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Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek tweede echelon
Versie:
W2015/2
 
Waarom vult u dit formulier in?
Vanwege de functie of positie die u bekleedt, moet u door DNB worden getoetst op betrouwbaarheid. De toezichthouders hebben de wettelijke taak om de integriteit van de financiële sector te waarborgen. Daarom doen wij onderzoek naar de betrouwbaarheid van personen die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de beleidsbepalers bij een onder toezicht staande bank of verzekeraar en daar verantwoordelijk zijn voor personen die wezenlijke invloed uit kunnen oefenen op het risicoprofiel van de onderneming. 
  
Vul uw formulier volledig en naar waarheid in
Zorg dat u alle relevante antecedenten meldt. Wij merken dat bij het invullen soms belangrijke zaken worden vergeten, wat vaak vertraging oplevert in het toetsingsproces. U bent bijvoorbeeld verplicht te melden als u heeft meegewerkt aan een inkeerregeling van de Belastingdienst (ook als er geen boete is opgelegd). Als u twijfelt of u bepaalde zaken moet melden, dan adviseren wij u deze zaken op het formulier te melden. Het onjuist of onvolledig invullen van het formulier kan consequenties hebben voor het betrouwbaarheidsoordeel.
  
Ruimtegebrek? 
Als u niet al uw informatie kwijt kunt op dit formulier, dan kunt u zelf een extra bijlage maken en bijvoegen.  Denkt u er dan wel aan ook die bijlage zowel digitaal als op papier bij te voegen.
 
Zorg voor de juiste ondertekening
Het formulier betrouwbaarheidsonderzoek moet worden ondertekend door u als te toetsen persoon en door een
(zo nodig twee) tekeningsbevoegde(n) van de onderneming. 
 
Stuur alle bijlagen mee
Wij nemen alleen volledige dossiers in behandeling. Wij vragen ondernemingen daarom om goed te checken of alle relevante informatie is bijgesloten. Een overzicht van deze stukken staat aan het einde van deel A.
 
Fysiek en elektronisch toesturen 
De onderneming stuurt het fysieke formulier met de bijlagen naar DNB. Wij vragen de onderneming daarnaast om het formulier digitaal naar ons toe te sturen via de verzendknop op dit formulier. Dan kunnen we sneller starten met de behandeling ervan. Bij DNB wordt de formele ontvangstdatum bepaald door de ontvangst van de fysieke stukken. 
  
Heeft u vragen? 
Raadpleeg eerst de Toelichting bij de vragen en De procedure op pagina 7 tot en met 9 van dit document als u vragen heeft. Meer informatie vindt u op de website van DNB (www.toezicht.dnb.nl). Geen antwoord op uw vraag gevonden? Dan kunt u bellen met of mailen naar:
 
DNB: Informatiedesk (van 9.00 tot 17.00 uur): 0800 020 1068 (gratis)
           toetsing.tweedeechelon@dnb.nl
De Nederlandsche Bank
Dit formulier betrouwbaarheidsonderzoek bestaat uit twee delen. Deel A vult iemand in namens de onderneming en deel B vult u zelf in, als te toetsen persoon. 
 
Ondertekening
Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.
Hierbij geef ik toestemming om gegevens op te vragen bij de Landelijke Officier van Justitie en de Belastingdienst.
Datum (DD-MM-JJJJ)
·
·
Handtekening
Deel A. In te vullen door de onderneming
1
Gegevens van de onderneming
Vul de gegevens in van de onderneming waar de te toetsen persoon een (andere) functie heeft of krijgt.
1a
Statutaire naam van de onderneming
1b
Straatnaam
Huis-
nummer
1c
Postcode en vestigingsplaats
1d
Telefoon- en faxnummer
1e
De onderneming genoemd onder 1a is een
Bank (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)
Verzekeraar (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)
Financiële holding (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)
Verzekeringsholding (als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 sub j van de Wft)
Gemengde financiële holding (als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 sub f Wft)
Overig
4
namelijk
2
Functiegegevens
2a
 Kruis hier aan wat de functie van de te toetsen persoon is.
Leidinggevende treasury functie
Leidinggevende risk functie
Leidinggevende compliance functie
Leidinggevende audit functie
Leidinggevende actuariële functie
Leidinggevende juridische zaken
Leidinggevende HR
Anders
4
Namelijk
3a
2b
Wat is de officiële functiebenaming?
2c
Wat zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden?
 
