
 Voorschriften aanwezigheidsvergunning gemeente Tynaarlo 
 

Verwijzing wet- en regelgeving 
Naast de voorwaarden die aan deze vergunning worden gesteld dient vergunninghouder te 

voldoen aan onderstaande, wet- en regelgeving.: 

1. De Wet op de kansspelen en de daarop berustende lagere regelgeving, waaronder het 
Speelautomatenbesluit 2000, de Speelautomatenregeling 2000, het Besluit werving, 
reclame en verslavingspreventie kansspelen, en de Regeling werving, reclame en 
verslavingspreventie kansspelen. 

2. Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021”. 
 

Algemene vereisten 
1. De vergunninghouder treft maatregelen ter voorkoming van overlast, in en rondom de 

speelhal, door gasten van de speelhal; 
2. De vergunninghouder treft maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om verslaving 

aan de door hem georganiseerde spelen zoveel mogelijk voorkomt.  
3. De vergunninghouder heeft een beleid ter voorkoming van kansspelverslaving. 
4. Voordat een speler mag beginnen met gokken, moet de kansspelaanbieder 

controleren of de speler staat geregistreerd. Hiervoor dient gebruikt te worden 
gemaakt van Cruks, Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Als een speler is 
geregistreerd, mag deze niet worden toegelaten. 

5. Vergunninghouder mag zijn wervings- en reclameactiviteiten niet richten op personen 
die de leeftijd van 24 jaar nog niet bereikt hebben. 

6. In geval van wijzigingen dient vergunninghouder, overeenkomstig het bepaalde in de 
verordening, een nieuwe vergunning aan te vragen. Overige wijzigingen zoals 
wijziging van contactgegevens worden binnen twee weken gemeld. 

  

Opstellen kansspelautomaten 
1. De vergunninghouder stelt uitsluitend kansspelautomaten op welke in eigendom 

toebehoren aan personen die in het bezit zijn van de in artikel 30h, eerste lid, 
bedoelde vergunning. 

2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat personen jonger dan 18 jaar geen 
toegang hebben tot de speelautomatenhal.  

3. De vergunninghouder heeft onder deze vergunning ten hoogste 50 kansspelauto-
maten in de inrichting aanwezig met een maximum van 150 spelersplaatsen. 

4. De vergunninghouder wijzigt de inrichting niet zodanig dat niet langer wordt voldaan 
aan de eisen. 

 

Informatie voorziening aan spelers 
1. Personen die deelnemen aan kansspelen in speelautomatenhallen moeten worden 

voorgelicht over het gevoerde verslavingspreventiebeleid, de specifieke kenmerken 
van de aangeboden spel(len), de risico’s van de spel(len) en verantwoord 
speelgedrag. 

2. De inhoud van de informatie moet zijn opgesteld in samenwerking met deskundigen. 
Deze informatie heeft als doel om ervoor te zorgen dat spelers bewust en verantwoord 
binnen hun mogelijkheden en budget spelen. 

3. Concreet betekent dit dat in de speelautomatenhal op opvallende plaatsen 
voorlichtingsmateriaal aanwezig moet zijn met informatie over verantwoord 
speelgedrag en over de mogelijkheden van hulpverlening. 

4. Dit materiaal kan bestaan uit fysieke folders en/of digitale middelen. Uitgangspunt is 
dat de informatie voor alle bezoekers eenvoudig en op discrete wijze te raadplegen is. 

5. De speelautomatenhal moet naast het algemene voorlichtingsmateriaal tevens 
toegang bieden tot een aantal websites, waaronder die van (lokale) verslavingszor-
ginstellingen, anonieme hulp, een voorziening voor inschrijving in Cruks, de website 
van het landelijk loket verslavingspreventie en de website van de Ksa. Niet alleen 
moeten contactgegevens van de lokale verslavingszorginstellingen beschikbaar zijn, 



maar ook moet de speelautomatenhal met de lokale verslavingszorginstelling(en) 
afspraken hebben gemaakt over doorgeleiding van spelers naar deze instellingen. 

 


