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1. Opening (5 min.) 

 

2. Vergaderverslagen bijeenkomsten 23 april en 2 juli 2013 en status actiepuntenlijst (5 min.) 

Zie bijlagen 1, 2 en 3. 

 

3. Toekomstige invulling bijeenkomsten Adviserend panel (40 min.) 

Bespreking van het voorstel van de Werkgroep. Zie bijlage 4. 

  

4. Beleidsonderwerpen 2014 (15 min.) 
Inventarisatie van mogelijk te behandelen beleidsonderwerpen in de panelbijeenkomsten van 2014. 

 

5. Halfjaarrapportage 2013 (15 min.) 
Bespreking van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting 2013. Zie bijlage 5. 

 

6. Concept Agenda AFM 2014 (35 min.) 

Bespreking van de beleids- en middelenkeuzes voor 2014. Zie bijlage 6. 

 

7. Rondvraag (5 min.) 

 

8. Schorsing 

 

9. Optioneel: Financieel-technisch overleg 

Specifieke financieel-technische vragen naar aanleiding van de stukken die relevant zijn voor slechts een of 

enkele branche-organisaties kunnen na afloop van de plenaire bijeenkomst behandeld worden. 

 

10. Sluiting 

 

 

 

Ter informatie: datumvoorstel volgende vergadering is 22 april 2014. 
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1.1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 10:03. 

Afgemeld: VEUO, Ronald Gerritse (AFM) 

1.2 Vergaderverslagen bijeenkomsten 23 april en 2 juli 2013 en status actiepuntenlijst 

Er zijn geen opmerkingen op het vergaderverslag van 23 april 2013. 

Er zijn geen opmerkingen op het vergaderverslag van 2 juli 2013. 

Er zijn geen opmerkingen op de actiepuntenlijst. 

1.3 Toekomstige invulling bijeenkomsten Adviserend Panel 

De toekomstige invulling van de bijeenkomsten worden besproken. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan bod 

gekomen: (1) gevolgde en te volgen procedure, (2) doel van het voorstel, (3) rol van de secretaris Adviserend 

Panel versus inhoudelijk betrokkene AFM, (4) rol van het ministerie van Financiën ten aanzien van adviezen die 

niet door de AFM worden overgenomen, (5) proces tekstuele wijzigingen en (6) overige onderwerpen. 

Gevolgde procedure 

De werkgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de NBA, VEB en Adfiz en de heren Everts en Vooijs van 

de AFM, is bij elkaar gekomen om de voorzet van de AFM uit te werken tot een voorstel. Het voorstel ligt nu voor 

in het Adviserend Panel ter instemming en aanvulling. De vertegenwoordigers van NBA, VEB en Adfiz zouden 

graag de eerder voorgestelde (deels tekstuele) aanpassingen verwerkt zien. De AFM zegt dit toe. Verdere 

aanvullingen op het voorstel kunnen worden gestuurd naar de secretaris van het Adviserend Panel. De uitwerking 

zal nogmaals worden voorgelegd aan de panelleden. 

Doel van het voorstel. 

1. Zie voorstel. 

 

Om te komen tot een goede voorbereiding en scherpte in de adviezen wordt vooroverleg gehouden. De werkwijze 

is opgenomen in het voorstel. Na een jaar wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd. 

Omgang met AFM secretaris of inhoudelijk betrokkene. 

In het voorstel is opgenomen dat de secretaris van het Adviserend Panel aanschuift bij het vooroverleg. Hierdoor 

kan de AFM beter aanhaken en input leveren bij de adviezen van het Adviserend Panel. Tijdens de bespreking 

wordt dit deel van het voorstel verfijnd tot: de leden van het Adviserend Panel kunnen het initiatief nemen om via 

de secretaris van het Adviserend Panel een of meerdere AFM-ers uit te nodigen voor inhoudelijke inbreng bij het 

vooroverleg.  
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Rol van het ministerie van Financiën ten aanzien van adviezen die niet door de AFM worden overgenomen 

Het ministerie van Financiën stelt voor de leden van het Adviserend Panel schriftelijk terug te koppelen op welke 

wijze het ministerie van Financiën om is gegaan met de adviezen van het Adviserend Panel die niet door de AFM 

zijn overgenomen.  

