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1. Opening (5 min.)
2. Vergaderverslag bijeenkomst 15 oktober 2018 en status actiepuntenlijst (10 min.)
3. Strategisch onderwerp voor gezamenlijk debat: implicaties van Brexit voor het Nederlandse
vestigingsklimaat en het toezicht (45 min.)
4. Jaarverslag AFM 2018 (45 min.)
5. Rondvraag (10 min.)
6. Schorsing (5 min.)
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
Volgende vergadering: 14 oktober 2019 (14.00 – 16.00)
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Adfiz, APT, Consumentenbond, DUFAS, Eumedion, Euronext, Ministerie van Financiën, NBA, NFIA,
NVB, SRA, VEB, VEH, VEUO, VV&A, VvV
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Pensioenfederatie, VFN (allen met kennisgeving)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vergaderverslag bijeenkomst 8 april 2019 en status actiepuntenlijst
Er zijn geen vragen naar aanleiding van het vastgestelde vergaderverslag. De status van de actiepuntenlijst wordt
door de voorzitter toegelicht.
3. Strategisch onderwerp voor gezamenlijk debat: implicaties van brexit voor het Nederlandse
vestigingsklimaat en het toezicht
Naar aanleiding van de actualiteiten rondom brexit hebben APT, Euronext en de AFM een strategisch onderwerp
voor gezamenlijk debat voorbereid: de implicaties van brexit voor het Nederlandse vestigingsklimaat en het
toezicht van de AFM. De AFM geeft aan dat het goed is dat brexit in de gemeenschappelijkheid van het
adviserend panel wordt besproken.
De NFIA is bij de dialoog aanwezig en geeft een presentatie over het vestigingsklimaat in Nederland in relatie tot
brexit en de manier waarop de NFIA zich inzet richting nieuwe marktpartijen. APT geeft aan dat veel nieuwe
marktpartijen positief zijn over de AFM als toezichthouder en de aanwezige kennis en moedigt de AFM aan dit
te blijven doen. Euronext geeft aan dat het belangrijk is de effecten van brexit op lange termijn niet uit het oog
te verliezen.
Vanuit de panelleden zijn een aantal vragen en concrete suggesties gedaan. Zo wordt door NVB gevraagd wat
het voor de AFM als lid van ESMA kan betekenen wanneer een groter deel van de kapitaalmarkt onder het
toezicht van de AFM gaat vallen. APT roept de AFM in dit kader op in de EU een grotere rol te pakken, zodra de
FCA een kleinere rol zal gaan spelen als gevolg van brexit. DUFAS roept de AFM op met de panelleden meer te
spreken over onderwerpen die op Europees niveau liggen.
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4. Jaarverslag AFM 2018
De voorzitter geeft een presentatie over het jaarverslag 2018.
Naar aanleiding van de presentatie hebben een aantal panelleden vragen, suggesties en opmerkingen. NBA
vraagt of de geschiktheidstoetsingen van bestuurders van accountantsorganisaties uitgebreider beschreven
kunnen worden. De AFM geeft aan dat na afronding van alle toetsingen een uitgebreidere rapportage zal volgen.
VEB merkt op dat aandacht voor mogelijke risico’s van de huidige lage rente van belang blijft.
VvV heeft een vraag over het jaarverslag met betrekking tot de kosten van brexit. De AFM geeft aan dat de
kosten van brexit niet in het jaarverslag 2018 zijn meegenomen. De minister van Financiën heeft via zijn brief van
6 december 2018 toestemming gegeven voor de verruiming van het kostenkader van de AFM als gevolg van
brexit. De extra toezichtkosten voor 2019 en 2020 en de verdeling daarvan over de marktpartijen zijn afgelopen
periode met het ministerie van Financiën besproken. Het uitgangspunt voor de verdeling van de kosten is de Wet
bekostiging financieel toezicht. De AFM geeft aan dat samen met het ministerie van Financiën gezocht wordt
naar een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de kosten. In juni 2019 worden de nieuwe tarieven door
het ministerie van Financiën bekend gemaakt.
5. Rondvraag
De NBA vraagt of er een planning bekend is voor de opvolger van de voorzitter. De AFM geeft aan dat de
reguliere procedure is gestart en er gewerkt wordt aan de opvolging.
6. Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering.
7. Optioneel: Financieel-technisch overleg
De secretaris van het adviserend panel vervolgt de vergadering. Aanwezig zijn: NVB en APT.
NVB vraagt om een verantwoording van de flexibele schil voor 2018. De AFM geeft aan dat de aanvullende
flexibele schil van € 7,7 mln in 2019 specifiek geoormerkt is voor brexit. Hierover wordt verantwoording afgelegd
bij het ministerie van Financiën
APT vraagt hoe de kosten van brexit worden omgeslagen naar onder toezicht staande partijen. De nieuwe
partijen betalen net zoals de bestaande partijen hun kosten voor de eenmalige verrichtingen zoals de
vergunningverlening en de toetsing van bestuurders. De AFM geeft aan dat de AFM en het ministerie van
Financiën hebben getracht de kosten van het doorlopend toezicht zo evenwichtig en rechtvaardig mogelijk neer
te leggen bij de partijen die onder toezicht staan en deze kosten veroorzaken.
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8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Actiepuntenlijst
Nr.
2018.03

2019.01

Omschrijving
Voorbereiding en agendering
strategische onderwerp(en)
voor gezamenlijk debat.

Deadline
Voorjaar 2019

Voorbereiding en agendering
strategische onderwerp(en)
voor gezamenlijk debat.

Najaar 2019

Actiehouder en status
Afgerond.

Initieel was het idee van de panelleden het
onderwerp ‘’toezichtdilemma’s’’ weer te
bespreken. Gezien de actualiteiten rondom Brexit
en de wens van de panelleden het een keer over
het vestigingsklimaat te hebben, is voor de
panelbijeenkomst van 8 april 2019 het onderwerp
Brexit (en de implicaties voor het Nederlandse
vestigingsklimaat en het toezicht) voorbereidt
Een nog nader te bepalen onderwerp wordt door de
AFM in samenwerking met een subgroep van het
panel voorbereidt voor de panelbijeenkomst van het
najaar van 2019

Voorraadagenda ingebrachte onderwerpen
Nr.
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

Omschrijving
Herstel van vertrouwen in financiële sector
Impact assessments EU regelgeving op NL sector
Transparantie van de toezichthouder en handhavingsinstrumenten
Kosten
Handhaving en opzet regelgeving
Rol, beleid en doelmatigheid aanpak AFM
Balans tussen systeemtoezicht en zelfregulering
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Bijlage 1 lijst van afkortingen/deelnemerslijst
Adfiz
AFM
APT
CB
DUFAS
Eumedion
Euronext
MinFin
MinSoZa
NBA
NFIA
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
Netherlands Foreign Investment Agency
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

