
Titel IV Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 
 
 

Hoofdstuk I Belastbare toestellen 
 
 

Artikel 76 
 

§ 1 Een jaarlijkse forfaitaire belasting wordt geheven op de automatische toestellen dienende 
tot ontspanning, opgesteld op de openbare weg, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen 
of in private kringen, ongeacht of de toegang tot deze kringen al dan niet onderworpen is aan 
bepaalde formaliteiten.  

§ 2 Wordt als automatisch beschouwd: elk toestel dat een mechanisch, elektrisch of 
elektronisch onderdeel bevat, dienstig voor het op gang brengen, de werking, of voor de 
bediening ervan, en waarvan de start veroorzaakt wordt door het inbrengen van een geldstuk, 
van een penning of door gelijk welk ander middel dat hiervoor in de plaats komt.  

Artikel 77 
 

GEWESTELIJKE FISCALE BEPALINGEN  

  

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  

Vallen echter niet onder toepassing van deze titel, de toestellen waarvan het bezit reeds 
onderworpen is aan een ten bate van het Rijk gevorderde belasting of taks, evenals de 
toestellen die in de daartoe bestemde lokalen uitsluitend ter beschikking staan van de 
jeugdbewegingen, kostgangers van tehuizen voor bejaarden of van gepensioneerden of van in 
ziekenhuizen opgenomen personen.  

Wat het Brussels Hoofdstedelijk gewest betreft, vallen toestellen die samen uitgebaat worden 
door de inrichter van casinospelen, als bedoeld in artikel 45, niet onder de toepassing van deze 
titel. 

-------------------- 
Gewijzigd bij art. 3, Ord. Br. H. R. 20.12.2002 (B.S. 26.02.2003), 
met ingang van 01.01.2003. 
  

VLAAMS GEWEST  

Vallen echter niet onder toepassing van deze titel, de toestellen waarvan het bezit reeds 
onderworpen is aan een ten bate van het Rijk gevorderde belasting of taks, evenals de 



toestellen die in de daartoe bestemde lokalen uitsluitend ter beschikking staan van de 
jeugdbewegingen, kostgangers van tehuizen voor bejaarden of van gepensioneerden of van in 
ziekenhuizen opgenomen personen.  

Voor wat het Vlaams Gewest betreft vallen niet onder toepassing van deze titel, de toestellen, 
die samen uitgebaat worden door de inrichter van casinospelen zoals bedoeld in artikel 45. 

-------------------- 
Gewijzigd bij art. 18, D Vl. R. 22.12.1995 (B.S. 30.12.1995), 
met ingang van 01.01.1996. 
  

WAALS GEWEST  

Vallen echter niet onder toepassing van deze titel, de toestellen waarvan het bezit reeds 
onderworpen is aan een ten bate van het Rijk gevorderde belasting of taks, evenals de 
toestellen die in de daartoe bestemde lokalen uitsluitend ter beschikking staan van de 
jeugdbewegingen, kostgangers van tehuizen voor bejaarden of van gepensioneerden of van in 
ziekenhuizen opgenomen personen. 

De automatische kansspeltoestellen die zich in een kansspelinrichting klasse I bevinden in de 
zin van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming 
van de spelers, en die in dat opzicht onderworpen zijn aan de belasting op de spelen en de 
weddenschappen volgens wat bepaald is bij artikel 45, vallen evenmin onder deze titel. 

-------------------- 
Gewijzigd bij art. 8, D 18.12.2003 (B.S. 06.02.2004)  
met ingang vanaf aanslagjaar 2003. 
  

Hoofdstuk II Belastingschuldigen 
 
 

Artikel 78 
 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het toestel. Nochtans, in geval van niet-
betaling, wordt de persoon die als uitbater van lokalen of andere plaatsen bedoeld bij artikel 
76, toelaat hierin het toestel op te stellen, als belastingschuldige beschouwd.  
 
 

Hoofdstuk III Bedrag van de belasting 
 
 

Artikel 79 
 



§ 1. De toestellen worden volgens hun type ingedeeld in vijf categorieën, respectievelijk 
aangeduid door de symbolen A, B, C, D en E.  

§ 2. De categorie waarin een bepaald type van toestel moet worden gerangschikt, wordt door 
de Koning bepaald, na raadpleging van de betrokken beroepsverenigingen. Voor de 
rangschikking van een toestel wordt rekening gehouden met zijn rendabiliteit, de aard van het 
aangeboden spel en de menigvuldigheid van de inzet, met dien verstande, dat de toestellen die 
uitsluitend als automatische platenspelers dienen, niet hoger mogen worden gerangschikt dan 
in de categorie D. 

§ 3. Alvorens hij in België overgaat tot de opstelling, de verkoop of de verhuring van een bij 
artikel 76 bedoeld toestel, is de invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of onrechtstreeks 
als dusdanig optreedt, gehouden bij de Minister van Financiën aangifte te doen van elk model 
van toestel. Indien geen dergelijke aangifte wordt gedaan, wordt het toestel ambtshalve 
gerangschikt in categorie A.  

De directeur-generaal der directe belastingen bepaalt het model van de aangifte bedoeld in het 
vorige lid. Deze aangifte dient te worden gestaafd met een foto van het toestel of een 
gelijkaardig document. 

-------------------- 
§§ 1 en 2 vervangen bij art. 8, 1° KB 22.08.1980 (B.S.,  
02.09.1980), met ingang van het aanslagjaar 1981. 
§ 3 ingevoegd bij art. 5, W 24.12.1976 (B.S., 28.12.1976, 
err., B.S., 14.01.1977, 21.01.1977 en 03.02.1977), met  
ingang van het aanslagjaar 1977 en gewijzigd bij art.  
8, 2°, KB 22.08.1980 (B.S., 02.09.1980), met ingang van 
het aanslagjaar 1980. 

