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SPEELAUTOMATENBESLUIT 2000

4. Welke van de bovenvermelde perso(o)n(en)

a. staat/staan onder curatele? ■■ geen

b. is/zijn in enig opzicht van slecht levensgedrag? ■■ geen
c. is/zijn met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van

Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst? ■■ geen
d. is/zijn met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van 

Strafrecht ter beschikking gesteld, of ■■ geen
e. is/zijn (een) gedetineerde(n) als bedoeld in artikel 1, onder e, van de 

Penitentiaire beginselenwet? ■■ geen

5. Welke van de bovenvermelde perso(o)n(en) is/zijn 
wegens misdrijf onherroepelijk veroordeeld1 tot een onvoorwaardelijke ■■ geen
vrijheidsstraf van meer dan zes maanden door de rechter in Nederland,
de Nederlandse Antillen of Aruba?

Zo ja, van wanneer dateert de veroordeling:

Betreft het verzoek van:

1. Aanvrager

naam en voornamen

adres telefoon

postcode en woonplaats

geboortedatum

geboorteplaats

om vergunning tot het aanwezig hebben van speelautomaten / behendigheidsapparaten
in de inrichting plaatselijk 
bekend

kadastraal bekend     gemeente sectie nummers

2. Bedrijfsleider(s) I II III

naam en voornamen

adres

postcode en woonplaats

geboortedatum

geboorteplaats

3. Beheerder(s) I II III

naam en voornamen

adres

postcode en woonplaats

geboortedatum

geboorteplaats

Eisen zedelijk gedrag

1 Met een veroordeling wordt gelijkgesteld:
• een onherroepelijke veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot 

voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten of
• een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke vrijheidsstraf.

Gemeente Datum Kenmerk

Onderzoeksformulier eisen zedelijk gedrag en
kennis en inzicht risico’s gokverslaving



(door gemeente
in te vullen)

6. Welke van de aan de voorzijde vermelde perso(o)n(en) is/zijn bij rechterlijke uitspraak onherroepelijk veroordeeld2 tot een 
onvoorwaardelijke geldboete van € 450,- of meer, of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van het 
Wetboek van Strafrecht, op grond van of wegens of mede wegens overtreding van:

a. artikel 31 van de Wet op de kansspelen? ■■ geen

b. de artikelen 3, 10, 12, 16, 18 juncto 73, 21, 37, derde lid, 38, derde 
lid, 43, tweede lid, 44, tweede lid, en 56 van de Drank- en 
Horecawet? ■■ geen

c. de artikelen 140, 240b, 250ter, 252, 416, 417 of 417bis van het
Wetboek van Strafrecht? ■■ geen

d. de artikelen 2 en 5, tweede en vierde lid, van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? ■■ geen

e. de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie? ■■ geen

7. Welke van de aan de voorzijde vermelde perso(o)n(en) was/ waren houder van een aanwezigheidsvergunning van een inrichting
waarvan de vergunning onherroepelijk is ingetrokken op grond van 

a. artikel 30f, tweede lid, onder b, van de Wet op de kansspelen of ■■ geen

b. artikel 31, eerste lid, onder d, van de Drank- en Horecawet ■■ geen

of van een inrichting die voor tenminste een maand is gesloten op 
grond van 

c. artikel 174 van de Gemeentewet of ■■ geen

d. een op grond van artikel 149 van de Gemeentewet vastgestelde 
verordening. ■■ geen

8. Voldoen alle aan de voorzijde vermelde personen aan de in artikel 4 van het Speelautomatenbesluit 2000 gestelde 
eisen met betrekking tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning? ■■ nee ■■ ja
Zo nee, aan welk(e) eis(en) wordt door welke perso(o)n(en) niet voldaan?

2 Met een veroordeling wordt gelijkgesteld de betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, tenzij de geldsom minder 
bedraagt dan € 340,-. Met een veroordeling tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 450,- of meer wordt een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf gelijkgesteld.

Zijn de aanvrager, bedrijfsleider(s) en beheerder(s) in het bezit van een door de gemeente geaccepteerd bewijsstuk, 
waaruit blijkt dat zij beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot het gebruik van speelautomaten en 
de daaraan verbonden risico’s van gokverslaving? ■■ nee ■■ ja
Zo nee, welke perso(o)n(en) betreft het?

Wat is de reden van het ontbreken van een bewijsstuk?

Eisen zedelijk gedrag (vervolg)

Kennis en inzicht risico’s gokverslaving (art. 5)

Aantekeningen

(plaats en datum) (handtekening)
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