
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[S − C − 99/10222]N. 1999 — 4232

7 MEI 1999. — Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen
en de bescherming van de spelers (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbeslui-
ten wordt verstaan onder :

1° kansspelen : elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte
inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door
minstens één der spelers of wedders, hetzij een winst van om het even
welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters van het
spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs
bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar
of de bepaling van de winstgrootte;

2° exploiteren : in werking stellen of houden, installeren of instand-
houden van één of meerdere kansspelen of kansspelinrichtingen;

3° kansspelinrichting : de gebouwen of plaatsen waar één of
meerdere kansspelen worden geëxploiteerd;

4° speelzaal : plaats in de kansspelinrichting waar de kansspelen
worden geëxploiteerd.

Art. 3. Geen kansspelen in de zin van deze wet zijn :

1. spelen betreffende sportbeoefening en weddenschappen die naar
aanleiding ervan worden aangegaan;

2. spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren
dan het recht om maximaal vijf keer gratis verder te spelen;

3. kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend buiten de kansspelinrich-
tingen klasse I en II, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door
kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of
andere beurzen onder soortgelijke omstandigheden, die slechts een
zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een
materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren;

4. loterijen in de zin van de wet van 31 december 1851 op de loterijen,
de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij en de
artikelen 301, 302, 303 en 304 van het Strafwetboek.

Art. 4. Het is verboden, onder welke vorm, op welke plaats en op
welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook, één of meer
kansspelen of kansspelinrichtingen te exploiteren tenzij die overeen-
komstig deze wet zijn toegestaan.

Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de
kansspelcommissie een of meer kansspelen of kansspelinrichtingen
exploiteren.

Art. 5. De nietigheid van de overeenkomsten met het oog op de
exploitatie van de door deze wet en haar uitvoeringbesluiten toege-
stane kansspelen en kansspelinrichtingen kan niet worden opgeworpen
alleen op grond van het feit dat deze kansspelen of kansspelinrichtin-
gen ongeoorloofd zouden zijn.

Art. 6. De kansspelinrichtingen worden in drie klassen ingedeeld, te
weten de kansspelinrichtingen klasse I of casino’s, de kansspelinrich-
tingen klasse II of speelautomatenhallen en de kansspelinrichtingen
klasse III of drankgelegenheden, naargelang van de aard en het aantal
kansspelen dat in de kansspelinrichting mag worden geëxploiteerd,
van het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de
spelers en gokkers bij elk kansspel en van de aard van de in de
respectieve inrichtingen toegestane nevenactiviteiten.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[S − C − 99/10222]F. 1999 — 4232

7 MAI 1999. — Loi sur les jeux de hasard, les établissements
de jeux de hasard et la protection des joueurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés
d’exécution, il faut entendre par :

1° jeu de hasard : tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature
quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu
par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque
nature qu’il soit, au profit d’au moins un des joueurs, parieurs ou
organisateurs du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément,
même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du
vainqueur ou la fixation du gain;

2° exploiter : mettre ou tenir en service, installer ou maintenir un ou
plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard;

3° établissement de jeux de hasard : les bâtiments ou les lieux où sont
exploités un ou plusieurs jeux de hasard;

4° salle de jeux : lieu au sein de l’établissement des jeux de hasard où
sont exploités les jeux de hasard.

Art. 3. Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi :

1. les jeux relatifs à l’exercice des sports, ainsi que les paris engagés
à l’occasion de ces jeux;

2. les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit
de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum;

3. les jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des
établissements de jeux de hasard de classe I et II, ainsi que les jeux
exploités dans des parcs d’attractions ou par des industriels forains à
l’occasions de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des
occasions analogues, ne nécessitant qu’un enjeu très limité et qui ne
peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu’un avantage matériel de
faible valeur;

4. les loteries au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, de
la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale et des articles 301,
302, 303 et 304 du Code pénal.

Art. 4. Il est interdit d’exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme
et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs
jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux
autorisés conformément à la présente loi.

Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établisse-
ments de jeux de hasard sans licence écrite préalablement octroyée par
la commission des jeux de hasard.

Art. 5. La nullité des contrats conclus en vue de l’exploitation des
jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard autorisés
conformément à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution ne peut être
invoquée en s appuyant sur le seul motif que ces jeux de hasard ou ces
établissements de jeux de hasard seraient illicites.

Art. 6. Les établissements de jeux de hasard sont répartis en trois
classes, à savoir les établissements de jeux de hasard de classe I ou
casinos, les établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de
jeux automatiques, les établissements de jeux de hasard de classe III ou
débits de boissons, selon la nature et le nombre de jeux de hasard qui
peuvent être exploités dans l’établissement de jeux de hasard, le
montant maximum de l’enjeu, de la perte et du gain dans le chef des
joueurs et des parieurs s’adonnant à ces jeux de hasard et la nature des
activités connexes autorisées dans les établissements respectifs.
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Art. 7. De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit
per klasse van kansspelinrichting de lijst van kansspelen en het aantal
kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan onder de voorwaarden
van deze wet. De kansspelcommissie geeft hiervoor een advies binnen
een termijn van drie maanden.

Art. 8. De Koning bepaalt voor elk kansspel geëxploiteerd in een
kansspelinrichting klasse II en III per speelkans het maximumbedrag
van de inzet, het verlies en de winst van de spelers en gokkers. Hij kan
tevens het maximumbedrag bepalen dat een speler of gokker mag
verliezen per door Hem vastgestelde speelduur.

In de kansspelinrichtingen klasse II en III zijn alleen de kansspelen
toegestaan waarvan vaststaat dat de speler of gokker gemiddeld per
uur niet meer verlies kan lijden dan 500 frank.

De Koning kan zulks ook bepalen voor kansspelen geëxploiteerd in
een kansspelinrichting klasse I.

Het is steeds verboden om twee of verschillende apparaten op elkaar
aan te sluiten met het oog op het toekennen van één prijs.

HOOFDSTUK II. — De kansspelcommissie

Art. 9. Bij het ministerie van Justitie wordt onder de benaming
« kansspelcommissie » hierna de commissie genoemd, een advies-,
beslissings- en controleorgaan inzake kansspelen opgericht waarvan de
zetel in het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad is
gevestigd.

Art. 10. § 1. De commissie bestaat uit 11 leden, onder wie een
magistraat die het voorzitterschap waarneemt, en evenveel plaatsver-
vangende leden.

§ 2. Naast de voorzitter telt de commissie volgende leden :

— een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van
de minister van Justitie;

— een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van
de minister van Financiën;

— een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van
de minister van Economische Zaken;

— een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van
de minister van Binnenlandse Zaken;

— een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van
de minister van Volksgezondheid.

De vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers worden op voor-
dracht van de betrokken ministers door de Koning benoemd.

§ 3. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden op voordracht van
de minister van Justitie bij een in de Ministerraad overlegd besluit door
de Koning benoemd uit de Nederlandstalige en Franstalige magistraten
die overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken het bewijs van de kennis van de
Franse, respectievelijk Nederlandse taal hebben geleverd.

De voorzitter oefent zijn ambt voltijds uit.

Hij mag tijdens de duur van zijn mandaat geen andere beroepsbe-
zigheid uitoefenen.

De voorzitter van de commissie behoudt als magistraat zijn plaats op
de ranglijst. Hij blijft zijn wedde met de daaraan verbonden verhogin-
gen en voordelen genieten. Gedurende zijn opdracht wordt hij geacht
zijn ambt te hebben uitgeoefend. De bepalingen inzake inruststelling en
pensioen zijn op hem van toepassing. In de vervanging van de
magistraat wordt voorzien door een benoeming in overtal overeenkom-
stig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Wanneer het een
korpschef betreft, wordt in zijn vervanging voorzien door de benoe-
ming in overtal van een magistraat uit de onmiddellijk lagere rang.

§ 4. De leden van de commissie en hun plaatsvervangers worden
aangewezen voor een termijn van drie jaar, die eenmaal kan worden
verlengd voor een vertegenwoordiger van elk der ministers, bedoeld in
§ 2 van de commissie voor een termijn van drie jaar. Ten vroegste drie
jaar na het einde van hun opdracht kunnen de leden en hun
plaatsvervangers zich opnieuw kandidaat stellen voor het ambt dat zij
hebben uitgeoefend. Zij kunnen worden aangewezen voor een termijn
van vijf jaar, die niet kan worden verlengd.

§ 5. Met uitzondering van de voorzitter ontvangen de commissiele-
den en hun plaatsvervangers per vergadering reis- en verblijfkosten,
alsook presentiegeld, waarvan de Koning het bedrag vaststelt.

Art. 7. Pour chacune de ces classes d’établissements de jeux de
hasard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrête la liste
et le nombre des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans
les conditions de la présente loi. La commission des jeux de hasard rend
un avis à ce sujet dans un délai de trois mois.

Art. 8. Pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de
jeux de hasard de classe II et III, le Roi fixe, par possibilité de jeu, le
montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des
joueurs et des parieurs. Il peut en outre fixer le montant maximum de
la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à
déterminer par Lui.

Seuls demeurent autorisés dans les établissements de classe II et III,
les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut
subir en moyenne une perte supérieure à 500 francs par heure.

Le Roi peut également déterminer ces éléments pour les jeux de
hasard exploités dans un établissement de jeux de hasard de classe I.

Il est toujours interdit de connecter deux ou plusieurs appareils entre
eux en vue d’octroyer un prix unique.

CHAPITRE II. — De la commission des jeux de hasard

Art. 9. Il est institué auprès du ministère de la Justice, sous la
dénomination de « commission des jeux de hasard », nommé ci-après la
commission, un organisme d’avis, de décision et de contrôle en matière
de jeux de hasard dont le siège est établi dans l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 10. § 1er. La commission comprend 11 membres, dont un
magistrat qui en assume la présidence, et un même nombre de
membres suppléants.

§ 2. Outre le président, la commission comprend :

— un représentant francophone et un représentant néerlandophone
du ministre de la Justice;

— un représentant francophone et un représentant néerlandophone
du ministre des Finances;

— un représentant francophone et un représentant néerlandophone
du ministre des Affaires économiques;

— un représentant francophone et un représentant néerlandophone
du ministre de l’Intérieur;

— un représentant francophone et un représentant néerlandophone
du ministre de la Santé publique.

Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le Roi sur
proposition des ministres concernés.

§ 3. Le président et son suppléant sont nommés par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la
Justice, parmi les magistrats francophones ou néerlandophones qui,
conformément à l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, ont fourni la preuve de la
connaissance, respectivement, de la langue néerlandaise ou de la
langue française.

Le président exerce ses fonctions à temps plein.

Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre
activité professionnelle.

