
De GCB heeft vastgesteld dat er in onze gemeen-
schap een uitzonderlijk groot aanbod is aan ver-
gunde en niet-vergunde kansspelen, ook wel ha-
zardspelen genoemd. Deze spelen hebben een 
verslavend karakter wat een negatief effect heeft 
op de volksgezondheid. Gokverslaving zorgt voor 
sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke 
ontwrichting van gezinnen en gemeenschappen. Er 
is ook geconstateerd dat steeds vaker naar kans-
spelen als fundraisingsmiddel wordt gegrepen voor 
de realisatie van goede doelen, maar in grote mate 
ook voor privédoeleinden.

Casino’s, loterijen en verschillende andere kansspe-
len zijn, vanwege de grote hoeveelheden contant 
geld die daarin omgaan, internationaal gekenmerkt 
als uitermate gevoelig voor criminele activiteit, het 
witwassen van geld en de financiering van terroris-
me. Organisatoren van niet-vergunde kansspelen 
dragen niet bij aan de landskas door afdracht van 
de wettelijk verplichte leges, vergunningsrechten 
en belastingen. Dit is ten nadele van onze gemeen-
schap.

Uit het bovenstaande vloeit van overheidswege 
de noodzaak voort om kansspelen oftewel hazard-
spelen adequaat te reguleren. Er bestaat ook toe-
nemende internationale druk om deze sector naar 
behoren te reguleren. Regulering start met het 
vergunningsplichtig maken van kansspelen, die aan 
het publiek worden aangeboden. 

Het opzettelijk aanbieden of geven van gelegen-
heid tot deelname aan een hazardspel zonder een 
daartoe vereiste vergunning is dan ook een straf-
baar feit en wordt gestraft met een gevangenisstraf 
van maximaal 2 jaar of een geldboete van maximaal 
NAf 25.000 (art. 2:215 Wetboek van Strafrecht) 
en/of ontzetting uit het recht tot het bekleden van 
bepaalde ambten en het uitoefenen van bepaalde 
beroepen. Ook een persoon die meespeelt in een 
illegale hazardspelen wordt gestraft met gevange-
nisstraf of geldboete van maximaal NAf 500 (art. 
3:55 Wetboek van Strafrecht).  
 
OP CURAÇAO IS HET STRIKT VERBODEN 
OM KANSSPELEN AAN TE BIEDEN ZONDER 
VERGUNNING!
 

Voor de Bon ku ne geldt dat het o.a. verboden is 
om:
1. deelnamebewijzen te verkopen of te koop aan te 

bieden zonder een daartoe vereiste vergunning,
2. een andere Bon ku ne te organiseren dan waarvoor 

een vergunning is afgegeven,
3. een Bon ku ne te organiseren in strijd met de voor-

schriften, voorwaarden en beperkingen verbonden 
aan de verleende vergunning,

4. de verkoop en/of distributie van deelnamebewijzen 
te verbinden aan en/of afhankelijk te maken van 
een legale of illegale loterij.

 
LET OP:

1. Deze publicatie betreft uitsluitend Bon ku ne ac-
tiviteiten, die buiten een casino worden aangebo-
den aan het publiek.

2. Voor de zuivere gezelligheidsvariant van Bon ku 
ne is er geen vergunning noodzakelijk. 

 

Voorbeeld: 
Bon ku ne in een kleine setting van familie en vrienden 
waarvoor geen deelnamebewijzen worden verkocht, 
maar er sprake is van bijleg om de goederen die als 
prijs dienen aan te schaffen.

De huidige misstanden in de kansspelsector zijn 
mogelijk (deels) het gevolg van een gebrek aan re-
levante en belangrijke informatie in onze gemeen-
schap. Met de juiste informatie kunnen de juiste 
keuzes gemaakt worden. De GCB heeft daarom 
besloten de gemeenschap te informeren middels 
o.a. een serie van krantenadvertenties.  

In deel 2 van deze serie wordt de sociaal-culturele 
Bon ku ne belicht.

De Bon ku ne wordt geregeld in de Landsverorde-
ning Hazardspelen II 1988 (P.B. 1988, no. 66), meer 
specifiek in het Bingo- en Bon ku ne-besluit (A.B. 
1989, no. 13).

Wat is Bon ku ne?
Bon ku ne is een kansspel waarbij:
1. geld wordt ingezet,
2. de te winnen prijzen bestaan uit goederen,
3. in principe 13 spelers een tafel oftewel het spel 

vormen,
4. bij het spelen gebruik wordt gemaakt van een kaart 

met daarop aangebracht drie speelkaarten elk 
voorzien van een verschillende afbeelding,

5. de deelnemers alle op hun kaart voorkomende 
speelkaarten dienen af te dekken met een speel-
kaart voorzien van een identieke afbeelding en

6. de speelkaarten, die de op de kaart voorkomende 
speelkaarten moeten afdekken, getrokken worden 
uit een afzonderlijke stapel speelkaarten..

