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                                                    Aanvraagformulier loterijvergunning 
1. Aanvrager 
 
Naam en voorletters 
 
Adres  
 
Postcode en woonplaats 
 
Telefoonnummer/mobiel (waarop u 
tijdens kantooruren bereikbaar bent) 
 
E-mailadres 
 

 
 
……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………... 
 
 
……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………… 
 

2. Organisatie 
 
Naam vereniging  
 
Correspondentieadres  
 
Aantal leden/donateurs 
 
Functie aanvrager bij de organisatie 

 
 
……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………... 
 

3. Doel of bestemming van de 
netto-opbrengst van de loterij 
 

 
……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………... 
 

4. Overige gegevens met 
betrekking tot de loterij 
 
Wijze waarop, evt. tijdvak waarin, de 
deelnemingsbewijzen in omloop 
worden gebracht 
 
 
 
Aantal deelnemingsbewijzen 
 
Prijs per stuk 
 
Gezamenlijke waarde van de prijzen 
en premies 
 
Prijsbepaling zal geschieden door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats en tijdstip prijsbepaling 
 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………...…... 
 
€ ………………………………………………………….……..….…... 
 
 
€ ………………………………………………………………….……... 
 
Naam: ………………………………………………………….………. 
 
Adres: ……………………………………………..…………….……... 
 
Postcode: ………………………………………….………….……….. 
 
Woonplaats: ……………………………………………….…….…….. 
. 
Telefoonnummer: …………..…………………………………………. 
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Wijze waarop de prijsbepaling zal 
geschieden 
 
 

……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………... 
 

5. Verklaring en ondertekening 
 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 
 

 
 
Naam ……………………………………………………………... 
 
Datum …………………………………………………………….. 
 
Plaats …………………………………………………………….. 
 
Handtekening, 
 
 
 
……………………………………………………………………... 
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Toelichting aanvraag loterijvergunning 
 
Voor het organiseren van een loterij is een vergunning op basis van artikel 3, lid 1 van de Wet op de kansspelen nodig. 
Het Aanvraagformulier loterijvergunning zenden aan: 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek, team Vergunningen, Postbus 42, 7080 AA  
Gendringen of inleveren bij de Publieksbalie, Staringstraat 25 in Gendringen. 
 
Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag is een bedrag conform de tarieventabel behorende bij de 
legesverordening verschuldigd. 
 
Voorschriften met betrekking tot het houden van kansspelen als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet op de 
kansspelen 
 
Wet op de kansspelen 
Artikel 5 
1. (…) 
2. In elk geval moet het voorschrift worden gesteld dat in alle aankondigingen en voor openbaarmaking of verspreiding 

bestemde stukken, de gelegenheid waarvoor de vergunning geldt betreffende, worden vermeld wie de vergunning 
heeft verleend, onder aanhaling van dagtekening en kenmerk van het besluit.  

3. Een verleende vergunning kan worden ingetrokken indien een of meer der daaraan verbonden voorschriften worden 
overtreden. De gestelde voorschriften kunnen worden gewijzigd en aangevuld.  

 
Kansspelenbesluit 
Artikel 2 
Aan een vergunning, krachtens artikel 3 van de wet verleend, worden (…) in elk geval de navolgende voorschriften 
verbonden: 
a) er mogen niet meer dan het in de vergunning genoemde aantal bewijzen van deelneming, uitsluitend tegen de 

daarin aangegeven inleg, worden uitgegeven.  
b) De opbrengst van de door de vergunninghouder verkochte deelnemingsbewijzen wordt afgedragen aan bij of 

krachtens de vergunning aangewezen begunstigden. De afdracht bedraagt ten minste 50% van de nominale waarde 
van de verkochte deelnemingsbewijzen. 

c) De afdracht, bedoeld in onderdeel b, wordt geheel voor het in de vergunning omschreven doel aangewend. 
d) Slechts noodzakelijke kosten mogen worden gemaakt. Eventuele provisie aan verkopers van deelnemingsbewijzen 

dient te worden beperkt tot ten hoogste 10% van de nominale waarde der door hun bemiddeling geplaatste 
deelnemingsbewijzen.  

e) Als deelnemers mogen niet worden toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. 
Indien als winnaar van een prijs wordt aangewezen een persoon die ingevolge de vorige volzin niet als deelnemer 
mocht worden toegelaten, wordt deze deelneming buiten aanmerking gelaten.  

f) Op de bewijzen van deelneming alsmede in alle aankondigingen en voor openbaarmaking of verspreiding bestemde 
stukken moet, voorzover praktisch mogelijk, duidelijk worden vermeld:  
− de naam van de vergunninghouder en het adres, waar inlichtingen verkrijgbaar zijn;  
− het in de vergunning omschreven doel;  
− het aantal bewijzen van deelneming en het bedrag van de inleg;  
− plaats en tijdstip van de prijsbepaling.  

g) De niet geplaatste deelnemingsbewijzen moeten vóór het tijdstip van de prijsbepaling worden ingeleverd bij de in de 
vergunning aangewezen instantie.  

h) Van de gelegenheid, waarvoor vergunning is verleend, moet een afzonderlijke, overzichtelijke, administratie worden 
gevoerd.  

i) (…) 
 
Artikel 4 
De prijsbepaling voor wat betreft gelegenheden, waarvoor ingevolge artikel 3 van de wet vergunning is verleend, 
geschiedt nà de afsluiting van de plaatsingsactiviteiten in het openbaar, (…) voorzover de gezamenlijke waarde van de 
prijzen en premies niet meer dan EUR 4 500 bedraagt, ten overstaan van een in de vergunning aangewezen persoon, 
die van zijn bevindingen een kort verslag opmaakt.  
 
Artikel 5 
1. Bij de prijsbepaling dient een methode te worden toegepast die enigerlei beïnvloeding van buitenaf uitsluit en 

waarbij het toevalskarakter is gewaarborgd, zulks ter beoordeling van degene te wiens overstaan ingevolge artikel 4 
de prijsbepaling dient te geschieden.  

2. Constateert degene, te wiens overstaan de prijsbepaling geschiedt, enige onregelmatigheid, dan verklaart hij, zo 
nodig, de gehele prijsbepaling ongeldig en doet hij onverwijld een nieuwe prijsbepaling plaats vinden.  

3. (…) 
 


