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Verantwoord gokken 
Gokken is niet zonder risico’s. Wanneer u besluit deel te nemen aan (online) gokken loopt u het risico 
op verlies van financiële middelen en de ontwikkeling van een gokgerelateerde verslaving. Bij 
Voetbalgok geloven wij dat gokken altijd leuk moet blijven en puur voor het plezier of als 
entertainment moet gelden. Precies om deze reden willen wij dat iedereen op een veilige en 
verantwoorde manier kan spelen. Daarom zullen wij nooit een verwijzing doen naar 
kansspelaanbieders die niet over een licentie van de Belgische Kansspelcommissie beschikken.  
 
Alle kansspelaanbieders die wij promoten of waar wij naar verwijzen zijn geheel legaal binnen het 
Belgische rechtsgebied. Wij raden te allen tijde af om te spelen bij kansspelaanbieders die niet over 
een Belgische licentie beschikken. Niet alleen omdat er op geen enkele wijze gewaarborgd kan 
worden dat deze aanbieders dezelfde maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat u als speler op 
een veilige en verantwoorde manier kan spelen, maar ook omdat het spelen bij een dergelijke 
kansspelaanbieder strafbaar is.   
 
Er zijn een aantal dingen die u als speler kunt doen om het spelen verantwoord en leuk te houden. 
Vrijwel iedere legale aanbieder van kansspelen beschikt over de mogelijkheden om limieten in te 
stellen tijdens het spelen, zoals een limiet op de totale inzet of het totaal te storten bedrag. 
Daarnaast is er veelal de mogelijkheid om uzelf een limiet aan speeltijd te geven. Schakel dit ook in 
als u denkt dat u een risico loopt op eindeloos doorspelen.  
 
Speel nooit met financiële middelen die u niet kunt missen. Geef uzelf een budget en hou uzelf hier 
aan. Daarnaast dient u niet te spelen om de volgende redenen:  
 

- Om verloren gelden terug te winnen;  
- Om als hoofdinkomsten te voorzien;  
- Om rekeningen, boetes en/of schulden af te betalen;  
- Om te proberen snel rijk te worden;  

 
Zoek direct hulp wanneer u denkt een risico te lopen op (het ontwikkelen van) een gokverslaving. U 
kunt in eerste instantie hulp zoeken bij de kansspelaanbieder zelf. Deze zal u helpen bij het vinden 
van een geschikte instantie om u bij te staan. U loopt waarschijnlijk risico op een gokverslaving als u 
zich kunt vinden in de volgende stellingen:  
 

- ‘Ik ben niet eerlijk tegenover mijn naasten over mijn speelgedrag.’ 
- ‘Ik ben weleens in financiële moeilijkheden gekomen door mijn speelgedrag.’  
- ‘Ik speel totdat ik mijn verlies weer heb bijgetrokken.’  
- ‘Ik blijf geld overmaken, wanneer het is opgespeeld.’  
- ‘Ik wil niet dat mensen van mijn speelgedrag afweten.’ 
- Ik heb weleens evenementen, zoals familie- of vriendenbezoekjes moeten afzeggen omdat ik 

mijn geld had weggespeeld.’ 
 
Herkent u zich in één of meerdere van deze stellingen? Zoek dan direct hulp! Zowel Gokhulp als 
Solutions kunnen u hierin bijstaan. Dit zijn instanties die mensen helpen met hun gokverslaving. 
Tevens geven deze instanties de mogelijkheid om een zelfevaluatie uit te voeren. Zo kunt u een 
zelftest doen om te bekijken wat uw risico is op een gokverslaving.  

https://gokhulp.be/hulpverlening-gokken
https://solutions-belgium.be/verslavingen/gokverslaving/

