
Formulier Continuïteit – 
KOA aanvraag

Aanvrager:   

Datum:   

Contactpersoon:  

Toelichting formulier
Voor een toelichting wordt verwezen naar de Beleidsregels vergunningverlening  

kansspelen op afstand van de Kansspelautoriteit. De beleidsregels zijn te vinden via  

https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/beleidsregels. Dit formulier is te vinden via  

www.kansspelautoriteit.nl/formulier-continuïteit. De verklaring mag, net als het rapport, 

hoogstens 60 kalenderdagen voorafgaand aan de indiening van de aanvraag oud zijn. 

Dit formulier is verplicht bij het indienen van een aanvraag van een vergunning voor het 

organiseren van online kansspelen. De aanvrager dient de verklaring geheel in te vullen  

en te ondertekenen. 

https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/beleidsregels
http://www.kansspelautoriteit.nl/formulier-continuïteit
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Verklaring
De aanvrager verklaart dat geen sprake is van de volgende omstandigheden als bedoeld in 

artikel 3.3 van het Besluit kansspelen op afstand en paragraaf 5 van de Beleidsregels 

vergunningverlening kansspelen op afstand:

 Faillissement

 Liquidatie

 Surseance van betaling

 Op het vermogen van de aanvrager rust geen executoriale beslaglegging*

 De aanvrager is tevens niet bekend met nog aanhangige procedures ten aanzien van de  

  hierboven genoemde omstandigheden. 

De aanvrager heeft kennis genomen van de bevindingen uit het (accountants)rapport1   

van  . Dit rapport is opgesteld conform een gangbare 

standaard2 of een buitenlands equivalent. Dit rapport is aan de aanvrager verstrekt op 

 en bijgevoegd als bijlage bij deze verklaring.

Naar waarheid ingevuld en getekend,

Naam:    

Plaats:   

Datum:   

Handtekening:  

Functie:   

1 In afwijking van het gestelde in artikel 5.1 van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand dient in 
plaats van het vereiste assurancerapport een rapport van feitelijke bevindingen, opgesteld door een accountant te 
worden gelezen.

2 Zie NBA voor de Standaard 4400(N) NVCOS (Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden) : Zie www.nba.nl. Bij gebruik van een andere standaard dient de aanvrager aan te tonen dat het 
om een equivalent van de Standaard 4400(N) NVCOS gaat.

* Indien wel sprake is van executoriale beslaglegging(en) op het vermogen, dient de 

aanvrager in dit verband te verklaren waarom de zorgvuldige bedrijfsvoering van de 

aanvrager daardoor niet redelijkerwijs in gevaar komt. In dat geval geeft de aanvrager 

hiervoor een motivering en voegt die toe aan de verklaring.  

http://www.nba.nl


Afzendgegevens Kansspelautoriteit

 Rijnstraat 50

 2515 XP Den Haag

 Postbus 298

 2501 CG Den Haag

 www.kansspelautoriteit.nl


	Naam aanvrager: 
	datum 1: 
	naam contactpersoon: 
	Selectievakje faillissement: Off
	Selectievakje liquidatie: Off
	Selectievakje surséance van betaling: Off
	Selectievakje executoriale beslaglegging: Off
	Selectievakje verklaring verder niets te verklaren: Off
	bedrijfsnaam accountant/auditor: 
	Plaats 2: 
	Plaats: 
	datum 3: 
	functie: 
	datum: 


