POLITIEREGLEMENT KANSSPELINRICHTINGEN
Afdeling 1: Kansspelinrichting klasse II:
Artikel 1: Bij de aanvraag tot het afsluiten van een convenant met het oog op het uitbaten van
een kansspelinrichting klasse II moet de aanvrager alle noodzakelijke en nodige stukken op
straffe van niet-ontvankelijkheid bezorgen aan de stad Sint-Truiden.
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst
Lokale Economie van de stad Sint-Truiden of via de website. Het volledig ingevulde en
ondertekende aanvraagformulier dient bezorgd te worden aan de stad Sint-Truiden samen met
volgende documenten:
• omstandig financieel verslag met een overzicht van de laatste drie jaren van de
inkomsten (loonfiches, overzicht inkomsten uit roerende goederen en kapitalen en
akten van verkoop van onroerende goederen) en in voorkomend geval; de leningen,
borgstellingen, buitenlandse rekeningen en faillissementen;
• uittreksel uit het strafregister van maximum 1 maand oud op datum van de aanvraag;
• attest van het brandveiligheidsonderzoek;
• kopie van de verzekeringspolis Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid en
brandverzekering gebouw;
• bewijs inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen;
• bewijs van voldoende kennis van bedrijfsbeheer;
• gedetailleerd liggingsplan van de kansspelinrichting;
• plan van het gebouw met aanduiding van de locatie van de kansspelinrichting;
• huurcontract/eigendomsakte van het gebouw of het gedeelte ervan;
• aantal en type spelautomaten;
• kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
• bijkomende informatie zoals nuttig geacht voor het dossier door de aanvrager.
Artikel 2: Bij ontvankelijk verklaring van de aanvraag zal de stadsadministratie van SintTruiden alle stavingsstukken onderzoeken en in voorkomend geval om bijkomende informatie
verzoeken aan de aanvrager.
Artikel 3: Gelet op het bijzondere belang van een grondig multidisciplinair vooronderzoek
voor, hetzij een eventuele verhuis van een bestaande uitbating binnen of naar Sint-Truiden,
hetzij een aanvraag van nieuwe uitbating in Sint-Truiden, wordt een administratief onderzoek
gevoerd dat volgende elementen omvat:
•

een onderzoek naar de algemene wettelijkheid en voorwaarden van de aanvraag door de
juridische dienst.

•

een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd door de stedelijke brandweerdienst: het betreft
een onderzoek ter plaatse of de plaats waar de kansspelinrichting wordt uitgebaat, voldoet
aan de minimumnormen betreffende brandpreventie.

•

een financieel onderzoek uitgevoerd door de financiële dienst: het betreft een onderzoek
naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke
aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater.

•

een stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd door de dienst Ruimtelijke Ordening: het
betreft een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid
waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde
stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende
stedenbouwkundige voorschriften. Zo dient onder meer nagegaan te worden of de
geldende regelgeving betreffende stedenbouw gerespecteerd wordt en of de uitbater de
voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van
aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen nageleefd heeft.

•

een onderzoek door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: het betreft
een onderzoek inzake de wettelijke voorwaarden, moraliteit en relevante politionele
informatie aangaande de aanvrager.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist
discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de
uitbatingsvergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij de burgemeester
steeds het gevaar voor de openbare orde voor ogen zal houden.

•

een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten door de milieudienst: het betreft
een onderzoek met betrekking tot de naleving van de vereisten op het gebied van hygiëne,
uitgevoerd op de plaats van de vestiging van de kansspelinrichting.

•

een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten door de dienst Lokale Economie: het betreft
een onderzoek naar de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, eventuele
beroepskaart of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. De dienst Lokale
Economie doet een studie naar de impact van een nieuwe uitbating en positiebepalingen
en perimeters in verhouding tot andere uitbatingen zoals bedoeld in de wet.

•

een onderzoek door de dienst Mobiliteit inzake de impact op vlak van verkeer & mobiliteit.

•

een onderzoek door de Welzijnsdienst in het kader van de mogelijke impact op het sociaal
beleid.

•

een onderzoek door de Jeugddienst in het kader van de bescherming van minderjarigen
tegen de risico’s van kansspelen.

