BELEIDSREGEL COLLECTEREN VLISSINGEN 2006
Burgemeester en wethouders van Vlissingen;
gelet op artikel 5.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen 1993 en
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat het gewenst is met het oog op het ordelijk verloop van openbare
inzamelingen van geld of goederen daarover een vaste gedragslijn te formuleren in een
beleidsregel;
besluiten:
vast te stellen de navolgende beleidsregel inzake het collecteren in Vlissingen:
Artikel 1.
Begripsbepalingen:
a. fondsenwervende instelling:

b.

c.
d.
e.
f.

fondsenwerving:

CBF:
collecterooster:
de afdeling:
het college:

een naar Nederlands recht opgerichte stichting of
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor
realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke
of andere het algemeen nut beogende doelstellingen
door middel van fondsenwerving een beroep doet op de
publieke offervaardigheid;
de verkregen gelden zijn vrijwillig afgestaan, vormen
geen of geen evenredige tegenprestatie voor geleverde
goederen of diensten en er kunnen geen rechten voor
zorg of hulp aan worden ontleend;
de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving;
het collecterooster van het CBF;
de afdeling Publiekszaken van de gemeente Vlissingen;
het college van burgemeester en wethouders van
Vlissingen.

Artikel 2.
Collecteren door landelijke instellingen
1. Landelijke fondsenwervende instellingen, die voorkomen op het collecterooster dat het
CBF jaarlijks vaststelt, dienen bij het college te melden of zij in de gemeente Vlissingen
gebruik maken van de door het CFB toegewezen collecteperiode.
2. Wanneer deze instelling meldt gebruik te maken van de door het CBF toegewezen
periode dan wijst het college de bedoelde periode in Vlissingen eveneens aan deze
instelling toe.
Artikel 3.
Collecteren door plaatselijke instellingen
Een plaatselijke instelling kan in aanmerking komen voor een collectevergunning
indien:
a. zij een naar Nederlands recht opgerichte stichting of vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid is;
b. zij statutair in Vlissingen is gevestigd;
c. zij haar werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak richt op en uitvoert binnen het
grondgebied van de gemeente Vlissingen;
d. zij fondsen werft voor een doel met specifiek plaatselijke kenmerken;
e. het tijdstip van collecteren valt in een vrije periode van het collecterooster van het CBF;
f. de collecte geen duplicering is van andere reeds gehouden inzamelingen ten bate van
een identiek doel;
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g. zij geen politieke doeleinden nastreeft.
Artikel 4.
Charitatieve doelen
Onder charitatieve doelen worden verstaan doelen die zijn gericht op het bieden van
financiële hulp of ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek of voorlichting op het
gebied van:
a. Volksgezondheid (te denken valt aan Hersenstichting, Reumafonds, Nederlandse
Hartstichting, Nierstichting Nederland, Nederlands Astmafonds, Nationaal Epilepsie
Fonds, Maag Lever Darm Stichting, KWF Kankerbestrijding, Prinses Beatrix Fonds,
Nederlandse Brandwondenstichting, Diabetes Fonds Nederland en Stichting Alzheimer
Nederland);
b. Internationale hulp (te denken valt aan Nederlandse Rode Kruis, Amnesty International,
ZOA-Vluchtelingenzorg, Stichting Artsen Zonder Grenzen, NOVIB, Stichting Terre des
Hommes);
c. Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming (te denken valt aan Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren, AAP Opvang voor uitheemse dieren, Vereniging tot behoud
van natuurmonumenten in Nederland, Greenpeace);
d. Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland (te denken valt aan Nationaal Fonds
Kinderhulp en Prins Bernhard Cultuurfonds).
e. Maatschappelijke en sociale doelen met specifiek plaatselijke kenmerken.
Artikel 5.
Maximum termijn van de collectevergunning
Een collectevergunning wordt voor maximaal één week per kalenderjaar verleend.
Artikel 6.
Maximum aantal collectevergunningen
1. Per week wordt maximaal één collectevergunning verleend.
2. In de vaste periode van het collecterooster van het CBF kan geen vergunning worden
verleend aan een plaatselijke instelling, ook niet als de landelijke instelling geen gebruik
maakt van de vergunning.
Artikel 7.
Wijze van collecteren
1. Het collecteren kan gebeuren met bussen of collectelijsten.
2. a. Collectebussen dienen verzegeld of op andere deugdelijke wijze te zijn afgesloten.
