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STERKE TOENAME INTERNETGOKKERS

ONLINE GOKKEN  
MET VALSE NAAM  
IS DOODEENVOUDIG 
BRUSSEL - Wie op de 
lijst staat van personen 
die worden uitgesloten 
tot kansspelen, kan toch 
zonder veel problemen 
online verder blijven 
gokken. In ons land 
spelen volgens de Kans-
spelcommissie ongeveer 
100.000 mensen onder 
een valse naam op het 
internet. Ondertussen 
blijft het aantal online 
gokkers verontrustend 
snel stijgen.

Sinds 1 januari 2011 heeft België een 
nieuwe wet op de kansspelen. Door 
die wet kwamen ook de wedden-
schappen, de mediaspelen en het 
internetgokken onder de controle 
van de Kansspelcommissie. 
Er werden reeds 59.000 spelers ge-
registreerd op een van de 41 legaal 
vergunde goksites zoals Napoleon 
Games en Unibet. Op dit moment 
schat de Kansspelcommissie het 
aantal onlinegokkers al op 800.000. 
Meer dan 1 op 10 van hen doet dat 
onder een valse naam. 
Van die 100.000 valsspelers staan er 
ongetwijfeld velen op de Epis-lijst, 
die is opgericht om te voorkomen 
dat kwetsbare mensen toch wor-
den blootgesteld aan kansspelen. 
Al wie in het systeem zit van col-
lectieve schuldbemiddeling komt 
automatisch op de lijst, net zoals 
alle magistraten en politieagenten. 
25.000 mensen die kampen met een 
verslaving hebben zich er vrijwillig 
op gezet. Anderen komen er terecht 
op vraag van een derde, zoals een 
ouder. Ondertussen bevat die Epis-

lijst 260.000 namen. “Waardoor 
ons land het best tegen gokken 
beschermde land is”, zegt Marc 
Callu van de Kansspelcommissie.

Lekke lijst
Alleen lijkt het een fluitje van een 
cent om die controle te omzeilen. 
Dat bewees eindejaarsstudent 
journalist Tom Van Assche voor 
zijn eindwerk aan de Thomas 
More-hogeschool in Mechelen. 
“Ik probeerde me aan te melden 
op alle 41 legale goksites op naam 
van iemand die zeker op die zwarte 
lijst staat”, zegt de onderzoeker. ‘Er 
was er niet één waar dat niet lukte. 
Ook om een voetbalweddenschap te 
plaatsen met het spelletje Scooore 
van de Nationale Loterij lukte dat 
moeiteloos. Enkel in echte casino’s 
raakte ik met die naam niet binnen.’
“Het probleem is dat wij die valse 
accounts niet kunnen herkennen”, 
zegt Peter Naessens van de Kans-
spelcommissie. “De reden hiervoor 
is dat de overheid ons nog altijd geen 
toelating geeft tot het rijksregister. 

Het aantal online gokkers blijft verontrustend snel stijgen. HBvL

Het Koninklijke Besluit daartoe ligt 
al een jaar klaar maar de overheid 
laat het liggen.”

Gevaar voor toekomst
Ondertussen blijft het aantal online 
gokkers sprongsgewijs toenemen. 
Vorig jaar waren er 600.000, dit 
jaar al 800.000, schat Peter Naes-
sens. Volgens hulpverleners kampt 
14 procent van de spelers met een 
verslavingsprobleem en loopt 42 
procent een risico om verslaafd te 
raken.
“Nu er ook op de tablet en de mo-
biele telefoon kan gegokt worden, 
breng je toekomstige generaties 
in gevaar”, aldus Peter Naessens. 
“Zelfs al is het gokken legaal ge-
regeld en wordt het gecontroleerd 
door de overheid, dan nog moet 
er iets gebeuren om bijvoorbeeld 
de reclame in te perken. Het kan 
immers niet dat gokken de belang-
rijkste economische activiteit van 
een land wordt.’”

Geert NEYT

Reddingswerkers dragen 
het lichaam weg van een 
achtjarig kind dat omkwam 
bij de instorting. Foto’s EPA/AFP

Twee doden bij 
gasexplosie in 
flatgebouw 
nabij Parijs
PARIJS- Bij een explosie in 
een flatgebouw in Rosny-
sous-Bois, bij Parijs, zijn 
gisteren minstens twee 
doden gevallen. Het gaat 
om een kind van acht en 
een tachtigjarige vrouw. 

Een 150-tal hulpverleners 
zochten met honden naar 
overlevenden. Ze konden 
twaalf  gewonden bevrijden, 
van wie er vier kritieke zijn. 
Zes personen waren gisteren 
nog vermist.
De explosie blies het gebouw 
op in de lengte, waardoor het 
interieur van de appartemen-
ten zichtbaar werd. De ont-
ploffing is wellicht het gevolg 
van een gaslek. 

Belga

Het Nederlandse en het Belgische koningspaar. Foto ISO

Filip en Mathilde vieren 200 
jaar Nederland in Maastricht
MAASTRICHT - In Maastricht 
werd zaterdag de 200ste ver-
jaardag van het Koninkrijk der 
Nederlanden gevierd. Ook ko-
ning Filip en koningin Mathilde 
waren van de partij.
In de Nederlands-Limburgse 
hoofdstad werd onder het motto 
‘Hello World’ aandacht besteed 
aan Nederland in de wereld en 
aan de gezamenlijke geschiede-
nis met België, Luxemburg en 
Duitsland. Behalve het Belgi-
sche koningspaar waren ook de 
groothertog en groothertogin 

van Luxemburg en de Duitse 
Bondspresident Joachim Gauck 
uitgenodigd om feest te vieren 
met de Nederlandse koning 
Willem-Alexander en koningin 
Máxima. Het gezelschap ont-
moette elkaar in het stadhuis 
waarna ze op de Markt een 
mode- en muziekspektakel beke-
ken. Daarna trok het gezelschap 
naar het Vrijthof Theater voor 
een een congres over Nederland 
en het buitenland en genoten de 
royals van het culinaire festijn 
Preuvenemint.  Belga

Ice Bucket Challenge leverde reeds 
123.000 euro op voor ALS Liga België
BRUSSEL - De ‘Ice Bucket Challenge’ heeft sedert 12 augustus voor-
lopig al 123.000 euro opgeleverd aan de ALS Liga België. Dat maakte 
de vzw zondagavond bekend op haar website. 

De actie, die de spierziekte 
onder de aandacht wil brengen 
en vooral op het internet uit-
groeide tot een hype, komt voor 
de ALS Liga als een geschenk 
uit de hemel. Nooit eerder in 
het bijna 20-jarige bestaan van 
de ALS Liga België kende een 
actie een dergelijke verspreiding 
en omvang. Ter vergelijking: in 
dezelfde periode vorig jaar (12 
tot 31 augustus) bedroeg de 

fondsenwerving 8.000 euro.
Het totale cijfer voor België is nog 
niet bekend. Op 6 september om 
10.45 uur volgt in Middelkerke 
een “reuze en verrassende Ice 
Bucket Challenge als vervolg”. 
Bij de actie nomineren mensen 
mekaar om een emmer ijswater 
over hun hoofd gieten en een 
bedrag te storten om zo aandacht 
te vragen voor de dodelijke spier-
ziekte ALS. Belga