Overige onderwerpen 

De leden van het Adviserend Panel hebben zorgen of, geven de nieuwe bekostigingswet en het stoppen van de 

overheidsbijdrage, er voldoende countervailing power is ten aanzien van de begroting van de AFM en een 

effectieve en efficiënte inzet van de middelen. Het ministerie van Financiën gaat ervan uit dat de stringente 

afspraken over het kostenkader van de AFM en de ministeriële bevoegdheid om – na kennis te hebben genomen 

van de uitkomst van de bespreking in het Adviserend panel – geen goedkeuring te geven aan de begroting van de 

AFM, deze zorg wegneemt. 

1.4 Beleidsonderwerpen 2014 

De leden van het Adviserend Panel kunnen aangeven op welke beleidsonderwerpen zij graag een accent van de 

AFM terug zien. Ook na de vergadering kunnen via de secretaris van het Adviserend Panel onderwerpen worden 

aangedragen. 

Voorstel 1: toezichthouder of marktmeester 

Hoe gaat de AFM efficiënt te werk en hoeveel kosten worden besteed aan direct toezicht. Hoe gaat de AFM om 

met onderwerpen die daar verder vanaf staan zoals consumentenvoorlichting. Hoeveel middelen zet de AFM in 

voor toezicht, oppakken van signalen uit de markt en repressieve handhaving en hoeveel middelen zet de AFM in 

voor de ontwikkeling van beleid, beïnvloedingsstrategieën, sturings- en bedieningsconcepten en de gewenste 

marktontwikkeling. 

Voorstel 2: definiëren en kwantificeren van terminologie en kwalificaties 

De AFM hanteert in haar communicatie vaak kwalificaties zoals ‘de stijgende lijn wordt voortgezet’ of ‘awareness 

neemt toe’ zonder dat de kwalificaties gecodificeerd zijn. De AFM kan duidelijker aangeven wat onder de termen 

wordt verstaan en hoe de AFM tegen de ontwikkelingen aankijkt. Welke wijzigingen in haar toezichtbeleid 

worden doorgevoerd indien de groei tegenvalt? Gaat de AFM meer toezicht houden, anders werken, 

herprioriteren. Dit kan door de AFM beter worden gedefinieerd. 

Voorstel 3: transparant maken van kaders en verwachtingen ten aanzien van de wijze waarop de AFM 
communiceert 

De markt en de AFM moeten hun wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de communicatie en de 

onderwerpen waarover wordt gecommuniceerd uitspreken. Zowel de kaders als de wederzijdse verwachtingen. 

Het gaat bij dit voorstel niet om de communicatie van beleid maar om bevindingen, onderzoeksresultaten en 

wensen ten aanzien van normconform gedrag. 

Opnemen bij procedure. 

Indien er in de komende periode nog andere punten worden toegevoegd dan kunnen deze worden gedeeld via de 

secretaris van het Adviserend Panel. De AFM verzoekt om de voorstellen te voorzien van een nadere toelichting. 

De AFM besluit binnenkort welke onderwerpen in 2014 worden opgepakt (actiepunt 201307). 
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1.5 Halfjaarrapportage 2013 

Ontwikkeling pensioenfonds 

De ontwikkelingen van het pensioenfonds AFM worden besproken in het financieel-technisch overleg. 

Aanleveren van tekstuele wijzigingen 

Verschillende leden van het Adviserend Panel hebben tekstuele suggesties ten aanzien van de halfjaarsrapportage. 

Afgesproken is dat tekstuele wijziging voortaan voor de vergadering worden aangeleverd zodat er tijdens de 

vergadering meer tijd overblijft om beleid te bespreken. De leden van het Adviserend Panel sturen hun tekstuele 

opmerkingen naar de secretaris van het Adviserend Panel. 

Project Auditcommissies 

De leden van het Adviserend Panel spreken hun steun uit voor werkwijze van het project ‘Auditcommissies als 

Haarlemmerolie’, wel maken de leden van het Adviserend Panel zich zorgen over de wettelijke grondslag van het 

project. De AFM licht kort de achtergrond en doelstelling van het project toe en geeft aan dat de inzet van 

middelen beperkt is. Doelstelling van het project is dat de wijze van interventie effectiever is dan een letterlijke 

vertaling van de wet naar toezichtsinzet. De leden van het Adviserend Panel spreken de wens uit dat de AFM 

aangeeft welke van haar interventies een directe wettelijke grondslag hebben en welke interventies worden 

uitgevoerd ten behoeve van effectgestuurd toezicht. 