•

een onderzoek door het OCMW in het kader van een algemene risicoanalyse en overleg
CAD.

Artikel 4: Op basis van de in artikel 3 vermelde onderzoeken zal door de stadsdiensten een
gemotiveerd eindadvies voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen
dat uiteindelijk de beslissing over het al dan niet afsluiten van de convenant neemt.
Artikel 5: In geval van een positieve beslissing van het college van burgemeester en
schepenen, wordt er een convenant opgesteld die de openingsuren bepaalt, de wettelijke
verplichtingen van de uitbater herneemt alsook de bepalingen en verplichtingen, eigen aan de
specifieke context van de uitbating. Het gaat hier onder andere over het verbod van toegang
onder 21 jaar, het verbod om alcohol te gebruiken, het verval van rechtswege van de
convenant in geval van niet uitbating binnen het jaar na het afsluiten van het convenant, het
verbod om leningen of voorschotten toe te laten, het in de inrichting verplicht kenbaar maken
van de beschrijving van de werking van de spelen en het verplicht ter beschikking stellen van
folders die spelers waarschuwen tegen gokverslaving.
De uitbating van de kansspelinrichting klasse II kan slechts gebeuren op voorwaarde dat er
door de kansspelcommissie een vergunning type B wordt verleend aan de aanvrager.

Afdeling 2: Kansspelinrichting klasse III:
Artikel 6: De aanvraag voor advies met het oog op de uitbating van een kansspelinrichting
klasse III moet gericht worden aan de burgemeester van de stad Sint-Truiden.
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst
Lokale Economie van de stad Sint-Truiden of via de stedelijke website. Het volledig ingevulde
en ondertekende aanvraagformulier dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, bezorgd te
worden aan de stad Sint-Truiden samen met de drankvergunning 240i, verleend op naam van
de aanvrager.
Artikel 7: Zolang er geen drankvergunning 240i kan worden voorgelegd, wordt er een negatief
advies verleend.
De uitbating van de kansspelinrichting klasse III kan slechts gebeuren op voorwaarde dat er
door de kansspelcommissie een vergunning type C wordt verleend aan de aanvrager.

Afdeling 3: Kansspelinrichting klasse IV (wedkantoren en kansspelen bij
dagbladhandelaars):
Onderafdeling 3.1: Uitbatingsvergunning voor vaste kansspelinrichting klasse IV
Artikel 8: Voor elke uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV, opgericht na de
inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater een uitbatingsvergunning aanvragen bij
de burgemeester. Als uitbater wordt beschouwd, de houder van de vergunning klasse F1 voor
de kansspelinrichting.

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een uitbatingsvergunning met oog op het uitbaten van
een kansspelinrichting klasse IV moet de aanvrager alle noodzakelijke en nodige stukken op
straffe van niet-ontvankelijkheid bezorgen aan de burgemeester van de stad Sint-Truiden.
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst
Lokale Economie van de stad Sint-Truiden of via de stedelijke website. Het volledig ingevulde
en ondertekende aanvraagformulier dient bezorgd te worden aan de stad Sint-Truiden samen
met volgende documenten:
• attest van het brandveiligheidsonderzoek;
• kopie van de verzekeringspolis Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid en de
brandverzekering van het gebouw;
• gedetailleerd liggingsplan van de kansspelinrichting;
• plan van het gebouw met aanduiding van de locatie van de kansspelinrichting;
• huurcontract/eigendomsakte van het gebouw of het gedeelte ervan;
• kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
• bijkomende informatie zoals nuttig geacht voor het dossier door de aanvrager.
• De vergunning klasse F1 uitgereikt door de kansspelcommissie aan de uitbater.
• Een lijst van alle personen die weddenschappen zullen aannemen in de
kansspelinrichting waarvoor een uitbatingsvergunning wordt gevraagd, onverminderd
de verplichting voor deze personen om een vergunning F2 te bekomen.
Artikel 9: De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden
verleend na een administratief onderzoek dat volgende elementen bevat:
•

een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd door de stedelijke brandweerdienst: het betreft
een onderzoek ter plaatse of de plaats waar het wedkantoor wordt uitgeoefend, voldoet
aan de minimumnormen betreffende brandpreventie.

