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Ministerraad van 1 juni 2018
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 juni 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste
minister Charles Michel.
De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Dossiers met betrekking tot Regie der Gebouwen
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met
twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.
Instemming met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van
wet goed dat instemt met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten.
Mobiliteit: nieuw besluit over de spoorwegveiligheidsvergunning, het certificaat en het jaarlijkse
veiligheidsverslag
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit
goed over de spoorwegveiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.
Toebedelingsregels op internationaal en nationaal niveau voor de verplichte voorraden van aardolie en
aardolieproducten in een bevoorradingscrisis
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de maatregelen die in een bevoorradingscrisis gelden voor de toebedeling van
aardolie en aardolieproducten op internationaal en nationaal niveau en voor de billijke bevoorrading van de
beschikbare aardolie en aardolieproducten en de regels voor het aanspreken van de verplichte voorraden
aardolie en aardolieproducten bepaalt.
Schuldomzetting van een deel van de Tunesische terugbetalingsverplichtingen
De ministerraad keurt het voorstel tot schuldomzetting van een deel van de Tunesische
terugbetalingsverplichtingen op in het verleden toegekende staatsleningen goed.
Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en
minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het
kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor
bewakingsopdrachten.
Globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en de activiteiten van het Auditcomité
van de federale overheid
De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Begroting Sophie Wilmès
en minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de conclusies en aanbevelingen in het
globaal verslag over de werking van de interne controle in de federale overheid en van het activiteitenverslag
van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).
Optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden - Tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een
voorontwerp van wet goed over de optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in
moeilijkheden.
Oprichting van het Informatieveiligheidscomité - Tweede lezing
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet over de oprichting van het Informatieveiligheidscomité goed
in tweede lezing en stemt in met een ontwerp van amendement in het kader van de bescherming van
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natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij
De ministerraad stemt op voorstel van minister belast met bestrijding van de fiscale fraude Johan Van
Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters in met een ontwerp van koninklijk besluit dat de eerste
beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
goedkeurt.
Wijzigingen aan de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet en twee
ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
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Dossiers met betrekking tot Regie der Gebouwen
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met
twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.
Het gaat om de volgende dossiers:

de lancering van de renovatie- en restauratiewerken van het gerechtshof Britselei 55 in Antwerpen met het
oog op de herhuisvesting van de Hoven van Beroep, het Parket-generaal, het Arbeidshof, het
Auditoraat-generaal en het Assisenhof, in de markt gezet als een globale aanneming via een openbare
procedure
de huur van de eerste verdieping van het gebouw gelegen aan de Herbesthalerstrasse 325 te 4700 Eupen om
er de diensten voor hypotheekbewaring van de FOD Financiën in onder te brengen voor een periode
van negen jaar
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Instemming met het protocol tot uitbanning van illegale handel in
tabaksproducten
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp
van wet goed dat instemt met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten.
Dit protocol, aangenomen te Seoul op 12 november 2012, heeft als doel alle vormen van illegale handel in
tabaksproducten uit te bannen volgens de voorwaarden van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.
Om die doelstelling te halen, legt het Protocol een reeks algemene verplichtingen vast met betrekking tot tabak,
tabaksproducten en productieapparatuur:

