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BVWK pleit voor snelle heropening
wedkantoren
De BVWK, de Beroepsvereniging van Wedkantoren, die honderden leden telt
en een grote en betrouwbare speler is binnen de kansspelsector, bevestigt
dat haar leden klaar zijn om de activiteiten herop te starten vanaf 18 mei als
onderdeel van het exitplan van de regering.
De leden van de BVWK hebben de voorbije weken – net zoals vele andere
handelszaken - aanzienlijke bedragen geïnvesteerd en aanpassingen
doorgevoerd in de kantoren om een heropstart van de activiteiten met
volledig respect voor de veiligheidsmaatregelen mogelijk te maken. Als
resultaat daarvan werd ook een sectorgids opgesteld met een overzicht van
de na te leven maatregelen inzake social distancing, beperking van het aantal
klanten en hygiëne.
De BVWK verwondert zich evenwel over het feit dat de activiteiten van haar
leden als uitzonderingscategorie werden onderverdeeld bij de
contactberoepen wat in schril contrast staat met de handelsactiviteit die in
een wedkantoor wordt uitgeoefend. Bijgevolg verwacht de BVWK dan ook
dat, net als de contactberoepen, de wedkantoren deel zullen uitmaken van de
toegelaten activiteiten die vanaf 18 mei zullen mogen starten. Tot op heden
werd echter nog geen duidelijke communicatie gevoerd naar de sector toe en
is het wachten op het ministerieel besluit.
Een spoedige heropstart betekent voor honderden zelfstandigen en
bedienden de mogelijkheid om hun activiteiten te hernemen met inachtname
van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en bijgevolg ook niet langer
afhankelijk te zijn van de overheidssteun.
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de leden van de BVWK op jaarbasis

aanzienlijke financiële steun verlenen aan de Belgische rensport, een sector
die momenteel zelf in zwaar weer verkeert. Een heropstart van de activiteiten
in de wedkantoren zal een rechtsreekse impact hebben op de steun die de
BVWK-leden kunnen blijven verzekeren naar de rensector toe.
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De Beroepsvereniging van Wedkantoren, die in 1990 is opgericht, verdedigt
de belangen van haar leden voor de Kansspelcommissie, de belastingdienst
en de overheid in het algemeen . Onze acties hebben tot doel de
zichtbaarheid en de geloofwaardigheid van onze sector te ontwikkelen. Wij
willen de waarde van de wedkantoren, die vandaag meer dan ooit
intergenerationele ontmoetingsplaatsen zijn, maar ook plaatsen van
solidariteit waar kwalitatieve sociale banden lokaal worden geweven,
vergroten.

