
 Formulier rekening en 
verantwoording
 
Niet-incidentele loterijvergunning

Heeft u een niet-incidentele loterijvergunning? Dan bent u verplicht ons elk jaar voor 

1 juli via dit formulier uw rekening en verantwoording door te geven. Zie voor meer 

informatie de voorwaarden in de vergunning.

1. Gegevens vergunninghouder
Naam vergunninghouder:  
Nummer vergunning:   

Begindatum vergunning   dd/mm/yy

2. Contactgegevens
Naam contactpersoon: 

E-mail:   

Telefoonnummer:   

3. Aantal loterijen
Geef aan hoeveel loterijen onder de vergunning georganiseerd worden. 

Aantal loterijen:  

Let op! Vul per loterij de bijlage “specificaties per loterij” in. Bijvoorbeeld: organiseert u één  

loterij, vul dan eenmaal de bijlage in en voeg deze toe aan dit formulier. Organiseert u vier 

loterijen, vul dan per loterij de bijlage in (dus viermaal) en voeg de vier bijlagen toe aan dit 

formulier.  
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4. Netto-opbrengst
Neem de bedragen of de som van de afzonderlijke bedragen uit de bijlage(n) bij de letters A, B en  

C over. Geef vervolgens aan wat de netto-opbrengst is. 

Totaal bruto-opbrengst (zie A)1:  €    

Totaal kosten prijzen (zie B)2:  €      -

Totaal noodzakelijke kosten (zie C)3: €      -

Netto-opbrengst:   €      

     %4 

U bent verplicht de netto-opbrengst af te dragen aan begunstigden. Van deze netto-opbrengst 

mag u 20% afdragen aan begunstigden, die op eigen initiatief goederen en diensten ter 

beschikking stellen die als prijzen kunnen worden gebruikt. 

Maakt u gebruik van deze 20%-regeling?   Ja   Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 20%-regeling heeft gebruikt? €    

5. Verklaring
De vergunninghouder verklaart dat:

• de op dit formulier en in de bijlage(n) vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevuld; en

• het formulier en de bijlage(n) zijn gecontroleerd door een accountant die een beoordelings-

verklaring omtrent de getrouwheid daarvan  heeft opgesteld.

Volledige naam:  

Datum:   

Handtekening: 5

 

1   Indien u meerdere bijlagen heeft moeten invullen, tel de bedragen bij letter A dan bij elkaar op.
2   Indien u meerdere bijlagen heeft moeten invullen, tel de bedragen bij letter B dan bij elkaar op.
3   Indien u meerdere bijlagen heeft moeten invullen, tel de bedragen bij letter C dan bij elkaar op.
4   Percentage netto-opbrengst ten opzichte van de bruto-opbrengst.
5  Dit formulier dient handmatig ondertekend (‘natte handtekening’) te worden door een daartoe bevoegd 

bestuurder.



Formulier rekening en verantwoording - niet-incidentele loterijvergunning

3

 Bijlagen
U dient de volgende documenten mee te sturen:

• Bijlage(n)  specificaties per loterij

• Beoordelingsverklaring van de accountant

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

Kansspelautoriteit 

Postbus 298

2501 CG Den Haag

Vragen over een ingediende rekening en verantwoording?

Neem contact op met de Kansspelautoriteit 

e-mail: toezicht@kansspelautoriteit.nl

 

mailto:toezicht%40kansspelautoriteit.nl?subject=


Afzendgegevens Kansspelautoriteit

 Postbus 298

 2501 CG Den Haag

 www.kansspelautoriteit.nl


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	71: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 0
	11: 
	Selectievakje 4: Off
	Selectievakje 5: Off
	12: 
	13: 
	14: 


