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Interpellatie van de h. Minet: Gokspelen
De h. Minet geeft aan dat gokspelen gevaarlijk zijn en de volksgezondheid in gevaar brengen. Talrijke
spelers kunnen hun gokgedrag niet aan, wat leidt tot sociale, familiale, financiële of juridische problemen.
De Hoge Raad voor de Gezondheid heeft een wetenschappelijk advies uitgevaardigd waarin wordt
aangegeven dat gokkers erg gevoelig zijn voor omgevingsfactoren en er structurele maatregelen nodig zijn
om het aanbod in te perken. In de pers werd gemeld dat er bij een controle van 7 horecazaken en 4 speelzalen tijdens het afgelopen weekend een twaalftal inbreuken werd vastgesteld, waaronder de aanwezigheid
van minderjarigen in speelzalen. In Ukkel beschikken 47 cafés of gokinrichtingen over een vergunning van de
Kansspelcommissie.
De h. Minet wenst meer informatie over eventuele sensibiliseringscampagnes van het college in dit
domein. Hoeveel belasting werd er voor dergelijke inrichtingen ontvangen? Moet het tarief verhoogd worden om ontradend te werk te gaan? Beschikken de dienst Sociale Actie en het OCMW over middelen om
gokverslaafden te helpen?
De voorzitter antwoordt dat het college dit probleem ernstig neemt. Het bestuur heeft tot op heden
nog geen bijzondere schade vastgesteld door gokspelen. De sociale diensten contacteren gespecialiseerde
instellingen zodra gokproblemen worden opgemerkt omdat zij hiervoor het beste geplaatst zijn.
Hij is geen voorstander van nog meer gokinrichtingen maar de gemeente heeft niet het recht om
dergelijke inrichtingen te verbieden. In Ukkel is het aanbod nog redelijk beperkt. Het college overweegt een
herziening van het reglement en de invoering van een ontradende belasting, net zoals met de phoneshops is
gebeurd. Hij heeft onlangs een controleactie van de politie, de FAVV en de sociale inspectie bijgewoond,
waarbij werd vastgesteld dat er verschillende illegalen in onmenselijke omstandigheden tewerkgesteld werden.
Het college blijft waakzaam in dit domein en zal meewerken aan sensibiliseringscampagnes van gewestelijke en federale instellingen.
De h. Minet wijst op de discrete aard van dit ziektebeeld omdat de symptomen niet zichtbaar zijn
zoals bij alcohol of drugs. Er moet aldus preventief gewerkt worden, via publicaties in de Wolvendael en
conferenties/debatten.

