
Aanvraagformulier  
niet-incidentele 
loterijvergunning 

(vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet op de kansspelen)

I.  De aanvrager

1. Gegevens aanvrager

Geef hier aan welke organisatie de loterij(en) wil organiseren.

Handelsnaam aanvrager: 

Registratienummer Kamer  van Koophandel1: 

2. Bezoekadres en contactpersoon

Vul hier het bezoekadres van de aanvrager in en de gegevens van de contactpersoon.

Adres:   

Huisnummer:         Toevoeging:            
Postcode:   

Plaats:   

Land:    

Contactpersoon naam: 

Functie:   

E-mailadres:   

Telefoon:   

1  Of het registratienummer van buitenlandse equivalenten 
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II. Rechtsvorm en vestiging

3. Rechtsvorm en statutaire zetel

Voeg het uittreksel van de inschrijving van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel of 

buitenlandse equivalent toe als bijlage 1.0 (dus geen bericht van registratie). Het uittreksel mag 

niet ouder zijn dan drie maanden.

Vermeld hier de rechtsvorm van de aanvrager en de details van de rechtsvorm. 

(Kruis aan wat voor u van toepassing is)

 Stichting naar Nederlands recht

 Vereniging naar Nederlands recht

 Naamloze vennootschap of equivalent in een EU-EER-lidstaat

 Besloten vennootschap of equivalent in een EU-EER-lidstaat

 Europese Vennootschap

 Andere rechtsvorm, namelijk:  

Geef hieronder aan in welk land de statutaire zetel, hoofdvestiging en hoofdbestuur 

van de aanvrager zijn gevestigd.

Statutaire zetel:  

Hoofdvestiging:  

Hoofdbestuur:  

III. Algemeen belang

4. Opbrengst van de loterij(en)

Voeg een kopie van de statuten van de aanvrager toe als bijlage 2.0.

Vul hier in wat het algemeen belang is dat met de loterij(en) wordt gediend.  

(Het vermelden van meerdere algemene belangen is toegestaan).
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IV.  Afdrachten aan begunstigden

5. Begunstigden

Vermeld hier aan welke begunstigden (goede doelen) de afdracht wordt uitgekeerd. 

Let op! vermeld minimaal één begunstigde. (Indien de ruimte hieronder onvoldoende is, 

kan een lijst van begunstigden als bijlage 3.0 toegevoegd worden.)

Naam:   

Omschrijving:   

 ANBI-status

Naam:   

Omschrijving:   

 ANBI-status

Naam:   

Omschrijving:   

 ANBI-status

Naam:   

Omschrijving:   

 ANBI-status

Naam:   

Omschrijving:   

 ANBI-status

Naam:   

Omschrijving:   

 ANBI-status

Naam:   

Omschrijving:   

 ANBI-status

Naam:   

Omschrijving:   

 ANBI-status

Gaat 80% van de totale afdracht naar goede doelen met een ANBI-status?
 Ja

 Nee
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V.  Loterij

6. Spelconcept

Omschrijf hier de aan te bieden loterij(en). Bij het aanbieden van meerdere loterijen 

moet u per loterij een omschrijving opnemen. Let op! Het spelaanbod mag uit 

maximaal 69 trekkingen per kalenderjaar bestaan. (Indien de ruimte hieronder onvol-

doende is, kan de omschrijving(en) als bijlage 4.0 toegevoegd worden).

Ga in ieder geval in op:

• de wijze waarop het lotnummer wordt bepaald; en

• hoe de trekkingen worden georganiseerd.
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VI.  Continuïteit

7. Continuïteit

Kruis hier aan wat van toepassing is.

Verkeert de aanvrager in staat van faillissement?

 Ja

 Nee

Verkeert de aanvrager in liquidatie?

 Ja

 Nee

Is aan de aanvrager surseance van betaling verleend?

 Ja

 Nee

Is op het geheel of een deel van de vermogensbestanddelen van de aanvrager beslag 

gelegd?

 Ja

 Nee

Is de aanvrager bekend met aanhangige procedures ten aanzien van de hierboven 

genoemde omstandigheden?

 Ja

 Nee

VII.  Waarborg prijzen en premies

8. Waarborg prijzen en premies

Vul het formulier ‘Verklaring waarborg premies en prijzen niet-incidentele loterijvergunning’ in, 

dat is gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit. Voeg de ondertekende versie van 

deze verklaring toe als bijlage 5.0.

VIII.  Betrouwbaarheid

9. Betrouwbaarheid

Vul het formulier ‘Bibob-vragenlijst niet-incidentele loterijvergunning’ in, dat is gepubliceerd op 

de website van de Kansspelautoriteit. Voeg de ondertekende versie inclusief bijbehorende bijlagen 

toe als bijlage 6.0.
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IX.  Ondertekening

10. Ondertekening

Ondergetekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord te 

hebben en bij het indienen van gevraagde documenten en andere bijlagen geen 

onjuiste gegevens te hebben verstrekt. Let op! In geval van onjuiste of onvolledige 

antwoorden kan de Kansspelautoriteit de vergunning weigeren

Volledige naam:  

Datum:   

Handtekening:  

Ondertekent u dit document als gemachtigde van de vergunningsaanvrager? Lever 

dan een schriftelijk bewijs van de machtiging in. Voeg de machtiging als bijlage 7.0 

toe aan de aanvraag.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u met de bijlagen naar:

Kansspelautoriteit, Afdeling Juridische Zaken & Vergunningen

Postbus 298

2501 CG Den Haag



Afzendgegevens Kansspelautoriteit

 Anna van Buerenplein 45A

 2595 DA Den Haag

 Postbus 298

 2501 CG Den Haag

 www.kansspelautoriteit.nl
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