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Lotingsprotocol 
 
Uit rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat voor 

schaarse vergunningen het bevoegd gezag voor het begin van de aanvraagperiode informatie moet 
geven over onder andere de verdelingsprocedure.  

 
Standplaatsvergunningen zijn in Hengelo schaarse vergunningen, omdat er meer gegadigden zijn 

dan uit te geven vergunningen. Om die reden wordt voor de afhandeling van deze vergunningen 
gekozen voor loting. Een transparante manier waarbij het speelveld van alle aanvragers gelijk is.  

 
Bekendmaking 

Een beschikbare locatie voor een standplaats wordt openbaar bekendgemaakt door deze te 
plaatsen op de website van de gemeente Hengelo, op overheid.nl en in een huis-aan-huis blad. In 

de bekendmaking wordt aangekondigd welke dag beschikbaar is, voor welke locaties en voor welke 
branches. De loting zal dan voor de beschikbare locaties voor die dag plaatsvinden, met 

inachtneming van de beschikbare branches. Bij meerdere beschikbare locaties, zal voor elke locatie 
afzonderlijk geloot worden.  

 
In de bekenmaking worden tevens de datum en locatie van de loting aangegeven. Iedereen krijgt 
de kans om binnen twee weken het digitaal aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Een 

standplaatshouder kan voor alle locaties voor die dag een aanvraag indienen. 
 

Indien meer dan één persoon een aanvraag heeft ingediend voor dezelfde dag en locatie, zal er 
geloot moeten worden. De aanvragers die in aanmerking komen voor de standplaats, krijgen een 

uitnodiging om bij de loting aanwezig te zijn. 
 

De loting 
Op de dag van de loting worden de zaaknummers van alle aanvragers één voor één op briefjes 

geschreven. Dit gebeurt in het bijzijn van de aanvragers, zodat alles transparant verloopt. De 
briefjes gaan allemaal in een grote bak. De loting wordt uitgevoerd in het bijzijn van de aanvragers 

door een onafhankelijke medewerker van de gemeente Hengelo, die niet betrokken is bij 
standplaatsvergunningen. Degene van wie het lot wordt getrokken, krijgt de vergunning voor de 

locatie voor die dag.  
Van het verloop van de loting wordt een verslag gemaakt.  

 
Afhandeling 

Tot slot worden de aanvragers op basis van het verslag binnen vier weken schriftelijk in kennis 
gesteld of hun aanvraag om een standplaats in te nemen wordt toegewezen of afgewezen.   

 


