
Begroting 2003 Stichting Autoriteit Financiële Markten 
 
Hierbij treft u aan de begroting voor het jaar 2003 ter voldoening aan: 
- artikel 2, vierde lid van de “Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995”; 
- artikel 7 van de “Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996”; 
- artikel 11, eerste lid van de “Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen d.d. 21 

december 1995”; 
- artikel 2, tweede lid van de “Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996”; 
- artikel 2, tweede lid van de “Kostenregeling pensioen- en spaarfondsenwet 1995”. 
De begroting voor het jaar 2003 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten is goedgekeurd 
door de Minister van Financiën op 20 december 2002. 
 
 
Bedragen in € 1.000    Begroting 2003 
 
 
Baten 
Heffingen: 
- Beurzen    1.518 
- Genoteerde ondernemingen    2.016 
- Effecteninstellingen    13.563 
- Beleggingsinstellingen    4.798 
- Financiële bijsluiter    1.773 
- Overig gedragstoezicht    1.329 
- Effectentypisch gedragstoezicht    2.153 
- Tussenpersonen     246 
- Openbare biedingen op effecten    1.345 
Registraties en overige heffingen, uit hoofde van: 
- De Wet toezicht effectenverkeer 1995    2.233 
- De Wet toezicht beleggingsinstellingen 1990    1.501 
- De Wet op het consumentenkrediet 1990    111 
Bijdrage uit algemene middelen     1.618 
Totale baten    34.204 
 
Lasten 
Personeelslasten    27.084 
Overige bedrijfslasten    9.489 
Afschrijvingen materiële vaste activa    1.680 
Financiële lasten    172 
Subtotaal lasten exploitatiebegroting 2003    38.425 
Toevoeging aan het reservefonds   454 
Te verrekenen eenmalige- en aanloopkosten eerdere jaren  1.168 
Te verrekenen exploitatie overschotten 2001   (3.081) 
In latere jaren in de heffingen te verrekenen kosten 2003  (2.762) 
    (4.221) 
Totaal lasten    34.204 
 



Berekening grondslag voor de heffingen 2003: 
Exploitatiebegroting 2003   38.425 
Toevoeging aan het reservefonds   454 
Te verrekenen eenmalige- en aanloopkosten eerdere jaren  1.168 
Restitutie exploitatie overschotten 2001   (3.081) 
In latere jaren in de heffingen te verrekenen kosten 2003  (2.762) 
Bijdrage uit algemene middelen   (1.618) 
Grondslag voor de heffingen 2003   32.586 
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