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BERICHT VAN DE VOORZITTER

Eindelijk! De BVWK-UPAP is oﬃcieel lid van
UCM.

De website van de Beroepsvereniging van Wedkantoren krijgt een
nieuw kleedje. Wij hebben behoefte aan een duidelijk, interactief
platform om aan uw Beroepsvereniging de aandacht te geven die
ze verdient.

Voor de BVWK-UPAP vormt deze alliantie een
toegangspoort tot doorgedreven en eﬃciëntere lobbying. Dankzij deze steun kan de sector
van kansspelen en weddenschappen terecht
tastbare resultaten verwachten met betrekking
tot de bekommernissen van de actoren in de
sector.

In de context van een pijlsnel evoluerende samenleving moet de sector van
de kansspelen en de weddenschappen zich aanpassen aan de nieuwe
behoeften van de consumenten. De BVWK-UPAP zorgt
ervoor dat de regulering die gepaard gaat met elke
innovatie, beantwoordt aan doelstellingen van bescherming van de speler en aan de noodzaak van openheid van
de sector voor nieuwigheden.

Aansluiting van de BVWKUPAP bij UCM

Waarom hebben we gekozen voor de ‘Union
des Classes Moyennes’? Omdat deze Unie
vandaag de grootste sociale groep is langs
Franstalige kant ten dienste van de zelfstandigen en de kmo’s.

De weddenschappen op virtuele sportevenementen spelen, bijvoorbeeld, een
belangrijke rol in de economische toekomst
van de sector van kansspelen en weddenschappen. Dit soort weddenschappen wordt
bedreigd door een eenvoudige afschaﬃng van
uitzending in de wedkantoren en online op de
websites. Door deze verdwijning kan het risico
ontstaan dat de omzet van de zelfstandige
commissionairs met 30 % zou dalen.

Bij het surfen op dit informatieplatform zal u het belang van de Vereniging
inzien, van haar acties om uw belangen te beschermen als organisator
van kansspelen en weddenschappen, van de actualiteit over de sector
van de kansspelen en sport- en paardenweddenschappen en van de
veelvuldige voordelen die u geniet als lid van de BVWK-UPAP.

De BVWK-UPAP kan voortaan rekenen op de steun
van de ‘Union des Classes Moyennes’ (UCM) en de
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) om de
belangen van de sector van weddenschappen in België
te verdedigen en om alle actoren in staat te stellen in
alle sereniteit amusement te blijven bieden.

In naam van de leden van de BVWK-UPAP heet ik u
welkom en ik ben steeds bereid hierover een gesprek
aan te gaan.
Yannik Bellefroid – Voorzitter
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PARTNERSHIP BVWK-UPAP EN UCM: WELKE
VOORDELEN GENIETEN ONZE LEDEN?

UCM verbindt zich er onder meer toe de nodige stappen te zetten om de
weddenschappen op virtuele sportevenementen te verdedigen bij de Kansspelcommissie, de overheidsinstanties en de verschillende politieke overheden, van het gemeentelijke tot het Europese niveau.

Behalve de verdediging van de belangen van de sector van kansspelen en
weddenschappen biedt het lidmaatschap bij UCM jullie, onze leden, een
reeks voordelen afgestemd op jullie beroepssituatie: een gepersonaliseerde
juridische dienst, een verzekering wedkantoor die u indekt bij een geschil
met de Kansspelcommissie (KSC), een ﬁscaal schild dat u beschermt in geval
van een geschil na een belastingcontrole, een voorkeurstarief voor uw
brandstof en verwarmingsstookolie bij OCTA+, thematische workshops om
alle kneepjes van het zelfstandigenstatuut en van kmo’s onder de knie te
krijgen, een abonnement op het tweewekelijkse magazine Union & Actions
om op de hoogte te blijven van de actualiteit van de zelfstandigen en de
kmo’s en een juridische bescherming als werkgever in geval van een geschil
met een van uw medewerkers of met de administratie (optioneel).

De BVWK-UPAP heeft aan de leden van de KSC haar bemerkingen overgemaakt
over het juridische statuut van de weddenschappen op virtuele sportevenementen.
Naast de nieuwigheid van dergelijke weddenschappen die essentieel zijn voor het
voortbestaan van de sector onderstreept de KVWK-UPAP het opvallende verschil
tussen de virtuele producten en de automatische kansspelen. In tegenstelling tot de
kansspelen bieden de virtuele weddenschappen geen gegarandeerd rendement op
voor de exploitant. Een weddenschap op een virtueel evenement is ook beschikbaar
voor een bepaald aantal spelers, terwijl de automatische kansspelen exclusief zijn.
De BVWK-UPAP beweert dus dat de weddenschappen op virtuele evenementen
vergelijkbaar zijn met klassieke weddenschappen, aangezien deze twee soorten
weddenschappen vergelijkbaar zijn op juridisch en operationeel vlak.
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4 VERBODSBEPALINGEN

De weddenschappen op virtuele sportevenementen zijn beschikbaar aan de desk
van de wedkantoren en op de zogenaamde ‘self-serviceterminals’ en dus is de
beperking van twee self-serviceterminals per wedkantoor volgens de Beroepsvereniging van Wedkantoren een contraproductieve oplossing. Dit zou immers een
risico inhouden voor de veiligheid van het personeel, aangezien de spelers zich op
de desk zullen werpen om hun winnende biljetten te laten valideren, waarbij ze in
het vaarwater komen van de klanten die al aanwezig zijn voor de hoofdevenementen.

Tot slot verdedigt de BVWK-UPA de toegang tot virtuele kansspelen gedurende
5 uur per dag en beweert ze dat men de logica van de ontwikkeling van selfserviceterminals moet aanmoedigen.

?

Er zal een beslissing van de Kansspelcommissie over de virtuele weddenschappen
vallen in januari 2016.
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Afspraak op www.upap-bvwk.be voor meer informatie.

HET ONDERZOEK NAAR DE VIRTUELE
WEDDENSCHAPPEN LOOPT NOG STEEDS
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In het volgende nummer van Bonus kaarten we volgende onderwerpen aan:

R de follow-up van de discussies over de virtuele evenementen
R portret van Pascal Wolteche, Vicevoorzitter van de BVWK

