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Datum
9 september 2021
Onderwerp Besluit tot verlenen incidentele kansspelvergunning 14468

Geachte heer Cools,
Op 21 juli 2021 heeft u verzocht om een vergunning voor een kansspel uitsluitend
met het doel met de opbrengst een algemeen belang te dienen1.

Ons kenmerk
0 1 .246.666
Kopie aan
P olstra L oterijen, N otaris en
Belastingdienst
Bijlagen
2
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

Op 17 augustus 2021 heb ik u bericht dat uw aanvraag compleet was, de
verschuldigde vergoeding 2 betaald was, en dat de behandeling is gestart.
1. Afweging en motivatie
Uw verzoek heeft betrekking op een kortlopende 3 loterij waarvan de opbrengst
bestemd is voor een algemeen belang, en is hiermee een zogenaamde incidenteel
goededoelenkansspel. Vergunningen voor een incidenteel goededoelenkansspel
worden slechts geweigerd op grond van bepaalde gronden die in het bijzonder
samenhangen met het maximaal af te dragen bedrag aan het algemeen belang en
de besteding van de opbrengst, het karakter en de duur van het kansspel. Bij de
administratieve voorbereiding van de vergunningverlening heb ik gecontroleerd of
u voldoet aan de voorwaarden die de wet- en regelgeving stelt. Hierbij is niets
geconstateerd wat vergunningverlening in de weg staat. Er zijn mij ook geen
andere feiten of omstandigheden bekend die zich tegen vergunningverlening
verzetten.
2. Besluit
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleent de gevraagde vergunning
onder nummer 14468 aan: Stichting Dutch Simrace Academy, KvK-nummer
83383875 (hierna: de vergunninghouder).
Aan deze vergunning zijn de volgende vergunningsvoorschriften verbonden.

Vergunning zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, eerste volzin, van de Wet op de
kansspelen.
2
De vergoeding is gebaseerd op artikel 3a van het Kansspelenbesluit.
3
Het is vaste praktijk hiervoor een maximale termijn van zes maanden te hanteren.
1
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1.
De vergunninghouder mag onder deze vergunning uitsluitend een
traditionele loterij (dus geen instantloterij of lotto) aanbieden, waarvoor
39.900 loten uitgegeven mogen worden 4.

Kansspelautoriteit
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2.
De vergunninghouder mag de loten niet (laten) verkopen voor een ander
bedrag dan de nominale waarde van € 33,00 per lot 5.

Datum
9 s eptember 2021

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.

Ons kenmerk
0 1 .246.666

Goededoelenafdracht
4.
De bruto opbrengst bestaat uit de volledige opbrengst van de verkochte
loten. De netto opbrengst bestaat uit de bruto opbrengst verminderd met de
kosten die rechtstreeks verband houden met het organiseren van het kansspel en
gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten. De netto opbrengst moet
ten minste 40% van de bruto opbrengst bedragen 6.
5.
De vergunninghouder is verplicht de netto opbrengst te besteden aan
activiteiten en projecten ten behoeve van de opleiding van jongeren tot de
Simrace-sport. Met de besteding mag geen particulier of commercieel belang
worden gediend, bijvoorbeeld salaris of reclame-uitingen voor Stichting Simrace
Academy 7.
6.
De vergunninghouder is verplicht eventuele provisie aan tussenpersonen bij
de lotverkoop te beperken tot ten hoogste 10% van de nominale waarde van de
door hen verkochte loten 8.
Bescherming van minderjarigen
7.
De vergunninghouder mag geen personen die nog niet de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt (hierna: minderjarigen) als deelnemer toelaten. Als
een minderjarige een prijs wint, dient de vergunninghouder deze deelneming
buiten beschouwing te laten 9.
Bescherming van consumenten
8.
De vergunninghouder is verplicht op alle loten en publicaties duidelijk te
vermelden 10:
•

het bovengenoemde goede doel waarvoor het kansspel wordt
georganiseerd;

•

het bovengenoemde aantal bewijzen van deelneming en de
bovengenoemde nominale waarde;

Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder a, van het Kansspelenbesluit.
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder a, van het Kansspelenbesluit.
6
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder d, eerste volzin, van het
Kansspelenbesluit.
7
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder c, van het Kansspelenbesluit.
8
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder d, tweede volzin, van het
Kansspelenbesluit.
9
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder e, van het Kansspelenbesluit.
10
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 5, tweede lid, van de Wet op de
kansspelen en artikel 2, onder f, van het Kansspelenbesluit.
4
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•

bovengenoemde plaats en tijdstip van de trekking(en);

•

zijn naam en het (email)adres, website en/of telefoonnummer waarop
inlichtingen verkrijgbaar zijn;

•

het nummer en de datum van deze vergunning, en dat deze door de
Kansspelautoriteit is afgegeven; en

