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1. Opening (5 min.)
2. Vergaderverslag bijeenkomst 9 april 2015 en status actiepuntenlijst (10 min.)
(zie bijlagen 1 en 2)
3. Halfjaarrapportage 2015 (30 min.)
Inclusief de update van de activiteitenagenda.
(zie bijlage 3)
4. Agenda AFM 2016-2018 (70 min)
In gesprek over de op te stellen Agenda en begroting aan de hand van slide deck.
(zie bijlage 4)
5. Rondvraag (5 min.)
6. Schorsing

7. Optioneel: Financieel-technisch overleg (30 min.)
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.
8. Sluiting

Ter informatie: Notitie over uitkomst arbeidsvoorwaardenbenchmark 2015 (bijlage 5).
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APT, VEUO (met kennisgeving), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (zonder
kennisgeving)

Bij aanvang van de vergadering stellen de nieuwe COO Frans van den Hurk en het nieuwe bestuurslid Femke de
Vries zich kort voor.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.10.
Mededelingen
De AFM herbevestigt dat het de bedoeling is dat iedere organisatie slechts door één afgevaardigde wordt
vertegenwoordigd in de panelvergadering. In principe is dit de directeur of voorzitter van de vertegenwoordigende
organisatie en bij uitzondering is dit een waarnemer.
Er zijn twee afmeldingen, de APT en de VEUO.
De voorzitter bespreekt de voorliggende agenda. Ten aanzien van punt 4 ‘Agenda AFM 2016-2018’ wordt
aangegeven dat deze nog niet definitief is en nog besproken wordt met het Ministerie van Financiën en de raad van
toezicht. Er is gekozen om het verhaal eerst op hoofdlijnen met het adviserend panel (hierna: het panel) te delen
alvorens een uitgeschreven versie te presenteren. De input uit het panel zal hierbij meegenomen worden.

