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Kwaliteit aanvraag
Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen, en alle bijlagen waar in het formulier om wordt 
verzocht bij dit formulier te voegen. Bij de betreffende vragen vinkt u aan dat u inderdaad de 
betreffende bijlage meestuurt en aan het einde van het formulier geeft u dan het totaal aantal 
bijgevoegde bijlagen aan. Ook de bijlagen vult u uiteraard volledig en naar waarheid in. 

Let op: wij kunnen uw aanvraag alleen daadwerkelijk inhoudelijk beoordelen, als u een volledig én kwalitatief 
goed ingevuld aanvraagformulier instuurt mét alle bijlagen. Ontbreekt er iets, en moeten wij u alsnog 
verzoeken om uw aanvraag compleet te maken, dan gaat de beslistermijn nog niet lopen en zal de totale 
duur van de behandeling van uw aanvraag langer worden. Met een goed ingevuld aanvraagformulier en 
bijlagen kunt u er dus aan bijdragen dat de behandeling van uw aanvraag soepel en voorspoedig verloopt.

Tip: houdt u bij het invullen van dit aanvraagformulier zowel de toelichting als de lijst met relevante 
wetsartikelen bij de hand. Zie beiden pdf-bestanden op Open Boek Toezicht bij ‘Vergunning aanvragen’.

Kosten aanvraag
Aan de behandeling van een aanvraag zijn kosten verbonden. Dit betekent dat u zodra u uw aanvraag 
heeft ingediend aan DNB leges verschuldigd bent. Ook als de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld 
omdat deze niet compleet is of indien een aanvraag wordt afgewezen. De kosten voor het in behandeling 
nemen van een vergunningaanvraag zijn op basis van de Wet bekostiging financieel toezicht € 6.800,-.

Zorgvuldigheid persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens die worden verstrekt middels dit formulier. Alleen als 
het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden, bijvoorbeeld met 
toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

Wijziging van omstandigheden
Zodra er iets verandert in de omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders 
zouden moeten worden beantwoord, moet u dat uit eigen beweging en onverwijld aan DNB meedelen.

Ondertekening door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)
Ondergetekenden verklaren dit aanvraagformulier en de bijlagen volledig en naar waarheid te zullen invullen. 
Met het ondertekenen van dit aanvraagformulier verklaren ondergetekenden dat de aard, de inhoud en 
strekking van dit aanvraagformulier volledig worden begrepen. Bij twijfel over de beantwoording van de vragen 
in dit aanvraagformulier adviseren wij u om zich daarover te laten adviseren door een ( juridisch) expert. 

Voorts verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van bovengenoemde mededelingen.

Datum Datum 

Plaats Plaats

Naam Naam 

Functie Functie

Handtekening  Handtekening

Tevens verzoeken wij u, in het kader van het bovenstaande, elke hiernavolgende pagina te paraferen. 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de informatiedesk van De Nederlandsche Bank N.V.  
via telefoonnummer 0800 020 1068 of via e-mail

1 als bedoeld in artikel 2:3b, eerste lid, Wet op het financieel toezicht

Aanvraagformulier voor een vergunning
voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener¹ 

Expertisecentrum markttoegang

mailto:info%40dnb.nl?subject=
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 0 Algemeen

Naam van de onderneming 

Adres van de onderneming 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

Emailadres 

Rechtsvorm van de onderneming 

Datum oprichting van de onderneming 

Statutaire naam van de onderneming 

Handelsna(a)m(en) van de onderneming 

Statutaire zetel van de onderneming  

Het inschrijvingsnummer van de  
onderneming in het Handelsregister  
van de Kamer van Koophandel (KvK)

 
Uittreksel uit het Handelsregister van de KvK van de onderneming 

 bijgevoegd als bijlage 0.1

Een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de onderneming 
 bijgevoegd als bijlage 0.2

Een kopie van actuele aandeelhoudersregister van de onderneming 

 bijgevoegd als bijlage 0.3

 
Wij verzoeken u om aan te vinken welke betaaldienst(en), als genoemd in de bijlage van de richtlijn 
betaaldiensten (richtlijn nummer 2007/64/EG) (PSD) u gaat verlenen. Ook moet u (per aangevinkte 
betaaldienst) juridisch onderbouwen dat sprake is van de door u aangekruiste dienst. 

