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Versie 20210715 (cf sportweddenschappen 20210708)

 Besluit van de Kansspelautoriteit van 1 januari 2022, 
[kenmerk Ksa] tot verlening van de totalisatorvergunning 
voor de periode 2022-2027.

Op grond van artikel 24 van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) besluit  

de raad van bestuur van de kansspelautoriteit bedoeld in artikel 33 van de wet 

(hierna: de Kansspelautoriteit) de vergunning tot het organiseren van de totalisator 

gedurende de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 te verlenen aan 

[STATUTAIRE NAAM], een [RECHTSVORM] naar [JURISDICTIE] recht gevestigd te 

[PLAATS], KvK-nummer [NUMMER].

Op grond van artikel 25 van de wet besluit de Kansspelautoriteit aan deze  

vergunning de onderstaande voorschriften te verbinden.

Algemeen

1. De vergunninghouder heeft voor de totalisator een afzonderlijke, overzichtelijke 

en doelmatige administratie.

2. De vergunninghouder waarborgt dat zijn betrouwbaarheid, die van de personen 

die zijn beleid bepalen of mede bepalen, en die van zijn uiteindelijke belangheb-

bende(n), buiten twijfel staat. Hij heeft een beleid om de betrouwbaarheid te 

waarborgen van de leidinggevenden, van personen op sleutelposities, en van 

personen die met spelers in aanraking komen. 

3. De vergunninghouder waarborgt dat het uitbesteden van zijn werkzaamheden 

(of een deel daarvan) geen belemmering vormt voor: 

a. het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunning-

voorschriften; en

b. het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop.

4. De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen voor  

het behandelen en vastleggen van incidenten.
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Kenmerken van de totalisator

5. De vergunninghouder organiseert uitsluitend totalisatoren als bedoeld in artikel 

23, lid 2, van de wet.

6. De vergunninghouder biedt de totalisatoren uitsluitend aan via fysieke verkoop-

locaties. Dit houdt in dat de speler enkel kan deelnemen aan de totalisatoren 

als de speler fysiek aanwezig is in het verkooppunt. De vergunninghouder mag  

spelformulieren aanbieden per website, applicatie of terminal. De betaling moet  

direct plaatsvinden in de fysieke verkooplocatie en mag niet plaatsvinden via een 

website of applicatie waarin het spelformulier wordt aangeboden.

7. De vergunninghouder biedt per kalenderjaar weddenschappen aan op ten 

hoogste 12000 harddraverijen en paardenrennen.

8. De vergunninghouder accepteert geen hogere inzet dan 1000 euro voor meer-

voudige weddenschappen (waarbij gewed wordt op de uitslag van verschillende 

wedstrijden)  en 250 euro voor enkelvoudige weddenschappen (waarbij gewed 

wordt op de uitslag van een enkele wedstrijd).

9. De vergunninghouder mag de inzetten ten behoeve van het voor prijzen 

bestemde bedrag samenvoegen:

a. tot een ‘local pool’, gevormd door inzetten gedaan bij de vergunninghouder; 

en

b. tot een ‘common pool’ gevormd door de inzetten gedaan bij de vergunning-

houder en bij andere (buitenlandse) aanbieders van weddenschappen.

Afdracht 

10. De vergunninghouder houdt elke kalendermaand 10% in van het bruto spelresul-

taat over de weddenschappen die hij die maand heeft afgesloten op uitslagen 

van harddraverijen en paardenrennen die in Nederland zijn georganiseerd.

11. De vergunninghouder draagt het ingehouden percentage de daarop volgende 

kalendermaand af aan de degene die als ontvanger is aangewezen krachtens 

artikel 2.2, lid 2, van de Regeling kansspelen op afstand.

Consumentenbescherming

12. De vergunninghouder laat als deelnemer geen personen toe die nog niet de 

leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en waarborgt dit.

13. De vergunninghouder maakt de uitslag van de weddenschappen zo spoedig 

mogelijk en op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend.

14. De vergunninghouder keert de prijzen zo spoedig mogelijk uit. Als een prijs wordt 

toegekend aan een persoon die ingevolge voorschrift 12 niet als deelnemer mocht 

worden toegelaten, wordt deze deelneming buiten aanmerking gelaten.

