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Aan:  burgemeester A.A.M.M. Heijmans  

Van: Wim Gootzen 
Afd: Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving 

Onderwerp: toetsing speelautomatenhallen Datum: 24-05-2018 

Zaaknummer (indien van toepassing):  CONCEPT 

 

Burgemeester, 

 

Op uw verzoek volgt hieronder een overzicht van de toetsingsmiddelen bij aanvragen om 

een vergunning voor een speelautomatenhal na vaststelling van het voorgestelde 

raadsbesluit op 30 mei 2018. 

 

I. Verordening 

 

Artikel 5, lid 4: 

De vergunningaanvraag wordt in elk geval beoordeeld op: 

a. openbare ordemotieven; 

b. infrastructuur; 

c. vloeroppervlakte van de speelautomatenhal; 

d. brandveiligheid; 

e. het verslavingspreventiebeleid van de aanvrager 

 

Artikel 6, lid 1: 

De vergunning wordt geweigerd indien: 

a. niet wordt voldaan aan de bepalingen bij of krachtens de Wet op de kansspelen*; 

b. de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de weg voor het publiek 

toegankelijk is; 

c. de beheerder(s) de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt; 

d. de exploitant of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is 

ingesteld over een of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 

1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek; 

e. door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de 

burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van 

de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed; 

f. de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het 

geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan of 

leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing; 

 

 

* Zie advies van de Kansspelautoriteit: 

 

Relevante artikelen uit de Wet op de kansspelen: 

- Art. 4a: alle vergunninghouders moeten kansspelverslaving zoveel mogelijk 

voorkomen (lid 1) en reclame moet onmatige deelname voorkomen (lid 2); 

- Art. 30 t/m 30g van de Wok gaan over de aanwezigheidsvergunning. 

Kortheidshalve verwijs ik naar deze artikelen. 

- Graag wel bijzondere aandacht voor art. 30d lid 1 van de Wok: aan de 

aanwezigheidsvergunning MOET het voorschrift worden verbonden dat de houder 

ervan zorgdraagt voor een beleid ter voorkoming van kansspelverslaving. 

 

 

 



 

 

Relevante artikelen uit het Speelautomatenbesluit: 

- Art. 2 t/m 4, die betrekking hebben op de door de gemeente te verstrekken 

aanwezigheidsvergunning. NB: deze artikelen gaan niet specifiek over 

kansspelverslaving! 

 

Relevante artikelen uit het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie 

kansspelen (kortweg: de Amvb Reclame): 

- Art. 6 en 7 gaan met name over verslavingspreventie. De artikelen 2 t/m 5 gaan 

over werving en reclame. 

- Art. 6 gaat kort gezegd over het beschikken over kennis en inzicht die nodig is om 

de vergunning verantwoord te exploiteren. 

- Art. 7 gaat over een verplichting voor o.a. de houder van een 

aanwezigheidsvergunning om te interveniëren bij (dreiging van) onmatige 

deelname. 

 

Relevante artikelen uit de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie 

kansspelen (kortweg: de MR Reclame): 

- Art. 2 en 3 gaan weer over werving en reclame; 

- Art. 4, 6 en 7 gaan over kennisvereisten voor speelautomatenhallen. Dit gaat er 

kort gezegd over wie op cursus moet, hoe vaak en wanneer en welke thema’s daar 

minimaal aan bod moeten komen, hoe je aantoont deze cursus gevolgd te hebben 

9art. 6) en wat indicatoren van onmatige deelname zijn. 

 

 

Artikel 5, lid 3 

Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk 

geval betrekking op: 

a. het toezicht in de speelautomatenhal; 

b. het aantal en type kansspelautomaten dat mag worden opgesteld; 

c. de exploitatie van de hal; 

d. de inrichting van de hal; 

e. de openingstijden van de hal; 

f. het nemen van maatregelen door de vergunninghouder om gokverslaving bij 

kansspelers tegen te gaan en/of te beperken. 

 

Artikel 8 Intrekkingsgronden 

 

De burgemeester kan de vergunning o.m. intrekken indien: 

a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is 

verleend; 

b. de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven 

zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, eerste 

lid, onder e; 

c. gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en 

beperkingen; 

d. de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan 26 

weken wordt onderbroken; 

e. de exploitant verklaart de exploitatie te hebben beëindigd. 

 

 

II. Bibob 

De geldende beleidslijn Bibob gaat uit van de mogelijkheid voor een Bibob-toets o.a. bij 

speelautomatenhallen. 

 

 

 

 

 


