*2002*
WET OP DE KANSSPELEN

Verzoek om een vergunning voor een kansspel (art. 3)
Burgemeester en wethouders kunnen vergunning verlenen voor het organiseren
van een kansspel wanneer de opbrengst uitsluitend enig algemeen belang wordt
beoogd en de gezamenlijke waarde van de prijzen en premies niet meer dan €
4500,- beloopt. Vertegenwoordigt het prijzenpakket een grotere waarde dan €
4500,- dan dient men zich tot de Minister van Justitie te wenden. Competent voor
het verlenen van een vergunning zijn burgemeester en wethouders van de
gemeente, waar de aanwijzing van de prijswinnaars plaats heeft. Geen vergunning
kan worden afgegeven voor hazardspel.

Naam van instelling, aantal leden, jeugdleden, donateurs e.d.

Straat en huisnr. (evt. te. Nr.) en gemeente van vestiging (evt.
postadres) van instelling

Voorletters en naam van verzoeker(s) (voorzitter, secretaris,
penningmeester)

Resp. straat en huisnr. (evt. tel. Nr.) postcode en woongemeente
(evt. postadres)

Verzoekt vergunning op grond van onderstaande gegevens tot het organiseren van een kansspel
in de vorm van een;

Loterij

Rebus

Tombola

Doel van de instelling

Nauwkeurige omschrijving van het concrete doel van het
kansspel

Het voor het doel benodigde bedrag (gespecificeerd en totaal)

Het voor het doel reeds bijeengebracht bedrag

€
Het eventueel ontbrekende bedrag wordt als volgt
bijeengebracht:

Korte aanduiding van vermogenspositie, van andere bronnen voor versterking van financiële positie en van financieel beleid
(eventueel kan worden volstaan met een ondertekende opgave van inkomsten (waaronder subsidies) en uitgaven over het afgelopen
en een begroting voor het lopende boekjaar

Aantal deelnemingsbewijzen (loten) en bedrag van de inleg

Plaatsingskansen

alle, op de volgende gronden:

Deelnemingsbewijzen
€

per deelnemingsbewijs

niet alle, er blijven er over

Voor nadere inlichtingen (naam)

telefoonnummer

De deelnemingsbewijzen worden in omloop gebracht

De deelnemingsbewijzen worden in omloop gebracht

met eigen kracht

door wederverkopers

kosteloos

anderszins t.w.

tegen een vergoeding van

%

tegen een vergoeding van

%

(vergoeding alleen toelaatbaar, indien noodzakelijk voor
welslagen kansspel; zij kan maximaal 10% van de opbrengst van
de door bemiddeling geplaatste deelnemingsbewijzen bedragen.)
(personen beneden 16 jaar mogen op of aan de openbare weg geen
deelnemingsbewijzen verkopen of ten verkoop aanbieden.)

zoz
De voor het welslagen van het kansspel noodzakelijke
onkosten zijn:
Drukwerk
Reclame (w.o. advertenties)
Recht T.P.G. Post
Honorarium notaris
Overige onkosten (b.v. kasboek)

Aard en verkoop bedrag van prijzen of premies (gespecificeerd)

€
€
€
€
€____________
€

(De vergunninghouders zullen de aan het kansspel verbonden
werkzaamheden in principe in eigen beheer kosteloos moeten
verrichten.)

(prijzen of premies mogen niet bij vergunninghouders worden
aangekocht. Voor aankoop van prijzen of premies, vergoedingen en
noodzakelijke kosten mag in totaal ten hoogste 50% van de nominale
waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen worden gebruikt.)

Aard en waarde van om niet of met korting verkregen prijzen of premies
(gespecificeerd en totaal)

Bedrag van de gezamenlijke waarde van prijzen of premies (inclusief om
niet of met korting gekregen prijzen)

(Het bedrag mag niet groter zijn dan € 4500,-)
Datum en plaats van de prijsbepaling

te

-

naam, straat en huisnr. (evt. tel. Nr.), postcode en woongemeente (evt.
postadres) van de in de vergunning aan te wijzen persoon c.q. degene te
wiens overstaan de prijsbepaling zal geschieden.

-

(in het algemeen zal een kansspel in 6mnd afgewikkeld moeten zijn.)

De prijsbepaling geschiedt:
volgens voorschrift nà afsluiting van de
plaatsingsactiviteiten (art. 5 kansspelenbesluit)
volgens een door de Minister van Justitie goed te
keuren afwijkende methode
(bij een gezamenlijke waarde aan prijzen en premies niet meer dan €
4500,- dient de prijsbepaling te geschieden ten overstaan van een in de
vergunning aangewezen persoon, b.v. deurwaarder, leerkracht enz.
(art. 4. Kansspelenbesluit).)
Nadere toelichting op het verzoek

Bovenstaande gegevens zijn volledig en juist
verstrekt.
(handtekening(en) van verzoeker(s)

datum

-

Niet in te vullen!

Advies (met evt. te stellen-nadere-voorwaarden)

-

Artikel 5, lid 2, van de Wet op de kansspelen (stb. 483/1964) en artikel 2 van het kansspelenbesluit
(Stb. 509/1964) bevatten de voorschriften, die in elk geval aan de vergunning moeten worden
verbonden. De strafbepaling en de sanctie staan vermeld in de artikelen 7 en 33 juncto artikel 35, lid
2 van de wet. De artikelen 4 en 5 van het Kansspelenbesluit hebben betrekking op de prijsbepaling.

