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Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 21 juni 2011 betreffende de vorm van de aanvullende
vergunning en de wijze waarop de aanvragen voor een aanvullende vergunning moeten worden ingediend
en onderzocht inzake kansspelen.
AANVRAAGFORMULIER AANWLLENDE VERGUNNING

A NATUURLIJKE PERSONEN
1, IDENTIFICATIE.
Ondernemingsnummer .
Naam •
Voorna(a)m(en)
Rijksregisternummer .

Adres
Straat
Postcode .

nr.

bus

Gemeente

Land
Telefoon

Mailadres .
Commerciële benaming van de website .
Ll. GERECHTELIJK VERLEDEN
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal de kansspelcommissie nagaan bij het centraal strafregister of
u voldoet aan de moraliteitsvereisten, of u bent ingeschreven in het bevolkingsregister en of u in het bezit
bent van al uw burgerlijke en politieke rechten.

111. FINANCIËLE TOESTAND
1) Inkomsten
Gelieve een overzicht te geven van uw inkomsten gedurende de laatste driejaren aan de hand van een
kopij van uw twee laatste belastingaangiften ( + bijlage 2 indien u reeds zelfstandige bent)
Voor de periode welke niet wordt gedekt door de belastingaangiften ( deze tussen de laatste
belastingaangifte en de aanvraag van de vergunning) dient men volgende documenten bij te voegen
- een kopij van uw loonfiches van die periode*
- een overzicht van uw inkomsten uit roerende goederen en kapitalen
(hieronder verstaat men dividenden, intresten, inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en
concessie van roerende goederen en inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten die geen
pensioenen zijn)
- indien u een onroerend goed heeft verkocht in die periode wordt een kopij van de verkoopsakte
bijgevoegd.
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( * ) zelfstandigen dienen een overzi cht weer te geven van hun geboekte winst van die periode
2—
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2) Leningen
Indien U één of meerdere leningen (met of zonder hypotheek) heeft aangegaan, gelieve dan onderstaande
tabel in te vullen,

Naam+adres
van de
instelling

Aanvangsdatum

Duur

Bedrag

Aard van het in
hypotheek
genomen
goed + bedrag

3) Borgstelling
Heeft U, uw echtgeno(o)t(e) of één van de personen waarvoor U financieel verantwoordelijk bent zich
borg gesteld?
Zo ja, gelieve dan onderstaande tabel in te vullen •
Bedrag

Begunstigde
(naam, voornaam, adres)

4) Buitenlandse rekeningen
Heeft U een rekening geopend bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet-of
spaarinstellino ? Zo ja, vul dan onderstaande tabel in .
Naam

adres van de instelling

Datum van opening van de
rekening

Aard van de rekening

5) Faillissement
Indien u verbonden bent geweest aan een vennootschap dewelke werd failliet verklaard gedurende de
periode dat u er deel van uitmaakte dient u onderstaande tabel in te vullen
Naam + adres van de
vennootschap

Datum van de
faillietverklaling

Functie
van
aanvrager in
vennootschap

de
de

(werknemer, bestuurder
aandeelhouder)
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B. RECHTSPERSONEN
1. IDENTIFICATIE
Ondernemingsnummer:
Vergunningsnummer:

Maatschappelijke benaming
Adres van de zetel .

Straat
Postcode
Land:

nr:

bus:

Gemeente .

Telefoon:
Mailadres:

Commerciële benaming van de website:
Gegevens betreffende de bestuurder(s) of zaakvoerder(s)
Naam :
Voornamen
Geboortedatum .

Geboorteplaats :

Nationaliteit .
Rij ksregisternummer
Straat
Postcode

nr
Gemeente

bus

.

Naam :
Voornamen .

Geboorteplaats

Geboortedatum : , ,
Nationaliteit .
Rijksregisternummer .

nr

Straat .

Postcode ..
Naam :
Voornamen .
Geboortedatum

Gemeente

Geboorteplaats .

bus

.

MONITEUR BELGE 15.07.2011 Ed.

BELGISCH STAATSBLAD

Nationaliteit .
Rijksregisternummer :
Straat
Postcode r .

nr :

bus •

Gemeente •

11. GERECHTELIJK VERLEDEN VAN DE BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal de kansspelcommissie nagaan bij het centraal strafregister
of u voldoet aan de moraliteitsvereisten, of u bent ingeschreven in het bevolkingsregister en of u in het
bezit bent van al uw burgerlijke en politieke rechten. 42360
2

111. FINANCIËLE TOESTAND
Gelieve de aangiften in de vennootschapsbelasting met de bijhorende bescheiden, opgaven en
inlichtingen van de voorbije drie aanslagj aren over te maken.

C. INLICHTINGEN BETREFFENDE ZOWEL NATUURLIJKE ALS RECHTSPERSONEN
C. 1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE INGERICHTE KANSSPELEN
Gelieve hieronder weer te geven welke kansspelen U wenst in te richten
C. 2 BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
Volgende documenten dienen te worden bijgevoegd .
advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën waaruit blijkt dat de aanvrager al
zijn vaststaande en onbetwiste belastingsschulden heeft voldoen • een lijst van de aard of de soort
van kansspelen die worden ingericht;

een stuk ter staving van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht, in het
bijzonder het bewijs dat U over voldoende financiële middelen beschikt om de waarborg
van 10 000,00 Euro te betalen, het reglement van de kansspelen;
de inrichting waar de server zich bevindt en de identificatie van de server(s) waarop de
gegevens en de website-inrichting wordt beheerd de naam van de website.

Opmerkingen :
1)
Indien u over onvoldoende ruimte beschikt om de vragen volledig te beantwoorden,
dient u dit uitdrukkelijk te vermelden en te verwijzen naar de bijlage waarop u de antwoorden
heeft vervolledigd.
2)
Indien er zich gedurende de behandeling van de aanvraag wijzigingen voordoen, dienen
deze zo snel mogelijk te worden meegedeeld aan de commissie. De juistheid van de gegevens
dient te zijn verzekerd.
3)
Elke wijziging die zich voordoet na het verkrijgen van de vergunning dient zo snel
mogelijk te worden meegedeeld aan de commissie.
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4)
Elke bewuste mededeling van onjuiste informatie heeft de weigering van de vergunning
tot gevolg.
5)
Indien de aanvrager een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie or een
rechtspersoon naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie betreft, dient hij
gelijkaardige buitenlandse documenten inzake de financiële, fiscale en strafrechtelijke situatie
bij de vergunningsaanvraag te voegen. Op eenvoudig verzoek van de commissie bezorgt de
aanvrager de vertaling van deze buitenlandse documenten in één van de drie landstalen aan de
commissie.
Datum .
Handtekening