En tant que magistrat, le président de la commission conserve sa
place dans la liste de rang. Il continue à bénéficier de son traitement et
des augmentations et avantages qui y sont attachés. Il est censé exercer
sa fonction pendant la durée de son mandat. Les dispositions relatives
à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Le magistrat
est remplacé par la voie d’une nomination en surnombre, conformé-
ment aux dispositions du Code judiciaire. Lorsque le magistrat est un
chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la voie de la
nomination en surnombre d’un magistrat de rang immédiatement
inférieur.

§ 4. Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés
pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois pour une
période de trois ans pour un représentant de chacun des ministres visés
au § 2. Trois ans au plus tôt après la fin de leur mission, les membres et
leurs suppléants peuvent poser à nouveau leur candidature à la
fonction qu’ils ont exercée. Ils peuvent être nommés une nouvelle fois
pour une durée non renouvelable de cinq ans.

§ 5. Outre les frais de voyage et de logement, les membres de la
commission ainsi que leurs suppléants, à l’exception du président,
bénéficieront pour chaque réunion, de jetons de présence dont le
montant sera déterminé par le Roi.
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Art. 11. Om tot lid of plaatsvervangend lid van de commissie te
worden benoemd en het te blijven, moet men aan de volgende
voorwaarden voldoen :

1. Belg zijn;

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten en van goed zedelijk
gedrag zijn;

3. de volle leeftijd van 35 jaar bereikt hebben;

4. zijn woonplaats in België hebben;

5. geen functie uitoefenen of hebben uitgeoefend in een kansspelin-
richting of geen persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang, van
welke aard ook, hebben of hebben gehad voor zichzelf noch voor een
familielid of een verwante tot in de vierde graad, in de exploitatie van
een dergelijke inrichting of in een andere vergunningsplichtige activi-
teit die bedoeld is in deze wet;

6. geen titularis zijn van een verkozen mandaat op gemeentelijk,
provinciaal, regionaal of federaal vlak;

7. gedurende ten minste tien jaar een academisch, juridisch, admini-
stratief, economisch of sociaal ambt uitoefenen.

De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie mogen
gedurende een termijn van vijf jaar na beëindiging van hun mandaat
geen functie uitoefenen in een kansspelinrichting of enig rechtstreeks of
onrechtstreeks belang, van welke aard ook, hebben in de exploitatie van
dergelijke inrichting.

De werkende en plaatsvervangde leden mogen gedurende een
termijn van vijf jaar na de beëindiging van hun mandaat geen functie
uitoefenen in een kansspelinrichting of enig persoonlijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks belang, van welke aard ook, hebben voor zichzelf noch
voor een familielid of een verwant tot in de vierde graad in de
exploitatie van een dergelijke inrichting of in een andere vergunnings-
plichtige activiteit die bedoeld is in deze wet.

Art. 12. Ingeval de voorzitter gedurende meer dan drie maanden
afwezig is of zijn mandaat vacant wordt, wordt hij vervangen door zijn
plaatsvervanger.

Bij verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door een lid
dat de commissie onder haar leden aanwijst.

Art. 13. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie
mogen niet aanwezig zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij zij
een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben of waarbij hun bloed- of
aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en recht-
streeks belang hebben.

Art. 14. De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat samen-
gesteld uit ambtenaren van het ministerie van Justitie.

De Koning bepaalt de organisatie, de samenstelling en de werking
van het secretariaat.

Art. 15. § 1. Voor de uitvoering van haar taken kan de commissie een
beroep doen op deskundigen.

Zij kan een of meer van haar leden of van de personeelsleden van
haar secretariaat belasten met de uitvoering van een onderzoek ter
plaatse. De voorzitter en de leden van de commissie en van het
secretariaat, die ambtenaar zijn en die te dien einde door de Koning zijn
aangewezen, hebben de hoedanigheid van officier van gerechtelijke
politie, hulpofficier van de procureur des Konings, nadat zij de
volgende eed hebben afgelegd : « Ik zweer getrouwheid aan de Koning,
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische
volk. ».

In het kader van de uitoefening van hun functie kunnen zij :

1. op elk ogenblik van de dag of nacht binnentreden in de
inrichtingen, lokalen en vertrekken waar zij voor het vervullen van hun
opdracht toegang moeten hebben; tot de bewoonde lokalen hebben ze
evenwel enkel toegang indien zij redenen hebben om te geloven dat een
inbreuk op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt gepleegd en
mits een voorafgaande toelating van de rechter van de politierechtbank;

2. overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook
alle dienstige vaststellingen doen en eisen dat hen alle documenten
worden overhandigd die nuttig kunnen zijn in het kader van hun
onderzoek;

3. zich door de exploitanten en hun personeel, alsook door de
politiediensten en de administratieve overheidsdiensten alle bijko-
mende inlichtingen doen bezorgen die zij nuttig achten;

4. alle voorwerpen, inzonderheid documenten, stukken, boeken en
kansspelen, in beslag nemen die kunnen dienen als overtuigingsstuk
betreffende een inbreuk op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten of die
nodig zijn om mededaders of medeplichtigen op te sporen;

Art. 11. Pour être nommé et rester membre de la commission, effectif
ou suppléant, il faut :

1. être Belge;

2. jouir de ses droits civils et politiques et être d’une moralité
irréprochable;

3. avoir l’âge de 35 ans accomplis;

4. avoir son domicile en Belgique;

5. Ne pas exercer ou avoir exercé des fonctions dans un établissement
de jeux de hasard ou ne pas avoir ou avoir eu un intérêt personnel,
direct ou indirect pour soi ou pour un parent ou un allié jusqu’au 4e
degré, quelle qu’en soit la nature, dans l’exploitation d’un tel établis-
sement ou dans une autre activité à licence et visée par la présente loi;

6. ne pas être titulaire d’un mandat électif, que ce soit au niveau
communal, provincial, régional ou fédéral;

7. exercer depuis dix ans au moins, une fonction académique,
juridique, administrative, économique ou sociale.

Dans les cinq années qui suivent la fin de leur mandat, les membres
effectifs et suppléants de la commission ne peuvent exercer aucune
fonction dans un établissement de jeux de hasard ou avoir un
quelconque intérêt, direct ou indirect, quelle qu’en soit la nature, dans
l’exploitation d’un tel établissement.

Dans les 5 années qui suivent la fin de leur mandat, les membres
effectifs et suppléants ne peuvent exercer aucune fonction dans un
établissement de jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt
personnel, direct ou indirect pour soi ou par un parent ou un allié
jusqu’au 4e degré, quelle qu’en soit la nature, dans l’exploitation d’un
tel établissement ou dans une autre activité à licence et visée par la
présente loi.

Art. 12. En cas d’absence de plus de trois mois du président, ainsi
qu’en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant.

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par un membre
effectif désigné par la commission en son sein.

Art. 13. Il est interdit aux membres et aux suppléants de la
commission d’être présents lors des délibérations sur des questions qui
présentent un intérêt personnel ou direct pour eux ou pour leurs
parents ou alliés jusqu’au quatrième degré.

Art. 14. La commission est assistée par un secrétariat composé de
fonctionnaires du ministère de la Justice.

Le Roi en détermine l’organisation, la composition et le fonctionne-
ment.

Art. 15. § 1er. Pour l’accomplissement de toutes ses missions, la
commission peut requérir le concours d’experts.

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ainsi qu’un ou
plusieurs des membres de son secrétariat, de procéder à une enquête
sur place. Le président, ainsi que les membres de la commission et du
secrétariat, ayant la qualité d’agent de l’Etat et désignés à cet effet par
le Roi, ont la qualité d’officier de police judiciaire, officier auxiliaire du
procureur du Roi, après avoir prêté le serment suivant : « Je jure fidélité
au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ».

Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent :

1. pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements,
locaux et pièces dont l’accès est nécessaire à l’accomplissement de leur
mission; toutefois, ils n’ont accès aux locaux habités que s’ils ont des
raisons de croire à l’existence d’une infraction à la présente loi et à ses
arrêtés d’exécution et moyennant une autorisation préalable du juge du
tribunal de police;

2. procéder à tous examens, contrôles et auditions ainsi qu’à toutes
les constatations utiles et exiger la communication de tous les
documents pouvant être utiles à leur enquête;

3. se procurer tous les renseignements complémentaires qu’ils jugent
utiles auprès des exploitants et de leur personnel, ainsi qu’auprès des
services de police et des services administratifs de l’Etat;

4. saisir tous les objets, et plus particulièrement les documents, les
pièces, les livres et les jeux de hasard qui peuvent servir de pièce à
conviction concernant une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés
d’exécution ou qui sont nécessaires à la recherche des coauteurs ou des
complices;
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5. een beroep doen op de bijstand van politiediensten.

§ 2. De commissie doet bij de procureur des Konings aangifte van elk
misdrijf waarvan zij kennis heeft.

De inbreuken worden vastgesteld door middel van processen-
verbaal die bewijskracht hebben tot het tegendeel bewezen is.

Wanneer de commissie kennis heeft van een inbreuk op de toepas-
sing en naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, mag zij
eisen dat de politiediensten en administratieve diensten van de Staat,
haar alle bijkomende inlichtingen die zij voor de vervulling van haar
opdracht nodig acht, meedelen binnen de door haar bepaalde termijn
op voorwaarde dat die diensten daarvoor vooraf de toestemming van
de procureur des Konings hebben verkregen.

Art. 16. De commissie moet ieder jaar bij de wetgevende kamers en
bij de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Finan-
ciën, Justitie en Volksgezondheid een verslag over haar werkzaamhe-
den indienen.

Art. 17. Onverminderd artikel 15, § 2, zijn de leden van de
commissie en het secretariaat en de deskundigen om wiens medewer-
king is verzocht, verplicht om de feiten, de handelingen of de
inlichtingen waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis hebben,
geheim te houden zowel tijdens het mandaat als na het verstrijken
ervan.

Inbreuken op deze bepaling worden gestraft met de straffen bepaald
in artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 18. Artikel 327 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 wordt aangevuld met een § 6, luidende :

« § 6. De kansspelcommissie als bedoeld in artikel 9 van de wet van
7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescher-
ming van de spelers, moet de minister van Financiën er onverwijld van
in kennis stellen dat zij bij een orgaan dat zij controleert, concrete
elementen heeft vastgesteld die vermoedelijk wijzen op het bestaan of
op de voorbereiding van een mechanisme, gericht op fiscale fraude; ».

Art. 19. De oprichtings-, personeels- en werkingskosten van de
commissie en haar secretariaat komen volledig ten laste van de houders
van de vergunningen klasse A, B, C en E.

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de
bijdrage van de houders van een vergunning klasse A, B, C en E in de
werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommis-
sie.

De Koning legt aan de wetgevende kamers een ontwerp van wet
voor dat gericht is op de bekrachtiging van het besluit uitgevaardigd ter
uitvoering van het vorige lid.

Art. 20. Op verzoek van de betrokken ministers of van het parle-
ment brengt de commissie advies uit over wetgevende of regelgevende
initiatieven met betrekking tot de in deze wet bedoelde aangelegenhe-
den.

