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PERSBERICHT

Preventiedienst wijst jongeren op gevaren van gokken

Tijdens de wereldbeker wordt er heel wat reclame gemaakt en jongeren worden geconfronteerd 

met sportweddenschappen. Op initiatief van schepen van Preventie Mustapha Akouz en met de 

steun  van  Anderlechts  burgemeester  Eric  Tomas  en  het  schepencollege,  lanceert  de 

Preventiedienst een campagne die jongeren moet wijzen op de gevaren van online gokken en 

eraan herinneren dat deze verboden zijn voor jongeren onder de 18. Bekijk ook de video!

Risico lopen en risico’s op verslaving

Spelers met gokgerelateerde stoornissen wagen hun eerste gok op de gemiddelde leeftijd van 

ongeveer 20 jaar. (VAD, 2017). Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat 3,2% van de 

bevolking verslaafd is aan gokken. 5,2 % van de Belgische volwassenen (467.081 personen) kunnen 

als risicospelers (386.240) of problematische spelers (80.841) worden beschouwd (VAD, 2017). 

Deze verslaving kan tot ernstige financiële problemen leiden. Ook al zijn er verschillende soorten 

spelers (occasioneel, regelmatig, problematisch tot verslaafd), sommige spelers zetten te veel in en 

raken in de schulden. Er kunnen ook andere problemen ontstaan, zoals stress, depressie, verlies 

aan interesse in andere aspecten van het leven, zoals het gezin, school, werk of hobby’s, agressief 

gedrag en in isolement verzeild raken.

Jongeren zijn spijtig genoeg niet beschermd tegen deze risico’s. Diensten die voor hulp moeten 

zorgen,  hebben naar  voren gebracht  dat  jongeren tussen 18 en 24 een groot  aandeel  van de 

weddenschappen voor hun rekening nemen (Bron Kansspelcommissie). Ook dagbladhandelaars en 
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https://www.youtube.com/watch?v=siVHLUv-uok&feature=youtu.be


gokkantoren merken een stijging van het aantal jonge spelers (Dreze, T., 2017 – alter échos). 

Jongeren steeds meer geviseerd en aangezet tot wedden 

Door de vele sportcompetities en uitzendingen op tv en internet, worden jongeren vroeg of laat  

geconfronteerd met sportweddenschappen. Denk maar aan de alomtegenwoordige reclames voor 

aanbieders  van sportweddenschappen.  Hoewel  de inzet  miniem kan zijn,  zorgt  het  ervoor dat 

iedereen toegang  heeft  tot  weddenschappen.   Hoewel  het  risico’s  inhoudt,  wordt  spelen  dus 

gebanaliseerd. 

Met de wereldbeker kunnen ook jongeren onder de 18 zin krijgen om te wedden via websites voor 

sportweddenschappen of bij operatoren, zoals Ladbrokes en Unibet. Zich inschrijven op websites 

voor sportweddenschappen kan enkel vanaf 18 jaar en hierbij moeten persoonlijke gegevens, zoals 

het  rijksregisternummer,  worden  overgemaakt. In  België  moeten  organisatoren  van 

weddenschappen spelers hun identiteitskaart vragen, voor ze beginnen gokken. 

In  ons  land,  kan  je  pas  vanaf  je  18e  gokken  via  websites  voor  sportweddenschappen  of  in 

gokkantoren. Deze regels zijn echter eenvoudig te omzeilen. 

Preventieschepen Mustapha Akouz wou hierover het volgende kwijt: “onze preventieteams 

hebben vastgesteld dat minderjarigen het verbod op verschillende manieren omzeilen: door  

een valse naam te gebruiken of door te spelen in naam van een kennis, wat normaal gezien  

illegaal is. Sommigen wedden zelf in groep, met minstens 1 meerderjarige, of vragen een  

volwassene om in hun plaats te  wedden,  waarbij  ze  een deel  van hun eventuele winst  

beloven. Er bestaan dus verschillende mogelijkheden met uitwassen vandien.” 

Aandacht jongeren trekken met filmpje

De verantwoordelijke van het project jongeren en verslaving werkte samen met een audiovisuele 

animator van de Preventiedienst om een sensibiliseringsfilmpje te maken rond dit thema.  Het  

filmpje  wordt  verspreid  via  de Facebookpagina  van  de gemeente en tijdens  evenementen die 

plaatsvinden tijdens het WK in Rusland om:

• Anderlechtse jongeren aan te zetten niet te gokken;

• Wie ouder dan 18 is te waarschuwen voor de risico’s van sportweddenschappen;

• Verantwoordelijk spelen promoten en risico’s op verslaving verminderen.

Bekijk de video

https://www.youtube.com/watch?v=siVHLUv-uok&feature=youtu.be


In  juni  is  de  Kansspelcommissie  op  initiatief  van  minister  van  Justitie  Koen  Geens,  met  een 

preventiecampagne gestart. Het filmpje dat via sociale media wordt verspreid, verwijst ook naar de 

preventiewebsite  www.fanvanverliezen.be.  Hier  vindt  men tips  en nuttige adressen waar men 

hulp en raad kan krijgen.

De video van de Preventiedienst, die dicht bij de Anderlechtse jongeren staat door hun taalgebruik  

en muziek te gebruiken, sluit hierbij aan. 

Project rond sportweddenschappen

Naast dit  preventiemiddel,  wordt er ook een project op lange termijn ontwikkeld,  waarvan de 

eerste fase in Het Rad plaatsvindt. 

De schepen liet het volgende optekenen: “Onze Preventiedienst werd door een animator die in Het  

Rad  werkt  gewaarschuwd  over  de  problematiek  van  sportweddenschappen,  die  zowel  

minderjarigen,  meerderjarigen  als  hun  omgeving  aangaan.  Hij  merkte  op  dat  wedden  steeds  

populairder werd bij jongeren.  Vanaf september/oktober 2018 komt er een pilootproject in Het  

Rad,  dat  samen  met  deze  wijkanimator  en  vzw  Le  Pélican  werd  ontwikkeld.  Het  project  kan,  

afhankelijk van de resultaten, uitgebreid worden naar de rest van Anderlecht.”

Het project spreekt volgende doelgroepen aan: 

1)  jongeren  (films  met  debat,  getuigenis  van  voormalige  gokker,  opstellen 

preventieboodschappen,...); 

2) ouders (oprichting praatgroep); 

3) handelaars en operatoren

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché van de gemeente Anderlecht

 Via 02 558 09 91

http://www.fanvanverliezen.be/
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