
 

 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS 

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 27 maart 2017 . 

Aanwezig: 

Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad 

Jo Roggen, burgemeester 

Elke Allard, Rik Lassaut, Chris  Jamar, Roland Strouven, schepenen 

Benny Munten, Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Eva Prouvé, Bart Andries,  

Sandy Monette, Monique Adams, Johan Guldix, Kevin Huybrechts, Bart Paulissen, gemeenteraadsleden 

Herman Stiers, secretaris 

Verontschuldigd: 

Ria Schepmans, OCMW-voorzitter en schepen 

Reglement op bingo- of kienspelen. 

 

De gemeenteraad 

 

Juridische basis: 

1. Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42, 43 en 187. 

2. De wet van 31 december 1851 op de loterijen, inzonderheid art. 7. 

3. Het arrest van het Hof van Cassatie van 3 mei 1993. 

4. De omzendbrief op de kienspelen van de Minister van Binnenlandse Zaken van31 oktober 1996 

met referte III/42/CD585.12/1864/96/2523. 

Probleemstelling: 

Er worden veel bingo- of kienspelen in de gemeente georganiseerd. 

Motivering:  

Loterijen (of tombola’s) vallen onder de wet van 31 december 1851 op de loterijen. De Loterijwet 

verbiedt alle loterijen behalve loterijen ten bate van liefdadigheidsinstellingen, ter bevordering van de 

kunsten of voor andere doelen van algemeen nut. Zij kunnen in dit geval georganiseerd worden als vooraf 

toestemming is verkregen. Voor een lokale loterij is er toestemming nodig van het college van 

burgemeester en schepenen van de gemeente, voor een provinciale loterij van de bestendige deputatie van 

de provincie, en voor een nationale loterij dient men de toestemming te hebben van FOD Binnenlandse 

Zaken. 

Ook het kienspel (bingo) wordt gezien als een vorm van loterij. 

Om misbruiken tegen te gaan dient het organiseren van bingo- of kienspelen door middel van een 

gemeentelijk reglement gereglementeerd te worden. 

Bespreking:  

Raadslid I. Claes: veel verenigingen organiseren dit om inkomsten te verwerven. Wat met aanvragen van 

verenigingen van buiten Geetbets ? 

Schepen E. Allard: enkel een erkende vereniging of organisatie uit de gemeente GEETBETS kan een 

vergunning krijgen. 

Raadslid I. Claes: om te vermijden dat er op dezelfde datum meerdere bingo’s georganiseerd worden, kan 

dan enkel vergunning afgeleverd worden aan de vereniging die de aanvraag het eerst heeft ingediend ? 

Schepen E. Allard: we zullen die wijziging aanbrengen. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 



 

 

 

Art. 1. Definitie van een bingo- of kienspel: 

Het kansspel bingo of kienspel is een spel voor meerdere spelers, waarbij iedere speler een formulier met 

cijfers krijgt. De cijfers kunnen worden weggestreept wanneer het cijfer dat door de bingoleider 

getrokken wordt ook op het formulier staat. 

Art. 2. Door wie kan dit georganiseerd worden: 

Elke erkende vereniging of organisatie uit de gemeente GEETBETS die een bingo- of kienspel wil 

organiseren op het gemeentelijk grondgebied. 

Art. 3. Voorwaarden: 

 Men moet minstens 18 jaar zijn. 

 De aanvrager moet lid zijn van een erkende vereniging of organisatie uit de gemeente GEETBETS. 

 Bingo avonden (kienspelen) kunnen enkel georganiseerd worden ten voordele van een vereniging. 

 Het is niet de bedoeling dat er winst gemaakt wordt ter persoonlijke verrijking. 

 De winst van de avond is geheel voor de vereniging. 

 Verenigingen mogen geen beroep doen op zogenaamde ”promotoren”. 

 De vereniging mag enkel zelf reclame maken maar mag geen beroep doen op een derde om promotie 

te maken voor de bingoavond of kienspel. 

 De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de bingoavond. 

 Het maximum aan prijzengeld is vastgelegd op € 2.500,00. 

Art. 4.  Aanvraag: 

 uiterlijk 4 weken voor de datum van het bingo- of kienspel toekomen bij het college van 

burgemeester en schepenen, 

 moet volgende vermeldingen bevatten: 

 naam en adres van de verantwoordelijke 

 naam en aard van de vereniging 

 datum, uur en plaats van het bingo- of kienspel. 

Art. 5. Vergunning: 

De vergunning wordt door het college van burgemeester en schepenen afgeleverd. 

Indien er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde datum, dan wordt enkel vergunning gegeven aan de 

aanvraag die het eerst werd ontvangen. 



 

 

 

 

Art. 6. Controle: 

Een overzicht van inkomsten en uitgaven kan door het college van burgemeester en schepenen 

opgevraagd worden. 

Inrichters die zich niet gedragen naar de vermelde voorschriften zullen in de toekomst geen vergunning 

meer krijgen. 

Art. 7. 

Dit reglement treedt in werking op 01 april 2017. 

 

Namens de raad: 

In opdracht: de secretaris 

get. Herman Stiers 

De voorzitter van de raad 

get. Jean-Pierre Nyns 

Voor eensluidend uittreksel: 

De secretaris 

 
Herman Stiers 

De voorzitter van de raad 

 
Jean-Pierre Nyns 

 


