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BERICHT VAN DE VOORZITTER

2015 heeft aangetoond dat de Beroepsvereniging van Wedkantoren in een
context van een steeds dwingender reglementair kader des te belangrijker
wordt. Zo heeft de Kansspelcommissie zich, bijvoorbeeld, gebogen over de
hoedanigheid van de weddenschappen op virtuele sportevenementen, en ze
onterecht bestempeld als verwant met de kansspelen. De bedreiging die op
de ‘virtuele’ weegt, heeft het uit eindelijk gehaald op dergelijke spelen, die
gedoemd zijn vanaf juni 2016 van onze schermen te verdwijnen. 

Pascal Wolteche, Vicevoorzitter van de BVWK-UPAP en zelfstandig zaak-
voerder van een wedkantoor van Ladbrokes, legt ons uit wat de gevolgen
kunnen zijn van een rampscenario waarbinnen deze weddenschappen 
zouden verboden worden.

Onlangs is er een nieuwe bekommernis toegevoegd
aan de lijst van belangen die de BVWK-UPAP wil
verdedigen. Het betreft de opstelling van een 
protocol over ‘ethische’ reclame. Het initiatief is
gunstig voor onze sector, maar houdt jammer 
genoeg geen rekening met de suggesties van 
bepaalde privébedrijven die al sinds enige tijd 
werken aan de opstelling van een dergelijke code
voor zelfregulering vergelijkbaar met die van de 
Nationale Loterij.

Yannik Bellefroid – Voorzitter

ZOOM

De wereld van de kansspelen en sportwedden-
schappen behoort tot de sectoren waarbinnen
preventie en het respect voor de regels essentieel
zijn. De BVWK-UPAP schenkt bijzondere 
aandacht aan de belichting van een beleid van 
naleving van de belangrijkste verbodsbepalingen.
Het is de bedoeling de sociale verantwoordelijk -
heid te promoten gelinkt aan kansspelen met 
geldinzet door de aanwezigheid van minder -
jarigen in de wedkantoren te verbieden, door elke
vorm van krediet af te wijzen en door de verkoop
en de consumptie van alcohol en tabak te verbie-
den.

Spelen is en moet een plezier blijven voor elke
actor in de sector. Daarom werden de vier 
verbodsbepalingen ingevoerd. De toepassing van
deze verbodsbepalingen wordt zelf gereguleerd
door de wedkantoorbeheerders voor hun 
veiligheid en die van hun klanten. Hoewel deze
vier verbodsbepalingen evident lijken, loont 
het ze bij iedereen opnieuw in herinnering te
brengen. Door ze niet na te leven zou de hele 
sector die al in het vizier ligt van de overheid en
van het sociale middenveld, in diskrediet geraken.
Beter voorkomen dan genezen!

Er is een nieuw jaar gestart voor de BVWK-UPAP met een steeds
toenemend aantal nieuwe leden die net als u hun vertrouwen
schenken aan een Beroepsvereniging die voeling heeft met de 
werkelijkheid op het terrein. 

Naleving van de belangrijkste
verbodsbepalingen: de grote
uitdaging voor onze sector
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INTERVIEW VAN PASCAL WOLTECHE,
VICEVOORZITTER VAN DE BVWK-UPAP & ZELFSTANDIGE ZAAKVOERDER
VAN EEN WEDKANTOOR

Er werd een aanvraag gedaan bij de KSC en de Nationale Loterij om de opstelling
van een code voor ethische reclame betreffende de privésector van de 
sportweddenschappen te verzekeren. Het is via Dennis Marien (Unibet) dat het
voorstel bij de Commissie het daglicht zag. Nu is enkel de Nationale Loterij 
onderworpen aan een reglement dat enkel geldt voor de overheidsbedrijven.
Het is dus hoog tijd dat een soortgelijk document wordt gepubliceerd om de
klanten van de privésector te beschermen.

Deze code schrijft transparantie voor in de boodschappen verspreid onder de
consumenten, zoals over de winsten of de mogelijkheid zich te verrijken met de
kansspelen. ‘Dit initiatief kadert binnen onze visie op een eerlijke concurrentie,
op de verantwoordelijkheid van de bedrijven en de maximale bescherming van
spelers en binnen de visie van de overheid inzake administratieve vereenvoudi-
ging,’ verklaarde dhr. Marien aan het persagentschap Belga.

Deze actie wordt ondersteund door de Nationale Loterij en door de bevoegde
instanties van de sector.

De KSC heeft beslist vanaf 13 januari 2016 haar nota van 1 juli 2015 over de 
exploitatie van de diensten van virtuele kansspelen in de wedkantoren op te
schorten. Dit betekent een geprogrammeerd einde van de structuren voor 
virtuele weddenschappen vanaf juni 2016. Pascal Wolteche, vicevoorzitter van
de BVWK, maar ook beheerder van een wedkantoor, beantwoordt onze vragen
over de weddenschappen op virtuele sportevenementen.

• Wat zou de impact zijn van een restrictie in gebruiksmogelijkheden van de 
virtuele weddenschappen in uw wedkantoor? ‘Een vermindering in zendtijd
voor de virtuele weddenschappen zou een negatieve impact kunnen 
hebben op mijn wedkantoor. Ik denk dat dit voor alle zaakvoerders van 
wedkantoren een aanzienlijke winstderving inhoudt. Wij moeten steeds meer
kosten betalen en men wil snoeien in onze inkomsten! Begrijpt u die paradox?
Als zelfstandige zaakvoerder ben ik het totaal niet eens met de Commissie.’

• Liggen volgens u de virtuele weddenschappen logischerwijze in de continuïteit
van de sector van kansspelen en weddenschappen? ‘Ja, uiteraard! Je moet mee
kunnen met de tijdsgeest en nieuwe programma’s kunnen aanbieden, want de
paardenweddenschappen gaan achteruit. Sowieso zullen de spelers, als de
structuren voor virtuele weddenschappen uit onze wedkantoren verdwijnen,
zich wenden tot andere manieren om te gokken.’

• De jongeren vormen grotendeels de consumenten van dit soort wedden -
schappen. Welke middelen kan men volgens u inzetten om risico’s op gok -
verslaving te voorkomen? ‘We moeten bogen op de zelfregulering van de sector
opdat elke operator van weddenschappen en elke zelfstandige ervoor kan 
zorgen dat spelen plezierig blijft. Door, bijvoorbeeld, de aanwezigheid van 
preventieboodschappen in de verkooppunten en op online platforms.’

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

R BTW van 21 %: nee bedankt!     R Digitale innovaties 
R Controlecamera’s, een eerste stap naar meer veiligheid

Dit commerciële document bevat algemene
informatie over het product BVWK-UPAP.
De exacte draagwijdte van de garanties is
beschreven in de algemene voorwaarden
inzake het product lidmaatschap BVWK-
UPAP en elk van zijn bestanddelen.

Dit document is op verzoek verkrijgbaar bij
de BVWK-UPAP.
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EEN CODE VOOR ETHISCHE RECLAME VOOR DE
SECTOR VAN SPORTWEDDENSCHAPPEN