  

GEWESTELIJKE FISCALE BEPALINGEN  

A. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

§ 1. De toestellen worden volgens hun type ingedeeld in vijf categorieën, respectievelijk 
aangeduid door de tekens A, B, C, D en E.  

§ 2. De hierna omschreven automatische ontspanningstoestellen worden respectievelijk 
gerangschikt in de categorieën A, B, C, D en E, zoals bedoeld in § 1 :  

1° in de categorie A :  

a. de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk « Bingo » genaamd, waarvan 
het spel erin bestaat verscheidene ballen of kogels in de op het horizontaal vlak van het toestel 
gemaakte gaten te plaatsen met het doel, naargelang van het type van toestel, op het paneel 
van het verticaal vlak verscheidene cijfers of tekens op een horizontale, verticale of diagonale 
lijn of in een bepaalde zone te belichten;  

b. de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk « Oneball » genaamd, waarvan 
het spel erin bestaat op het horizontaal vlak van het toestel een bal of kogel te plaatsen in een 



der gaten dat hetzelfde cijfer draagt als het cijfer dat op het paneel van het verticaal vlak 
verlicht is;  

c. de automatische ontspanningstoestellen, inbegrepen de ze bedoeld sub 3° tot 5° hierna, die 
aan de speler of gebruiker toelaten, zelfs toevallig, tenminste het bedrag van de gedane inzet 
in specie of in de vorm van penningen terug te winnen en/of prijzen te winnen, in natura of in 
de vorm van premiebons, met een handelswaarde van ten minste 6,20 EUR;  

2° in de categorie B :  

de automatische ontspanningstoestellen bedoeld sub 1°, letter c, wanneer zij onderworpen zijn 
aan de verminderde belasting, zoals bedoeld in artikel 81;  

3° in de categorie C :  

a. de automatische kranen met grijp- of duwarm;  

b. de elektrische biljarten met vaste inzet, gewoonlijk « Pin-Ball », « Flipper » of « Flip-
Tronic » genaamd, waarvan het spel erin bestaat ballen of kogels te lanceren die, door hun 
aanraking met sommige hinderpalen, welke zich op het horizontaal vlak van het toestel 
bevinden, op het paneel van het verticaal vlak het resultaat van het spel zichtbaar maken in de 
vorm van punten, tekens of afbeeldingen;  

c. de automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik van 
ballen of kogels vereisen;  

d. de automatische pokerspelen, gewoonlijk « Jolly Joker » genaamd;  

e. de automatische ontspanningstoestellen die simultaan films of beelden projecteren en klank 
verspreiden;  

f) de automatische behendigheidsspelen waarbij op het scherm personages met een menselijk 
of dierlijk uitzicht verschijnen die elkaar kunnen kwetsen, doden of vernietigen in een niet-
sportief gevecht; 

4° in de categorie D :  

a. de automatische platenspelers, gewoonlijk « Juke-Box » genaamd, welke uitsluitend 
muziek verspreiden, zelfs in dien ze op afstand in werking worden gesteld;  

b. de automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik van 
schijven vereisen;  

c. de automatische schietapparaten;  

d. de elektrische golf-, hockey-, tennis- en voetbalspelen, het elektrisch balspel van het model 
« Spinner », alsmede de elektrische toestellen van het model « Base-ball », « Basketball », « 
Drop-ball », « Skee-ball », « Skeefun », « All-Star Bowler », « Ten Strike »;  



e. ieder elektrisch biljart deel uitmakend van het normaal op foren en kermissen ingericht 
competitiespel, gewoonlijk « Bumper » genaamd;  

5° in de categorie E :  

alle automatische ontspanningstoestellen die ter uitvoering van § 3 bij de Minister van 
Financiën werden aangegeven en die niet in een van de categorieën A tot D zijn gerangschikt. 

Wanneer technische, economische of sociale omstandigheden het vereisen, kan de categorie 
waarin een type toestel gerangschikt moet worden, worden vastgesteld of gewijzigd door de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, na raadpleging van de betrokken beroepsverenigingen. 
Voor de rangschikking van een toestel wordt rekening gehouden met zijn rendabiliteit, de 
aard van het aangeboden spel en de menigvuldigheid van de inzet, met dien verstande, dat de 
toestellen die uitsluitend als automatische platenspelers dienen, niet hoger mogen worden 
gerangschikt dan de categorie D.  

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal een ontwerp van ordonnantie tot bevestiging van 
de besluiten genomen ter uitvoering van het tweede lid aanhangig maken bij het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement, onmiddellijk indien het verenigd is, in het tegenovergestelde geval 
vanaf de opening van zijn volgende zitting. 

§ 3. Alvorens hij in België overgaat tot de opstelling, de verkoop of de verhuring van een bij 
artikel 76 bedoeld toestel, is de invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of onrechtstreeks 
als dusdanig optreedt, gehouden bij de Minister van Financiën aangifte te doen van elk model 
van toestel. Indien geen dergelijke aangifte wordt gedaan, wordt het toestel ambtshalve 
gerangschikt in categorie A.  

De directeur-generaal der directe belastingen bepaalt het model van de aangifte bedoeld in het 
vorige lid. Deze aangifte dient te worden gestaafd met een foto van het toestel of een 
gelijkaardig document. 

