Aan deze \reÍgunning zijn de volgende vergunningsvoorscfiriften vertonden.

Karcsnelautoriteit
Toezlcht & Aanbleder

l. De vergunninghouder mag onder deze vergunning uiEluitend een
traditionele loterij (dus geen instantloterij of lotto4) aanbieden, waarvoor
100.000 loten uitgegeven mogen wordens.

2.

De vergunninghouder mag de loten niet (laten) rrerkopen voor een ander
bedrag dan de nominale waarde van € 10,00 per lot6.
3. De vergunninghouder mag de loten (laten) verkopen in de periode van
heden tot en met I december 2020. De vergunninghouder moet de trekking(en)
laten plaatsrrinden op I december 2020.

Datum
26 Junl 2020

Ons kenmerk
o1.072.811

Goeddoelenafdncht

4.

De bruto opbrengst bestaat uit de volledige opbrcngst 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 bedrijËkosten. De netto opbrengst moet
ten minste 40% van de bruto opbrengst bedragenT.

5. De vergunninghouder is verplicht de netto opbrengst te besteden aan de
ftnanciering van de jeugdsport in Groningens.
6.

De vergunninghouder is verplicht eventuele provlsie aan tussenpersonen b[
de lot'verkoop te beperken tot ten hoogste 109ó van de nominale waarde van de
door hen verkochte lotene.

8€gr;herm i ng va n m i nd erja rt g en

7.

De vergunnlnghouder mag geen personen dle nog niet de leeftiid van
achtUen Jaar hebben bereikt (hiema: minderiarigen) als deelnemer belaten. Als
een minderjarige een prijs wint, dient de vergunninghouder deze deelneming

buiten besdrouwing te latenro.

(aab
'Instantlobrij zoals bedoeld in artikel lzla, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
bijvooÈeeld krasbhn); lotb zoals bedoeld in artikel 27a, eerste lid, van de Wet op de
kansspelen. Beide zijn een monopolie van de Stachting de Nationale Sporttotalisabr.
implemenbtie van artikel 2, onder a, van het Kansspelenbesluit.
6 Dit voorschrift is een implemenbtie van artikel 2, onder a, van het Kansspelenbesluit7 Dit voorschrift is een implemenhtie van artikel 2, onder d, eerste volzin, van het
s Dit voorschrift is eên

KansspelenbesluiL

I Dit voorschrift is een implenrentatie van artikel 2, onder c, van het Kansspelenbesluit.
e

Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder d, tweede volzin, van het
Kansspelenbesluit.
10 Dit voorschrift is een implenrentatie van artikel 2, onder e, van het Kansspelenbesluit.
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8.

van consl.tmen?e;n

De vergunninghouder is verplicht op alle loten en publicaties duidelijk te

vermeldenll:

r
r

Kansspelautorlteflt
Toezlcht & Aanbleder

Datum

het bovengenoemde goede doel waarvoor het kansspel wordt

26 Junl 2O2o

georganiseerd;

Ons kenmerk
01.o72.Bt L

het bovengenoemde aantal bewijzen van deelneming en de
bovengenoemde nomi nale waarde;

r
.

bovengenoemde plaats en tijdstip van de trekking(en);

zfln naam en het (email)adres, website en/of telefioonnummer waarop
i nlichUngen verkrijgbaar zUn;

r

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

r

of de kansspelbelasting voor rekenlng komt van de vergunninghouder of
van de winnaar(s).

9.

De vergunninghouder is verplicht aan de uitslag van de trekking(en) de
nodige bekendheid te geven, zodat de deelnemers op eenvoudige wUre kennis
kunnen nemen van de uitslag.

10.

Per trekking kunnen meerdere priizen getrokken worden overeenkomstig
een voor de trekking opgesteld prijzenschema.

11. De vergunninghouder is verplicht om alle verkochte loten deelte laten
nemen aan alle trekkingen. In het geval dat loten verkocht worden nadat één of
me€r trekkingen hebben plaatsgevonden, dan nemen die loten deel aan alle
tnekkingen die nog zullen plaatsvinden.
12. De vergunninghouder is verplicht priizen (eventueel na inhoudiru \tan
kansspelbelasting) na iedele trekking zo spoedig mogelijk aan de winnaar(s) uit
h keren. Niet-opgeëiste prijzen moeten gedurende een Írar na de trekking ter
beschikking van de winnaars gehouden worden. Als priizen in natura door hun
aard niet meer uitgekeerd kunnen worden, mag aan de winnaar geen vervangend
geldbedrag uitgekeerd worden.
12bis. De vergunninghouder moet duidelijk maken aan de deelnemers of de
winnaar zelf nog kansspelbelasting moet betalen over de gewonnen priJs en dat
de overdrachtsbelasting en eventuele andere kosten voor rekening van de
winnaar komt. De vergunninghouder vermeldt dat in ieder geval op zijn website.

