
MEMORANDUM
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« De verkiezingen, weddenschappen op onze toekomst»

Ter gelegenheid van de federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019,  

presenteert de Beroepsvereniging van Wedkantoren haar 

http://www.upap-bvwk.be
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VOORWOORD

M e m o r a n d u m  B V W K  

De BVWK onthult haar constructieve voorstellen teneinde de wedkantoren, buurtwinkels en werkgevers, te 
ondersteunen 
In de aanloop naar de federale verkiezingen van mei 2019 nasleep van de gemeentelijke en provinciale verkiezingen van oktober 2018 wenst de BVWK haar professionele overwegingen toe 
te voegen aan het politieke debat en op positieve wijze deel te nemen aan beslissingen die raken aan haar expertisedomeinen, waaronder de kanalisering van spelers naar het wettelijke 
kwaliteitsaanbod waar deze laatsten beschermd worden.  

De denkpistes die hierna aan bod komen, zijn stuk voor stuk voorstellen of suggesties die we voorleggen aan de politieke partijen en hun studiecentra, en aan alle gesprekspartners die een 
rol vervullen in het sociale leven. Zij zijn het resultaat van tientallen jaren praktische ervaring in een maatschappij in verandering die voortdurend aanpassingen vereist.   

Deze voorstellen belangen alle bestuursniveau's aan.  

Het federale niveau en dat van de gewesten en gemeenschappen 

De materie van kansspelen maakt deel uit van activiteiten die de tand des tijds, trends en volkeren hebben doorstaan. En precies omdat ze deze kenmerken vertoont, is het belangrijk dat de 
actoren met elkaar overleggen en samenwerken. De materie, soms gedemoniseerd, heeft het onderwerp uitgemaakt van meerdere wetgevende initiatieven die hebben aangetoond dat een 
volledig verbod veel minder efficiënt is voor de bescherming van de meest kwetsbare individuen dan een omkaderd aanbod. Precies omdat de materie deze voornoemde kenmerken bezit, 
is overleg en samenwerking tussen de verschillende actoren van essentieel belang.  

In België is het federaal niveau bevoegd om de toepasselijke regels voor de uitbaters van kansspelen te bepalen, maar het zijn de Gewesten die de belastingen op de spelen en de 
weddenschappen innen.  

Na consultatie van deskundigen, regulatoren, openbare machten en het verenigingsleven, bevindt de BVWK in de mogelijkheid om coherente en noodzakelijke aanpassingen aan het 
reglementaire kader voor te stellen. het innen  

Ook op gemeentelijk vlak 

De wedkantoren behoren tot de laatste buurtwinkels die nog actief zijn in onze steden en dorpen. Zij kunnen en moeten een rol spelen om de sociale en economische weefsels nieuw leven 
in te blazen. Ze zijn interconfessioneel; volwassenen van alle leeftijden ontmoeten er elkaar; ze zijn een reddingsboei tegen de eenzaamheid die zoveel Belgen treft, en meestal heerst er een 
hartelijke en gezellige sfeer. 

De leden van de BVWK nemen actief deel aan het buurtleven, aan de dynamiek van de wijken waarvan de handelsactiviteiten omkaderd en gereglementeerd zijn. Ze scheppen bovendien 
werkgelegenheid en scharen zich elke dag wat meer bij het leven en de animatie van de wijk en voegen een duidelijke ‘recreatieve’ toets toe. 

Bij dit statuut van lokale speler hoort uiteraard een geslaagde "dynamiek" met de lokale en openbare autoriteiten.  

Onze Beroepsvereniging heeft dit vertaald in de vorm van enkele concrete en praktische denkpistes die na deze korte inleiding volgen. Om lokale economische waarde te creëren, om 
verantwoord spelen te bevorderen en ook om leven te brengen in de wijken. 

Zet in op de deskundigheid van de BVWK!   
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Y a n n i k  B E L L E F R O I D   
Vo o r z i t t e r

J o e r i  I M P E N S   
V i c e  v o o r z i t t e r



Wat is de BVWK?

De Beroepsvereniging van Wedkantoren (BVWK) promoot de beoefening van een verantwoord en aangenaam spel. 

Spelen is niet weg te denken uit eender welk maatschappijmodel. De mens speelt al sinds het begin der tijden. Dat spel maakt deel 
uit van de opvoeding, vanaf de peuter- en kleutertijd, en kan zeer uiteenlopende vormen aannemen, waaronder ook geld- en 
kansspelen. Deze laatste wekken vaak een zeker wantrouwen wegens het verslavingsrisico waar sommige individuen gevoeliger 
voor zijn. 

Op basis van deze vaststelling zijn twee wegen mogelijk. De eerste – kansspelen gewoon verbieden – is automatisch gedoemd tot 
mislukking. De geschiedenis leert dat dergelijk verbod altijd leidt tot de ontwikkeling van een clandestiene kansspelmarkt,  dit ten 
nadele van veiligheid van de spelers en  de financiën van de Staat. Dit risico bestaat vandaag meer dan ooit. 

De tweede oplossing – waar de Belgische Staat voor gekozen heeft – is het kanaliseren van de spelers naar een legaal aanbod, dit 
wil zeggen de uitbouw en omkadering van een legale kansspelsector, waarin de spelers zich kunnen vermaken maar wel kunnen 
rekenen op de beschermingsmaatregelen die de wetgever en de operatoren hebben ingevoerd.  

Een verantwoord en aangenaam spel garanderen, is dus het hoofddoel van de BVWK. In de wedkantoren die haar leden uitbaten, 
wordt gemiddeld 6 euro ingezet. Het personeel wordt opgeleid voor het herkennen van problematische spelers en verwijst deze 
deze door naar gepaste structuren, zoals de spelkliniek. De sociale controle vindt er op een natuurlijke en gebruiksvriendelijke wijze 
plaats. 

De BVWK meent daarnaast dat een bijzonder aandachtspunt, in het licht van een doeltreffende bescherming van de speler, een 
zorgvuldig overwogen communicatie is.
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Meer dan 550 leden, 
gespreid over het hele 
Belgische grondgebied 

Meer dan 1000 personen, 
dagelijks aan de slag in de 

wedkantoren 

Meer dan 42 miljoen euro 
belastinginkomsten voor de 

staat 

Meer dan 4 miljoen euro aan 
jaarlijks uitgaven voor de 
huur van handelsruimten

De BVWK in 2018
FILOSOFIE

RAAD VAN BESTUUR

Yannik BELLEFROID

VOORZITTER SECRETARIS GENERAAL

Joeri IMPENS

VICE VOORZITTER

Pascal WOLTECHE

VICE VOORZITTER

Tom STAMMELEER
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De veralgemeende EPIS-controle: een maatregel die de handelsactiviteit en de economische 
leefbaarheid van de wedkantoren ernstig op de proef stelt.

Uitbatingsovereenkomsten tussen de gemeentes en de wedkantoren. 

Paardenrennen in België: een stand van zaken, mogelijke oplossingen, goede en minder goede 

Voor hechtere relaties met échte dagbladhandelaars, met welomschreven rollen. 

Rechtszekerheid: broodnodig voor een gezonde sector van spelen en weddenschappen. 

Begunstiging van de  gamingstector, ten nadele van de bettingsector, gaat in tegen de bescherming 
van de spelers.
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Nieuwe antiwitwaswetgeving: de incoherentie van onderwerping van wedkantoren hieraan. 

Indexering van het gemiddelde uurverlies: de noodzaak om de bedragen bedoeld in artikel 8 van de 
wet op de kansspelen te indexeren.

De wedkantoren zijn buurtwinkels die meebouwen aan het sociale weefsel. 

Memorandum BVWK 
Hier volgt eerst een beknopt overzicht van de thema's die hierna worden behandeld: voor ieder onderwerp zal de BVWK 

de context toelichten, haar visie verduidelijk en voorstellen formuleren voor de legislaturen van nu tot tot 2024. Voor de 

BVWK    is dit een vorm van roadbook voor de komende 60 maanden. 
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Rechtszekerheid: broodnodig 
voor een gezonde sector van 
spelen en weddenschappen.

DE CONTEXT 

De kansspelsector is het slachtoffer van een grote rechtsonzekerheid die het gevolg is van verschillende factoren.  

Eerst en vooral worstelt de sector met een negatief imago waarvan hij zich maar moeilijk kan ontdoen. Deze situatie leidt soms tot een 
slechte kennis van zijn werking en bijzondere dynamieken. Daardoor worden er soms regels goedgekeurd die niet aangepast of zelfs 
contraproductief zijn. De EPIS-regels lijken op papier een efficiënte maatregel om de spelers te beschermen, maar dreigen in 
werkelijkheid een aanzienlijk nadeel te berokkenen aan de wedkantoren. Ze zijn immers niet aangepast aan de realiteit van het terrein. Dit 
wetsontwerp dreigt de retailhandel te verstikken, terwijl de digitale activiteiten nagenoeg vrij spel hebben.  

Ten tweede worden de bestaande wettelijke regels niet systematisch in uitvoeringsbesluiten gegoten door de Koning. Het gemiddelde 
maximale uurverlies bijvoorbeeld, werd sinds de inwerkingtreding van de wet waarmee dit werd ingevoerd, nog niet geïndexeerd, en dit 
ten nadele van de operatoren die hun rentabiliteit moeilijk kunnen voorspellen. De bijdrage aan de werkingskosten van de 
Kansspelcommissie daarentegen, werden wel geïndexeerd.  

Tot slot beschikt de Kansspelcommissie (hierna de 'KSC' genoemd) over zeer uitgebreide bevoegdheden maar schiet ze, ondanks haar 
goede bedoelingen, soms tekort in haar verplichtingen op het vlak van voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Nochtans is het de taak van 
de KSC, net als van elk regulerend orgaan, om de goede werking van de sector van kansspelen en weddenschappen te garanderen. 

In die zin moet ze systematisch toezien op de bescherming van de spelers en op de correcte naleving van de regelgeving door alle 
actoren van de sector. De KSC - die wordt gefinancierd door de bijdragen van alle kansspeloperatoren - moet ook garant staan voor de 
beginselen van goed bestuur, waaronder ook de rechtszekerheid valt. 

