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BERICHT VAN DE VOORZITTER

Deze nieuwe voorwaarden gaan van kracht op 
1 september. Maar dat is nog niet alles! De KSC heeft
ook beslist een werkgroep (subcommissie) op te richten
om dit soort product te analyseren en na te gaan hoe
het product in het bestaande reglementaire kader moet
worden geïntegreerd. Op een moment dat onze 
activiteitensector zich begint te wapen voor de 
toekomst door een aantrekkelijk aanbod te ontwikke-
len voor onze klanten, moeten we vaststellen dat deze
inspanningen teniet worden gedaan door de rechts -
onzekerheid die heerst in onze sector.

In dit nummer analyseren we onder meer de gevolgen
van deze beslissing van de KSC en de stappen die 
de BVWK wil zetten om uw belangen ter zake te 
verdedigen. 

Yannik Bellefroid – Voorzitter

STAND VAN ZAKEN

In haar nota van 1 juli heeft de KSC beslist
bepaalde belangrijke voorwaarden te wij -
zigen. Hier ziet u een samenvatting van de
belangrijkste veranderingen :

• het uitzenden van virtuele evenementen
wordt beperkt tot een maximum van 30
uur per maand, tegenover 60 toegelaten
uitzenduren voordien.

• het aantal self-serviceterminals met 
virtuele weddenschappen was voordien
aan geen enkele beperking onderworpen,
maar de virtuele weddenschappen worden
voortaan maar aangeboden op maximum
twee self-serviceterminals.

• het globale aanbod moet zich beperken
tot vier uur per dag, verdeeld in uur -
blokken van maximum 1 uur.

Deze wijzigingen zijn zeer strikt en zullen
een grote impact hebben op de rendabiliteit
van het product in de wedkantoren.

Zoals gepland heeft de Kansspelcommissie (KSC) de exploitatie-
voorwaarden van weddenschappen op virtuele evenementen 
herzien. Ondanks al onze inspanningen om de schade voor onze
leden te beperken heeft de KSC beslist de exploitatievoorwaarden
grondig te wijzigen. 

Wat verandert er voor de 
virtuele weddenschappen?
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WAT IS HET DOEL VAN DE SUBCOMMISSIE
VAN DE KSC?

Bovenop de restricties voor de exploitatie van weddenschappen op de virtuele 
evenementen heeft de KSC ook beslist een subcommissie op te richten die tot doel
heeft bepaalde onderwerpen eigen aan de sector van de kansspelen en wedden-
schappen te bestuderen, zijnde:

• een analyse van de juridische aspecten van de virtuele weddenschappen;

• de ‘live betting’ en de toepassingen ervan;

• de reclame en de marketing in de sector van de kansspelen en weddenschappen.

De KSC wil nagaan of de weddenschappen op virtuele evenementen niet eerder 
dienen beschouwd te worden als automatische kansspelen en niet als echte 
weddenschappen, in tegenstelling tot wat ze voordien altijd heeft beweerd. De
BVWK zal een juridische studie maken die de hoedanigheid van ‘weddenschap’ van
een dergelijk product verdedigt en zal deze studie aan de subcommissie voorleggen.   

WHAT’S
NEXT ? In het volgende nummer van Bonus kaarten we volgende onderwerpen aan:

R de follow-up van de discussies over de virtuele evenementen 
R onze positie verstevigen dankzij de steun van bevoegde federaties
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4 VERBODS -
BEPALINGEN

JURIDISCHE ANALYSE VAN DE VIRTUELE WEDDENSCHAPPEN

De KSC zal ook een studie uitvoeren naar het product van het type ‘live 
betting’ of live weddenschap. Met dit soort weddenschap kan de speler een
weddenschap aangaan tijdens een evenement of een koers. Live betting is
hetzelfde als een traditionele weddenschap met het verschil dat de wedden-
schap kan gebeuren tijdens het evenement. In een context waar de sport-
middens live betting vaak hebben gelijkgesteld met een toegenomen risico
op wedstrijdvervalsing en gokverslaving, wil de BVWK-UPAP verdedigen dat
live betting perfect verzoenbaar is met verantwoordelijk spelen en dat er
geen grotere risico’s op wedstrijdvervalsing bestaan bij dit soort product.

DE « LIVE BETTING »

De limieten van het reglementaire kader inzake reclame en marketing voor
de kansspelen zijn niet duidelijk in België. De KSC wil discussies opstarten
met onze sector om het kader te bepalen waarbinnen de verschillende 
actoren van de sector hun marketing- en reclameplan kunnen ontwikkelen
met respect voor de bevordering van verantwoordelijk spelen. Wij onder -
steunen dit initiatief volledig en wij waken over de belangen van onze leden
tijdens de gesprekken die zullen plaatsvinden.

RECLAME EN MARKETING


