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Schriftelijke vraag: illegale gokkantoren

Geacht raadslid
Op 18 maart 2020 heeft u uw informatieve vraag (2020_IV_00090) omgezet in een schriftelijke
vraag. Daarin informeerde u naar de stedelijke toezichtsmechanismen op de kansspelinrichtingen.
De concrete vragen waren de volgende:





Welke initiatieven neemt u om inrichtingen die los van elke uitbatingsvergunning of wet op
de kansspelinrichtingen opereren?
Hoe controleert de stad deze? En gebeurt dat toch nog proactief (bv. door systematische
controles), of enkel reactief (vb. na klachten)?
Hoeveel zijn er zo het laatste jaar ontdekt en gesloten?
Hoe gaat de stad om met kansspelinrichtingen die zich beroepen op een van de vier klassen
voorzien in de wetgeving? Hoe bepaalt de stad daar haar advies in?

Ik kan u als volgt antwoorden op basis van informatie van het stedelijk bedrijf Maatschappelijke
Veiligheid en de Politiezone Antwerpen:
Welke initiatieven neemt u om inrichtingen die los van elke uitbatingsvergunning of wet op
de kansspelinrichtingen opereren?
Inrichtingen die aan een uitbatingsvergunning onderworpen zijn – namelijk de zogenaamde
wedkantoren – klasse IV - worden gesanctioneerd conform de GAS-wetgeving. Bij vaststelling van
uitbating zonder vergunning kan eveneens overgegaan worden tot verzegeling.
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Hoe controleert de stad deze? En gebeurt dat toch nog proactief (bv. door systematische
controles), of enkel reactief (vb. na klachten)?
De inrichtingen die aan een uitbatingsvergunning onderworpen zijn, worden op vraag van de stad
door de Recherche Leefmilieu van de lokale politie gecontroleerd.
Voor sommige handhavingsprojecten werken de lokale politie en de stadsdiensten samen om een
welbepaald segment proactief te controleren.
De kansspelinrichtingen worden per wijk en periodiek gecontroleerd door de politie. Er wordt
eveneens reactief gecontroleerd op basis van meldingen en (overlast)klachten.
Hoeveel zijn er zo het laatste jaar ontdekt en gesloten?
In 2019 heeft de lokale politie geen illegaal gokkantoor aangetroffen.
Vorig jaar werd wel tweemaal een illegaal pokerspel vastgesteld. Daarbij werd overgaan tot
inbeslagname van het spelmateriaal.
Hoe gaat de stad om met kansspelinrichtingen die zich beroepen op een van de vier klassen
voorzien in de wetgeving? Hoe bepaalt de stad daar haar advies in?
De kansspelwet van 7 mei 1999 maakt een onderscheid tussen volgende 4 klassen: klasse I
(casino’s), klasse II (speelautomatenhallen), klasse III (drankgelegenheden) en klasse IV
(wedkantoren).
Ik ga stapsgewijs in op de stedelijke adviesverlening en procedures voor elke klasse.
Kansspelinrichtingen klasse I: casino’s
Antwerpen maakt geen deel uit van de lijst van specifieke gemeenten die casino’s toelaten op het
grondgebied.
Kansspelinrichtingen klasse II: speelautomatenhallen
Volgens de kansspelwet zijn de kansspelinrichtingen klasse II - of speelautomatenhallen inrichtingen waar uitsluitend de door de Koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd.
Het aantal speelautomatenhallen is beperkt tot 180 kansspelinrichtingen over het hele land.
Voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II is een vergunning klasse B vereist. Deze
vergunningen worden conform artikel 34 van de Kansspelwet enkel uitgereikt door de federale
Kansspelcommissie nadat voorafgaandelijk een convenant tussen de stad en de uitater werd
afgesloten.
Vergunningen klasse B zijn hernieuwbaar voor periodes van telkens 9 jaar.
Bij aanvraag van een vergunning of hernieuwing bij de Kansspelcommissie, worden drie aspecten
door de stad Antwerpen onderzocht, namelijk:


de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften conform de politiecodex;
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de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften conform de bouwcode en Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening;
een moraliteitsonderzoek van bestuurders/zaakvoerders op basis van informatie van de
Recherche Leefmilieu van de Politiezone Antwerpen.

