> Retouradres Postbus 298 2501 CG Den Haag
Kansspelautoriteit
Afdeling Toezicht & Aanbieder

Naam
Adres

Rijnstraat 50
2515 XP   Den Haag
Postbus 298
2501 CG  Den Haag
www.kansspelautoriteit.nl
Contactpersoon
Naam
functie

Datum		 xxx
Onderwerp

Besluit ontheffing keuringsinstelling

Projectnaam
xxxx- Ontheffing
keuringsinstelling
Ons kenmerk
xx.xxx.xxx

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot het verlenen van
een tijdelijke ontheffing, als bedoeld in artikel 6.1 van de Regeling kansspelen op afstand, aan
<VERGUNNINGHOUDER>, ingeschreven in het handelsregister van <NAAM >, onder nummer
<REGISTRATIENUMMER>.

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden.

BESLUIT
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft besloten aan <VERGUNNINHOUDER> ontheffing te
verlenen van de verplichting als bedoeld in artikel 31h, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet op de
kansspelen voor de periode van de dagtekening van dit besluit tot en met 31 maart 2023.
De ontheffing geldt ten aanzien van <NAAM KEURINSINSTELLING> te <LOCATIE KEURINGSINSTELLING>
die blijkens de aanvraag van <VERGUNNINGHOUDER> is geaccrediteerd tegen onderstaande accreditatienormen voor het verrichten van keuringen ten aanzien van de organisatie van kansspelen op afstand voor
minimaal twee lidstaten en ten aanzien waarvan de accreditaties zijn afgegeven door een instantie als
bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Beleidsregels tijdelijke ontheffing
keuringsinstellingen.
Registratie accreditatie
<NORM, NUMMER, NAAM ACCREDITATIEINSTELLING>:

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,
namens deze,
Handtekening

mr. R.E. Heijungs		
Wnd. Hoofd afdeling Toezicht & Aanbieder
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Bezwaar maken
U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen
zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende
adres:
Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 298
2501CG Den Haag

Kansspelautoriteit
Afdeling Toezicht & Aanbieder
Datum
xxx
Ons kenmerk
xx.xxx.xxx

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is,
moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.
Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:
•
•
•
•
•

uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
een kopie van de beslissing;
de gronden van uw bezwaar;
uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

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