•

een stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd door de dienst Ruimtelijke Ordening: Het
betreft een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid
waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde
stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende
stedenbouwkundige voorschriften. Zo dient onder meer nagegaan te worden of de
geldende regelgeving betreffende stedenbouw gerespecteerd wordt en of de uitbater de
voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van
aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen nageleefd heeft.

•

een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten door de milieudienst: het betreft
een onderzoek met betrekking tot de naleving van de vereisten op het gebied van hygiëne,
uitgevoerd op de plaats van de vestiging van de kansspelinrichting klasse IV.

•

een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten door de dienst Lokale Economie: het betreft
een onderzoek naar de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, eventuele
beroepskaart of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. De dienst lokale
Economie doet een studie naar impact van een nieuwe uitbating en positiebepalingen en
perimeters in verhouding tot andere uitbatingen zoals bedoeld in de wet.

•

een onderzoek naar de algemene wettelijkheid en voorwaarden van de aanvraag door de
juridische dienst.

•

een onderzoek door de dienst Mobiliteit inzake de impact op vlak van verkeer & mobiliteit.

•

een onderzoek door de Welzijnsdienst in het kader van de mogelijke impact op het sociaal
beleid, waarbij ook rekening zal gehouden worden met de aanwezigheid van
psychiatrische instellingen in de nabije omgeving.

•

een onderzoek door de Jeugddienst in het kader van de bescherming van minderjarigen
tegen de risico’s van kansspelen, waarbij o.a. rekening zal gehouden worden met de
aanwezigheid van scholen en/of speelpleinen in de nabije omgeving.

•

een onderzoek door het OCMW in het kader van een algemene risicoanalyse en overleg
CAD.

•

een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van gebedsinrichtingen in de nabije
omgeving.

Artikel 10: Bij ontvankelijk verklaring van de aanvraag zal de stadsadministratie van SintTruiden alle stavingsstukken onderzoeken en in voorkomend geval om bijkomende informatie
verzoeken aan de aanvrager.
Zodra de aanvraag ontvankelijk is volgt het in artikel 9 vermelde administratief onderzoek.
Binnen de termijn van 90 dagen na de ontvankelijkheidsverklaring of vanaf het moment
waarop de aanvrager de bijkomende informatie aan de stad bezorgde, wordt een beslissing
over de uitbatingsvergunning genomen door de burgemeester.
Artikel 11:
§1. De uitbatingsvergunning kan worden verleend voor een termijn van 3 jaar die ingaat vanaf
de datum van de beslissing van de burgemeester waarbij de vergunning wordt verleend.
Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een
aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning.
De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de
uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de
duurtijd.
De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot
de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.
§2. De burgemeester kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of
bijzondere voorwaarden op te nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke
omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting. Het gaat hier onder andere over het verbod
van toegang onder 21 jaar, het verbod om alcohol te gebruiken, het verbod om leningen of
voorschotten toe te laten, het in de inrichting verplicht kenbaar maken van de beschrijving van
de werking van de spelen en het verplicht ter beschikking stellen van folders die spelers
waarschuwen tegen gokverslaving.
§3. De burgemeester kan de uitbatingsvergunning weigeren:
• Als de openbare veiligheid, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar
loopt;
• Indien de onderzoeken, die voorafgaan aan het verlenen van een
uitbatingsvergunning negatief werden geadviseerd.
• Indien niet voldaan is aan een of meerdere bepalingen van dit reglement.
§4. De uitbatingsvergunning wordt verleend aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid van een kansspelinrichting klasse IV op een welbepaald adres. De
uitbatingsvergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden
overgedragen naar een andere locatie of vestigingseenheid.
§5. De uitbater is verplicht om elke wijziging van de personen die voor zijn rekening
weddenschappen aannemen in de kansspelinrichting onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan
de burgemeester en – indien er dergelijke personen bijkomen - de burgemeester onmiddellijk
een kopie van de vergunning F2 die aan hen door de kansspelcommissie werd uitgereikt over
te maken.
§6. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een voorwerp uitmaken van een
stedenbouwkundige vergunning, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester.
§7. De uitbatingsvergunning dient steeds aanwezig te zijn in de vestigingseenheid en moet
steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden
voorgelegd.
Artikel 12: De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:
• wanneer er een stopzetting van economische activiteit is;
• wanneer er een verandering van uitbater of aangestelde of uitbatingsadres plaatsvindt;
• wanneer de uitbater niet langer over een vergunning klasse F1 uitgereikt door de
kansspelcommissie beschikt;
• Wanneer er voor de betrokken kansspelinrichting geen personen meer gekend zijn
door de burgemeester die weddenschappen aannemen voor rekening van de uitbater
en die beschikken over een vergunning klasse F2 uitgereikt door de
kansspelcommissie;

