
 

 

Bijlage 2 Aanvraagformulier vestigingsvergunning ex 

artikel 2 Verordening speelautomatenhallen 

Smallingerland 2020 

 
 

Aan de burgemeester van Smallingerland, 
 
hierbij wordt vergunning gevraagd voor de vestiging van een speelautomatenhal, zoals 
bedoeld in artikel 2 van de Verordening speelautomatenhal 2020, 
 
 
N.B. Toepassing Wet openbaarheid van bestuur 
Een vergunningaanvraag is in beginsel een openbaar document in de zin van Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) en om openbaarmaking kan in dat kader ook worden verzocht. Echter, gezien 
het feit dat een aanvraag met bijbehorende bijlagen bedrijfsgevoelige gegevens kan bevatten, kent de 
Wob wel een aantal uitzonderingsgronden op basis waarvan verstrekking achterwege blijft. Daarbij 
kan het gaan om: 
- de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens (artikel 10, lid 1, aanhef en onder c),  
- het voorkomen van onevenredige bevoordeling (artikel 10, lid 2, aanhef en onder g) en 
- informatie bestemd voor intern beraad (artikel 11, lid 1). 
 
In dat kader wordt u geadviseerd om bij voorbaat in de aanvraag duidelijk aan te geven, welk 
informatie u vertrouwelijk aan de burgemeester verstrekt. 

 
 
1. Ondernemingsvorm: 
0 natuurlijk(e) persoon/ personen 
0 rechtspersoon 
 
Indien er sprake is van een vennootschap onder firma (vof), firma- of handelsnaam invullen: 
………. 
 
2. Natuurlijk(e) persoon/personen: 
 
Ondernemer(s):    I    II    III 
a. naam: 
b. voornamen: 
c. adres: 
d. postcode + woonplaats: 
e. geboorteplaats: 
f. geboortedatum: 
g. telefoonnummer: 
 
3. Rechtspersoon: 
 
Rechtspersoon: 
a. naam: 
b. vestigingsplaats: 
c. nummer Kamer van Koophandel: 
 
 
4. Namen van leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden: 
Leidinggevende  
       I    II    III 
a. naam: 



 

 

b. voornamen: 
c. adres: 
d. postcode + woonplaats: 
e. geboorteplaats: 
f. geboortedatum: 
g. telefoonnummer: 
 
      IV    V    VI 
a. naam: 
b. voornamen: 
c. adres: 
d. postcode + woonplaats: 
e. geboorteplaats: 
f. geboortedatum: 
g. telefoonnummer: 
 
5. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden: 
a. straatnaam en huisnummer: 
b. postcode en plaatsnaam: 
c. telefoonnummer: 
 
6. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten en terrassen 
waarvoor de vergunning moet gelden: 
 
Situering in de inrichting en eventuele benaming: oppervlakte m² 
a. 
b. 
c. 
 
7. De aanvraag heeft betrekking op: 
0 vestiging nieuw bedrijf; 
0 overname bestaand bedrijf; 
0 wijziging ondernemingsvorm; 
0 optreden van nieuwe leidinggevende(n); 
0 andere omstandigheden namelijk: 
 
 
8. De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en 
tijdstippen: 
 
Maandag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur 
Dinsdag:  van……………tot……………uur en van……………tot……………uur 
Woensdag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur 
Donderdag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur 
Vrijdag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur 
Zaterdag:  van……………tot……………uur en van……………tot……………uur 
Zondag:  van……………tot……………uur en van……………tot……………uur 
 
9. Bijlagen 
Aantal: 
 
In te dienen stukken op grond van artikel 3, tweede lid van de Verordening Speelautomatenhallen 

Smallingerland 2020 in samenhang met de criteria zoals vastgelegd in het 
Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021: 
 

a. dit aanvraagformulier (volledig ingevuld en ondertekend); 



 