Recente voorbeelden hebben echter aangetoond dat de KSC daar niet altijd in slaagt: 

In het dossier van de weddenschappen op virtuele sportevenementen, bakende de KSC de activiteit af via twee nota's, van 17 april 2013 
en van 1 juli 2015. Virtuele weddenschappen werden daarin gelijkgesteld met 'klassieke' weddenschappen ('betting'), wat een gunstig 
kader creëert voor de ontwikkeling van het product in de wedkantoren. Vanwege die gunstige context investeerde één van de leden 
aanzienlijke bedragen in deze activiteit. 

Onder druk van de gamingsector en tegen alle verwachtingen in (de kenmerken van het product bleven ongewijzigd), bracht de KSC op 
18 januari 2016 een nieuwe nota uit die de eerdere nota's opschortte – en dus de toelating voor dit lid om virtuele weddenschappen te 
organiseren - in afwachting van een reglementair kader ad hoc.  

De inwerkingtreding van het verbod op virtuele weddenschappen werd achtereenvolgens uitgesteld tot 30 juni 2016, tot 31 december 2016 
en ten slotte tot 30 juni 2017. Ook daarna gebeurde er niets, hoewel er een reglementair kader in de goedkeuringsfase verkeerde. De KSC 
heeft een lid reeds sancties opgelegd omdat het deze activiteit heeft voortgezet nadat het verbod na 30 juni 2017 niet meer werd 
opgeschort.  

Hoe kan een economische activiteit zich redelijkerwijs ontwikkelen in dergelijke omstandigheden?  

Een ander voorbeeld is dat van de 'informatieve' nota's waarmee de KSC de sector reglementeert. Ze worden wel 'informatief' genoemd, 
maar leggen in werkelijkheid beperkingen op aan de sector. Via zo'n nota heeft de KSC bijvoorbeeld het begrip 'dagbladhandelaar' 
gedefinieerd. Die definitie is belangrijk aangezien inrichtingen die niet aan deze criteria voldoen, geen vergunning krijgen voor de verkoop 
van sportweddenschappen. De criteria die de KSC hanteert, zijn echter zeer voor discussie vatbaar. 

M e m o r a n d u m  B V W K  
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HET STANDPUNT VAN DE BVWK 

Alle actoren van de sector hebben recht op de naleving van het 
rechtszekerheidsbeginsel. Het gebrek aan rechtszekerheid brengt het 
voortbestaan van de wettelijke kansspeloperatoren in het gedrang. 
Zonder voldoende voorspelbaarheid is het bijzonder moeilijk om een 
betrouwbaar en duurbaar economisch model op te bouwen.  

De leefbaarheid en de minimale rentabiliteit van de wettelijke sector, 
de enige dam tussen de spelers en de illegale operatoren die 
floreren op het internet maar ook in de echte wereld, zijn echter een 
conditio sine qua non voor het kanaliseren en dus beschermen van 
de spelers

ONS VOORSTEL 

In het licht van het voorafgaande, dienen de volgende maatregelen 
te worden genomen: 

• grotere betrokkenheid van de sector bij de goedkeuring van de 
maatregelen die hem aangaan: de BVWK, en alle actoren van 
de sector of hun afgevaardigden, moeten vaker worden 
geraadpleegd (zie hierna het voorstel om binnen de KSC een 
raadgevend comité op te richten);  

• permanent overleg met de KSC opdat er geen nota's meer 
worden uitgebracht waarop de sector niet heeft kunnen 
anticiperen. 

Deze maatregelen zullen kunnen voorkomen dat de legale 
operatoren, die zich inzetten voor de bescherming van de spelers die 
geconfronteerd worden met een illegaal aanbod, ontmoedigd 
worden. 
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De veralgemeende EPIS-
controle: een maatregel die de 
handelsact iv ite it en de 
economische leefbaarheid van 
de wedkantoren ernstig op de 
proef stelt.

DE CONTEXT 

De federale overheid onderzoekt momenteel een wetsontwerp houdende invoering van een EPIS-controle in de wedkantoren: 

• EPIS (Excluded Person Information System), dat in voege is in de casino's en de speelzalen (klasse I en II), wordt door de wetgever 
beschouwd als een doeltreffend middel in de strijd tegen de spelverslaving en om de bescherming van de speler te versterken.  

• Een wetsontwerp tot wijziging van de wet op de kansspelen voorziet in de invoering van een EPIS-controle aan de ingang van de 
wedkantoren. Dit werd in tweede lezing goedgekeurd door de Ministerraad van 12/10/2018. 

• Concreet zal elke persoon die een wedkantoor wil betreden, vooraf een identiteitsbewijs moeten voorleggen teneinde zijn registratie 
mogelijk te maken en te verifiëren of hem of haar al dan niet een speelverbod is opgelegd.  

• De invoering van een dergelijke maatregel is niet gerechtvaardigd. Hij is bovendien buiten alle proportie. 

HET STANDPUNT VAN DE BVWK 

1) De voorgestelde tekst holt voorbij aan de doelstelling van het initiatief 

- De wedkantoren mogen enkel weddenschappen aanbieden, met uitzondering van een beperkt aantal toegelaten spelen. De 
weddenschappen worden aangeboden vanaf 0,50 euro. De gemiddelde inzet bedraagt 5 à 6 euro. Het gaat dus om zeer beperkte 
bedragen. Weddenschappen zijn overigens veel minder verslavend dan andere kansspelen die in de andere inrichtingen worden 
gespeeld. 

- Een Koninklijk Besluit van 22 december 2010 legt bovendien reeds een registratieplicht op voor weddenschappen met een inzet die 
1.000 euro te boven gaat (voorlegging van een identiteitsbewijs, inschrijving van naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, beroep 
en adres in een register). 

- De memorie van toelichting van het wetsontwerp stipuleert: "De naam, voornaam en geboortedatum van de speler moeten 
verplicht worden geregistreerd in EPIS om na te gaan of de speler toegang kan worden verleend. Er moet worden opgemerkt dat 
die controle kan gebeuren bij de toegang tot de kansspelinrichting maar ook aan de balie. Een controle moet gebeuren voordat een 
speler kan spelen op een toestel of wedden bijvoorbeeld. » (1) 

Het wetsontwerp gaat echter verder, en verplicht de EPIS-controle vóór de speler het wedkantoor betreedt. 

 

(1)  : Art. 62 van het ontwerp van wet op de kansspelen in haar momenteel voorgestelde gewijzigde vorm: "In aanvulling op het door artikel 54 bepaalde, is de toegang tot de speelzalen van 
kansspelinrichtingen van de klassen I, II en tot de vaste kansspelinrichtingen klasse IV slechts toegestaan wanneer de betrokken persoon een identiteitsbewijs voorlegt en de exploitant zijn volledige 
naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, beroep en adres in een register inschrijft."

M e m o r a n d u m  B V W K  
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2) Risico's verbonden aan de invoering van een EPIS-controle: 

Verdwijning van de wedkantoren (buurtwinkels – sociaal weefsel) 

De maatregel zou een economisch drama zijn voor de uitbaters 
van wedkantoren. Een onderzoek van BDO, uitgevoerd in 2017 
heeft aangetoond dat de omzet van een wedkantoor na invoering 
van de EPIS-controle met ongeveer 40% zou dalen.  

Tal van verkooppunten zouden zich genoodzaakt zien de deuren te 
sluiten. Dit zou nog meer buurtwinkels doen verdwijnen. En als de 
speler niet meer terechtkan in de wedkantoren, zal het sociale 
weefsel dat deze laatsten nu nog in stand houden, met hen 
verdwijnen. 

Minder bescherming voor de spelers (de paradox) 

De spelers – al dan niet met speelverbod – zijn erg gehecht aan 
hun anonimiteit. Dit is trouwens volkomen gerechtvaardigd, gezien 
het zeer lage bedrag van de inzet. Uit ondervinding blijkt dat een 
dergelijke agressieve maatregel die ongerechtvaardigd is gezien 
het recht op privacy, de spelers ertoe zal aanzetten om zich af te 
keren van het gereguleerde retailaanbod en in te gaan op een 
illegaal online- of retailaanbod, hetgeen problemen voor de 
openbare orde met zich mee zal brengen. 

Bemiddelingsrisico 

De spelers zullen voorts een beroep doen op een hele reeks 
weinig aanbevelenswaardige tussenpersonen die namens hen 
weddenschappen zullen aangaan. De speler zal, in het  geval van  
weddenschappen, zijn resultaten pas later te weten komen. Hij 
hoeft zijn inzet dus niet zelf af te leveren (in tegenstelling tot de 
dynamiek die bestaat voor de gamingactiviteiten en dus voor 
casino's of speelzalen). Het risico dat de spelers die anoniem 
wensen te blijven, zich tot tussenpersonen zullen wenden, is bij 
gevolg veel hoger dan bij andere kansspelen. Deze maatregel 
verhoogt dus paradoxaal genoeg de kwetsbaarheid van bepaalde 
spelers. 

. 

Gevaar voor de werkgelegenheid, voor de regionale financiën en 
voor de reële economie 

De gevolgen van de sluiting van wedkantoren voor de reële 
economie zouden rampzalig zijn: honderden directe en indirecte jobs 
op de helling, met een toestroom van overwegend laaggeschoolde 
p ro f i e l e n n a a r d e w e r k l o o s h e i d , z o n d e r re ë l e 
herklasseringsperspectieven. 

Naast het sociale drama zijn ook fiscale en sociale consequenties 
van tientallen miljoenen euro's te vrezen: de privékansspelsector 
draagt, alle overheidsniveaus samengenomen, jaarlijks 210 miljoen 
euro bij aan de openbare financiën waarvan 42 miljoen euro alleen al 
door de BVWK-leden wordt gegenereerd. De wedkantoren 
ondersteunen overigens op grote schaal de bloei van 
sportactiviteiten en sportieve waarden evenals de paardensport in 
België. 

Discri minatie tussen de wedkantoren en de andere 
kansspeloperatoren 

De spelers zullen zonder identiteitscontrole kunnen wedden in 
dagbladhandels, zullen zich anoniem aan kansspelen kunnen wagen 
in cafés (2) waar alcoholconsumptie toegestaan is en waar het 
personeel niet opgeleid is om spelers te begeleiden, of zonder enige 
identiteitscontrole trekkings- of krasproducten van de Nationale 
Loterij kunnen kopen.  