-------------------- 
§§ 1 en 2 vervangen bij art. 8, 1° KB 22.08.1980 (B.S.,  
02.09.1980), met ingang van het aanslagjaar 1981 (bij  
art. 8, A en B, O 06.03.2008 (B.S., 01.04.2008), met  
ingang van aanslagjaar 1981). 
§ 2 gewijzigd bij art. 8, C, O 06.03.2008 (B.S.,  
01.04.2008), met ingang van 01.01.1997; bij art. 8, D,  
O 06.03.2008 (B.S., 01.04.2008), met ingang van  
01.01.2002; en bij art. 8, E, O 06.03.2008 (B.S.,  
01.04.2008), met ingang van 01.01.2008. 
§ 3 ingevoegd bij art. 5, W 24.12.1976 (B.S., 28.12.1976, 
err., B.S., 14.01.1977, 21.01.1977 en 03.02.1977), met  
ingang van het aanslagjaar 1977 en gewijzigd bij art.  
8, 2°, KB 22.08.1980 (B.S., 02.09.1980), met ingang van 
het aanslagjaar 1980. 

B. VLAAMS GEWEST 

§ 1. De toestellen worden volgens hun type ingedeeld in vijf categorieën, respectievelijk 
aangeduid door de tekens A, B, C, D en E.  



§ 2. De hierna omschreven automatische ontspanningstoestellen worden respectievelijk 
gerangschikt in de categorieën A, B, C, D en E, zoals bedoeld in § 1 : 

1° in de categorie A : 

a. de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk « Bingo » genaamd, waarvan 
het spel erin bestaat verscheidene ballen of kogels in de op het horizontaal vlak van het toestel 
gemaakte gaten te plaatsen met het doel, naargelang van het type van toestel, op het paneel 
van het verticaal vlak verscheidene cijfers of tekens op een horizontale, verticale of diagonale 
lijn of in een bepaalde zone te belichten; 

b. de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk « One-ball » genaamd, waarvan 
het spel erin bestaat op het horizontaal vlak van het toestel een bal of kogel te plaatsen in een 
der gaten dat hetzelfde cijfer draagt als het cijfer dat op het paneel van het verticaal vlak 
verlicht is; 

c. de automatische ontspanningstoestellen, inbegrepen deze bedoeld sub 3° tot 5° hierna, die 
aan de speler of gebruiker toelaten, zelfs toevallig, tenminste het bedrag van de gedane inzet 
in specie of in de vorm van penningen terug te winnen en/of prijzen te winnen, in natura of in 
de vorm van premiebons, met een handelswaarde van ten minste 6,20 euro; 

2° in de categorie B : 

de automatische ontspanningstoestellen bedoeld sub 1°, letter c, wanneer zij onderworpen zijn 
aan de verminderde belasting, zoals bedoeld in artikel 81; 

3° in de categorie C : 

a. de automatische kranen met grijp- of duwarm; 

b. de elektrische biljarten met vaste inzet, gewoonlijk « Pin-Ball », « Flipper » of « Flip-
Tronic » genaamd, waarvan het spel erin bestaat ballen of kogels te lanceren die, door hun 
aanraking met sommige hinderpalen, welke zich op het horizontaal vlak van het toestel 
bevinden, op het paneel van het verticaal vlak het resultaat van het spel zichtbaar maken in de 
vorm van punten, tekens of afbeeldingen; 

c. de automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik van 
ballen of kogels vereisen; 

d. de automatische pokerspelen, gewoonlijk « Jolly Joker » genaamd; 

e. de automatische ontspanningstoestellen die simultaan films of beelden projecteren en klank 
verspreiden; 

4° in de categorie D : 

a. de automatische platenspelers, gewoonlijk « Juke-Box » genaamd, welke uitsluitend 
muziek verspreiden, zelfs indien ze op afstand in werking worden gesteld; 



b. de automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik van 
schijven vereisen; 

c. de automatische schietapparaten; 

d. de elektrische golf-, hockey-, tennis- en voetbalspelen, het elektrisch balspel van het model 
« Spinner », alsmede de elektrische toestellen van het model « Base-ball », « Basket-ball », « 
Drop-ball », « Skee-ball », « Skee-fun », « All-Star Bowler », « Ten Strike »; 

e. ieder elektrisch biljart deel uitmakend van het normaal op foren en kermissen ingericht 
competitiespel, gewoonlijk « Bumper » genaamd; 

5° in de categorie E : 

alle automatische ontspanningstoestellen die ter uitvoering van § 3 bij de minister van 
Financiën werden aangegeven en die niet in een van de categorieën A tot D zijn gerangschikt.  

Wanneer technische, economische of sociale omstandigheden het vereisen, kan de categorie 
waarin een type toestel moet worden gerangschikt, vastgesteld of gewijzigd worden door de 
Vlaamse Regering, na raadpleging van de betrokken beroepsverenigingen. Voor de 
rangschikking van een toestel wordt rekening gehouden met zijn rendabiliteit, de aard van het 
aangeboden spel en de menigvuldigheid van de inzet, met dien verstande, dat de toestellen die 
uitsluitend als automatische platenspelers dienen, niet hoger mogen worden gerangschikt dan 
in de categorie D. 

De Vlaamse Regering zal een ontwerp van decreet tot bevestiging van de besluiten genomen 
ter uitvoering van het tweede lid aanhangig maken bij de Vlaamse Raad, onmiddellijk indien 
zij verenigd is, in het tegenovergestelde geval vanaf de opening van haar volgende zitting.  

§ 3 Alvorens hij in België overgaat tot de opstelling, de verkoop of de verhuring van een bij 
artikel 76 bedoeld toestel, is de invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of onrechtstreeks 
als dusdanig optreedt, gehouden bij de Minister van Financiën aangifte te doen van elk model 
van toestel. Indien geen dergelijke aangifte wordt gedaan, wordt het toestel ambtshalve 
gerangschikt in categorie A.  