 

b. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes 
maanden gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag; 

c. een bewijsstuk, waaruit blijkt dat de aanvrager in elk geval na 
vergunningverlening gerechtigd is over het perceel of de ruimte te beschikken; 

d. een kopie legitimatiebewijs en een uittreksel van bevolkingsregister van: 
- de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van 

degene(n) die de onderneming vertegenwoordigt en 
- de beheerder(s); 

e. een verklaring omtrent het gedrag, niet ouder dan drie maanden, van 
- de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van 

degene(n) die de onderneming krachtens de statuten 
vertegenwoordigt(en) en 

- de beheerder(s); 
f. een bewijs van lidmaatschap van de ondernemer bij de VAN Kansspelen 

Brancheorganisatie, een schriftelijk bewijsstuk waarmee de ondernemer 
aannemelijk maakt in het eerste jaar van de exploitatie van de speelautomatenhal 
het lidmaatschap van de VAN Kansspelen Brancheorganisatie te zullen verkrijgen 
of een schriftelijke en gemotiveerde verklaring die aantoont dat de beoogde 
bedrijfsvoering in kwalitatieve zin gelijkwaardig is aan de eisen die verbonden zijn 
aan het VAN-lidmaatschap. In deze gelijkwaardigheidsverklaring moet in ieder 
geval gemotiveerd zijn uiteen gezet of de bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die 
de VAN ondernemerscode hieraan stelt; 

g. een afschrift van het Certificaat Amusementscentra van de DEKRA, een 
schriftelijk bewijsstuk waarmee de ondernemer aannemelijk maakt in het eerste 
jaar van de exploitatie van de speelautomatenhal een Certificaat 
Amusementscentra van de DEKRA te zullen verkrijgen of een schriftelijk 
gemotiveerde verklaring waaruit blijkt dat de beoogde bedrijfsvoering in 
kwalitatieve zin gelijkwaardig is aan de eisen die de DEKRA hieraan stelt; 

h. het bewijsstuk zoals bedoeld in artikel 6 van de Regeling werving, reclame en 
verslavingspreventie kansspelen (Het GGZ Nederland certificaat 
verslavingsproblematiek voor speelautomatencentra) van de in de vergunning 
benoemde beheerder(s); 

i. een ondernemings- en/of beleidsplan, waarin in ieder geval is opgenomen: 
- een bewijs waaruit blijkt wat de totale investering is en dat deze met 

voldoende zekerheden is afgedekt met een financiering dan wel uit eigen 
middelen kan worden gefinancierd; 

- een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen de 
oppervlakte daarvan met een plattegrond waarop is aangegeven op welke 
plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of 
behendigheidsautomaten worden opgesteld; 

- een motivering waaruit de meerwaarde dan wel toegevoegde waarde van 
de speelautomatenhal voor de gemeente Smallingerland blijkt; 

- de wijze waarop in de speelautomatenhal de toegangscontrole wordt 
uitgevoerd, waarbij de leeftijd op deugdelijke wijze wordt gecontroleerd; 

- de wijze waarop kansspelverslaving wordt voorkomen; 
- de wijze waarop de openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd, 

waarbij nader wordt ingegaan wat het totaal aantal spelers bij een 
volledige bezetting van de speelautomaten is en hoe de bedrijfsvoering is 
ingericht om openbare orde problemen te voorkomen. 

j. een afschrift van alle eventueel eerder verleende vergunningen voor een 
speelautomatenhal, die op naam zijn gesteld van de ondernemer in de afgelopen 
tien jaren en 

k. een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier met de daarbij horende 
bijlagen en stukken in het kader van de Wet Bibob (zie bijlage) 

 



 

 

 
 
 
 
ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD 

 
Naam:      ……………….... 
 
 
 
Handtekening:    ………………… 
Datum:     ………………… 
Plaats:      ………………… 

 
 

 
 
Bijlage:  

 Vragenformulier Wet Bibob 