15. De vergunninghouder vermeldt, voor zover praktisch mogelijk, op alle publicaties  

en deelnamebewijzen van het aanbieden van totalisatoren de naam, (e-mail)adres  

en telefoonnummer van de vergunninghouder, de domeinnaam van de website(s) 

van de vergunninghouder en dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend.  

De vergunninghouder vermeldt op de fysieke deelnamebewijzen ook de inleg.
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16. De vergunninghouder is verplicht om ongeoorloofd wedden of het verlenen van 

bemiddeling tot wedden op de terreinen waar harddraverijen of paardenrennen 

worden gehouden zoveel mogelijk tegen te gaan en te doen tegengaan.

Transparantie

17. De vergunninghouder publiceert in ieder geval de volgende informatie op 

duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze op zijn website(s):

a. dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend;

b. de meest recente versie van het deelnemersreglement;

c. een duidelijke speluitleg waarin in ieder geval staat beschreven het spel-

aanbod en de wedopties, de wijze waarop een weddenschap geplaatst kan 

worden, hoe de quoteringen bepaald worden, de wijze van winstbepaling  

en de te winnen prijzen;

d. de wijze waarop een speler een prijs kan opeisen.

e. informatie over de afdracht met tenminste de volgende elementen: 

i. een overzicht van de begunstigden waaraan de vergunninghouder de 

afdracht uitkeert;

ii. de verdeling van de afdracht in percentages tussen de begunstigden.

f. de jaarrekening en het jaarverslag. De vergunninghouder publiceert deze 

documenten vóór 1 mei van elk jaar. 

Meldplicht

18. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit binnen één maand na 

inwerkingtreding van deze vergunning alle merknamen, domeinnamen en 

applicatienamen (voor de consument) die hij gebruikt bij het aanbieden van de 

totalisator.  

19. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit elke wijziging van eerder bij 

de Kansspelautoriteit gemelde merknamen, domeinnamen en applicatienamen, 

zo spoedig mogelijk, en in ieder geval voordat de wijziging van kracht is.

20. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit incidenten, die het ver-

trouwen van consumenten in de kansspelmarkt kunnen schaden, zo spoedig 

mogelijk, en in ieder geval binnen 72 uur nadat de vergunninghouder kennis 

heeft genomen van het incident. De vergunninghouder legt het incident vast en 

neemt direct maatregelen om het incident te beëindigen, de schade te beperken 

of te herstellen en om herhaling te voorkomen.

Rapportage

21. De vergunninghouder voert periodiek een audit uit van de betrouwbaarheid  

van de organisatie van de sportweddenschappen. De vergunninghouder voert  

de audit uit aan de hand van het op de website van de Kansspelautoriteit 

gepubliceerde ‘IT-audit programma [...]’. De vergunninghouder verstrekt aan  

de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 mei van elk jaar de rapportage van de  

audit over het voorafgaande kalenderjaar. 
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22. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 mei van 

elk jaar voor de sportweddenschappen onder deze vergunning een rekening en 

verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar. De vergunninghouder 

gebruikt het daarvoor bestemde en op de website van de Kansspelautoriteit 

gepubliceerde formulier.  

De vergunninghouder is verplicht elke rekening en verantwoording vergezeld te 

laten gaan van een beoordelingsverklaring volgens Standaard 2400, opgesteld 

door een accountant, zijnde een auditor als bedoeld in de Richtlijn 2006/43/EG, 

die staat ingeschreven in een openbaar register zoals bedoeld in artikel 15 van  

die richtlijn. De vergunninghouder publiceert uiterlijk vóór 1 mei van elk jaar de 

rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar op zijn website(s).

23. De vergunninghouder verstrekt uiterlijk vóór 1 april van elk jaar een overzicht van 

de maatregelen en voorzieningen die hij in het voorgaande kalenderjaar heeft 

getroffen om verslaving aan de totalisator zoveel mogelijk te voorkomen. De 

vergunninghouder voegt daarbij een rapportage over eventuele wijzigingen in 

het overzicht ten opzichte van het verstrekte overzicht van het jaar daarvoor, en, 

indien van toepassing, over het aantal interventies en maatregelen dat hij in het 

voorgaande kalenderjaar heeft ondernomen. 

+ mandaatformule + ondertekening + bezwaarformule (“aftiteling”) uit G-22

 