De directeur-generaal der directe belastingen bepaalt het model van de aangifte bedoeld in het 
vorige lid. Deze aangifte dient te worden gestaafd met een foto van het toestel of een 
gelijkaardig document. 

-------------------- 
§ 1 vervangen bij art. 27, A, D 22.12.2006 
(B.S. 29.12.2006), met ingang van 01.01.1989; 
§ 2 vervangen bij art. 27, B, D 22.12.2006 
(B.S. 29.12.2006), met ingang van 01.01.1989; 
§ 2, 1°, c, gewijzigd bij art. 27, C, D 22.12.2006 
(B.S. 29.12.2006), met ingang van 01.01.2002; 
§ 2, al. 2 en 3, ingevoegd bij art. 27, D, D 22.12.2006 
(B.S. 29.12.2006), met ingang van 01.01.2007. 
           

  



C. WAALS GEWEST 

§ 1. De toestellen worden verdeeld, volgens hun type, in vijf categorieën, respectievelijk 
aangeduid door de tekens A, B, C, D en E. 

§ 2. De hiernavermelde automatische ontspanningstoestellen worden respectievelijk 
gerangschikt in de categorieën A, B, C, D en E, zoals bedoeld in § 1 : 

1° in categorie A :  

a. de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk « Bingo » genoemd, waarvan 
het spel erin bestaat verscheidene ballen of kogels in de op het horizontaal vlak van het toestel 
gemaakte gaten te plaatsen, met het doel, naargelang van het type van toestel, op het paneel 
van het verticaal vlak verscheidene cijfers of tekens op een horizontale, verticale of diagonale 
lijn of in een bepaalde zone te belichten; 

b. de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk « One-ball » genaamd, waarvan 
het spel erin bestaat op het horizontaal vlak van het toestel een bal of kogel te plaatsen in één 
van de gaten met hetzelfde cijfer als het cijfer dat op het paneel van het verticaal vlak verlicht 
is; 

c. de automatische ontspanningstoestellen, inbegrepen deze bedoeld sub 3° tot 5° hierna, die 
aan de speler of gebruiker toelaten, zelfs toevallig, ten minste het bedrag van de gedane inzet 
in specie of in de vorm van penningen terug te winnen en/of prijzen te winnen, in natura of in 
de vorm van premiebons, met een handelswaarde van ten minste 6,20 euro; 

2° in categorie B, de sub 1°, littera c., bedoelde automatische ontspanningstoestellen, wanneer 
ze zijn onderworpen aan de verminderde belasting, zoals bedoeld in artikel 81; 

3° in categorie C : 

a. de automatische kranen met klauwen of duwarmen; 

b. de elektrische biljarten met vaste inzet, gewoonlijk « Pin-Ball », « Flipper » of « Flip-
Tronic » genaamd, waarvan het spel erin bestaat ballen of kogels te werpen die, door 
aanraking met sommige obstakels op het horizontale vlak van het toestel, het resultaat van het 
spel te voorschijn brengen op het paneel van het verticale vlak in de vorm van punten, tekens 
of beeldjes; 

c. de automatische bowlinginstallaties die normaal afneembaar zijn en die het gebruik van 
ballen of kegels gewoonlijk vereisen;  

d. de automatische pokerspellen, gewoonlijk « Jolly Joker » genoemd; 

e. de automatische toestellen die, gelijktijdig, films of beelden vertonen en geluiden 
verspreiden; 

4° in de categorie D : 



a. de automatische platenspelers, met inbegrip van degene die gewoonlijk « Juke-Box » 
worden genoemd, die uitsluitend muziek verspreiden zelfs als ze in werking worden gesteld 
op afstand; 

b. de automatische bowlinginstallaties die normaal afneembaar zijn en die het gebruik van 
discussen vereisen;  

c. de automatische schiettoestellen; 

d. de elektrische golf-, hockey-, tennis- en voetbaltoestellen, het elektrische ballenspel van het 
« Spinner »-model, alsook alle elektrische toestellen van de volgende modellen : « Base-ball 
», « Basket-ball », « Drop-ball », « Skee-ball », « Skee-fun », « All-Star Bowler », « Ten 
Strike »; 

e. elk elektrisch biljart dat deel uitmaakt van het « Bumper »-wedstrijdspel en dat gewoonlijk 
geïnstalleerd is op kermissen en dorpsfeesten; 

5° in categorie E, alle automatische toestellen die aangegeven zijn bij de Minister van 
Financiën ter uitvoering van paragraaf 3 en die niet gerangschikt zijn in één van de 
categorieën A tot D. 

§ 3 Alvorens hij in België overgaat tot de opstelling, de verkoop of de verhuring van een bij 
artikel 76 bedoeld toestel, is de invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of onrechtstreeks 
als dusdanig optreedt, gehouden bij de Minister van Financiën aangifte te doen van elk model 
van toestel. Indien geen dergelijke aangifte wordt gedaan, wordt het toestel ambtshalve 
gerangschikt in categorie A.  

De directeur-generaal der directe belastingen bepaalt het model van de aangifte bedoeld in het 
vorige lid. Deze aangifte dient te worden gestaafd met een foto van het toestel of een 
gelijkaardig document. 

Wanneer de technische, economische of sociale bijkomstigheden het vereisen, kan de 
categorie waarin een type toestel moet worden gerangschikt, vastgesteld of gewijzigd worden 
door de Waalse Regering, na raadpleging van de betrokken beroepsverbonden. Voor de 
rangschikking van een toestel wordt rekening gehouden met zijn rendabiliteit, de aard van het 
voorgestelde spel en de veelvuldigheid van de inzet; een toestel dat uitsluitend gebruikt wordt 
als automatische platenspeler, mag niet worden gerangschikt in een hogere categorie dan D. 