Het aannemen van maatregelen om de toeleveringsketen van de tabaksproducten te beheren: die
maatregelen hebben betrekking op de vergunning voor de productie, de invoer en de uitvoer van de
tabaksproducten alsook van de productieapparatuur, de zorgvuldigheidsvereisten, het vaststellen van een
regeling voor wereldwijd volgen en traceren, het bijhouden van registers, de veiligheids- en
voorzorgsmaatregelen, de verkoop via internet, de rechtenvrije verkoop en de internationale doorvoer.
De internationale samenwerking: deze verplichting omvat met name de informatie-uitwisseling, de technische
en administratieve bijstand, de soevereine gelijkheid en de territoriale integriteit, de wederzijdse rechtshulp en
de uitlevering.
Het verbeteren van de effectiviteit van de overheden en diensten die in elk land bevoegd zijn.
Bovendien legt het protocol vast welke gedragingen als onwettig beschouwd worden en strafbare feiten vormen.
Het behandelt ook kwesties inzake aansprakelijkheid van rechtspersonen, vervolgingen en sancties, betalingen bij
inbeslagneming, vernietiging van illegale producten en speciale opsporingstechnieken.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Mobiliteit: nieuw besluit over de spoorwegveiligheidsvergunning,
het certificaat en het jaarlijkse veiligheidsverslag
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk
besluit goed over de spoorwegveiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks
veiligheidsverslag.
Dit ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe enerzijds het koninklijk besluit van 16 januari 2007 op te heffen en te
vervangen door een nieuw koninklijk besluit, om een aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden weg te werken,
de bepalingen van het besluit in overeenstemming te brengen met Europese verordeningen, de wetgeving ‘only
once’ uit te voeren en de procedureregels voor het bekomen van een veiligheidsvergunning en een
veiligheidscertificaat te vereenvoudigen en te uniformiseren.
Anderzijds heeft het ontwerp als doel het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van de nationale
spoorwegveiligheidsdoelstellingen en -methodes op te heffen, vermits het niet langer nodig is om te voorzien in
nationale spoorwegveiligheidsmethoden, gelet op het bestaan van Europese spoorwegveiligheidsmethoden.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Toebedelingsregels op internationaal en nationaal niveau voor de
verplichte voorraden van aardolie en aardolieproducten in een
bevoorradingscrisis
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de maatregelen die in een bevoorradingscrisis gelden voor de toebedeling van
aardolie en aardolieproducten op internationaal en nationaal niveau en voor de billijke bevoorrading van de
beschikbare aardolie en aardolieproducten en de regels voor het aanspreken van de verplichte voorraden
aardolie en aardolieproducten bepaalt.
Overeenkomstig het internationaal en Europees wettelijk kader, dient België strategische olievoorraden aan te
houden. De finale doelstelling van het beheren en aanhouden van strategische olievoorraden is om deze in te
zetten bij bevoorradingsproblemen of -tekorten, zowel internationaal als nationaal. De maatregelen en regels
waarop de strategische olievoorraden dienen toebedeeld en aangesproken te worden, maken deel uit van het
aardoliecrisisbeleid.
De wettelijke basis voor het aardoliecrisisbeleid wordt gevormd door de wet van 13 juli 1976 houdende
goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, gewijzigd door de wet van 20 juli
2006. In tijden van een oliecrisis, is het nationaal oliebureau belast met de bevoorrading en de verdeling van
aardolie en petroleumproducten.
De belangrijkste doelstelling van het ontwerp is het verduidelijken van de regels voor de internationale en nationale
toewijzing van verplichte voorraden in het geval van een bevoorradingscrisis. De procedure voor het in omloop
brengen en het tijdelijke gebruik van de voorraden en de toewijzingsregels voor degenen die verplichte voorraden
zullen gebruiken, worden erin gepreciseerd.
Het ontwerp specificeert ook de rechtvaardige bevoorradingsvoorwaarden voor geregistreerde oliemaatschappijen.
Ten slotte stelt het de sancties vast die van toepassing zijn bij niet-naleving van deze bepalingen.
Er werd overleg gepleegd over het ontwerp met de sector en de verschillende betrokken partijen. Het wordt ter
advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Schuldomzetting van een deel van de Tunesische
terugbetalingsverplichtingen
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad keurt het voorstel tot schuldomzetting van een deel van de Tunesische
terugbetalingsverplichtingen op in het verleden toegekende staatsleningen goed.
Rekening houdend met de grote economische en politieke uitdagingen waar Tunesië mee geconfronteerd wordt en
in het kader van een constructieve wederzijdse samenwerking tussen Tunesië en België, stemt de ministerraad in
met een schuldomzetting van de vervaldagen van 2017 en 2018 van de nog uitstaande schuld van de
staatsleningen van België aan Tunesië van 10 juli 1990, 19 februari 1991, 10 maart 1998, 6 april 1999, 17
september 1999 en 25 juni 2006.
Door deze schuldomzetting zal de netto actuele waarde van deze vervaldagen met een nominale waarde van
2.991.328,17 euro (kapitaal 2.518.068,46 euro en interesten 473.259,71 euro) omgezet worden in Tunesische
Dinar en aangewend worden in het kader van een programma dat in wederzijds akkoord tussen de Tunesische en
Belgische regering tot stand zal komen.
De Belgische en Tunesische Regering zullen een bilateraal schuldomzettingsakkoord ondertekenen waarin alle
afspraken rond deze SWAP-operatie vastgelegd worden.
De ondertekening van dit bilateraal schuldomzettingsakkoord zal pas gebeuren na de goedkeuring en
inwerkingtreding van het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk
besluit n°42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de Nationale Delcrederedienst en tot machtiging
van de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handelsbetrekkingen, leningen aan
staten en buitenlandse organismen toe te staan, gewijzigd door het koninklijk besluit n°75 van 10 november 1967,
de wet van 10 augustus 1981 en de wet van 13 februari 1990. Dit voorontwerp is goedgekeurd door de
ministerraad.
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Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor
bewakingsopdrachten
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en
minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in
het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor
bewakingsopdrachten.
Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 22 mei 2018 een nieuwe dreigingsanalyse uit.
Het dreigingsniveau werd behouden op niveau 2. Daarnaast blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal
potentiële doelwitten.
De ondersteuning door Defensie blijft op 550 militairen voor een periode van een maand, van 3 juni tot 2 juli 2018.
In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is. De ondersteuning
door Defensie zal in periodieke stappen verder afgebouwd worden in samenspraak met de politie en in functie van
de dreigingsanalyse en de terreinnoden.
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Globaal jaarverslag over de werking van het
internecontrolesysteem en de activiteiten van het Auditcomité van
de federale overheid
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Begroting Sophie
Wilmès en minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de conclusies en
aanbevelingen in het globaal verslag over de werking van de interne controle in de federale overheid en
van het activiteitenverslag van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).
Het activiteitenverslag 2016-2017 is het achtste activiteitenverslag van het Auditcomité sinds zijn officiële start. De
activiteiten van het Auditcomité waren het afgelopen jaar onder meer gericht op de ondersteuning van de Federale
Interne Auditdienst (FIA), het toezicht op de auditactiviteiten, de evaluatie van auditplannen, het beantwoorden van
de jaarverslagen inzake interne controle, het uitvoeren van zijn signaalfunctie en de communicatie met
belanghebbenden. Het huishoudelijk reglement en het charter van het ACFO werden met de oprichting van de
Federale Interne Audit geactualiseerd en opnieuw ter goedkeuring voorgelegd.
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Optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een
zone in moeilijkheden - Tweede lezing
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een
voorontwerp van wet goed over de optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone
in moeilijkheden.
Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt de maatregel ‘ontwrichte
zones’, die is opgenomen in de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit,
werkgelegenheid en relance en in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
De wijzigingen aan de maatregel 'ontwrichte zones' zijn de volgende:

