
Checklist Wft vergunningaanvraag

Gegevens over alle betrokken personen
Deze checklist bevat een overzicht van de belangrijkste documenten voor een vergunningaanvraag.

Betrouwbaarheid
Voor alle medebeleidsbepalers, dagelijks beleidsbepalers en commissarissen

Geschiktheid
Voor alle dagelijks beleidsbepalers en commissarissen

Vakbekwaamheid
Voor alle feitelijk leiders

Ingevuld en ondertekend betrouwbaarheidsformulier
Dit hoeft u alleen toe te zenden als de dagelijks beleidsbepaler of commissaris niet getoetst is op betrouwbaarheid. 

Een recent CV van de dagelijks beleidsbepaler of commissaris waaruit blijkt dat deze leidinggevende en bestuurlijke 
vaardigheden heeft opgedaan
Hebben wij eerder een CV ontvangen? Dan ontvangen wij graag een geactualiseerde CV.
Uit het CV van de commissaris moet ook blijken of hij/zij specifieke vakinhoudelijke kennis en deskundigheid ten aanzien van de bedrijfsvoering 
heeft opgedaan.

Werkervaringsformulier
Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als de feitelijk leidinggevende beschikt over één of meer diploma’s die zijn behaald vóór 1 januari 
2000.

Referentenformulier
Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als de dagelijks beleidsbepaler of commissaris getoetst moet worden op geschiktheid.

Kopie alle PE certificaten voor de aangevraagde producten en diensten en wft Basis
Om de aanvraag in behandeling te nemen, hebben wij alle PE certificaten sinds het behalen van uw diploma nodig, niet alleen de meest recent 
behaalde certificaten. 

Kopie geldig legitimatiebewijs of rijbewijs
Dit hoeft u alleen toe te zenden als wij nog geen kopie legitimatiebewijs hebben ontvangen, of als dat legitimatiebewijs inmiddels verlopen is.

Een kopie van een erkend HBO of WO-diploma van de dagelijks beleidsbepaler
Dit hoeft u alleen toe te zenden indien u wat betreft geschiktheid van de dagelijks beleidsbepaler een beroep hierop doet. 
OF
Kopieën van documenten waaruit blijkt dat de dagelijks beleidsbepaler de laatste tien jaar werkzaam is geweest bij 
werkgevers in de financiële dienstverlening.
Dit hoeft u alleen toe te zenden indien u wat betreft geschiktheid van de dagelijks beleidsbepaler een beroep doet op minimaal tien jaar 
relevante werkervaring. U kunt bijvoorbeeld een kopie van uw laatste loonstrookje per werkgever opsturen.

Kopie wft diploma’s voor de aangevraagde producten en diensten en wft Basis 
Een overzicht van de diploma-eisen per product vindt u in de invulinstructie. 
De lijst met gelijkstellingen kunt u vinden op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (www.cdfd.nl).



Gegevens over de onderneming

Een ondernemingsplan
Een ondernemingsplan dat in ieder geval de volgende onderwerpen bevat:

- De namen en functies van de personen die binnen de onderneming werkzaam zullen zijn,
- De manier waarop aan klanten wordt gekomen (wordt een portefeuille overgenomen of worden nieuwe klanten geworven),
- Eventuele samenwerkingsverbanden met andere financieel dienstverleners,
- De verschillende beloningsvormen met bijbehorend tarief,
- Omzetcijfers per financieel product voor de komende twee jaren, en
- Een overzicht van de kosten die de onderneming de komende twee jaar zal maken.

Beschrijving bedrijfsprocessen
- Een gedetailleerde beschrijving borging betrouwbaarheid en integriteit (of een ingevulde Verklaring geen medewerkers),
- Een gedetailleerde beschrijving van de incidentenregeling,
- Een gedetailleerde beschrijving van de borging van de vakbekwaamheid (of een ingevulde Verklaring geen medewerkers), en
- Een gedetailleerde beschrijving borging bewaarplicht adviesdossiers (of een ingevulde Verklaring geen advies).

Uittreksel KvK (niet ouder dan zes maanden), inclusief alle uittreksels van ondernemingen die het bestuur vormen van uw 
onderneming en meerderheidsaandeelhouders
Hieruit moeten de natuurlijke personen aanwijsbaar zijn.

Een organogram van de directe en indirecte aandeelhoudersstructuur, inclusief meerderheidaandeelhouder(s) en namen van 
bestuurders

ingevulde en ondertekende verklaring afleggen eed of belofte
Het ingevulde en ondertekende formulier waaruit blijkt dat alle niet getoetste dagelijks beleidsbepalers en/of commissarissen de eed of belofte 
hebben afgelegd, of deze binnen drie maanden zullen afleggen.

Kopie polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
OF
De dekkingsbevestiging/aanvraag (inclusief offerte) van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Alleen van toepassing bij bemiddelen in verzekeringen, herverzekeringsbemiddelen en adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten en 
beleggingsinstellingen (nationaal regime). 

Toelichting op activiteiten
Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als uw onderneming vanaf het moment dat u een vergunning aanvraagt al langer dan zes 
maanden definitief is opgericht, ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en niet op een andere wijze bij de AFM 
geregistreerd staat (bijvoorbeeld als aangesloten onderneming).

Formulier beperkte producten
U mag bepaalde leven- en schadeverzekeringen bemiddelen of adviseren in combinatie met andere producten. U hoeft dan niet vakbekwaam te 
zijn voor deze leven- en schadeverzekeringen. U krijgt dan een beperking op de vergunning voor deze producten.

Verklaring geen medewerkers
Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als u geen medewerkers heeft en ook voornemens bent om in de toekomst geen medewerkers in 
dienst te nemen.

Verklaring omvang onderneming
Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als:

- niet iedere dagelijks beleidsbepaler minimaal twee jaar relevante bestuurlijke vaardigheden heeft, 
- uw onderneming een kleine financiële dienstverlener is waar minder dan zes personen (inclusief het bestuur) werkzaam zijn, en
- iedere dagelijks beleidsbepaler wel minimaal één jaar relevante bestuurlijke ervaring heeft, tien jaar relevante werkervaring heeft, of twee 
jaar relevante werkervaring heeft in combinatie met een HBO(+)-diploma of beschikt over een relevant HBO(+)-diploma.

Formulier bemiddelen en/of adviseren in consumptief krediet 
Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als u in consumptief krediet wilt bemiddelen en/of adviseren.

Geschiktheidsmatrix
Deze matrix hoeft u alleen in te vullen als het bestuur of de raad van commissarissen uit meer dan één persoon bestaat. 

Standaard toesturen

Alleen indien van toepassing

Als u een collectieve vergunning aanvraagt: Gegevens over alle aangesloten ondernemingen

De overeenkomst met procedures om het handelen in strijd met de Wft door aangesloten organisaties tegen te gaan
Blijkt dit uit uw statuten? Dan kunt u een kopie hiervan toesturen  

Machtiging van de aangesloten ondernemingen om hen te vertegenwoordigen bij deze aanvraag

Organogram van het collectief

Procesbeschrijvingen aangesloten onderneming(en)
- Een gedetailleerde beschrijving borging vakbekwaamheid binnen het collectief
- Een gedetailleerde beschrijving borging betrouwbaarheid binnen het collectief

Een toelichting op de aanvraag
Een toelichting waaruit blijkt waarom u een collectieve vergunning aanvraagt.

Standaard toesturen