13. De vergunninghouder mag geen prijzen uitloven of uitkeren buiten de in
dere vergunning genoemde trckkingen.
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 laaBte trekking worden loten buiten beschouwing gelaten
waarvan de prijs niet volledig betaald is. Bij de overige trekkingen worden de
loten buiten beschouwing gelaEn waarvan niet voldaan is aan de
betalingwerplichting op het tijdstip van trckking.
n

Dft voot-schrift is een implementatie van aftikel 5, hrueede lid, van de Wet op de
kansspelen en artikel 2, onder f, van het Kansspelenbesluit.
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16.

en contoÍe

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
onvenrvijld een nieuwe trekking te laten plaatsvinden.

X@lauffitett
Toezlcht & Aanbleder

Datum
26 Junl 2020

Ons kenmerk
01.072.811

L7. De vergunninghouder is verplidrt de niet-verkochte loten vóór de laatste
trekking ter vernietiging in te leveren bU de notaris die het verloop van de
trekking bij proces-verbaal constateertt2. Het aantal niet-verkochte loten wordt in
het proces-verbaal genoteerd.
18. De vergunninghouder is verplidrt een tnekkingsmethode te gebruiken die
beïnvloeding van buitenaf uitsluit en waaóij het toevalskaraKer 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 trekklng een alternatieve
trekkingsmethode door de notaris goedgekeurd te zijn.
19. De vergunninghouder is verplicht een afzonderliJke, overzichteluke,
administratie te (laten) voeren van het onder deze vergunning aangeboden
kansspell3.

19bis. De vergunninghouder is verplicht bij elke trekking 409ó van de bruto
opbrengst van de tot dat moment verkochte loten bijgeschreven te hebben op
een door de notaris beheerde bankrekening. Het bewfs, een kopie van de
bankafschriften, dat het in voorgaande zin bedoelde geldbedrag naar de door de
notaris beheerde bankrekening is overgeschreven, dient uiterlijk 2 weken na elke
trekking aan de Kansspelautoriteit te ziJn overgelegd.

Rekenhg en verantw(wding

20.

De vergunninghouder is verplicht uiterlUk binnen drie maanden na de
laatste trekking via het daarvoor bestemde furmulier rekening en veranh,yoordlng
aan de Kansspelautoriteit af te leggen over het onder deze vergunning
georganiseerde kansspel. Uit de rekening en verantwoording moet de ftnancièle
uitkomst van het kansspel blijkenla.

21. De vergunninghouder is verplidrt de rekening en veÍantwoording vergezeld
te laten gaan van een onderzoekwerslag en een verklaring van de getrouwheid
daarvan, opgesteld door een accountantrs.

12
13

Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder g, van lret Kansspelenbesluit.
Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder h, eersh volzin, van het

Kansspelenbesluit.
Dit voorschrift is een implementatie van aftikel 2, onder h, tweede volzin, van het
Kansspelenbesluit.
ls Dit voorschrift is een implementatie van artikel 2, onder i, van lret Kansspelenbesluit.

14
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22.

Karsspelautorltelt

De vergunninghouder is verplicht de rekening en verantwoording voor zover

mogelfk vergezeld te laten gaan van bewijsstukken waaruit blijK dat de netto
opbrengst daadwerkelijk aan het in de vergunning genoemde goede doel is
afgedragen/besteed (bijvoorbeeld een rekeningafschrift offactuur). Voor zover
het niet mogelijk is deze bewUsstukken tegelijk met de rekening en
verantwoording te overleggen, moeten ze uiterlijk binnen zes maanden na de
laatste trekking overlegd worden.

Toezlcht & Aanbleder

Datum
26 Junl 2020

Ons kenmerk
01.072.81L

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.
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,

BêzrraÍmrlten

U kunt tegen deze beslissing hzwaar maken door een gemouveerd bezwaarsdrrift ln ta
dienen binnen res weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarscfirift
sturen naar het volgende adrcs:

Kansspelautoritelt

Afreling Juridische Zaken en Ontwikkeling

hstbus 298
2501 CG Den Haag
U kunt uw beavaarschrift ook door uw gemachtigde labn indienen. Als de gemachtigde
geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw beuaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarsárift in elk geval het volgende bevat:

.
.
r
.
.

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

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure'Bezwaar en beroep @en
beslissingen van de overheid' downloaden.
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