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AANVRAAG voor een AANWEZIGHEIDSVERGUNNING 

KANSSPELAUTOMATEN 
(Artikel 30b, eerste lid van de Wet op de Kansspelen) 

 
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend toegestuurd te worden aan: 

De Burgemeester van Enschede 

T.a.v. de afdeling Vergunningen 

Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE 

of digitaal aan: Postbus20@enschede.nl    Voor nadere informatie: tel. 053-481 7100 

 
FORMULIER VOLLEDIG EN DUIDELIJK LEESBAAR INVULLEN! 
1 = omcirkelen wat van toepassing is 
 

A. ONDERNEMER 
 

A.1 Rechtspersoon (alleen invullen indien de aanvragende ondernemer een rechtspersoon is) 
 
Naam van de rechtspersoon   : ………………………………………………………………….… 
Vestigingsadres   : ………………………………………………………………….… 
Postcode en plaatsnaam  : ……………………………………………………………………. 
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel in : ……………………………………………………………..… 
Inschrijvingsnummer handelsregister : ……………………………………………………………………. 
Vertegenwoordigd door  
 
A.2 Natuurlijke persoon (altijd invullen) 

 
Achternaam   : ……………………………………………………………………………………… 
Voornamen  : ……………………………………………………………………………………… 
Woonadres  : ……………………………………………………………………………………… 
Postcode/ plaatsnaam : ………………………………………………………………………………….……... 
Geboortedatum  : ………………………………… Geboorteplaats : …………………………………………. 
Telefoonnummer : ……………………………….. e-mailadres : ……………………………………………… 
 
verzoekt de Burgemeester om een vergunning voor het in zijn/haar inrichting in de periode tot en met 
31 december 2018 aanwezig hebben van één (1) / twee (2) 1) kansspelautomaten. 
 

B. INRICHTING 
 
Naam van de inrichting : ……………………………………………………………………………………….. 
Adres : …………………………………………………………………………………………………………… 
Soort inrichting : ………………………………………………………………………………………………… 
 
B.1 Is de aanvragende ondernemer in het bezit van een geldige vergunning artikel 3 Drank- en 
Horecawet voor deze inrichting? …………………………………………………ja / nee / aangevraagd 1) 
Zo ja, of indien aangevraagd, ga dan direct door naar rubriek C. 
Zo nee, dan kunt u geen aanvraag aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten indienen. 
 

C. SPEELAUTOMATENEXPLOITANT 
 
Naam : ……………………………………………………………………………………………………….…… 
Vestigingsadres : ………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en vestigingsplaats : ………………………………………………………………………………… 
Telefoon : ………………………………. e-mailadres : ……………………………………………………….. 
Exploitatievergunning nr. ……………………….. d.d. …………………. geldig t/m ………………………. 
Een kopie van deze vergunning bijvoegen (tenzij een kopie daarvan al in gemeentebezit is! 

(ga door naar de volgende pagina) 
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D. KANSSPELAUTOMATEN 

 
Let op! Een vergunning voor de aanwezigheid van kansspelautomaten kan uitsluitend worden verleend 
voor hoogdrempelige inrichtingen als bedoeld in de Wet op de Kansspelen. Vraag B.1 dient u dan in 
ieder geval te hebben beantwoord met ‘ja’ of ‘aangevraagd’. 
Alle vragen hebben betrekking op de gehele horeca-inrichting die aan de ommezijde is vermeld, 
dus niet op de (rechts)persoon die vergunning aanvraagt! 
 
D.1 Vraagt u een vergunning aan voor de aanwezigheid van kansspelautomaten? ……..………….. .ja / nee 
Zo ja, ga door naar vraag D.2 
Zo nee, dan heeft u geen vergunning nodig en hoeft u dit formulier niet in te vullen! 
D.2 Hebt u op dit moment een vergunning voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten? ..… ja / nee 
Zo ja, ga door naar vraag D.3 
Zo nee, voeg dan een nauwkeurige plattegrond 2 schaal 1:100 bij en ga door naar vraag D.4. 
D.3 Geeft de plattegrond die bij de vorige aanvraag is gevoegd ook de huidige situatie weer? .……. ja / nee 
Zo ja, ga door naar vraag D.4 
Zo nee, voeg dan een nauwkeurige plattegrond 2 schaal 1:100 bij en ga door naar vraag D.4. 
D.4 Zijn de personen die momenteel de functie van leidinggevende vervullen dezelfde als  
genoemd in de vergunning (aanvraag) Drank- en Horecawet? .........................................…………… ja / nee 
Zo ja, ga door naar vraag D.5 
Zo nee, vraag dan een nieuwe vergunning Drank- en Horecawet aan en ga door naar vraag D.5. 
D.5 Bedroeg in de voorafgaande vier kalenderkwartalen de omzet (excl. b.t.w.) aan dranken voor gebruik 
ter plaatse, 85% of meer van de totale omzet (excl. b.t.w.) aan dranken en etenswaren? ...………… ja / nee 
Zo ja, voeg dan als bewijs daarvan een accountantsverklaring of een daarmee vergelijkbare betrouwbare 
verklaring bij en ga door naar vraag D.7 
Zo nee, ga door naar vraag D.6. 
D.6 Verstrekt u aan bezoekers, naast alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, uitsluitend of 
 in hoofdzaak zogenoemde drie-componenten-maaltijden2 voor gebruik ter plaatse, al dan niet in 
combinatie met voor- en/of nagerechten?..…………………………………………….…………….……. ja / nee 
Zo ja, voeg dan de menukaart die u hanteert bij en ga door naar vraag D.7 
Zo nee, ga door naar vraag D.7. 
D.7 Zijn de activiteiten in belangrijke mate gericht op personen van 18 jaar en ouder?.……………… ja / nee 
D.8 Vinden er andere activiteiten 2 plaats waaraan een zelfstandige betekenis kán worden 
toegekend?........................................................................................................................................... ja / nee 
Zo ja, ga door naar vraag D.9 
Zo nee, dan kunt u de volgende vragen overslaan en dit aanvraagformulier ondertekenen. 
D.9 Doet u een beroep op artikel 30c, vierde lid van de Wet op de kansspelen2? ............................. ja / nee 
Zo ja, ga door naar vraag D.10 
Zo nee, dan kunt u de volgende vragen overslaan en dit aanvraagformulier ondertekenen. 
D.10 Voor welke horecalokaliteit doet u een beroep op dit artikel? …………………………………………..... 
Gebruik de aanduiding zoals vermeld op de plattegrond schaal 1:100 
Ga door naar vraag D.11. 
D.11 Als deze horecalokaliteit als een op zichzelf   D.5 …………………...ja / nee 
staande inrichting zou worden beschouwd, welk    D.6 ………………….. ja / nee 
antwoord past dan voor die horecalokaliteit op de   D.7 ………………….. ja / nee 
vragen D.5, D.6 (indien bij D.5 “nee” is vermeld), D.7 en D.8?                 D.8 ………………….. ja / nee 
Indien op vraag D.5 en/of vraag D.6 het antwoord “ja” is, voeg dan de stukken bij die bij die vragen zijn 
genoemd. 

