


Toelichting
bij aanvraagformulier voor een verklaring van 
geen bezwaar voor een handeling door banken

In deze toelichting leest u waar DNB op let bij de beoordeling van uw aanvraag voor een 

verklaring van geen bezwaar voor een handeling door banken met zetel in Nederland.
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1 Gekwalificeerde deelneming in 
een bank, beleggingsonderneming 
of verzekeraar gevestigd in een 
niet-lidstaat of in een financiële 
instelling zonder verklaring van 
ondertoezichtstelling
1.1 Inleiding 

U heeft een vvgb nodig indien u een gekwalifi ceerde deelneming wil verwerven of vergroten in 

een bank, beleggingsonderneming of verzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is of 

in een financiële onderneming waaraan geen verklaring van ondertoezicht stelling is verleend. 

In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de verschillende begrippen uit het aanvraagformulier 

en de te verstrekken informatie. Mocht u ondanks de toelichting nog vragen hebben over het 

aanvraagformulier en/of de te verstrekken informatie, neemt u dan contact op met DNB. 

De eerste drie vragen op het aanvraagformulier moeten met ‘ja’ worden beantwoord om de 

vvgb aan te kunnen vragen. Mocht het antwoord op één of meer van deze drie vragen ‘nee’ zijn, 

dan heeft uw bank geen vvgb nodig. U hoeft het aanvraagformulier dan niet verder in te vullen. 

Wij adviseren u in dat geval nog eens goed naar de voorwaarden te kijken. Neemt u bij twijfel 

contact op met DNB. 

1.2 Gekwalificeerde deelneming

Uw bank dient een vvgb aan te vragen indien sprake is van een gekwalificeerde deelneming. 

Onder een gekwalificeerde deelneming wordt verstaan een deelneming die voldoet aan een of 

meer van de volgende voorwaarden: 

 ▪ U verkrijgt een rechtstreeks of middellijk (indirect) belang van ten minste 10% in het 

geplaatste kapitaal van een onderneming.

 ▪ U kunt rechtstreeks of middellijk ten minste 10% van de stemrechten in een onderneming 

uitoefenen. 

 ▪ U kunt rechtstreeks of middellijk een daarmee vergelijkbare zeggenschap uitoefenen.

De bedoelde zeggenschap kan bijvoorbeeld bestaan uit bijzondere rechten ten aanzien van 

benoeming, ontslag of schorsing van het bestuur of van de raad van commissarissen van de 

onderneming. Bij het bepalen van het aantal stem rechten dat iemand in een onderneming 

heeft, rekenen wij ook mee de stemmen waar over hij beschikt of geacht wordt te beschikken. 

U kunt daarbij denken aan de volgende situaties: uw bank kan de stemmen van een derde 

uitbrengen op basis van een overeenkomst met daarin een duur zaam gemeenschappelijk 

beleid in het uitbrengen van stemmen of uw bank heeft een gecontroleerde onderneming die 

stemmen kan uitbrengen.

Let op! Onder gekwalificeerde deelneming worden in dit verband niet begrepen de 

stemrechten op aandelen die uw bank kan uitoefenen op grond van een verkregen pandrecht 

op de aandelen en de stemrechten op aandelen die bewaarnemers van aandelen niet naar 

eigen goeddunken kunnen uitbrengen. 
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71.5 De 1%-drempel

Een vvgb is voor de bank alleen verplicht indien de ‘1%-drempel’ wordt overschreden. Met 

de 1%-drempel wordt bedoeld dat het balanstotaal van de bank, beleggingsonderneming, 

verzekeraar of financiële instelling waarin de gekwalificeerde deelneming wordt beoogd, 

ten tijde van de verwerving of vergroting méér bedraagt dan 1% van het geconsolideerde 

balanstotaal van uw bank. Wij vragen u bij uw aanvraag aan te geven of deze 1%-drempel 

wordt overschreden.

Als deze drempel bij de deelneming niet wordt overschreden heeft uw bank dus geen vvgb 

nodig. 

1.6 Vvgb voor gefixeerd percentage, een bandbreedte vvgb of een 
paraplu-vvgb

Bij het aanvragen van de vvgb dient uw bank aan te geven voor welk percentage u de 

gekwalificeerde deelneming wil verwerven of tot welk percentage u deze wil vergroten. U heeft 

hierbij de keuze tussen een vvgb met een gefixeerd (vast) percentage of een vvgb met een 

bandbreedte. Kiest u voor een bandbreedte-vvgb, dan kan uw belang in de deelneming binnen 

die bandbreedte fluctueren zonder dat daarvoor een nieuwe of gewijzigde vvgb nodig is. 

Er zijn bandbreedtes met een bovengrens van 20%, 33%, 50% of 100%. Kiest u voor een 

bandbreedte-vvgb, geeft u dan de bandbreedte aan die overeenkomt met de concreet 

voorgenomen deelneming. Het gaat hierbij dus niet om een eventuele vergroting van uw 

deelneming verder in de toekomst.

