
MELDINGSFORMULIER TRANSACTIES IN INSTRUMENTEN  

Dit Meldingsformulier dient binnen drie Werkdagen na de Transactiedatum te zijn ontvangen door 
de Compliance Officer (per mail: compliance-officer@forfarmers.eu, per fax: +31 (0)573 288 899 of 
per post: ForFarmers, t.a.v. de Compliance Officer, Postbus 91, 7240 AB Lochem). Alleen volledig 
ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren worden geaccepteerd. Graag voor iedere 
Transactie in Instrumenten een afzonderlijk Meldingsformulier invullen. 
 
Ik meld hierbij de volgende Transactie in Instrumenten:  

VOLLEDIGE NAAM VAN PERSOON DIE EEN 

TRANSACTIE IN INSTRUMENTEN HEEFT 

VERRICHT 

Indien een Gelieerde Persoon een Transactie in 

Instrumenten heeft verricht, graag de volledige 

naam van deze persoon vermelden alsmede de 

relatie tot deze persoon  

 

SOORT INSTRUMENT  

 

Voerequivalent  

SOORT TRANSACTIE 

(bijvoorbeeld: koop, verkoop, etc. 

 

AANTAL VERKOCHTE OF VERKREGEN 

INSTRUMENTEN BIJ DE TRANSACTIE 

 

PRIJS PER INSTRUMENT   

HEEFT DE TRANSACTIE PLAATSGEVONDEN VIA 

DE MTF? 

(*doorhalen wat niet van toepassing is) 

Ja / Nee* 

DATUM TRANSACTIE  

 

Aldus naar waarheid opgemaakt: 

Datum en plaats:                 Handtekening: 
 
 
     
De AFM kan een bestuurlijke boete opleggen indien een Bestuurder of Gelieerde Persoon een 
Transactie in Instrumenten niet of niet tijdig aan de AFM meldt. De hoogte van de bestuurlijke boete 
zal in principe EUR 500.000 bedragen. Dit basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd indien (i) de 
ernst of duur van de overtreding; of (ii) de mate van verwijtbaarheid van de overtreder zulks 
rechtvaardigt. De verlaging of verhoging bedraagt in beide gevallen ten hoogste 50%. Tevens kan 

mailto:compliance-officer@forfarmers.eu


rekening worden gehouden met de draagkracht van de overtreder. De bestuurlijke boete wordt door 
de AFM verdubbeld indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaar zijn verlopen sinds 
het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding. 
Voorts is overtreding van de meldingsplicht een economisch delict, waarvoor een gevangenisstraf 
van maximaal twee jaar kan worden opgelegd of een taakstraf of geldboete van de vierde categorie. 
De hoogte van een boete van de vierde categorie bedraagt EUR 20.250.  
 


