie a fortiori bereikt wordt t.a.v. het in nr. 

48 besproken de facto verbod, indien tot discriminatie besloten wordt. De strenge 

rechtspraak394 indachtig verwacht ik in dat onderdeel 1 van test 1 in dat geval een 

mission impossible oplevert.  

                                           
393 KSC, Activiteitenverslag 2014, supra vn. 8, 46 
394 Men zou in dat geval dienen aan te tonen dat er sprake is van een van de rechtvaardigingsgronden te vinden 
in art. 52 VWEU. 
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5. Conclusie 

 

71. In het eerste deel van deze scriptie zoomde ik in op de kansspelrechtspraak van het 

Hof van Justitie, met als doel om enige ‗kosmos in de chaos‘ te scheppen wat betreft de 

richtlijnen die het Hof verschaft, en dan vooral m.b.t. wat ik als ‗test 1‘ heb aangeduid. In 

het tweede deel en het eigenlijke hart van mijn scriptie heeft deze analyse me 

vervolgens toegelaten het Belgische kansspellandschap aan deze test 1 te onderwerpen. 

Mijn conclusie valt negatief uit voor het online kansspelbeleid in België. Ondanks de wil 

om de speler tegen kansspelverslaving te beschermen, die zich onmiskenbaar in een 

aantal aspecten en gedragingen manifesteert, is het Belgische online kansspelbeleid in 

zijn totaliteit beschouwd als onvoldoende consistent te kwalificeren. Dit brengt mee dat 

men in de huidige context geen strafsancties kan uitvaardigen tegen private operatoren 

die hun online diensten in strijd met de Kansspelwet in België aanbieden.395 

Een mogelijke ‗Houdini-act‘ voor de Belgische staat ligt echter in volgende passage uit de 

rechtsleer: ―Secondly, the objective of combating crime and fraud, potentially reinforced 

with the new aim of preventing private profit, appears to be the safest bet for Member 

States wishing to preserve contested national gambling legislation. That said, the other 

possible objectives also offer more than enough leeway for most measures. Combining 

multiple objectives, and especially relying solely on the aim of preventing addiction, 

nevertheless may increase the risk that a measure is found unjustified, first and foremost 

by national courts. These might be inspired by Gambelli and Stoß to reject measures that 

all too enthusiastically, and in ―glowing colours‖, promote gambling. Curiously, this also 

means a State might not want to rely on the aim of preventing addiction at all, even 

though it wishes to pursue this aim.‖396 Zoals Van Den Bogaert en Cuyvers beschrijven 

kan de oplossing er voor België paradoxaal genoeg in bestaan zich uitsluitend op het 

motief der criminaliteitsbestrijding te verlaten (supra nr. 49). Het is evenwel denkbaar 

dat deze route problemen schept voor sommige restrictieve bepalingen wanneer we 

aankomen bij testen 2.1 en 2.2. Deze testen kijken veel nauwer toe op de link tussen de 

individuele restrictieve regel en de rechtvaardigingsgrond: het zal dan mogelijk niet 

eenvoudig blijken om het nut, en a fortiori de noodzaak, van een restrictie, die in wezen 

de bescherming van de speler dient, aan te tonen voor het bereiken van het doel dat in 

criminaliteitsbestrijding bestaat. Bovendien is het maar de vraag of de rechter überhaupt 

gehoor zal willen geven aan een betoog dat zich toelegt op criminaliteitsbestrijding, 

terwijl het discours in de praktijk ondubbelzinnig in de richting van de bescherming van 

de speler wijst. 

                                           
395 HvJ 6 maart 2007, nr. C 360/04, ECLI:EU:C:2007:133, Placanica, overw. 71 
396 S. VAN DEN BOGAERT en A. CUYVERS, ―Money‖, supra vn. 119, (1175) 1209 
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Een veiliger en logischer optie lijkt dan ook te zijn gelegen in het wegwerken van de 

bestaande contradicties. Over deze mogelijkheid lezen we het volgende bij Mathisen: 

―Furthermore, if the Court bars reliance on a legitimate objective on grounds of 

inconsistencies, without concluding as to the proportionality of the measure, this may 

enable the Member State to do away with the inconsistencies but otherwise carry on with 

the measure unchanged. Whilst that is not a problem as long as the measure is 

proportionate, it becomes a problem when this is questionable.‖397 Het moge duidelijk 

zijn dat het uitvaardigen van de benodigde KB‘s, het vrijmaken van de nodige middelen, 

etc. tegemoet komt aan de kritieken die leiden tot het falen van test 1. In welke mate 

men dan eventuele ‗overlevende‘ contradicties kan tolereren, betreft opnieuw een 

afweging. Daarenboven moet men sowieso voor ogen houden dat dit slechts tegemoet 

komt aan de problemen die rijzen inzake test 1. Zoals Mathisen terecht signaleert moet 

elk van de restricties afzonderlijk daarnaast ook slagen voor testen 2.1 en 2.2. 

Anders is het gesteld met het in nr. 48 besproken de facto verbod, indien dit als 

discriminatoir gekwalificeerd zou worden. Vermits het in dat geval weinig realistisch lijkt 

om de benodigde rechtvaardiging te vinden in art. 52 VWEU, dient de discriminatie zelf te 

worden opgeheven. Dit houdt niet in dat men de verplichte link tussen online en offline 

kansspelen zou dienen te verlaten, of de beperking van het aantal vergunningen A en B 

zou dienen op te heffen.398 Om de mogelijke discriminatie weg te werken kan het 

volstaan een nieuwe aanbesteding uit te schrijven, middels een herverdeling van de 

bestaande vergunningen of een uitbreiding van het maximaal toegestane aantal. 

72. Bij wijze van afsluiter zou ik tot slot kort willen nadenken over een mogelijk vervolg 

op deze studie. Het ligt voor de hand een gelijkaardige oefening voor testen 2.1 en 2.2 te 

verrichten. Hiervoor zou men een tweevoudige strategie kunnen aanwenden. Ten eerste 

zou men beroep kunnen doen op materiële rechtsbronnen inzake online kansspelen. Het 

is immers aangewezen (supra nr. 20) over een grondige domeinkennis te beschikken om 

te kunnen vatten vanuit welke achtergrond de omstreden beperkingen ingegeven zijn, en 

om af te wegen of er minder restrictieve alternatieven met eenzelfde doelmatigheid 

voorhanden zijn. Ten tweede zou men kunnen terugvallen op formele rechtsbronnen 

inzake de regulering van online kansspelen in de andere lidstaten, die net als België met 

het keurslijf van art. 49/56 VWEU geconfronteerd worden. Het lijkt inderdaad waardevol 

om inspiratie te putten uit de aanpak van andere staten, wanneer men een antwoord 

zoekt op de vraag of er voor een gegeven regel al dan niet minder restrictieve 

alternatieven haalbaar zijn. Geen kleine opgave, doch van groot belang voor ons 

kansspelbeleid.  

                                           
397 G. MATHISEN, ―Consistency‖, supra vn. 96, (1021) 1036 
398 art. 43/8, § 1 Kansspelwet; art. 29 Kansspelwet; art. 34 Kansspelwet 
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