Bevestiging benoeming beleidsbepaler OOB-accountantsorganisaties
Inleiding
Waarom vult u dit formulier in?
Dit is het formulier voor de bevestiging van de benoeming van een:
a) beleidsbepaler van een OOB-accountantsorganisatie (collectief I);
b) beleidsbepaler van het binnen het netwerk hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel in Nederland
dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie (collectief II);
c) lid van het orgaan belast met het interne toezicht op voornoemde beleidsbepalers (collectief III);
d) medebeleidsbepaler van een OOB-accountantsorganisatie.
Instructie




Via dit formulier kunt u de benoeming van een beleidsbepaler of lid van het orgaan belast met het
interne toezicht van een OOB-accountantsorganisatie melden nadat de AFM de geschiktheid van
de beleidsbepaler heeft bevestigd. U dient bij de bevestiging van de benoeming van een
beleidsbepaler aan te geven voor welk collectief, of voor welke collectieven en per welke datum
deze benoeming geldt.
Via dit formulier kunt u de benoeming van een medebeleidsbepaler melden nadat de AFM de
betrouwbaarheid van de medebeleidsbepaler heeft bevestigd. U dient bij de bevestiging van de
benoeming van een medebeleidsbepaler aan te geven voor welk collectief, of voor welke
collectieven en per welke datum deze benoeming geldt.

U dient dit formulier bevestiging benoeming beleidsbepaler OOB-accountantsorganisaties in het AFM
portaal up te loaden. De AFM zal vervolgens de beleidsbepaler per datum van benoeming opnemen in
het register.
Zorg voor de juiste ondertekening
Het benoemingsformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de tekeningsbevoegde(n) van
de onderneming.
Wijzigingen
Mochten er relevante wijzigingen zijn in de functie, taakverdeling, bevoegdheden of
aandachtsgebieden van de beleidsbepaler dan dient u contact op te nemen met de AFM om vast te
stellen of deze wijzigingen in het collectief leiden tot een nieuwe geschiktheidstoets.
U kunt dit per mail melden bij de AFM via ondersteuning_AT@afm.nl onder vermelding van
geschiktheidstoetsingen Wta. De AFM zal vervolgens contact met u opnemen om vast te stellen of de
beleidsbepalers van het betreffende collectief opnieuw getoetst moeten worden op geschiktheid.
Verzending
Na ondertekening stuurt u het formulier via het AFM Portaal naar de AFM.
Vragen
Neemt u bij vragen over dit formulier, de bijlagen of de wijze van aanmelding van beoogde
beleidsbepalers per mail contact op met de AFM (ondersteuning_AT@afm.nl).
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Bevestiging benoeming beleidsbepaler OOB-accountantsorganisaties
1. Gegevens van de accountantsorganisatie
Vul de gegevens in van de accountantsorganisatie waarvoor de beleidsbepaler wordt benoemd
1.a. Statutaire naam van de accountantsorganisatie

1.b. Relatienummer

2. Persoonsgegevens
Vul de gegevens in van de te benoemen beleidsbepaler
2.a. Volledige voornamen en voorletters

2.b. Tussenvoegsels en achternaam

2.c. Titels (voor de naam en na de naam)

2.d. Geboortedatum en geslacht (m/v)

3. Benoeming beleidsbepaler
4.
3.a. Vermeld hier het zaaknummer, van de zaak waarin de beleidsbepaler is
aangemeld voor de geschiktheidstoets. Indien er sprake is van een
medebeleidsbepaler, het zaaknummer van de betrouwbaarheidstoets.
Het zaaknummer staat vermeld in de brief die u heeft ontvangen met de
positieve uitslag van de toetsing van de desbetreffende beleidsbepaler.

3.b. Vermeld hier het soort benoeming

□ beleidsbepaler van een OOB-accountantsorganisatie (collectief I);
□ beleidsbepaler van het binnen het netwerk hiërarchisch hoogste
netwerkonderdeel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de
accountantsorganisatie (collectief II);
□ lid van het orgaan belast met het interne toezicht op voornoemde
medebeleidsbepalers (collectief III);
□ medebeleidsbepaler van een OOB-accountantsorganisatie.

3.c. Vermeldt hier van welk collectief (of van welke collectieven) de
□ Collectief I, per datum
beleidsbepaler of medebeleidsbepaler deel uit gaat maken.
Vermeldt u tevens de datum van benoeming. Let op deze datum kan niet in □ Collectief II, per datum
het verleden liggen.
□ Collectief III, per datum
Ondertekening
Gegevens contactpersoon van de (ondertekende) onderneming
Voornamen en voorletters

Voorvoegsels en achternaam

Functie
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E-mailadres

Telefoonnummer

Dit formulier is naar beste weten ingevuld op (graag datum invullen)
U moet het formulier printen en daarna (laten) ondertekenen door een (of zo
nodig twee) tekeningsbevoegde(n)
Ondergetekende 1 (graag naam invullen)

Functie

Ondertekening op (graag datum invullen)

Handtekening

Ondergetekende 2 (graag naam invullen)

Functie

Ondertekening op (graag datum invullen)

Handtekening

***
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