
TOELICHTING LOTERIJVERGUNNING  
  
Algemeen belang  

Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang.  

Voorbeelden hiervan zijn:  

• de bouw van een nieuw clubgebouw;  

• dakrenovatie van een kerk;  

• de aankoop van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging.  

  

De opbrengst van de loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen. Het 

verloten van bijvoorbeeld een moeilijk verkoopbaar huis of boot mag daarom niet.  

  

Maximaal 50% kostenaftrek  

Minimaal 50% van de opbrengst van de loterij moet aan het goede doel worden afgedragen. Dit 

betekent dat van de opbrengst van de loterij maximaal 50% voor de kosten mag worden afgetrokken.  

Een rekenvoorbeeld:  

• als de kosten 30% van de opbrengst zijn, moet dus 70% naar het goede doel;   

• zijn de kosten 60% van de opbrengst? Dan moet tóch 50% van de opbrengst naar het goede 

doel gaan. Dit betekent dat de organisator 10% van de kosten zelf moet dragen!  

  

Onder de kosten vallen onder meer:   

• drukkosten voor loten en communicatiemateriaal;  

• notariskosten;  

• accountantskosten;  

• uitgaven voor de prijzen (zoals prijzengeld en/of goederen die zijn gekocht om te verloten);  

 vergoeding voor tussenpersonen die de loten verkopen;   kansspelbelasting.  

  

Maximaal 13 trekkingen  

U mag tijdens de looptijd van de vergunning maximaal 13 trekkingen verrichten. Bij iedere trekking 

mag u wel meer prijzen verloten.  

  

Geldigheidsduur vergunning  

De vergunning is zes maanden geldig. Binnen deze zes maanden moeten plaatsvinden:  

• de lotenverkoop;  

• het (eventueel) reclame maken voor de loterij;   de trekkingen.  

  

Achteraf financiële verantwoording  

Uiterlijk drie maanden na de (laatste) trekking moet u een financiële verantwoording indienen. In deze 

verantwoording geeft u aan of de opbrengst al aan het vooraf opgegeven doel is besteed. Als dat niet 

het geval is, moet u aangeven wanneer dit gebeurt. Bij de financiële verantwoording moet u ook het 

onderzoeksverslag van de notaris en een accountantsverklaring toevoegen.  

  

Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning als de prijzen en de premies samen geen 

hogere waarde hebben dan € 4.500,-.  

  

U moet de vergunning aanvragen in de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars plaatsvindt.  

  



Bij een hogere waarde dan € 4.500,- moet de kansspelautoriteit de vergunning verlenen:  

  

Kansspelautoriteit  

Correspondentieadres  

Postbus 298  

2501 CG Den Haag  

Telefoon: 070 302 13 00  

E-mail: info@kansspelautoriteit.nl  

Website: http://www.kansspelautoriteit.nl   

http://www.kansspelautoriteit.nl/

	Algemeen belang
	Maximaal 50% kostenaftrek
	Maximaal 13 trekkingen
	Geldigheidsduur vergunning
	Achteraf financiële verantwoording
	Kansspelautoriteit