De commissie controleert de toepassing en naleving van deze wet en
haar uitvoeringsbesluiten.

De commissie verleent de vergunningen van de klassen A, B, C, D
en E.

Voor de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
treedt de kansspelcommissie op als controlerende en toezichthoudende
instantie, zoals bedoeld in de artikelen 21 en 22 van deze wet.

De commissie ontvangt klachten op de door de Koning bepaalde
wijze.

Art. 21. De commissie kan :

1. bij gemotiveerde beslissing en op de hierna omschreven wijze een
exploitatievergunning of een andere vergunning uitreiken aan degene
die dergelijke vergunning aanvraagt;

2. bij gemotiveerde beslissing en op de wijze die de Koning bepaalt,
de waarschuwingen uitspreken, de vergunning voor een bepaalde tijd
schorsen of intrekken en een voorlopig of definitief verbod van
exploitatie van een of meer kansspelen opleggen ingeval de bepalingen
van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten niet worden nageleefd.

De betrokkene, die kan worden bijgestaan door zijn raadsman, moet
vooraf door de commissie worden gehoord.

Art. 22. Binnen een maand na haar oprichting, stelt de commissie
haar intern reglement op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën,
Justitie en Volksgezondheid.

5. requérir l’assistance des services de police.

§ 2. La commission dénonce auprès du procureur du Roi toute
infraction dont elle prend connaissance.

Les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font
foi jusqu’à preuve du contraire.

Lorsque la commission prend connaissance d’une infraction en ce qui
concerne l’application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés
d’application, elle peut exiger que les services de police et les services
administratifs de l’Etat lui communiquent tous les renseignements
complémentaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission,
dans le délai qu’elle détermine pour autant que ces services en aient
obtenu l’autorisation préalable du procureur du Roi.

Art. 16. La commission est tenue de faire chaque année rapport de
ses activités aux Chambres législatives et aux ministres de l’Economie,
de l’Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Santé publique.

Art. 17. Sans préjudice de l’article 15, § 2, les membres de la
commission et du secrétariat, ainsi que les experts dont le concours a été
demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseigne-
ments dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions
tant durant le mandat qu’après expiration de celui-ci.

Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à
l’article 458 du Code pénal.

Art. 18. L’article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 est
complété par un § 6, rédigé comme suit :

« § 6. La commission des jeux de hasard visée à l’article 9 de la loi du
7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard
et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le ministre
des Finances lorsqu’elle constate auprès d’un organisme dont elle
assure le contrôle, des éléments concrets permettant de présumer
l’existence ou la préparation d’un mécanisme de fraude fiscale; ».

Art. 19. Les frais d’installation, de personnel et de fonctionnement
de la commission et de son secrétariat sont mis entièrement à la charge
des titulaires de licences de classe A, B, C et E.

Le Roi fixe, par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, la
contribution au frais de fonctionnement, de personnel et de l’installa-
tion de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de
licences de classe A, B, C et E.

Le Roi saisira les chambres législatives d’un projet de loi de
confirmation de l’arrêté pris en exécution de l’alinéa précédent.

Art. 20. A la demande des ministres concernés ou du parlement, la
commission rendra son avis sur toute initiative législative ou réglemen-
taire dans les matières visées par la présente loi.

La commission contrôle l’application et le respect de la présente loi et
de ses arrêtés d’exécution.

La commission octroie les licences de classe A, B, C, D et E.

Pour l’application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux, la commission des jeux de hasard constitue l’autorité de
contrôle et de tutelle au sens des articles 21 et 22 de cette loi.

La commission reçoit les plaintes selon les modalités déterminées par
le Roi.

Art. 21. La commission peut :

1. par décision motivée et selon les modalités définies ci-après,
octroyer une licence d’exploitation ou autre à la personne qui sollicite
une telle licence;

2. par décision motivée et selon les modalités définies par le Roi,
prononcer les avertissements, suspendre pour une durée déterminée ou
retirer la licence et interdire provisoirement ou définitivement l’exploi-
tation d’un ou de plusieurs jeux de hasard en cas de non-respect des
dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.

L’intéressé, qui peut être assisté par son conseil, doit être entendu
préalablement par la commission.

Art. 22. Dans le mois de son installation, la commission établit son
règlement d’ordre intérieur; ce règlement est soumis à l’approbation
des ministres de l’Economie, de l’Intérieur, des Finances, de la Justice et
de la Santé publique.

50043MONITEUR BELGE — 30.12.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



De commissie beraadslaagt slechts dan op geldige wijze, wanneer ten
minste de meerderheid van haar leden aanwezig is. Zij beslist bij
volstrekte meerderheid. Bij staking van de stemmen is de stem van de
voorzitter of bij zijn afwezigheid, van zijn plaatsvervanger doorslagge-
vend.

De plaatsvervangende leden nemen slechts deel aan de beraadsla-
ging als ze een gewoon lid vervangen.

Art. 23. De Koning bepaalt de modaliteiten van de organisatie en de
werking van de commissie.

Art. 24. De commissie ontmoet ten minste eenmaal per jaar de
vertegenwoordigers van de exploitanten, alsmede de vertegenwoordi-
gers van de werknemers van de exploitanten, in een overlegcomité,
waarvan de samenstelling en de werking door de Koning worden
vastgesteld.

HOOFDSTUK III. — Vergunningen

Art. 25. Er bestaan vijf soorten vergunningen :

1. de vergunning klasse A staat voor hernieuwbare periodes van
vijftien jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie
toe van een kansspelinrichting klasse I of casino;

2. de vergunning klasse B staat voor hernieuwbare periodes van
negen jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie
toe van een kansspelinrichting klasse II of speelautomatenhal;

3. de vergunning klasse C staat voor hernieuwbare periodes van vijf
jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van
een kansspelinrichting klasse III of drankgelegenheid;

4. de vergunning klasse D staat, onder de door haar bepaalde
voorwaarden, de houder ervan toe een beroepsactiviteit, van welke
aard ook, uit te oefenen in een kansspelinrichting klasse I of II;

5. de vergunning klasse E staat voor hernieuwbare periodes van tien
jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de verkoop, de
verhuur, de leasing, de levering, de terbeschikkingstelling, de invoer, de
uitvoer en de productie van kansspelen, de diensten inzake onderhoud,
herstelling en uitrusting van kansspelen toe.

Art. 26. De toegekende vergunningen kunnen niet worden overge-
dragen.

Art. 27. Het is een zelfde natuurlijke of rechtspersoon verboden de
vergunningen klasse A, B, C en D enerzijds en de vergunning klasse E
anderzijds rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door bemidde-
ling van een natuurlijke of rechtspersoon te cumuleren.

De houders van een vergunning klasse A, B of C kunnen kansspelen,
bestemd en gebruikt voor de exploitatie van een kansspelinrichting
klasse I, II en III en die als dusdanig werden of worden afgeschreven,
overdragen om niet of onder bezwarende titel, mits voorafgaandelijke
inlichting en toestemming van de commissie.

HOOFDSTUK IV. — Kansspelinrichtingen

Afdeling I. — Kansspelinrichtingen klasse I of casino’s

Art. 28. Kansspelinrichtingen klasse I of casino’s zijn inrichtingen
waarin de door de Koning toegestane al dan niet automatische
kansspelen worden geëxploiteerd en socio-culturele activiteiten zoals
voorstellingen, tentoonstellingen, congressen en horeca-activiteiten
worden georganiseerd.

Art. 29. Het totaal aantal toegestane kansspelinrichtingen klasse I is
beperkt tot 9.

Een kansspelinrichting klasse I kan slechts worden geëxploiteerd op
het grondgebied van de gemeenten Blankenberge, Chaudfontaine,
Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namen, Oostende, Spa en een van
de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na advies
van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, duidt de Koning, bij een in
de Ministerraad overlegd besluit, op basis van de vestigings- en
infrastructuurmogelijkheden, alsook van de sociale impact van de
vestiging van een kansspelinrichting klasse I, de gemeente aan tussen
de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die zich
daarvoor kandidaat hebben gesteld en dit bij een ter post aangetekend
schrijven, gericht aan de minister van Justitie, binnen drie maanden na
de inwerkingtreding van deze wet.

Per gemeente kan slechts één kansspelinrichting klasse I worden
geëxploiteerd. Daartoe zal elke gemeente een concessieovereenkomst
afsluiten met een kandidaat-exploitant.

La commission ne délibère valablement que si la majorité au moins
de ses membres est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de
parité des voix, la voix du président ou, s’il est absent, de son
suppléant, est prépondérante.

Les membres suppléants ne délibèrent que lorsqu’ils remplacent un
membre effectif.

Art. 23. Le Roi détermine les modalités d’organisation et de fonc-
tionnement de la commission.

Art. 24. La commission rencontre au moins une fois par an les
représentants des exploitants, ainsi que les représentants des tra-
vailleurs des exploitants dans un comité de concertation, dont la
composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi.

CHAPITRE III. — Des licences

Art. 25. Il existe cinq classes de licences :

1. la licence de classe A permet, pour des périodes de quinze ans
renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un
établissement de jeux de hasard de classe I ou casino;

2. la licence de classe B permet, pour des périodes de neuf ans
renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un
établissement de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux
automatiques;

3. la licence de classe C permet, pour des périodes de cinq ans
renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un
établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons;

4. la licence de classe D permet, aux conditions qu’elle détermine, à
son titulaire d’exercer une activité professionnelle de nature quelcon-
que dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II;

5. la licence de classe E permet, pour des périodes de dix ans
renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, la vente, la location, la
location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l’importation,
l’exportation, la production, les services d’entretien, de réparation et
d’équipement de jeux de hasard.

Art. 26. Les licences octroyées ne peuvent être cédées.

Art. 27. Il est interdit de cumuler les licences des classes A, B, C et D,
d’une part, et la licence de classe E, d’autre part, dans le chef de la
même personne physique ou morale, que ce soit directement ou
indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre
personne physique ou morale.

Les titulaires d’une licence de classe A, B ou C peuvent céder, à titre
gratuit ou onéreux, des jeux de hasard, destinés et utilisés aux fins de
l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe I, II et III
et qui ont été ou sont amortis en tant que tels moyennant information
et autorisation préalables de la commission.

CHAPITRE IV. — Des établissements de jeux de hasard

Section Ier. — Des établissements de jeux de hasard de classe I
ou casinos

Art. 28. Les établissements de jeux de hasard de classe I sont des
établissements dans lesquels sont exploités les jeux de hasard, automa-
tiques ou non, autorisés par le Roi et dans lesquels sont organisées
parallèlement des activités socio-culturelles, telles que des représenta-
tions, des expositions, des congrès et des activités du secteur horeca.

Art. 29. Le nombre total des établissements de jeux de hasard de
classe I autorisés est limité à 9.