Klantbelang centraal 

Het thema ‘klantbelang centraal’ komt op verschillende plekken in de rapportage voor. De teksten overlappen 

elkaar deels en zijn versnipperd. Eenzelfde gevoel leeft er ten aanzien van de praktijk. Er is behoefte aan een 

overzicht van lopende projecten. De AFM neemt de opmerkingen mee ten aanzien van de tekst. Om ook de 

praktijk te veranderen is ingewikkelder, de AFM zal hierover contact opnemen met de NVB. 

Productapproval 

Het onderwerp productapproval  is niet opgenomen onder ‘klantbelang centraal’ terwijl het onderwerp daar wel 

thuishoort. De AFM geeft aan dat hiervoor gekozen is omdat productapproval een nieuwe taak is. De AFM zal de 

teksten ten aanzien van productapproval opnieuw beoordelen (actiepunt 201308).  

1.6 Concept Agenda 2014 

Geïntegreerde verslaggeving 

De leden van het Adviserend Panel roepen de AFM op tot voorzichtigheid omdat het onderwerp ‘geïntegreerde 

verslaggeving’ nog veel in ontwikkeling is en normen ontbreken. De AFM geeft aan dat de AFM ervoor heeft 

gekozen het onderwerp in een thema onder te brengen. Er zijn weliswaar geen afdwingbare normen maar de AFM 

kan wel best practices zichtbaar maken. De AFM wil zich niet alleen richten op IFRS maar ook aansluiten bij 

komende ontwikkelingen om te voorkomen dat mogelijk een (kennis)achterstand ontstaat. 

Boillerrooms 

Het onderwerp boilerroom stond in 2013 op de agenda maar komt in 2014 niet meer terug in de agenda. De AFM 

licht toe dat boilerrooms ook in 2014 worden aangepakt, maar het onderwerp wordt alleen niet tekstueel 

toegelicht. 
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Overdracht naar het Openbaar Ministerie (OM) 

De leden van het Adviserend Panel suggereren dat indien de AFM sneller en meer zaken overdraagt aan het OM 

de afschrikkende werking van het strafrecht mogelijk problemen kan voorkomen. De AFM geeft aan dat per zaak 

wordt bekeken of er strafrechtelijk of bestuursrechtelijk wordt vervolgd. Leidend hierin is de afweging volgens 

welke weg de AFM het beste haar doelstelling kan bereiken. In de samenwerking in de strafrechtketen is dit altijd 

onderwerp van gesprek. 

Thema ‘kwaliteit van financiële dienstverlening is beter’ 

De tekst van paragraaf 3.2 wekt de indruk dat de huidige kwaliteit onvoldoende is. De leden van het Adviserend 

Panel zouden dit graag onderbouwd zien met cijfers en onderzoeken. Nu lijkt het erop dat de uitspraken zijn 

gebaseerd op een ouder onderzoek waarbij de vraag wordt opgeworpen of de conclusies van de onderzoek nog 

steeds valide zijn. De AFM zal de paragraaf opnieuw beoordelen evenals de onderbouwing van de uitspraken. 

(actiepunt 201309). 

Onderscheid tussen wettelijke taak en effectgericht toezicht 

De AFM beschrijft in haar agenda 2014 diverse activiteiten zoals het ‘ondersteunen van consumenten om de juiste 

keuzes te maken’, ‘het begeleiden van transities’, ‘ondersteunen van stakeholders’ en het geven van voorlichting. 

De leden van het Adviserend Panel zouden graag zien dat de AFM scherper benoemt welke activiteiten worden 

ondernomen vanuit het (doorlopende) toezicht en welke activiteiten meer een bovenwettelijk of effectgericht 

karakter hebben. De AFM geeft aan de mogelijkheid te onderzoek of dit onderscheid scherper kan worden 

aangebracht. De AFM acht het niet wenselijk om in de teksten een droge opsomming van wettelijke grondslagen 

te geven. Daarnaast geeft de AFM aan dat voorlichting of ondersteuning van consumenten nooit een zelfstandige 

taak zal zijn maar een onderdeel van het toezicht. 