•
•
•
•
•

op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan
zes maanden feitelijk is onderbroken;
in geval van faillissement;
in geval van gerechtelijke verzegeling;
in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
in geval van schrapping van uit de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Artikel 13: Administratieve sancties en maatregelen:
§1. De uitbating van een vestigingseenheid die leidt tot enige vorm van overlast van aard om
de openbare gezondheid, veiligheid of rust te verstoren of de vestigingseenheid die wordt
uitgebaat in overtreding op het gemeentelijk reglement of de beslissing van de burgemeester
geeft in eerste instantie aanleiding tot een waarschuwing.
Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van de
bepalingen van onderafdeling 3.1. van deze politieverordening die volgt op een waarschuwing
in overeenstemming met artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met:
• een administratieve geldboete van maximum 350,00 EUR;
• een administratieve schorsing of intrekking van de verleende uitbatingsvergunning
voor de kansspelinrichting klasse IV;
• een tijdelijke of definitieve sluiting van de kansspelinrichting klasse IV.
Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen de uitbatingsvergunning
tijdelijk of definitief intrekken, de kansspelinrichting klasse IV tijdelijk of definitief sluiten:
a) indien de exploitatie van het wedkantoor herhaaldelijk aanleiding geeft tot geluidshinder wat
zal blijken uit een door de politie of de daartoe gemachtigde ambtenaar samengesteld dossier;
b) indien de exploitatie van de kansspelinrichting klasse IV herhaaldelijk aanleiding geeft tot
enige andere vorm van overlast wat zal blijken uit een door de politie of de daartoe
gemachtigde ambtenaar samengesteld dossier;
c) indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste
gegevens in de vergunningsaanvraag of bij wijzigingen van de opgegeven gegevens waardoor
de veiligheid in het gedrang kan komen;
d) in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan
is aan de voorwaarden van de uitbatingsvergunning.
Onverminderd het voorgaande, kan bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning
de inrichting onmiddellijk en ter plaatse gesloten worden op bevel van de burgemeester.
Onderafdeling 3.2: Uitbatingsvergunning voor mobiele kansspelinrichting klasse IV
Artikel 14: Voor elke uitbating van een mobiele kansspelinrichting klasse IV, die geplaatst
wordt op het openbaar domein of op privaat domein dat vrij toegankelijk is vanop het openbaar
domein, moet de uitbater een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester. Als
uitbater wordt beschouwd, de houder van de vergunning klasse F1 voor de kansspelinrichting.
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een uitbatingsvergunning met oog op het uitbaten van
een kansspelinrichting klasse IV moet de aanvrager alle noodzakelijke en nodige stukken op
straffe van niet-ontvankelijkheid bezorgen aan de burgemeester van de stad Sint-Truiden.
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst
Lokale Economie van de stad Sint-Truiden of via de stedelijke website. Het volledig ingevulde
en ondertekende aanvraagformulier dient bezorgd te worden aan de stad Sint-Truiden samen
met volgende documenten:
• gedetailleerd liggingsplan van de kansspelinrichting;
• omschrijving van de mobiele inrichting;
• kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
• bijkomende informatie zoals nuttig geacht voor het dossier door de aanvrager.
• De vergunning klasse F1 uitgereikt door de kansspelcommissie aan de uitbater.
• Een lijst van alle personen die weddenschappen zullen aannemen in de
kansspelinrichting waarvoor een uitbatingsvergunning wordt gevraagd, onverminderd
de verplichting voor deze personen om een vergunning F2 te bekomen.