De invoering van een E P IS - controle vormt ook een 
ongerechtvaardigde discriminatie tussen enerzijds de wedkantoren 
en anderzijds de casino's en speelautomatenhallen, in de zin dat 
twee intrinsiek verschillende inrichtingen op identieke wijze 
behandeld zouden worden.

(2) Vandaag de zogenaamde "3.3"-machines (drie winlnende ijnen), morgen de 
spelen met verminderde inzet.
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ONZE VOORSTELLEN 

a) Alternatieve maatregel: EPIS beperken tot bepaalde producten en tot inzetten boven 200 euro: 

• Zoals loterijspelen zijn weddenschappen een vorm van vermaak die veel minder verslavend is dan andere types van kansspelen, en wel in die mate dat een veralgemeende EPIS-controle aan de ingang van het 
kantoor niet gerechtvaardigd is wat deze weddenschappen betreft. 

• Men zou een tussenoplossing kunnen instellen waarbij de risico's, vernoemd in punt 2, verzacht worden: de EPIS-controle zou kunnen ingevoerd worden, niet aan de ingang van de wedkantoren, maar enkel 
voor de weddenschappen met een inzet die 200 euro te boven gaat. Dit bedrag van 200 euro komt overeen met de maximale inzet op een weddenschap bij een dagbladhandelaar.  

• Opdracht aan de Koning: rekening houdend met de specificiteit van de wedkantoren en de hoger beschreven risico's, is het voorzichtig – teneinde een buitenproportionele en hoogst schadelijke regeling te 
vermijden – om te stipuleren dat de inhoud en de praktische modaliteiten van de EPIS-controle zullen worden vastgesteld door de Koning. 

b) Verhoogde waakzaamheid en opleiding van de managers tegenover elke klant 

Het is daarnaast van groot belang dat de speler zich bewust is van de verslavingsrisico’s die aan elke speelactiviteit verbonden zijn en dat hij gepast wordt gevolgd/omkaderd door de actoren van de sector. De 
eerste grote uitdaging is dan ook het opleiden en doorlopend informeren van de doelgroepen: de kansspeloperatoren, de actoren op het terrein en de klanten. 

In de eerste plaats dienen de beslissingsorganen van de kansspeloperatoren geïnformeerd en opgeleid te worden inzake de uitdagingen van de bescherming van de spelers. Het zijn inderdaad deze 
verantwoordelijken die moeten afzien van een zuiver commerciële aanpak om de winsten van het bedrijf te maximaliseren en die de nodige impuls moeten geven voor de invoering van een verantwoordelijk 
spelbeleid.  

Ten tweede is ook de opleiding van de actoren op het terrein – die doorlopend en rechtstreeks in contact staan met de spelers – een noodzaak. Deze moet ze de nodige instrumenten geven voor een goed beheer 
van het verantwoord spel en van de verslaving. Met deze opleiding zullen de medewerkers van wedkantoren in de frontlinie staan om alle spelers te begeleiden en te informeren, en ook om spelers met een 
bijzonder risico op  te volgen. 

Sommige gemeenten, zoals Anderlecht, hebben dit risico al juist ingeschat en beslisten bijvoorbeeld om via hun buurtanimatoren en filmpjes op de sociale netwerken, de bevolking te sensibiliseren teneinde 
verantwoord te spelen.  

De BVWK zou een dergelijk beleid graag geïnstitutionaliseerd zien worden op gemeentelijk niveau en staat in dat opzicht ter beschikking. 

M e m o r a n d u m  B V W K  
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Paardenrennen in België: een 
stand van zaken, mogelijke 
oplossingen, goede en minder 
goede.

DE CONTEXT 

1) De centrale rol van PMU in België 

De Hippodroom van Wallonië in Mons (Bergen), hierna ‘HWM’ genoemd, is de grootste organisator van paardenwedrennen, goed voor het 
leeuwendeel van de omzet van de Belgische exploitanten van paardenweddenschappen.   

De aandelen van de HWM zijn voor een groot stuk in handen van de overheid of van personen die onder controle staan van de overheid. 
Op vele vlakken wordt de HWM echter beheerd als een private onderneming en sloot de HWM meerdere akkoorden met het Franse Pari 
Mutuel Urbain ("PMU") en haar Belgische filiaal Euro Tiercé, met wie HWM samenwerkt  ten koste van de andere operatoren. Van de 
koersen op zijn kalender organiseert PMU eveneens een deel op de Hippodroom van Wallonië, en ze vormen er trouwens een 
doorslaggevende succesfactor. 

PMU is als organisator en promotor van weddenschappen, voornamelijk binnen de paardensport, een Groepering van Economisch Belang 
die zich onder meer tot doel stelt om de Franse sector van de paardenrennen te financieren. Zoals de naam aangeeft organiseert PMU 
alleen onderlinge weddenschappen (pari mutuel). De andere vormen zijn in Frankrijk verboden.

2)  De gewone liefhebber van paardenwedrennen haakt af vanwege de "grote internationale gokkers" 

In het systeem van de onderlinge weddenschap komen de belangen van de organisator, zoals de PMU, in conflict met die van de kleine 
spelers. Om tot een maximale inzet - en bijgevolg ook een zo groot mogelijke eigen commissie -  te komen, valt het binnen het 
welbegrepen eigenbelang van de organisator om ook de belangrijke  inzetten van de "professionele" gokkers aan te nemen, dit ten nadele 
van de kleine spelers.  

Deze toestand wordt scherp verwoord in een artikel in de Franse economische krant Les Échos van 20 april 2018, met als titel “Hold-up au 
PMU”. Het artikel legt de flagrante en ongezonde ongelijkheid bloot tussen twee categorieën van spelers: enerzijds de liefhebber, de 
bescheiden speler die gokken op de paardenrennen als een tijdverdrijf ziet en anderzijds de ‘professionele’ gokker die de notering negatief 
beïnvloedt en de integriteit van het systeem van de onderlinge weddenschappen ondermijnt om er zwaar aan te verdienen. 

Zoals uit het goed gedocumenteerde artikel blijkt, strijden liefhebbers en professionele gokkers met ongelijke wapens: 

• De professionele gokkers kunnen voor hun activiteiten een beroep doen op informaticamaterieel en personeel. 

• Ze beschikken over een grotere kennis van de paardensport gezien hun algoritmen almaar verbeteren. 

• De professionele gokkers krijgen alle informatie (statistieken, evolutie van de noteringen, staat van het terrein, …) in elektronisch 
formaat van PMU, waardoor hun computers die in een recordtijd kunnen verwerken en de interessante weddenschappen kunnen 
aanbevelen. De kleine speler daarentegen moet het grotendeels doen met informatie op papier. 

• Net zoals de high frequencytraders op de aandelenbeurzen kunnen de professionele gokkers tot 400 keer per seconde inzetten en op 
die manier de combinaties vermenigvuldigen en optimaliseren. 

• De professionele gokkers zijn rechtstreeks verbonden met het informaticasysteem van PMU (met diens instemming) en worden dus 
in realtime geïnformeerd over de laatste noteringen 

• De liefhebber daarentegen beschikt enkel over de noteringen die met een vertraging van 30 seconden door de PMU gepubliceerd 
worden. Dat verschil is doorslaggevend vóór het vertrek van een koers. Bijgevolg krijgen niet alle spelers krijgen dezelfde informatie 
op hetzelfde ogenblik, wat op zich al een aantasting is van de beginselen eigen aan de onderlinge weddenschappen.

M e m o r a n d u m  B V W K  



12M e m o r a n d u m  B V W K  
De professionele gokkers zijn dus beter uitgerust en geïnformeerd en in staat om meer en sneller weddenschappen te plaatsen. Zo winnen ze statistisch vaker dan de kleine paardenkoersliefhebbers. Het 
systeem van de onderlinge weddenschappen organiseert in de praktijk een financiële transfer van de liefhebber naar de professionele gokker. 

Daardoor bevindt de organisator zich in een belangenconflict met de kleine spelers: 

• enerzijds eisen de integriteit van het spel en het principe van de gelijkheid van kansen voor alle spelers dat de organisator de activiteiten van de professionele gokkers beperkt, om de liefhebbers te 
beschermen; 

• anderzijds komt de ongelijke toestand voor de kleine spelers de organisator goed uit gezien zijn commissie afhangt van het bedrag van de inzet, die bij de professionele gokkers per definitie aanzienlijk is. 

Het eerder genoemde artikel leert dat de balans eerder overhelt naar de laatste optie, met als gevolg dat de aanhoudende oneerlijke concurrentie de liefhebbers uit een systeem doet stappen waarbij ze toch 
enkel kunnen verliezen, omdat de noteringen die hun belangrijk lijken onmiddellijk uitgehold worden door de algoritmen van de professionele gokkers die er een mogelijkheid tot arbitrage in ontdekt hebben. 

Het Franse Rekenhof komt tot dezelfde vaststellingen. 

We kunnen ons maar moeilijk voorstellen hoe de onderlinge weddenschappen moeten overleven zonder een voldoende aandeel ingebracht door liefhebbers en kleine spelers. De professionele gokkers zijn niet 
diegenen die de gemeenschappelijke massa aanleveren. Integendeel, ze eigen zich deze toe. Als dat minimale aandeel niet bereikt wordt stort de gemeenschappelijke massa ineen en met haar de onderlinge 
weddenschap. .  

Nog moelijker is het om ons paardenkoersen voor te stellen zonder weddenschappen, al is het maar omdat hun financiering dan in het gedrang komt. 

3) De risico’s voor de integriteit van de weddenschappen 

Trainers en eigenaren van paarden mogen in België weddenschappen organiseren, ondanks het feit dat ze toegang hebben tot informatie over de deelnemers die niet openbaar gemaakt wordt en zelfs in staat 
zijn het resultaat te beïnvloeden. Bovendien zien we een abnormaal hoog aandeel van de enkelvoudige weddenschappen (tegenover de meervoudige weddenschappen, zoals de quinté), met hoge inzetten. En dit 
terwijjl we weten dat een dergelijke situatie kenmerkend is voor fraude. 

