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Kansspelen zijn onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Het merendeel van de 

verbruikers gaat daar op een verantwoorde manier mee om. 

Overmatig gokken kan echter ook schadelijk zijn voor het individu en kan negatieve 

externe gevolgen hebben voor de samenleving als geheel. 

De 6 grootste operatoren binnen de sector nemen dan ook hun verantwoordelijkheid 

op en ondernemen acties ter bescherming van de spelers. Door ondertekening van 

onderhavig convenant, zullen deze 6 legale operatoren alles in het werk stellen om de 

nodige stappen te ondernemen om problematisch gokgedrag tegen te gaan. 

Reclame en sponsoring zijn belangrijke instrumenten voor de vergunde 

kansspeloperatoren die hun marktpositie wensen te ontwikkelen, hun 

productinformatie wensen te verstrekken en de cultuur van hun producten wensen te 

ondersteunen. De kansspelsector moet dan ook op een verantwoorde manier met dit 

instrument omgaan. Sociaal verantwoorde reclamevoering is het streefdoel. 

Het is belangrijk om aan de legale operatoren de mogelijkheid voor te behouden op 

actieve wijze reclame te voeren zodat de burger zich niet tot het illegafe 

kansspelaanbod wendt dat, door de natuur zelf van het communicatienetwerk, 

gemakkelijk toegankefijk blijft en agressieve reclame blijft voeren. Deze illegafe sites zijn 

louter uit op winstbejag en kennen geen ethische grenzen. 

Het Convenant voor ethische en verantwoorde reclame voor en marketing van 

kansspelen legt een referentiekader vast voor reclamecampagnes en 

promotieactiviteiten ter bevordering van de deelname aan kansspefen en 

weddenschappen. De tekst bevat de gedragscode die de door de Kanspelcommissie 

vergunde kansspefoperatoren, en ondertekenaars van onderhavig Convenant, beloven 

te volgen. De verbintenissen in deze code hebben betrekking op de creatie, reafisatie en 

verspreiding van boodschappen en de uitwerking van acties die kansspelen en 

weddenschappen bij een volwassen publiek bekendmaken, uitleggen en promoten. 

Huidig Convenant is een aanvuffing op de toepasselijke reglementering. 
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Huidig Convenant voor ethische en verantwoorde reclame voor en marketing van 

kansspelen is gesloten tussen volgende partijen: 

NAPOLEON GAMES (de heer Tom De Clercq); 

GOLDEN PALACE (de heer Massimo Menegalli); 

LADBROKES (de heer Alexis Murphy); 

ARDENT GROUP (de heer Emmanuel Mewissen); 

UNI BET (de heer Dennis Marien); 

BETFIRST (de heer Fran�ois le Hodey). 

De Partijen bij dit Convenant nemen het op zich om dit Convenant door te geven in hun 

respectievelijke sectoren1 . 

De ondertekenaars van dit Convenant zijn vragende partij om de Raad voor de Recla me vzw 

actief te betrekken bij de uitvoering van dit Convenant en de verificatie van de naleving 

ervan toe te vertrouwen aan de Jury voor Ethische Praktijken (JEP) inzake Reclame. 

1 De Partijen zullen deze overeenkomst van bij de aanvang van hun commerciele relatie en in hun respectieve

sectoren uitdrukkelijk laten ondertekenen door de reclamebureaus, public relations agentschappen, 

productiebedrijven, importeurs, de zaakvoerders van kansspelinrichtingen, festival organisatoren, hun 

zaakvoerders, hun personeel, de agenten en consultants en al diegenen die, namens hun !eden, reclame maken 

voor kansspelen of promotionele activiteiten ondernemen die hierop betrekking hebben. 
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2. BASISREGELS

Elke vorm van marketingcommunicatie moet zich houden aan de regelgeving van de 

kansspelen en de zelfregulerende codes en regels die de marketingactiviteiten in het 

algemeen regelen3
•

De Partijen verbinden zich ertoe de gedragscode van de Direct Marketing en de Direct e-mail 

Marketing sectoren na te leven. Zo moet voorgaand toestemming gevraagd warden aan de 

geadresseerden bij een Direct e-mail Marketingcampagne. 

ALGEMENE BEPALINGEN 

De Belgische wetgever door een legaal kansspelaanbod gekozen voor een 

kanalisatiepolitiek. De speler kan op deze manier deelnemen aan kansspelen in een veilige 

en zekere omgeving die strikt gecontroleerd wordt. 

Reclame en promotie warden ingezet om het wettelijk aanbod van kansspelen of 

weddenschappen bekend te maken bij een breed publiek. De Partijen moeten ervoor 

zorgen dat de spelers die willen deelnemen aan kansspelen dit binnen een wettelijk en 

gereguleerd circuit kunnen doen dat voldoende garanties biedt op gebied van bescherming 

van de spelers. 

Reclame voor kansspelen moet gebaseerd zijn op een verantwoord spelbeleid, dat spelers 

informeert, buitensporige speelzucht voorkomt en minderjarigen beschermt: 

De reclame moet in overeenstemming zijn met de regelgeving van de kansspelen; 

De reclame voor kansspelen mag enkel gebeuren door de door de Belgische 

Kansspelcommissie vergunde operatoren; 

De reclame mag niet misleidend zijn; 

De reclame moet sociaal verantwoord zijn; 

De reclame mag niet denigrerend zijn; 

De reclame moet voldoende en juiste informatie overbrengen, zodat de gebruiker 

met kennis van zaken zijn of haar keuze kan maken; 

De reclame mag niet suggereren dat grate winst verzekerd is; 

3 Zie ondermeer:

• "Advertising and Marketing Communication Practice, Consolidated ICC Code (ICC - International

Chamber of Commerce)" -www.iccwbo.org3 

• Aanbeveling n
°

02/2013 du 30 januari 2013 (Privacycommissie) -Betreft: direct marketing en

bescherming van persoonsgegevens (CO-AR-2012-007).
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3. SPECIFIEKE BEPALINGEN

I. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mogen geen

zekerheid van grote winsten voorspiegelen.

II. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mogen

kansspelverslaving niet bagatelliseren en mogen niet aanzetten tot overmatige of

onwettige deelname aan kansspelen.

Ill. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mogen geen 

gegevens over winst of verlies vermelden die niet in overeenstemming zijn met de 

werkelijkheid of met de wettelijke bepalingen. 

N. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mag gebeuren

via spelen waarbij deelname gratis is, op voorwaarde dat het winstpercentage van

deze gratis spelen overeen stemt met het reeel winstpercentage van de betalende

variant van het spel.

V. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mag geen

betrekking hebben op bonussen waarvan het bedrag 500 euro overstijgt. lndien de

bonus gebonden is aan doorspeelvoorwaarden, moet de reclame dit vermelden.

Het moet voor consument mogelijk zijn gemakkelijk toegang te krijgen tot de

bonusvoorwaarden.

VJ. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mogen spelers 

niet aanzetten om gemaakte verliezen uit kansspelen te recupereren via een 

nieuwe deelname. 

VII. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mogen niet de

indruk wekken dat de uitkomst van het spel louter een kwestie is van

behendigheid of kennis.

VIII. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mogen geen

kritiek uitoefenen op degenen die niet of matig spelen. Reclame, communicatie en

promotieactiviteiten voor kansspelen mogen een andere ontspanning niet

denigreren ten voordele van de deelname aan een kansspel.

IX. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mogen niet

suggereren dat deelnemers onrealistische bedragen zullen winnen.

X Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen mogen niet de 

indruk wekken dat het spel een alternatief vormt voor werken en sparen. 
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