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MEER DAN EEN REGLEMENT: EEN VISIEORGANIGRAM

Yannik Bellefroid, Voorzitter van de BVWK

Als voorzitter van de BVWK stel ik u graag de eerste
Newsletter voor van onze beroepsvereniging. Via dit
nieuwe instrument kunnen we beter communiceren
met onze leden en hen inlichten over de uitdagingen,
de risico’s en de nieuwigheden eigen aan onze sector. 

Onze sector evolueert pijlsnel en we moeten zeker
onze stem laten horen om de belangen van jullie 
allemaal te verdedigen. Als Commercieel Directeur van
de onderneming Ladbrokes, aangesloten bij de BVWK,
word ik elke dag geconfronteerd met de specifieke 
kenmerken van deze nichesector en met de moeilijk -
heden waarmee de zaakvoerders van de wedkantoren
kampen in hun beroepsleven. Om die reden wil ik met
vastberadenheid de eisen van ons beroep verdedigen.

Naast de voorzitter Yannik BELLEFROID, de
schatbewaarder Barry QUINN en de algemeen
secretaris Tom STAMMELEER krijgt de BVWK-
UPAP versterking met nieuwe administratieve
medewerkers :
R Sophie DEPREZ – Secretaris
R Florence COGET – Adviseur
R Brieuc VERHOEVEN – Adviseur
R Alexie RASPE – Adviseur

ONZE OPDRACHT

De in 1990 opgerichte Beroepsvereniging van
Wedkantoren verdedigt de belangen van haar
leden bij de Kansspelcommissie, de belasting-
diensten en meer in het algemeen de overheid. 

In de praktijk houdt onze opdracht in dat we
eerst de plannen van wettelijke en reglemen-
taire ontwikkelingen in kaart brengen. Daarna
dient men het reglementaire kader aan te 
passen om de rechtszekerheid van de produc-
ten te verzekeren en het vertrouwen van de 
actoren van de sector te bestendigen en 
tegelijkertijd te beantwoorden aan de doel -
stellingen van de kansspelwet.

De sector van de sportweddenschappen verdient niet alleen 
zijn plaats in onze samenleving maar moet ook het tempo van 
verandering van deze samenleving kunnen volgen.

De belangen van de sector van de
weddenschappen verdedigen.

www.upap-bvwk.be
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ACTUALITEIT

BEPERKING VAN HET AANTAL
VERKOOPPUNTEN

WEDDENSCHAPPEN OP VIRTUELE
SPORTEVENEMENTEN

In een context waarin het maximaal
aantal kansspelinrichtingen klasse IV
is vastgelegd op 1.000 wedkantoren
wenst de BVWL-UPAP zich buigen
over het probleem van fictieve 
exploitanten of exploitanten die het
reglementaire kader niet naleven.
Volgens de BVWL-UPAP blokkeren
deze exploitanten de vergunningen
die de echte exploitanten die de 

belangrijke verbodsbepalingen in 
de wetgeving wel naleven, nodig
hebben.

De BVWL-UPAP werkt dan ook aan
een reeks preventieve maatregelen
om het verkeerdelijke gebruik van de
vergunningen door bepaalde actoren
in de sector te verhinderen.

De traditionele paardenwedden -
schappen aangeboden in de wed -
kantoren zijn niet meer zo aan-   
trekkelijk als voordien. De BVWK is
blij te kunnen melden dat sinds maart
2014 de weddenschappen op 
virtuele sportevenementen deze 
erosie hebben kunnen beperken.

Deze in België nieuwe soort wedden-
schappen is vergelijkbaar met tradi-

tionele sportweddenschappen, met
als enige verschil dat het virtuele 
evenement in enkele seconden wordt
‘samengevat’, waarbij de beslissende
momenten worden getoond die de
afloop van het evenement beïnvloe-
den. Met de weddenschappen op 
virtuele evenementen kan de speler
op een nieuwe, steeds amusante
soort weddenschappen inzetten.
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WHAT’S
NEXT ? In het volgende nummer van Bonus bespreken we volgende onderwerpen:

R verantwoordelijk spelen 
R de bescherming van de speler binnen de wedkantoren

ACHTERUITGANG VAN DE TRADITIONELE PAARDENWEDDENSCHAPPEN
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