#150549

OPLEIDING

#WETGEVING EN ADMINISTRATIE

kansspelen en kansspelkantoren: een juridisch kader

€ 100,00 excl. BTW

wat mag en wat mag niet?

omschrijving

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

Een ideale opleiding die ervoor zorgt dat:
U weet wat toegelaten is en niet waardoor uw bestuur correct optreedt rond (il)legale kansspelen
U kent de sancties bij niet-naleving
U op de hoogte bent van de vestigingswetgeving en relevante rechtsspraak
U op de hoogte bent van de mogelijkheden tot aanpak van gokverslaving
Uw bedrijf, organisatie of vereniging de correcte regels mbt kansspelen naleeft

OMSCHRIJVING

Kansspelen vinden we in verschillende vormen terug. De wetgever spreekt over een kansspel wanneer drie elementen aanwezig zijn: een
inzet, winst of verlies en toeval. Dit is een deﬁnitie die een vrij ruime lading dekt. We denken bijvoorbeeld aan bingotoestellen op café,
pokertoernooien, weddenschappen op sportwedstrijden, enz.
Vaak hebben kansspelen een verslavend karakter. Daardoor kunnen er gevaren ontstaan voor de speler. Om de speler te beschermen, kent
België een wettelijk kader, waardoor kansspelen beperkt worden. De kansspelwet van 1999 regelt de kansspelen in België. In principe kennen
we een verbod op kansspelen. Zo kan een vergunning geëist worden, en kunnen de kansspelen beperkt worden. Toch kunnen kansspelen
toegelaten worden in bepaalde situaties.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding richt zich tot volgende doelgroepen:
Lokale besturen
Maatschappelijk werkers die in contact (kunnen) komen met gokverslaafden
Politie en handhaving
Horeca, casino's, verenigingen die activiteiten wensen te organiseren met een kansspelkarakter
Advocaten
...

programma
Wettelijk kader voor kansspelen:
Toegelaten kansspelen:
Welke kansspelen?
Onder welke voorwaarden?
Vestiging: wetgeving en rechtspraak
Bestaande vergunningen:
Welke vergunningen voor welke kansspelen
Aanvraagprocedure
Handhaving, sancties
Preventie verslaving
Praktijkvoorbeelden en vragen van het publiek
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praktisch
1 sessie(s) vanaf donderdag 22/10/2020 - Berchem
LESDATA VOOR BERCHEM VANAF DONDERDAG 22/10/2020
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 22/10/2020

09:30

12:30

LOCATIE

CONTACT

Syntra AB
Borsbeeksebrug 32
2600 Berchem

T: 078 35 39 30
F: 051/268754
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

PRIJSINFO

Deelnemers aan deze opleiding die niet behoren tot de publieke sector of de social proﬁt betalen voor deelname een inschrijvingsrecht van 135
euro excl. BTW.

docent
Meester Marleen Ryelandt was bij de opstart van de wetgeving Kansspelen de juridisch raadgever van het Ministerie van Justitie.
Zij is advocate en sinds 1983 actief aan de Balie te Brugge na haar studie rechten aan de Universiteit te Gent. In 2000 behaalde zij nog een
bijkomende master milieurecht. Na 23 jaar werken in vennootschapsverband, heeft zij een eigen kantoor opgericht in Brugge. Ze
specialiseerde zich o.a. in administratief recht, milieurecht en ruimtelijke ordening.
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