  1. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen 
alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijn.  
(opgenomen als nummer 1 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten)

  2. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te 
nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn. 
(opgenomen als nummer 2 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten)

  3. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op 
een betaalrekening bij de betaaldienstverlener van de gebruiker of bij een andere 
betaaldienstverlener:

  a.  uitvoering van automatische debiteringen, met inbegrip van eenmalige automatische 
debiteringen

 b. uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk instrument
 c.  uitvoering van overmakingen, met inbegrip van automatische betalingsopdrachten
 (opgenomen als nummer 3 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten)

  4. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn 
die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt:

 a.  uitvoering van automatische debiteringen, met inbegrip van eenmalige automatische 
debiteringen

 b. uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk instrument
 c. uitvoering van overmakingen, met inbegrip van doorlopende opdrachten
 (opgenomen als nummer 4 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten)

 5. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten
 (opgenomen als nummer 5 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten)
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 6. Geldtransfers 
 (opgenomen als nummer 6 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten)

  7. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met 
een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, 
digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de 
telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerk, die louter optreedt als intermediair 
tussen de betalingsdienst-gebruiker en de persoon die de goederen levert of de diensten verricht.

 (opgenomen als nummer 7 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten) 
 Let op: deze dienst komt vrijwel nooit voor en is niet meer opgenomen in de PSD 2. 

Wij verzoeken u, alvorens u de aanvraag indient, goed na te gaan welke betaaldiensten u gaat 
verrichten en of er een wettelijk uitzondering op het verlenen van betaaldiensten van toepassing is. 
Deze wettelijke uitzonderingen staan in artikel 1:5a, tweede lid van de Wet op het financieel toezicht. 
Verder dient de onderneming de betaaldiensten bedrijfsmatig uit te oefenen.

  Ja, wij hebben vastgesteld welke betaaldiensten we gaan verrichten en dat voornoemde 
wettelijke uitzonderingen niet van toepassing zijn. Tevens biedt de onderneming de 
betaaldiensten bedrijfsmatig aan. De onderneming is derhalve vergunningplichtig.

Wij verzoeken u om een juridische onderbouwing als bijlage mee te sturen waarin u aangeeft:
▪  dat u kwalificeert als betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel 

toezicht
▪  per aangekruiste betaaldienst dat er sprake is van de aangekruiste betaaldienst als bedoeld in de 

bijlage bij de richtlijn betaaldiensten

 Bijgevoegd als bijlage 0.3 

Let op: gezien de complexe materie adviseren wij u om bij deze vragen de hulp in te schakelen van 
een juridisch expert. Dit om te voorkomen dat u een aanvraag indient (waaraan kosten zijn  
verbonden), terwijl u niet vergunningplichtig bent. 

  Externe adviseur
Ingeval van een externe adviseur ontvangen wij graag de contactgegevens

Bedrijfsnaam externe adviseur

Naam contactpersoon 

Telefoonnummer contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Is de onderneming al actief als betaaldienstverlener onder de Vrijstellingsregeling Wft?

