
Formulier  
Betaalinstrumenten

I –  Overzicht betaalinstrumenten

Voor het organiseren van kansspelen op afstand, heeft de aanvrager gekozen  

voor de hieronder vermelde betaalinstrumenten ten behoeve van het gestelde  

in artikel 31l, eerste lid en tweede lid, onderdeel a van de Wet op de Kansspelen  

en artikel 4.25 van het Besluit kansspelen op afstand en paragraaf 6 van de 

Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand.

II –  Toegestane instellingen voor het uitgeven van 
betaalinstrumenten

Norm Artikel 4.25, tweede lid, onderdeel a van het Besluit kansspelen op afstand

De vergunninghouder staat voor betalingstransacties met de speler uitsluitend het 

gebruik toe van betaalinstrumenten die zijn uitgegeven door een in een lidstaat 

gevestigde:

• kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van  

Richtlijn 2013/36/EU 
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• betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van  

Richtlijn (EU) 2015/2366

• door een in een lidstaat gevestigde elektronischgeldinstelling als bedoeld  

in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht met een vergunning als 

bedoeld in artikel 2:10a of die voldoet aan artikel 2:10e van die wet

Naam instelling 

Soort vergunning
Geef hierbij de financiële dienst aan zoals opgenomen in het openbaar register van De Nederlandsche Bank (DNB)

 Voorbeeld: grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland door een elektronischgeldinstelling uit de EER  
(PSD2 – WFT 2:10e)

Betaalinstrument(en)
Naam product

Naam instelling 

Soort vergunning
Geef hierbij de financiële dienst aan zoals opgenomen in het openbaar register van De Nederlandsche Bank (DNB)

 Voorbeeld: grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland door een elektronischgeldinstelling uit de EER  
(PSD2 – WFT 2:10e)

Betaalinstrument(en)
Naam product
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Naam instelling 

Soort vergunning
Geef hierbij de financiële dienst aan zoals opgenomen in het openbaar register van De Nederlandsche Bank (DNB)

 Voorbeeld: grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland door een elektronischgeldinstelling uit de EER  
(PSD2 – WFT 2:10e)

Betaalinstrument(en)
Naam product

Naam instelling 

Soort vergunning
Geef hierbij de financiële dienst aan zoals opgenomen in het openbaar register van De Nederlandsche Bank (DNB)

 Voorbeeld: grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland door een elektronischgeldinstelling uit de EER  
(PSD2 – WFT 2:10e)

Betaalinstrument(en)
Naam product
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III – Ondubbelzinnig herleiden betaalinstrument

Norm: Artikel 4.25, tweede lid, onderdeel b van het Besluit kansspelen op afstand

De vergunninghouder staat voor betalingstransacties met de speler uitsluitend  

het gebruik toe van betaalinstrumenten die ondubbelzinnig zijn te herleiden tot  

de persoon van de speler. 

Wat is ondubbelzinnig herleiden?

Het feit dat een persoon kan storten met een betaalrekening betekent niet 

dat het geld daarmee is herleid naar die persoon. Het bevestigt alleen dat 

iemand beschikt over een betaalrekening. Door te controleren of de naam van 

de houder van de betaalrekening overeenkomt met de naam van het spelers-

account bestaat er meer zekerheid dat deze betaalrekening is te herleiden 

naar de speler. Aan stortingen met elektronisch geld tot een bepaald bedrag is 

niet altijd een identificatie en verificatie voorafgegaan. Mocht u elektronisch 

geld accepteren, moet dit herleidbaar te zijn tot de speler.

 Ik verklaar alleen betaalinstrumenten toe te staan die ondubbelzinnig zijn  

te herleiden tot de persoon van de speler. 

Aldus naar waarheid ingevuld en getekend,

Naam: 

Functie: 

Datum: 

Handtekening: 



Afzendgegevens Kansspelautoriteit

 Anna van Buerenplein 45A

 2595 DA Den Haag

 Postbus 298

 2501 CG Den Haag

 www.kansspelautoriteit.nl
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