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een paraplu-vvgb aan te vragen. Een paraplu-vvgb 

betekent dat de vvgb niet alleen betrekking heeft op de gekwalificeerde deelneming in 

de bank, beleggingsonderneming, verzekeraar of financiële instelling waarin uw bank een 

gekwalificeerde deelneming wenst te verwerven, maar ook op de indirect verworven en nog te 

verwerven deelnemingen van de onderneming of instelling. Indien u kiest voor een paraplu-vvgb, 

dan verzoeken wij u een opgave mee te sturen van de huidige middellijke deelnemingen die via 

de bank, beleggingsonderneming, verzekeraar of financiële instelling worden verworven.
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92.1 Inleiding

Uw bank heeft een vvgb nodig indien u een gekwalificeerde deelneming wilt verwerven of 

vergroten in een niet-financiële onderneming. Een ‘niet-financiële onderneming’ is iedere 

onderneming, die niet een bank, een beleggings onderneming of een verzekeraar is of wat in de 

wet onder een ‘financiële instelling’ wordt verstaan. 

In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de verschillende begrippen uit het aanvraagformulier 

dat op deze vvgb-aanvraag van toepassing is. Mocht u ondanks de toelichting nog met vragen 

zitten, neemt u dan contact op met DNB. 

De eerste drie vragen zal u met ‘ja’ moeten beantwoorden. Indien u bij één of meer van deze 

vragen ‘nee’ invult, dan heeft uw bank geen vvgb nodig. U hoeft het aanvraagformulier dan niet 

verder in te vullen. Wij adviseren u in dat geval nog eens goed naar de voorwaarden te kijken. 

Neemt u bij twijfel contact op met DNB. 

2.2 Gekwalificeerde deelneming

Uw bank dient een vvgb aan te vragen indien sprake is van een gekwalificeerde deelneming. 

Onder een gekwalificeerde deelneming wordt verstaan een deelneming die voldoet aan een of 

meer van de volgende voorwaarden: 

 ▪ U verkrijgt een rechtstreeks of middellijk (indirect) belang van ten minste 10% in het 

geplaatste kapitaal van een onderneming.

 ▪ U kunt rechtstreeks of middellijk ten minste 10% van de stemrechten in een onderneming 

uitoefenen. 

 ▪ U kunt rechtstreeks of middellijk een daarmee vergelijkbare zeggenschap uitoefenen.

De bedoelde zeggenschap kan bijvoorbeeld bestaan uit bijzondere rechten ten aanzien van 

benoeming, ontslag of schorsing van het bestuur of van de raad van commissarissen van de 

onderneming. Bij het bepalen van het aantal stemrechten dat iemand in een onderneming 

heeft, rekenen wij ook mee de stemmen waar over hij beschikt of geacht wordt te beschikken. 

U kunt daarbij denken aan de volgende situaties: uw bank kan de stemmen van een derde 

uitbrengen op basis van een overeenkomst met daarin een duurzaam gemeenschappelijk 

beleid in het uitbrengen van stemmen of uw bank heeft een gecontroleerde onderneming die 

stemmen kan uitbrengen.

Let op! Onder gekwalificeerde deelneming worden in dit verband niet begrepen de 

stemrechten op aandelen die uw bank kan uitoefenen op grond van een verkregen pandrecht 

op de aandelen en de stemrechten op aandelen die bewaarnemers van aandelen niet naar 

eigen goeddunken kunnen uitbrengen.

2 Gekwalificeerde 
deelneming in een niet-
financiële onderneming
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112.5 Toelichting op overweging delneming

Wij verzoeken u een nadere toelichting te geven op de overweging van uw bank om de 

gekwalificeerde deelneming te verwerven of te vergroten. Het gaat erom dat u in de toelichting 

uitlegt wat de motivatie is van uw bank om deze deelneming te verwerven of te vergroten. 

U geeft daarbij aan in hoeverre de activiteiten van de deelneming passen in de business case 

van uw bank. Beperkt u zich daarbij niet tot de korte termijn, maar geeft u tevens weer wat 

hierin de langetermijnvisie van uw bank is en betrek hierin zowel de economische als de 

financiële aspecten.

Uw bank dient voorts aan te geven welke risico’s zijn gesignaleerd en op welke wijze deze 

risico’s zijn gemitigeerd. 

Ook licht u toe op welke wijze uw bank de deel neming financiert, almede de financiële 

consequenties van de deelneming voor uw bank op de korte en lange termijn. 

Wij wijzen erop dat het van geval tot geval kan verschillen welke informatie u precies moet 

verstrekken om DNB in staat te stellen uw aan vraag inhoudelijk te beoordelen. De toelichting 

zal in ieder geval moeten ingaan op de aspecten die wij hierboven hebben aangegeven. 

Wij adviseren u vooraf contact op te nemen met DNB over de inhoud van de toelichting. 

Mocht DNB naar aanleiding van de toelichting nog vragen hebben over uw vvgb-aanvraag, 

dan kunnen wij contact met u opnemen.

