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Verklaring omvang onderneming 

Naam onderneming 

KvK-nummer 

Relatienummer* 

Zaaknummer* 

* Het relatienummer en het zaaknummer hoeft u enkel in te vullen als u hierover beschikt.  

Deze verklaring vormt een onderdeel van de vergunningaanvraag of van een personentoetsing. Uw 

onderneming kan niet voldoen aan de eis dat iedere dagelijks beleidsbepaler minimaal twee jaar relevante 

bestuurlijke vaardigheden heeft en minimaal één dagelijks beleidsbepaler hiërarchisch leidinggevende 

vaardigheden heeft. Uw onderneming is een kleine financiële dienstverlener waar minder dan zes personen 

(inclusief het bestuur) werkzaam zijn. Uw onderneming kan wel voldoen aan de eis dat iedere dagelijks 

beleidsbepaler één jaar relevante bestuurlijke ervaring heeft, zeven jaar relevante werkervaring heeft, twee 

jaar relevante werkervaring heeft in combinatie met een HBO(+)-diploma of één jaar relevante werkervaring 

heeft in combinatie met een voor de onderneming relevant HBO(+)-diploma.   

De AFM zal aan uw vergunning het voorschrift verbinden dat er binnen uw onderneming niet meer dan zes 

personen (inclusief het bestuur) werkzaam mogen zijn. Op het moment dat de dagelijks beleidsbepalers van de 

onderneming voldoen aan de eis dat zij allen twee jaar bestuurlijke vaardigheden hebben opgedaan en 

minimaal één dagelijks beleidsbepaler twee jaar hiërarchisch leidinggevende vaardigheden heeft opgedaan, dan 

kan de onderneming aan de AFM verzoeken om het voorschrift van de vergunning te verwijderen. De AFM zal 

de geschiktheid van de dagelijks beleidsbepalers dan opnieuw toetsen en hiervoor kosten in rekening brengen. 

Verklaring 

Hierbij verklaar ik dat mijn onderneming een kleine financieel dienstverlener is. Bij de onderneming zijn niet 

meer dan zes personen (inclusief het bestuur) werkzaam.  

Bij uitbreiding van de onderneming naar meer dan zes personen, zal ik vooraf aan de AFM verzoeken om het 

voorschrift van de vergunning te verwijderen.  

Ondertekening 

Dit formulier moet ingevuld worden door een daartoe bevoegde beleidsbepaler.  

Naam 

Datum 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text53: 
	Text54: 