  Ja – De onderneming is door DNB op  
de volgende datum in het register  
van vrijgestelde betaaldienstverleners  
ingeschreven:

  Ja – De onderneming is reeds actief,  
maar niet ingeschreven in het  
register van vrijgestelde  
betaaldienstverleners.  
De onderneming is actief sinds:

Wij verzoeken u dit nader toe te lichten: 

 Nee 

Voor een nadere toelichting op de verschillende onderdelen van dit formulier verwijzen wij u naar 
het pdf Toelichting op de Open Boek Toezicht pagina Vergunning aanvragen.
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 1 Bedrijfsplan

De onderneming moet een bedrijfsplan (business plan) indienen. DNB verwacht van u dat u daarin 
een aantal elementen beschrijft:

▪  een schematisch overzicht van de activiteiten van de onderneming uitgewerkt per betaaldienst 
en de wijze waarop de betaaldiensten zullen worden verricht. DNB wenst tevens graag een 
opgave van overige activiteiten van de onderneming (niet vergunningplichtige activiteiten) te 
ontvangen. 

▪ De strategie van de onderneming, waarbij de volgende aspecten aan de orde komen: 
 – Het beoogde marktaandeel per betaaloplossing
 – De beoogde herkomst van de betaaldienstgebruikers
 – De groeiambities
 – Sterkte-zwakte analyse (SWOT)
 – Uitbesteding van processen
 – De partners (bijv. acquirers, aanbrengers van klanten, e.d.).

▪  Een vertaling van de strategie naar een financiële prognose van minimaal 3 jaar met een  
volledige winst- en verliesrekening en een balans. Daarbij moet u de volgende aspecten hebben 
uitgewerkt: 

 – Het verwachte vermogen van de onderneming
 –  De verschillende geldstromen per betaaldienst door middel van een schematisch overzicht 

van de geldstromen en het aantal transacties per betaaloplossing
 –  De gehanteerde aannames / rekenprijzen die ten grondslag liggen aan de financiële  

prognose zoals investeringskosten, uitbestedingskosten, bestuurskosten, fees en  
marktaandeel

 –  Het beleid van de onderneming ten aanzien van de waarborgen van de continuïteit van de 
onderneming in normale, matig tegenvallende en zwaar tegenvallende omstandigheden.

 – Een raming van de liquiditeitspositie

▪ Een herstelplan

▪ Een afwikkelplan met scenario-analyses

 Bedrijfsplan bijgevoegd als bijlage 1.1 
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 2 Beheerste uitoefening van het bedrijf

Met een goede inrichting van de bedrijfsvoering beheerst u bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s,  
integriteit en soliditeit van de onderneming. De inrichting van de bedrijfsvoering en de integere  
bedrijfsuitoefening (hierna onder 3 opgenomen) zijn aparte vergunningvereisten. DNB beoordeelt 
deze vereisten echter in nauwe samenhang met elkaar.

Een vastlegging van de inrichting van de bedrijfsvoering en de integere bedrijfsuitoefening komt 
samen in één helder en eenvoudig toegankelijk document: het procedurehandboek. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.0 

De beschrijving van inrichting van de bedrijfsuitoefening van de onderneming zoals die is neergelegd 
in het procedurehandboek betreft in ieder geval de volgende onderwerpen:

 2.1 Algemene uitgangspunten van de bedrijfsvoering

▪ een duidelijke, evenwichtige en adequate organisatiestructuur
▪  een duidelijke, evenwichtige en adequate verdeling van taken, bevoegdheden en  

verantwoordelijkheden (corporate governance)
▪ een adequate vastlegging van rechten en verplichtingen
▪ eenduidige rapportagelijnen
▪ een adequaat systeem van informatievoorziening en communicatie

Geef een korte beschrijving van deze algemene uitgangspunten van de bedrijfsvoering en een  
onderbouwing dat de onderneming op dit onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat 
deze een beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.1

