Verrekening AFM-bijdrage per categorie
Effectenuitgevende ondernemingen
De minister van Financiën heeft de tarieven voor de jaarlijkse bijdrage aan de toezichtkosten
vastgesteld. Voor effectenuitgevende instellingen bestaan er twee verschillende jaarlijkse bijdragen
aan de toezichtkosten. Eén voor het toezicht op basis van de Wet op het financieel toezicht,
(Effectenuitgevende instellingen – markt) en één voor het toezicht op basis van de Wet toezicht
financiële verslaggeving (Effectenuitgevende instellingen – verslaggeving).
De bijdrage aan de toezichtkosten effectenuitgevende instellingen – markt valt bij gelijkblijvende
maatstaven, tussen de 70% voor de kleinste organisaties oplopend tot 130% voor de grootste
organisaties hoger uit dan in 2014. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt doordat het ministerie van
Financiën in het verleden in vergelijking met andere sectoren waarop de AFM toezicht houdt, een
hoge bijdrage aan de toezichstkosten leverde. Dit was aangegeven in de toelichting bij de factuur
voor de bijdrage 2014.
De bijdrage aan de toezichtkosten effectenuitgevende instellingen – verslaggeving valt bij
gelijkblijvende maatstaven, tussen de 10% voor de kleinste organisaties oplopend tot 20% voor de
grootste hoger uit dan in 2014.
In september worden de facturen voor de effectenuitgevende instellingen verzonden.

Accountantsorganisaties
Voor accountantsorganisaties gelden aparte tarieven voor de omzet uit wettelijke controles bij
organisaties van openbaar belang (OOB-accountantsorganisaties) en omzet uit wettelijke controles
bij organisaties zonder openbaar belang (nOOB-accountantsorganisaties). Voor OOB-organisaties
stijgen de bijdragen aan de toezichtkosten met ongeveer 38%. Voor nOOB-organisaties stijgen de
bijdragen aan de toezichstkosten, bij gelijkblijvende maatstaven, met 23% voor de kleinste nOOBaccountantsorganisaties oplopend tot 37% voor de grootste nOOB-accountantsorganisaties ten
opzichte van 2014. In augustus worden de facturen voor de accountantsorganisaties verzonden.

Banken
Voor banken vallen de bijdragen aan de toezichtkosten met ongeveer 52% voor de kleinste banken
oplopend tot 70% voor de grootste banken hoger uit dan in 2014. In augustus worden de facturen
voor de banken verzonden.

Beleggingsondernemingen handelend voor eigen rekening
Voor beleggingsondernemingen die handelen voor eigen rekening vallen de bijdragen aan de
toezichtkosten ongeveer 30% hoger uit dan in 2014. In juni worden de facturen voor de banken
verzonden.

Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening
Voor beleggingsondernemingen die niet handelen voor eigen rekening vallen de bijdragen aan de
toezichtkosten met ongeveer 115% voor de kleinste beleggingsondernemingen oplopend tot 140%
voor de grootste beleggingsondernemingen hoger uit dan in 2014. Deze stijging wordt onder meer

veroorzaakt doordat de overheid in het verleden, in vergelijking met andere sectoren waarop de
AFM toezicht houdt, een hoge bijdrage aan de toezichstkosten leverde. Een andere reden is dat het
in 2013 vastgestelde procentueel aandeel waarmee deze beleggingsondernemingen bijdragen aan de
toezichtkosten te laag was vastgesteld. Dit is In de Wijzigingswet wet bekostiging financieel toezicht
2015 gecorrigeerd. In juli worden de facturen voor deze beleggingsondernemingen verzonden.
Het verschil in de stijging van de bijdragen voor de toezichtkosten tussen de verschillende groepen
van ondernemingen wordt veroorzaakt doordat de overheid in het verleden per groep in
verschillende mate heeft bijgedragen aan de toezichtkosten.
De AFM voert haar onafhankelijk toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk uit. Dat houdt ook in dat
wij doelmatig met de beschikbare middelen om gaan. Het kritisch bewaken van de kosten heeft onze
specifieke aandacht en we leggen daar transparant verantwoording over af. Wij informeren de onder
toezicht staande ondernemingen hierover via ons jaarverslag, nieuwsbrieven en via de website. Voor
meer informatie over toezichtkosten verwijzen wij naar www.afm.nl/bijdragentoezichtskosten.
Uiteraard kunt u met vragen ook terecht bij ons ondernemersloket via 0800 – 6800 680.