b. Binnen een maand na de collecte dient de instelling een verklaring in te leveren,
ondertekend door twee daartoe door het bestuur van de instelling aangewezen
personen, waarin staat dat de collectebussen in hun bijzijn zijn geopende en de
inhoud is geteld en dat daaruit een bruto- en netto-opbrengst is verkregen tot het in
de verklaring genoemde bedrag.
3. a. Tijdig voor het begin van de collecte dienen de te gebruiken collectelijsten voorzien
van naam en adres van de instelling, de data van de collecte en doorlopend
genummerd te worden geregistreerd door de afdeling.
b. Binnen een maand na de collecte dienen de niet gebruikte lijsten en een
recapitulatiestaat van de totale bruto en netto opbrengst te worden ingeleverd bij de
afdeling.
Artikel 8.
Overige voorschriften
a. De collectanten dienen ten minste zestien jaar oud te zijn.
b. Collectanten met bussen moeten er voor zorgen, dat de bussen met een slot of op andere
wijze (bijvoorbeeld verzegeling), goed zijn gesloten, zodat de bussen niet zonder kenbare
beschadiging of vervorming kunnen worden geopend.
c. Collectanten moeten in het bezit zijn van een door de instelling af te geven legitimatiebewijs,
waarop de datum of het tijdvak waarin de collecte wordt gehouden is vermeld, alsmede de
leeftijd en het adres van de collectant(e);
d. Het toekennen aan de collectanten van vergoedingen uit de opbrengst van de collecte(n)
is slechts geoorloofd, indien dit naar het oordeel van het college voor het slagen van de
collecte(n) volstrekt noodzakelijk is. De toestemming voor het toekennen van een
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vergoeding moet gelijktijdig met de melding van of aanvraag om de collectevergunning
aangevraagd worden.
e. Binnen veertien dagen na het houden van de collecte moet het de bij de vergunning ge
voegde collectestaat ingevuld en ondertekend aan de afdeling worden gezonden.
f. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee jaar na het afsluiten van het boekjaar van
de instelling, dient het jaarverslag en een financieel verslag, inclusief
accountantsverklaring te worden gezonden aan het Centraal archief voor het
inzamelingswezen, Vondelstraat 138, 1054 GT Amsterdam.
Artikel 9.
Initiatief van particulieren in geval van een ramp
1. Ingeval van een ramp kan een extra collectevergunning worden verleend.
2. Ten aanzien van deze specifieke collecten gelden naast de normale
vergunningvoorschriften de volgende criteria:
a. Bij de aanvraag moet worden aangegeven wat het doel is van de actie.
b. Indien er sprake is van een gezamenlijke hulpactie dient de opbrengst van de collecte
gestort te worden op het nationale gironummer van de gezamenlijke hulpinstanties.
c. Er kan uitsluitend worden gecollecteerd met goedgekeurde collectebussen die
voldoen aan het gesteld in artikel 8, onder b.
d. Direct na afloop van de actie dienen de collectebussen te worden geleegd onder
toezicht van een door het college aan te wijzen ambtenaar der gemeente Vlissingen,
een notaris of ambtenaar van politie;
e. De opbrengst dient op een collectestaat te worden verantwoord.
f. Indien er geen gezamenlijke hulpactie is, dient de opbrengst direct overgemaakt te
worden naar de vooraf bepaalde bestemming.
Artikel 10.
Niet naleving vergunningvoorschriften etc.
Bij niet naleving van de voorschriften of de namens het college gegeven aanwijzingen, dan
wel bij geconstateerd wangedrag wordt een vergunninghouder voor maximaal twee jaar
uitgesloten van de mogelijkheid tot het aanvragen van een vergunning.
Artikel 11.
Publicatie collectevergunningen
Informatie over collecten (instelling en periode) wordt middels het collecterooster op de
website www.vlissingen.nl geplaatst.
Artikel 12.
Leges
Ingevolge artikel 8, zevende lid, van de Verordening op de heffing en invordering van leges
Vlissingen worden leges niet geheven voor collectevergunningen ingevolge artikel 15 der
Rompwet instellingen van weldadigheid en artikel 5.2.1 van de ‘Algemene plaatselijke
verordening voor Vlissingen 1993.’
Artikel 13.
Citeertitel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel collecteren Vlissingen 2006’ en
treedt in werking op 1 februari 2006.
Vlissingen, 26 januari 2006.
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. A.L. Pronk

A. van Dok- van Weele
Bekendgemaakt door publicatie op 1 februari
2006 in het huis-aan-huisblad De Faam
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