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Ontvangst aanvraag 

Een instelling legt het voornemen tot benoeming voor aan DNB, via het meldingsformulier 

benoeming (/5/11/5/4/4/50-206428.jsp) en (indien van toepassing) het formulier 

betrouwbaarheidsonderzoek. (/5/11/5/4/4/50-206424.jsp) DNB controleert de aanvraag en 

de bijlagen. Indien het dossier volledig is, stuurt DNB een ontvangstbevestiging en start het 

toetsingsproces. Als het dossier niet volledig is, stuurt DNB de instelling het verzoek om – 

binnen een termijn van twee weken - aanvullende informatie aan te leveren.

Vooronderzoek 

Nadat de aanvraag compleet is en het toetsingsproces is gestart, controleert het 

Expertisecentrum toetsingen de ingezonden informatie. Op basis van het dossier stelt DNB 

vast of de kandidaat over de benodigde kennis en ervaring beschikt en past binnen het 

opgestelde profiel en het functioneren van het collectief.

Daarnaast voert DNB zelf onderzoek uit. DNB gebruikt hiervoor openbare en ook niet-

openbare bronnen, waaronder:

◾ de Belastingdienst
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◾ de FIOD

◾ het Openbaar Ministerie

◾ de Kamer van Koophandel

◾ Graydon (een particulier bedrijf dat zakelijke informatie levert)

Verder kan informatie worden ingewonnen bij (buitenlandse) financiële toezichthouders en 

strafrechtelijke autoriteiten en bij referenties. Tot slot betrekt DNB relevante informatie uit 

het reguliere toezicht over de omstandigheden en uitdagingen waarvoor de instelling zich 

geplaatst ziet.

Indien op basis van het vooronderzoek een duidelijk beeld bestaat, kan DNB een positief 

besluit nemen zonder dat een gesprek plaatsvindt. Indien DNB nog geen volledig beeld 

heeft verkregen wordt de kandidaat uitgenodigd voor een toetsingsgesprek (/4/2/16/50-

229367.jsp). Ook kan DNB een kandidaat uitnodigen vanwege de functie, persoon of 

andere bijzondere omstandigheden.

Toetsingsgesprek 

Een toetsingsgesprek is een open gesprek om de informatie die DNB van de instelling 

ontvangen heeft nader te verkennen en verder aan te vullen met informatie die alleen of 

beter kan worden verkregen door middel van een gesprek. In dit gesprek kunnen zowel 

kennis als competenties aan de orde komen.

Besluitvorming 

Op basis van het onderzoek en een of meerdere gesprekken komt DNB zo snel mogelijk tot 

een voorgenomen besluit over de geschiktheid en/of betrouwbaarheid van een kandidaat.

In het geval van een positief besluit kan de kandidaat benoemd worden en 

beleidsbepalende activiteiten verrichten. De kandidaat wordt telefonisch geïnformeerd over 

het besluit en de kandidaat en de instelling ontvangen een schriftelijke bevestiging.

In het geval dat DNB het voornemen heeft om tot een negatief besluit te komen, dan 

hebben de kandidaat en de instelling de mogelijkheid om hierop een zienswijze te geven. In 

het geval van een daaropvolgend negatief besluit staat bezwaar en vervolgens beroep

(/4/2/16/50-229363.jsp) open.
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Toetsingen – Wat en waarom (/4/2/16/50-229347.jsp)

Europese regelgeving en gevolgen SSM (/4/2/16/50-235191.jsp)

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep (/4/2/16/50-229363.jsp)
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