Daar komt nog bij dat gokkers die spelen tegen notering op Belgische koersen algmeen genomen, abnormaal succesvol zijn, een bijkomende indicatie dat er wellicht een probleem bestaat, vooral omdat het vaak 
enkelvoudige weddenschappen met hoge inzet, zijn die winst blijken op te leveren (3). In andere sporten worden weddenschappen door ingewijden tegengegaan (4). De tolerantie die de sector van de 
paardenkoersen geniett riskeert voor de kleine spelers een bijkomende reden te worden om af te haken. 

4) De buitenproportionele en problematische macht van de renverenigingen 

Op basis van het gemeen recht hebben de renverenigingen de mogelijkheid om de organisatoren van weddenschappen te laten betalen voor de toegang tot de beelden van de koersen die ze organiseren. 
Doorgaans maken ze van dat recht gebruik om exorbitante prijzen aan te rekenen. De organisatoren van weddenschappen zijn nu eenmaal commercieel verplicht om hun klanten de mogelijkheid te bieden die 
koersen rechtstreeks te bekijken. 
De wetgever is nog een stap verder gegaan en bepaalde in artikel 43/2 van de Kansspelwet dat weddenschappen op een bepaalde koers maar mogen met de toestemming van de organisator van de koers. De 
bedoeling van die voorwaarde is ook hier dat de organisator voor die toestemming laat betalen en zo een bijkomende bron van inkomsten verkrijgt. 

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 29 juli 2010, voornamelijk op grond van EU-wetgeving, terecht wettelijke bezwaren gemaakt tegen die bijzondere bevoegdheid. 
Die bevoegdheid is des te problematischer omdat de renverenigingen ook ontsnappen aan de controle van de Kansspelcommissie of aan een vergelijkbare vorm van regelgeving.

 

(3) Deze situatie beperkt niet alleen de inkomsten van de operatoren van weddenschappen maar onrechtstreeks ook de belastinginkomsten van de gewesten.  
(4) Jaarverslag voor 2016 van de KSC over de weddenschappen in het voetbal: Gokken op de eigen wedstrijden betekent dus een inbreuk tegen de Kansspelwet"
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5)  Het wetsvoorstel betreffende de paardenwedrennen ingediend 
door de heren Van Peteghem, Vermeulen, Gustin en Dewael, zoals 
het werd geamendeerd: 

Dit wetsvoorstel is erop gericht om de voorrechten van de 
renverenigingen nog uit te breiden maar niet om de controle erop 
te versterken. Het zal geamendeerd worden als gevolg van 
strenge kritiek vanwege de Raad van State, zonder dat het 
evenwel een antwoord biedt op die kritiek: 

 a. De Raad van State herhaalt zijn kritiek op de 
bevoegdheid die aan de organisatoren van wedrennen 
verleend wordt om, als private organen, de aanneming 
weddenschappen toe te laten (het Grondwettelijk Hof 
had in zijn arrest van 29 juli 2010 ook al bezwaar gemaakt 
tegen die bevoegdheid): deze bevoegdheid wordt nu nog 
veralgemeend en versterkt wordt, vanwege de return die 
dit genereert voor de paardenrennensector. Economische 
doelstellingen mogen volgens het EU-recht slechts 
doelstellingen van algemeen belang zijn, terwijl het hier 
een private belasting betreft ten bate van private 
operatoren. 

 b. Het ontvangen van die monopol ierente zou 
gerechtvaardigd worden door de doelstelling om “een 
gereguleerde concurrentie op de Belgische markt te 
beschermen” en bijgevolg ook de kanalisering. Die 
rechtvaardiging lijkt evenwel vergezocht. De ware 
doelstelling bestaat erin de renverenigingen te 
ondersteunen en dat is een doelstelling die in het EU-
recht niet toelaatbaar is. 

 c. De monopolierente zal - in een eerste fase - door de 
Staat geïnd worden om te worden herverdeeld onder de 
renverenigingen. Deze karakteristiek verhoogt het risico 
om als staatssteun gekwalificeerd te worden, zoals 
aangehaald door de Raad van State. 

 d. De Raad van State merkte eveneens op dat 
monopolierente zal worden opgelegd aan ondernemingen 
in een dominante positie, zonder dat de noodzaak bestaat 
een misbru i k aan te tonen , hetgeen n iet 
overeenstemming is met het mededingingsrecht. 

HET STANDPUNT VAN BVWK / VOORSTEL 

Denkpistes in de richting van een oplossing 

Om te beginnen moeten we terug naar de basis en de paardenrennen opnieuw aantrekkelijk maken voor de kleine speler: 

 - professionele gokkers niet langer toelaten bij onderlinge weddenschappen (bij de weddenschappen tegen notering aanvaardt de 
organisator, die niet verwikkeld is in een belangenconflict met de kleine spelers, dat soort gokkers niet). 

 - allen die bij een koers betrokken zijn (eigenaar, trainer, jockey, lad, officials, … de lijst moet volledig zijn) verbieden om 
weddenschappen op die koers te aan te nemen. 

De autoriteiten zouden ook een ‘return voor de sector’ kunnen invoeren die gebaseerd is op een voorafgaande heffing op de 
weddenschappen op de rennen die de organisator in kwestie organiseert. . Over een dergelijk systeem moet worden beslist na uitgebreide 
raadpleging van de sector. De BVWK is van mening dat de operatoren van weddenschappen tot die financiering moeten bijdragen. 

Bovendien: 

• Bestaat hoofdbedoeling van dit wetsvoorstel erin de 
renverenigingen en de sector van de paardenrennen te 
ondersteunen. Het gaat dus om landbouw- en sportmaterie die 
geen van beide federaal zijn. 

• De Federatie, een privéorgaan dat gekozen werd buiten alle 
mededinging om, wordt hier gemachtigd om een semipublieke 
opdracht uit te voeren. 

• Het wetsvoorstel moedigt kartelvorming tussen de 
renverenigingen aan, onder het voorwendsel van de invoering 
van een éénloketsysteem. 

• Door het voorstel kunnen de verenigingen hun voorwaarden 
opleggen voor het toekennen van de ‘toelatingen’ en bijgevolg 
misbruik maken van de dominante positie die het, door het 
voorstel beoogde, wettelijke monopolie hun zou verlenen. 
Discriminatie is niet het enige geval van misbruik van dominante 
positie. 
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B e g u n s t i g i n g v a n d e  
gamingstector, ten nadele van de 
bettingsector, gaat in tegen de 
bescherming van de spelers.

DE CONTEXT 

De sector van de kansspelen bestaat uit twee grote families, enerzijds de gaminoperatoren en anderzijds de bettingoperatoren. De 
eersten, casino’s en speelautomatenhallen, zowel retail als online, exploiteren kansspeltoestellen, die de spelers alleen bedienen, op hun 
initiatief en wanneer zij het wensen, met speelmomenten die amper enkele seconden duren. De laatsten daarentegen organiseren of 
commercialiseren weddenschappen op sportevenementen die vooraf geprogrammeerd zijn en waarbij spelers, die zich op verschillende 
plaatsen bevinden, kunnen inzetten op die evenementen.  

De logica van beide subsectoren verschilt dan ook volledig. Aan de ene kant vinden we spelers die zich alleen tegenover een machine 
bevinden die zij om de 5 à 6 seconden kunnen bedienen en die technisch zo geprogrammeerd is dat  een gegarandeerd gemiddeld 
uurverlies wordt nageleefd. Anderzijds hebben we gokkers die graag hun kennis van de sport met die van anderen meten. Daar is geen 
gemiddeld uurverlies van toepassing omdat er geen machine is die het resultaat van de weddenschap kan beïnvloeden. 

Bij de aanneming van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, had de wetgever de volgende 
opmerking gemaakt omtrent weddenschappen : 

“Dit spel [weddenschappen] behoort nu eenmaal tot het societyleven en het volksvermaak en biedt vele mensen de mogelijkheid 
om op een ‘ontspannende’ wijze contacten te leggen. Deze kansspelen [zijn] slechts in mindere mate verslavend om redenen 
hierboven uiteengezet’ (Memorie van toelichting, Kamer, Doc 52K, 2008-2009, nr. 1992/1, p. 44). 

De bettingsector maakt op die manier een minder verslavende vorm van ontspanning uit dan de andere soorten van kansspelen. 

Daarom zou het verantwoord zijn om de bettingsector niet te benadelen ten opzichte van de andere, meer verslavende, kansspelen 
waarbij de spelers minder beschermd worden. 

In de praktijk stellen we evenwel het tegenovergestelde vast. Drie voorbeelden uit de recente actualiteit waaruit blijkt dat de 
gamingsector bevoordeeld wordt: 

• Virtuele spelen - Een nieuw product heeft zijn intrede gemaakt, waarbij men kan inzetten op virtuele evenementen. Dit product is 
omwille van haar karakteristieken duidelijk een hybride product. Moet het juridisch dan als een betting- of een gamingproduct 
gecategoriseerd worden en aan welk geheel van regels, eigen aan die van de betting- of gamingactiviteit, moet het bijgevolg 
voldoen? De Koning heeft ervoor gekozen de virtuele spelen als een gamingproduct te categoriseren.  

• Uurverlies - De Kansspelcommissie heeft ingestemd met de vraag van de gamingsector om het maximaal toegestane uurverlies op 
de machines in casino’s en speelhallen te verhogen. Elke machine is verbonden met de Commissie die nagaat dat de spelers op een 
bepaalde periode niet meer kunnen verliezen dan het vastgelegde gemiddelde bedrag. Door middel van aanpassingen aan de 
technische protocollen, die nauwelijks leesbaar en zeer complex zijn, werd dat bedrag met 36 % verhoogd.  

• EPIS (zie  het hoofdstuk over deze thematiek op pagina 7-8 van het memorandum) – Vanwaar de wil om de EPIS-controle, die 
inderdaad zinvol is bij gaming, uit te breiden tot de bettingactiviteiten, die minder verslavend zijn en aan een andere 
beschermingslogica beantwoorden? 