2. Vergaderverslag bijeenkomst 9 april 2015 en status actiepuntenlijst
Vergaderverslag
Er zijn vanuit het panel geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
Actiepuntenlijst
Met betrekking tot actiepunt 2014.08 ‘document toezichthouder of marktmeester’ geeft de AFM aan dat zij geen
zicht heeft op de voortgang op dit punt. Aangegeven is dat de oplevering hiervan on hold staat tot na de evaluatie
van het adviserend panel. De AFM geeft aan dat na het maken van een schriftelijke ronde over de evaluatie
beperkt input is ontvangen van het panel en dat zij dit actiepunt (2014.16) vanwege andere prioriteiten ‘on hold’
heeft gezet. Ten aanzien van de kostenbenchmark van de bedrijfsvoering (actiepunt 2015.01) meldt de AFM dat
de COO gestart is met de analyse om de centrale bedrijfsvoering te optimaliseren. Volgend voorjaar deelt de AFM
de uitkomst van de kostenbenchmark met het panel alsmede een schets van de aanpak. De AFM merkt hierbij op
dat zij participeert in de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep). Het is echter complex om vast te stellen
welke benchmark genomen moet worden. Wat is je graadmeter en welke zaken neem je mee in de vergelijking?
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3. Halfjaarrapportage 2015
De AFM geeft aan de voorliggende halfjaarrapportage nog verder te willen ontwikkelen. Doel is om meer inzicht
te geven in wat bereikt is. Het is nu nog teveel een update van activiteiten De AFM vindt het evenwel belangrijk
de halfjaarrapportage te delen met het panel en feedback te ontvangen.
Het VvV en de NVB vinden de rapportage inzichtelijk en helder. Ook wordt de update van de activiteiten
gewaardeerd. Daarnaast hebben zij en andere leden van het panel verschillende vragen naar aanleiding van de
halfjaarrapportage. De AFM inventariseert de vragen die het panel heeft en geeft vervolgens antwoord. Hieronder
zijn de onderwerpen (beknopt) weergegeven.
Verschuiving bezetting van vaste medewerkers naar externe inhuur
Met betrekking tot het arbeidsvoorwaardenpakket wordt gekeken naar de voor de AFM relevante markt. In het
algemeen bevindt het niveau van het pakket van de AFM zich op het gemiddelde van de samengestelde
benchmark (= mediaan van gecombineerde markt van financiële dienstverlening en overheid). Voor de beloning
van het bestuur geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). Voor de AFM geeft de
beloningsbenchmark geen aanleiding om aanpassingen te doen in de primaire beloning. Indien zij dit wel gaat
doen, dan leidt dit naar verwachting tot problemen bij het aantrekken van nieuwe medewerkers.
De relatie en uitwisseling met de markt is belangrijk. Voor de toekomst is het van belang om over voldoende
marktexpertise te beschikken zonder dat verkleving met diezelfde markt optreedt. Naast bijvoorbeeld het
uitnodigen voor stages speelt het arbeidsvoorwaardenpakket een rol bij de vraag of je een aantrekkelijke
werkgever bent. Het VvV ondersteunt een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket gelet op het risico dat
vacatures anders opgevuld gaan worden door duurdere externe krachten en dat de meerkosten uiteindelijk tot een
hogere marktbijdrage leiden. De AFM geeft aan dat in haar professionaliseringsslag het soms wenselijk is om
extern specifieke expertise in te huren en dat flexibele inhuur in gevallen beter kan zijn maar onderschrijft het
belang van een zorgvuldige afweging.
Opbrengst boetes
Opbrengsten uit boetes worden niet begroot. Deze opbrengsten kunnen jaarlijks aanzienlijk fluctueren. Dit is mede
afhankelijk van het moment dat een boete verslaggevingstechnisch als een bate verantwoord kan worden. Voorts
merkt de AFM op dat er ten aanzien van boetes geen target is en dat een boete een instrument is in een mix van
interventies. Het inzetten van boetes is een relatief duur instrument, andere instrumenten worden eerder toegepast
indien het gewenste effect ook daarmee bereikt kan worden.
Nieuwe bedieningsconcepten, vergelijkingssites
De AFM licht toe dat de onderwerpen nieuwe bedieningsconcepten en vergelijkingssites, zoals beschreven in de
halfjaarrapportage bij technologische ontwikkelingen niet komen te vervallen, maar terugkomen in de Agenda de
komende jaren.
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Kostenverantwoording
De AFM begrijpt de door het panel geuite wens om heldere verantwoording van de kosten met een voldoende
mate van diepgang. De AFM reageert echter terughoudend op het verzoek of zij in de toekomst op projectniveau
haar kosten kan verantwoorden. Deze wens werd naar aanleiding van de bespreking van de activiteitenagenda
2015 in de panelbijeenkomst van april eerder geuit. Inmiddels is duidelijk geworden welke inspanning het kost om
de activiteitenagenda te updaten en daarnaast wordt niet gestuurd op het niveau van kosten per project. De AFM
zoekt naar de juiste balans tussen transparantie en doelmatigheid van de verantwoording. De AFM geeft aan dat
zij de ontwikkelrichting van de kostenverantwoording ziet langs de lijnen waarlangs de AFM ook stuurt. Dan sluit
de verantwoordingsinformatie aan op de sturingsinformatie. De AFM geeft aan met de wens van het panel bij de
verdere doorontwikkeling van de verantwoordingsinformatie rekening te houden. Het panel vindt het positief dat
de AFM kostenbesparing zelf op de agenda heeft gezet.
Vervolgonderzoek project ‘Standaardproducten’
Het in de halfjaarrapportage aangegeven eventuele vervolgonderzoek van het project ‘Standaardproducten’ in de
tweede helft van 2015 was afhankelijk van de wens van het Ministerie van Financiën hieromtrent en vindt
vooralsnog niet plaats.
Herformulering missie AFM
De missie van de AFM is herijkt, hierbij is opnieuw bekeken naar wat haar bestaansrecht is. ‘Vertrouwen’ en
‘stabiliteit’ zijn uit de missie verdwenen. Het winnen van vertrouwen is in eerste instantie een taak van de sector
zelf en stabiliteit is primair de verantwoordelijkheid van DNB. De missie is nu korter, krachtiger en meer gefocust.
Ook de kernwaarden zijn herijkt: ‘zorgvuldig en doortastend’ én ‘autonoom en verbindend’. Bij de laatste set geldt
dat de AFM enerzijds als toezichthouder autonoom en streng is maar anderzijds niet los staat van de werkelijkheid
en in verbinding staat met de markt zónder daarmee te verkleven.
Project intrinsieke verandering
De aandacht richt zich op de vraag welke factoren beslissend zijn voor organisaties om te veranderen en hoe kan
de AFM, in samenwerking met DNB, toetsen of het goed gaat met de branche? Voorts moet vermeden worden dat
op dit gebied dubbel werk wordt gedaan door overlappende activiteiten van de toezichthouder en de sector.
Zakelijke markt
De vraag wordt gesteld wat het mandaat van de AFM is bij het toezicht op de zakelijke markt en wat het volgens
haar zou moeten zijn. Ten aanzien van de rentederivatendienstverlening geldt volgens de AFM een enigszins
‘rafelig’ kader. De Europese wet- en regelgeving is sectoraal ingericht en omtrent rentederivaten wordt een
kunstmatig onderscheid gemaakt tussen kleine en grote partijen. Tot hoever gaat de beschrijving van een zakelijke
cliënt? In de optiek van de AFM hebben kleine kwetsbare partijen meer recht op zorgplicht dan grotere partijen
die voor zichzelf kunnen opkomen. De vraag die samen met het Ministerie van Financiën beantwoord moet
worden, is in hoeverre wettelijk kader benodigd is. Als voorbeeld geldt de afwikkeling van de
beleggingsverzekeringen waarbij je eerder een wettelijk kader had willen hebben.
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Quick scan corruptie wettelijke controlepraktijk
Gevraagd wordt of de onderzoeksuitkomsten van de quick scan, die aan de Big-4 accountantsorganisaties zijn
gerapporteerd, ook openbaar worden gemaakt of aan de branche worden teruggekoppeld. De AFM antwoordt dat
zij naar verwachting voor jaareinde 2015 met een rapportage over de quick scan komt en wijst in dit verband op de
handreiking welke de NBA voor consultatie heeft uitgestuurd over dit onderwerp. Verder is de AFM van mening
dat de internationale normen te ruim zijn en strenger moeten worden.
Toegankelijk meldingenregister
Het verbeteren van de toegankelijkheid van het meldingenregister richt zich voornamelijk op het short-sell register
wat op dit moment bestaat uit een omvangrijk excel-document. De AFM is hiermee gestart, de oplevering duurt zoals aangegeven in de Halfjaarrapportage - iets langer dan gepland.
Bewustzijn omgang koersgevoelige informatie (hierna: kgi)
Onder voorwaarden is het mogelijk om uitstel van melding van kgi te krijgen. Als naderhand kgi gedeeld wordt,
moet wel het moment van de keuze tot uitstel kenbaar gemaakt worden aan de AFM. De AFM kan vervolgens
nagaan welke waarborgen een organisatie heeft ingebouwd zodat kgi niet tussentijds kan lekken. Daarnaast ligt
cybercrime op de loer. Persberichten rond kgi worden vooraf in RSS feeds bij beurzen of persdiensten klaar gezet.
De AFM zal partijen binnenkort een brief sturen om te inventariseren welke waarborgen in de keten zijn
aangebracht.
Seminar consumentengedrag
Begin december 2015 vindt een seminar consumentengedrag plaats over het gebruik van
gedragswetenschappelijke inzichten in het toezicht en in de financiële sector. De opgedane inzichten over het
gedrag van execution only beleggers worden dan besproken. Het toezicht stelt regels aan de
informatieverstrekking aan consumenten, maar net zo belangrijk is de vraag wat consumenten doen met deze
informatie. De consument handelt niet altijd rationeel, maar ook intuïtief. Hoe kunnen gedragswetenschappelijke
inzichten bijdragen aan een goede informatieverstrekking van productaanbieders die aansluit bij de behoefte van
de consument?

