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WET OP DE KANSSPELEN 07.05.1999 
 
Niemand mag zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de kansspelcommissie één of 
meer kansspelen of kansspelinrichtingen exploiteren. 
 
Indeling van de kansspelinrichtingen  
(naargelang van de aard en het aantal kansspelen dat in de kansspelinrichting mag worden 
geëxploiteerd, van het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers en gokkers 
bij elk kansspel en van de aard van de in de respectieve inrichtingen toegestane nevenactiviteiten) 
 

- Klasse I of casino’s 
- Klasse II of speelautomatenhallen 
- Klasse III of drankgelegenheden 

 
Eerst wordt door de uitbater advies gevraagd aan de kansspelcommissie (Ministerie van Justitie – 
Brussel) – dit advies wordt binnen een termijn van drie maanden gegeven. 
 
Deze commissie verleent de vergunningen van de klassen A, B, C, D en E. 
 
Soorten vergunningen 

- Vergunning Klasse A: voor hernieuwbare periodes van 15 jaar, onder bepaalde voorwaarden 
(zie commissie), voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse I of casino 

- Vergunning Klasse B: voor hernieuwbare periodes van 9 jaar, onder bepaalde voorwaarden 
(zie commissie), voor de exploitatie van kansspelinrichting klasse II of speelautomatenhall 

- Vergunning Klasse C: voor hernieuwbare periode van 5 jaar, onder bepaalde voorwaarden (zie 
commissie), voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse III of drankgelegenheid 

- Vergunning Klasse D: toelating voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit, van welke aard 
ook, in een kansspelinrichting klasse I of II 

- Vergunning Klasse E: voor hernieuwbare periodes van 10 jaar, onder bepaalde voorwaarden 
(zie commissie), voor de verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer, 
uitvoer en productie van kansspelen, de diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting 
van kansspelen 

 
Hoe een vergunning verkrijgen? 
 
Vergunning klasse I of casino & vergunning klasse A 
 
 → niet van toepassing binnen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw  
 
Vergunning klasse II of speelautomatenhallen 
 
Maximum aantal = 180 kansspelinrichtingen 
 
Er moet een convenant gesloten worden tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. 
Dit convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd, alsook de nadere voorwaarden, de 
openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichting klasse II 
en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt. 
 
Vergunning klasse B 
 
De aanvrager moet: 

- een natuurlijk persoon zijn, onderdaan van een lidstaat van de E.U. of een rechtspersoon zijn 
met de hoedanigheid naar het Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de E.U. 

- volledig genieten van de burgerlijke en politieke rechten en zich gedragen op een wijze die 
beantwoordt aan de vereisten van de functie. 
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- het bewijs leveren van kredietwaardigheid en financiële draagkracht + alle nodige inlichtingen 
te verstrekken aan de commissie (vb ivm aandeelhouders) 

- ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse II NIET gevestigd wordt in de nabijheid van 
onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, 
plaatsen waar erediensten worden gehouden en gevangenissen. 

- het convenant (kansspelinrichting – gemeente) voorleggen 
 
Om deze vergunning klasse B te behouden moet de aanvrager: 
 

- indien deze een natuurlijk persoon is die rechtstreeks/onrechtstreeks, persoonlijk/dmv 
rechtspersoon, deelneemt aan de exploitatie of zorgt voor de huisvesting van een 
kansspelinrichting klasse II, altijd door de commissie kunnen worden geïdentificeerd en bij de 
commissie gekend zijn. 

- de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke personen die 
rechtstreeks/onrechtstreeks, persoonlijk/dmv rechtspersoon, deelnemen aan de exploitatie of 
zorgen voor de huisvesting van een kansspelinrichting klasse II, altijd te kunnen identificeren 
en de identiteit van die personen te kennen. 

- aan de commissie alle nodige inlichtingen te verstrekken (ivm aandeelhouders) 
- ten laatste 1 maand na het toekennen van de vergunning klasse B het bewijs leveren dat hij is 

ingeschreven in het handelsregister van het arrondissement waar de kansspelinrichting klasse 
II wordt uitgebaat, alsook het bewijs te leveren dat hij op zijn minst een bedrijfszetel in 
hetzelfde arrondissement heeft. 

- De speelzaal op zodanig wijze volledig en strikt scheiden van de ruimten in de spelinrichting 
klasse II die een andere bestemming hebben, alsook van de voor het publiek toegankelijke 
ruimten buiten de spelinrichting, dat de kansspelen van buiten de speelzaal niet kunnen 
worden gezien, de exploitant mag in de speelzaal geen bar of restaurant uitbaten, noch zulks 
aan een derde toevertrouwen. 

 
Vergunning klasse III of drankgelegenheden 
 
→ dit zijn inrichtingen waar drank, ongeacht de aard ervan, wordt verkocht voor gebruik ter 
plaatse en waarin maximaal 2 kansspelen worden geëxploiteerd. 
 
De aanvrager moet: 
 
- indien deze een natuurlijk persoon is, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en 

zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie en indien deze een 
rechtspersoon is, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke 
rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de 
functie. 

 
Om houder van vergunning klasse C te blijven: 
 
- moet de aanvrager ten laatste 1 maand te rekenen van de toekenning van de vergunning klasse 

C het bewijs ervan leveren dat hij is ingeschreven in het handelsregister van het 
arrondissement waar de kansspelinrichting klasse III wordt geëxploiteerd. 

 
Vergunning klasse D en E 
 
→ voor beroepsactiviteiten 
 

 


