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Algemeen
§1 Loterijen en tombola’s vallen onder het toepassingsgebied van het Strafwetboek (art. 301 tot
304) en van de wet van 31.12.1851 op de loterijen. Deze wet bepaalt onder meer dat tombola’s
en loterijen verboden zijn behalve als ze georganiseerd worden voor daden van godvruchtigheid of
weldadigheid; voor de aanmoediging van de economie of van de kunsten; voor een ander doel van
algemeen nut.
§2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op loterijen en tombola’s die enkel en alleen op het
grondgebied van de stad Brugge georganiseerd worden. Voor loterijen in meerdere gemeenten in
West-Vlaanderen is de bestendige deputatie van de provincie bevoegd. Voor loterijen die in meer
dan één provincie georganiseerd worden, is de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
bevoegd.
Artikel 1 – voorwaarden voor het verkrijgen van een toelating
§1 De tombolabiljetten mogen alleen verkocht worden op het stadsgrondgebied; zij mogen niet op
straat verkocht worden; voor de verkoop ervan mag geen beroep gedaan worden op de
medewerkers van de stadsdiensten.
§2 Het stadsbestuur mag toezicht en controle op alle tombolaverrichtingen uitoefenen: de
vergunde vereniging of haar vertegenwoordiger moet – op eenvoudig verzoek van het stadsbestuur
of haar afgevaardigde – alle gevraagde inlichtingen verstrekken.
§3 De trekking van de tombola vindt plaats op dag en uur, zoals vastgesteld in de vergunning.
Artikel 2.- de toelating aanvragen en rapportering achteraf
§1 De toelating om een tombola of loterij in te richten moet minstens 30 kalenderdagen voor de
start van de biljettenverkoop aangevraagd worden. Dit kan op verschillende manieren. De eerste
twee mogelijkheden genieten de voorkeur.
1. Online via www.brugge.be/toelating-organiseren-van-een-tombola
2. Via een mail aan economie@brugge.be
3. Schriftelijk via een brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000
Brugge.
De biljettenverkoop mag pas starten nadat de toelating gegeven is.
§2 De aanvraag omvat minstens volgende gegevens:
1. Naam en adres van de organisator van de tombola
2. De benaming van de tombola-actie en het doel ervan
3. De periode van de biljettenverkoop – plaats, datum en uur van de trekking
4. Een model van de biljetten, affiches, strooibriefjes, alvorens ze te drukken
5. De prijs per biljet en het totale aantal biljetten
6. De totale (geschatte) handelswaarde van de prijzen
Artikel 3 – Sancties
Indien aan één van de voorwaarden uit artikel 1 niet voldaan is, wordt de toelating als vervallen
beschouwd en stellen de inrichters van de tombola zich aan gerechtelijke vervolging bloot.
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