Pagina verwijzing procedurehandboek

 2.2 Een duidelijke, evenwichtige en adequate organisatiestructuur

DNB verwacht een duidelijke beschrijving van de organisatiestructuur van de onderneming.  
Deze beschrijving bevat onder meer:
-  de governance (zoals bijvoorbeeld het bestuursmodel, de besluitvormingsprocessen en mogelijk 

de inrichting van de RvC) van de onderneming
-  de verdeling van de taken en bevoegdheden van de dagelijks beleidsbepalers, de raad van  

commissarissen (indien van toepassing) en de medebeleidsbepalers (indien van toepassing)
- de frequentie van vergaderen van de diverse organen van de onderneming
- de aandeelhouder(s)structuur
-  voor zover van toepassing, een beschrijving van het voorgenomen gebruik van agenten en  

bijkantoren en van de regelingen voor uitbesteding, alsmede van hun deelname in een  
betalingssysteem; en welke (eventuele) externe partijen c.q. overige partijen betrokken zijn bij 
het uitvoeren van deze activiteiten/diensten en welke rol zij exact zullen spelen 

Geef hierbij ook een onderbouwing dat de onderneming op dit onderdeel haar bedrijfsvoering  
zodanig heeft ingericht dat deze een beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.2
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Indien er sprake is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA-structuur) (of een daarmee  
vergelijkbare zeggenschapsstructuur) verwacht DNB dat de onderneming de kwetsbaarheden/  
risico’s die een dergelijke structuur met zich meebrengt mitigeert.

Is er sprake van een directeur-grootaandeelhouder (DGA-structuur) (of een daarmee vergelijkbare 
zeggenschapsstructuur)? 

Ja    / Nee   

 
[Indien u ja heeft geantwoord: Geef hier een onderbouwing dat u de kwetsbaarheden/risico’s mitigeert 
en een beschrijving van de wijze waarop deze kwetsbaarheiden/risico’s worden gemitigeerd.] 

 Bijgevoegd als bijlage 2.2.1

Pagina verwijzing procedurehandboek
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 2.3 Een adequaat systeem van informatievoorziening en communicatie

Geef een korte beschrijving van uw systeem van informatievoorziening en communicatie en een 
onderbouwing dat de onderneming op dit onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat 
deze een beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.3
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 2.4 Adequate functiescheiding

Geef een korte beschrijving van de functiescheiding en een onderbouwing dat de onderneming op 
dit onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze een beheerste uitoefening van 
haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.4
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 2.5 Tijdige en volledige vastlegging/administratie

Geef een korte beschrijving van de vastlegging en administratie en een onderbouwing dat de  
onderneming op dit onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze een beheerste 
uitoefening van haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.5
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 2.6 Informatiesystemen en beveiliging

Geef een korte beschrijving van de informatiesystemen en de beveiliging en een onderbouwing  
dat de onderneming op dit onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze een  
beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.6
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 2.7 Risicomanagement en risicobeheerfunctie

Geef een korte beschrijving van het risicomanagement en de risicobeheerfunctie en een onder-
bouwing dat de onderneming op dit onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze 
een beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.7
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 2.8 Compliancefunctie

Geef een korte beschrijving van de compliancefunctie en een onderbouwing dat de onderneming op 
dit onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze een beheerste uitoefening van 
haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.8.1
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De compliancefunctie is in een compliance charter vastgelegd 

 Bijgevoegd als bijlage 2.8.2

De compliancewerkzaamheden zijn nader uitgewerkt in compliance jaarplan. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.8.3
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 2.9 Interne-controlefunctie

Geef een korte beschrijving van de interne controle en een onderbouwing dat de onderneming op dit 
onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze een beheerste uitoefening van haar 
bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.9
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 2.10 Accountantscontrole

Geef een korte beschrijving van de accountantscontrole en een onderbouwing dat de onderneming 
op dit onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze een beheerste uitoefening van 
haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.10.1
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Wij verzoeken u tevens om aan te geven wie belast is met de wettelijke controle van de jaarrekening 
(accountantsorganisatie of (indien van toepassing) auditkantoor)

Naam accountantsorganisatie/ 
auditkantoor:

 
Verder ontvangen wij van u een kopie van de opdracht-overeenkomst met de accountant / het auditkantoor. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.10.2 