De Waalse Regering zal een ontwerp van decreet tot bevestiging van de besluiten genomen 
ter uitvoering van het tweede lid aanhangig maken bij de Waalse Gewestraad, onmiddellijk 
indien hij verenigd is, in het tegenovergestelde geval vanaf de opening van zijn volgende 
zitting. 

-------------------- 
§ 1, gewijzigd bij art. 7, A, D 04.12.2003 (B.S. 04.02.2004), 
met ingang van 01.01.1989; 
§ 2, art. 56 KB alg.verord. WGB; en gewijzigd bij art. 7, B, 
D 04.12.2003 (B.S. 04.02.2004), met ingang van 01.01.1989; en 
bij art. 7, C, D 04.12.2003 (B.S. 04.02.2004), met 
ingang van 01.01.2002; en bij art. 7, D, D 04.12.2003 (B.S. 
04.02.2004), met ingang van het aanslagjaar 2003. 



Artikel 80 
 

GEWESTELIJKE FISCALE BEPALINGEN  

A. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  

§ 1. Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:  

Categorie van toestellen  Bedrag van de belasting  
A  3.570 EUR 
B  1.290 EUR 
C 350 EUR 
D 250 EUR 
E  150 EUR 

§ 2. Elke combinatie van toestellen waarop gelijktijdig verscheidene inzetten kunnen worden 
gedaan, die ieder recht geven op een afzonderlijk spel, bevat zoveel belastbare toestellen als 
er afzonderlijke spelen mogelijk zijn die gelijktijdig kunnen plaatsvinden.  

Indien dergelijke combinatie de aard vertoont van een competitiespel, wordt het aantal 
belastbare toestellen evenwel beperkt tot het aantal tekens, nummers, figuren of andere 
voorwerpen die in het spel kunnen worden betrokken. 

-------------------- 
§ 1, vervangen bij art. 9, KB 22.08.1980 (B.S., 02.09.1980), met 
ingang van het aanslagjaar 1981 (bij art. 9, A, O 06.03.2008  
(B.S., 01.04.2008), met ingang van aanslagjaar 1981); gewijzigd  
bij art. 3, Ord. Br. H. R. 22.12.1995 (B.S., 07.02.1996), met  
ingang van 01.01.1996, opgeheven bij art. 9, D, O 06.03.2008  
(B.S., 01.04.2008), met ingang van 01.01.1996 (bij art. 9, B,  
O 06.03.2008 (B.S., 01.04.2008), met ingang van  
01.01.1996); bij art. 16, B 13.12.2001 (B.S., 26.02.2002), met  
ingang van 01.01.2002 (bij art. 9, C, O 06.03.2008 (B.S.,  
01.04.2008), met ingang van 01.01.2002); en gewijzigd bij  
art. 2, Ord. 10.01.2002 (B.S., 12.06.2002), met ingang van  
01.01.2002. 
§ 2, vervangen bij art. 6, W 24.12.1976 (B.S. 28.12.1976, err. 
B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 03.02.1977), met ingang 
van het aanslagjaar 1977. 

  

B. VLAAMS GEWEST  

§ 1. Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:  

Categorie van toestellen  Bedrag van de belasting 
A  3.570 EUR
B  1.290 EUR



C  350 EUR
D  250 EUR
E  150 EUR

§ 2. Elke combinatie van toestellen waarop gelijktijdig verscheidene inzetten kunnen worden 
gedaan, die ieder recht geven op een afzonderlijk spel, bevat zoveel belastbare toestellen als 
er afzonderlijke spelen mogelijk zijn die gelijktijdig kunnen plaatsvinden.  

Indien dergelijke combinatie de aard vertoont van een competitiespel, wordt het aantal 
belastbare toestellen evenwel beperkt tot het aantal tekens, nummers, figuren of andere 
voorwerpen die in het spel kunnen worden betrokken. 

-------------------- 
§ 1, vervangen bij art. 9, KB 22.08.1980 (B.S. 02.09.1980), met 
ingang van het aanslagjaar 1981; Art. 28, A, D 22.12.2006 
(B.S. 29.12.2006), met ingang van 01.01.1989; 
gewijzigd bij art. 28, B, D 22.12.2006 (B.S. 29.12.2006),  
met ingang van aanslagjaar 1991; bij art. 62, D Vl. R. 21.12.1990 
(B.S. 29.12.1990), met ingang van 01.01.1991; bij art. 37,  
D Vl. Parl. 06.07.2001 (B.S. 10.10.2001), met ingang van 
01.01.2002 en bij art. 28, C, D 22.12.2006 (B.S. 29.12.2006), 
met ingang van 01.01.2002. 
§ 2, vervangen bij art. 6, W 24.12.1976 (B.S. 28.12.1976, err. B.S. 
14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 03.02.1977), met ingang van het 
aanslagjaar 1977. 

  

C. WAALS GEWEST  

§ 1. Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:  

Categorie van de toestellen  Bedrag van de belasting  
A  1.365 euro 
B  895 euro 
C  225 euro 
D  150 euro 
E  100 euro 

§ 2. Elke combinatie van toestellen waarop gelijktijdig verscheidene inzetten kunnen worden 
gedaan, die ieder recht geven op een afzonderlijk spel, bevat zoveel belastbare toestellen als 
er afzonderlijke spelen mogelijk zijn die gelijktijdig kunnen plaatsvinden.  

Indien dergelijke combinatie de aard vertoont van een competitiespel, wordt het aantal 
belastbare toestellen evenwel beperkt tot het aantal tekens, nummers, figuren of andere 
voorwerpen die in het spel kunnen worden betrokken. 

