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Wet- en regelgeving 
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Scoutinggroepen verzinnen vaak allerlei acties om hun financiële situatie te verbeteren. Soms heb je 
voor deze activiteiten speciale toestemming nodig en ben je gebonden aan allerlei wettelijke regels. 
Wil je bingoavonden, loterijen of andere vormen van spelen organiseren die geld opleveren voor je 
organisatie, dan krijg je te maken met de Wet op de kansspelen. Kies je ervoor om spullen te 
verkopen aan de deuren, dan moet je soms een ventvergunning hebben. Wil je een rommelmarkt 
organiseren, dan willen gemeenten ook vaak dat je hiervoor een vergunning aanvraagt. 
 
Wet op de kansspelen 
In de Wet op de kansspelen staat dat het in principe verboden is gelegenheid te geven of mee te doen 
aan een kansspel. Uitgezonderd van dit verbod zijn kansspelen waarvoor een vergunning is verleend 
en die een algemeen belang dienen. Hieronder kan ook het algemeen belang van je organisatie 
vallen. Verder zijn van dit verbod uitgezonderd: kansspelen die alleen toegankelijk zijn voor leden en 
niet voor het publiek in het algemeen, en die niet bedrijfsmatig worden gegeven. 
  
Belangrijk bij de bepaling of het een kansspel betreft, is de invloed die een speler op de uitslag heeft. 
Niet elk spel waarmee deelnemers prijzen kunnen winnen, is daarmee een kansspel. Er is sprake van 
een kansspel als een deelnemer geen (overwegende) invloed heeft op de uitslag. Het lot beslist dus 
wie een prijs wint. Dit geldt niet alleen bij 'gewone' loterijen waarvoor de deelnemer een lot met een 
lotnummer koopt, maar bijvoorbeeld ook bij inzending van oplossingen voor een rebus of 
kruiswoordraadsel. De oplossingen verschillen in deze gevallen niet van elkaar en er is geen jury die 
de inzendingen moet beoordelen op bijvoorbeeld originaliteit. De deelnemer kan de uitslag niet 
beïnvloeden. 
 
Loterij 
Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet hoger is dan € 4.500,- is een 
vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar je groep is gevestigd. 
Boven de € 4.500 is een vergunning van het Ministerie van Justitie vereist. Het gaat dus om de 
waarde van het prijzenpakket en niet om de bruto-opbrengst van de loterij, zoals wel eens wordt 
gedacht. De doelstelling van de loterij moet van algemeen belang zijn. De feitelijke kosten voor de 
loterij mogen niet meer bedragen dan 40% van de opbrengst van de verkochte loten. Onder deze 
kosten vallen drukkosten, prijzen, advertentiekosten, notariskosten etc. Aan de aanvraag voor een 
vergunning zijn ook kosten verbonden. De vergoeding die moet worden betaald als het gaat om een 
gemeentelijke vergunning is vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. Het bedrag kan 
daarom per gemeente verschillen. 
 
Bingo 
Bingo is een kansspel dat kan worden georganiseerd door een vereniging die tenminste drie jaar 
bestaat. De waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer bedragen dan €350 en per 
bijeenkomst niet meer dan € 1.400. Voor het organiseren van een bingo is geen vergunning nodig. De 
bingo moet wel uiterlijk veertien dagen van tevoren worden aangemeld bij de gemeente. Een 
gemeente heeft het recht om voorschriften voor de bingo vast te stellen. 
 
Prijsvraag 
Bij prijsvragen heeft de deelnemer in de regel wel invloed op de uitslag. Het gaat hierbij om het 
verzinnen van een slogan of limerick die beoordeeld wordt door een jury. Hoe beter de slogan hoe 
groter de kans op een prijs. Voor prijsvragen waarvan de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet 
meer bedraagt dan € 2.300 is geen vergunning nodig. 
 
Hogere prijsbedragen mogen alleen uitgekeerd worden als met de opbrengst van de prijsvraag een 
algemeen belang wordt gediend. Tussen € 2.300 en € 4.500 moet bij de gemeente een vergunning 
worden aangevraagd. Boven € 4.500 moet een vergunning bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
aangevraagd worden. 
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Kansspelbelasting 
Over prijzen die een waarde hebben van meer dan € 454 moet kansspelbelasting worden betaald. 
Meer informatie hierover vindt je in de brochure 'Kansspelbelasting' van de Belastingdienst. Deze 
brochure is verkrijgbaar bij de lokale/regionale belastingdienst. Aanvragers van een vergunning bij het 
Ministerie van Justitie krijgen de brochure met het aanvraagformulier meegestuurd. 
 
Er wordt gewerkt aan een algehele herziening van de Wet op de kansspelen, die op zijn vroegst op 1 
januari 2006 zal ingaan. 
 
Evenementen om geld te verdienen   
Wil je een rommelmarkt, braderie of sponsorloop organiseren om zo geld voor je groep te verdienen, 
dan kan het zijn dat je op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hiervoor een 
vergunning moet aanvragen. Deze toestemming kan betrekking hebben op het soort activiteit, maar 
heeft vaak ook te maken met de veiligheid van personen en de openbare orde die kan spelen bij het 
organiseren van het evenement.  
 
Venten en collecteren 
Je mag in veel gemeenten niet zomaar langs de deuren gaan om te venten en te collecteren. In de 
meeste APV’s hebben gemeenten regels rond collecteren en venten opgenomen. Wanneer je voor 
een goed doel geld wil inzamelen, heb je hiervoor een vergunning nodig. Bij verlening van de 
vergunning wordt niet alleen gelet op het doel van de inzameling en de achterliggende organisatie, 
maar ook op het gewenste tijdstip of de periode van collecteren. Om een zekere spreiding in collectes 
te garanderen, wordt vaak een planning gemaakt. De gemeente kan ook voorwaarden stellen. 
Collecteren door kinderen jonger dan 16 jaar mag bijvoorbeeld alleen onder begeleiding van een 
volwassene en de collectebussen moeten verzegeld zijn. Soms moet er ook een Keurmerk van 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aanwezig zijn.  
 
Ook voor het verkopen van materialen langs de deur (het venten) is vaak toestemming nodig. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn bij speculaas-, mest-, oliebollen- of bloembollenacties. Tijdens het venten 
geldt een legitimatieplicht, dus je moet tijdens het venten een geldig legitimatiebewijs bij je hebben.  
 
Het is verstandig bij de gemeente te informeren of, en wanneer, je een vergunning nodig hebt. Vaak 
kun je tegenwoordig deze informatie ook op de website van de gemeente vinden. Veel gemeenten 
plaatsen daar ook de tekst van hun APV. Steeds meer gemeenten besluiten om, in het kader van het 
verminderen van regeldruk, het aantal activiteiten waarvoor een vergunning nodig is te verminderen. 
In de model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn veel vergunningplichtige 
activiteiten geschrapt, maar nog niet alle gemeente hebben dit in hun lokale verordeningen verwerkt.   
 
Meer informatie 
Kansspelen   www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen  
Wet op de kansspelen  www.wetten.nl 
APV    gemeente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  


