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Voor onmiddelijke verspreiding 

De Beroepsvereniging voor wedkantoren (BVWK) verleent haar volledige steun aan het voorstel van wet dat tot 

doel heeft alle vormen van weddenschappen op jeugdwedstrijden (- 18 jaar) te verbieden. 

Brussel – 22 augustus 2018 

De leden van de BVWK hebben met veel belangstelling kennis genomen van de intentie van het federale kamerlid 

Els Van Hoof (CD&V) om een wetsvoorstel neer te leggen dat tot doel heeft alle vormen van weddenschappen op 

sportwedstrijden van minderjarigen te verbieden: zij zal dit neerleggen aan het begin van de  parlementaire zitting 

en zou reeds de steun verkregen hebben van de minister van Justitie Koen Geens (CD&V). 

De BVWK, die een netwerk vertegenwoordigt van zowat 335 wedkantoren, is het volledig eens met het doel van 

het wetsvoorstel en is breid haar volledige medewerking te verlenen aan de realisatie ervan. Voor de BVWK-

voorzitter Yannik Bellefroid kan het voorstel bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen, die door de 

vereniging worden nagestreefd:  door zulke vormen van weddenschappen te verbieden, pakt de wetgever 4 

pijnpunten tegelijk aan: de weddenschappen op jeugdcompetities (- 18), de verleiding van matchfixing,  het 
aanzetten van minderjarigen tot spelen en de strijd tegen clandestiene bookmakers (zowel online als offline); het 

is bijgevolg een zeer belangrijke wetgevende tekst waar de BVWK volledig achter staat”. 

Op de dag van vandaag bieden de leden van de BVWK deze wedstrijden niet aan op grote schaal (voorzover dit 

aanbod reeds bestaat; in alle geval is het aanbod zeer klein) maar rekening houdend met deze actualiteit heeft de 

Beroepsvereniging rondvraag gedaan bij haar leden teneinde het eventuele aanbod te laten corrigeren en deze 

definitief uit te sluiten van het aanbod van haar leden.  

De BVWK bevestigt dat zij voorstander is van het sturen van de spelers via een wettelijk aanbod, dit wil zeggen : 

het creëren en de omkadering van een wettelijke kansspelsector, een sector waarin de spelers zich kunnen 

ontspannen terwijl zij beschermd worden door maatregelen die werden ingevoerd door de wetgever en de 

operatoren.  

Tot slot zou de BVWK het zeer op prijs stellen indien de vereniging betrokken kan worden bij de besprekingen of 
hoorzittingen in verband met de sector.  
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