4. Agenda AFM 2016-2018
De AFM geeft aan dat de voorliggende concept-versie van de Agenda 2016-2018 onder strikte vertrouwelijkheid
is gedeeld met het panel. In de concept-Agenda 2016-2018 staat op hoofdlijnen beschreven wat de AFM gaat doen
en dit wordt vervolgens verder uitgewerkt in plannen per domein. De AFM geeft een toelichting op de conceptAgenda. Zij geeft aan dat toezichthouder en financiële sector in dezelfde wereld leven en geconfronteerd worden
met dezelfde problematiek. Er vindt transitie en (cultuur)verandering plaats bij bestaande partijen, tegelijkertijd
staan er nieuwe partijen op die delen van de waardeketen overnemen. Er is sprake van nieuwe wetgeving en van
technologische ontwikkelingen. De uitdaging is om het toezicht voor te bereiden op de toekomst. Vooral de
omvangrijke IT-investeringen als gevolg van technologische ontwikkeling vergen een doordachte aanpak in
combinatie met besparingen elders in de begroting ten einde niet ieder jaar extra middelen te hoeven claimen. Ook
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samenwerking met andere partijen is hierbij van belang zoals het samen ontwikkelen van systemen zoals dat nu
gedaan wordt met Scandinavische toezichthouders.
De AFM geeft een toelichting op haar gewaagde doel en haar drie prioriteiten voor 2016. Daarnaast licht de AFM
de geïdentificeerde trends toe die impact hebben op het toezicht. De geschetste tijdshorizon is drie jaar omdat de
uitdagingen te groot zijn om deze in een jaar voldoende afgedicht te hebben. Ten aanzien van de trends merkt de
AFM op dat enerzijds de rugwind voor ons toezicht afneemt terwijl anderzijds sprake is van een onverminderd
hoge verwachting van de maatschappij dat het toezicht alles oplost en een risicoloze omgeving creëert. De AFM
geeft aan dat dit niet realistisch is gelet op haar capaciteit en stelt daarnaast dat het individu ook een eigen
verantwoordelijkheid heeft bij het maken van financiële keuzes.
Om de geïdentificeerde risico’s te verkleinen heeft de AFM haar domeindoelstellingen opnieuw vastgesteld met
thema’s die een termijn van 3 tot 5 jaar beslaan. Er wordt nog inzichtelijk gemaakt welke thema’s welke risico’s
mitigeren. Met betrekking tot het toezicht op de kapitaalmarkten wordt aangegeven dat de AFM zich het komende
jaar voornamelijk gaat richten op de hele keten van order tot afwikkeling. Wegens beperkte capaciteit richt de
AFM zich binnen het domein Kwaliteit Accountants en Verslaggeving het komende jaar primair op de Big-4
organisaties en de geschiktheidstoetsingen wat naar verwachting een intensief proces gaat worden.
Teneinde het toezicht te versterken investeert de AFM in technologie en toezichtmethodiek om onder meer data
gedreven toezicht te faciliteren.
De AFM heeft een eigen analyse gemaakt van wat de huidige kennisstand is en wat voor de toekomst nodig is,
denk hierbij aan data-analisten en gedragswetenschappers. Daarnaast is zij kritisch op haar eigen kosten. Zij wil nu
investeren om uiteindelijk een betere verhouding tussen directe en indirecte kosten te realiseren. Een efficiënte
bedrijfsvoering is hieraan inherent. Een bedrijfsvoering die daarnaast is ingericht om het toezicht zo optimaal
mogelijk te ondersteunen. Ten slotte geeft de AFM een korte toelichting op de resultaten die in 2015 zijn behaald,
onder meer een goede voortgang bij de uitvoering van het verbeterprogramma IT, leiderschapsontwikkeling,
nieuwe en roulatie van afdelingshoofden en versterking van het bestuur. Inmiddels is aan belangrijke
randvoorwaarden voldaan om te komen tot een integraal bedrijfsvoeringsplan waar het panel volgend jaar over
wordt bijgepraat (actiepunt 2015.05).
Diverse leden van het panel maken een compliment over de voorliggende concept-Agenda 2016-2018. Daarnaast
hebben zij en andere leden van het panel diverse vragen, suggesties en opmerkingen op het stuk. Hieronder zijn de
onderwerpen (beknopt) weergegeven.
Focus omschreven ontwikkelingen
Het valt het panel op dat de focus bij de omschreven ontwikkelingen op de AFM ligt en zij ziet dit graag
aangevuld worden met de ontwikkelingen die op de sector afkomen en wat dat vervolgens betekent voor de AFM
als toezichthouder.
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Innovatie
Het panel haalt uit de stukken dat de AFM innovatie als een risico ziet terwijl de AFM juist innovatie moet
aanjagen. De AFM weerspreekt dit en verwijst daarbij onder meer naar het programma Innovatie & Fintech. Uit
de omschrijving van de beoogde effecten kan afgeleid worden dat de AFM open staat voor innovatieve
concepten. De AFM kijkt daarbij bijvoorbeeld naar de FCA die een project “Innovate” uitvoert.
Internationale strategie AFM
De AFM is het eens met de constatering van het panel dat de internationale strategie van de AFM onvoldoende
aan bod komt in het stuk en voegt dit toe in de uitgeschreven versie. Deze internationale strategie is juist in 2015
herijkt.
Grensverleggende toezichthouder
Het woord ‘grensverleggend’ in het gewaagd doel wordt intrigerend gevonden. Geeft dit aan dat grensverleggend
