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Een beoordeling van betrouwbaarheid is in beginsel eenmalig. Een kandidaat die al eerder 

een positief besluit heeft ontvangen, hoeft niet opnieuw te worden getoetst. Het besluit 

blijft gelden, tenzij een verandering in relevante feiten of omstandigheden een redelijke 

aanleiding geeft om de betrouwbaarheid opnieuw te bezien.

Een beoordeling van betrouwbaarheid heeft betrekking op de kandidaat. Dit betekent dat 

het besluit– in tegenstelling tot een aanvangstoetsing geschiktheid – niet afhankelijk is van 

de omstandigheden, zoals de samenstelling van het bestuur, het soort instelling waarop de 

voorgenomen benoeming betrekking heeft of de specifieke functie die de betrokkene zou 

moeten gaan vervullen.

Een beoordeling van betrouwbaarheid vindt plaats op basis van informatie die de instelling 

aanlevert (/4/2/16/50-229355.jsp) en een beoordeling door DNB (/4/2/16/50-232612.jsp).

De criteria voor een beoordeling zijn nader uitgewerkt in het Besluit prudentiële regels Wft 

en (voor trustkantoren) in de Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing 2012

(http://www.wetten.overheid.nl/BWBR0017862). Voor bestuurders, intern toezichthouders 

en leden van het belanghebbendenorgaan van (beroeps)pensioenfondsen zijn het Besluit 

uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling van toepassing.
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De beoordeling van betrouwbaarheid heeft onder andere betrekking op eigenschappen als 

waarheidlievendheid, verantwoordelijkheidszin, wetsgetrouwheid, openheid, oprechtheid, 

prudentie, punctualiteit, onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid. Daarnaast doet 

DNB onderzoek naar antecedenten (/4/2/16/50-229357.jsp).

Melden van wijzigingen 

Betrouwbaarheid is een doorlopende eis. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen die 

niet eerder zijn vermeld, is de betrokken bestuurder of commissaris evenals de instelling 

zelf verantwoordelijk om dit aan DNB te melden. DNB maakt dan een afweging of dit een 

redelijke aanleiding is om een eerder besluit te heroverwegen (hertoetsing). Het niet 

melden van relevante feiten kan op zichzelf als antecedent worden aangemerkt en kan 

zwaar wegen bij de beoordeling van betrouwbaarheid.
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Antecedenten (/4/2/16/50-229357.jsp)

Jurisprudentie over betrouwbaarheid (/4/2/16/7/50-232860.jsp)

Meldingsformulier Benoeming (/5/11/5/4/4/50-206428.jsp)

Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek (/5/11/5/4/4/50-206424.jsp)
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