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Vergunning kansspelen op afstand

Besluit
1. De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit heeft, op grond van de aan hem
in artikel 33b Wet op de kansspelen toegekende bevoegdheid, besloten aan
een vergunning te verlenen tot het organiseren van
kansspelen op afstand in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke
voorschriften voor de periode van

tot en met

.

2. De vergunning geldt voor het organiseren van de volgende categorieën kansspelen op afstand: [Slechts de categorie(ën) laten staan die van toepassing zijn.]
•

Casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen;

•

Casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen;

•

Weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de
uitslag van een sportwedstrijd;

•

Weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen,
georganiseerd door of onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Draf- en
Rensport of een vergelijkbare nationale of internationale, al dan niet overkoepelende organisatie, voor zover deze naar het oordeel van de raad van bestuur
op verantwoorde, betrouwbare en controleerbare wijze worden georganiseerd.

Voorschriften
3. Aan deze vergunning zijn op grond van artikel 31a, derde lid, Wet op de kansspelen
de volgende vergunningvoorschriften verbonden:
4. De vergunninghouder meldt, voordat hij start met het aanbieden van kansspelen,
en daarna bij elke wijziging, bij de Kansspelautoriteit alle merknamen, domeinnamen en applicatienamen die hij gebruikt bij het aanbieden van kansspelen
onder deze vergunning. De melding gebeurt volgens de bij beleidsregels
voorgeschreven wijze.
5. Onverlet het bepaalde in artikel 4a tweede lid, van de Wet op de kansspelen
maakt de vergunninghouder bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen
in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ze zijn verkregen in het kader van deelname van die
personen aan een kansspel waarvoor de raad van bestuur geen vergunning heeft
verleend als bedoeld in deze wet.
6. Bij de inschrijving als bedoeld in artikel 4.11 van het Besluit kansspelen op
afstand, maakt de vergunninghouder geen gebruik van gegevens met betrekking
tot spelers, waarover hij reeds beschikte voordat hem een vergunning is verleend
op grond van de Wet op de kansspelen. Bij deze inschrijving maakt de vergunning
houder evenmin gebruik van gegevens met betrekking tot spelers, waarvan hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zijn verworven door een andere
aanbieder van kansspelen die ten tijde van die verwerving niet beschikte over een
vergunning die is verleend op grond van de Wet op de kansspelen.
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RUIMTE VOOR AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN

Bezwaar
Tegen deze beslissing kan bezwaar worden gemaakt door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt
uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:
Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling
Postbus 298
2501 CG Den Haag
Een bezwaarschrift kan ook door een gemachtigde worden ingediend. Als de
gemachtigde geen advocaat is, moet een machtiging worden bijgevoegd bij het
bezwaarschrift.
Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:
•

Naam en adres van de bezwaarmaker;

•

De datum van het bezwaarschrift;

•

Een kopie van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt;

•

De gronden van het bezwaar;

•

Ondertekening van de bezwaarmaker of de gemachtigde

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep
tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.
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Afzendgegevens

Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 298
2501 CG Den Haag
www.kansspelautoriteit.nl