Artikel 15: De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel
worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende elementen bevat:
•

een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten door de dienst Lokale Economie: het betreft
een onderzoek naar de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, eventuele
beroepskaart of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. De dienst lokale
Economie doet een studie naar impact van een nieuwe uitbating en positiebepalingen en
perimeters in verhouding tot andere uitbatingen zoals bedoeld in de wet.

•

een onderzoek naar de algemene wettelijkheid en voorwaarden van de aanvraag door de
juridische dienst.

•

een onderzoek door de dienst Mobiliteit inzake de impact op vlak van verkeer & mobiliteit.

•

een onderzoek door de Welzijnsdienst in het kader van de mogelijke impact op het sociaal
beleid, waarbij ook rekening zal gehouden worden met de aanwezigheid van
psychiatrische instellingen in de nabije omgeving.

•

een onderzoek door de Jeugddienst in het kader van de bescherming van minderjarigen
tegen de risico’s van kansspelen, waarbij o.a. rekening zal gehouden worden met de
aanwezigheid van scholen en/of speelpleinen in de nabije omgeving, alsook met de
eventuele aanwezigheid van midnerjarigen op evenementen tijdens welke de mobiele
kansspelinrichting zal worden geplaatst.

•

een onderzoek door het OCMW in het kader van een algemene risicoanalyse en overleg
CAD.

•

een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van gebedsinrichtingen in de nabije
omgeving.

Artikel 16: Bij ontvankelijk verklaring van de aanvraag zal de stadsadministratie van SintTruiden alle stavingsstukken onderzoeken en in voorkomend geval om bijkomende informatie
verzoeken aan de aanvrager.
Zodra de aanvraag ontvankelijk is volgt het in artikel 15 vermelde administratief onderzoek.
Binnen de termijn van 90 dagen na de ontvankelijkheidsverklaring of vanaf het moment
waarop de aanvrager de bijkomende informatie aan de stad bezorgde, wordt een beslissing
over de uitbatingsvergunning genomen door de burgemeester.
Artikel 17:
§1. De uitbatingsvergunning is steeds beperkt in de tijd en wordt verleend voor een termijn
zoals daarin bepaald.
§2. De burgemeester kan beslissen om bijzondere voorwaarden op te nemen in de vergunning
afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting. Het gaat hier
onder andere over het verbod van toegang onder 21 jaar, het verbod om alcohol te gebruiken,
het verbod om leningen of voorschotten toe te laten, het in de inrichting verplicht kenbaar
maken van de beschrijving van de werking van de spelen en het verplicht ter beschikking
stellen van folders die spelers waarschuwen tegen gokverslaving.
§3. De burgemeester kan de uitbatingsvergunning weigeren:
• Als de openbare veiligheid, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar
loopt;
• Indien de onderzoeken, die voorafgaan aan het verlenen van een
uitbatingsvergunning negatief werden geadviseerd.
• Indien niet voldaan is aan een of meerdere bepalingen van dit reglement.
§4. De uitbatingsvergunning wordt verleend aan een uitbater voor een welbepaalde mobiele
kansspelinrichting klasse IV op een welbepaalde plaats. De uitbatingsvergunning kan dus niet
worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere
locatie.
§5. De uitbater is verplicht om elke wijziging van de personen die voor zijn rekening
weddenschappen aannemen in de kansspelinrichting onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan
de burgemeester en – indien er dergelijke personen bijkomen - de burgemeester onmiddellijk

