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Veelgestelde vragen over de 
vragenlijst ‘Opgave maatstaf en Wwft 
2019’ 
 
 

Voor vragen ten aanzien van de opgave maatstaf: zie ‘Toelichting definitie maatstaf voor adviseurs en 

bemiddelaars (2019)’, beschikbaar via deze link. 

 

Voor vragen die niet in deze lijst staan, kunt u terecht bij het ondernemersloket op werkdagen 

van 10 tot 17 uur. Telefoon: 0800-6800 680 (gratis) of via: ondernemersloket@afm.nl.   

 
 
 
 
Versie 26 maart 2019 

  

http://www.afm.nl/vragenlijst-maatstaf-wwft
https://www.afm.nl/~/profmedia/files/afm/toezicht-heffingen/toelichting-opgave-maatstaf-ab.pd
mailto:ondernemersloket@afm.nl


 

2 
www.afm.nl/vragenlijst-maatstaf-wwft 

Inhoudsopgave 

 
Waarom vraagt de AFM deze informatie op? ....................................................................................... 3 

1. Voorbereiding ............................................................................................................................3 
Kan ik me voorbereiden op het invullen? ............................................................................................. 3 

2. Toegang tot de vragenlijst en inlogcodes .....................................................................................3 
Hoe krijg ik toegang tot de vragenlijst? ................................................................................................ 3 

Ik ben mijn inlogcode voor de vragenlijst kwijt. Wat moet ik doen? .................................................... 3 

3. Invullen van de vragenlijst ..........................................................................................................3 
Hoelang heb ik de tijd om de vragenlijst in te vullen? .......................................................................... 3 

Is het invullen van de vragenlijst verplicht? .......................................................................................... 3 

Ik heb een vraag verkeerd ingevuld. Kan ik dat nog veranderen? ........................................................ 3 

Hoe kan ik mijn gegevens tussentijds opslaan? .................................................................................... 4 

Hoor ik als collectieve vergunninghouder alle cijfers van alle bedrijfsonderdelen van mijn 
aangesloten ondernemingen bij elkaar op te tellen? ........................................................................... 4 

Ik ga stoppen met mijn bedrijf. Moet ik deze vragenlijst nog invullen? ............................................... 4 

Ik heb mijn vergunning ingetrokken en krijg toch deze brief. Hoe kan dat? ........................................ 4 

Mijn onderneming heeft recent een rechtsvormwijziging ondergaan, en nu krijg ik voor mijn ‘oude’ 
onderneming nog deze vragenlijst. Wat nu? ........................................................................................ 4 

4. Versturen van de vragenlijst .......................................................................................................5 
Kan ik de ingevulde vragenlijst ook printen? ........................................................................................ 5 

Ik heb de vragenlijst geprint maar nog niet verstuurd. Na het openen van de digitale versie staat de 
vragenlijst niet meer open. Wat nu? .................................................................................................... 5 

Kan ik de vragenlijst alleen digitaal versturen?..................................................................................... 5 

5. Informatie is verzonden. En nu? ..................................................................................................5 
Ontvang ik een bevestiging na het verzenden van de vragenlijst? ....................................................... 5 

Ik heb de vragenlijst ingevuld en verzonden. Wat gaat er nu gebeuren? ............................................ 5 

Ontvang ik een algemene terugkoppeling? .......................................................................................... 5 

 

  

http://www.afm.nl/vragenlijst-maatstaf-wwft


 

3 
www.afm.nl/vragenlijst-maatstaf-wwft 

Waarom vraagt de AFM deze informatie op? 

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wwft. De AFM houdt dit toezicht op een risicogebaseerde wijze. 

Daarom zal de AFM de aangeleverde informatie gebruiken om een risicoprofiel van de financiële dienstverleners 

op te stellen. Onder meer deze risicoprofielen zullen dienen als input voor het Wwft- toezichtplan en de selectie 

van de te onderzoeken instellingen. 

1. Voorbereiding 

Kan ik me voorbereiden op het invullen?  

Op de website van de AFM (https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/kosten-tz/opgave-heffingsmaatstaf/adviseurs-

bemiddelaars) vindt u een printversie van de vragenlijst. Hiermee kunt u zich voorbereiden op het invullen van de 

vragenlijst.  

2. Toegang tot de vragenlijst en inlogcodes 

Hoe krijg ik toegang tot de vragenlijst? 

In de aankondigingsbrief die u heeft ontvangen staat een link waarmee u naar het inlogscherm gaat. U logt 

vervolgens in met de gegevens die u per brief heeft ontvangen.  

Ik ben mijn inlogcode voor de vragenlijst kwijt. Wat moet ik doen? 

Wanneer u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt bent, dan is het noodzakelijk dat de beleidsbepaler 

telefonisch contact opneemt met het Ondernemersloket van de AFM. De AFM zal de beleidsbepaler dan van de 

gevraagde gegevens voorzien. 

Let op: alleen de beleidsbepaler van uw onderneming kan de inloggegevens bij het Ondernemersloket opvragen. 

Het Ondernemersloket is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur via tel. 0800 - 6800 680. 

3. Invullen van de vragenlijst 

Hoelang heb ik de tijd om de vragenlijst in te vullen?  

De exacte data staan in de brieven die u heeft ontvangen van de AFM. U heeft ruim twee weken de tijd om de 

vragenlijst in te vullen. 

Is het invullen van de vragenlijst verplicht? 