ook geïnterpreteerd kan worden als grensoverschrijdend? De AFM benadrukt dat dit laatste niet het geval is. Met
grensverleggend bedoelt zij dat de AFM een innovatieve toezichthouder is die vooruitloopt in de manier waarop
zij toezicht houdt. In het verleden is de AFM dit geweest en ook in de toekomst wil zij grensverleggend zijn.
Extra investeringen en het wettelijke kostenkader
Het panel vraagt of de extra investeringen binnen het wettelijke kostenkader vallen. De AFM antwoordt dat het
uitgangspunt is om niet boven het kader uit te komen. Zij geeft aan momenteel in discussie te zijn met het
Ministerie van Financiën over het startpunt van de berekening van het kostenkader. Dit naar aanleiding van een
wijziging in de Wbft met ingang van dit jaar.
Afnemende rugwind versus hoge verwachtingen van toezicht
Enerzijds merkt de AFM dat de rugwind in de sector en in de politiek afneemt terwijl de samenleving wel
verwacht dat een risicoloze omgeving wordt gecreëerd. Binnen de sector lijkt een toezichtmoeheid te heersen en
de politiek let steeds meer op de hoogte van de toezichtkosten. De veranderende wereld vraagt echter wel om
investeringen en in dat spanningsveld moet de AFM opereren. De Consumentenbond vraagt zich af of het
ontbreken van een reactie van de panelleden uit de sector op de door de AFM geconstateerde toezichtmoeheid
geen impliciete erkenning is van deze constatering.
Beoogde effecten thema ketenverantwoordelijkheid
Het panel constateert dat de beoogde effecten van het thema van domein Efficiënte kapitaalmarkten erg ambitieus
zijn om te behalen met de twee omschreven projecten. De AFM antwoordt dat de genoemde projecten niet
allesomvattend zijn en aangevuld zullen worden door vervolgprojecten. De genoemde effecten gelden bij een
tijdshorizon van 3-5 jaar.
Budget voor nieuwe taken
Er staat in de stukken dat extra budget noodzakelijk is voor nieuwe wettelijke taken en noodzakelijke ITinvesteringen als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen (Mifid II - Mifir). Aangezien Mifid II een herziening is
van Mifid I vraagt het panel zich af waarom dit een nieuwe taak is en de AFM hiervoor extra budget claimt. Het
panel is in de veronderstelling dat van een nieuwe taak sprake is indien er een nieuwe groep instellingen onder
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toezicht komt te staan, zoals bij de AIFM-richtlijn het geval is. De AFM antwoordt dat onder nieuwe taken ook
valt een verbreding van de reikwijdte van het bestaande takenpakket uit hoofde van een Europese verordening. Bij
een uitbreiding van het mandaat kijkt de AFM naar de additionele kosten die zij hiervoor moet maken. Indien voor
de uitbreiding van het takenpakket zoals in voorliggend geval investeringen in nieuwe systemen onontbeerlijk zijn
om een toename van de hoeveelheid data met een factor 100 te kunnen verwerken, is de AFM van mening dat de
hiermee gepaarde IT-investering niet gefinancierd kunnen worden uit bestaande middelen.
Omschrijving termen
De AFM verduidelijkt desgevraagd een aantal termen die benoemd worden onder de diverse thema’s. De
boodschap van het panel aan de AFM is om termen die zij hanteert zoveel mogelijk concreet te omschrijven.
Dekken de woorden de lading van wat er mee bedoeld wordt? De AFM zegt toe dit te verwerken in de
uitgeschreven versie van de Agenda.
Overige opmerkingen
Tussen OOB en nOOB-organisaties zit een verschil. Ten aanzien van de groep van OOB-organisaties is de indruk
dat een onwenselijke tweedeling qua tempo wordt gemaakt tussen de Big-4 en overige OOB-organisaties. De
AFM geeft aan dat met betrekking tot de monitoring van de beheersmaatregelen dit zich niet beperkt tot de Big-4
organisaties, maar als het gaat om kwaliteitstoetsingen dit wel het geval is in 2016. Naar verwachting volgen de
overige OOB-organisaties in 2017 en de nOOB-organisaties in 2018.
Bij technologische mogelijkheden onder maatschappelijke trends wordt Standard Business Reporting (hierna:
SBR) gemist. De AFM licht toe SBR en de taxonomie te ondersteunen omdat dit belangrijk kan zijn voor toegang
tot financiering voor MKB bedrijven. Juist voor het segment waar de AFM naar kijkt (beursgenoteerd, met een
primaire focus op de toelichtingen welke zich niet eenvoudig in een taxonomie laat vangen) is om valide redenen
een uitzondering gemaakt voor de verplichte toepassing van SBR.
Het panel merkt op dat de AFM aan de extra investeringen in het kader van de meerjarenagenda de voorwaarde
verbindt dat zij de komende jaren gaat besparen. Er is echter geen meerjarenbegroting bijgevoegd. De AFM geeft
aan dat zij ook een meerjarenbegroting wil waar zij zich aan kan committeren. In 2017 is echter sprake van een
nieuw kostenkader en de AFM is hierover momenteel in gesprek met het Ministerie van Financiën.
De AFM zegt toe dat de uitgeschreven versie van de Agenda 2016-2018 (met begroting 2016) zo spoedig mogelijk
naar de leden van het panel ter consultatie wordt toegezonden (actiepunt 2015.06).
De voorzitter bedankt het panel voor hun feedback.

5. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
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6. Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 12.10.

7. Financieel-technisch overleg
De secretaris van het adviserend panel vervolgt de vergadering om 12.15.
Aanwezig zijn: Euronext, Pensioenfederatie, DUFAS, Ministerie van Financiën.
Euronext vraagt om een nadere toelichting op de stijging van de begroting en waar de genoemde intensiveringen
zijn terug te vinden. De AFM geeft aan dat een deel van de intensiveringen zich voordoen bij dezelfde soort
kosten als waar op bespaard wordt (denk aan personele verschuivingen). Verder zijn de plussen te vinden bij de
externe inhuur, bij de informatiseringslasten en bij de algemene lasten. De stijging van de totale personeelslasten
zijn voornamelijk gevolg van de geprognotiseerde salarisontwikkeling op basis van het bestaande beloningsbeleid
en van de pensioenlasten. Deze laatste waren niet alleen voor 2015 duidelijk te laag begroot, voor 2016 geldt dat
ondanks een voorziene nieuwe versoberde pensioenregeling de premielast stijgt als gevolg van de rentedaling en
de eisen van het nieuwe toetsingskader voor pensioenfondsen.
De Pensioenfederatie vraagt of de krimpende pensioensector ook leidt tot lagere toezichtkosten voor de sector. De
AFM antwoordt dat dit niet direct het geval is. De marktbijdrage 2016 voor het doorlopend toezicht wordt
namelijk berekend op basis van de in de Wbft vastgestelde toezichtaandelen. Deze toezichtaandelen staan in
beginsel voor 5 jaar vast en worden tussentijds alleen aangepast bij significante wijzigingen in de
toezichtinspanning of populatie. In 2018 worden deze percentages opnieuw vastgesteld waarbij nieuwe inzichten
worden meegenomen.