ontslagen ten gevolge van een faillissement worden voortaan ook meegeteld
de gewesten zullen ervoor kunnen kiezen om tot acht kleinere steunzones af te bakenen
de huidige mogelijkheid om tot vier grote steunzones af te bakenen blijft bestaan
werkgevers krijgen meer flexibiliteit met betrekking tot het tijdstip van indienen van het formulier
het wordt mogelijk om de investering te laten verrichten door een andere vennootschap van de groep dan de
vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert
de overgangsmaatregel uit de wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen wordt
ingetrokken
Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer
van volksvertegenwoordigers.
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Oprichting van het Informatieveiligheidscomité - Tweede lezing
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet over de oprichting van het
Informatieveiligheidscomité goed in tweede lezing en stemt in met een ontwerp van amendement in het
kader van de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens.
Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, de Adviesraad voor het sociaal
strafrecht en de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kadert in de uitvoering van de
algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)*.
Ten gevolge van de GDPR, werd de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens afgeschaft. Bijgevolg werd ook de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer afgeschaft en vervangen door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
De sectorale comités worden net als hun bevoegdheden eveneens afgeschaft.
Het voorontwerp voorziet in de oprichting van een onafhankelijk orgaan, het Informatieveiligheidscomité (IVC), dat
bepaalt welke persoonsgegevens onder welke veiligheidsvoorwaarden mogen gedeeld worden. Het IVC bestaat uit
een kamer voor de sociale zekerheid en gezondheid en een kamer voor de federale overheid. Het IVC heeft twee
taken:

het verlenen van beraadslagingen inzake bepaalde mededelingen van persoonsgegevens in de federale
overheid en de sociale en de gezondheidssector, waarbij gewaakt wordt over de basisprincipes van
gegevensbescherming
het bevorderen van gegevensbescherming en informatieveiligheid, onder andere door het opvolgen van de
vorming en werking van de functionarissen voor gegevensbescherming (DPO’s) van de instellingen van
sociale zekerheid en van de overheidsinstellingen en instellingen van de federale overheid
Daarnaast voorziet het voorontwerp in een algemene wettelijke basis voor de oprichting van een datawarehouse
voor datamatching en datamining bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid om aldus fraudefenomenen
efficiënter te bestrijden.
Concreet stelt die de RSZ in staat om:

potentiële fraude sneller en nauwkeuriger te detecteren
complexere dossiers samen te kunnen stellen (met hogere vorderingen)
dossiers sneller en efficiënter te kunnen analyseren (met minder middelen en minder schuldopbouw)
doelmatiger oneerlijke concurrentie in internationale dossiers (sociale dumping) aan te pakken
Die techniek is met name gebruikt in de controle van werven ter plekke.
De ministerraad keurde tevens een ontwerp van amendement goed. Dit amendement heeft als doel de wet van 3
augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale
Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, die de basis vormt van de datawarehouse van de
FOD Financiën, aan te passen aan de GDPR.
Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer
van volksvertegenwoordigers.
Het ontwerp van amendement wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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* Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
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Goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat
en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad stemt op voorstel van minister belast met bestrijding van de fiscale fraude Johan Van
Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters in met een ontwerp van koninklijk besluit dat de eerste
beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
goedkeurt.
In het regeerakkoord nam de regering zich voor de rol van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
(FPIM) te herbekijken door de expertise te versterken, de investeringspolitiek te heroriënteren en de participaties
van de Staat te centraliseren in de schoot van de FPIM. In het kader van deze hervorming werd in de periode
2015-2016 een eerste fase afgerond, waarin twee studies werden uitgevoerd. Uit het rapport van deze studies
volgde onder meer de aanbeveling om een beheersovereenkomst te sluiten tussen FPIM en de Staat, en dit
instrument in de wet te verankeren.
De beheersovereenkomst bevat zeven titels:

Algemene bepalingen
Missie, opdrachten en taken van FPIM
Organisatie van FPIM
Kritieke prestatie-indicatoren en evaluatie
Rapportering
Financiële bepalingen
Slotbepalingen
Vooral de kritieke prestatie-indicatoren vormen een belangrijke vernieuwing.
Het ontwerp bepaalt de datum van inwerkingtreding van de beheersovereenkomst op de datum waarop het
ondertekend wordt. Die ondertekening is voorzien meteen na de goedkeuring door de ministerraad.
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Wijzigingen aan de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 01/06/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet en twee
ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
De ontwerpen werden voorgelegd aan de Europese Commissie. Na de drie maanden durende status quo hadden
de Europese Commissie of de lidstaten geen enkele opmerking bij de ontwerpen. De ontwerpen werden daarnaast
aangepast aan het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het voorontwerp van wet wijzigt de bepalingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers om voornoemde wet meer bepaald
aan te passen aan bepaalde bij de speloperatoren vastgestelde praktijken. Het verhoogt het maximum aantal
kansspelen die in drankgelegenheden mogen worden geëxploiteerd en verbiedt de exploitatie van machines die
niet bij wet zijn toegestaan. De samenstelling van de Kansspelcommissie en de benoemingsvoorwaarden worden
gewijzigd en de sanctiebevoegdheid van de Kansspelcommissie wordt versterkt met het oog op een betere
naleving van de wetgeving inzake kansspelen en een nog grotere bescherming van de spelers.
Bovenop dit voorontwerp keurde de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed:

Het eerste ontwerp omvat verscheidene algemene regels inzake kansspelen en weddenschappen die kunnen
worden voorgesteld via de informatiemaatschappij-instrumenten, alsook de omstandigheden waarin die
kunnen worden voorgesteld, met inbegrip van de regels op het stuk van reclame. Het omvat verscheidene
verplichtingen en voorschriften ten aanzien van de houders van een aanvullende kansspelvergunning op het
stuk van reclame. Die regels hebben als doel de speler beter te beschermen en te voorkomen dat spelers
ertoe worden aangezet om geld te verspillen.
Het tweede ontwerp verbiedt het gebruik van automatische toestellen voor het aanbieden van kaart- of
gezelschapsspelen die de wetgever niet beschouwt als kansspelen in de zin van de wet op de kansspelen,
wegens het recreatieve karakter ervan.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 3, 3bis, 10, 11, 15 tot en met 15/4, 39, 43/4, 43/5 , 43/8, 54, 58,
61 en 62 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen
via informatiemaatschappij-instrumenten
Ontwerp van koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III
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