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Geachte heer, 
 
 
In uw brief vraagt u vergunning voor het organiseren van een klein kansspel (loterij) in het 

kader van een actie voor ckv KOAG op 8 mei 2021. 

 
Besluit 

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning op grond van artikel 3 juncto artikel 1 van 

de Wet op de Kansspelen te verlenen. 

 
Voorschriften 

De voorschriften waaraan u zich moet houden, luiden als volgt: 

1. In alle aankondigingen en in alle voor openbaarmaking en/of verspreiding bestemde 

stukken, die betrekking hebben op het vergunde kansspel, wordt met vermelding 

van dagtekening en kenmerk van dit besluit mededeling gedaan van het feit dat ons 

college deze vergunning verleend heeft. 

2. Er mogen niet meer dan 4000 bewijzen van deelneming uitsluitend tegen de prijs 

van € 3,- per stuk worden uitgegeven. 

3. De aan de deelnemers in het vooruitzicht gestelde prijzen en premies, de eventueel 

voor rekening van vergunninghouder te nemen loterijbelasting en de overige 

onkosten mogen tezamen geen verdere uitgaven vorderen van 50% van de 

nominale waarde der verkochte deelnemingsbewijzen. 

4. Slechts noodzakelijke onkosten 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. 

5. Door personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen op of aan de openbare weg 

geen deelnemingsbewijzen worden verkocht of ten verkoop aangeboden. 

6. Op de bewijzen van deelneming alsmede in alle aankondigingen en voor 

openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken moet, voor zover 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, welk tijdstip niet mag vallen na 8 

mei 2021. 

7. De niet geplaatste deelnemingsbewijzen moeten vóór het tijdstip van de 

prijsbepaling worden vernietigd. 

 

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden. 



8. Van de gelegenheid, waarvoor vergunning is verleend, moet een afzonderlijke, 

overzichtelijke, administratie worden gevoerd. 

Een uitgewerkte rekening en verantwoording met toelichtende bescheiden 

moet binnen veertien dagen na het tijdstip van de prijsbepaling aan ons college 

worden overgelegd. 

9. Bij de prijsbepaling moet gebruik worden gemaakt van materiaal dat enigerlei 

beïnvloeding van de uitslag der prijsbepaling uitsluit. 

10. Wanneer prijzen drie maanden na de trekking nog niet zijn afgehaald, moet 

hierover mededeling worden gedaan: 

1. aan ons college; 

2. in de plaatselijke pers, 

onder mededeling van de voorwerpen, welke het betreft en de nummers van 

de deelnemingsbewijzen. 

11. Prijzen en premies, waarop ingevolge de prijsbepaling door deelnemers aanspraak 

kan worden gemaakt, kunnen gedurende 12 maanden na datum van de 

prijsbepaling worden gevorderd. 

 
Leges 

U heeft de vergunning digitaal aangevraagd en de leges al voldaan. 
 

 
Hoogachtend, 

namens de burgemeester, 
 

 

 
 

 
Mr. drs. A.E. Bosker 

Directeur Ruimte 
 
 
 
 
Bezwaar 

Tegen deze beslissing of de daarin opgenomen voorschriften kunt u binnen zes weken na 

verzenddatum van de beslissing een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 

200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. 

Voorzover het belang van derden rechtstreeks bij deze beslissing is betrokken, kunnen ook 

zij bij dit bestuursorgaan een bezwaarschrift indienen. 
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