Voor een uitgebreide toelichting op de procedure van de vvgb-aanvraag, zoals de 

doorlooptijden en de kosten, verwijzen wij u naar de informatie op Open Boek Toezicht. 

2.6 Overige vragen 

Limieten CRR 

Onder ‘overige vragen’ zijn een drietal vragen opgenomen die betrekking hebben op de limieten 

die zijn vastgelegd in de Verordening betreffende prudentiële vereisten voor krediet instellingen 

en beleggingsondernemingen (“de CRR”) aan deelnemingen in niet-financiële instellingen. 

De CRR stelt de volgende twee limieten:

1. De waarde van de deelneming mag niet groter zijn dan 15% van het in aanmerking komende 

kapitaal van uw bank.

2. De totale waarde van gekwalificeerde deel nemingen in niet-financiële ondernemingen mag 

niet groter zijn dan 60% van het in aanmerking komende kapitaal van uw bank. 

Het antwoord op de eerste drie vragen (over gekwalificeerde deelneming en bovengenoemde 

waarden) is relevant voor de vraag of de door u verzochte vvgb kan worden verleend. 
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133.1 Inleiding 

Uw bank heeft een vvgb nodig indien uw bank voornemens is de activa en/of passiva over te nemen 

van een andere onderneming of instelling. Er is dan geen sprake van een juridische fusie, maar enkel 

van een activa/passiva-transactie. De transactie kan een overname zijn van het geheel aan activa/

passiva maar ook een gedeeltelijke overname waarbij een belangrijk deel van de activa en/of 

passiva overgaan van eigenaar. De overname kan rechtstreeks of middellijk (indirect) geschieden. 

In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de verschillende begrippen uit het aanvraagformulier 

dat op deze vvgb-aanvraag van toepassing is. 

3.2 De 1%-drempel

Een vvgb is voor de bank alleen verplicht indien de ‘1%-drempel’ wordt overschreden. Met de 

1%-drempel wordt bedoeld dat het totaalbedrag van de over te nemen activa of van de over 

te nemen passiva méér bedraagt dan 1% van het geconsolideerde balanstotaal van uw bank. 

Wij vragen u bij uw aanvraag aan te geven of deze 1%-drempel wordt overschreden.

Als dit bedrag niet hoger is dan 1% van het geconsolideerde balanstotaal van uw bank is geen 

vvgb nodig voor de overname van activa en/of passiva.

3.3 Toelichting

Wij verzoeken u een nadere toelichting te geven op de overweging van uw bank om de activa 

en/of passiva over te nemen. Het gaat erom dat u in uw toelichting uitlegt wat de motivatie is 

van de bank voor de betreffende overname van activa en/of passiva. U geeft daarbij aan welke 

activa en/of passiva uw bank wilt overnemen en de wijze waarop deze activa en passiva in uw 

organisatie worden ingebed. Ook licht u toe op welke wijze uw bank de overname financiert. 

Uw bank dient voorts aan te geven welke risico’s zijn gesignaleerd en op welke wijze deze 

risico’s zijn gemitigeerd. 

Wij wijzen erop dat het van geval tot geval kan verschillen welke informatie u precies moet 

verstrekken om DNB in staat te stellen uw aanvraag inhoudelijk te beoordelen. De toe lichting 

zal in ieder geval moeten ingaan op de aspecten die wij hierboven hebben aangegeven. 

Wij adviseren u vooraf contact op te nemen met DNB over de inhoud van de toelichting. 

Mocht DNB naar aanleiding van de toelichting nog vragen hebben over uw vvgb-aanvraag, 

dan kunnen wij contact met u opnemen.

Voor een uitgebreide toelichting op de procedure van de vvgb-aanvraag, zoals de 

doorlooptijden en de kosten, verwijzen wij u naar de informatie op Open Boek Toezicht.

3 Een gehele of 
gedeeltelijke overname 
van activa en/of passiva
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15Mocht DNB naar aanleiding van de toelichting nog vragen hebben over uw vvgb-aanvraag, 

dan kunnen wij contact met u opnemen.

Voor een uitgebreide toelichting op de procedure van de vvgb-aanvraag, zoals de 

doorlooptijden en de kosten, verwijzen wij u naar de informatie op Open Boek Toezicht. 
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176.1 Inleiding 

Uw bank heeft een vvgb nodig indien een beherend vennoot toetreedt tot uw bank. 

Deze bepaling is alleen van toepassing op banken die een commanditaire vennootschap vormen. 

Een beherend vennoot is naast economisch gerechtigde tot een bepaalde winstdeling in de 

bank ook belast met het (dagelijks) beheer van de bank. Een vennoot in een commanditaire 

vennootschap is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

6.2 Toelichting

Wij verzoeken u nader toe te lichten waarom de beherend vennoot toetreedt. Daarnaast 

vragen wij de eventuele rechten en kapitaalinbreng van de beherend vennoot te beschrijven. 

Gelet op het zeer specifieke karakter van deze bepaling adviseren wij u om in voorkomend 

geval altijd vooraf contact met DNB op te nemen over de te verstrekken informatie.

6 Toetreding beherend 
vennoot




