Aanvraag loterijvergunning
Stuur het ingevulde formulier op naar: gemeente@horstaandemaas.nl
of
Post
Gemeente Horst aan de Maas
Postbus 6005
5960 AA Horst

Inleveren
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Omgeving, cluster APV /
bijzondere wetten. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 uur en 16:00 uur op
telefoonnummer (077) 477 9777.

Aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen voor het houden van een loterij.
In het formulier geeft u de waarde van het prijzenpakket op. Is de waarde meer dan
€ 4.500? Dan moet u de vergunning voor de loterij aanvragen bij de Kansspelautoriteit. De vergunning is
maximaal 6 maanden geldig. De vergunning moet minimaal vier weken van te voren worden
aangevraagd. Eerder mag ook, graag zelfs!

Persoonlijke gegevens aanvrager
Naam en voornamen:
Functie in de vereniging:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Gegevens over de vereniging/stichting
Naam vereniging/stichting:
Adres vereniging/stichting:
Postcode en plaats vereniging/stichting:
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Nummer Kamer van Koophandel:
Oprichtingsdatum:

Gegevens loterij
Wat is het doel van de loterij

Wat is het maximaal aantal te verkopen loten?

Wat is de prijs per lot?

Hoeveel bedraagt de waarde van het prijzenpakket?

Verkoopperiode van

tot

Wat is de datum van de trekking?

Wat is de locatie van de trekking?

Door wie wordt de trekking verricht?

Wat zijn de geschatte onkosten (drukkosten, prijzen, advertentiekosten, notariskosten etc.).?

Gaat minimaal 50% van de opbrengst van de loterij naar het goede doel? Ook als u meer kosten maakt dan u vooraf
had berekend?

☐ Ja
☐ Nee

Voorwaarden
U bent verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang. Voorbeelden
hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw, dakrenovatie van een kerk of de aanschaf van nieuwe
muziekinstrumenten voor een muziekvereniging. De opbrengst van de loterij gebruikt u niet voor
commercieel of particulier belang (eigen gewin).
Maximaal 50% kostenaftrek
Minimaal 50% van de opbrengst van de loterij draagt u af aan het algemeen belang. Dit betekent dat u van
de opbrengst van de loterij maximaal 50% aan de kosten van uw loterij besteedt.
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Een rekenvoorbeeld:
Als de kosten 30% van de opbrengst bedragen, moet 70% van de opbrengst naar het algemeen belang.
Bedragen de kosten 60% van de opbrengst dan moet tóch 50% van de opbrengst naar het algemeen
belang. Dit betekent dat u als organisator 10% van de kosten zelf draagt.
Onder de kosten vallen onder andere:
 drukkosten voor loten en communicatiemateriaal
 notariskosten
 accountantskosten
 uitgaven voor de prijzen (zoals prijzengeld en/of goederen die zijn aangeschaft om te verloten)
 vergoeding voor tussenpersonen die de loten verkopen
 kansspelbelasting (op de website van de Rijksoverheid en de folder kansspelbelasting vindt u meer
informatie over kansspelbelasting).

Maximaal 13 trekkingen
U mag tijdens de looptijd van de vergunning maximaal 13 trekkingen verrichten. Bij iedere trekking mag u
wel meer prijzen verloten.

Geldigheidsduur vergunning
De vergunning is zes maanden geldig. Binnen deze zes maanden moeten plaatsvinden:
 de lotenverkoop;
 het (eventueel) reclame maken voor de loterij;
 de trekkingen.

Achteraf financiële verantwoording
Uiterlijk drie maanden na de (laatste) trekking moet u een financiële verantwoording indienen.
In deze verantwoording geeft u aan of de opbrengst al aan het vooraf opgegeven doel is besteed. Als
dat niet het geval is, moet u aangeven wanneer dit gebeurt.
Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning als de prijzen en de premies samen geen
hogere waarde hebben dan € 4.500.
U moet de vergunning aanvragen in de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars plaatsvindt.

Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat ik het aanvraagformulier naar waarheid heb ingevuld:
Naam:
Plaats:
Datum:
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Handtekening:
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