M e m o r a n d u m  B V W K  
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DE VISIE VAN DE BVWK 

De gamingsector blijven begunstigen of bevoordelen heeft de 
onderstaande nadelige gevolgen: 

Toenemende verslaving bij de spelers - verminderde bescherming:  

• Occurrentie van de spelen - Een gamingmachine kan in 
werking gesteld worden wanneer de speler maar wil, met 
een interval van enkele seconden. Een sportevenement 
daarentegen, reëel of virtueel, waarop de gokker wil inzetten, 
is vooraf geprogrammeerd. Denk maar aan de Rode Duivels 
die spelen op vooraf vastgestelde data en uren. Dat heeft een 
dubbel gevolg: 

• In het tweede geval heeft de speler niet de 
mogelijkheid om zich te laten “meeslepen”, wanneer 
hij een gokje waagt op een sportwedstrijd (reëel of 
virtueel). Die evenementen hebben immers allemaal 
een vaste duur. Een basketbalwedstrijd duurt 
bijvoorbeeld ongeveer een uur. Dat zal de wachttijd 
zijn vooraleer het resultaat van een weddenschap op 
de score of de naam van de winnaar van een 
evenement bekend raakt. 

• Anders dan bij de gamingmachines,  zoals 
bijvoorbeeld de slots, zijn sportevenementen, reëel of 
virtueel, vooraf geprogrammeerd en kunnen ze dus, 
per definitie, niet op verzoek gestart worden. Dat 
impliceert “afkoelingsperiodes” ’, waarin niet 
gespeeld wordt en waardoor het risico op verslaving 
afneemt. Dit laatste werd aangetoond door een 
onderzoek van het Laboratorium voor medische 
psychologie en verslavingskunde [Laboratoire de 
Psychologie Médicale et d’Addictologie], een 
onder zoekseenhe i d verbonden met de 
geneeskundefaculteit van de ULB. 

• Herverdelingspercentage – Een gamingmachine moet 
verplicht een gemiddeld percentage van zo’n 90% van de 
inzet aan de spelers terugbetalen. De speler krijgt zo de illusie 
te winnen omdat de machine ‘geld uitbraakt’, terwijl hij 
voortdurend verliest. Ook dat werkt verslaving in de hand. 

ONS VOORSTEL 

Een fair evenwicht behouden tussen de gaming- en de 
bettingsector is van cruciaal belang. 

Als de gamingsector verder bevoordeeld wordt zal dat spelers 
benadelen aangezien bepaalde parameters, eigen aan gaming, 
verslaving in de hand kunnen werken. Op verzoek bedienbare 
speelautomaten vormen, door hun specifieke werking en door 
hun zeer hoge frequentie, schadelijke systemen met een 
verplichte herverdeling van een deel van de winsten, … 

Weddenschappen zijn  vooraf geprogrammeerd en gaan 
gepaard met een kleiner verslavingsrisico, zoals tijdens de 
parlementaire werkzaamheden inzake de wet op de 
kansspelen ook door de wetgever erkend werd. 

• Het aanwezige personeel van het kantoor heeft aandacht 
voor de spelers en staat te hunner beschikking. Zij 
begeleiden de spelers en worden daartoe voortdurend 
bijgeschoold. Dat is niet het geval bij de inrichtingen van 
klasse I en II waar de afstand tussen personeel en spelers 
veel groter is. 

• De vraag inzake het uurverlies stelt zich op een andere 
manier naargelang het gaat om een individuele context  
(gaming: de speler zit alleen tegenover de machine die hij 
naar eigen wens bedient) of een collectieve (betting: 
verschillende gokkers zetten in op eenzelfde reëel of 
virtueel evenement). In een individuele context is de 
machine immers zo geprogrammeerd om een gedeelte 
van de inzet zo te herverdelen dat de focus en het 
behoud van de activiteit maximaal blijven. De speler 
wordt in zekere zin ‘gegrepen’ door een machine die hem 
de illusie verschaft aan het winnen te zijn. Wanneer 
verschillende onafhankelijke spelers inzetten op dezelfde 
evenementen kan hun aandacht en hun beleving niet op 
die manier gemanipuleerd worden. 

Kanalisering van de spelers naar het legale aanbod komt in 
gevaar – verminderde bescherming: 

Als de bettingsector klappen krijgt zal ook het legale aanbod 
dat dat uit deze sector voorkomt  minder interessant, 
aantrekkelijk en toegankelijk worden. Daardoor kunnen 
gokkers gaan uitkijken naar een alternatieve vrijetijdsbesteding 
en kunnen zij de neiging hebben om via illegale kanalen te 
gaan gokken (illegale bookmakers, offline en online). 

Economische en sociale gevolgen:  

De jobs in de bettingsector staan op de helling. Als de 
vastgestelde trend zich doorzet zullen de bettingactiviteiten 
beperkt moeten worden, met alle economische gevolgen van 
dien,voor zowel de werkgelegenheid als voor de 
belastinginkomsten voor de overheid. 
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Uitbatingsovereenkomsten tussen 
gemeente en wedkantoor.

DE CONTEXT 

De federale overheid buigt zich momenteel over een federaal wetsontwerp waarin de verplichting om een uitbatingsovereenkomst te 
sluiten met de gemeenten is opgenomen.  

Het huidige systeem werkt goed, in de zin dat het de uitbater verplicht zich tot de gemeentelijke overheid te richten. Zo kan een dialoog 
ontstaan en gezien het enkel om een adviesbevoegdheid gaat, is er geen enkel risico van corruptie of vermomde sponsoring.  

Een wetsontwerp tot wijziging van de kansspelwet (“KSW”) stelt echter voor om de kansspelwet te wijzigen door toevoeging van 
volgend lid: 

“De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten 
tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere 
voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse IV en wie het 
gemeentelijk toezicht waarneemt."  

Om een F2-vergunning te verkrijgen (vereist voor de uitbating van een wedkantoor) moet de aanvrager de voornoemde overeenkomst 
voorleggen aan de Kansspelcommissie. Het sluiten van dergelijke overeenkomst zou dus een voorwaarde worden om de vergunning voor 
de uitbating van een wedkantoor te krijgen. 

HET STANDPUNT 

Ten opzichte van dit wetsontwerp

1) Duidelijke discriminatie tussen de inrichtingen van klasse II en IV 

De wetgever wil het regelgevend kader dat van toepassing is op de inrichtingen van klasse II (speelautomatenhallen) uitbreiden tot de 
inrichtingen van klasse IV (wedkantoren). 

De aard van de activiteiten van de kansspelinrichtingen klasse 2 is fundamenteel anders dan die van kansspelinrichtingen klasse 4. 

• De geldigheidsduur van de toegekende vergunning verdrievoudigt volgens de aard van de activiteit: 

- een vergunning van klasse II wordt toegekend voor 9 jaar; 
- een vergunning van klasse IV wordt toegekend voor 3 jaar; 

Hoe zal het mogelijk zijn om een economische actor, welke dan ook, te overtuigen om de schouders te zetten onder een project in 
klasse IV, terwijl hij zelf niet verder kan kijken dan 3 jaar vermits niemand de houding van de gemeentelijke overheden kan 
voorspellen? 

• De activiteiten zijn fundamenteel verschillend. Bij de goedkeuring van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de Kansspelwet, was 
de wetgever van mening: 

"Omdat het [= weddenschappen] nu eenmaal behoort tot het societyleven en het volksvermaak en […] vele mensen de 
mogelijkheid biedt om op een 'ontspannende' wijze contacten te leggen. Bovendien zijn deze kansspelen slechts in 
mindere mate verslavend om redenen hierboven uiteengezet". (5) 

 

(5)  : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de 
spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de 
aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van 
weddenschappen op sportuitslagen inrichten, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de 
Nationale Loterij, Memorie van Toelichting, Parl. St.2008-2009, nr.1992/1, p. 44
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De wetgever erkent hier dus uitdrukkelijk dat sportweddenschappen minder verslavend zijn dan de 
gokautomaten in de speelautomatenhallen. Als de aard van de activiteit fundamenteel verschillend is, waarom zou 
men dan de eisen voor een activiteit met een hoger risico uitbreiden naar de minder risicovolle klasse IV? Uit het 
bovenstaande volgt dat de uitbreiding van de verplichting om een uitbatingsovereenkomst te sluiten met de 
gemeente voor klasse IV disproportioneel is, en gelijkgesteld kan worden met een regelrechte discriminatie gezien 
twee verschillende activiteiten gelijk behandeld zouden worden.  

2)  Juridische onzekerheid 

Volgens het wetsontwerp zou de gemeente soeverein zijn wat betreft de te nemen beslissing. Er bestaan geen 
objectieve criteria om de redenen te formuleren waarom de beslissing van de gemeentelijke autoriteiten gunstig 
of ongunstig zou moeten zijn. Kortom: er zal sprake zijn van absolute willekeur. 
  
Deze situatie zou de wedkantoren in een onmogelijke situatie plaatsen: hoe kan men weten welke criteria de 
gemeente toepast? Het ontbreken van rechtszekerheid is schrijnend. Zonder rechtszekerheid zullen de legale 
operatoren België verlaten vertrekken en zal de speler in zijn eentje het hoofd moeten bieden aan een illegaal 
aanbod. Het sociaal weefsel, gecreëerd van de wedkantoren zal in het gedrang komen.

ONS VOORSTEL 

De geldigheidsduur van de vergunningen gelijkvormig maken en garanties instellen ten opzichte van de verplichting om uitbatingsovereenkomsten met de gemeenten te ondertekenen.  

Om enige discriminatie te vermijden en de rechtsonzekerheid waaraan de wedkantoren blootgesteld kunnen worden te beperken, stelt de BVWK voor: 

- de geldigheidsduur van vergunningen van klasse IV te verlengen van 3 tot 9 jaar;
- te suggereren dat de wetgever, in het kader van de wet, objectieve criteria vastlegt die de gemeenten in acht moeten nemen, of om dit over te laten aan de vereniging van steden en gemeenten.

ONZE ENGAGEMENTEN 

Met het oog op een interactie met de gemeentelijke overheden 

- regelmatige contacten bevorderen tussen de gemeentelijke overheden en de wedkantoren (om goed samen te werken moet met een zekere frequentie met elkaar gepraat worden); 

- de lokale agenten (die op het terrein aanwezig zijn) in contact brengen met de veiligheidsdiensten van de uitbaters (doelen: samenscholingen aan de ingang van wedkantoren vermijden, de buurtbewoners 
geruststellen, toezien op de netheid van de omgeving van het verkooppunt, …); 

- gemeenschappelijke campagnes overwegen die verband houden met de beoefening van een legaal, gekanaliseerd en verantwoordelijk spel (niet-exhaustieve lijst van voorbeelden:  mededelingen in gezamenlijk 
overleg in het gemeentelijk infoblad, huis-aan-huisfolders, allerlei affiches op de gemeentelijke borden,…). 
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Voor hechtere relaties met échte 
dagbladhandelaars , met 
welomschreven rollen.