Beleid vooruitlopend op wetgeving pensioenen 

De leden van het Adviserend Panel constateren dat een aantal voorgenomen activiteiten nog niet zijn verankerd in 

de huidige wetgeving en dat de betreffende wetgeving nog moet worden vastgesteld. De AFM geeft aan dat de 

betreffende activiteiten zijn opgenomen omdat de verwachting is dat de betreffende wet van kracht wordt. De 

AFM zal het onderscheid tussen (bestaand) beleid en concreet te verwachten acties meenemen. 

Aanleveren van tekstuele wijzigingen 

Verschillende leden van het Adviserend Panel hebben tekstuele suggesties ten aanzien van de Agenda 2014. De 

leden van het Adviserend Panel kunnen hun tekstuele opmerkingen, lopende de consultatieperiode, sturen naar de 

AFM. 

1.7 Rondvraag 

Onderzoekskalenders 

Het Adviserend Panel zou graag zien dat de AFM, in navolging van DNB, onderzoekskalenders publiceert. 

Hierdoor zouden de onder toezicht staande instellingen beter kunnen anticiperen op mogelijk vragen of publiciteit. 

De AFM bekijkt of dit praktisch uitvoerbaar is, aangezien de AFM een andere projectcyclus heeft dan DNB 

(actiepunt 201310). 

 

De leden van het Adviserend Panel zouden graag zien dat de AFM met DNB afstemming zoekt om onnodige 

pieken in uitvragen te voorkomen. Het gaat erom dat onder toezicht staande instellingen bij de planning van hun 
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inzet zo goed mogelijk rekening kunnen houden met de onderzoeken. De AFM bekijkt of dit mogelijk is 

(actiepunt 201311). 

1.8 Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering om 12:03. 

1.9 Optioneel: financieel-technisch overleg 

De secretaris van het Adviserend Panel zet de vervolgt de vergadering om 12:12. 

Aanwezig zijn: VV&C, DUFAS, FOV en Pf. 

Pensioen 

De leden van het Adviserend Panel zijn benieuwd naar de beweegredenen van de AFM om een eigen 

pensioenfonds op te richten. Dit staakt haaks op het pleidooi van de AFM voor schaalvergroting binnen de 

pensioensector. Daarnaast zijn de leden geïnteresseerd in de kosten die voortvloeien uit de ontvlechting van het 

pensioen en de oprichting. 

De AFM licht toe dat de opzet van het huidige pensioenfonds Mercurius niet toekomstbestendig is. Dat was ook 

de reden van het initiatief om een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor de financiële sector op te richten. Zoals 

eenieder weet, is dat gestrand. De oprichting van een eigen pensioenfonds AFM is een tijdelijke oplossing om 

meer tijd te hebben voor de definitieve oplossing namelijk het opgaan in een groter pensioenfonds. De kosten van 

de ontvlechting bedragen ongeveer 0,8 mln. en de kosten van oprichting ongeveer 0,2 mln. 

Beeldvorming 

De leden van het Adviserend Panel pleiten ervoor dat de AFM transparant is over de pensioenlasten en de aard van 

de regeling, bijvoorbeeld door een benchmark uit te laten voeren. De AFM constateert dat het beeld in de markt 

niet strookt met de werkelijke situatie. De AFM zal een factsheet opstellen voor de leden van het Adviserend 

Panel om de discrepantie te verminderen. Daarnaast geeft de AFM aan dat de komende periode nog meer media-

aandacht te verwachten is ten aanzien van Mercurius. De AFM zal dit meenemen in de factsheet (actiepunt 

201312). 

1.10 Sluiting 

De secretaris van het Adviserend Panel sluit de vergadering om 12.47. 
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1.11 Besluitenlijst 

Nr. Omschrijving Deadline Status 

201307 AFM besluit welke voorstellen in 2014 

worden opgepakt. 

Oktober 2013  

201308 De AFM neemt contact op met de NVB om te 

kijken naar de mogelijkheden ten aanzien van 

een projectenoverzicht ‘klantbelang centraal’. 