Indien hiervoor is gekozen, een adequate onderbouwing dat in dit specifieke geval gezien de grootte 
van de onderneming een samenstellingsopdracht volstaat. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.10.3

 2.11 Uitbesteding

Geef een beschrijving van eventuele uitbesteding en een onderbouwing dat de onderneming op dit 
onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze een beheerste uitoefening van haar 
bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.11.1
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Verder wensen wij een opgave van de uit te besteden werkzaamheden te ontvangen 

 Bijgevoegd als bijlage 2.11.2

Ten slotte dient u een kopie/ kopieën van de uitbestedingsovereenkomst(en) mee te zenden. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.11.3

 2.12 Beheerst beloningsbeleid

Geef een beschrijving van het beloningsbeleid en een onderbouwing dat de onderneming op dit 
onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze een beheerste uitoefening van haar 
bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.12
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 2.13 Eed of belofte

Geef een beschrijving van de eed of belofte die de organisatie heeft ingevoerd en een onderbouwing 
dat de onderneming op dit onderdeel haar bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze een  
beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.13
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 2.14 Training en opleiding

De onderneming beschikt over een opleidingsplan waarin minimaal verwoord staat welke functies 
in aanmerking komen voor welke trainingen. Ook bevat het een planning (termijnen en cycli) met 
betrekking tot cursussen en trainingen die gevolgd moeten worden. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.14

Geef een onderbouwing dat de onderneming haar bedrijfsvoering ten aanzien van opleiding en  
training zodanig heeft ingericht dat deze een beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgt. 

 Bijgevoegd als bijlage 2.15
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 3 Integere bedrijfsuitoefening

Het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening is opgenomen in het procedure-
handboek. Dit beleid bevat onder meer heldere, eenvoudig toegankelijke procedures en maatregelen, 
die zijn geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.

Het betreft minimaal procedures met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 3.1 Systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA)

Het integriteitsbeleid dient gebaseerd te zijn op de uitkomsten van de SIRA.

Geef een beschrijving en onderbouwing dat het integriteitsbeleid gebaseerd is op de uitkomsten van 
de SIRA en een onderbouwing dat hiermee sprake is van een integere en beheerste bedrijfsvoering 

 Bijgevoegd als bijlage 3.1.1

 
De SIRA dient te zijn vastgelegd in een apart document. 

 Bijgevoegd als bijlage 3.1.2

 3.2 Tegengaan van verstrengeling van privébelangen

Geef een korte beschrijving van het beleid op het tegengaan van verstrengeling van privébelangen 
en een onderbouwing dat op dit onderdeel sprake is van een integere en beheerste bedrijfsvoering 

 Bijgevoegd als bijlage 3.2
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 3.3 Incidenten

Geef een korte beschrijving van het incidentenbeleid en een onderbouwing dat op dit onderdeel 
sprake is van een integere en beheerste bedrijfsvoering 

 Bijgevoegd als bijlage 3.3
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 3.4 Betrouwbaarheid integriteitsgevoelige functies
(zowel o.b.v. een arbeidsovereenkomst als anders dan o.b.v. een arbeidsovereenkomst)

Geef een korte beschrijving van het beleid ten aanzien van integriteitsgevoelige functies en een  
onderbouwing dat op dit onderdeel sprake is van een integere en beheerste bedrijfsvoering 

 Bijgevoegd als bijlage 3.4
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 3.5 Cliëntenonderzoek

Geef een korte beschrijving van het beleid ten aanzien van cliëntenonderzoek en een onderbouwing 
dat op dit onderdeel sprake is van een integere en beheerste bedrijfsvoering 

 Bijgevoegd als bijlage 3.5
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 3.6 Sanctiewet 1977

Geef een korte beschrijving van het beleid ten aanzien van de sanctieregelgeving en een onder-
bouwing dat op dit onderdeel sprake is van een integere en beheerste bedrijfsvoering 

 Bijgevoegd als bijlage 3.6
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 3.7 Monitoring transacties en melding van ongebruikelijke transacties

