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Burgemeester en wethouders van Venlo;
 
gezien het d.d. 11 mei 2022 ingekomen verzoek van Stichting Wienevenementen Robijn 23, 
5912 TM Venlo, om vergunning voor het open¬stellen van gelegenheid tot deelneming aan 
een kansspel ten bate van het bevorderen en in stand houden van de Venlose 
Vastelaovend, welk kansspel zal bestaan uit een loterij; 
overwegende, dat met de opbrengst van dit kansspel uitsluitend een algemeen belang wordt 
gediend; 
gelet op het bepaalde in het Mandaatbesluit Venlo 2015, alsmede op het bepaalde in artikel 
3 van de Wet op de kansspelen; 
 

besluiten: 
 
aan Stichting Wienevenementen, voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen onder de 
volgende voorschriften en bepalingen. 
1. Er mogen niet meer dan 2.500 bewijzen van deelneming in de vorm van loten en tegen 

een inleg van € 5,=  per bewijs worden uitgegeven. 
2. Voor aankoop van prijzen en premies, provisie aan verkopers van bewijzen van 

deelneming, de eventueel voor rekening van de vergunninghoud(st)er te nemen 
loterijbelasting en de overige voor het welslagen van het kansspel te maken onkosten, 
mag in totaal ten hoogste 50% van de nominale waarde van de verkochte 
deelnemingsbewijzen worden gebruikt, met dien verstande, dat de prijzen en premies, 
daaronder begrepen door derden ter beschikking gestelde prijzen of premies, gerekend 
naar de gangbare verkoopwaarde daarvan, tezamen geen hogere waarde mogen 
hebben dan 50% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen. 

3. De netto-opbrengst moet geheel voor het bovenomschreven doel worden aangewend; 
onder de netto-opbrengst worden mede begrepen de renteopbrengsten over de inleg. 

4. Slechts noodzakelijke kosten mogen worden gemaakt; eventuele provisie aan verkopers 
van deelnemingsbewijzen dient te worden beperkt tot ten hoogste 10% van de nominale 
waarde van de door hun bemiddeling geplaatste deelnemingsbewijzen. 

5. Als deelnemers mogen niet worden toegelaten personen die nog niet de leeftijd van 
achttien jaren hebben bereikt. 

6. Indien als winnaar van een prijs wordt aangewezen een persoon die ingevolge ad 5 niet 
als deelnemer mocht worden toegelaten, wordt deze deelneming buiten beschouwing 
gelaten. 
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7. Op de bewijzen van deelneming alsmede in alle aankondigingen en voor openbaar-
making of verspreiding bestemde stukken moet(en) duidelijk worden vermeld: 
a. dat voor het houden van dit kansspel vergunning is verleend door burgemeester en 

wethouders van Venlo bij hun besluit van 11 mei 2022, RGVEWW nr. 1863202 en, 
voor zover praktisch mogelijk; 

b. de naam van de vergunninghoud(st)er en het adres waar inlichtingen verkrijgbaar 
zijn; 

c. het bovenomschreven doel; 
d. het aantal in omloop te brengen bewijzen van deelneming en het bedrag van de 

inleg; 
e. plaats en tijdstip van de prijsbepaling. 

8. De niet geplaatste deelnemingsbewijzen moeten vóór het tijdstip van de prijsbepaling 
worden ingeleverd bij de Politie Limburg eenheid Venlo-Beesel, Rijnbeekstraat 1, Venlo. 

9. Van de gelegenheid waarvoor vergunning is verleend, moet een afzonderlijke, over-
zichtelijke administratie worden gevoerd. 

10. Een uitgewerkte rekening en verantwoording met toelichtende bescheiden moeten 
binnen één maand na beëindiging van de actie aan het college van burgemeester en 
wethouders worden overgelegd. 

11. De prijzen mogen niet bestaan uit alcoholhoudende dranken en/of rookwaren; 
12. de prijzen en premies mogen gezamenlijk geen grotere waarde hebben dan 

VIERDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 4.500,00). 
13. Het kansspel moet in eigen beheer worden gehouden en het aankopen van prijzen en 

premies, het aanstellen van verkopers van bewijzen van deelneming en verdere 
administratie, organisatie en uitvoering van het kansspel moeten kosteloos door 
vergunninghoud(st)er geschieden. 

14. Uit de opbrengst van het kansspel mogen geen beloningen worden toegekend. 
15. De prijsbepaling moet binnen deze gemeente plaatshebben, uiterlijk 2 oktober 2022. 
16. De prijsbepaling geschiedt na afsluiting van de plaatsingsactiviteiten in het openbaar, en 

wel voor zover de gezamenlijke waarde van de prijzen niet meer dan € 4.500,00 beloopt 
onder toezicht van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester van Stichting 
Wienevenementen, die van zijn bevindingen een kort verslag opmaakt. 

17. Bij de prijsbepaling dient een methode te worden toegepast die enigerlei beïnvloeding 
van buitenaf uitsluit en waarbij het toevalskarakter is gewaarborgd, zulks ter beoordeling 
van degene te wiens overstaan ingevolge ad 16 de prijsbepaling dient te geschieden. 

18. Constateert degene, te wiens overstaan de prijsbepaling geschiedt, enige 
onregelmatigheid, dan verklaart hij, zo nodig, de gehele prijsbepaling ongeldig en doet 
hij onverwijld een nieuwe prijsbepaling plaatsvinden. 

19. De uitslag van de prijsbepaling moet worden vermeld op een lijst, die binnen 14 dagen 
na de prijsbepaling door vergunninghoud(st)er moet worden toegezonden aan 
burgemeester en wethouders en, eventueel tegen een billijke vergoeding aan degenen 
die zulks voor of binnen drie maanden na de prijsbepaling verzoeken. 

20. De prijzen en premies moeten bij de prijsbepaling zonder korting ter beschikking van de 
winnaars worden gesteld en na de prijsbepaling ten minste 12 maanden te hunner 
beschikking worden gehouden; Indien dit laatste als gevolg van de aard der prijzen over-
wegende bezwaren mocht opleveren, moeten de winnaars bij aanmelding binnen die 
termijn een passende schadevergoeding ontvangen. 
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21. Alle in het belang van de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid of het milieu 
door een opsporingsambtenaar of een toezichthouder gegeven aanwijzingen in verband 
met de naleving van dit besluit, moeten stipt en onverwijld worden opgevolgd. 

22. Bij gebruikmaking van dit besluit, dient deze op eerste vordering van een opsporings-
ambtenaar of toezichthouder van de gemeente Venlo te worden getoond. 

23. De geadresseerde is verplicht om de schade die hij of zij door het gebruik van de 
vergunning toebrengt te vergoeden en daarnaast alle redelijkerwijs mogelijke maat-
regelen te nemen om te voorkomen dat iemand schade lijdt ten gevolge van het gebruik 
van dit besluit. 

 
Venlo, 11 mei 2022 
Leges: € 94,= 
Verzonden d.d.: 11 mei 2022 
 
Namens burgemeester en wethouders van Venlo 
Teamleider Veiligheid en Wijkgericht Werken 
 

 
 
J.T.M. Backus 