Un établissement de jeux de hasard de classe I ne peut être exploité
que sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine,
Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa ainsi que sur
le territoire d’une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Après avis du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sur
la base des possibilités d’implantation et d’infrastructure ainsi que sur
la base de l’impact social de l’implantation d’un établissement de jeux
de hasard de classe I, le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil
des ministres, la commune, parmi les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale qui ont posé leur candidature par lettre recom-
mandée à la poste adressée au ministre de la Justice dans les trois mois
à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Un seul établissement de jeux de hasard de classe I peut être exploité
par commune. A cette fin, chaque commune conclut une convention de
concession avec le candidat exploitant.
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De Koning kan bij een in de Ministerraad overlegd besluit de
voorwaarden bepalen waaraan de concessieovereenkomst dient te
voldoen.

Art. 30. De commissie moet nagaan of de aanvrager voldoet aan de
in deze wet gestelde voorwaarden.

De commissie kan beslissen vooraf de aanvrager te horen, waarbij
deze laatste door zijn raadsman kan worden bijgestaan.

De aanvrager, die kan worden bijgestaan door zijn raadsman, moet
op verzoek vooraf door de commissie worden gehoord.

Art. 31. Om een vergunning klasse A te kunnen verkrijgen moet de
aanvrager :

1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een
lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon,
die geen vereniging zonder winstoogmerk mag zijn, deze hoedanigheid
naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese
Unie bezitten;

2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke
en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die
beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een
rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun
burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze
die beantwoordt aan de vereisten van de functie;

3. een concessieovereenkomst voorleggen, die met de gemeentelijke
overheid van de gemeente waar de kansspelinrichting klasse I zou
worden gevestigd, gesloten is onder de voorwaarde dat de vergunning
klasse A wordt verkregen;

4. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële
draagkracht en de commissie te allen tijde nauwgezet alle inlichtingen
verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de transparantie van de
exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere
wijzigingen daaromtrent te controleren.

Art. 32. Om houder van een vergunning klasse A te kunnen blijven,
moet de aanvrager :

1. indien het gaat om een natuurlijk persoon die op enigerlei wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een
rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie van een kansspelinrichting
klasse I, te allen tijde op ondubbelzinnige wijze door de commissie
kunnen worden geı̈dentificeerd en bij de commissie gekend zijn;

2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke
personen die op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, persoon-
lijk of door middel van een rechtspersoon deelnemen aan de exploitatie
van een kansspelinrichting klasse I, te allen tijde op ondubbelzinnige
wijze te identificeren en de identiteit van die personen te kennen;

3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar te allen
tijde de mogelijkheid bieden de transparantie van de exploitatie en de
identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere wijzigingen daarom-
trent te controleren.

4. ten laatste één maand na het toekennen van de vergunning
klasse Ahet bewijs leveren dat hij is ingeschreven in het handelsregister
van het arrondissement waar de kansspelinrichting klasse I wordt
uitgebaat, alsook het bewijs leveren dat hij op zijn minst een
bedrijfszetel in hetzelfde arrondissement heeft;

5. de speelzaal op zodanige wijze volledig en strikt scheiden van de
ruimten in het casino die een andere bestemming hebben, alsook van de
voor het publiek toegankelijke ruimten buiten het casino, dat de
kansspelen van buiten de speelzaal niet kunnen worden gezien; het is
de exploitant evenwel toegestaan in de speelzaal een bar of een
restaurant uit te baten of zulks aan een derde die een vergunning
klasse D heeft, toe te vertrouwen.

Art. 33. De Koning bepaalt :

1. de vorm van de vergunning klasse A;

2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten
worden ingediend en onderzocht;

3. de wijze waarop kansspelinrichtingen klasse I moeten werken en
worden beheerd, met dien verstande dat zowel met betrekking tot de
spelverrichtingen als tot de andere activiteiten die de kansspelinrich-
ting uitoefent, een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd;

4. de werkingsregels van de kansspelen;

5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen,
inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem.

Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres
les conditions auxquelles doit répondre la convention de concession.

Art. 30. La commission est chargée de vérifier si le candidat
exploitant satisfait aux conditions prévues par la présente loi.

La commission peut décider d’entendre au préalable le demandeur,
qui peut être assisté par son conseil.

Le demandeur doit, à sa requête, être préalablement entendu par la
commission. Il peut être assisté par son conseil.

Art. 31. Pour pouvoir obtenir une licence de classe A, le demandeur
doit :

1. si c’est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant
d’un Etat membre de l’Union européenne; si c’est une personne morale,
qui ne peut être une association sans but lucratif, avoir cette qualité
selon le droit belge ou le droit national d’un des Etats membres de
l’Union européenne;

2. si c’est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils
et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la
fonction; si c’est une personne morale, chaque administrateur ou gérant
doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d’une
conduite répondant aux exigences de la fonction;

3. présenter une convention de concession conclue, sous la condition
d’obtenir la licence de classe A requise, avec les autorités communales
de la commune dans laquelle l’établissement de jeux de hasard de
classe I s’établirait;

4. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à
tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission
tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence
de l’exploitation et d’identifier l’actionnariat ainsi que les modifications
ultérieures en la matière.

Art. 32. Pour pouvoir rester titulaire d’une licence de classe A, le
demandeur doit :

1. si c’est une personne physique qui participe de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par
l’intermédiaire d’une personne morale, à l’exploitation d’un établisse-
ment de jeux de hasard de classe I, pouvoir être identifié en permanence
et sans équivoque et son identité doit être connue de la commission;

2. mettre la commission en mesure d’identifier en permanence et sans
équivoque et de connaı̂tre l’identité de toutes les autres personnes
physiques qui participent, de quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une per-
sonne morale, à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de
classe I;

3. communiquer à la commission les renseignements permettant à
celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l’exploitation et
d’identifier l’actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la
matière;

4. au plus tard un mois après l’octroi de la licence de classe A,
apporter la preuve qu’il est inscrit au registre de commerce de
l’arrondissement dans lequel l’établissement de jeux de hasard de
classe I est exploité, ainsi que la preuve que celui-ci a son siège social,
ou au moins un siège d’exploitation, dans le même arrondissement;

5. séparer entièrement et rigoureusement la salle de jeux des espaces
ayant une autre affectation à l’intérieur du casino ainsi que des espaces
extérieurs au casino qui sont accessibles au public, en ce sens qu’il ne
peut en aucun cas être possible d’avoir, de l’extérieur de la salle de jeux,
une vue sur les jeux de hasard; l’exploitant est toutefois autorisé à
exploiter un bar ou un restaurant dans la salle de jeux ou d’en confier
l’exploitation à un tiers qui détient une licence de classe D.

Art. 33. Le Roi détermine :

1. la forme de la licence de classe A;

2. les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence;

3. les modalités d’administration et de fonctionnement des établisse-
ments de jeux de hasard de classe I, étant entendu que la comptabilité
des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres
activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de
hasard;

4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;

5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard,
notamment par un système informatique approprié.
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Afdeling II
Kansspelinrlchtingen klasse II of speelautomatenhallen

Art. 34. De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen
zijn inrichtingen waar uitsluitend de door de Koning toegestane
kansspelen worden geëxploiteerd.

Er worden ten hoogste 180 kansspelinrichtingen klasse II toegestaan.

De uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden
krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de
gemeente van vestiging en de uitbater. De beslissing om een dergelijk
convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de
gemeente. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt
gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitings-
uren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtin-
gen klasse II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.

Art. 35. De commissie moet nagaan of de aanvrager voldoet aan de
in deze wet vastgestelde voorwaarden.

De commissie kan beslissen vooraf de aanvrager te horen, waarbij
deze laatste door zijn raadsman kan worden bijgestaan.

De aanvrager, die kan worden bijgestaan door zijn raadsman, moet
op verzoek vooraf door de commissie worden gehoord.

Art. 36. Om een vergunning klasse B te kunnen verkrijgen moet de
aanvrager :

1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een
lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon,
deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat
van de Europese Unie bezitten;

2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke
en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die
beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een
rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun
burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze
die beantwoordt aan de vereisten van de functie;

3. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële
draagkracht en de commissie te allen tijde nauwgezet alle inlichtingen
verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de transparantie van de
exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere
wijzigingen daaromtrent te controleren;

4. ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse II niet gevestigd
wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaat-
sen die vooral door jongeren worden bezocht, plaatsen waar eredien-
sten worden gehouden en gevangenissen;

5. het convenant kunnen voorleggen dat werd gesloten tussen de
kansspelinrichting klasse II en de gemeente waar die inrichting
gevestigd is onder de voorwaarde dat de vergunning van klasse B
wordt verkregen.

Art. 37. Om houder van een vergunning klasse B te kunnen blijven,
moet de aanvrager :

1. indien het gaat om een natuurlijke persoon die op enigerlei wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een
rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie of zorgt voor de huisves-
ting van een kansspelinrichting klasse II, te allen tijde op ondubbelzin-
nige wijze door de commissie kunnen worden geı̈dentificeerd en bij de
commissie gekend zijn;

2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke
personen die op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, persoon-
lijk of door middel van een rechtspersoon deelnemen aan de exploitatie
of zorgen voor de huisvesting van een kansspelinrichting klasse II, te
allen tijde op ondubbelzinnige wijze te identificeren en de identiteit van
die personen te kennen;

3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar te allen
tijde de mogelijkheid bieden de transparantie van de exploitatie en de
identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere wijzigingen daarom-
trent te controleren;

4. ten laatste één maand na het toekennen van de vergunning klasse
B het bewijs leveren dat hij is ingeschreven in het handelsregister van
het arrondissement waar de kansspelinrichting klasse II wordt uitge-
baat, alsook het bewijs leveren dat hij op zijn minst een bedrijfszetel in
hetzelfde arrondissement heeft;

5. de speelzaal op zodanige wijze volledig en strikt scheiden van de
ruimten in de spelinrichting klasse II die een andere bestemming
hebben, alsook van de voor het publiek toegankelijke ruimten buiten de
spelinrichting, dat de kansspelen van buiten de speelzaal niet kunnen
worden gezien; de exploitant mag in de speelzaal geen bar of restaurant

Section II. — Des établissements de jeux de hasard de classe II
ou salles de jeux automatiques

Art. 34. Les établissements de jeux de hasard de classe II sont des
établissements dans lesquels sont exploités exclusivement les jeux de
hasard autorisés par le Roi.

Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe II
autorisés est limité à 180.

L’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II doit
s’effectuer en vertu d’une convention à conclure entre la commune du
lieu de l’établissement et l’exploitant. La décision de conclure une telle
convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune. La
convention détermine où l’établissement de jeux de hasard est établi
ainsi que les modalités, jours et heures d’ouverture et de fermeture des
établissements de jeux de hasard de classe II et qui exerce le contrôle de
la commune.

Art. 35. La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux
conditions fixées par la présente loi.