2d
Wat is de beoogde startdatum in de nieuwe functie? (DD-MM-JJJJ)
2e
Hieronder volgt een checklist waarin u de gegevens dient af te vinken die worden meegestuurd voor de betrouwbaarheidstoets
Dit formulier Betrouwbaarheidsonderzoek tweede echelon
Resultaten betrouwbaarheidsonderzoek onderneming
Leesbare kopie van een geldig paspoort of geldig identiteitskaart
Actueel Curriculum Vitae
(zie toelichting aan het einde van dit formulier) 
3a
Contactpersoon namens de onderneming
2f
Volledige voornamen
Voor-
letters
2g
Tussenvoegsels en achternaam
2h
Functie
2i
E-mailadres
2j
Telefoonnummer
2k
Ondertekening door tekeningsbevoegde(n) van de onderneming
2l
Naam
2j
Functie
2j
Ondertekening
(DD-MM-JJJJ)
·
·
2j
Handtekening
2j
2j
2j
·
·
2j
Deel B. In te vullen door de te toetsen persoon.
1
Persoonsgegevens
Vul de gegevens in van de te toetsen persoon
1a
Volledige voornamen
Voor-
letters
1b
Tussenvoegsels en achternaam
1c
Titels
Voor de
naam
Na de
naam
1d
Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)
1e
Geboorteplaats
1f
Geboorteland
1g
Nationaliteit
1h
Straatnaam
Huis-
nummer
1i
Postcode en woonplaats
1j
Land
1k
Telefoonnummer en mobiel nummer                   (tijdens kantooruren)
1l	
E-mailadres
4a
1m
Eed of Belofte
Ik verklaar dat ik de eed of belofte financiële sector reeds heb afgelegd.
Ja
Datum (DD-MM-JJJJ)
·
·
Ik verklaar dat ik de eed of belofte financiële sector voor 1 april 2016 zal afleggen. 
(Indien u de eed reeds hebt afgelegd en benoemd wordt bij een andere onderneming dan waar u de eed hebt afgelegd, dan moet u de eed opnieuw afleggen.)
Ja
De onderneming is wettelijk verplicht wijzigingen in antecedenten of overige relevante feiten van betrokkene onverwijld door te geven aan de toezichthouder. Een wijziging kan aanleiding geven tot een hertoetsing.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leest u voor de zekerheid nog eens het Formulier Betrouwbaarheids-onderzoek.
2
Gegevens over eventuele vorige toetsingen
4a
2a
Bent u eerder door AFM of DNB getoetst op betrouwbaarheid en, zo ja, voor welke onderneming?
 
Als u niet eerder door DNB of AFM op betrouwbaarheid bent getoetst, vul dan de rest van dit formulier in.
 
Bent u eerder door DNB of AFM getoetst, dan hoeft de rest van dit formulier alleen ingevuld te worden als zich sinds de vorige toetsing relevante nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan zoals opgenomen onder vraag 3 t/m 8. Leest u daarom deze vragen eerst goed door. Zijn er geen nieuwe feiten, dan hoeft u het formulier vanaf vraag 3 t/m 8 niet in te vullen. U kunt dan verder gaan bij Ondertekening en verzending.
 