•

of de kansspelbelasting voor rekening komt van de vergunninghouder of
van de winnaar(s).
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Ons kenmerk
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9.
De vergunninghouder is verplicht aan de uitslag van de trekking(en) de
nodige bekendheid te geven, zodat de deelnemers op eenvoudige wijze kennis
kunnen nemen van de uitslag.
10. Per trekking kunnen meerdere prijzen getrokken worden overeenkomstig
een voor de trekking opgesteld prijzenschema. De vergunninghouder maakt de
prijzen en het prijzenschema op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze
bekend vóór de verkoop van de loten begint. De vergunninghouder moet te alle
tijde de prijzen en premies uitkeren die hij voor elke trekking de deelnemers aan
de loterij in het vooruitzicht stelt en mag hieraan geen voorwaarden of
drempelwaarden verbinden.
11. De vergunninghouder is verplicht om alle verkochte loten deel te laten
nemen aan alle trekkingen. In het geval dat loten verkocht worden nadat één of
meer trekkingen hebben plaatsgevonden, dan nemen die loten deel aan alle
trekkingen die nog zullen plaatsvinden.
12. De vergunninghouder is verplicht prijzen (eventueel na inhouding van
kansspelbelasting) na iedere trekking zo spoedig mogelijk aan de winnaar(s) uit
te keren. Niet-opgeëiste prijzen moeten gedurende een jaar na de trekking ter
beschikking van de winnaars gehouden worden. Als prijzen in natura door hun
aard niet meer uitgekeerd kunnen worden, mag aan de winnaar geen vervangend
geldbedrag uitgekeerd worden.
13. De vergunninghouder mag geen prijzen uitloven of uitkeren buiten de in
deze vergunning genoemde trekkingen.
14. Als het kansspel wordt geannuleerd, is de vergunninghouder verplicht dit te
melden aan de Kansspelautoriteit en de Belastingdienst, en de lotprijs terug te
betalen aan de deelnemers.
15. Bij de enige of laatste trekking worden loten buiten beschouwing gelaten
waarvan de prijs niet volledig betaald is. Bij de overige trekkingen worden de
loten buiten beschouwing gelaten waarvan niet voldaan is aan de
betalingsverplichting op het tijdstip van trekking.
Toezicht en controle
16. De vergunninghouder is verplicht om alle trekkingen in het openbaar te
laten plaatsvinden, en in tegenwoordigheid van een notaris die het verloop van de
trekkingen bij proces-verbaal constateert. Als de notaris enige onregelmatigheid
constateert en een trekking ongeldig verklaart, is de vergunninghouder verplicht
onverwijld een nieuwe trekking te laten plaatsvinden.
17. De vergunninghouder is verplicht de niet-verkochte loten vóór de laatste
trekking ter vernietiging in te leveren bij de notaris die het verloop van de
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trekking bij proces-verbaal constateert 11. Het aantal niet-verkochte loten wordt in
het proces-verbaal genoteerd.
18. De vergunninghouder is verplicht een trekkingsmethode te gebruiken die
beïnvloeding van buitenaf uitsluit en waarbij het toevalskarakter is gewaarborgd,
dit ter beoordeling van de notaris die het verloop van de trekkingen bij procesverbaal constateert. Als de aard van de trekkingsmethode zich verzet tegen
herhaling van de trekking, dient vóór de trekking een alternatieve
trekkingsmethode door de notaris goedgekeurd te zijn.
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19. De vergunninghouder is verplicht een afzonderlijke, overzichtelijke,
administratie te (laten) voeren van het onder deze vergunning aangeboden
kansspel 12.

Rekening en verantwoording
20. De vergunninghouder is verplicht uiterlijk binnen drie maanden na de
laatste trekking via het daarvoor bestemde formulier rekening en verantwoording
aan de Kansspelautoriteit af te leggen over het onder deze vergunning
georganiseerde kansspel. Uit de rekening en verantwoording moet de financiële
uitkomst van het kansspel blijken 13.
21. De vergunninghouder is verplicht de rekening en verantwoording vergezeld
te laten gaan van een onderzoeksverslag en een verklaring van de getrouwheid
daarvan, opgesteld door een accountant 14.
22. De vergunninghouder is verplicht de rekening en verantwoording voor zover
mogelijk vergezeld te laten gaan van bewijsstukken waaruit blijkt dat de netto
opbrengst daadwerkelijk aan het in de vergunning genoemde goede doel is
afgedragen/besteed (bijvoorbeeld een rekeningafschrift of factuur). Voor zover
het niet mogelijk is deze bewijsstukken tegelijk met de rekening en
verantwoording te overleggen, moeten ze uiterlijk binnen zes maanden na de
laatste trekking overlegd worden.
23. De vergunninghouder is verplicht de rekening en verantwoording vergezeld
te laten gaan van het proces-verbaal van de in de voorschriften 16, 17, en 18
bedoelde notaris.

Inschakelen van derden
24. De vergunninghouder waarborgt dat het uitbesteden van de uitvoering van
het kansspel (of een deel daarvan) geen belemmering vormt voor:
a. het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de
vergunningsvoorschriften;
b. het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop.
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder
Kansspelenbesluit.
13
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder
Kansspelenbesluit.
14
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder
11
12

g, van het Kansspelenbesluit.
h, eerste volzin, van het
h, tweede volzin, van het
i, van het Kansspelenbesluit.
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De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,
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mr. Renske E. Heijungs
wnd. Hoofd afdeling Toezicht & Aanbieder

Ons kenmerk
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Bezwaar maken

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te
dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift
sturen naar het volgende adres:
Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling
Postbus 298
2501 C G Den Haag
U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde
geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.
Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:
•
•
•
•
•

uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
een kopie van de beslissing;
de gronden van uw bezwaar;
uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen
beslissingen van de overheid’ downloaden.
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