N.t.b.  

201309 De AFM beoordeelt paragraaf 3.2 opnieuw 

zowel qua onderbouwing als tekstueel. 

N.t.b.  

201310 De AFM bekijkt of het opstellen van een 

projectagenda praktisch uitvoerbaar is. 

N.t.b.  

201311 De AFM bekijkt of het mogelijk is om de 

onderzoekscyclus met DNB af te stemmen. 

N.t.b.  

201312 De AFM stelt een factsheet op ten aanzien van 

de oprichting van een eigen pensioenfonds. 

N.t.b.  

Bijlage 1 lijst van afkortingen/deelnemerslijst 

 

Adfiz Adviseurs in Financiële Zekerheid 

AFM Autoriteit Financiële Markten 

APT Association of Proprietary Traders 

CB Consumentenbond 

DUFAS Dutch Fund and Asset Management Association 

Eumedion Corporate Governance Forum 

Euronext Euronext Amsterdam N.V. 

FOV Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen 

MinFin Ministerie van Financiën 

MinSoZa Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

NVB Nederlandse Vereniging  van Banken 

NVGA Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven 

Pf Pensioenfederatie 

SRA Samenwerkende Registeraccountants & Accountants-Administratieconsulenten 

VEB Vereniging van Effectenbezitters 

VEH Vereniging Eigen Huis 

VEUO Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen 

VFN Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 

VV&C Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs 

VvV Verbond van Verzekeraars 
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Aanleiding 

 

Invulling bijeenkomsten AP: 

 

• Doel 

 

• Uitgangspunten 

 

• Vormgeving panelbijeenkomsten 

 

• Voorbereiding brede beleidsonderwerpen 

 

• Procedure adviezen 
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• AFM en leden van het Adviserend panel (AP) hebben de behoefte om de 

toegevoegde waarde van de panelbijeenkomsten te vergroten. 

 

• Op 2 juli 2013 hebben de panelleden op uitnodiging van de AFM suggesties 

gedaan voor toekomstige invulling van de panelbijeenkomsten. 

 

• Voor de weergave hiervan zie verslag op www.afm.nl: 

http://www.afm.nl/~/media/files/verslagen/adviserend-panel/verslag-ap-

020713.ashx  

 

• Er is een werkgroep geformeerd met 3 panelleden, een AFM-bestuurder (Everts) 

en de AP-secretaris. 

 

• Het voorstel van de Werkgroep is besproken in de panelbijeenkomst van 23 

september.  

 

• De uitkomst na die bespreking is weergegeven in navolgende slides. 

Aanleiding 
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Doel 

 

Doel van de bijeenkomsten van het Adviserend panel volgens de Wbft is (vrij vertaald) 

dat de AFM overlegt met vertegenwoordigers van bij het toezicht betrokken partijen over: 

 

-  De strategische doelstellingen voor de langere termijn; 

 

-  De beleidskeuzes voor het komende jaar en de inzet van de middelen; 

 

-  De wijze waarop de AFM haar toezicht voornemens is uit te voeren en uitvoert; en 

 

-  De realisatie van de doelstellingen en de ingezette middelen in het afgelopen boekjaar. 

 

 

De AFM streeft er naar de inbreng van de panelleden op een afgewogen wijze te laten 

bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het toezicht en de efficiënte inzet van 

middelen daarbij en zo draagvlak te creëren voor de beleidskeuzes van de AFM maakt 

en voor de wijze waarop zij het toezicht uitvoert.  

 

. 
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Doel (vervolg) 

 

De kwaliteit wordt bevorderd door het inwinnen van advies bij de panelleden, met 

name ten aanzien van (generieke) beleidskeuzes en door het ophalen van feedback.  