een kopie van de vergunning F2 die aan hen door de kansspelcommissie werd uitgereikt over
te maken.
§6. De uitbatingsvergunning dient steeds aanwezig te zijn in de vestigingseenheid en moet
steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden
voorgelegd.
Artikel 18: De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:
• wanneer er een stopzetting van economische activiteit is;
• wanneer er een verandering van uitbater of aangestelde plaatsvindt;
• wanneer de uitbater niet langer over een vergunning klasse F1 uitgereikt door de
kansspelcommissie beschikt;
• Wanneer er voor de betrokken kansspelinrichting geen personen meer gekend zijn
door de burgemeester die weddenschappen aannemen voor rekening van de uitbater
en die beschikken over een vergunning klasse F2 uitgereikt door de
kansspelcommissie;
• in geval van faillissement;
• in geval van gerechtelijke verzegeling;
• in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
• in geval van schrapping van uit de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Artikel 19: Dit reglement geldt onverminderd het belastingreglement inname openbaar domein
van de stad Sint-Truiden, zodat het bekomen van een uitbatingsvergunning de aanvrager o.a.
niet ontslaat van de verplichting tot het bekomen van een vergunning tot inname van het
openbaar domein van het college van burgemeester en schepenen en het betalen van de in
dat reglement bepaalde belasting.
Artikel 20: Administratieve sancties en maatregelen:
§1. De uitbating van een vestigingseenheid die leidt tot enige vorm van overlast van aard om
de openbare gezondheid, veiligheid of rust te verstoren of de vestigingseenheid die wordt
uitgebaat in overtreding op het gemeentelijk reglement of de beslissing van de burgemeester
geeft in eerste instantie aanleiding tot een waarschuwing.
Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van de
bepalingen van onderafdeling 3.2. van deze politieverordening die volgt op een waarschuwing
in overeenstemming met artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met:
• een administratieve geldboete van maximum 350,00 EUR;
• een administratieve schorsing of intrekking van de verleende uitbatingsvergunning
voor de kansspelinrichting klasse IV;
• een tijdelijke of definitieve sluiting van de kansspelinrichting klasse IV.
Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen de uitbatingsvergunning
tijdelijk of definitief intrekken, de kansspelinrichting klasse IV tijdelijk of definitief sluiten:
a) indien de exploitatie van het wedkantoor herhaaldelijk aanleiding geeft tot geluidshinder wat
zal blijken uit een door de politie of de daartoe gemachtigde ambtenaar samengesteld dossier;
b) indien de exploitatie van de kansspelinrichting klasse IV herhaaldelijk aanleiding geeft tot
enige andere vorm van overlast wat zal blijken uit een door de politie of de daartoe
gemachtigde ambtenaar samengesteld dossier;
c) indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste
gegevens in de vergunningsaanvraag of bij wijzigingen van de opgegeven gegevens waardoor
de veiligheid in het gedrang kan komen;
d) in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan
is aan de voorwaarden van de uitbatingsvergunning.
Onverminderd het voorgaande, kan bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning
de inrichting onmiddellijk en ter plaatse gesloten worden op bevel van de burgemeester en
tevens verwijderd worden van het openbaar domein.

Onderafdeling 3.3: Advies burgemeester
Artikel 21: De aanvraag voor advies met het oog op het verkrijgen van een vergunning klasse
F2 van de kansspelcommissie moet gericht worden aan de burgemeester van de stad SintTruiden.
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst
Lokale Economie van de stad Sint-Truiden of via de stedelijke website. Het volledig ingevulde
en ondertekende aanvraagformulier dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, bezorgd te
worden aan de stad Sint-Truiden samen met een uitbatingsvergunning verleend door de stad
Sint-Truiden voor het uitbaten van een kansspelinrichting klasse IV.
Artikel 22: Het advies van de burgemeester kan enkel worden verleend na een administratief
onderzoek dat o.a. volgende elementen bevat:
•

een financieel onderzoek uitgevoerd door de financiële dienst: het betreft een onderzoek
naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke
aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater.

•

een onderzoek door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkeken: het betreft
een onderzoek inzake de wettelijke voorwaarden, moraliteit en relevante politionele
informatie aangaande de aanvrager.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist
discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om al
dan niet een gunstig advies te verlenen waarbij de burgemeester steeds het gevaar voor
de openbare orde voor ogen zal houden.

Artikel 23: Zolang er geen uitbatingsvergunning kan worden voorgelegd, wordt er een
negatief advies verleend.
De aanvrager mag slechts weddenschappen aannemen voor rekening van de houder van een
vergunning klasse F1 in een vaste of mobiele kansspelinrichting klasse IV op voorwaarde dat
er door de kansspelcommissie een vergunning type F2 wordt verleend aan de aanvrager. Dit
onverminderd de overige bepalingen van dit reglement.

