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Verwijdering voorschrift

verleende vergunning

Geacht bestuur,
Inleiding

Stuiver Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen (beheerder)
zoals bedoeld in artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht. Aan deze vergunning heeft de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) het voorschrift verbonden dat uitbreiding van het aantal werkzame personen
binnen uw onderneming, inclusief het bestuur, boven de zes personen, vooraf ter goedkeuring moet
worden voorgelegd aan de AFM.
Verzoek
Op 23 december 2019 heeft u de AFM verzocht om het voorschrift van de vergunning van Stuiver Asset
Management B.V. in te trekken. Dit voorschrift kan worden ingetrokken op het moment dat alle dagelijks
beleidsbepalers van de vergunninghouder voldoen aan de geschiktheidseisen. De geschiktheidseisen staan
beschreven in de Beleidsregel Geschiktheid 2012.
Intrekking voorschrift
De AFM bevestigt dat Stuiver Asset Management B.V. aan deze geschiktheidseisen die gelden voor een
beheerder voldoet en dat het voorschrift op de vergunning is ingetrokken.
Bezwaar
De AFM heeft het voorschrift ingetrokken. Deze intrekking is een beschikking. Iedereen die daar een belang
bij heeft kan tegen een beschikking bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. U kunt
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bijvoorbeeld bezwaar maken als deze brief fouten bevat. Hieronder volgt een toelichting op de manieren
om bezwaar te maken.
U kunt tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na dagtekening van deze brief een
bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam.
U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail (alleen naar e-mailadres bezwarenbox@afm.nl), per fax (alleen
naar faxnummer 020 797 3835) of door middel van het formulier op de website van de AFM
(www.afm.nl/bezwaar) indienen. Aan deze manieren van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar
website worden toegelicht. Eén van die eisen is dat een bezwaarschrift niet aan andere dan het hier
genoemde AFM faxnummer of AFM e-mailadres wordt verzonden. De AFM zal het bezwaarschrift alleen
inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.
Vragen?
Als u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met mevrouw ******** via bovenstaande
contactgegevens. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket, bereikbaar via
0800-6800 680 (op werkdagen bereikbaar van 10 tot 17 uur) of via ondernemersloket@afm.nl.
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