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Aanvraag toegangsverbod kansspelinrichtingen casino’s (klasse I) en 
speelautomatenhallen (klasse II) (online en offline), en weddenschappen (online), door 
een belanghebbende derde. 
 

Via dit formulier kan u als belanghebbende derde een uitsluiting aanvragen voor een persoon met 
een gokverslaving. Opgelet, deze procedure duurt langer en is complexer dat een aanvraag tot 
vrijwillige uitsluiting door de betrokkene zelf.1 De Kansspelcommissie acht het daarom raadzaam dat 
u eerst de persoon met een gokverslaving tracht te overtuigen om zich vrijwillig te laten uitsluiten. 
Dit formulier dient per aangetekende post aan de Kansspelcommissie te worden overgemaakt. 
 

Vul onderstaand formulier zorgvuldig in. 

Gegevens aanvrager: 
- Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Voornaam: …………………………………………...…………………………………………………………………………………… 
- Straat: ……………………………………………………………………………………… Nr.: ………………… Bus: ……………… 
- Postcode: …………………………….. Plaats: ……………………………………………………………………………………….. 
- Telefoon: ……………………………………………… Email: ………………………………………………………………………… 
   De KSC mag mijn telefoonnummer en/of e-mailadres gebruiken om me in de toekomst te contacteren i.v.m. de 
behandeling van mijn dossier. 
- Rijksregisternummer : ………………………………………………………………………………………………………………… 
(een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart toevoegen) 
 

Gegevens van persoon voor wie u de uitsluiting wenst aan te vragen: 
- Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
- Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Straat: ……………………………………………………………………………………… Nr.: …………...... Bus: ……….......... 
- Postcode: ……………………………. Plaats: ……………………………………………………………………………………...... 
- Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wat is uw band met deze persoon? (partner, kind, ouder, vriend,...) ……………………………………………… 
Wat zijn uw motieven om de uitsluiting aan te vragen? …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geef een nadere omschrijving van het probleem van gokverslaving (gebruik de achterkant van dit 
formulier, indien nodig): …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aan welke kansspelen neemt de speler deel ?    o reële kansspelen       o kansspelen via het Internet 
  

Heeft u stukken/bewijzen die dit kunnen aantonen?  Ja  /  Nee ………………………………………………………. 
Zo ja, voeg hiervan een kopie bij deze aanvraag. 
 

Handtekening aanvrager,                          Datum,  

……………………………………..              ………………………………………...  
                                                           
1 Meer uitleg over de vrijwillige procedure vindt u op onze website : www.gamingcommission.be.  

Dit document werd opgesteld door de 
Kansspelcommissie in het kader van artikel 54 § 3.4 van 
de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers. 
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Administratieve procedure voor de aanvraag tot uitsluiting door een belanghebbende 
derde 
 
Uittreksel uit het koninklijk besluit d.d. 21/06/2011 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 15 december 2004 betreffende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen 
klasse I en II wordt verboden of ontzegd (B.S. d.d. 15-07-2011) 
 
“Artikel 1 §2. De Kansspelcommissie nodigt de betrokken speler uit om zijn verweermiddelen naar voor te 
brengen. 
 
De betrokken speler heeft het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman. 
 
§3. De Kansspelcommissie legt een toegangsverbod op na vaststelling van het probleem van gokverslaving en 
bezorgt de beheerder van de databank de nodige gegevens. Vervolgens worden de gegevens aangaande de 
uitgesloten personen opgenomen in het systeem. 
 
De beslissing van de Kansspelcommissie wordt de speler en de belanghebbende derde door middel van een 
aangetekende postzending of een elektronisch aangetekende zending ter kennis gebracht. 
 
§4. Na verloop van een jaar kan de speler door middel van een aangetekende postzending of een elektronisch 
aangetekende zending om Kansspelcommissie verzoeken om het toegangsverbod op te heffen. 
 
§5. De Kansspelcommissie nodigt de betrokken speler uit om zijn verweermiddelen naar voor te brengen 
vooraleer een beslissing te nemen omtrent het verzoek tot opheffing van het toegangsverbod. 
 
De betrokken speler heeft het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman. 
 
De Kansspelcommissie stelt de belanghebbende die om het toegangsverbod verzocht, in kennis van het verzoek 
tot opheffing van het toegangsverbod. 
 
§6. Ingeval de Kansspelcommissie beslist tot opheffing van het toegangsverbod bezorgt zij de beheerder van de 
databank de nodige gegevens. 
 
Vervolgens worden die gegevens aangaande de genoemde personen uit het systeem verwijderd. 
 
De beslissing van de Kansspelcommissie wordt de speler en de belanghebbende derde door middel van een 
aangetekende postzending of een elektronisch aangetekende zending ter kennis gebracht.” 
 

 
 
 
 
Indien u nog vragen heeft, kan u contact opnemen met : 
 
marjolein.depaepe@gamingcommission.be ou 02/504.00.54 (Nl) 
barbara.masquelier@gamingcommission.be ou 02/213.42.75 (Fr) 
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