Ja, eerder getoetst door AFM
Naam onderneming
Ja, eerder getoetst door DNB
Naam onderneming
Ja, eerder getoetst door zowel AFM als DNB
Naam onderneming
Ja, eerder getoetst door DNB of AFM maar er hebben zich sinds deze toetsing relevante feiten of omstandigheden voorgedaan. U vult dan vraag 3 t/m 8 in.
Nee, niet eerder getoetst door DNB of AFM. U vult dan vraag 3 t/m 8 in.
3
Strafrechtelijke antecedenten
3a
Bent u ooit aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit?Vermeld naast transacties en geseponeerde zaken ook verkeersmisdrijven (voorbeelden  van verkeersmisdrijven zijn onder andere: joyriding, rijden onder invloed van drank en drugs, doorrijden na een aanrijding, rijden tijdens rijontzegging, dood door schuld of een vals kenteken). 
Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe.
Twijfelt u? Raadpleeg de amvb of de beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing, of raadpleeg juridische specialisten van uw onderneming. U kunt ook contact opnemen met DNB.
Nee
4
Ga verder met vraag 4
Ja
4
Bij welk strafbaar feit? Geef een toelichting.
3b
Wat was de beslissing in de zaak bij vraag 3a?
Kruis aan wat van toepassing is.
Datum 
(DD-MM-JJJJ)
Er is nog niets besloten, mijn strafvervolging loopt nog.
Ik ben veroordeeld op
·
·
Vermeld de straf.
Ik ben vrijgesproken op
·
·
Ik ben ontslagen van rechtsvervolging op
·
·
Ik ben een transactie overeengekomen met het Openbaar Ministerie
of de politie op 
·
·
De zaak is (voorwaardelijk) geseponeerd op
·
·
4
Financiële antecedenten
4a
Heeft u privé of zakelijk financiële problemen (gehad) die hebben geleid tot een juridische, invorderings- of incassoprocedure? Of verwacht u binnen een jaar financiële problemen die kunnen leiden tot een juridische, invorderings- of incassoprocedure?
Toelichting 'zakelijk': denk hierbij ook aan persoonlijke BV's
Nee
4
Ga verder met vraag 4c.
Ja
4
Geef een toelichting.
4b
Heeft/hebben deze procedure(s) geleid tot: 
Kruis aan wat van toepassing is.
Datum
(DD-MM-JJJJ)
Surseance van 
betaling
Aanvang
·
·
Beëindigd
·
·
Faillissement
Aanvang
·
·
Beëindigd
·
·
Schuld-sanering
Aanvang
·
·
Beëindigd
·
·
Schuldeisersakkoord op
·
·
Anders (geef een toelichting)
4c
Loopt er een onderzoek of bent u ooit veroordeeld tot het betalen van een geldsom omdat u aansprakelijk bent/was voor het faillissement van een onderneming? 
Nee
Ja
4
Vermeld het jaar.
Geef aan waaruit uw betrokkenheid bij het faillissement bestaat, of op welke gronden u door de rechter voor het faillissement aansprakelijk bent gesteld.
4d
Zijn er overige feiten en omstandigheden op financieel gebied, die voor het betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn?
Een voorbeeld hiervan is: speelt er een rechtzaak waarin het risico aanwezig is dat u veroordeeld wordt tot betaling van een schadevergoeding.
Nee
Ja
4
Geef een toelichting
5
Toezicht antecedenten en overige toezichtinformatie
5a
Heeft u privé of zakelijk (ooit) een conflict (gehad) met een toezichthouder in binnen- of buitenland leidend tot een toezichtmaatregel, of verwacht u zo'n situatie binnen een jaar?
Denk bij toezichthouders, naast financiële toezichthouders als DNB en de AFM, bijvoorbeeld ook aan Autoriteit Consument & Markt, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  of de Nederlandse Zorgautoriteit. Voorbeelden van toezichtmaatregelen zijn een (bestuurlijke) boete of last onder dwangsom. U dient hier ook de maatregelen van DNB en de AFM te vermelden.         
 
