
 
Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) tot het 
wijzigen van incidentele loterijvergunning 14468. 
 
Kenmerk: 01.248.934 
  

Besluit 
Op 7 oktober 2021 heeft u, namens Stichting Dutch Simrace Academy, verzocht om een wijziging 
van de vergunning voor een kansspel1. U verzoekt om wijziging van de trekkingsdatum2, vanwege 
organisatorische redenen.  
  
Op 9 september 2021 heeft de raad van bestuur de gevraagde vergunning verleend onder 
nummer 14468 aan: Stichting Dutch Simrace Academy, KvK-nummer 83383875 (hierna: de 
vergunninghouder).  
 

1. Afweging en motivatie 
Uw verzoek heeft betrekking op een kortlopende3 loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor 
een algemeen belang, en is hiermee een zogenaamd incidenteel goededoelenkansspel. 
Vergunningen voor een incidenteel goededoelenkansspel worden slechts gewijzigd op grond van 
bepaalde gronden die in het bijzonder samenhangen met de duur van het kansspel. Bij de 
administratieve voorbereiding van het wijzigingsverzoek vergunningverlening is gecontroleerd of u 
voldoet aan de voorwaarden die de wet- en regelgeving stellen. Hierbij is niets geconstateerd wat 
het wijzigingsverzoek in de weg staat. Er zijn ook geen andere feiten of omstandigheden bekend 
die zich tegen de wijziging van de eerder afgegeven vergunning verzetten. 

 

2. Besluit 

De raad van bestuur verleent de gevraagde wijziging van de hierboven afgegeven vergunning.  

De vergunningsvoorschriften wijzigen als volgt: 

 

3. De vergunninghouder mag de loten (laten) verkopen in de periode van  
15 oktober 2021 tot en met 15 april 2022. De vergunninghouder moet de trekking laten 
plaatsvinden op 15 april 2022.  
 

Wordt vervangen door: 

 

3. De vergunninghouder mag de loten (laten) verkopen in de periode van 29 oktober 2021 
tot en met 29 april 2022. De vergunninghouder moet de trekking laten plaatsvinden op  
29 april 2022.  

 
 
De andere vergunningsvoorschriften veranderen niet. U wordt geadviseerd om dit besluit bij de 
oorspronkelijke vergunning te bewaren. 

 

 

 

                                                
1 Vergunning zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, eerste volzin, van de Wet op de   kansspelen.  
2 De nieuwe trekkingsdata dienen binnen de in de vergunning aangegeven termijn van zes maanden te vallen. 
3 Het is vaste praktijk hiervoor een maximale termijn van zes maanden te hanteren. 



11 oktober 2021 

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 
namens deze,  
 

 

 
mr. Renske E. Heijungs 
wnd. Hoofd afdeling Toezicht & Aanbieder 

 

 

 

 

 

 

 
Bezwaar 
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 
Kansspelautoriteit, afdeling Juridische Zaken & Ontwikkeling, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. 
 


