
verdieping Ars Aequi november 2019  833

arsaequi.nl/maandblad AA20190833arsaequi.nl/maandblad AA20190833Studentartikel

   Loot boxes en de Wet op de 
kansspelen
Sjoerd Janssen*

  * S.F.R. Janssen was student aan de 
Universiteit Maastricht ten tijde van 
het schrijven van dit artikel. Momen-
teel is hij advocaat in België.

 1 Zie bijvoorbeeld C. Arvidsson, ‘The 
Gambling Act 2005 and loot box 
mechanics in video games’, Ent. L.R. 
2018, afl . 4, p. 112-114; B. Abarbanel, 
‘Gambling vs. Gaming: A commentary 
on the role of regulatory, industry, and 
community stakeholders in the loot 
box debate’, GLR 2018, afl . 4, p. 231-
234, 231. 

 2 Kansspelcommissie, Onderzoeksrap-
port loot boxen, april 2018, p. 7 en 
13, te raadplegen op www.gaming 
commission.be.  

In 2018 besloot de Kansspelautoriteit dat loot boxes niet 
als kansspel worden aangemerkt wanneer de inhoud ervan 
niet overdraagbaar is. In dit artikel wordt betoogd dat deze 
interpretatie door de Kansspelautoriteit van het kansspelbegrip 
– en daarmee ook de conclusie in haar onderzoek naar loot 
boxes – onjuist is.

1 Inleiding
In het verleden beperkten de zorgen 
omtrent videospellen zich vaak tot de zorg 
dat spelers verslaafd raken aan het spelen 
van het videospel. Tegenwoordig kan men 
daar een vrees aan toevoegen, namelijk 
dat het gamegedrag voor fi nan ciële proble-
men of gokproblematiek bij spelers zorgt. 
Dit houdt verband met de introductie van 
zogenoemde ‘loot boxes’ in videospellen. 

Loot boxes zouden een 
risico meebrengen op 
gokverslaving. Daardoor 
speelt de vraag of zij 
gekwalifi ceerd dienen te 
worden als een kansspel

Een loot box kan vrij vertaald worden als 
‘schatkist’. Een loot box is een onderdeel 
van een videospel waarmee in-game items 
of voordelen worden verkregen.1 De ma-
nier waarop de boxes verkregen kunnen 
worden, verschilt van spel tot spel. Het 

gaat hierbij echter altijd om (een combi-
natie van) de volgende manieren: (i) de 
speler krijgt een loot box door het video-
spel te spelen; (ii) de speler koopt de loot 
box direct aan met geld, of; (iii) de speler 
koopt de loot box aan met speleigen geld 
(de in-game currency).2 Dit speleigen geld 
kan doorgaans ook aangekocht worden 
met ‘echt’ geld of kan verkregen worden 
door het spel te spelen.

Ook de items die de speler kan vinden 
in een loot box verschillen. Soms gaat 
het om louter cosmetische veranderin-
gen (een skin), waarmee het uiterlijk 
van een speelbaar personage verandert. 
Het kan daarentegen ook gaan om items 
die de progressie van de speler door het 
spel effi  ciënter doen verlopen of hem een 
voordeel verschaffen ten opzichte van 
andere spelers. Zo bevatte het videospel 
Star Wars Battlefront II in de bètafase 
en early-access-fase van het videospel 
loot boxes waarmee spelers onder andere 
nieuwe vaardigheden voor personages 
konden krijgen. In zulke gevallen is het 
dus mogelijk dat een speler die loot boxes 
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