DE CONTEXT 

Artikel 43/4, §5, 1° van de Kansspelwet machtigt de "dagbladhandelaars" tot het aannemen van "onderlinge weddenschappen op 
paardenrennen en weddenschappen op sportevenementen andere dan paardenrennen en windhondenrennen". 

De wet geeft echter geen uitdrukkelijke definitie van het begrip "dagbladhandelaar". We kunnen ons dus enkel beroepen op de gebruikelijke 
betekenis. 

In haar informatieve nota van 22 februari 2017 omschrijft de KSC het begrip 'dagbladhandelaar' als volgt: 

"De volgende activiteiten moeten dus op cumulatieve wijze aanwezig zijn voor de aanvraag van een vergunning voor de aanname van 
weddenschappen door een dagbladhandelaar :

• Verkoop van dagbladen en magazines; 
• Verkoop van producten van de Nationale Loterij; 
• Verkoop van tabakswaren en rookgerei; 
• Verkoop van telefoonkaarten." 

In dit stadium dient benadrukt dat de dagbladhandelaars en -verkopers van mening zijn dat ze enkel kunnen overleven als hun aanbod van 
weddenschappen en de speelautomaten die ze hun klanten aanbieden, rendabel is. Een behoorlijke omzet uit deze activiteiten zou de 
aanhoudende verliezen op de verkoop van kranten- en tijdschriften en op de klassieke activiteiten van de dagbladhandel kunnen 
compenseren.. 

Een vernietigingsberoep inzake de informatieve nota, en dus ook van de daarin opgenomen definitie van de dagbladhandel, is momenteel 
hangende voor de Raad van State. De auditeur-generaal dringt in zijn advies aan op de vernietiging van de genoemde nota. 

HET STANDPUNT VAN DE BVWK 

De definitie van het begrip 'dagbladhandelaar' die de KSC opnam in haar eerder genoemde informatieve nota, staat haaks op de 
economische realiteit en druist in tegen de doelstelling om de kansspelen te kanaliseren en die kanalisering is net een belangrijk punt voor 
de volksgezondheid. 

Deze herdefiniëring is van aard: 

• om het zwaartepunt van de betting te verschuiven van de wedkantoren naar de dagbladhandels, hetgeen in strijd komt met de 
doelstelling van bescherming van de spelers: 

 
Wedkantoren Dagbladhandels

Aantal machines: 
Gemiddeld 6/kantoor X 600 kantoren = Potentieel van 

3.600 wedmachines  

Aantal machines: 
4 toegestane machines/handelaar X 2.500 handelaars: 

Potentieel van 10.000 wedmachines  

Principe van exclusieve bestemming: in de kantoren 
kunnen alleen weddenschappen verhandeld worden

Geen principe van exclusieve bestemming: in de 
dagbladhandels kunnen ook andere activiteiten 

plaatsvinden, zoals aankoop van tabak of alcohol, etc.

Wetgever stelt EPIS-controle voor Geen enkele EPIS-controle 
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 - om een wildgroei toe te staan van mogelijkheden om te 
wedden in andere verkooppunten dan dagbladhandels die 
zich op bedrieglijke wijze achter deze vorm zouden 
verschuilen. Zo zou bijvoorbeeld niet uit te sluiten zijn dat 
sportweddenschappen via een bijzondere juridische 
organisatie te koop worden aangeboden in tankstations of 
zelfs in supermarkten. 

We moeten de wedkantoren beschermen en vermijden dat 
dagbladhandels – die dat niet echt zijn – de toestemming krijgen om 
weddenschappen aan te bieden aan hun cliënteel. 

ONS VOORSTEL 

De BVWK pleit ervoor dat de KSC afziet van de inhoud van haar 
informatieve nota van 22 februari 2017 en van de definitie die ze 
daarin geeft aan het begrip 'dagbladhandelaar'. 

De BVWK pleit ervoor dat de KSC contact opneemt met de 
beroepsorganisaties van de dagbladhandelaars (bv: Prodipresse voor 
het Waals Gewest en Brussel en Perstablo voor Vlaanderen) en met 
de minister van Middenstand om de huidige contouren van de 
activiteiten van dagbladhandelaars beter af te tekenen.  

De verschuiving van het zwaartepunt van de wedactiviteit van de 
wedkantoren naar de dagbladhandelaars is overigens niet 
aanvaardbaar. Er moet een evenwicht gevonden worden, zowel wat 
aantal kantoren betreft, als wat de bescherming van de spelers 
aangaat. In plaats van concurrentie - die weddenschappen kan 
aanbieden tegen minder veeleisende voorwaarden - te vormen,   
moeten de dagbladhandelaars reële spelers worden met een 
verantwoord aanbod aan kansspelen, die borg staan voor hoge 
kwaliteits- en beschermingsstandaarden. 

Een verhoogde samenwerking tussen de echte dagbladhandels (en 
dus geen verdoken wedkantoren die zich voordoen als 
dagbladhandel) en de BVWK is noodzakelijk. Dat is een win-
winsituatie voor iedereen: voor de wedkantoren, voor de 
dagbladhandelaars en vooral voor de eindklanten die op een 
gezellige manier kunnen spelen in verschillende verkooppunten in 
hun buurt (zowel in wedkantoren als bij de dagbladhandelaar) terwijl 
ze van dezelfde bescherming kunnen genieten. 
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Nieuwe antiwitwaswetgeving: de 
incoherentie van onderwerping 
van wedkantoren hieraan.

DE CONTEXT 

Krachtens de nieuwe antiwitwaswetgeving geldt het stelsel voortaan voor alle dienstverleners van de sector van de geldspelen, met 
uitzondering van de Nationale Loterij voor haar loterijspelen. De wet voorziet dat de Ministerraad de wedkantoren kan vrijstellen voor 
zover de Kansspelcommissie van mening is dat het risico op witwassen in deze kantoren laag is. Probleem: nog vóór de wet werd 
goedgekeurd, haastte de Kansspelcommissie zich om een rapport op te stellen dat aangaf dat er een hoog risico bestaat. 

Dit rapport, gerealiseerd door een onderaannemer volgens een onduidelijke methodologie, zonder dat de sector zelf erbij betrokken werd, 
kan echter niet overtuigen. Er staat bijvoorbeeld te lezen: "het gros van de aangenomen weddenschappen betreft kleine inzetten » (6). 
Dat strookt niet echt met de bewering dat wedkantoren actief zouden worden gebruikt om geld wit te wassen. Deze bewering had 
daarentegen moeten leiden tot de logische conclusie dat het risico op witwassen in de wedkantoren eerder beperkt is. Het is dus 
onbegrijpelijk dat het regulerende orgaan spreekt van een hoog witwasrisico. Meer nog, de vermeende risico's die de Commissie 
identificeert, worden op geen enkele manier teruggeschroefd door de nieuwe maatregelen die de wet invoert. 

HET STANDPUNT VAN DE BVWK 

1) Risico verbonden met de identificatie van de spelers en groepen van spelers 

 

Standpunt van de KSC Bestaande maatregelen Nieuwe AWW-wet Kritiek

« Het risico op witwassen 
neemt toe indien een speler 
anoniem weddenschappen 
kan aangaan en transacties 

kan uitvoeren." (p. 53 van het 
rapport van de KSC )

1. Registratie van de spelers (koninklijk besluit 
van 22 december 2010):    

- zodra de inzet van een klant  1.000 euro te 
boven gaat 

- zodra het gecumuleerde bedrag van de 
weddenschappen van één dag en 
waartussen een verband bestaat  1.000 
euro te boven gaat 

- Zodra er sprake is van verscheidene 
inzetten door eenzelfde speler gedaan op 
regelmatige tijdstippen, die het bedrag van 
1.000 euro niet overschrijden en waarbij 
aanleiding is te veronderstellen dat de 
speler hiermee registratie wenst te 
voorkomen 

2. Videobewaking (koninklijk besluit van 22 
december 2010) 

Het videobewakingssysteem moet minstens 
beelden opnemen van de kassa, de plaats waar 
de registratie en controle van de speler 
plaatsvindt, de weddenschapterminals en de 
automatische kansspelen klasse IV. De opnames 
moeten vier weken bewaard blijven.

Identificatie van de spelers wanneer 
ze 2.000 euro inzetten of betalen. 

• De huidige verplichting is 
strenger voor de inzetten 
vermits de speler zich (voor 
é é n o f m e e r 
weddenschappen) boven 1.000 
euro moet registreren..  

• De nieuwe reglementering is 
niet gerechtvaardigd

Anoniem wedden verhoogt het 
risico op witwassen niet aanzienlijk: 

• Gemiddelde inzet: de inzet bij 
weddenschappen in België 
bedraagt gemiddeld ongeveer 
6 euro . Dit onderbouwt 
allerminst het idee dat de 
wedkantoren actief zouden 
worden gebruikt om geld wit 
te wassen. 

• Zeldzaamheid van grote 
inzetten: in de kantoren van 
onze leden bedroegen in de 
voorbije 6 maanden slechts 
0,0016% van de inzetten 2000 
euro of meer; slechts 0,77% 
van de tickets meer dan 200 
euro.

(6) De gemiddelde inzet in de wedkantoren bedraagt 6 euro; in de retailkantoren van onze leden was 
de afgelopen 6 maanden slechts 0,0016% van de inzetten hoger of gelijk aan 2.000 euro en slechts 
0,77% hoger dan 200 euro.
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2) Risico verbonden aan de aangeboden spelen 

3) Risico verbonden aan de transacties

 

 

Standpunt van de KSC Bestaande maatregelen Nieuwe AWW-wet Kritiek

« Het misbruiken van de 
aangeboden spelen om geld 
wit te wassen is in de eerste 

plaats mogelijk indien de 
speler in de mogelijkheid is 

om het spel oneerlijk te 
beïnvloeden." (p. 56 van het 

verslag van de KSC)

1. Conformiteit van software, netwerken en 
verbindingen (koninklijk besluit van 22 
december 2010 betreffende de regels van 
toezicht op en de controle van de kansspelen). 
Het softwareprogramma dat wordt gebruikt 
om weddenschappen aan te nemen, wordt 
geleverd door een vergunninghouder F1. De 
server waarop deze software draait, moet zich 
in België bevinden, in de lokalen van of onder 
het toezicht van de vergunninghouder F1 Een 
vergunninghouder F1 kan zijn vergunning 
verliezen indien zou blijken dat de software 
niet voldoet. Er zijn nog meer technische en 
specifieke voorwaarden voorzien. 