La commission peut décider d’entendre au préalable le demandeur,
qui peut être assisté par son conseil.

Le demandeur doit, à sa requête, être préalablement entendu par la
commission. Il peut être assisté par son conseil.

Art. 36. Pour pouvoir obtenir une licence de classe B, le demandeur
doit :

1. si c’est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant
d’un Etat membre de l’Union européenne; si c’est une personne morale,
avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d’un des Etats
membres de l’Union européenne;

2. si c’est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils
et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la
fonction; si c’est une personne morale, chaque administrateur ou gérant
doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d’une
conduite répondant aux exigences de la fonction;

3. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à
tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission
tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence
de l’exploitation et d’identifier l’actionnariat ainsi que les modifications
ultérieures en la matière;

4. veiller à ne pas établir l’emplacement de l’établissement de jeux de
hasard de classe II à proximité d’établissements d’enseignement,
d’hôpitaux, d’endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de
prisons;

5. présenter la convention conclue entre l’établissement de jeux de
hasard de classe II et la commune du lieu de l’établissement sous la
condition d’obtenir la licence de classe B requise.

Art. 37. Pour pouvoir rester titulaire d’une licence de classe B, le
demandeur doit :

1. si c’est une personne physique qui participe, de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par
l’intermédiaire d’une personne morale, à l’exploitation ou à l’implan-
tation d’un établissement de jeux de hasard de classe II, pouvoir être
identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être
connue de la commission;

2. mettre la commission en mesure d’identifier en permanence et sans
équivoque et de connaı̂tre l’identité de toutes les autres personnes
physiques qui participent, de quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une per-
sonne morale, à l’exploitation ou à l’implantation d’un établissement de
jeux de hasard de classe II;

3. communiquer à la commission les renseignements permettant à
celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l’exploitation et
d’identifier l’actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la
matière;

4. au plus tard un mois après l’octroi de la licence de classe B,
apporter la preuve qu’il est inscrit au registre de commerce de
l’arrondissement dans lequel l’établissement de jeux de hasard de
classe II est exploité, ainsi que la preuve que celui-ci a son siège social,
ou au moins un siège d’exploitation, dans le même arrondissement;

5. séparer entièrement et rigoureusement la salle de jeux de hasard
des espaces ayant une autre affectation à l’intérieur de l’établissement
de jeux de hasard de classe II ainsi que des espaces extérieurs à
l’établissement de jeux de hasard de classe II qui sont accessibles au
public, en ce sens qu’il ne peut en aucun cas être possible d’avoir, de
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uitbaten, noch zulks aan een derde toevertrouwen.

Art. 38. De Koning bepaalt :

1. de vorm van de vergunning klasse B;

2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten
worden ingediend en onderzocht;

3. de wijze waarop kansspelinrichtingen klasse II moeten werken en
worden beheerd, met dien verstande dat zowel met betrekking tot de
spelverrichtingen als tot de andere activiteiten die de kansspelinrich-
ting uitoefent, een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd;

4. de werkingsregels van de kansspelen;

5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen,
inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem.

Afdeling III. — Kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden

Art. 39. Kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden zijn
inrichtingen waar drank, ongeacht de aard ervan, wordt verkocht voor
gebruik ter plaatse en waarin maximaal twee kansspelen worden
geëxploiteerd.

Art. 40. De commissie moet nagaan of de aanvrager voldoet aan de
in deze wet vastgestelde voorwaarden.

De commissie kan beslissen vooraf de aanvrager te horen, waarbij
deze laatste door zijn raadsman kan worden bijgestaan.

De aanvrager, die kan worden bijgestaan door zijn raadsman, moet
op verzoek vooraf door de commissie worden gehoord.

Art. 41. Om een vergunning klasse C te kunnen verkrijgen moet de
aanvrager indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn
burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze
die beantwoordt aan de vereisten van de functie. Indien het gaat om
een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig
hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een
wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie.

Art. 42. Om houder van een vergunning klasse C te blijven, moet de
aanvrager ten laatste een maand te rekenen van de toekenning van de
vergunning klasse C het bewijs ervan leveren dat hij is ingeschreven in
het handelsregister van het arrondissement waar de kansspelinrichting
klasse III wordt geëxploiteerd.

Art. 43. De Koning bepaalt :

1. de vorm van de vergunning klasse C;

2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten
worden ingediend en onderzocht;

3. de wijze waarop kansspelinrichtingen klasse III moeten werken en
worden beheerd, met dien verstande dat zowel met betrekking tot de
spelverrichtingen als tot de andere activiteiten die de kansspelinrich-
ting uitoefent, een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd;

4. de werkingsregels van de kansspelen;

5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen,
inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem.

Afdeling IV. — Personeel

Art. 44. Elke persoon die gedurende de openingsuren van de
speelzaal binnen een kansspelinrichting klasse I of II enige beroepsac-
tiviteit, van welke aard ook, wenst uit te oefenen die verband houdt
met het spel, moet beschikken over een vergunning klasse D en het
bewijs daarvan, in de vorm van een identificatiekaart, steeds bij zich
hebben.

Art. 45. Om een vergunning klasse D te verkrijgen en te behouden
moet de aanvrager volledig zijn burgerlijke en politieke rechten
genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de
vereisten van de functie.

Art. 46. Het is de personeelsleden verboden om persoonlijk of door
middel van tussenpersonen deel te nemen aan de geëxploiteerde
kansspelen, andere geldelijke of materiële vergoedingen aan te nemen
dan die bepaald in hun arbeidsovereenkomst of aan de spelers en
gokkers enige vorm van lening of krediet toe te staan.

l’extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard;
l’exploitant n’est pas autorisé à exploiter un bar ou un restaurant dans
la salle de jeux ni à en confier l’exploitation à des tiers.

Art. 38. Le Roi détermine :

1. la forme de la licence de classe B;

2. les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence;

3. Les modalités d’administration et de fonctionnement des établis-
sements de jeux de hasard de classe II, étant entendu que la
comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle
des autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de
jeux de hasard;

4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;

5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard,
notamment par un système informatique approprié.

Section III. — Des établissements de jeux de hasard de classe III
ou débits de boissons

Art. 39. Les établissements de jeux de hasard de classe III sont des
établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu’en soit la
nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont
exploités au maximum deux jeux de hasard.

Art. 40. La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux
conditions fixées par la présente loi.

La commission peut décider d’entendre au préalable le demandeur,
qui peut être assisté par son conseil.

Le demandeur doit, à sa requête, être préalablement entendu par la
commission. Il peut être assisté par son conseil.

Art. 41. Pour pouvoir obtenir une licence de classe C, le demandeur
doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d’une
conduite répondant aux exigences de la fonction si c’est une personne
physique. Si le demandeur est une personne morale, chaque adminis-
trateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques
et être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction.

Art. 42. Pour pouvoir rester titulaire d’une licence de classe C, le
demandeur doit, au plus tard un mois après l’octroi de la licence de
classe C, apporter la preuve qu’il est inscrit au registre de commerce de
l’arrondissement dans lequel l’établissement de jeux de hasard de
classe III est exploité.

Art. 43. Le Roi détermine :

1. la forme de la licence de classe C;

2. les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence;

3. les modalités d’administration et de fonctionnement des établisse-
ments de jeux de hasard de classe III, étant entendu que la comptabilité
des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres
activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de
hasard;

4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;

5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard,
notamment par un système informatique approprié.

Section IV. — Du personnel

Art. 44. Toute personne désirant exercer une quelconque activité
professionnelle en rapport avec le jeu dans un établissement de jeux de
hasard de classe I ou de classe II pendant les heures d’ouverture de la
salle de jeux doit être en possession d’une licence de classe D et être, en
permanence, porteuse de la carte d’identification attestant de la
possession de cette licence.

Art. 45. Pour pouvoir obtenir une licence de classe D et en rester
titulaire, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et
politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la
fonction.

Art. 46. Il est interdit aux membres du personnel de prendre part,
personnellement ou par des intermédiaires, aux jeux de hasard
exploités. d’accepter des indemnités financières ou matérielles autres
que celles prévues dans leur contrat de travail ou de consentir aux
joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit.
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Art. 47. De Koning bepaalt :

1. de vorm van de vergunning klasse D en van de bijbehorende
identificatiekaart;

2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten
worden ingediend en onderzocht;

3. welke bekwaamheden en welke getuigschriften nodig zijn om een
vergunning klasse D te verkrijgen.

HOOFDSTUK V. — Verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstel-
ling, invoer, uitvoer, productie, diensten inzake onderhoud, herstelling en
uitrusting van kansspelen

Art. 48. De verkoop, de verhuur, de leasing, de levering, de
terbeschikkingstelling, de invoer, de uitvoer, de productie, de diensten
inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen, kunnen
slechts plaatsvinden na toekenning van een vergunning klasse E.

Art. 49. De commissie moet nagaan of de aanvrager voldoet aan de
in deze wet vastgestelde voorwaarden.

De commissie kan beslissen vooraf de aanvrager te horen, waarbij
deze laatste door zijn raadsman kan worden bijgestaan.

De aanvrager, die kan worden bijgestaan door zijn raadsman, moet
op verzoek vooraf door de commissie worden gehoord.

Art. 50. Om een vergunning klasse E te kunnen verkrijgen moet de
aanvrager :

1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een
lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon,
deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat
van de Europese Unie bezitten;

2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke
en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die
beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een
rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun
burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze
die beantwoordt aan de vereisten van de functie;

3. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële
draagkracht en de commissie te allen tijde nauwgezet alle inlichtingen
verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de transparantie van de
exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere
wijzigingen daaromtrent te controleren.

Art. 51. Indien de aanvrager van een vergunning klasse E een
natuurlijk persoon is die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrecht-
streeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt
aan een activiteit onderworpen aan de toekenning van een vergunning
klasse E, moet hij om houder van die vergunning te kunnen blijven, te
allen tijde op ondubbelzinnige wijze door de commissie kunnen
worden geı̈dentificeerd en bij die commissie gekend zijn.

De aanvrager moet aan de commissie alle inlichtingen verstrekken
die haar te allen tijde de mogelijkheid bieden de transparantie van de
exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere
wijzigingen daaromtrent te controleren.

Art. 52. Elk model van materiaal of van toestel dat met het oog op
het gebruik in een kansspelinrichting klasse I, II en III, is ingevoerd of
vervaardigd binnen de grenzen en voorwaarden vastgesteld in een
vergunning klasse E, moet, teneinde op het Belgische grondgebied te
kunnen worden verkocht of geëxploiteerd, goedgekeurd worden door
de commissie op basis van de controles uitgevoerd door een van de
instanties die vermeld zijn in het tweede lid van onderhavig artikel. Als
bewijs hiervan wordt een vergunning uitgereikt.

