Persbericht

De private kansspelsector lanceert Playsafe.be
Een website die mensen sensibiliseert om verantwoord te spelen
Brussel, 23 november 2016 ﹘ BAGO, de Belgische vereniging van private kansspelen, lanceert vandaag
playsafe.be, een website die verantwoord spelgedrag promoot bij de consument. Door de spelers
middelen aan te reiken om tekenen van problematisch spelgedrag tijdig te identificeren en de illegale
operatoren te herkennen, neemt de privésector zijn verantwoordelijkheid.
BAGO verenigt de zes grootste operatoren van kansspelen en weddenschappen in België en lanceert
vandaag de website playsafe.be. Playsafe.be is bedoeld om de consument verantwoord spelgedrag bij te
brengen en problematisch spelgedrag te helpen voorkomen. De website tracht de spelers ook te
beschermen tegen de praktijken van de illegale actoren.
Terwijl een grote meerderheid van de consumenten gematigd en redelijk speelt, vertoont een minderheid
tekenen van problematisch spelgedrag. Aansluitend bij de initiatieven en acties van de overheid en
preventieorganisaties, wil de private kansspelsector spelers en hun naasten instrumenten aanreiken die
hen informeren over wettelijk, veilig en verantwoord spelen, en die hen helpen om problematisch
spelgedrag te herkennen.
Playsafe.be, de website die hiervoor werd ontwikkeld, biedt de consument alle nuttige informatie om zijn
weg te vinden naar een legale, veilige en betrouwbare omgeving. Hij leert er tekenen van probleemgedrag
herkennen en verneemt er tot welke hulpverenigingen spelers zich kunnen wenden. Daarenboven wordt
de Belgische wet- en regelgeving op kansspelen er op een begrijpelijke manier uitgelegd.
In oktober van dit jaar keurde BAGO een Convenant voor ethische en verantwoorde reclame en marketing
goed. Aanstaande vrijdag organiseert de vereniging een colloquium over kansspelen in BOZAR te Brussel.
Op deze studieochtend met debatten zal de privésector zijn Witboek voorstellen: een stand van zaken
met betrekking tot de private kansspelen in België en de uitdagingen waarmee de sector wordt
geconfronteerd. BAGO wil hiermee een betrouwbare gesprekspartner zijn en de dialoog aangaan met de
overheid, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld.
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Over BAGO
De ‘Belgian Association of Gaming Operators’ (BAGO) is de nieuwe vereniging van de zes grootste
kansspelbedrijven uit de Belgische privésector. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 70 % van de fysieke en
digitale privémarkt van de kansspelen, bestaande uit casino’s, speelhallen, kansspelen voor
drankgelegenheden, wedkantoren en hun websites. BAGO streeft vier doelstellingen na: het voortouw
nemen in veilig en verantwoord spelen, de economische haalbaarheid van de sector en de daaruit
voortvloeiende tewerkstelling veilig stellen, de privésector van de kansspelen aantrekkelijker maken om te
kunnen opboksen tegen illegale kansspelen, en zich profileren als een betrouwbare gesprekspartner voor
de overheid en de samenleving.

