PERSBERICHT
Voor onmiddellijke verspreiding

Sportweddenschappen verboden, loterijspelen blijven toegankelijk.
Essentieel zegt U?

Brussel, 6 november 2020 – De BVWK, de Beroepsvereniging van Wedkantoren, die honderden leden telt en
hierdoor een grote, erkende en betrouwbare speler is binnen de sector van de kansspelen, ziet zich genoodzaakt
te reageren op het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 november 2020 houdende wijziging van
het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken (“het Besluit COVID”).
Het Besluit COVID legt de sluiting op van alle niet-essentiële handelszaken tot (minstens) 13 december 2020.
De vraag naar het al dan niet “niet-essentiële karakter” van handelszaken blijkt ruimte voor interpretatie over te
laten en staat zelfs open voor arbitraire beslissingen van de federale overheid.
Artikel 6 van het Besluit Covid bepaalt dat de dagbladhandels mogen open blijven voor zover zij voornamelijk
essentiële goederen aanbieden en dit enkel voor het aanbod van deze goederen.
In de praktijk, en volgens een strikte interpretatie van dit artikel, werden alle machines voor sportweddenschappen
in de dagbladhandels uitgezet terwijl de loterijspelen van de Nationale Loterij toegankelijk blijven.
Dient hieruit opgemaakt te worden dat de verkoop van Euromillionstickets en krasloten een essentiële activiteit is
voor het overleven van de bevolking in de zin van het Besluit Covid?
Terwijl de kappers en de verkopers van speelgoed hun deuren moeten sluiten met de de eindejaarsfeesten in
aantocht, mag de Nationale Loterij haar activiteiten verder zetten en dit zonder dat dit problematisch lijkt voor onze
besluitvormers.
De discriminatie tussen de verschillende types van spellen is overduidelijk. Opnieuw kan de Nationale Loterij van
een concurrentieel voordeel genieten. De BVWK - hoewel zij de discriminatie, waarvan haar leden het slachtoffer
zijn, sterk betreurt - nodigt haar leden uit geen gerechtelijke stappen te ondernemen teneinde de
dagbladhandelaars niet te gijzelen en meer in het algemeen om solidair te zijn met de zelfstandigen en de ellende
waarin zij zich momenteel bevinden.
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