In onze stad wordt dus enkel een convenant afgesloten mits een positieve bouw-, brand- en
moraliteitscontrole.
Aan de hand van een convenant worden allerlei voorwaarden vastgelegd met betrekking tot de
uitbating – zoals de vestigingsplaats, de openings- en sluitingsuren en de openings- en
sluitingsdagen.
Convenanten worden momenteel opgemaakt voor de duur van de vergunning. In principe kan het
convenant tijdens de duur van de vergunning niet gewijzigd worden - tenzij onder welbepaalde
omstandigheden zoals bij een verhuis.
De stad behoudt wel steeds de mogelijkheid om – zoals contractueel bepaald - het convenant te
beëindigen en dit mits een vooropzeg van één jaar via aangetekende brief. Bovendien is de duur
van een convenant beperkt tot 9 jaar – wat ruimte laat voor een evaluatie alvorens te hernieuwen.
Na het verstrijken van de termijn van 9 jaar verwacht de Kansspelcommissie een advies van de stad
met betrekking tot de goede werking van een speelautomatenhal.
Het advies van de burgemeester is op dit moment de enige mogelijkheid voor de lokale overheid
om enige problemen met de uitbating te melden.
In geval van vastgestelde openbare overlast of van verstoring van de openbare orde kan de
burgemeester op grond van zijn bevoegdheden inzake openbare orde optreden.
Kansspelinrichtingen klasse III: drankgelegenheden
Overeenkomstig de Kansspelwet zijn kansspelinrichtingen klasse III - of drankgelegenheden inrichtingen waar drank, ongeacht de aard ervan, wordt verkocht voor gebruik ter plaatse en waarin
per drankgelegenheid maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen
met verminderde inzet worden geëxploiteerd.
Deze klasse kansspelinrichtingen zijn volgens de Kansspelwet niet beperkt in aantal.
Voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse III is een vergunning klasse C vereist. Deze
vergunning worden verleend door de federale Kansspelcommissie. De Kansspelcommissie vraagt
voorafgaand een advies van de burgemeester.
Bij een negatief advies van de burgemeester levert de federale Kansspelcommissie geen
vergunning af.
De procedure wordt opgestart zodra een aanvraag wordt ingediend via het bedrijvenloket van de
stad Antwerpen.
De Recherche Leefmilieu van de lokale politie start vervolgens een moraliteitsonderzoek van de
bestuurders/zaakvoerders. Binnen de afgesproken termijn ontvangt de dienst Maatschappelijke
Veiligheid/ Bestuurlijke Handhaving telkens een administratieve akte met daarin het advies
moraliteit.
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Bij een negatief advies moraliteit volgt eveneens een negatief advies van de burgemeester.
Bij een gunstig advies moraliteit onderzoekt de stedelijke dienst MV/Bestuurlijke Handhaving
bijkomend of in het verleden reeds eerder een maatregel burgemeester werd opgelegd in het kader
van openbare ordeverstoring.
Indien dat het geval is, dan wordt een negatief advies burgemeester verleend en kan de federale
Kansspelcommissie bijgevolg geen vergunning klasse C afleveren.
Los van deze procedure, start de stad ook een controle op de brandveiligheidsvoorschriften
conform de politiecodex op. Het resultaat hiervan wordt evenwel niet mee opgenomen in het advies
aan de kansspelcommissie, maar wordt via een specifieke bestuurlijke procedure opgevolgd.
Kansspelinrichtingen klasse IV: wedkantoren (plaatsen enkel bestemd voor het aannemen
van weddenschappen)
Kansspelinrichtingen klasse IV zijn plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor de organisatie en de
aannname van weddenschappen.
Voor de organisatie van weddenschappen is een vergunning F1 vereist; voor de aanname van
weddenschappen betreft het een vergunning F2.
Een vergunning klasse F2 dient aangevraagd te worden bij de Kansspelcommissie. Dat geldt zowel
voor de mobiele als voor de vaste wedkantoren.
Vaste wedkantoren in de stad Antwerpen moeten daarnaast ook over een uitbatingsvergunning
beschikken. De stad controleert eerst of de kansspelinrichting uitbatingsvergunning plichtig is.
Voorafgaand aan de uitreiking van een uitbatingsvergunning worden volgende aspecten onderzocht
door de stadsdiensten:





de brandveiligheidsvoorschriften conform de politiecodex;
een stedenbouwkundig onderzoek;
een financieel onderzoek;
een moraliteitsonderzoek.

Ook hier wordt de uitbatingsvergunning enkel afgeleverd mits een positieve controle van al deze
voormelde aspecten.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met beleefde groeten

Bart De Wever
Burgemeester
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
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