
 

1 
Aanvraag Erkenning EU- beroepskwalificatie Financieel Adviseur 
Mei 2019 

Aanvraag erkenning EU- beroepskwalificatie Financieel Adviseur 
 

1. Gegevens aanvrager

Ondergetekende verzoekt om erkenning van zijn beroepskwalificatie (diploma) op grond van 

artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (hierna: de wet) en artikel 

4, eerste lid, van de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties financieel adviseur voor de: 

Beroepskwalificatie(s)1:          

Achternaam:            

Tussenvoegsel(s):           

Voornamen:            

Geboortedatum:           

Geboorteplaats:           

Straat/huisnummer:           

Postcode/plaats:           

Land:             

Telefoonnummer(s):           

Emailadres:            

Nationaliteit:            

 

Mee te sturen bijlagen: 

1) de documenten betreffende nationaliteit en verblijf, bedoeld in artikel 13, eerste lid, 

onderdeel a, van de wet; 

2) een kopie van het diploma, certificaat of bekwaamheidsattest bedoeld in artikel 6 van de 

wet, gewaarmerkt door het bevoegde gezag in de betrokken staat op grond waarvan de 

aanvrager in die betrokken staat recht heeft op toegang tot en uitoefening van het beroep 

van financieel adviseur;  

3) een overzicht van vakken die onderdeel hebben uitgemaakt van de opleiding(en) die ten 

grondslag liggen aan het diploma, certificaat of bekwaamheidsattest, bedoeld onder 2), en 

waarin de aanvrager met goed gevolg examen heeft afgelegd, alsmede een 

leerstofomschrijving van deze vakken.  

                                                           
1 zie: https://www.cdfd.nl/adviseurs 
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Van alle bescheiden en andere informatie die u meestuurt, dient u tevens een door een 

beëdigd tolk of vertaler opgestelde Nederlandse vertaling mee te sturen. 

Naar aanleiding van uw aanvraag kunt  u worden verzocht  nadere informatie te verschaffen 

over uw opleiding.   

 

Privacy 

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) gebruikt de opgegeven 

persoonsgegevens om uw aanvraag voor erkenning van uw EU-beroepskwalificaties inhoudelijk te 

kunnen beoordelen en behandelen. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens om 

contact op te nemen met u over deze aanvraag. Tijdens het behandelproces zal uw ingediende 

informatie worden beoordeeld  door het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW). Wij 

behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en alleen voor het hierboven beschreven doel. Meer 

informatie kunt u vinden in onze Privacyverklaring CDFD.  

 

2. Ondertekenen 

Plaats:             

Datum:            

Handtekening:           

 

Dit formulier, inclusief bijlagen kan worden verzonden naar: 

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 

Postbus 556 

2501 CN  Den Haag 

E-mail: info@cdfd.nl 
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