WET OP DE KANSSPELEN - vergunning voor het organiseren van een kansspel
(art. 3 van de Wet op de Kansspelen)

Aan:

Stichting Weert Doneert
Schutterijlaan 23
6004 DM Weert

Gemeente Weert

Ons kenmerk:
Uw verzoek van:

VTH/1576368
3 februari 2022

Hierbij verlenen wij u toestemming voor het organiseren van een kansspel in de vorm van een
loterij, waarbij de gezamenlijke waarde aan prijzen en/of premies niet meer bedraagt dan
€ 4.500,00.
Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
(van toepassing zijn de algemeen geldende voorschriften (zonder vakje) en de voorschriften met
een aangekruist vakje.)
1.

De gehele netto-opbrengst van het kansspel moet u, onder goedkeuring van of
namens ons ten goede doen komen aan:
Optochtdeelnemers Weerter carnaval

2.
U mag niet meer dan (cijfers en letters):
uitgeven tegen een inleg van:
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

11.000 / elfduizend
deelnemingsbewijzen
€ 11,00 per deelnemingsbewijs

U moet alle aan het kansspel verbonden werkzaamheden - verwerven van
prijzen of premies, organiseren van de plaatsing van de deelnemingsbewijzen,
aanstellen van wederverkopers en propaganda voor het kansspel - zoveel
mogelijk in eigen beheer, zonder vergoeding, verrichten;
U mag voor aankoop van prijzen en premies voor vergoeding aan
wederverkopers c.q. andere personen, die u behulpzaam zijn bij de plaatsing van
de deelnemingsbewijzen, alsmede voor andere voor het welslagen van het
kansspel noodzakelijke kosten (drukwerk, reclame enz.) in totaal besteden ten
hoogste 40% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen;
De gangbare verkoopwaarde van alle prijzen gezamenlijk mag niet meer
bedragen dan ten hoogste 50% van de nominale waarde van de verkochte
deelnemingsbewijzen;
U mag geen loten verkopen aan personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt;
U mag wederverkopers inschakelen; hun vergoeding mag maximaal 10%
van de nominale waarde van de door hun bemiddeling geplaatste
deelnemingsbewijzen bedragen;
U mag uit de opbrengst van het kansspel aan derden onder welke
benaming ook, geen beloning toekennen;
U moet de administratie van het kansspel, volgens de door of namens ons
gegeven aanwijzing, afzonderlijk voeren;
U moet de door of namens ons gewenste inlichtingen over het kanspel
verstrekken, de ter zaken gevraagde bescheiden afgeven en de eventuele
aanwijzing onmiddellijk opvolgen;
U moet op alle deelnemingsbewijzen en in publicaties, het kansspel betreffende,
duidelijk en onverkort vermelden:
a.
de naam van de organiserende instelling en de plaats van vestiging;
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b.

12.

het adres, waar inlichtingen omtrent het kansspel kunnen worden
verkregen;
c.
het doel van het kansspel, als hierboven omschreven;
d.
het aantal in omloop te brengen deelnemingsbewijzen en de inleg;
e.
de mededeling, dat de deelnemingsbewijzen tegen geen andere dan de
vermelde inleg, mogen worden verkocht;
f.
de plaats en het tijdstip van de prijsbepaling;
g.
onze toestemming, met vermelding van datum en kenmerk van deze
vergunning.
Uiterlijk:
02 maart 2022

13.
14.
15.

moet de prijsbepaling plaats vinden;
U dient ons of de door ons aangewezen instantie ten minste 5 dagen vóór de
prijsbepaling in te lichten over het tijdstip en de plaats daarvan;
U moet de niet-geplaatste deelnemingsbewijzen vóór de prijsbepaling inleveren
of bij ons of bij de door ons aangewezen instantie;
Ten aanzien van de prijsbepaling dient u artikelen 4 en 5 van het
Kansspelenbesluit (Stb. 1997 nr. 616) in acht te nemen. De prijsbepaling dient te
geschieden ten overstaan van:
Mr. J.M. Houben (notariskantoor MHK, Biest 2, 6001 AR Weert

16.
17.
18.

19.

20.

21.

die aan ons of aan de door ons aangewezen instantie van zijn bevindingen een
kort verslag uitbrengt;
U dient de prijsbepaling in aanwezigheid en op aanwijzing van ons of van
de door ons aangewezen instantie te doen plaatsvinden;
U moet degenen, die daarom verzoeken, eventueel tegen een billijke
vergoeding, binnen 3 maanden na de prijsbepaling van de uitslag
verwittigen;
U dient de prijzen of premies bij de prijsbepaling zonder korting ter
beschikking van de winnaars te stellen, en na de prijsbepaling gedurende
ten minste één jaar te hunner beschikking te houden. Als dit laatste als
gevolg van de aard van de prijzen overwegende bezwaren mocht
opleveren, moet de winnaar bij aanmelding binnen die termijn een passende
schadevergoeding ontvangen;
Bij de prijzen die per stuk meer waard zijn dan € 449,- is kansspelbelasting
verschuldigd. De kansspelbelasting bedraagt 30,1 percent. Indien artikel 1,
eerste lid, onderdeel c Wet op de kansspelbelasting van toepassing is, neemt
degene die de prijs verschuldigd is, de belasting voor zijn rekening en wordt voor
het berekenen van de belasting de prijs met 1000/699 vermenigvuldigd.
U moet bij de prijsbepaling op niet-geplaatste deelnemingsbewijzen
gevallen prijzen of premies, behoudens anders luidende beslissing van of namens
ons, ten goede doen komen aan het doel van het kansspel, als hierboven
omschreven;
Na de prijsbepaling moet u een uitgewerkte rekening en verantwoording met
bijbehorende bewijsstukken van ontvangsten en uitgaven aan ons of aan de door
ons aangewezen instantie uiterlijk op
binnen twee maanden na de trekking
(ten hoogste drie maanden) overleggen. Deze rekening en verantwoording is
bestemd om te bewijzen, hoe het kansspel is georganiseerd en hoe met de
opbrengst is gehandeld.
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Weert, 10 februari 2022
Namens de burgemeester en wethouders van Weert,

L. van Herten
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief.
Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in uw
bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een
kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

De Heffingsambtenaar heeft het op grond van de Legesverordening voor het in behandeling
nemen van uw aanvraag verschuldigde bedrag aan leges vastgesteld op
€ 71,00.
U dient dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL13 BNGH
02 85 00 93 03 - BIC: BNGHNL2G ten name van de gemeente Weert en onder vermelding van
factuurnummer: A20227050 en betalingskenmerk: Loterijvergunning Stichting Weert
doneert VTH/1576368.
U ontvangt hiervoor géén afzonderlijke factuur. U dient deze brief als zodanig te beschouwen.
Binnen zes weken na dagtekening van deze brief kunt u een schriftelijk bezwaarschrift indienen
tegen de leges. Dit bezwaarschrift moet u indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente
Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Specificatie
Leges loterijvergunning

€

71,00
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