2. Bescherming van de automatische kansspelen 
(koninklijk besluit van 22 december 2010) en 
virtual betting : geen enkel risico voor 
matchfixing

Er is hiervoor niets voorzien.
Uiteraard moet de strijd tegen 
vervalsing van sportwedstrijden of 
paardenwedrennen worden 
aangegaan. De wedkantoren 
hebben daar echter geen enkele 
invloed op. Beweren dat er om die 
reden een hoog witwasrisico 
bestaat, houdt dus geen steek.

Standpunt van de KSC Bestaande maatregelen Nieuwe AWW-wet Kritiek

"Binnen een 
kansspelinrichting klasse IV 
worden dagelijks heel wat 

financiële transacties verricht. 
De risico's hieraan verbonden 

zijn vooral het gebruik van 
contant geld en het feit dat 
tickets van de aangenomen 
weddenschappen niet op 

naam worden afgeleverd en 
kunnen worden 

doorverkocht." (p. 61 van het 
verslag van de KSC)

 1. Registratie van de inzetten van meer dan 
1.000 euro (zie boven) 

 2. Betaling van winsten van meer dan 3.000 
euro: traceerbaarheid door de bank

Met de nieuwe wet is het niet 
mogelijk de situatie te corrigeren 
die de KSC beschrijft (contante 
transacties blijven toegestaan), 
terwijl het huidige regelgevende 
kader de traceerbaarheid van grote 
inzetten en grote winsten wel 
mogelijk maakt.  

Enige nieuwigheid: Identificatie van 
spelers bij inzet of betaling van 
2.000 euro (cf. supra ) . Deze 
maatregel doet echter weinig af 
aan het zogenaamde risico op 
witwassen.

De transactie om de winsten uit te 
betalen wordt uitgevoerd onder 
toezicht van de uitbater. In het 
geval dat een belangrijker bedrag 
moet worden uitbetaald aan een 
onbekende speler, verhoogt zijn 
waakzaamheid (verslag van de 
KSC, p. 61). 

De gemiddelde inzet van een 
speler in een wedkantoor is minder 
dan 10 €/weddenschap. Rekening 
houdend met deze realiteit van het 
terrein, is het risico op witwassen 
beperkt. 
De uitbaters van wedkantoren 
leveren geen winstattest af. Een 
persoon met slechte bedoelingen 
kan zich concreet nooit een 
winstattest laten afleveren om een 
alibi te hebben voor de bedrieglijke 
of misdadige herkomst van een 
geldsom.
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Naast deze opmerkingen lijken alle risico's die de KSC aanhaalt, 
enkel op een theoretische waarheid te berusten. De KSC tracht ze 
echter op geen enkel moment op enige manier te kwantificeren. 

Integendeel, de KSC gaat zelf in detail in op de bestaande 
maatregelen die de aangehaalde risico's beperken, om uiteindelijk te 
besluiten dat er een hoog witwasrisico bestaat. 

De conclusie van de KSC overtuigt niet: er is geen enkel objectief 
controleerbare waarneming waaruit blijkt dat de theoretische 
bewering steunt op de praktijk. Stellen dat er een hoog risico bestaat 
is een cirkelredenering: de bestaande maatregelen, de realiteit op 
het terrein en de afwezigheid van cijfergegevens (nochtans in het 
bezit van de KSC) tonen net aan dat het risico zeer beperkt is.

ONS VOORSTEL 

Deze systematische studie brengt een bijzonder belangrijk element 
aan het licht: de toepassing van de nieuwe antiwitwaswet zal het 
risico op witwassen niet verminderen. Waarom moeten er aan de 
wedkantoren nieuwe beperkingen worden opgelegd hoewel ze geen  
praktisch nut hebben? 

De realiteit op het terrein (inzetten van gemiddeld 6 euro) wijst niet 
op een hoog risico op witwassen: de wedkantoren dienen te worden 
vrijgesteld en de KSC dient haar rapport te herzien en aan te geven 
dat het witwasrisico in de wedkantoren 'laag' is. 

In plaats van nutteloze bijkomende beperkingen op te leggen, zou 
men beter de initiatieven van de kansspeloperatoren inzake goed 
bestuur aanmoedigen.  
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Indexering van het gemiddelde 
uurverlies: de noodzaak om de 
bedragen bedoeld in artikel 8 van 
de wet op de kansspelen te 
indexeren.

DE CONTEXT 

De BVWK heeft vernomen dat bepaalde actoren van de sector gepleit hebben voor de wijziging van de protocollen die de 
Kansspelcommissie heeft opgesteld betreffende de regels betreffende het toezicht op en de controle van de kansspelen in de 
kansspelinrichtingen van klasse I (casino's) en II (speelautomatenhallen). Een van de gewenste wijzigingen was de verhoging, via een 
wijziging van de protocollen, van het gemiddelde bedrag dat kan worden verloren door elke speler.  

Het gemiddelde uurverlies wordt door de wet als volgt vastgesteld voor elke type spelinrichting: 

• Inrichtingen van klasse I (casino's): artikel 8 van de Kansspelwet verleent de Koning de bevoegdheid om het gemiddelde uurverlies te 
bepalen. Bij koninklijk besluit van 8 april 2003 werd het gemiddelde maximale uurverlies vastgesteld op 70 euro. 

• Inrichtingen van klasse II (speelautomatenhallen): artikel 8 van de Kansspelwet bepaalt als volgt: "In de kansspelinrichtingen klasse II 
zijn alleen de kansspelen toegestaan waarvan vaststaat dat de speler gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 25 euro". 

• Inrichtingen klasse III (cafés): artikel 8 van de Kansspelwet bepaalt: "In de kansspelinrichtingen klasse III zijn alleen de kansspelen 
toegestaan waarvan vaststaat dat de speler gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 12,50 euro". 

• Inrichtingen klasse IV (wedkantoren): artikel 8 bepaalt: "In kansspelinrichtingen van klasse IV zijn, met uitzondering van de 
weddenschappen, alleen kansspelen toegestaan waarvan vaststaat dat de speler gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 
12,50 euro". 

De Kansspelwet bepaalt dat dit wettelijke uurverlies geregeld zal worden geïndexeerd. Artikel 8 van de wet bepaalt in dit verband: 

"De bedragen van de kansspelen bedoeld in dit artikel worden geïndexeerd op de door de Koning te bepalen wijze". 

Dit artikel trad in zijn huidige versie in werking op 1 januari 2011. Toch : 

• heeft de Koning de bevoegdheid die hem werd verleend in artikel 8 van de Kansspelwet nooit uitgeoefend. Hij heeft nochtans de 
verplichting om indexeringsregels vast te stellen. Niets doen, zoals nu het geval is, komt er feitelijk op neer dat de indexering 
gewoonweg is afgeschaft. En dat is onwettig in de mate dat de wetgever heeft gekozen voor indexering. De Koning heeft geen 
beoordelingsbevoegdheid over het bestaan van de indexering, maar enkel over de wijze waarop die wordt toegepast; 

• het gemiddelde uurverlies is in de praktijk ongewijzigd gebleven, behalve voor bepaalde operatoren die hebben geprobeerd om de 
nalatigheid van de Koning te omzeilen via de protocollen die zijn opgesteld onder toezicht van de Kansspelcommissie (zie pagina 13 
van het memorandum). 
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ONS VOORSTEL 

De sector zou aan geloofwaardigheid winnen als de regels inzake 
het uurverlies – vastgesteld in artikel 8 van de KSW – 
eenvoudigweg zouden worden gerespecteerd en als de Koning, die 
deze bevoegdheid heeft, eindelijk zou overgaan tot indexering van 
de in het artikel bedoelde bedragen. Dat zou meer duidelijkheid en 
transparantie scheppen en ten goede komen aan alle uitbaters 
(casino's, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren). Het 
eenvoudigst zou zijn om een koninklijk besluit goed te keuren dat 
voor alle klassen zou voorzien in een jaarlijkse indexering (op 1 januari 
van ieder jaar), op basis van een referentie-index, namelijk de index 
van de consumptieprijzen. 

HET STANDPUNT VAN DE BVWK 

Wij menen dat de kwestie van de stijging van de gemiddelde 
uurverliezen niet moet worden onderzocht via de protocollen. Deze 
documenten zijn immers zeer technisch van aard en zeer 
onbevattelijk, zowel voor de uitbaters als voor de spelers. Hier en 
daar enkele woorden veranderen - in een poging om de stijging van 
het gemiddelde uurverlies mogelijk te maken – lijkt ons geen goede 
manier van handelen, vermits dit duidelijk transparantie mist. 

De metrologische protocollen kunnen de nalatigheid van de Koning 
niet verhelpen.  
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Wedkantoren zijn buurtwinkels 
die meebouwen aan het sociale 
weefsel.

DE CONTEXT 

Dat buurtwinkels verdwijnen en dat de eenzaamheid bij de Belgen toeneemt, zijn reële feiten die we niet kunnen ontwijken. 

Kleine handelszaken verdwijnen om plaats te maken voor supermarkten, traditionele bars en cafés worden vervangen door meer trendy 
loungeruimtes waar een groot deel van de bevolking zijn plaats niet meer vindt (ouderen, volkse mensen, ...). Zo wordt het plaatselijk 
sociaal leven geleidelijk afgebroken.  

Deze afbraak van het sociaal weefsel van buurten is duidelijk gebleken in een recente studie die leidde tot het besluit dat meer dan de 
helft van de Belgen zich alleen voelde. Toen het resultaat van de genoemde studie in de pers verscheen, verklaarde Lieve Annemans, 
professor aan de UGent, dat het aan de lokale overheden was om van dit thema een groot aandachtspunt te maken in hun programma’s 
en in de volgende legislatuur.  

