
 

PERSBERICHT 
Voor onmiddellijke verspreiding 

WEG MET HET ANGSTKLIMAAT, TIJD VOOR ECHT LEIDERSCHAP 

 

Brussel, 4 februari 2021 – De Beroepsvereniging voor Wedkantoren (“BVWK”), die honderden wedkantoren en 

zelfstandigen, werkzaam in de kansspelsector, vertegenwoordigt, sluit zich aan bij de oproep van de verschillende 

ondernemersorganisaties in België zoals VOKA, NSZ en UCM om perspectief te bieden aan de duizenden 

ondernemers en bedrijven die momenteel lijden onder de huidige Covid-beperkingen en vraagt een onmiddellijke 

heropening van de wedkantoren naar aanleiding van het Overlegcomité van aanstaande vrijdag. 

De wedkantoren hebben, net als vele andere sectoren en ondernemingen, hun deuren moeten sluiten naar 

aanleiding van de tweede lockdown in oktober 2020. Deze beslissing, die tot op heden niet werd gestaafd met 

empirische gegevens op het vlak van het (vermeende) besmettingsrisico in de wedkantoren en waarvan de activiteit 

geen enkele link heeft met de contactberoepen of de Horeca, lijkt steeds meer een dogmatische keuze te zijn van 

de beleidsvoerders inzake de aard van de activiteit dan een gefundeerde sanitaire beslissing.  

Hoe kan men anders verantwoorden dat weddenschappen aannemen in een krantenwinkel perfect aanvaardbaar 

is, terwijl dit in een wedkantoor niet het geval lijkt te zijn. Een zoveelste discriminatoire (autoritaire) beslissing (cfr. 

campings en vakantieparken) van onze beleidsvoerders. En dit terwijl er zelfs een sanitair protocol werd 

ondertekend met de voogdijminister, de heer Van Quickenborne, teneinde een “level playing field” tussen de 

krantenwinkels en de wedkantoren tot stand te brengen op sanitair vlak. 

Daarnaast werd er, in een recent rapport van een privéoperator uit de kansspelsector, ook duidelijk gemaakt dat 

de Belg wordt blootgesteld aan een exponentieel aanbod van illegale kansspelwebsites (meer dan 500!) waarbij 

de bescherming van de speler nagenoeg onbestaande is. Het hoeft geen betoog dat deze oneerlijke concurrentie 

aanzienlijke schade toebrengt aan de bestaande (legale) operatoren en zelfstandigen die werkzaam zijn in deze 

streng gereguleerde markt. 

Hoelang kunnen onze beleidsmakers zich nog verschuilen achter het angstklimaat dat werd gecreëerd om de 

bestaande maatregelen te rechtvaardigen? Wanneer zullen we eindelijk echt leiderschap kunnen aanschouwen en 

wanneer zullen we ons uit deze crisis laten loodsen zonder onnodige economische, sociale en psychologische 

schade aan te richten? Een overmatige interpretatie van het voorzorgsprincipe mag niet alle sociale activiteiten 

verstikken.  

 

Voor meer informatie : Tom STAMMELEER, +32477200599, tom.stammeleer@upap-bvwk.be 
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