
Naam keuringsinstelling:  

Contactpersoon:    

Voor een toelichting wordt verwezen naar de Beleidsregels tijdelijke ontheffing 

keuringsinstellingen op de website van de Kansspelautoriteit.  

Dit formulier is  een verplichte bijlage bij het indienen van een aanvraag van een 

tijdelijke ontheffing voor keuringsinstellingen. De aanvraag zelf wordt ingediend 

door de aanbieder van kansspelen op afstand.
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De keuringsinstelling verklaart dat deze is geaccrediteerd tegen een of meer van de 

volgende accreditatienormen voor het verrichten van keuringen ten aanzien van de 

organisatie van kansspelen op afstand in minimaal twee lidstaten1 en dat deze 

accreditaties zijn afgegeven door een instantie als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, 

aanhef en onder a, van de beleidsregel2: 

  NEN-EN-ISO/IEC 17020

Lidstaten:    en   

Accreditatie-instantie:  

  NEN-EN-ISO/IEC 17021-1

Lidstaten:    en   

Accreditatie-instantie:  

  NEN-EN-ISO/IEC 17025

Lidstaten:    en   

Accreditatie-instantie:  

   NEN-EN-ISO/IEC 17065

Lidstaten:    en   

Accreditatie-instantie:  

a.  De keuringsresultaten en keuringsrapporten van de keuringsinstelling worden 

geaccepteerd door de ter zake van kansspelen bevoegde autoriteiten in de 

hierboven ingevulde lidstaten:  

  Ja 

  Nee

b. De keuringsinstelling heeft ten minste drie jaar ervaring met het onder accreditatie 

verrichten van keuringen ten aanzien van de organisatie van kansspelen op 

afstand in de lidstaten zoals hierboven ingevuld:  

  Ja 

  Nee

c. De keuringsinstelling heeft ten behoeve van de aanvraag van de aanbieder  

van kansspelen op afstand de relevante accreditatiedocumenten aan aanvrager 

verstrekt:  

  Ja 

  Nee 

1  Staat die partij is bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte.

2  De accreditatie-instantie is volwaardig lid van de International Laboratory Accreditation Cooperation of het 
International Accreditation Forum.
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Naar waarheid ingevuld en getekend namens keuringsinstelling, 

Naam:  

Plaats:  

Datum:  

Handtekening:  

 

 

 

Functie:  



Afzendgegevens Kansspelautoriteit

 Rijnstraat 50

 2515 XP Den Haag

 Postbus 298

 2501 CG Den Haag

 www.kansspelautoriteit.nl
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