De controles die de basis vormen voor de goedkeuring worden
uitgevoerd door :

— hetzij de Metrologische dienst van het ministerie van Economische
Zaken;

— hetzij een orgaan dat hiertoe geaccrediteerd is in het raam van de
wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en
keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria, onder toe-
zicht van de Metrologische dienst;

— hetzij een orgaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
dat voor de vermelde activiteit door de overheid van die andere lidstaat
is erkend.

De controles bij de ingebruikneming en bij het gebruik van het
materiaal of van de toestellen bedoeld in het eerste lid worden
eveneens uitgevoerd door de instanties bedoeld in het tweede lid.

Art. 47. Le Roi détermine :

1. la forme de la licence de classe D et de la carte d’identification qui
l’accompagne;

2. les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence;

3. les aptitudes et les certificats requis pour obtenir une licence de
classe D.

CHAPITRE V. — De la vente, de la location, de la location-financement, de
la fourniture, de la mise à disposition, de l’importation, de l’exportation, de
la production, des services d’entretien, de réparation et d’équipements des
jeux de hasard

Art. 48. La vente, la location, la location-financement, la fourniture,
la mise à disposition, l’importation, l’exportation, la production, les
services d’entretien, de réparation et d’équipements de jeux de hasard,
sont soumis à l’octroi d’une licence de classe E.

Art. 49. La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux
conditions fixées par la présente loi.

La commission peut décider d’entendre au préalable le demandeur,
qui peut être assisté par son conseil.

Le demandeur doit, à sa requête, être préalablement entendu par la
commission. Il peut être assisté par son conseil.

Art. 50. Pour pouvoir obtenir une licence de classe E, le demandeur
doit :

1. si c’est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant
d’un Etat membre de l’Union européenne; si c’est une personne morale,
avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d’un des Etats
membres de l’Union européenne;

2. si c’est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils
et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la
fonction; si c’est une personne morale, chaque administrateur au gérant
doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d’une
conduite répondant aux exigences de la fonction;

3. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à
tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission
tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence
de l’exploitation et d’identifier l’actionnariat ainsi que les modifications
ultérieures en la matière.

Art. 51. Pour pouvoir rester titulaire d’une licence de classe E, si le
demandeur est une personne physique qui participe, de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou
par l’intermédiaire d’une personne morale, à une activité soumise à
l’octroi d’une licence de classe E, il doit pouvoir être identifié en
permanence et sans équivoque et son identité doit être connue de la
commission.

Le demandeur doit communiquer à la commission tous les rensei-
gnements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transpa-
rence de l’exploitation et d’identifier l’actionnariat ainsi que les
modification ultérieures en la matière.

Art. 52. Tout modèle de matériel ou d’appareil dans un établisse-
ment de jeux de hasard de classe I, II ou III, qui est importé ou fabriqué
dans les limites et les conditions fixées par une licence de classe E doit,
en vue de sa mise en vente ou de son exploitation sur le territoire belge,
être agréé par la commission sur la base des contrôles exécutés par une
des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Un
permis est ensuite délivré à titre de preuve.

Les contrôles sur la base desquels cette agréation est délivrée sont
exécutés :

— soit par le service de la Métrologie du ministère des Affaires
économiques;

— soit par un organisme accrédité à cet effet dans le cadre de la loi du
20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes de certification
et de contrôle ainsi que des laboratoires d’essais, sous la supervision du
service de la Métrologie;

— soit par un organisme d’un autre Etat membre de l’Union
européenne reconnu par l’autorité de cet Etat membre pour exécuter ce
type de prestation.

Les contrôles lors de la mise en service et en cours d’utilisation sont
également exécutés par une des instances visées au deuxième alinéa.
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Art. 53. De Koning bepaalt :

1. de vorm van de vergunning klasse E en van die bedoeld in
artikel 52;

2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten
worden ingediend en onderzocht;

3. de procedures betreffende de controle van de kansspelen die aan
de goedkeuring voorafgaan;

4. de werkingsregels van de kansspelen;

5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen,
inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem;

6. het bedrag en de wijze van innen van de vergoedingen betreffende
de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles.

HOOFDSTUK VI. — Maatregelen ter bescherming van spelers en gokkers

Art. 54. § 1. De toegang tot de speelzalen van kansspelin richtingen
klasse I en II is verboden voor personen jonger dan 21 jaar uitgezon-
derd het meerderjarige personeel van kansspelinrichtingen op hun
plaats van tewerkstelling. De deelneming aan kansspelen in kansspel-
inrichtingen klasse III is verboden voor minderjarigen.

§ 2. De toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen klasse I en
II is verboden voor magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van
de politiediensten buiten het kader van de uitoefening van hun
functies.

§ 3. De commissie ontzegt de toegang tot de speelzalen van
kansspelinrichtingen klasse I en II aan :

1. personen die daarom zelf hebben verzocht;

2. personen die in staat van verlengde minderjarigheid zijn ver-
klaard;

3. onbekwaamverklaarden op verzoek van hun wettelijke vertegen-
woordiger of van hun gerechtelijk raadsman;

4. personen aan wie krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van
24 oktober 1934 een verbod is opgelegd bepaalde ambten, beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen, na kennisgeving door het openbaar
ministerie.

§ 4. De commissie ontzegt preventief de toegang tot de kansspelin-
richtingen klasse I en II aan :

1. de te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend
overeenkomstig artikel 487ter van het Burgerlijk Wetboek;

2. de te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend
overeenkomstig artikel 488bis, b) van het Burgerlijk Wetboek;

3. de te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend
overeenkomstig artikel 5 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de
bescherming van de persoon van de geesteszieke.

De preventieve ontzeggingen opgesomd in het eerste lid nemen een
einde wanneer de commissie in kennis is gesteld van de beslissingen
bedoeld in respectievelijk de artikelen 487sexies en 488bis, e), § 1, van het
Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 8, 12 en 30 van de wet van
26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de
geesteszieke.

§ 5. De Koning bepaalt de wijze waarop de toegang tot de
kansspelinrichtingen klasse I en II wordt verboden of ontzegd.

Art. 55. Bij het ministerie van Justitie wordt een systeem van
informatieverwerking betreffende de personen bedoeld in artikel 54
ingesteld.

De doelstellingen van dit systeem zijn :

1° de kansspelcommissie in staat te stellen de bij deze wet toege-
kende opdrachten uit te oefenen;

2° de exploitanten en het personeel van de kansspelinrichtingen in
staat te stellen de naleving te controleren van de ontzegging van
toegang bedoeld in artikel 54.

Art. 53. Le Roi détermine :

1. la forme de la licence de classe E et des permis visés à l’article 52;

2. les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence;

3. les procédures de contrôle des jeux de hasard préalables à
l’agréation;

4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;

5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard,
notamment par un système informatique approprié;

6. le montant et le mode de perception des rétributions relatives aux
contrôles d’agréation de modèle et aux contrôles subséquents.

CHAPITRE VI. — Des mesures de protection des joueurs et des parieurs

Art. 54. § 1er. L’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de
hasard des classes I et II est interdit aux personnes de moins de 21 ans
à l’exception du personnel majeur des établissements de jeux de hasard
sur leur lieu de travail. La pratique des jeux de hasard dans les
établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux mineurs.

§ 2. L’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de
classe I et II est interdit aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et
aux membres des services de police en dehors de l’exercice de leurs
fonctions.

§ 3. La commission prononce l’exclusion des salles de jeu des
établissements de jeux de hasard des classes I et II :

1. des personnes qui l’ont volontairement sollicité;

2. des personnes qui ont été placées sous statut de minorité
prolongée;

3. des incapables, à la demande de leur représentant légal ou de leur
conseil judiciaire;

4. des personnes à qui, conformément à l’arrêté royal n° 22 du
24 octobre 1934, interdiction a été faite d’exercer certaines fonctions,
professions ou activités, après notification par le ministère public.

§ 4. La commission prononce préventivement l’exclusion des établis-
sements de jeux de hasard des classes I et II :

1. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été
introduite conformément à l’article 487ter du Code civil;

2. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été
introduite conformément à l’article 488bis, b), du Code civil;

3. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été
introduite conformément à l’article 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à
la protection de la personne des malades mentaux.

Les interdictions préventives énumérées au premier alinéa prennent
fin lorsque la commission a été avisée des décisions visées respective-
ment aux articles 487sexies et 488bis, e), § 1er, du Code civil et aux
articles 8, 12 et 30 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la
personne des malades mentaux.

§ 5. Le Roi fixe le mode d’interdiction d’accès aux établissements de
jeux de hasard de classe I et II.

Art. 55. Il est créé, auprès du ministère de la Justice, un système de
traitement des informations concernant les personnes visées à l’arti-
cle 54.

Les finalités de ce système sont :

1° de permettre à la commission des jeux de hasard d’exercer les
missions qui lui sont attribuées par la présente loi;

2° de permettre aux exploitants et au personnel des établissements de
jeux de hasard de contrôler le respect des exclusions visées à l’article 54.
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Voor iedere persoon maakt de volgende informatie het voorwerp uit
van een verwerking :

1° de naam en voornamen;

2° de geboorteplaats en -datum;

3° de nationaliteit;

4° het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen of, bij ontstentenis van dit nummer, het nummer van het
paspoort;

5° het beroep;

6° voorzover ze bestaat, de beslissing van ontzegging van toegang tot
de speelzalen van de kansspelinrichtingen uitgesproken door de
kansspelcommissie, de datum en de motivering van deze beslissing.

Tegen betaling van een bijdrage, wordt een vaste on-line toegang tot
alle categorieën van informatie bedoeld in het derde lid verleend aan de
kansspelcommissie.

Bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
bepaalt de Koning het bedrag van de in het vierde lid bedoelde
bijdrage, de beheersregels van het systeem van informatieverwerking
en de nadere regels inzake de informatieverwerking en de toegang tot
het systeem.

Art. 56. Het eerste lid van artikel 487sexies van het Burgerlijk
Wetboek, gewijzigd bij artikel 65 van de wet van 31 maart 1987, wordt
vervangen als volgt :

« De beslissingen waarbij iemand in staat van verlengde minderja-
righeid wordt verklaard, waarbij gelast wordt het ouderlijk gezag te
vervangen door de voogdij of waarbij een nieuwe voogd wordt
benoemd, worden door de griffier ter kennis gebracht van de minister
van Justitie, van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene
in het bevolkingsregister is ingeschreven. ».

Art. 57. 1. Artikel 7, § 4, tweede lid, van de wet van 26 juni 1990
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wordt
gewijzigd als volgt :

« Hij zendt een niet-ondertekend afschrift van het verzoekschrift en
deze beslissing aan de advocaten van de partijen en in voorkomend
geval, aan de wettelijke vertegenwoordiger, de geneesheer-psychiater
en de vertrouwenspersoon van de zieke. ».

