
Nadere invulling aan de eisen van betrouwbaarheid 

De toezichthouders, AFM en DNB, hebben in overleg met het Ministerie van Financiën nadere invulling 

gegeven aan de eisen van betrouwbaarheid. 

Dit is vastgelegd in de artikelen 6 tot en met 9 van het Besluit prudentiële regels Wft. In de onderdelen  

1 tot en met 6 van Bijlage A van dit Besluit staan de strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal 

bestuursrechtelijke en overige antecedenten c.q. gedragingen opgesomd die voor de toezichthouders in 

ieder geval een rol spelen bij de beoordeling. Onder het begrip ‘antecedenten’ vallen ook handelingen en 

voornemens.  

De lijst met antecedenten is, met uitzondering van de antecedenten genoemd in onderdeel 1 van Bijlage 

A, niet limitatief. Voor deze gedragingen geldt in beginsel dat de toezichthouders deze in hun 

oordeelsvorming betrekken. De toezichthouder houdt dan rekening met: 

- het onderlinge verband tussen de gedraging en de overige omstandigheden van het geval;  

- de belangen die de toezichtwet beschermt; en 

- de overige belangen van de financiële instelling en de betrokkene.             

Een kleine groep strafrechtelijke gedragingen (onderdeel 1 van Bijlage A) leidt voor de toezichthouders 

per definitie tot een onbetrouwbaarheidsoordeel. Dit wordt ook wel de ‘guillotinebepaling’ genoemd. Door 

de aard en ernst van dergelijke misdrijven, kunnen deze gedragingen op voorhand niet samengaan met 

de belangen die de toezichtwetgeving wil beschermen. De ‘guillotinebepaling’ geldt enkel voor 

strafrechtelijke veroordelingen, waarvan de onherroepelijke uitspraak minder dan acht jaar geleden is 

gedaan.  

Indien sprake is van strafbare feiten zoals vermeld in onderdeel 2 van Bijlage A, dan leidt dit niet per 

definitie tot een onbetrouwbaarheidsoordeel. De toezichthouders moeten zich een eigen oordeel vormen 

over de gedragingen die tot de strafzaak hebben geleid. Let er echter wel op dat niet alleen 

veroordelingen voor de toezichthouders van belang kunnen zijn, maar ook een transactie met het 

Openbaar Ministerie, een (voorwaardelijk) sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.  

Onderdeel 3 van Bijlage A bevat financiële omstandigheden die een indicatie geven over de 

betrouwbaarheid. De financiële antecedenten zijn onderverdeeld in privé en zakelijk. De privé financiële 

antecedenten hebben vooral betrekking op de persoonlijke financiële situatie. Financiële problemen 

kunnen een persoon kwetsbaar maken voor bijvoorbeeld belangenverstrengeling en malversaties. De 

zakelijke antecedenten geven een beeld over eventuele financiële problemen die zich hebben afgespeeld 

of afspelen bij een instelling waar u bestuurder, commissaris of (mede)beleidsbepaler was of bent. Ook 

hier geldt dat bepaalde financiële problemen een risico kunnen vormen voor de betrouwbaarheid. 

Ook de relatie met overheidsinstanties en toezichthouders kan een aanwijzing zijn voor de 

betrouwbaarheid. Onderdeel 4 van Bijlage A ziet hierop. Niet ieder verschil van mening met een 

toezichthouder leidt tot een onbetrouwbaarheidsoordeel. Wel kan de weigerachtigheid om gevolg te 

geven aan formele en rechtsgeldige besluiten van de toezichthouder leiden tot onbetrouwbaarheid. Ook 

de onjuiste invulling van het vragenformulier betrouwbaarheidstoetsing kan van belang zijn. Dat geldt 

zeker als bewust onjuiste of onvolledige informatie wordt gegeven.  

Onderdeel 5 van Bijlage A bevat de fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten. Voor de beoordeling is in 

ieder geval van belang: Betrokkene is een vergrijpboete opgelegd op basis van één of meer van de 



hieronder opgesomde strafbare feiten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tussen haakjes 

worden genoemd de artikelen: 

-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).    

    

Onderdeel 6 van Bijlage A bevat de rubriek ‘overige antecedenten’. Hieronder vallen bijvoorbeeld 

maatregelen die zijn opgelegd door het Dutch Securities Institute of door een beroepsorganisatie, zoals 

het Koninklijk NIVRA en de Orde van Advocaten. Ook conflicten met vorige werkgevers over de naleving 

van bijvoorbeeld gedragsregels vallen onder overige antecedenten. 

De artikelen 5 tot en met 9 van het Besluit prudentiële regels Wft geven ook aan op welke manier en 

door raadpleging van welke bronnen de toezichthouder tot zijn oordeel komt. De voor toetsing in 

aanmerking komende persoon, moet zelf door het invullen van het Formulier 

Betrouwbaarheidsonderzoek aan de toezichthouder kenbaar maken of sprake is van antecedenten. 

Tevens moet hij alle overige informatie over zijn verleden, die voor de toezichthouder van belang kan 

zijn, melden. Daarbij gaat het niet alleen om de antecedenten opgenomen in de regeling, maar om alle 

antecedenten. Uiteindelijk beoordeelt de toezichthouder de relevantie van bepaalde gedragingen. 


