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GOKKEN

IN DE
SPORT

VAD & Centrum Ethiek in de Sport vzw

Wat is gokken?
• Er is een spelelement.
• Er is een inzet (geld, een voorwerp of inkomkaart met waarde).
• Er is kans op winst of verlies van die inzet.
• Er is sprake van toeval.
Bijvoorbeeld: een (sport)weddenschap

WAT ZEGT DE WET?
• Verboden onder de 18 jaar
• Vergunning noodzakelijk

Om kansspelen te organiseren heb je een vergunning
nodig. Als sportclub mag je geen weddenschap inrichten.

• Beperkingen voor reclame

Internationaal en Vlaams onderzoek wijst net uit dat
sportclubleden een risicogroep zijn voor gokken.

Reclame op uitrusting en materiaal van minderjarige
sporters is verboden.

• Beperkingen voor deelname

Kan je invloed hebben op het resultaat van de sportweddenschap? Dan is het verboden om deel te nemen.

Bij vragen over de kansspelwet kan je de kansspelcommissie contacteren (www.gamingcommission.be).
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Gokken in de sport in Vlaanderen?
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Reclame en sponsoring zorgen voor grote
zichtbaarheid van goksector op en rond het
sportveld.
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Onderzoek 2019-2020 (VAD en UGent) bij 817 sportclubleden vanaf 16 jaar
deelname aan
sportweddenschappen

kans op
risicovol gokken

15,3%
2,8%

83% van de sportclubleden weet niet waar hulp te
vragen bij gokproblemen. Slechts 1% zocht hulp.

5%
0,4%

leden van een sportclub
algemene bevolking

83%

Risicoprofielen

Een gokstoornis wordt een onzichtbare verslaving genoemd. Doordat gokken online kan, is
het minder zichtbaar. Taboe en schaamte
zorgen dat mensen met gokproblemen dit vaak erg
lang verborgen houden en zeer laat hulp zoeken.

Jonge mannen verbonden
aan een teamsport.

!

Sportclubleden nemen dus 5,5 keer vaker deel
aan sportweddenschappen en lopen 10 keer
zoveel kans op risicovol gokken!

Kennis van sport geeft een vals gevoel van controle. Sportexpertise heeft namelijk
geen invloed op winst van sportweddenschappen.
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BEZORGD OVER GOKKEN?

Wat kan je als sportclub doen?

Maak jij je zorgen over je eigen gokgedrag, of dat van iemand uit je omgeving?
Bij de Druglijn kan je terecht voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie. Anoniem,
objectief en zonder te oordelen of veroordelen.
Neem contact op via www.druglijn.be.
Ook op www.gokhulp.be vind je heel wat
nuttige informatie.

Je kan heel wat zaken ondernemen om de
risico’s te beperken. Ontdek de tips in de
Factsheet Gokken in de Sport van Sport
Vlaanderen.

MEER WETEN?

www.vad.be/gokpreventiesportclubs