Geef een korte beschrijving van het beleid voor transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke 
transacties en een onderbouwing dat op dit onderdeel sprake is van een integere en beheerste  
bedrijfsvoering 

 Bijgevoegd als bijlage 3.7

 
Pagina verwijzing procedurehandboek

 3.8 Klachtenprocedure

Geef een korte beschrijving van het klachtenbeleid en een onderbouwing dat op dit onderdeel sprake 
is van een integere en beheerste bedrijfsvoering 

 Bijgevoegd als bijlage 3.8.1
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Geef aan op welke wijze de informatieverstrekking aan uw betaaldienstgebruikers zal worden 
vormgegeven en een onderbouwing dat op dit onderdeel sprake is van een integere en beheerste 
bedrijfsvoering. 

 Bijgevoegd als bijlage 3.8.2

 

e.face
Doorhalen
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 4 Betrouwbaarheid en geschiktheid (mede-)beleidsbepalers

Het bestuur en de leden van de raad van commissarissen (indien van toepassing) worden getoetst 
op geschiktheid. 

Iedere bestuurder, lid van de raad van commissarissen (indien van toepassing) en medebeleids-
bepaler wordt getoetst op betrouwbaarheid. Alleen kandidaten die eerder op betrouwbaarheid 
getoetst zijn en die een positief besluit ontvangen hebben, hoeven niet opnieuw getoetst te worden 
op betrouwbaarheid.

Onder medebeleidsbepalers worden, onder meer, verstaan de personen die een direct of indirect 
gekwalificeerde deelneming in de onderneming bezitten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft. Indien 
dit een rechtspersoon betreft, word(t)(en) de bestuurder(s) van de houder van een gekwalificeerde 
deelneming in de onderneming aangemerkt als medebeleidsbepaler(s). Ook personen die feitelijk 
invloed van betekenis kunnen uitoefenen op de dagelijkse leiding van de onderneming, worden  
aangemerkt als medebeleidsbepaler.

U moet een Meldingsformulier voorgenomen benoeming opsturen voor beide toetsingen, voor  
iedere bestuurder, lid van de raad van commissarissen (indien van toepassing) én medebeleids-
bepaler. U kunt dit formulier downloaden via http://www.toezicht.dnb.nl/5/11/5/4/4/50-206428.jsp. 

Daarnaast moet ook het formulier Betrouwbaarheidstoetsing  
(te downloaden via http://www.toezicht.dnb.nl/5/11/5/4/4/50-206424.jsp) worden ingediend. 

De te toetsen personen zijn:

Naam, voorletters Functie* Bijlage Aantal documenten**
      (8 indien eerder getoetst 

op betrouwbaarheid,  
anders 7)

1.    4.1  

2.    4.2  

3.    4.3  

4.    4.4  

5.    4.5  

6.    4.6  

7.    4.7  

8.    4.8  

9.    4.9  

10.    4.10  

*Functie: 

A. Bestuurder 

B. Mede-beleidsbepaler

C. Commissaris

D.  Aandeelhouder, omvang van de  
gekwalificeerde deelneming: 

**In te zenden formulieren en bijlagen:

▪ Meldingsformulier (verplicht)
▪ Betrouwbaarheidsformulier (verplicht indien nog niet eerder getoetst op betrouwbaarheid)
▪ Kopie identiteitsbewijs (verplicht)
▪ Curriculum vitae (verplicht)
▪ Gevolgde Werving- en Selectieprocedure (verplicht)
▪ Functieprofiel (verplicht)
▪ Besluitvorming en overwegingen bij de benoeming (verplicht)
▪ Een geschiktheidsmatrix met een toelichting (verplicht)
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 5 Twee dagelijks beleidsbepalers werkzaam vanuit Nederland

De onderneming toont aan dat haar dagelijks beleid wordt bepaald door ten minste twee natuurlijke 
personen die hun werkzaamheden vanuit Nederland verrichten:

Naam dagelijks beleidsbepaler  Functie  Werkzaam vanuit Nederland?