De (spel)regels en de regels voor het spelmateriaal 
voor de sociaal-culturele Bon ku ne zijn wettelijk 
bepaald in artikelen 10 tot en met 13, artikel 14, 
eerste en vierde lid, en artikelen 15 tot en met 22 
van het Bingo- en Bon ku ne-besluit (A.B. 1989, 
no. 13).

 
BON KU NE IN DE STIJL VAN BINGO IS 
IN STRIJD MET DE WETTELIJKE VOOR-
SCHRIFTEN!
 

Wie mag een Bon ku ne-vergunning aanvragen? 
Alleen verenigingen met rechtspersoonlijkheid en 
stichtingen met een sociaal of cultureel doel kun-
nen in aanmerking komen voor een bingo-vergun-
ning. 

Verenigingen die geen rechtspersoonlijkheid heb-
ben, maar wel zijn aangesloten bij een rechtsper-
soonlijkheid bezittende overkoepelende orga-
nisatie kunnen ook een Bon ku ne-vergunning 
aanvragen.
Voorbeeld: 
Een oudercommissie (“komishon di mayornan”) is 
meestal een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, 
die via een school is aangesloten bij een schoolbe-
stuur, die wel beschikt over rechtspersoonlijkheid. De 
bevestiging van het lidmaatschap door het schoolbe-
stuur moet met de vergunningsaanvraag worden in-
gediend.

 
BON KU NE IS NIET BEDOELD VOOR EIGEN 
GEWIN!
 

Is er een maximale inzet van deelnemers voorge-
schreven en hoeveel is dat?
Ja. Het totaalbedrag aan geld dat de deelnemers 
mogen inzetten, is NAf 2.000,- per spel (lees: per 
tafel). De inzet is het bedrag dat elke deelnemer 
betaalt voor zijn of haar deelname. Een tafel be-
staat doorgaans uit 13 spelers. Het is de vergun-
ninghouder toegestaan om meerdere tafels van 13 
spelers te vormen. Elke tafel heeft een eigen spel-
leider en functioneert geheel zelfstandig.

Voorbeeld: 
In het geval van dertien tafels van dertien spelers is 
de maximale inzet gelijk aan 13 x NAf 2.000,- = NAf 
26.000,-.

Hoe wordt de prijs van een deelnamebewijs 
bepaald?
Die wordt bepaald door de maximale inzet per tafel 
van NAf 2.000 te delen door het aantal deelnemers 
per tafel. 

Max. inzet per tafel
 

Aantal deelnemers
=  Prijs deelnamebewijs 

Voorbeeld:

NAf. 2.000,-
 

13
=  NAf. 153,84 

*Afgerond naar de beneden om niet boven de maxi-
mum inzet van NAf 2.000,- per tafel uit te komen.

Wat voor prijzen mogen beschikbaar worden ge-
steld?
Bij Bon ku ne bestaan de te winnen prijzen uitslui-
tend uit goederen.

Geldt er een waarborgsom of een garantie voor de 
prijzen?
Nee.

Welke kosten zijn verbonden aan de aanvraag?
De leges verschuldigd voor de aanvraag tot een 
Bon ku ne-vergunning zijn NAf 100,-.

De aanvrager moet ook 2 plakzegels met de aan-
vraag indienen, één van NAf 10 ten behoeve van 
de aanvraag zelf en één van NAf 20 ten behoeve 
van de vergunning.

Wat zijn de vereisten voor de deelname-
bewijzen? 
Met de aanvraag dient een concept-afdruk van de 
deelnamebewijzen te worden ingediend, die mini-
maal voldoet aan de volgende vereisten:
• doorlopende nummering;
• ruimte voor de vermelding van het vergunning-

nummer, de verplichte tekst van de GCB en de 
dagtekening van de vergunning;

• de naam van de vergunninghouder;
• de datum van de Bon ku ne.

Een deelnamebewijs dat niet de bovenstaande in-
formatie bevat, behoort tot een illegale Bon ku ne.

Zijn er wettelijke beperkingen voor minderjarigen?
Aan personen jonger dan achttien jaar mogen geen 
deelnamebewijzen worden verkocht. Indien de 
winnaar van een prijs een minderjarige blijkt te zijn, 
dan wordt de prijs niet aan de desbetreffende per-
soon uitgekeerd. Het is de vergunninghouder ook 
verboden deelnamebewijzen te doen verkopen 
door personen beneden de leeftijd van achttien 
jaar.

Financiële administratie
De vergunninghouder is verplicht een deugdelijke 
financiële administratie te voeren, die voldoende 
inzicht verschaft in de opbrengsten en kosten, in-
clusief de uitgekeerde prijzen van de Bon ku ne. De 
GCB kan hierop gedurende de activiteit controle-
ren.

Waar kan ik de aanvraag indienen?
Aanvragen worden ingediend ten kantore van de 
GCB. De volledige aanvraag (voorzien van alle bij-
horende documenten) dient als één geheel te wor-
den ingediend. De GCB neemt onvolledige aanvra-
gen niet in behandeling.