-------------------- 
§ 1, vervangen bij art. 9, KB 22.08.1980 (B.S. 02.09.1980), met 
ingang van het aanslagjaar 1981; en gewijzigd bij art. 1, D W. 
Gew. R. 06.03.1996 (B.S. 09.03.1996), met ingang van het  



aanslagjaar 1996, Dit decreet wordt opgeheven door art. 10, C, 
D 04.12.2003 (B.S. 04.02.2004), met ingang van het aanslagjaar  
1996; en bij art. 8, A, D 04.12.2003 (B.S. 04.02.2004), 
met ingang van 01.01.1989; en bij art. 8, B, D 04.12.2003 (B.S. 
04.02.2004), met ingang van het aanslagjaar 1996; en bij art.  
8, C, D 04.12.2003 (B.S. 04.02.2004), met ingang van 01.01.2002. 
§ 2, vervangen bij art. 6, W 24.12.1976 (B.S. 28.12.1976, err. 
B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 03.02.1977), met ingang 
van het aanslagjaar 1977. 

Artikel 81 
 

De belasting wordt verminderd tot:  

1° 1/10 van haar bedrag voor het hele jaar, voor de toestellen toebehorende aan foorreizigers 
en opgesteld op de foren en de hiermede gelijkgestelde plaatsen. De aldus verminderde 
belasting mag niet minder dan 12,50 EUR bedragen;  

2° 1/2 van haar bedrag voor het hele jaar voor de toestellen uitsluitend opgesteld in een 
seizoenbedrijf. Wordt als dusdanig aangezien, elk bedrijf met uitsluiting van de 
drankgelegenheden, dat niet meer dan zes maanden per jaar voor het publiek toegankelijk is. 
Dat tijdperk kan met dertig dagen worden verlengd op voorwaarde dat er vooraf aangifte 
wordt van gedaan bij de hoofdcontroleur van de directe belastingen in wiens gebied die 
toestellen staan opgesteld. 

-------------------- 
Art. vervangen bij art. 17, KB nr. 14, 18.04.1967 (B.S. 20.04.1967), 
met ingang van 01.05.1967; 
Enig lid, inleidende bepaling, gewijzigd bij art. 7, W 24.12.1976  
(B.S. 28.12.1976, err. B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 
03.02.1977), met ingang van het aanslagjaar 1977; 
Enig lid, 1°, gewijzigd bij art. 10, KB 22.08.1980 (B.S. 02.09.1980), 
met ingang van het aanslagjaar 1981; en bij art. 2, 1°, KB 20.07.2000 
(B.S. 30.08.2000), met ingang van 01.01.2002; 
Enig lid, 2°, gewijzigd bij art. 7, W 24.12.1976 (B.S. 28.12.1977,  
err. B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 03.02.1977), met  
ingang van het aanslagjaar 1977 

  

GEWESTELIJKE FISCALE BEPALINGEN  

BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST 

De belasting wordt verminderd tot:  

1° 1/10 van haar bedrag voor het hele jaar, voor de toestellen toebehorende aan foorreizigers 
en opgesteld op de foren en de hiermede gelijkgestelde plaatsen. De aldus verminderde 
belasting mag niet minder dan 12,50 EUR bedragen;  

2° 1/2 van haar bedrag voor het hele jaar voor de toestellen uitsluitend opgesteld in een 
seizoenbedrijf. Wordt als dusdanig aangezien, elk bedrijf met uitsluiting van de 



drankgelegenheden, dat niet meer dan zes maanden per jaar voor het publiek toegankelijk is. 
Dat tijdperk kan met dertig dagen worden verlengd op voorwaarde dat er vooraf aangifte 
wordt van gedaan bij de hoofdcontroleur van de directe belastingen in wiens gebied die 
toestellen staan opgesteld. 

-------------------- 
Art. vervangen bij art. 17, KB nr. 14, 18.04.1967 (B.S., 20.04.1967), 
met ingang van 01.05.1967; bij art. 10, A, O 06.03.2008 (B.S.,  
01.04.2008), met ingang van aanslagjaar 1981. 
Enig lid, inleidende bepaling, gewijzigd bij art. 7, W 24.12.1976  
(B.S., 28.12.1976, err. B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 
03.02.1977), met ingang van het aanslagjaar 1977. 
Enig lid, 1°, gewijzigd bij art. 10, KB 22.08.1980 (B.S., 02.09.1980), 
met ingang van het aanslagjaar 1981; en bij art. 2, 1°, KB 20.07.2000 
(B.S. 30.08.2000), met ingang van 01.01.2002 (bij art. 10, B,  
O 06.03.2008 (B.S., 01.04.2008), met ingang van 01.01.2002). 
Enig lid, 2°, gewijzigd bij art. 7, W 24.12.1976 (B.S. 28.12.1977,  
err. B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 03.02.1977), met  
ingang van het aanslagjaar 1977. 

  

VLAAMS GEWEST  

De belasting wordt verminderd tot : 

1° De belasting wordt verminderd tot 1/10 van haar bedrag van het hele jaar van de toestellen 
die eigendom zijn van foorreizigers en opgesteld zijn in mobiele installaties op foren, 
jaarmarkten, handelsforen, wijkkermissen en feestelijkheden met een maximale duur van 10 
weken waar tevens andere foorkramen aanwezig zijn. De aldus verminderde belasting mag 
niet minder dan 12,50 euro bedragen. 

2° ... 

-------------------- 
Art. vervangen bij art. 17, KB nr. 14, 18.04.1967 (B.S. 20.04.1967), 
met ingang van 01.05.1967; 
vervangen bij art. 29, A, D 22.12.2006 (B.S. 29.12.2006), 
met ingang van 01.01.1989. 
 
