
Bedrag wat jaarlijks per automatisch ontspanningstoestel betaald moet worden 

Categorie Wat hoort er bij Vlaanderen Wallonië Brussel 
A  Bingokast. 1 speelveld boven en 1 onder. In bovenste veld lichten vakjes op, de truc is om de 

balletjes, door middel van duwen tegen de kast, in het onderste veld in de gaten te krijgen die 
corresponderen met de nummers bovenin.  Er wordt gespeeld volgens het bingo‐principe.  

 One‐Ball. De werking is dezelfde als die van de  bingokast alleen mag je maar 1x een bal ‘leggen’ 
en win je als die plaats overeen komt met getal wat in bovenste gedeelte van de kast verlicht is.  

 Elektronische kasten waarmee in natura of in de vorm van prijsbons  uitbetaald wordt na inworp 
van geld, penningen of jetons voor een waarde van ten minste € 6,20.  

De kasten in deze categorie betalen nooit direct uit aan de speler. De gewonnen prijs is meestal af te 
halen bij de eigenaar van de kast. De meest populaire bingo kasten in België (sinds de jaren 1980) zijn 
van het 6‐kaart type. Deze tonen zes kaarten in de kopkast met vaste nummers. Hoe meer geld een 
speler inwerpt wanneer hij een spel start, hoe meer opties verlicht zijn en hoe meer kans hij heeft om te 
winnen.  

€ 3570,00 € 1365,00 € 3570,00 

B Dezelfde elektronische kasten als onder A maar die:  
 Meegenomen worden voor gebruik op beurzen of fora; 
 Gebruikt worden in seizoensgebonden bedrijven. Dat is elk bedrijf wat ten hoogste zes maanden 

open is per jaar, met uitzondering van drankslijterijen. 
Het gaat hier om automaten die recht hebben op een belastingkorting 1/10e  voor de eerste en 1/2e  
voor de tweede categorie.  

€ 1290,00 € 895,00 € 1290,00 

C  Kasten met grijp‐ of duwarm, deze zie je veel op de kermis.  
 Flipperkasten; 
 Automatische kegelspelen, waarbij je kogels of ballen moet gebruiken; 
 Automatische pokerspelen; 
 Automatische ontspanningstoestellen die tegelijkertijd beelden en films projecteren en klank 

verspreiden, zoals bijvoorbeeld de arcadegames (race‐simulaties, vechtspelletjes, etcetera). 

€ 350,00 € 225,00 € 350,00 

D  Jukeboxen; 
 Automatische kegelspelen , waarvoor je schijven nodig hebt; 
 Automatische schietapparaten; 
 Elektrische golf‐, hockey‐, tennis‐, en voetbalspelen; 
 Elektrische balspelen van het merk ‘Base‐ball’, ‘Basket‐ball’, ‘Drop‐ball’, ‘Skee‐ball’, ‘Skee‐fun’, 

‘All‐Star Bowler’ en ‘Ten strike’.  

€ 250,00 € 150,00 € 250,00 

E Alles wat niet tot categorie A, B, C of D behoort.  € 150,00 € 100,00 € 150,00 
 


