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Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar 
ten behoeve van een bank met zetel in Nederland voor het aangaan van een fusie met een 
andere onderneming of instelling 

Artikel 3:96, eerste lid, onderdeel d, Wet op het financieel toezicht (Wft) 

Dit formulier dient te worden gebruikt door een bank met zetel in Nederland die voornemens 
is een fusie aan te gaan met een andere onderneming of instelling voor zover het balanstotaal 
van de onderneming of instelling waarmee de fusie wordt aangegaan meer bedraagt dan 1% 
van het geconsolideerde balanstotaal van de bank.

Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders 
zouden moeten worden beantwoord, dient u uit eigen beweging en onverwijld aan 
De Nederlandsche Bank (DNB) mede te delen. 

Expertisecentrum markttoegang

1  Onderneming

Naam van de bank

Contactpersoon

Afdeling

Telefoonnummer contactpersoon

Faxnummer contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Postadres van de bank

2  Fusiepartner 

Naam fusiepartner

Adresgegevens fusiepartner

Korte beschrijving activiteiten 
fusiepartner

3   Toelichting

Wij verzoeken u om hier een toelichting te geven op uw overweging om over te gaan tot het aangaan van een fusie met de 
fusiepartner als bedoeld onder 2. In het kader van uw aanvraag kunnen wij u om nadere gegevens en bescheiden verzoeken.
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4   Gegevens ten aanzien van de 1 procentnorm uit artikel 3:96, eerste lid, onderdeel d, Wft

Geconsolideerd balanstotaal van de bank voor  
de fusie

Balanstotaal van fusiepartner als percentage van  
het geconsolideerde balanstotaal van de bank 

5   Leges 

Gegevens van de persoon aan wie de factuur in het kader van de behandeling van deze aanvraag kan worden gezonden: 

Naam contactpersoon

Naam rechtspersoon

Postadres 

Email contactpersoon 

6   Ondertekening door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en kennis te hebben genomen van bovengenoemde mededeling over eventuele tussentijdse 
wijzigingen in de beantwoording van dit vragenformulier.  

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en eventuele bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 

Datum Datum 

Plaats Plaats

Naam Naam 

Functie Functie

Handtekening  Handtekening

Banken kunnen over dit onderwerp contact opnemen met hun contactpersoon (toezichthouder) binnen DNB.

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van eventuele bijlagen, sturen naar:  
De Nederlandsche Bank n.v., Expertisecentrum markttoegang, Postbus 98, 1000 ab Amsterdam.  
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