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De Kansspelcommissie en het BIPT sluiten een overeenkomst
om illegale online kansspelen en weddenschappen beter te
bestrijden
Brussel, 29 maart 2022 – Om een veilige en gecontroleerde gokomgeving te waarborgen,
zijn de twee regulatoren overeengekomen om samen te werken aan de problematiek van
illegale kansspel- en goksites die online actief zijn zonder exploitatievergunning en die de
Belgische spelers geen bescherming bieden.
In het kader van haar controleopdrachten heeft de Kansspelcommissie van de bestrijding van illegale
kansspel- en goksites één van haar prioriteiten gemaakt. Wanneer ze in België een illegaal aanbod
aantreft, kan de commissie administratieve boetes opleggen, maar ze kan ook de illegale website op
een zwarte lijst zetten en de internetproviders verzoeken de toegang ertoe te blokkeren. Vorig jaar
heeft de commissie 122 websites op haar zwarte lijst geplaatst. Spelers die inloggen op één van die
websites, krijgen dan een specifieke stop-pagina te zien die aangeeft dat de website in kwestie illegaal
is. Soms ondervindt de commissie echter moeilijkheden om de toegang tot die websites te blokkeren.
Dankzij het nieuwe protocol zal ze voortaan kunnen rekenen op de tussenkomst van het BIPT, dat zijn
expertise en technische bijstand ter beschikking zal stellen en de operatoren van de elektronischecommunicatiesector zal bewustmaken door middel van verschillende campagnes.
Volgens Magali Clavie, voorzitster van de Kansspelcommissie zal deze synergie tussen regulatoren het
mogelijk maken de strijd tegen de plaag van illegale kansspelen te versterken en te optimaliseren. Dat
is des te belangrijker omdat naar schatting bijna een kwart van de spelers al op illegale websites
gespeeld heeft, soms zelfs zonder zich bewust te zijn van de illegaliteit waaraan zij deelnemen, voegt
zij eraan toe.
Beide instanties zullen regelmatig informatie uitwisselen over deze kwesties om deze samenwerking
voortdurend te verbeteren.
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