Welke wijzigingen moet u direct doorgeven?
Wanneer zich wijzigingen voordoen in onderstaande gegevens moet u die direct aan de AFM melden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

naam1);
rechtsvorm2);
adres1);
de contactgegevens van de accountantsorganisatie, inclusief de naam van de
contactpersoon3);
internetadres (indien aanwezig);
van (mede)beleidsbepalers van de accountantsorganisatie:
o naam;
o zakelijk adres;
o lid toezichthoudend (of vergelijkbaar) orgaan van de accountantsorganisatie (indien
van toepassing);
o inschrijvingsnummer en naam beroepsorganisatie (indien van toepassing);
van alle natuurlijke personen die eigenaar/aandeelhouder van de accountantsorganisatie
zijn:
o naam;
o zakelijk adres;
van alle vennoten of maten (indien van toepassing):
o naam;
o zakelijk adres;
o woonplaats of vestigingsplaats;
van alle ingeschreven externe accountants:
o naam;
o inschrijvingsnummer beroepsorganisatie;
o werkzaam bij of verbonden aan de organisatie;
o naam en inschrijvingsnummer van andere toezichthoudende instanties (indien van
toepassing);
van alle vestigingen (indien van toepassing):
o naam;
o adres;
o vestigingsplaats;
van alle netwerkonderdelen (als de accountantsorganisatie deel uitmaakt van een netwerk
en er niet voor heeft gekozen om uitsluitend een verwijzing naar de plaats waar deze
informatie publiek toegankelijk is te melden aan de AFM):
o naam;
o adres;
o vestigingsplaats;

Welke wijzigingen moet u ten minste eenmaal per kwartaal doorgeven?
Wanneer zich wijzigingen voordoen in onderstaande gegevens moet u die ten minste eenmaal per
kwartaal melden:
1. beschrijving van de juridische en organisatorische structuur van de accountantsorganisatie4);
2. statuten of overeenkomsten waarin de juridische en organisatorische structuur van de
accountantsorganisatie zijn vastgelegd4);
3. inschrijvingsnummer handelsregister (indien van toepassing 4);
4. als de accountantsorganisatie deel uitmaakt van een netwerk:
o beschrijving van de juridische en organisatorische structuur van het netwerk 5);
o verwijzing naar de plaats waar de namen, adressen en vestigingsplaatsen van de
onderscheiden onderdelen van het netwerk, waaronder verbonden entiteiten,
publiek toegankelijk is;
5. als een externe accountant is ingeschreven in de registers van andere toezichthoudende
instanties:
o naam toezichthoudende instantie(s);
o inschrijvingsnummer (indien van toepassing);
6. bij inschrijving als auditkantoor of auditorganisatie van een derde land in de registers van
toezichthouders in landen behorend tot de EER:
o naam van de toezichthoudende instantie(s);
o inschrijvingsnummer (indien van toepassing);
7. bij inschrijving in de registers van toezichthouders in landen buiten de EER:
o naam van de toezichthoudende instantie(s);
o inschrijvingsnummer (indien van toepassing).

1)

Het doorgeven van wijzigingen in deze gegevens kan alleen via de Kamer van Koophandel. De AFM
verkrijgt deze registergegevens periodiek van de Kamer van Koophandel en verwerkt deze direct in
het openbaar register.
2)

Wijzigingen in de rechtsvorm van uw organisatie geeft u door met het formulier
rechtsvormwijziging.
3)

Wijzigingen in deze gegevens geeft u door via Mijn Loket.

4)

Wijzigingen in deze gegevens geeft u schriftelijk door aan de AFM.

5)

Wijzigingen in gegevens van bestaande netwerkonderdelen moet u doorgeven aan de Kamer van
Koophandel. Het aanmelden van nieuwe of afmelden van bestaande netwerkonderdelen moet u
doen via het Digitaal loket.

