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Vergunningverlening als bedoeld in
artikel 2:69b Wft

Geachte directie,
Inleiding
Naar aanleiding van de vergunningaanvraag van 3 oktober 2019 van OBAM Investment Management B.V.
voor het beheren van icbe’s als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid sub a van de Wet op het financieel
toezicht (Wft) deelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u het volgende mee.
Vergunning
De AFM heeft vastgesteld dat OBAM Investment Management B.V. voldoet aan de bij of krachtens artikel
2:69c, eerste lid Wft gestelde eisen.
Mede op basis van de door u verstrekte informatie, verleent de AFM op grond van artikel 2:69c, eerste lid
Wft aan uw instelling een vergunning teneinde met ingang van heden op te treden als beheerder van icbe’s
in de zin van artikel 1:1, Wft.
Getoetste personen beheerder
Dagelijks beleidsbepalers OBAM Investment Management B.V.
De AFM heeft vastgesteld dat de heer S.H.W. Zondag, de heer E.T. Hoekstra en de heer I. Habets, getoetst
aan de vereisten van geschiktheid en betrouwbaarheid als bedoeld in de artikelen 4:9 en 4:10 Wft zich als
dagelijks beleidsbepalers kwalificeren. Bij de beoordeling is rekening gehouden met elkaar eventueel
aanvullende competenties van het dagelijks beleid, de aard van de activiteiten en de omvang en
complexiteit van de organisatie.
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Toezichthouders OBAM Investment Management B.V.
De AFM heeft vastgesteld dat de heer C.J.M. Janssen, de heer J.C. Kragt en de heer L. Meijaard, getoetst aan
de vereisten van geschiktheid en betrouwbaarheid als bedoeld in de artikelen 4:9 en 4:10 Wft zich als leden
van de Raad van Commissarissen van OBAM Investment Management B.V. kwalificeren. Bij de beoordeling
is rekening gehouden met elkaar eventueel aanvullende competenties van de leden van de Raad van
Commissarissen, de aard van de activiteiten en de omvang en complexiteit van de organisatie.
Te registreren icbe’s
OBAM Investment Management B.V. zal als beheerder optreden voor OBAM N.V.
Toezichthouders OBAM N.V.
De AFM heeft vastgesteld dat de heer R.W.F. van Tets, de heer A.H. Lundqvist en mevrouw M. Tiemstra van
OBAM N.V., getoetst aan de vereisten van geschiktheid en betrouwbaarheid als bedoeld in de artikelen 4:9
en 4:10 Wft zich als leden van de Raad van Commissarissen van OBAM N.V. kwalificeren. Bij de beoordeling
is rekening gehouden met elkaar eventueel aanvullende competenties van de leden van de Raad van
Commissarissen, de aard van de activiteiten en de omvang en complexiteit van de organisatie.
Medebeleidsbepalers OBAM N.V.
De AFM heeft vastgesteld dat dat de heer C.J.M. Janssen, de heer J.C. Kragt en de heer L. Meijaard, getoetst
aan de vereisten van betrouwbaarheid als bedoeld in artikel 4:10 Wft zich als medebeleidsbepalers van
OBAM N.V. kwalificeren.
Bewaarder
De activa van OBAM N.V. zullen in bewaring worden gegeven bij BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Advies DNB
Op grond van de aan haar overgelegde gegevens is De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) van mening dat
OBAM Investment Management B.V. voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels ten aanzien van
de financiële waarborgen, alsmede de bedrijfsvoering en informatieverstrekking, voor zover noodzakelijk
voor het toezicht op financiële waarborgen. DNB heeft de AFM geadviseerd dat er in beginsel geen
bezwaren bestaan met betrekking tot de prudentiële vereisten inzake de vergunningaanvraag.
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Verklaringen van geen bezwaar
De benodigde verklaringen van geen bezwaar zijn door DNB separaat naar de aanvragers verstuurd.
Register inschrijving
De beheerder zal heden onder de naam OBAM Investment Management B.V. worden ingeschreven in het
register als bedoeld in artikel 1:107 Wft, te raadplegen via www.afm.nl/registers.
Meldingsplichten
Antecedenten
U dient in het geval zich een wijziging in de antecedenten voordoet van de getoetste personen, ons daarvan
onverwijld nadat u daarvan kennis heeft genomen schriftelijk in kennis te stellen.
Wijzigingen beleidsbepalers
Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij vooraf dient te worden geïnformeerd indien het
voornemen bestaat de dagelijkse leiding, de Raad van Commissarissen of de medebeleidsbepalers te
wijzigen.
Wijzigingen in icbe’s
Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij dient te worden geïnformeerd indien OBAM Investment
Management B.V. het voornemen heeft om als beheerder op te treden voor andere icbe’s. Dit geldt ook
voor het geval uw instelling niet meer optreedt als beheerder in de zin van de Wft.
Relevante wet- en regelgeving
Het verkrijgen van een vergunning brengt voor uw instelling, de door u beheerde icbe’s en de aan uw icbe’s
verbonden bewaarders verplichtingen mee die bij of krachtens de Wft zijn gesteld. Uw instelling, de door u
beheerde icbe’s en de aan uw icbe’s verbonden bewaarders worden geacht de bepalingen die van
toepassing zijn te kennen en na te leven. U kunt een en ander teruglezen op de website van de AFM
(www.afm.nl/professionals/regelgeving) en, met betrekking tot het prudentieel toezicht, op de website van
DNB (www.dnb.nl).

Datum

23 april 2020

Ons kenmerk
Pagina

4 van 5

Nieuwsbrief
Graag wijzen wij u op onze nieuwsbrief voor Beleggingsinstellingen. U kunt zich aanmelden op
www.afm.nl/nieuwsservice. Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond (het
toezicht op) beleggingsinstellingen.
Heffing
Jaarlijks zal OBAM Investment Management B.V. als vergunninghouder op grond van de Wet bekostiging
financieel toezicht aan de AFM een heffing verschuldigd zijn. De hoogte van deze heffing wordt vijfjaarlijks
door de Minister van Financiën vastgesteld. Meer informatie over de jaarlijkse heffingen vindt u op:
www.afm.nl/kosten.
Bezwaar
De AFM heeft een vergunning aan u verleend. Deze vergunningverlening is een beschikking. Iedereen die
daar een belang bij heeft kan tegen een beschikking bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen.
U kunt 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.
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Vragen
Als u vragen heeft over deze vergunning dan kunt u contact opnemen met Remco de Heij. Voor andere
vragen kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket, bereikbaar via 0800 – 6800 680 (op
werkdagen van 10 tot 17 uur) of via ondernemersloket@afm.nl.
Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten
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Asset Management

Manager
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