Wat is het belang van tijdige indiening van de aan-
vraag?
Het belang van een tijdige indiening van de aan-
vraag is tweeledig:
1. Positieve adviezen van het Korps Politie Curaçao, 

de Brandweer en het Ministerie van Gezondheid, 
Milieu en Natuur zijn wettelijk vereist. Voor de ad-
visering is een bepaalde tijd nodig.

2. De deelnamebewijzen dienen verplicht o.a. het 
nummer van de verleende vergunning weer te ge-
ven. Om die reden kan niet gestart worden met het 
produceren en waarmerken van de deelnamebe-
wijzen en de verkoop daarvan voordat de vergun-
ning is verleend.

De aanvraag dient hierom tijdig te worden inge-
diend, zodat de GCB deze kan behandelen en er, 
na afgifte van de vergunning, voldoende tijd be-
schikbaar blijft voor de verkoop van de deelname-
bewijzen.

Zijn er attentiepunten voor wat betreft de 
veiligheid van de Bon ku ne-locatie?
Ja. De Bon ku ne-locatie dient door het Korps Po-
litie Curaçao geschikt te zijn bevonden om een be-
paald aantal deelnemers onder te brengen. 

De locatie dient ook te voldoen aan de door het 
KPC te stellen eisen in het belang van de openbare 
orde, rust, veiligheid en zedelijkheid.

Zijn er attentiepunten voor wat betreft de brand-
veiligheid van de Bon ku ne-locatie?
Ja. Om de veiligheid van de deelnemers aan de ac-
tiviteit te waarborgen, controleert de Brandweer 
o.a.
1. de brandveiligheid van het gebouw (gaskranen, 

keuken, stroomgenerator etc.),
2. of de ‘emergency exits’ vrij zijn van obstakels,
3. het maximum aan tafels/mensen dat de locatie 

mag bevatten en
4. of bij het parkeren de brandputten bereikbaar blij-

ven.

Bij de aanvraag dient een plattegrond op schaal 
(voorkeur in A3-, doch minimaal A4-formaat) inclu-
sief de tafelverdeling te worden bijgesloten.

Zijn er attentiepunten in het belang van de volks-
gezondheid?
Ja. Om de gezondheid van de deelnemers aan de 
activiteit te waarborgen, controleert het Ministerie 
van Gezondheid, Milieu en Natuur o.a.
1. de hygiëne van de locatie van de activiteit (toilet-

ten, keuken, ijskasten en vriezers, plafond etc.),
2. de hygiëne van de bereidingslocatie van de voed-

selwaren,
3. de hygiëne van de bedieners van de voedselwaren 

(bezit van GGD keuringskaarten) en
4. de kwaliteit van de voedselwaren, die als prijzen 

worden aangeboden.

Bij de aanvraag dienen kopieën van de GGD keu-
ringskaarten te worden bijgesloten.

Wat kan er gebeuren als ik onjuiste informatie ver-
schaf bij de aanvraag?
Mocht tijdens de behandeling van de aanvraag 
blijken dat u opzettelijk onjuiste informatie heeft 
verstrekt, dan wordt de vergunning geweigerd. Als 
na vergunningverlening blijkt dat de GCB bij de be-
handeling van de aanvraag opzettelijk door u van 
onjuiste informatie is voorzien, kan de vergunning 
worden ingetrokken.

De GCB ondersteunt graag de stichtingen en ver-
enigingen met de realisatie van hun sociale en cul-
turele doelstellingen en staat klaar om u te bege-
leiden in het aanvraagproces.

Participeer alleen in legale bon ku ne, want:

1. U kunt bij de gcb terecht met eventuele klachten,
2. U bent ervan verzekerd dat ons ‘dushi korsou’ alle 

haar wettelijk toekomende leges ontvangt,
3. U helpt daarmee de stichtingen en verenigingen, 

die uw bijdrage daadwerkelijk willen en zullen ge-
bruiken voor gestelde doelen,

4. U beschermt bovendien deze stichtingen en ver-
enigingen tegen oneerlijke concurrentie, en

5. U helpt de illegaliteit in de kansspelsector te be-
strijden.

Bekendmaking 
Bon Ku Ne
Met ingang van 22 maart 2017 is de Stichting Gaming Control Board (hierna: 
GCB) namens de Minister van Algemene Zaken belast met het verlenen, wijzi-
gen, opschorten, verlengen en intrekken van alsmede het stellen van nadere 
voorwaarden aan vergunningen onder de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965, 
no. 85). Hieronder vallen o.a. de vergunningen voor de Wega di Number en de 
goederenloterijen.

Met ingang van 5 september 2017 is de GCB namens de Minister van Algemene 
Zaken belast met het verlenen, wijzigen, opschorten, verlengen en intrekken 
van alsmede het stellen van nadere voorwaarden aan vergunningen voor het 
houden van een Bingo of Bon ku ne als bedoeld in de Landsverordening Haz-
ardspelen II 1988 (P.B. 1988, no. 66).