Nee
Ja
4
Vermeld hieronder de gegevens.
Naam instelling
Naam toezichthouder
Toelichting
5b
Zijn er overige feiten en omstandigheden op het gebied van toezicht, die voor het betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn? 
Voorbeelden hiervan zijn: een normoverdragend gesprek met de toezichthouder of een waarschuwingsbrief.                                   
Nee
Ja
4
Vermeld om welke feiten het gaat.
6
Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten
6a
Heeft u ooit privé of zakelijk een onherroepelijke fiscale vergrijpboete opgelegd gekregen?                           
Lees eerst de toelichting op de voorlaatste pagina van dit formulier.
Nee
Ja
4
Wat was de reden hiervoor? Geef een toelichting.
Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe.
6b
Bent u op dit moment privé of zakelijk betrokken bij enige procedure die kan leiden tot het opleggen van een fiscale vergrijpboete?
Nee
Ja
4
Vermeld de stand van zaken. Kruis aan wat van 
toepassing is.
Ik heb het voornemen tot oplegging vergrijpboete gekregen.
Ik heb bezwaar aangetekend.
Ik ben in beroep gegaan.
Ik ben in hoger beroep gegaan.
Ik ben in cassatie gegaan.
4
Geef een toelichting.
6c
Zijn er overige feiten en omstandigheden op fiscaal bestuursrechtelijk gebied, die voor het betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn?   
Voorbeelden hiervan zijn: het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een (lopend) onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes.                                 
Nee
Ja
4
Vermeld om welke feiten het gaat.
7
Overige antecedenten
7a
Bent u aangesloten (geweest) bij een beroepsorganisatie?
Nee
Ja
4
Vermeld hieronder de gegevens.
Naam beroepsorganistatie(s)
7b
Zijn er in het verleden tuchtrechtelijke, disciplinaire of hiermee vergelijkbare maatregelen tegen u getroffen door een beroepsorganisatie of zelfreguleringsinstituut?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan beroepsorganisaties voor accountants, actuarissen, advocaten, notarissen, artsen, belastingadviseurs etc. Een voorbeeld van een zelfreguleringsinstituut is Dutch Securities Institute (DSI)
Nee
Ja
4
Vermeld de maatregel(en), welke organisatie de 
maatregel(en) heeft getroffen, wanneer én wat de
reden was.
7c
Heeft u in het verleden een conflict gehad met een werkgever dat heeft geleid tot arbeidsrechtelijke sancties zoals een schriftelijke waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag?
Nee
4
Ga verder met vraag 8.
Ja
4
Vermeld hieronder de naam van de werkgever en licht toe welke sanctie is opgelegd en op grond waarvan.
Naam van de werkgever
Geef een toelichting.
Als u dit formulier invult in het kader van de Wta, hoeft u vraag 8a niet te beantwoorden.
8
Overige vragen
8a
Heeft u een financiële relatie met de onderneming waarbij u een functie of positie verkrijgt, anders dan rechtstreeks voortvloeiend uit die functie of positie?
Bijvoorbeeld een persoonlijke lening.
Nee
Ja
4
Licht toe waar deze uit bestaat
8b
Zijn er andere feiten en/of omstandig-heden die voor dit betrouwbaarheids-onderzoek van belang kunnen zijn?
Denk hierbij ook aan uitspraken van de Ondernemingskamer en  het Kifid. 
Nee
Ja
4
Vermeld de feiten en/of omstandigheden.
9
Ondertekening en verzending
11a
 
Print het formulier, onderteken het zelf en laat het ondertekenen door een (zo nodig twee) tekeningsbevoegde(n) van de onderneming. De onderneming stuurt het formulier vervolgens met bijlagen naar:
 
