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Geacht bestuur, 

 

Zoals u heeft gelezen in het informatieverzoek van 1 februari jl. van de Autoriteit Financiele Markten (AFM), 

ontvangt u in deze brief het wachtwoord dat u nodig heeft voor het aanleveren van de klachtenrapportage.  

 

U kunt vanaf dit moment uw klachtenrapportage uploaden in de online rapportageomgeving 

https://reporting.afm.nl/questionnaires/klachtenuitvraag. Hiermee voldoet u aan de jaarlijkse 

klachtenuitvraag onder aanbieders van verzekeringen (Klachtenuitvraag) van de AFM .  

 

U heeft uiterlijk tot en met 15 maart de tijd om uw klachtenrapportage te uploaden in de 

rapportageomgeving. Ook als uw onderneming geen klachten heeft ontvangen, dient u dit in de 

rapportageomgeving te registreren.  

 

Het invullen en uploaden van uw klachtenrapportage is verplicht. U dient alle ontvangen, afgesloten en nog 

openstaande klachten van uw onderneming uit 2020 te rapporteren in het vereiste format in de daarvoor 

beschikbaar gestelde online rapportageomgeving. De AFM is op grond van artikel 5:16 Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) en artikel 1:72 Wet op het financieel toezicht (Wft) bevoegd de informatie bij u op te 

vragen. U bent op grond van artikel 5:20 Awb verplicht om de klachtenuitvraag binnen de aangegeven 

termijn te vullen en te uploaden.  

 

Wachtwoord 

Om in te kunnen loggen op de online rapportageomgeving heeft u naast de reeds ontvangen 

gebruikersnaam een wachtwoord nodig.  

Uw wachtwoord is : <Wachtwoord> 
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Meer informatie 

Voor meer informatie verwijzen we naar de vooraankondigingsbrief, het informatieverzoek met uw 

gebruikersnaam en de antwoorden op de veelgestelde vragen op onze website 

https://www.afm.nl/klachtenuitvraag.  

 

Mocht u na het raadplegen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het 

Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar via e-mail: ondernemersloket@afm.nl. 

 
Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

drs. R.E.P. van Leeuwen  drs J.E. Berndsen RBA  

Manager Hoofd 
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