1.       ja /      nee

2.       ja /      nee

3.       ja /      nee

4.       ja /      nee

5.       ja /      nee

 
Geef een onderbouwing dat de onderneming aan dit vereiste voldoet. 

 bijgevoegd als bijlage 5
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 6 Transparante zeggenschapssstructuur

 6.1 Beschrijving van de zeggenschapsstructuur van de onderneming.

Deze beschrijving bevat onder meer: 
–  de governance (zoals bijvoorbeeld het bestuursmodel, de besluitvormingsprocessen en de 

mogelijke inrichting van de RvC) van de onderneming
–  de verdeling van de taken en bevoegdheden van de dagelijks beleidsbepalers, de raad van 

commissarissen (indien van toepassing) en de medebeleidsbepalers (indien van toepassing)
–  de frequentie van vergaderen van de diverse organen van de onderneming en de 

aandeelhouder(s)structuur

Geef een beschrijving van de zeggenschapsstructuur van de onderneming met een onderbouwing 
dat u aan dit vereiste voldoet.

 bijgevoegd als bijlage 6.1

 6.2 Een organogram van recente datum van de onderneming en de groep waartoe de onderneming behoort

Verwerk in het organogram de volgende gegevens:
–  de deelnemingen in de onderneming (aandeelhouder(s)) onder opgave van de plaats van 

vestiging/woonplaats
–  in het geval van een deelneming in de onderneming door een rechtspersoon, de namen van de 

bestuurders van deze rechtspersoon onder opgave van woonplaats
–  de uiteindelijk belanghebbenden houders van een gekwalificeerde deelneming van de 

onderneming (indien anders dan onder het eerste punt) onder opgave van de plaats van 
vestiging/woonplaats

– alle deelnemingen door de ondernemingen (bijv. dochtervennootschappen)

 bijgevoegd als bijlage 6.2
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 7 Zekerstelling van de geldmiddelen

De onderneming dient de gelden die worden of zijn ontvangen van betaaldienstgebruikers, andere 
betaalinstellingen of elektronische geldinstellingen zeker te stellen. Daartoe heeft de onderneming 
twee mogelijkheden:

 Methode I – stichting derdengelden 

Geef een beschrijving van de wijze van zekerstelling door middel van een stichting derdengelden en 
een onderbouwing dat hiermee wordt voldaan aan het vereiste van zekerstelling. 

 bijgevoegd als bijlage 7.1

Bestuur van de stichting derdengelden

Naam Functie Woonplaats

1.   

2.   

3.   

4.   

 
Uittreksel van uit het Handelsregister van de KvK van de stichting derdengelden 

 bijgevoegd als bijlage 7.2

Een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de stichting derdengelden 

 bijgevoegd als bijlage 7.3

Een beschrijving van de tussen de onderneming en de stichting derdengelden gemaakte afspraken 

 bijgevoegd als bijlage 7.4

Indien van toepassing, een kopie van de overeenkomst tussen de stichting derdengelden en de 
onderneming 

 bijgevoegd als bijlage 7.5

 
Een verklaring van de onderneming waarin wordt bevestigd dat:
-  de activiteiten van de stichting derdengelden beperkt blijven tot uitsluitend het bewaren van de 

ontvangen geldmiddelen die zij onder zich heeft ten behoeve van de betaaldienstgebruikers van 
de onderneming met het oog op de uitvoering van betalingstransacties

-  de stichting derdengelden geen commerciële activiteiten onderneemt en geen leningen of 
financiële verplichtingen aangaat met de onderneming of enige andere derde

-  de beheerste bedrijfsvoering van de stichting derdengelden afgestemd is op de beheerste 
bedrijfsvoering van de onderneming

-  de liquide middelen van de stichting derdengelden op elk moment ten minste gelijk zijn aan de 
verplichtingen van de onderneming ten opzichte van de betaaldienstgebruikers