 

Draagvlak wordt gecreëerd: 

 

-  Door tijdig met de panelleden in gesprek te gaan over voorgenomen beleidskeuzes 

en beoogde effecten; 

 

- Door op transparante wijze verantwoording af te leggen over de gemaakte 

beleidskeuzes en over de resultaten; en 

 

- Door transparant te zijn over de afwegingen die de AFM maakt tussen 

onafhankelijkheid enerzijds en de bereidheid om open te staan voor advies en 

feedback anderzijds.   
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Uitgangspunten 

 

De AFM hanteert de volgende uitgangspunten bij het vormgeven van de aanpak: 

 

• Wij houden ons aan het wettelijk kader; 

 

• Zowel de aanbod- als de vraagzijde van de financiële markten is vertegenwoordigd 

in het panel; 

 

• Agendapunten worden voorbereid door degene(n) die het punt 

aandraagt/aandragen. Het doel is vooraf voor eenieder duidelijk, zodat reacties 

voorbereid kunnen worden; 

 

• Opgebrachte issues/adviezen zijn relevant voor het doel van de bijeenkomsten en  

worden op efficiënte en effectieve wijze besproken; 

 

• Adviezen zijn er in 2 soorten: Adviezen in het licht van de ministeriële goedkeuring 

met de begroting en overige adviezen; 
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Uitgangspunten (vervolg) 

 

 

• Onderwerpen die niet een groot deel van de leden aangaan (waaronder 

tekstsuggesties), worden afgestemd buiten de panelbijeenkomst; 

 

• Een (pro)actieve en constructieve houding van de deelnemers draagt belangrijk bij 

aan het succes van de bijeenkomsten; 

 

• De nieuwe werkwijze wordt eind 2014 geëvalueerd. 

 

 

 



Vormgeving panelbijeenkomsten 

 

 

• Jaarlijks in het voorjaar (mei) belegt de AFM een bijeenkomst waarin zij haar eerste 

globale beleids- en bijbehorende middelenkeuzes voor de begroting van het nieuwe 

jaar bespreekt en daarover advies inwint. 

 

De AFM bespreekt voorgenoemde keuzes in het licht van de resultaten van het 

afgelopen boekjaar. 

 

• In de najaarsbijeenkomst (oktober) legt de AFM verantwoording af over de gemaakte 

beleidskeuzes in de begroting voor het nieuwe jaar. Pas na deze bijeenkomst wordt 

de begroting vastgesteld en goedgekeurd. 

 

• In beide bijeenkomsten wordt ook aandacht besteed aan een (marktbreed) 

beleidsonderwerp wat de AFM na overleg met het panel heeft geselecteerd en wat in 

de tussentijd is voorbereid (zie volgende slide). 
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Voorbereiding brede beleidsonderwerpen 

 

• Ongeveer 3 maanden voorafgaand aan de bespreking van het onderwerp komen de 

vertegenwoordigers van de onder toezicht staande ondernemingen en die van de 

consumenten/beleggers afzonderlijk van elkaar bijeen om het onderwerp te bespreken en 

om vast te stellen welke bespreekpunten en/of standpunten zij willen inbrengen. 

 

• De woordvoerder uit beide overleggen draagt ervoor zorg dat zowel de AFM als de andere 

groep belanghebbenden tijdig worden geïnformeerd over de uitkomst van het overleg. De 

secretaris van het AP vervult hierbij een coördinerende rol. 

 

• De AFM stelt een reactie op naar aanleiding van de ontvangen informatie en stuurt deze 

mee met de vergaderstukken voor de panelbijeenkomst. 

 

• De vertegenwoordigers van de beide groepen belanghebbenden kunnen in overleg 

besluiten om tussen ontvangst van de vergaderstukken en de bijeenkomst nog een 

aanvullend vooroverleg te hebben. 

 

• De AFM stelt op verzoek medewerkers beschikbaar om de voorbesprekingen bij te wonen. 
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Procedure adviezen 

 

De volgende zaken in de procesgang rond de panelbijeenkomsten worden aangepast: 

 

• Als er adviezen komen uit de panelbijeenkomsten, worden deze tijdens de 

bijeenkomst expliciet geïdentificeerd; 

 

• De AFM geeft binnen een redelijke termijn aan wat zij doet met ontvangen adviezen. 

Het advies en de reactie van de AFM daarop gaan – voor zover deze betrekking 

hebben op de begroting – mee naar de ministers in het goedkeuringsproces van de 

begroting; 

 

• De adviezen (inclusief afzender) en de reactie daarop van de AFM worden 

gepubliceerd op de website van de AFM; 

 

• De ministeries maken hun standpunt aan de panelleden kenbaar over die adviezen 

die betrekking hebben op de begroting die door de AFM niet zijn overgenomen. 
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