Enig lid, inleidende bepaling, gewijzigd bij art. 7, W 24.12.1976 
(B.S. 28.12.1976, err. B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 
03.02.1977), met ingang van het aanslagjaar 1977; en bij art. 12,  
D Vl. Parl. 20.12.1996 (B.S. 31.12.1996), met ingang van 01.01.1977; 
 
Enig lid, 1°, gewijzigd bij art. 12, D Vl. Parl. 20.12.1996 
(B.S. 31.12.1996), met ingang van 01.01.1977; 
vervangen bij art. 29, B, D 22.12.2006 (B.S. 29.12.2006),  
met ingang van 01.01.1997; 
gewijzigd bij art. 10, KB 22.08.1980 (B.S. 02.09.1980),  
met ingang van het aanslagjaar 1981; bij art. 3,  
D Vl .Parl. 19.04.2002 (B.S. 04.06.2002), met ingang 
van 01.01.2002 en bij art. 29, D, D 22.12.2006 (B.S. 29.12.2006),  
met ingang van 01.01.2002; 
 
 
Enig lid, 2°, gewijzigd bij art. 7, W 24.12.1976 (B.S. 28.12.1977, 



err. B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 03.02.1977), met  
ingang van het aanslagjaar 1977; en opgeheven bij art. 13, D Vl.  
Parl. 20.12.1996 (B.S. 31.12.1996), met ingang van 01.01.1997  
[Art. 13, D Vl. P. 20.12.1996 (B.S. 31.12.1996), schendt de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet niet (Arbitragehof nr. 10/98, 11.02.1998 
(B.S. 06.03.1998).]; 
opgeheven bij art. 29, C, D 22.12.2006 (B.S. 29.12.2006),  
met ingang van 01.01.1997. 

   

WAALS GEWEST  

De belasting wordt verminderd tot:  

1° 1/10 van haar bedrag betreffende het hele jaar voor de toestellen die eigendom zijn van 
foorreizigers en opgesteld zijn op foren en gelijksoortige plaatsen. De aldus verminderde 
belasting mag niet minder dan 12,50 euro bedragen;  

2° de helft van haar bedrag betreffende het hele jaar voor de toestellen die uitsluitend 
opgesteld zijn in een seizoensgebonden bedrijf. Als dusdanig beschouwd wordt, elk bedrijf 
dat hoogstens zes maanden per jaar toegankelijk is voor het publiek, met uitzondering van 
drankslijterijen. Die periode kan worden verlengd met  dertig dagen mits voorafgaande 
verklaring bij de hoofdcontroleur der directe belastingen onder wiens ambtsgebied die 
toestellen zijn opgesteld. 

-------------------- 
Art. vervangen bij art. 17, KB nr. 14, 18.04.1967 (B.S. 20.04.1967), 
met ingang van 01.05.1967; en bij art. 9, A, D 04.12.2003 (B.S. 
04.02.2004), met ingang van 01.01.1989; 
Enig lid, inleidende bepaling, gewijzigd bij art. 7, W 24.12.1976  
(B.S. 28.12.1976, err. B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 
03.02.1977), met ingang van het aanslagjaar 1977; 
Enig lid, 1°, gewijzigd bij art. 10, KB 22.08.1980 (B.S. 02.09.1980), 
met ingang van het aanslagjaar 1981; en bij art. 2, 1°, KB 20.07.2000 
(B.S. 30.08.2000), met ingang van 01.01.2002; en bij art. 9, B, D 
04.12.2003 (B.S. 04.02.2004), met ingang van 01.01.2002; 
Enig lid, 2°, gewijzigd bij art. 7, W 24.12.1976 (B.S. 28.12.1977,  
err. B.S. 14.01.1977 - B.S. 21.01.1977 en B.S. 03.02.1977), met  
ingang van het aanslagjaar 1977 
 
  

Hoofdstuk IV Eisbaarheid van de belasting, aangifte en invordering 
 
 

Artikel 82 
 

De belasting is over het ganse jaar verschuldigd wanneer het toestel in de loop van het eerste 
kwartaal wordt opgesteld; slechts de drie vierden, de helft of het vierde ervan zijn 
verschuldigd naargelang de opstelling in de loop van het tweede, het derde of het vierde 



kwartaal geschiedt.  
 
 

Artikel 83 
 

De betaling geschiedt bij de door de administratie der directe belastingen aangeduide 
ontvanger, ofwel vóór de opstelling van het toestel, ofwel vóór 1 januari van het aanslagjaar, 
zo het toestel op die datum opgesteld is.  

Artikel 84 
 

§ 1 De belastingschuldige is gehouden een borderel in te dienen bij de bevoegde ontvanger; 
indien de exploitant van het toestel en de belastingschuldige niet dezelfde persoon zijn, moet 
de eerste het borderel medeondertekenen en er zijn volledige identiteit en adres op 
aanbrengen.  

§ 2 Ten bewijze van betaling wordt door de bevoegde ontvanger, op zicht van het borderel, 
een fiscaal kenteken op naam van de aanvrager uitgereikt.Hij mag nochtans weigeren dit 
kenteken af te leveren:  

- indien de exploitant van het toestel het borderel niet heeft medeondertekend of indien hij 
zijn identiteit onnauwkeurig heeft vermeld;  

- indien de exploitant geen voldoende waarborgen van gegoedheid biedt ter voldoening van 
het vermoedelijke bedrag van de belasting op het inkomen van één jaar verbandhoudend 
met de winsten van de exploitatie van het toestel;  

- zolang de exploitant niet aan al zijn fiscale verplichtingen voldaan heeft.  
   

