
 
 
 
 
 

  
Persbericht 
 
 

Laat het spel niet met jou spelen. Speel verantwoord. 
 

Private kansspeloperatoren lanceren TV-campagne  
om belang van verantwoord spelgedrag te promoten 

 
 
Brussel, 3 mei 2017 – BAGO, de Belgische vereniging van private kansspeloperatoren, lanceert begin 
mei een campagne om verantwoord spelgedrag te promoten. Met dit initiatief willen de voornaamste 
ondernemingen uit de private kansspelsector hun voortrekkersrol op het vlak van ethisch en 
verantwoord spel verderzetten. De animatiefilms die vanaf mei te zien zullen zijn op de tv-zenders van 
Medialaan en IP willen de speler sensibiliseren voor mogelijke tekenen van problematisch spelgedrag 
en hem er attent op maken dat kansspeloperatoren hulpmiddelen voorzien om zichzelf grenzen te 
kunnen opleggen.  
 
De zes leden van BAGO (Belgian Association of Gaming Operators) vertegenwoordigen vandaag ongeveer 
90% van de reclame-uitgaven voor private kansspelen en beschouwen het als hun missie om spelers te 
sensibiliseren voor de gevolgen van eventueel onverantwoord spelgedrag 
 
Reclame voor kansspelen is een essentieel middel om de spelers kennis te laten maken met een vergund, 
gecontroleerd en ethisch spelaanbod dat als dam kan optreden tegen het illegale aanbod dat online welig 
tiert. En hoewel de overgrote meerderheid van de spelers een verantwoordelijk spelgedrag vertoont en 
de legale operatoren zelf actief betrokken zijn bij de implementatie van preventiemaatregelen, wil BAGO 
nog een stap verder gaan. 
 
Onder de noemer ‘Laat het spel niet met jou spelen. Speel verantwoord’ wil BAGO verantwoord en veilig 
spelgedrag promoten en spelers er attent op maken dat erkende kansspeloperatoren hulpmiddelen 
voorzien om spelers de mogelijkheid te bieden zichzelf grenzen op te leggen. Voor deze campagne werden 
twee animatiefilms uitgewerkt, waarvan de eerste (https://www.youtube.com/watch?v=5up_O5so4MM) 
vanaf begin mei te zien zal zijn op de voornaamste tv-zenders van Medialaan (VTM, Q2, Vitaya, Caz) en IP 
(RTL-TVI). 
 
De spots verwijzen de consument door naar de website playsafe.be, waar ze bijkomende informatie 
kunnen vinden over het legale en betrouwbare aanbod, tekenen van problematisch spelgedrag, manieren 
om zichzelf grenzen op te leggen en verenigingen die hulp kunnen bieden bij effectief problematisch 
spelgedrag.  
 
Met deze preventiecampagne toont BAGO zich opnieuw voortrekker in de promotie van verantwoord 
spelen. In oktober vorig jaar ondertekenden de BAGO-leden reeds een Convenant voor ethische en 
verantwoorde reclame en marketing. Dit Convenant werd ondertussen aangevuld met een grafisch 

https://www.youtube.com/watch?v=5up_O5so4MM


 
 
 
 
 

charter, waarin het gebruik van een gemeenschappelijke preventieboodschap verder wordt uitgewerkt. 
Sinds maart 2017 worden alle nieuwe advertentieactiviteiten van de betrokken operatoren vergezeld van 
de boodschap ‘Speel verantwoord’, de leeftijdsgrens voor het betrokken kansspel  en een link naar de 
website playsafe.be 
  
 

 
Voor meer informatie  
 
Belgian Association of Gaming Operators 
Tel.: +32 (0) 472 26 08 14 
E-mail: info@bago.be 
www.bago.be  
 
Link naar de preventiefilm 
 
Link naar Convenant voor ethische en verantwoorde reclame en marketing 
 
Link naar Grafisch charter 
 
Over BAGO 
 
De ‘Belgian Association of Gaming Operators’ (BAGO) is de vereniging van de zes grootste private 
kansspelondernemingen in België (Ardent Group, BetFIRST, Golden Palace Group, Napoleon Games, 
Ladbrokes, Unibet). Samen vertegenwoordigen zij de meerderheid van de fysieke en digitale privémarkt 
van kansspelen, bestaande uit casino’s, speelhallen, kansspelen voor drankgelegenheden, wedkantoren 
en hun websites. BAGO streeft vier doelstellingen na: het voortouw nemen in ethisch en verantwoord spel, 
de credibiliteit van de sector versterken als dam tegen het illegale aanbod, de tewerkstelling binnen de 
sector bestendigen, een betrouwbare gesprekspartner zijn voor overheid en de samenleving. 
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