Ja, u bent verplicht om antwoord te geven op de Wwft-vragen uit de vragenlijst.  

Ik heb een vraag verkeerd ingevuld. Kan ik dat nog veranderen? 

Tijdens het invullen van het vragenlijst is het mogelijk om gegevens te veranderen. Zodra de vragenlijst aan de 

AFM is verzonden, is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Wanneer u aan het begin van de 
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vragenlijst iets verandert, kan dat consequenties hebben voor de vragen, die verder nog aan u gesteld worden. Wij 

raden u aan de vragenlijst dan via ‘volgende’ verder door te lopen, en zo nodig nog vragen te beantwoorden of te 

corrigeren. Indien u de vragenlijst reeds naar de AFM heeft verzonden maar alsnog een wijziging wil doorvoeren 

kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. 

Hoe kan ik mijn gegevens tussentijds opslaan? 

U kunt de vragenlijst in meerdere sessies invullen, het hoeft dus niet in één keer. Bewaar de inloggegevens daarom 

zorgvuldig! De ingevulde antwoorden op een pagina worden bewaard zodra u op ‘Verder’ klikt (naar een volgende 

pagina gaat). Antwoorden op een pagina worden niet opgeslagen indien u de browsersessie beëindigt. 

Hoor ik als collectieve vergunninghouder alle cijfers van alle bedrijfsonderdelen van mijn 
aangesloten ondernemingen bij elkaar op te tellen? 

Indien uw onderneming in het bezit is van een collectieve vergunning is uw onderneming tevens verantwoordelijk 

voor de verstrekking van waarheidsgetrouwe gegevens van de aangesloten instellingen bij uw onderneming. Deze 

gegevens kunt u, waar relevant, meenemen bij het beantwoorden van de vragenlijst. 

Ik ga stoppen met mijn bedrijf. Moet ik deze vragenlijst nog invullen? 

Ja, ook als uw onderneming gaat stoppen is de maatstafwaarde nodig. De Wwft-vragen dient u de vragenlijst in te 

vullen voor zover dit mogelijk is. Bij veel vragen kunt u de nog bestaande activiteiten als uitgangspunt nemen. In 

het laatste invulveld kunt u als opmerking vermelden dat uw instelling niet meer actief is. 

Ik heb mijn vergunning ingetrokken en krijg toch deze brief. Hoe kan dat? 

U kunt dit in de Vragenlijst aangeven bij vraag 2c. U hoeft dan alleen de vragen inzake de uitvraag maatstaf voor de 

bijdrage in de toezichtskosten in te vullen. U bent namelijk over de periode dat uw vergunning nog van kracht was, 

nog een bijdrage doorlopend toezicht verschuldigd. De vragenlijst slaat automatisch de andere, voor uw 

onderneming niet meer relevante, vragen over.  

Mijn onderneming heeft recent een rechtsvormwijziging ondergaan, en nu krijg ik voor mijn 
‘oude’ onderneming nog deze vragenlijst. Wat nu? 

U kunt dit in de Vragenlijst aangeven bij vraag 2c. U hoeft dan alleen de vragen inzake de uitvraag maatstaf voor de 

bijdrage in de toezichtskosten in te vullen. U bent namelijk over de periode dat uw vergunning nog van kracht was, 

nog een bijdrage doorlopend toezicht verschuldigd. De vragenlijst slaat automatisch de andere, voor uw 

onderneming niet meer relevante, vragen over.  
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4. Versturen van de vragenlijst 

Kan ik de ingevulde vragenlijst ook printen? 

Wanneer u de digitale vragenlijst heeft ingevuld kunt u - voordat u de vragenlijst verzendt - de ingevulde 

vragenlijst downloaden en printen. Zodra u de vragenlijst heeft verzonden kan er geen pdf van de ingevulde 

vragenlijst meer worden gedownload. De AFM raadt u aan om een geprinte vragenlijst voor uw eigen administratie 

te bewaren.  

Ik heb de vragenlijst geprint maar nog niet verstuurd. Na het openen van de digitale versie staat 
de vragenlijst niet meer open. Wat nu?   

Als u de digitale versie van de vragenlijst langer dan 20 minuten open laat staan, sluit de online vragenlijst af. Uw 

antwoorden gaan niet verloren. Wanneer u opnieuw inlogt, kunt u alsnog de vragenlijst inzien, aanpassen en 

versturen. Als u uw gegevens toch niet meer kunt vinden, neem dan contact op met het Ondernemersloket.  

Kan ik de vragenlijst alleen digitaal versturen? 

Ja, u kunt de vragenlijst alleen digitaal aan de AFM versturen. U kunt de printversie gebruiken om u alvast voor te 

bereiden. U kunt de printversie niet naar de AFM sturen. Alleen digitale vragenlijsten worden in ontvangst 

genomen.  

5. Informatie is verzonden. En nu? 

Ontvang ik een bevestiging na het verzenden van de vragenlijst? 

U ontvangt binnen 48 uur nadat u de vragenlijst heeft verzonden een e-mail met een bevestiging van ontvangst.  

Ik heb de vragenlijst ingevuld en verzonden. Wat gaat er nu gebeuren? 

De AFM verwerkt uw gegevens en kan in geval van onduidelijkheid over de verstrekte informatie telefonisch 

contact met u opnemen.   

Ontvang ik een algemene terugkoppeling? 

U ontvangt geen algemene terugkoppeling. Wel ontvangt u na verzending van de vragenlijst een 

ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de contactpersoon. 
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