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Procedure aanwijzing keuringsinstelling kansspelen op afstand 
 
Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk om als keuringsinstelling een aanvraag te doen 
tot aanwijzing door de minister in verband met het keuren van spelsystemen van 
aanbieders van online kansspelen, indien wordt voldaan aan de bij of krachtens 
de Wet op de kansspelen gestelde vereisten.  
 
Dit is echter niet noodzakelijk omdat de Kansspelautoriteit een ontheffing kan 
verlenen aan de aanbieder. Bovendien heeft een aanwijzing vooralsnog enkel 
betrekking op een deel van de normen uit het keuringsschema.  
 
Meer informatie over de ontheffing, waaronder de vereisten om voor ontheffing in 
aanmerking te komen is te vinden op de website van de Kansspelautoriteit.1 
 
Mocht een keuringsinstelling evenwel een aanvraag voor aanwijzing willen doen, 
dan kan deze ingediend worden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  
 
Bij de aanvraag moet de volgende informatie aangeleverd worden: 
 
1. Volledige naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon die 

namens de keuringsinstelling de aanvraag indient; 
2. Bewijs dat de contactpersoon gemachtigd is om namens de keuringsinstelling 

te handelen; 
3. Een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden genoemd in het 

keuringsschema waarvoor een aanwijzing wordt aangevraagd; 
4. Bewijs dat de keuringsinstelling geaccrediteerd is voor de betreffende 

werkzaamheden en tegen de juiste ISO-norm, door een nationale 
accreditatie-instantie in de EU/EER; 

5. Een ondertekende verklaring waarin de aanvrager verklaart dat geen sprake 
is van: 

- faillissement;  
- liquidatie;  
- surseance van betaling;  
- en dat op het vermogen van de keuringsinstelling of op een of meer van  

diens bedrijfsmiddelen geen executoriale beslaglegging rust.23  
De keuringsinstelling verklaart tevens niet bekend te zijn met nog 
aanhangige procedures ten aanzien van de eerdergenoemde 
omstandigheden. 

De aanvraag voor aanwijzing met de benodigde informatie kan ingediend worden 
op het e-mailadres kansspelen@minjenv.nl.  
 
  

                                                
1 https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/vergunning/kosten-documenten/ontheffing 
2 Artikel 4.46 lid 2 van het Besluit kansspelen op afstand 
3 Indien wel sprake is van executoriale beslaglegging(en) op het vermogen, dient de aanvrager in 
dit verband te verklaren en genoegzaam te motiveren waarom de zorgvuldige bedrijfsvoering van 
de aanvrager daardoor niet redelijkerwijs in gevaar komt. De aanvrager licht in ieder geval toe 
waarom geen sprake is van beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de 
keuringsinstelling of op een of meer van diens bedrijfsmiddelen die een aanmerkelijk deel van zijn 
vermogen vormen. De aanvullende verklaring wordt bij de onderhavige verklaring gevoegd. 

 
 

mailto:kansspelen@minjenv.nl


Versie maart 2021 

De aanvraag inclusief alle relevante informatie kan indien gewenst ook per post 
verstuurd worden naar: 
 
Kansspelbeleid 
Afdeling IenK/DBAenV/DGSenB 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Postbus 20301  
2500 EH  Den Haag 
 
Er wordt naar gestreefd om het besluit op de aanvraag niet later dan 8 weken na 
indiening van de aanvraag bekend te maken. De contactpersoon wordt over het 
besluit geïnformeerd via de opgegeven contactgegevens. Het besluit wordt tevens 
gepubliceerd in de Staatscourant, aangezien deze relevant kan zijn voor andere 
belanghebbenden. 
 
 