2. Artikel 8, § 2, tweede lid, van dezelfde wet wordt gewijzigd als
volgt :

« Hij zendt een niet-ondertekend afschrift van het vonnis aan de
raadslieden, aan de procureur des Konings en, in voorkomend geval,
aan de wettelijke vertegenwoordiger, de geneesheer-psychiater en de
vertrouwenspersoon van de zieke. ».

3. Artikel 30, § 4, tweede lid, van dezelfde wet wordt gewijzigd als
volgt :

« Hij zendt een niet-ondertekend afschrift van het vonnis of kennis-
geving van het ontbreken van een vonnis aan de raadslieden en, in
voorkomend geval, aan de wettelijke vertegenwoordiger, de genees-
heer en de vertrouwenspersoon van de zieke. ».

Art. 58. Niemand mag aan de spelers en de gokkers enige vorm van
lening of krediet toestaan of met hen een geldelijke of materiële
transactie aangaan ter betaling van een inzet of een verlies.
.

De exploitanten van de kansspelinrichtingen zijn verplicht in alle
voor het publiek toegankelijke lokalen op duidelijk leesbare en goed
zichtbare wijze het verbod van kredietverlening, bepaald in het eerste
lid, ter kennis te brengen van hun cliënteel.

De aanwezigheid van geldautomaten in kansspelinrichtingen
klasse I, II en III is verboden.

Pour chaque personne, les informations suivantes font l’objet d’un
traitement :

1° les nom et prénoms;

2° le lieu et la date de naissance;

3° la nationalité;

4° le numéro d’identification visé à l’article 8 de la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques ou, en
l’absence de ce numéro, le numéro du passeport;

5° la profession;

6° s’il échet, la décision d’exclusion des salles de jeu des établisse-
ments de jeux de hasard prononcée par la commission des jeux de
hasard, la date et les fondements de cette décision.

L’accès permanent en ligne à toutes les catégories d’informations
mentionnées à l’alinéa 3 est accordé à la commission des jeux de hasard
contre paiement d’une contribution.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et
après avis de la Commission de la protection de la vie privée le montant
de la contribution visée à l’alinéa 4, les modalités de gestion du système
de traitement des informations, les modalités de traitement des
informations et les modalités d’accès au système.

Art. 56. Le premier alinéa de l’article 487sexies du Code civil,
modifié par l’article 65 de la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la
disposition suivante :

« Les décisions mettant une personne sous régime de minorité
prolongée, ordonnant que l’autorité parentale sera remplacée par la
tutelle ou désignant un nouveau tuteur sont portées par le greffier à la
connaissance du ministre de la Justice, du bourgmestre de la commune
dans le registre de la population de laquelle la personne intéressée est
inscrite.».

Art. 57. 1. L’article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990 relative
à la protection de la personne des malades mentaux, est modifié de la
manière suivante :

« Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux
avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, au
médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade. ».

2. L’article 8, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, est modifié comme
suit :

« Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au
procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au
médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade. ».

3. L’article 30, § 4, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :

« Il envoie une copie non signée du jugement ou la notification de
l’absence de jugement aux conseils et, le cas échéant, au représentant
légal, au médecin et à la personne de confiance du malade. ».

Art. 58. Il est interdit à quiconque de consentir aux joueurs ou aux
parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une
transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une
perte.

Les exploitants des établissements de jeux de hasard sont tenus
d’informer leur clientèle, de manière lisible et bien apparente, dans tous
les locaux accessibles au public, de l’interdiction de consentir un crédit
qui est prévue au premier alinéa.

La présence de distributeurs automatiques de billets de banque est
interdite dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II et III.
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Art. 59. Aan de kansspelen mag alleen worden deelgenomen met
contant betaalde speelpenningen en -fiches, die eigen zijn aan de
spelinrichting en uitsluitend binnen haar muren door haar personeel
worden uitgereikt, of met muntstukken.

Art. 60. Het is verboden kosteloos verplaatsingen, maaltijden, dran-
ken of geschenken aan te bieden aan het cliënteel van kansspelinrich-
tingen klasse I, II en III of zulks te doen onder de marktprijs van
vergelijkbare goederen en diensten.

Art. 61. De Koning neemt maatregelen gericht op de uitwerking van
een deontologische code, de voorlichting van het publiek omtrent de
gevaren inherent aan kansspelen.

In kansspelinrichtingen klasse I, II en III moeten folders met
informatie over gokverslaving, het telefoonnummer van de hulp-
lijn 0800 en adressen van hulpverleners zichtbaar beschikbaar zijn.

Art. 62. In aanvulling op het door artikel 54 bepaalde, is de toegang
tot de speelzalen van kansspelinrichtingen van de klassen I en II is
slechts toegestaan wanneer de betrokken persoon een identiteitsbewijs
voorlegt en de exploitant zijn volledige naam, voornamen, geboorteda-
tum, geboorteplaats, beroep en adres in een register inschrijft.

De exploitant doet de betrokkene dat register ondertekenen.

Een afschrift van het stuk waaruit de identiteit van de speler blijkt,
moet gedurende ten minste tien jaar na zijn laatste deelneming aan een
kansspel worden bewaard.

De Koning bepaalt de wijze waarop de spelers worden toegelaten en
geregistreerd.

Hij bepaalt de voorwaarden inzake toegang tot de registers.

De commissie kan de vergunning klasse II of III intrekken zo dat
register niet of onjuist wordt bijgehouden, alsook ingeval het register
niet aan de over heden wordt medegedeeld, beschadigd raakt dan wel
verdwijnt.

HOOFDSTUK VII. — Strafbepalingen

Art. 63. De daders van de inbreuken op de bepalingen van de
artikelen 4, 8, 26, 27, 46 en 58 worden gestraft met een gevangenisstraf
van zes maanden tot vijf jaar en met een boete van 100 frank tot
100 000 frank of met een van deze straffen alleen.

Art. 64. De daders van inbreuken op de bepalingen van de artike-
len 54, 60 en 62 worden gestraft met een gevangenisstraf van één
maand tot drie jaar en met een boete van 26 frank tot 25 000 frank of met
één van die straffen alleen.

Krijgt dezelfde straf :

1° eenieder die aan de exploitatie van een op grond van deze wet
niet-toegestane kansspelinrichting heeft deelgenomen in de hoedanig-
heid van bankhouder, bestuurder, aangestelde of vertegenwoordiger;

2° eenieder die op welke wijze ook reclame maakt of spelers werft
voor een kansspelinrichting die bij wet is verboden of krachtens de wet
niet uitdrukkelijk is toegestaan, of voor een daarmee vergelijkbare, in
het buitenland gevestigde inrichting.

Art. 65. Voornoemde straffen kunnen worden verdubbeld :

1. bij recidive binnen vijf jaar volgend op een veroordeling krachtens
deze wet of de besluiten tot uitvoering ervan;

2. ingeval de overtreding is gepleegd ten aanzien van een persoon
jonger dan 18 jaar.

Art. 66. Betrokkene kan overeenkomstig artikel 33 van het Strafwet-
boek bovendien uit bepaalde rechten worden ontzet.

Art. 67. Bij elke vorm van overtreding worden het bij het spel
ingezette geld, de daarmee gelijkgestelde papieren, de meubelen, de
instrumenten, het gereedschap en de toestellen gebruikt bij of bestemd
voor de spelen verbeurdverklaard.

Art. 68. De rechter kan de definitieve of tijdelijke sluiting van de
kansspelinrichting bevelen.

Zo de rechter gebruik maakt van de mogelijkheid die hem krachtens
het eerste lid toekomt, moet de commissie de desbetreffende vergun-
ning intrekken.

Art. 69. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, daaronder
begrepen hoofdstuk Vll en artikel 85, zijn van toepassing op de
misdrijven omschreven in deze wet.

Art. 59. Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu’avec des
fiches ou des jetons payés comptant, propres à l’établissement de jeux
de hasard concerné et fournis exclusivement par celui-ci à l’intérieur de
celui-ci, ou encore avec des pièces de monnaie.

Art. 60. Il est interdit de proposer aux clients des établissements de
jeux de hasard des classes I, II et III, des déplacements, des repas, des
boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs aux prix
du marché de biens et de services comparables.

Art. 61. Le Roi prend les mesures relatives à la rédaction d’un code
de déontologie, à l’information du public des dangers inhérents au jeu.

Dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II et III, des
dépliants contenant des informations sur la dépendance au jeu, le
numéro d’appel du service d’aide 0800 et les adresses d’assistants
sociaux doivent être mis à la disposition du public à un endroit visible.

Art. 62. Complémentairement à ce qui est prévu à l’article 54, l’accès
aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et
II n’est autorisé que sur présentation, par la personne concernée, d’un
document d’identité et moyennant l’inscription, par l’exploitant, des
nom complet, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, profession
et de l’adresse de cette personne dans un registre.

L’exploitant fait signer ce registre par la personne concernée.

Une copie de la pièce ayant servi à l’identification du joueur doit être
conservée pendant au moins dix ans à dater de la dernière activité de
jeu de celui-ci.

Le Roi détermine les modalités pratiques d’admission et d’enregis-
trement des joueurs.

Il arrête les conditions d’accès aux registres.

L’absence de tenue ou la tenue incorrecte de ce registre de même que
sa non-communication aux autorités, son altération ou sa disparition
peut entraı̂ner le retrait de la licence de classe II ou III par la
commission.

CHAPITRE VlI. — Dispositions pénales

Art. 63. Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4, 8,
26, 27, 46 et 58 seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou d’une de ces
peines.

Art. 64. Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 54,
60 et 62 seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et
d’une amende de 26 francs à 25 000 francs ou d’une de ces peines.

Sera punie de la même peine :

1° toute personne qui aura participé à la tenue d’un établissement de
jeux de hasard non autorisé par la présente loi en qualité de banquier,
d’administrateur, de préposé ou d’agent dudit établissement;

2° toute personne qui, par tout moyen, fait de la publicité ou s’occupe
du recrutement de joueurs pour un établissement de jeux de hasard
prohibé par la loi ou non explicitement autorisé en vertu de la loi ou
d’un établissement similaire situé à l’étranger.

Art. 65. Les peines précitées peuvent être doublées :

1. en cas de récidive dans les cinq années suivant une condamnation
en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution;

2. lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une personne de
moins de 18 ans.

Art. 66. L’interdiction de l’exercice de certains droits pourra égale-
ment être prononcée conformément à l’article 33 du Code pénal.

Art. 67. Dans tous les cas d’infractions seront confisqués : les fonds
ou effets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et
appareils employés ou destinés au service des jeux.

Art. 68. Le juge peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire
de l’établissement de jeux de hasard.

Dans l’hypothèse de l’application par le juge de la faculté lui réservée
à l’alinéa 1er, la commission est tenue de retirer la licence concernée.