-  deze liquide middelen van de stichting derdengelden niet worden uitbetaald aan de uiteindelijk 
begunstigde voordat de stichting derdengelden het geld zelf heeft ontvangen op haar 
bankrekening en dat er dientengevolge geen sprake is van voorfinanciering door de stichting 
derdengelden

 bijgevoegd als bijlage 7.6

 Methode II – verzekeringspolis of een vergelijkbare garantie

Geef een beschrijving van de wijze van zekerstelling en een onderbouwing dat hiermee wordt 
voldaan aan het vereiste van zekerstelling 

 bijgevoegd als bijlage 7.7 (DNB houdt de originele documenten in bewaring).
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 8 Minumum eigen vermogen en solvabiliteit

 8.1 Minimum eigen vermogen

Aanvinken wat van toepassing is:

  De onderneming verleent uitsluitend betaaldienst 6 van de bijlage bij de Richtlijn: en beschikt 
derhalve over een minimum eigen vermogen van EUR 20.000

  De onderneming verleent uitsluitend betaaldienst 7 van de bijlage bij de Richtlijn: en beschikt 
derhalve over een minimum eigen vermogen van EUR 50.000  

  De onderneming verleent een of meerdere betaaldiensten 1 tot en met 7 van de bijlage bij de 
Richtlijn: en beschikt derhalve over een minimum eigen vermogen van EUR 125.000 

Stuurt u bescheiden mee waaruit het eigen vermogen van de onderneming blijkt. Deze bescheiden 
kunnen zijn: gecertificeerde jaarrekening, oprichtingsakte of een bankafschrift waaruit de storting 
van een bepaald kapitaalbedrag blijkt. 

Let op: de jaarrekening dient te zijn goedgekeurd door een accountant. 

Geef aan welke bescheiden u als bijlage meestuurt:

  1.  bijlage 8.1.1 

  2.  bijlage 8.1.2 

 8.2 Toetsingsvermogen t.b.v. solvabiliteit

De aan te houden solvabiliteit wordt uitgedrukt in toetsingsvermogen. De minimumomvang 
van dit toetsingsvermogen wordt berekend volgens Corep-methode A, B of C. Een template 
voor de berekening van het toetsingsvermogen vindt u op de e-Line pagina op Open Boek 
Toezicht: http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/index.jsp. Bij het onderdeel Betaalinstellingen 
en electronischgeldinstellingen vindt u daar onder het onderdeel gebruikersdocumentatie het 
document Prudentiële rapportages betaalinstellingen. In dit document vragen wij u de templates 
in tabbladen 12, 13 en 14 (Corep-methode A, B en C) in te vullen voor uw berekeningen van het 
toetsingsvermogen (own funds). 

Let op: hierbij dient de onderneming ook rekening te houden met aftrekposten. Wij vragen uw 
verscherpte aandacht hiervoor. Onze ervaring leert, dat dit vaak over het hoofd wordt gezien. 
Tevens moeten de cijfers verifieerbaar zijn middels de jaarrekening.

  Ingevuld exceltemplate Corepmethode A bijgevoegd als bijlage 8.2.1

  Ingevuld exceltemplate Corepmethode B bijgevoegd als bijlage 8.2.2

  Ingevuld exceltemplate Corepmethode C bijgevoegd als bijlage 8.2.3

Dank voor het invullen. Stuurt u dit formulier ondertekent met alle bijlagen, nadat u die gecheckt heeft, op naar:
De Nederlandsche Bank N.V., Expertisecentrum Markttoetreding, postbus 98, 1000 AB  Amsterdam. 
Nadat wij u aanvraag hebben ontvangen, kunt u van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging van ontvangst verwachten.
Hebt u vragen over de procedure, dan verwijzen we graag naar de toelichting op Open Boek Toezicht.  
Ook kunt u contact opnemen met info@dnb.nl.
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