De Nederlandsche Bank
Expertisecentrum Toetsingen
Postbus 98
1000 AB Amsterdam 
 
 
Gelieve het formulier ook elektronisch te verzenden door op “Verzend formulier” te klikken.
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Toelichting bij de vragen
Vragen 3 t/m 8
De vragen naar overige feiten en omstandigheden bij de respectieve antecedenten dienen ruim te worden opgevat. 
De lijst met voorbeelden is dus niet uitputtend.
Vraag 6
Het gaat bij deze vraag om procedures die bestuursrechtelijk zijn of worden afgedaan door de Nederlandse Belastingdienst. Het gaat hier om feiten waarbij de Belastingdienst een vergrijpboete oplegt op basis van één of meer van de hieronder opgesomde strafbare feiten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Tussen haakjes worden de artikelen genoemd: 
• opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen
(67d);
• het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te
wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (67e);
• het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of
inhoudingsplichtige te wijten dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (67f).
Toelichting op begrippen
Te toetsen persoon: de persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een bank of verzekeraar met zetel in Nederland, een leidinggevende functie vervult direct onder het echelon van de beleidsbepalers en verantwoordelijk is voor natuurlijke personen van wie de werkzaamheden het risico van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden. Voor de omschrijving van deze categorie te toetsen personen zie ook de Wijzigingswet financiële markten 2015 op de website van de overheid (www.overheid.nl) of de website van DNB (www.toezicht.dnb.nl).
 
Amvb c.q. beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing: de algemene maatregel van bestuur (amvb) c.q. beleidsregel bevat afspraken over het beoordelen van personen die ingevolge enige financiële toezichtswet dienen te worden getoetst op betrouwbaarheid. De amvb en beleidsregel zijn te vinden op de website van DNB (www.toezicht.dnb.nl).
 
Onderneming: bij DNB of de AFM onder toezicht staande banken, verzekeraars, financiële holdings, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings.
Toelichting bijlage
Curriculum vitae van de te toetsen persoon:
In het CV moet zijn opgenomen: 
·         opleidingen en relevante cursussen (naam en plaats van onderwijsinstellingen, soort opleiding, jaartallen, diploma's/certificaten); 
·         werkervaring (statutaire naam en plaats van de onderneming, functie, periode). Bij voorkeur met een omschrijving van taken en bevoegdheden;
·         alle nevenfuncties (zowel betaald als onbetaald, met vermelding van statutaire naam en plaats van de onderneming, functie of aandachtsgebied, zeggenschap of (mede)verantwoordelijkheid voor het beleid en de gemiddelde wekelijkse of maandelijkse tijdsbesteding per nevenfunctie).
De procedure
Hoe verloopt de procedure?
U vult zelf het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek tweede echelon in. De onderneming stuurt het formulier tezamen met uw curriculum vitae, een kopie van uw identiteitsbewijs, het resultaat van de betrouwbaarheidstoets gedaan door de onderneming en eventuele andere bijlagen naar ons toe. Na ontvangst van het formulier sturen wij de onderneming een ontvangstbevestiging. Het onderzoek start pas als het formulier juist en volledig is ingevuld en door DNB is ontvangen.
Zodra het onderzoek is afgerond, krijgt de onderneming schriftelijk bericht over ons besluit; u krijgt daarvan een kopie. Indien ons oordeel over de betrouwbaarheid negatief is, zal de onderneming op de hoogte worden gesteld van een voorgenomen besluit. U en de onderneming worden dan in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen (art 4:7 en 4:8 Awb). Als deze niet leiden tot een ander oordeel dan krijgt u een afwijzende beschikking, waartegen u bezwaar bij de
toezichthouder en vervolgens (hoger) beroep bij de rechter
kunt aantekenen (art 7:1 Awb).
Hoe voeren wij het onderzoek uit?
Om te onderzoeken of u betrokken bent geweest bij strafbare feiten, sturen wij uw gegevens naar de Landelijk Officier van Justitie en de Belastingdienst. Wij kunnen ook informatie inwinnen bij financiële toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in het buitenland. 
 