8. Sluiting
De secretaris van het adviserend panel sluit de vergadering om 12.30.
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Actiepuntenlijst
Nr.
2014.08

Omschrijving
Het panel levert een definitief document
‘Toezichthouder of marktmeester’ aan
in januari/februari 2015.

Deadline
Februari 2015

Actiehouder, status
On hold.

2015.01

De AFM geeft inzicht in de resultaten
van de kostenbenchmark van haar
bedrijfsvoering

Voorjaar 2016

AFM

2015.05

De AFM informeert het panel over de
voortgang van het integrale
bedrijfsvoeringsplan.
De AFM legt de uitgeschreven versie
van de Agenda 2016-2018 (met
begroting 2016) ter consultatie voor aan
het panel.

Voorjaar 2016

AFM

Zo spoedig
mogelijk

AFM, gedaan op 2 november 2015

2015.06
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Bijlage 1 lijst van afkortingen/deelnemerslijst
Adfiz
AFM
APT
CB
DUFAS
Eumedion
Euronext
MinFin
MinSoZa
NBA
NVB
Pf
SRA
VEB
VEH
VEUO
VFN
VV&A
VvV

Adviseurs in Financiële Zekerheid
Autoriteit Financiële Markten
Association of Proprietary Traders
Consumentenbond
Dutch Fund and Asset Management Association
Corporate Governance Forum
Euronext Amsterdam N.V.
Ministerie van Financiën
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Nederlandse Vereniging van Banken
Pensioenfederatie
Samenwerkende Registeraccountants & Accountants-Administratieconsulenten
Vereniging van Effectenbezitters
Vereniging Eigen Huis
Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
Vereniging van Vermogensbeheerders & -Adviseurs
Verbond van Verzekeraars