§ 3 De directeur-generaal der directe belastingen bepaalt het model van het borderel en van 
het fiscaal kenteken. 

Hoofdstuk IVbis Regeling voor wat het Vlaams Gewest betreft tot 
teruggave van de belasting 
 
 

Artikel 84bis 
 

... 
-------------------- 
Art. 84bis : ingevoegd bij art. 32, Decreet dd.06.07.2001 (in 
      werking vanaf aj. 2001); en opgeheven bij art. 42, 
             D 27.06.2003 (B.S. 12.09.2003), met ingang van 
             01.07.2003. 



Hoofdstuk V Controlemaatregelen 
 
 

Artikel 85 
 

Elk opgesteld toestel moet voorzien zijn van het bij artikel 84 bedoeld fiscaal kenteken. Dit 
kenteken moet voortdurend op een zichtbare en gemakkelijk te bereiken plaats bevestigd zijn; 
het mag niet worden aangewend voor een toestel van een hogere categorie dan diegene 
waarvoor de belasting werd betaald.  

In geval van verkoop van het toestel is de nieuwe eigenaar gemachtigd het voorheen op het 
toestel bevestigde fiscaal kenteken verder te gebruiken, op voorwaarde dat hij de naam en het 
adres van de vorige eigenaar door zijn naam en adres vervangt, en mits naleving van de 
andere in het eerste lid vermelde verplichtingen. 

Elke overtreding van de bepalingen van dit artikel wordt gelijkgesteld met niet-betaling van 
de belasting. 

Artikel 86 
 

De fiscale kentekens worden slechts vervangen in geval van teruggave en wanneer hun 
identificatie mogelijk is, met uitzondering echter voor de gevallen waarin het kenteken 
vernield werd ten gevolge van een ramp en het onbetwistbaar bewijs van zijn vernietiging 
geleverd wordt.  

Artikel 87 
 

De personen, houders van lokalen zoals bedoeld in artikel 76 en, in voorkomend geval, de 
bewoner van het gebouw waarin deze lokalen zijn gelegen, zijn verplicht toegang tot de 
inrichting te verlenen aan de toezichtsambtenaren aangewezen in artikel 176 van het 
K.B./W.I.B. 1992, die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de overtredingen 
van deze titel en van de eventueel tot uitvoering ervan te nemen besluiten. De regelen 
betreffende de processen-verbaal bedoeld in voormeld artikel 176 zijn terzake van toepassing.  

Artikel 88 
 

De Minister van Financiën schrijft alle nodig geachte controlemaatregelen voor.  

Hoofdstuk VI Sancties en strafbepalingen 
 
 



Artikel 89 
 

Bij gebrek aan betaling kan de belastingschuldige van ambtswege  in de belasting aangeslagen 
worden, behoudens het recht om bezwaar in te dienen en beroep in te stellen. 

De ontdoken belasting wordt vervijfvoudigd. 

De van ambtswege vastgestelde belasting moet onmiddellijk worden betaald. 

De belasting mag gevestigd worden binnen een termijn van drie jaar, die aanvangt op 1 
januari van het aanslagjaar waarvoor zij verschuldigd is. 

Artikel 90 
 

... 

Hoofdstuk VII Automatische kansspeltoestellen waarvan de exploitatie 
verboden is 
 
 

Artikel 91 
 

De bepalingen van titel IV, met uitzondering van de artikelen 76, 80, § 2, 87, 88 en 93 zijn 
niet van toepassing op de automatische kansspeltoestellen waarvan de exploitatie is verboden 
krachtens de artikelen 4, 7 en 8 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. 
-------------------- 
Gewijzigd bij art. 134 W 01.03.2007 (B.S., 14.03.2007), met  
ingang van 30.12.2000 (art. 135, W 01.03.2007 (B.S.,  
14.03.2007)). 

  

GEWESTELIJKE FISCALE BEPALINGEN  

WAALS GEWEST  

De bepalingen van titel IV, met uitzondering van de artikelen 76, 80, § 2, 87, 88 en 93 zijn 
niet van toepassing op de automatische kansspeltoestellen waarvan de exploitatie niet 
toegelaten is voor de instelling waar ze zich bevinden, ter uitvoering van de artikelen 4, 7 en 8 
van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van 
de spelers, of waarvan de exploitatie door een gemachtigde instelling de bepalingen 
vastgesteld door de Koning ter uitvoering van dezelfde wet van 7 mei 1999, niet naleeft. 

  



-------------------- 
Gewijzigd bij art. 9, D 18.12.2003 (B.S., 06.02.2004), 
met ingang van 30.12.2000. 

Artikel 92 
 

Het opstellen van een in artikel 91 bedoeld toestel opgesteld in de bij artikel 76, § 1, 
omschreven plaatsen, geeft aanleiding tot een aanslag van ambtswege van 5.000 EUR ten 
name van de eigenaar van het toestel of, indien de eigenaar niet gekend is, ten name van de 
persoon die toestemming verleende om het toestel in de gezegde plaatsen op te stellen.  

De eigenaar alsmede de persoon die toestemde in de opstelling van het toestel zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de aldus gevestigde belasting en van de bijhorigheden.  

De ambtshalve gevestigde belasting is onmiddellijk te betalen. Zij kan worden gevestigd in 
een termijn van drie jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor zij verschuldigd is.  

Hoofdstuk VIII Bevoegdheid van de provincies en gemeenten 
 
 

Artikel 93 
 

De provincies en de gemeenten mogen onder welke vorm ook geen belastingen heffen op de 
automatische ontspanningstoestellen belastbaar krachtens deze titel. 