Opvragen informatie 
Als het nodig is, nemen wij contact met u op voor aanvullende informatie. In sommige gevallen nemen wij contact op met personen als wij weten of vermoeden dat zij ons belangrijke informatie over u kunnen geven. Wij stellen u hiervan vooraf op de hoogte. Indien de onderneming of u zelf ons niet tijdig van de benodigde informatie voorziet, kan de toezichthouder oordelen dat er sprake is van een ontoereikende aanvraag zoals bedoeld in artikel 4:5, lid 1, Awb, en beslissen de aanvraag niet (verder) te behandelen.
 
Wat doen we met uw gegevens? 
DNB verwerkt de door u verstrekte informatie voor uw toetsing. Persoonlijke antecedenten worden van iedere bestuurder bijgehouden in een register. Dit gebeurt in het kader van lopend toezicht. Het doel is om bij een wijziging in antecedenten of relevante feiten en omstandigheden te kunnen beoordelen of er een redelijke aanleiding is om tot een hertoetsing over te gaan. Een patroon van gedragingen kan hierdoor bijvoorbeeld tijdig worden opgemerkt. De categorieën van antecedenten zijn nader gedefinieerd in de artikelen 6 – 9 Bpr.Met uw persoonlijke gegevens wordt uiterst zorgvuldig omgegaan door DNB. Op deze verwerking zijn de rechten en plichten van de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze informatie is voor derden niet toegankelijk of opvraagbaar. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om uitwisseling tussen DNB, AFM, een strafrechtelijke autoriteit, een buitenlandse financiële toezichthouder en de ECB.
Hoe lang duurt het onderzoek?
 Mee informatie over de termijnen is te vinden op de website van DNB (www.toezicht.dnb.nl)
Herhaling van het onderzoek
U hoeft het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek in principe slechts eenmalig in te vullen. Dit betekent niet dat u maar eenmaal kan worden getoetst op betrouwbaarheid. Indien er bijvoorbeeld aanleiding is te veronderstellen dat er zich sinds de betrouwbaarheidstoetsing wijzigingen ten aanzien van uw betrouwbaarheid hebben voorgedaan, kunnen wij het betrouwbaarheidsonderzoek opnieuw uitvoeren aan de hand van de gegevens die wij al van u hebben of u verzoeken het formulier nogmaals in te vullen en aan ons toe te zenden. 
Wijzigingen doorgeven
De onderneming is wettelijk verplicht wijzigingen in de antecedenten van getoetste personen direct door te geven aan de toezichthouder. Te toetsen personen moeten antecedenten uit de persoonlijke levenssfeer melden aan de onderneming. Vervolgens moet de onderneming deze direct melden aan de toezichthouder. Het niet melden van antecedenten of andere relevante feiten en omstandigheden voor de geschiktheid en betrouwbaarheid kunnen voor de betrokken persoon een nieuw antecedent opleveren. DNB hecht sterk aan transparantie naar de toezichthouder. Wijzigingen in antecedenten of relevante feiten en omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een hertoetsing, vooral als deze niet tijdig zijn gemeld.
 
Leges 
DNB brengt op basis van de Wet bekostiging financieel toezicht leges in rekening voor uw aanvraag.Leges worden in rekening gebracht in drie gevallen:• wanneer een beslissing volgt op de door u ingediende aanvraag;
• wanneer de aanvraag wordt ingetrokken;• wanneer een aanvraag onvolledig is en niet wordt gecompleteerd binnen een door DNB of AFM gestelde termijn.Daarom vragen wij u de aanvraag volledig in te vullen en ook om uw medewerking te verlenen indien DNB of AFM om aanvullende informatie vraagt.
 
Heeft u vragen? 
Meer informatie over de toetsingen vindt u op de websites van DNB (www.toezicht.dnb.nl).Vindt u daar geen antwoord op uw vraag, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen met of mailen naar:
DNB: Informatiedesk: 0800 020 1068 (gratis).          toetsing.tweedeechelon@dnb.nl 
Bert de Boer
05-02-2015
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