(ga voor ondertekening naar volgende pagina) 
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Ondergetekende heeft dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld en de noodzakelijke bijlagen 
bijgevoegd. 
Desgewenst verstrekt hij aanvullende gegevens. Hij beseft dat een onjuiste invulling kan leiden tot 
intrekken van de vergunning die mede is verleend op grond van de gegevens die in of bij dit 
aanvraagformulier zijn verstrekt. Indien een behandelend ambtenaar ter beoordeling van de verstrekte 
gegevens, op enig moment informatie behoeft van derden (bijvoorbeeld van de Belastingdienst), verleent 
hij bij dezen aan die derden toestemming de gevraagde informatie schriftelijk aan die ambtenaar te 
verstrekken. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
 
.......................................    ……………………………  
(plaatsnaam)     (datum)   
 
Handtekening van de persoon vermeld onder A.2:  
 
 
      ………………………………………………………… 
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TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER SPEELAUTOMATEN 

ALGEMEEN 
Per hoogdrempelige inrichting (zie voor de betekenis daarvan verderop in deze toelichting) kan 
vergunning worden verleend voor ten hoogste twee kansspelautomaten. 
Voor behendigheidsautomaten is per 1 juli 2010 geen vergunning meer vereist. 
De vergunningen worden verleend voor een periode van maximaal vier kalenderjaren. Vergunning die 
in de loop van deze periode van 4 jaren worden verleend, gelden tot uiterlijk 31 december van het jaar 
2018. Een nieuwe vergunning dient ten minste vier weken van te voren te worden aangevraagd. 
Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren, of formulieren zonder de voor kansspelautomaten vereiste 
nauwkeurige en duidelijke plattegrond van de inrichting schaal 1:100, worden niet in behandeling 
genomen. 

WETTELIJKE BEPALINGEN 
De Wet op de kansspelen maakt onderscheid tussen hoogdrempelige inrichtingen en laagdrempelige 
inrichtingen. 
Een hoogdrempelige inrichting is een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en 
Horecawet*), waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend: 
1. waar het café- en het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten 
plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend, én 
2.  waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. 
Een laagdrempelige inrichting is een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en 
Horecawet*), waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend, die 
geen hoogdrempelige inrichting is, of een inrichting waarin horeca-activiteiten worden verricht en 
waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca en Catering. 
*)De Drank- en Horecawet verstaat onder een inrichting: de lokaliteiten waarin het horecabedrijf wordt 
uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn 
voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan 
niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte. Voor de toepassing van artikel 12a van de 
Drank- en Horecaverordening (bedrijfsmatige verstrekking van alcoholvrije drank voor gebruik ter 
plaatse) wordt bij dit begrip uit de Drank- en Horecawet aangesloten. 

Voor een laagdrempelige inrichting kan geen vergunning worden verleend voor de aanwezigheid van 
kansspelautomaten. Alleen als zich binnen een laagdrempelige inrichting een volgens de Wet op de 
kansspelen voldoende van andere ruimten afgescheiden horecalokaliteit bevindt die voldoet aan de 
eisen die gelden voor een hoogdrempelige inrichting, dan is het mogelijk dat die afgescheiden 
horecalokaliteit wordt aangemerkt als hoogdrempelige inrichting (artikel 30c, vierde lid van de wet; 
zie vraag D.9). Er is dan sprake van een samengestelde inrichting. 

BELEIDSREGELS VOOR DE TOEPASSING VAN TITEL Va VAN DE WET 
Voor de beoordeling van aanvragen heeft de Burgemeester beleidsregels vastgesteld. Voor nadere 
informatie daarover, en over andere vragen over speelautomaten kunt u zich wenden tot de afdeling 
Vergunningen te Enschede. Telefonisch te bereiken op telefoonnummer 053-481 7100. 
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