Brussel, 17 maart 2020

Update Coronavirus: fysieke casino’s, fysieke speelautomatenhallen, cafés met
kansspeltoestellen en fysieke wedkantoren moeten sluiten tot en met 3/04/2020
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus is de Nationale
Veiligheidsraad op 12/03/2020 in aanwezigheid van en in overleg met de ministerspresidenten bijeengekomen. Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met
aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de
epidemie moeten tegengaan.
De nieuwe maatregelen hebben hun weerslag op de kansspelsector in de reële wereld.
De federale regering stelt:
(…)
Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore,
enz.) betreft:







Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of
privé zijn.
Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.
Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.
Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin
wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds
geformuleerde aanbevelingen.

(…)

De Kansspelcommissie volgt de bijkomende maatregelen die op 12/03/2020 werden
genomen. Daarom zullen alle fysieke casino’s (klasse I), fysieke speelautomatenhallen
(klasse II), cafés met automatische kansspelen (klasse III) en fysieke wedkantoren (klasse
IV) sluiten vanaf 13/03/2020 om middernacht tot en met 3/04/2020.
De dagbladhandels dienen al hun activiteiten inzake weddenschappen stop te zetten. Voor
hun andere activiteiten volgen ze dezelfde principes als de winkels. Zij blijven de hele
week open, maar niet in het weekend.

Alle toestellen (ook deze in dagbladhandels) moeten omwille van veiligheidsredenen
stopgezet worden.
De correcte naleving van deze maatregelen zal op de verschillende niveaus worden
gecontroleerd. In geval van inbreuken kunnen sanctieprocedures worden opgestart.

We wijzen er ook op dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder
geformuleerde aanbevelingen. Ons land blijft in de versterkte fase twee.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:



Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
Voor vragen over economie: 0800/120.33

Voor meer informatie zoals de tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven
(d.d. 6/03/2020) verwijzen we graag naar het persbericht van de Federale Overheid:
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_fase_2_gehandhaafd_overgang_naar
_de_federale_fase_en_bijkomende_maatregelen

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk
de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden.
Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen
om de verspreiding van het virus te beperken.