De lokale overheden hebben inderdaad een rol te spelen in het welzijn van de bevolking en in de strijd tegen uitsluiting. 

ONZE VOORSTELLEN 

Het is cruciaal sociale banden aan te leggen en in stand te houden in de wedkantoren. De wedkantoren moeten gezien worden als 
bevorderend voor het sociale weefsel. Er komen mensen met de meest uiteenlopende achtergronden over de vloer. Deze plekken zijn 
de verzamelpunten bij uitstek voor mensen met diverse geloofsovertuigingen, van elke leeftijd (meerderjarig weliswaar) en elke 
afkomst.  

Ze brengen de bewoners van een wijk bij elkaar, gedreven door eenzelfde belangstelling voor een recreatieve en ludieke ontspanning.  

In die zin zijn de inrichtingen van klasse IV gezellige plekken en vormen zij ook een dam tegen de eenzaamheid van de Belgen.  

Wedkantoren zijn lang geen kille en cynische plekken waar spelers alleen maar komen spelen. Ze dragen bij tot het versterken van 
sociale banden. Het gebeurt meer dan eens dat klanten elkaar vertellen over hun dagelijks leven (gezin, werk, …) en er groeien zelfs 
ware vriendschappen.  

Een ander aspect dat beklemtoond dient te worden, is de sociale controle die uit deze groepsdynamiek ontstaat: een speler matigt zijn 
spel als hij omringd is door naasten. Verantwoord spelen wordt in de wedkantoren bevorderd door de – vaak onopgemerkte maar 
zeer reële – sociale controle die er uitgeoefend wordt. Een risicospeler zal minder zwaar inzetten door de controle van de andere 
trouwe bezoekers van de locatie. 

De BVWK wil de kans grijpen om in de volgende legislatuur met de gemeente een vertrouwensrelatie aan te gaan door middel van een 
samenhangend actieprogramma.  

De BVWK moedigt haar leden aan om zich duurzaam in te zetten in en voor de gemeente via, onder meer, de 
handelaarsverenigingen, buurtcomités, animatie van alle slag en ook met de ondersteuning van sportactiviteiten van de clubs van de 
gemeente. 
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Andere organisatorische 
voorstellen.

We hebben al eerder gewezen op het belang van meer rechtszekerheid voor de operatoren. Dat is een essentiële voorwaarde voor het 
goede verloop van de zaken en voor de gezonde ontwikkeling van een economische activiteit. 

Meer rechtszekerheid gaat volgens ons hand in hand met een betere kennis van de kansspelsector en een grotere betrokkenheid van de 
sector bij de uitvaardiging van de omkaderingsregels. Daarom pleit de BVWK ervoor dat de sector regelmatig zou worden 
geraadpleegd, eventueel door binnen de KSC een raadgevend comité op te richten dat voor de helft zou bestaan uit leden van de KSC 
en voor de andere helft uit bekwame en erkende afgevaardigden van de gaming- en bettingsector.   

Dat raadgevend comité zou om de twee jaar kunnen vergaderen, met een agenda die enkele weken op voorhand in overleg wordt 
vastgesteld. 

Het raadgevend comité zou geen enkele beslissingsbevoegdheid hebben. Het idee is om te luisteren naar de noden van de sector, om 
die te raadplegen voordat er belangrijke beslissingen worden genomen. De KSC zou daarbij uiteraard het laatste woord hebben. 

Met deze manier van werken zou iedereen op een serene manier zijn standpunten kunnen formuleren over de verschillende 
onderwerpen die op de agenda staan. 

Zo'n raadgevend comité had bijvoorbeeld kunnen worden betrokken bij de voorbereiding van het KSC-rapport over de strijd tegen 
witwaspraktijken, over de neveneffecten van de invoering van een EPIS-controle in de wedkantoren of over de noodzaak om het 
gemiddelde uurverlies te indexeren. 

Oprichting van een raadgevend comité met de KSC en vertegenwoordigers van de sector.

Noodzaak om de actoren van de reële economie niet te benadelen.

De wedkantoren worden onderworpen aan strenge reglementeringen waaraan de digitale operatoren volledig ontsnappen.  

De actoren van de reële economie onderhouden echter gezinnen, dragen bij tot de welvaart van het land (ze betalen belastingen in 
België, storten bijdragen voor de sociale zekerheid, …) en maken het mogelijk de levensomstandigheden van honderden personen te 
verbeteren.  

De inkomsten van de digitale operatoren daarentegen komen al te vaak in het buitenland terecht en dragen dus niet rechtstreeks bij tot 
de Belgische economie. 
De BVWK zou willen dat er bij beslissingen - uiteraard steeds met respect voor het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel en voor de 
Europese regels inzake de vrije handel - meer rekening wordt gehouden met de belangen van de actoren van de reële economie, die 
aanzienlijk bijdragen tot de kanalisering van de spelers door hen de mogelijkheid te bieden om zich te integreren in een coherent sociaal 
weefsel. 

Achter alle politieke en technische debatten die worden gevoerd voor de KSC, gaan er realiteiten schuil die beter niet bedekt zouden 
blijven. De leden van de BVWK verdienen respect vanwege hun globale bijdrage tot de economie van ons land. 
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De KSC neemt geregeld maatregelen die een onmiddellijke impact hebben op de gang van zaken in de wedkantoren. 

We vragen ons daarbij af hoeveel leden van de KSC al daadwerkelijk een wedkantoor hebben bezocht? 

Een wedkantoor is, in tegenstelling tot wat vele mensen denken, een plaats waar sociale banden kunnen worden gecreëerd en 
onderhouden in behoorlijke omstandigheden.  

De BVWK roept alle leden van de KSC die een kantoor willen bezoeken op om met haar contact op te nemen. Zij zou dan een bezoek 
organiseren aan een of meerdere kantoren en de realiteit van het terrein objectief uiteenzetten.

Bezoeken aan de wedkantoren.

Samenwerking met de academische wereld en het verenigingsleven.

De BVWK-leden doen er alles aan om de maatregelen die nodig zijn om de spelers te beschermen, door te voeren. Al meer dan een 
decennium engageren de wedkantoren zich ertoe, om met de hulp van partners uit het verenigingsleven de hoogste 
kwaliteitsstandaarden inzake verantwoordelijke spelbeleving te verdedigen, om spelers met een dwangmatig spelgedrag te helpen zich te 
wapenen tegen deze invloed waarvan geweten is dat deze rampzalig kan zijn op psychologisch, sociaal en financieel vlak, en waarvan de 
consequenties catastrofaal kunnen zijn (schulden, isolement, werkverlies) en zelfs tot criminaliteit kunnen leiden. 

De vzw Le Pélican, La Clinique du Jeu et Autres Addictions Comportementales (CHU Brugmann), de UCL en de KUL zijn gerespecteerde en 
gerenommeerde partners in de wereld van hulp voor spelverslaving. De promotie van een verantwoord spel en de bescherming van de 
spelers is de sleutel voor de positieve ontwikkeling in de wereld van het spel. Dat geldt evenzeer voor de geloofwaardigheid van deze 
business. 

Versterking van de integriteit van de weddenschappen op de voetbalwedstrijden.

De BVWK streeft continu naar het waarborgen van de integriteit van de weddenschappen die haar leden organiseren. Het lijkt haar in dit 
verband belangrijk te vermijden dat bookmakers weddenschappen aanbieden op voetbalcompetities die ze zelf sponsoren. De 
‘footballgate’ dat we momenteel beleven in België ondersteunt deze denkpiste.  

Hoe kunnen we immers de geloofwaardigheid waarborgen van weddenschappen die een bookmaker organiseert op een 
voetbalcompetitie die hij zelf sponsort? Dit is bijzonder desastreus op het niveau van beeldvorming tegenover het publiek. 

Het lijkt ons dan ook belangrijk om ondoordringbare muren op te trekken tussen de operatoren en de voetbalevenementen. De BVWK 
pleit ervoor om een paragraaf 4 toe te voegen aan artikel 4 van de KSW, in de volgende vorm: 

"§ 4. De organisatoren of uitbaters mogen geen kansspelen organiseren of uitbaten op voetbalcompetities, voetbalteams, 
voetbalspelers die ze sponsoren."

Andere organisatorische 
voorstellen.
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Glossarium

KSC / KANSSPELCOMMISSIE 

Regelgevend orgaan van de sector van de kansspelen dat als opdracht heeft om advies uit te brengen aan de regering, 
uitbatingsvergunningen aflevert en de exploitanten controleert. 

KSW / KANSSPELWET 

De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. 

EPIS / EXCLUDED PERSONS INFORMATION SYSTEM 

Register van personen met een speelverbod in casino’s, speelautomatenhallen  en op gok- en gamesites, hetzij op basis van hun beroep 
(bv. rechters), op eigen verzoek (zelfuitsluiting) of omdat ze in een situatie van collectieve schuldenregeling zitten 

KLASSEN 

• I :    casino’s 
• II :   speelautomatenhallen 
• III :  drankgelegenheden 
• IV : wedkantoren 

VERGUNNINGEN 

• A : casino’s / A+ : online casino’s 
• B : speelautomatenhallen/ B+ : online speelautomatenhallen 
• C : drankgelegenheden 
• F1 : organisatie van weddenschappen / F1+ : weddenschappen via Internet 
• F2 : het aannemen van weddenschappen in wedkantoren 

RETAILAANBOD OF FYSIEK (OFFLINE) AANBOD 

Het aanbieden van kansspelen op een fysieke plaats, dus niet op het internet. 

ONLINEAANBOD 

Aanbod van kansspelen op het Internet 

GOKMACHINES 

Terminals waarlangs geld kan worden ingezet 
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Glossarium

GAMINGSECTOR 

Casino’s en speelautomatenhallen 

BETTINGSECTOR 

Wedactiviteiten (retail en online) 

BVWK / BEROEPSVERENIGING VAN WEDKANTOREN 

Zie eerste pagina's van het memorandum 

CONTACT 

TOM STAMMELEER - Vice Voorzitter 
@: tom.stammeleer@upap-bvwk.be  
T: +32 (0) 495 589 668 

Beroepsvereniging van wedkantoren 
Waversteenweg 1100/3 
1160 Auderghem 
@: info@upab-bvwk.be 
T: +32 (0) 78 15 41 44 
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