Art. 69. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans
exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux
infractions prévues par la présente loi.
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Art. 70. Natuurlijke personen en bestuurders, zaakvoerders, beheer-
ders, organen, aangestelden en lasthebbers van rechtspersonen zijn
burgerrechtelijk aansprakelijk voor de veroordelingen tot schadever-
goeding, boeten, kosten, verbeurdverklaringen en administratieve
boeten van welke aard ook, die worden uitgesproken wegens overtre-
ding van de bepalingen van deze wet.

Hetzelfde geldt voor vennoten van vennootschappen zonder rechts-
persoonlijkheid wanneer een vennoot, een beheerder, een aangestelde
of een lasthebber de overtreding hebben begaan in het kader van de
activiteiten van de vennootschap. Deze personen zijn hoofdelijk
gehouden tot het voldoen van de veroordelingen bedoeld in het eerste
lid.

Het openbaar ministerie of de burgerlijke partij kunnen de natuur-
lijke personen en de rechtspersonen bedoeld in het eerste en tweede lid
van dit artikel rechtstreeks voor het strafgerecht dagen.

HOOFDSTUK VIII. — Waarborgen en kosten

Art. 71. Met uitzondering van de vergunning klasse D worden de
vergunningen bedoeld in artikel 25 slechts afgeleverd na storting van
een zakelijke waarborg die bestaat uit geld of effecten. De waarborg, die
wordt aangewend bij wanbetaling van de kosten en de uitgaven
bedoeld in de artikelen 19 en 72, moet ten laatste vijf dagen voor
aanvang van de spelverrichtingen bij de Consignatiekas worden
gestort.

Bij wanbetaling van de kosten wordt de waarborg aangewend om de
verschuldigde bedragen te betalen.

Indien tijdens de uitoefening van de activiteiten blijkt dat de
waarborg ontoereikend is om de kosten te dekken, eist de commissie
dat binnen vijf dagen een bijkomend bedrag wordt betaald op straffe
van schorsing van de vergunning tot het tijdstip van storting.

Het bedrag van de waarborg wordt bepaald op :

1. 10 miljoen frank voor een vergunning klasse A;

2. 3 miljoen frank voor een vergunning klasse B;

3. 20 000 frank voor een vergunning klasse C;

4. het bedrag van 1 miljoen frank voor de houders van een
vergunning klasse E die uitsluitend diensten leveren in het raam van
het onderhoud, het herstel of de uitrusting van de kansspelen;

het bedrag van 500 000 frank per aangevangen schijf van 50 toestellen
voor alle andere houders van de vergunning klasse E.

De Koning kan de bedragen van de waarborg bij een in Ministerraad
overlegd besluit wijzigen.

De Koning legt aan de wetgevende kamers, een ontwerp van wet
voor dat gericht is op de bekrachtiging van het besluit uitgevaardigd ter
uitvoering van het vorige lid.

HOOFDSTUK IX. — Opheffings- en begeleidingsmaatregelen

Art. 72. De wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel, gewijzigd
bij de wetten van 19 april 1963 en 22 november 1974, alsook de
uitleggingswet van 14 augustus 1978 worden opgeheven.

Art. 73. Artikel 305 van het Strafwetboek wordt opgeheven.

Art. 74. Artikel 1 van de wet van 15 juli 1960 tot zedelijke
bescherming van de jeugd wordt aangevuld met het volgende lid :

« Deze bepaling is niet van toepassing op kansspelinrichtingen die
zijn toegestaan bij de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. ».

Art. 75. In artikel 2bis van de wet van 11 januari 1993 tot voorko-
ming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld, gewijzigd door de wet van 10 augustus 1998, wordt het 5°
vervangen als volgt :

« 5° de natuurlijke personen of de rechtspersonen die één of meer
kansspelen van klasse I exploiteren, bedoeld in de wet van 7 mei 1999
op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de
spelers. ».

Art. 76. De concessieovereenkomsten die gelden op het ogenblik
van de inwerkingtreding van deze wet tussen de kansspelinrichtingen
klasse I en de gemeenten bedoeld in artikel 29 van deze wet blijven in
voorkomend geval gelden gedurende maximum 20 jaar voor zover
deze kansspelinrichtingen binnen een jaar na de inwerkingtreding van
deze wet voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze wet.

Art. 70. Les personnes physiques ainsi que les administrateurs,
gérants, gestionnaires, organes, préposés ou mandataires de personnes
morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-
intérêts, amendes, frais, confiscations et amendes administratives
quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente
loi.

Il en va de même pour les associés de toutes sociétés dépourvues de
la personnalité civile, lorsque l’infraction a été commise par un associé,
gestionnaire, préposé ou mandataire, dans le cadre des activités de la
société. Ces personnes sont tenues solidairement des condamnations
visées à l’alinéa 1er.

Les personnes physiques et les personnes morales visées aux alinéas
1er et 2 du présent article, pourront être citées directement devant la
juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

CHAPITRE VIII. — Du cautionnement et des frais

Art. 71. A l’exception de la licence de classe D, les licences visées à
l’article 25 ne sont délivrées définitivement qu’après le versement d’une
garantie réelle qui consiste en un cautionnement en numéraire ou en
fonds publics. Cette garantie est destinée à couvrir le défaut de
paiement des frais et dépenses visés aux articles 19 et 72. Ce
cautionnement doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations,
au plus tard cinq jours avant le début des opérations de jeu.

En cas de défaut de paiement des frais, la garantie est amputée des
sommes dues.

Lorsqu’en cours d’activité, la garantie s’avère insuffisante par défaut
de paiement des frais, la commission exige le versement d’un montant
complémentaire dans les cinq jours; à défaut de paiement dans ce délai,
la licence est suspendue jusqu’au moment du versement.

La garantie réelle est fixée à :

1. la somme de 10 millions de francs pour une licence de classe A;

2. la somme de 3 millions de francs pour une licence de classe B;

3. la somme de 20 000 francs pour une licence de classe C;

4. la somme de 1 million de francs pour les détenteurs d’une licence
de classe E qui prestent exclusivement des services d’entretien, de
réparation ou d’équipement de jeux de hasard;

la somme de 500 000 francs belge par tranche, entamée, de
50 appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E.

Le Roi est autorisé à modifier les montants de ces garanties réelles par
arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi saisira les chambres législatives, d’un projet de loi de
confirmation de l’arrêté pris en exécution de l’alinéa précédent.

CHAPITRE IX. — Des mesures abrogatoires et d’accompagnement

Art. 72. La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, modifiée par les
lois des 19 avril 1963 et 22 novembre 1974 est abrogée, de même que la
loi interprétative du 14 août 1978.

Art. 73. L’article 305 du Code pénal est abrogé.

Art. 74. L’article 1er de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation
morale de la jeunesse est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

« Cette disposition n’est pas applicable aux établissements de jeux
autorisés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. ».

Art. 75. A l’article 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchi-
ment de capitaux, modifiée par la loi du 10 août 1998, le 5° est remplacé
par la disposition suivante :

« 5° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou
plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur
les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection
des joueurs. ».

Art. 76. Les conventions de concession qui, au moment de l’entrée
en vigueur de la présente loi, sont conclues entre les établissements de
jeux de hasard de classe I et les communes mentionnées à l’article 29 de
la présente loi restent valables pour une période de 20 ans maximum
pour autant que ces établissements de jeux de hasard se conforment aux
articles de la présente loi dans l’année de son entrée en vigueur.
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HOOFDSTUK X. — Slotbepalingen

Art. 77. De Koning oefent de Hem door deze wet toegekende
bevoegdheden uit op gezamenlijke voordracht van de ministers van
Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën, Volksgezondheid
en Justitie.

Art. 78. De artikelen 9 tot 23 treden in werking de dag waarop zij in
het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

De andere artikelen treden in werking op de datum bepaald door de
Koning.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ‘s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 mei 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Met ‘s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Nota
(1) Zitting 1995-1996 :
Gedr. St. van de Senaat :
1-419 :

Nr. 1. Wetsvoorstel van de heer Weyts.
Zitting 1996-1997 :

Nr. 2. Advies van de Raad van State.
Nr. 3. Amendementen.
Zitting 1997-1998 :

Nrs 4 tot 6. Amendementen.
Nr. 7. Verslag.
Nr. 8. Advies.
Nrs. 9 tot 16. Amendementen.
Zitting 1998-1999 :

Nr. 17. Verslag.
Nr. 18. Tekst aangenomen door de commissie.
Nr. 19. Amendement.
Nr. 20. Concordantietabel.
Nr. 21. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden

aan de Kamer.

Handelingen van de Senaat : 27 en 29 oktober 1998.
Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
1795 :

Nr. 1. Ontwerp overgezonden door de Senaat.
Nrs 2 tot 7. Amendementen.
Nr. 8. Verslag.
Nr. 9. Tekst aangenomen door de commissie.
Nrs 10 tot 12. Amendementen.
Nr. 13. Aanvullend verslag.
Nr. 14. Artikelen gewijzigd door de commissie.
Nr. 15. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden

aan de Senaat.
Gedr. St. van de Senaat :
1-419 :

Nr. 22. Ontwerp geamendeerd door de Kamer.
Nr. 23. Amendementen.
Nr. 24. Verslag.
Nr. 25. Tekst aangenomen door de commissie.
Nr. 26. Amendementen.
Nr. 27. Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van

volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp.
Handelingen van de Senaat : 27 en 30 april 1999.

CHAPITRE X. — Dispositions finales

Art. 77. Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confère la présente loi,
sur la présentation conjointe des ministres de l’Economie, de l’Intérieur,
des Finances, de la Santé publique et de la Justice.

Art. 78. Les articles 9 à 23 entrent en vigueur le jour de leur
publication au Moniteur belge.

Les autres articles entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Note
(1) Session 1995-1996 :
Documents du Sénat :
1-419 :

N° 1. Proposition de loi de M. Weyts.
Session 1996-1997 :

N° 2. Avis du Conseil d’Etat.
N° 3. Amendements.
Session 1997-1998 :

Nos 4 à 6. Amendements.
N° 7. Rapport.
N° 8. Avis.
Nos 9 à 16. Amendements.
Session 1998-1999 :

N° 17. Rapport.
N° 18. Texte adopté par la commission.
N° 19. Amendement.
N° 20. Tableau de concordance.
N° 21. Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre.

Annales du Sénat : 27 et 29 octobre 1998.
Documents de la Chambre des représentants :
1795 :

N° 1. Projet transmis par le Sénat.
Nos 2 à 7. Amendements.
N° 8. Rapport.
N° 9. Texte adopté pa la commission.
Nos 10 à 12. Amendements.
N° 13. Rapport complémentaire.
N° 14. Articles modifiés par la commission.
N° 15. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Documents du Sénat :
1-419 :

N° 22. Projet amendé par la Chambre.
N° 23. Amendements.
N° 24. Rapport.
N° 25. Texte adopté par la commission.
N° 26. Amendements.
N° 27. Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des

réprésentants.
Annales du Sénat : 27 et 30 avril 1999.
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