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INLEIDING 

Ook ,n 199X heeft IIJ de wcsuxse wet-eld de groe, van de cffecrenhandel zich vcrdcr 

doorgem Dc bewegclqkheld van de koerxn IS eveneen groot geweest, vooral onder 

Invloed van de financlcle cuses ,n de Azsatxhc landen en Rusland Deze ontwikkelmg 

heeft z11n sporen nagelaten op de effectenmarkten Ook 111 Nederland kon een aantal 

marktpartqcn dc IISICO’S van dc koersbewcgmgen met meer dragen, wat ladde tot forse 

verheien bq hun hani~ers. HIerdoor hebben enkele daarvan besloten hun &armg- 

act~v,ce~tcn te vermrnderen of zelfs geheel stop te zetten Over de hele irnrc heeft het 

belang van een goed intern r~s~comanagement nog verder aan gewicht gewonnen 

In Ncderiand is cen volledIge ecnhcid bereikt III dc regelgcvq voor de effectenmstcl- 

Imgen en de verantwoordelllkheld YOOI dc oalcvmg daarvan Met de ~nvoermg van de 

IIICUW~ Naderc Rcgehng toezicht effcctenvcrkecr per 1 februan 1999 1s de Sl’E, ook 

formeel, als cnlgc m,ranr,e verantwoordehjk voor het toczlchr op alle cffecrenmitelhn- 

gen Her tot dan toe nog bestaande onderscheld tussen mstellmgcn d,e tot Amsterdam 

Exchanges (AEX) 71,” toegelaten cn mstellmgen ,n het bu~rcnbeu~~-scgrnent 17 geheel 

verdwenen De STE zal rn de komcndc periode eiop toeaen dat ook dc mtcrnc 

~truc~uuï van grotc ~nalhngcn, zoals kredictlnstell,i~gci, 71~1, conformeert aan de 

bcpnlmgcn van de IIICUWC Nadere Regeling. Dc co~?trole-,,,~pailni~rgen voor de nalevmg 

van de rc& ïullen wotdco~ opgevoerd; het personcelsbexand van de STE zal daartoe 

verder worden uqebre,d. 

Ook op mternatronaal mveau zullen de afsremmlng van re& el, de samenwerkmg tus~ 

sen toeirchthoudrrs moeten worden versterkt Wanneer drt onvoldoende gebeurt, zal 
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vcrloop van openbare bledmgcn Her 1s wensebIk dat Nederland op dn gebled met ach- 

terblqfc bl, eiderr gebrulkelqke voorschnften, zoals de bepalmg dat cen part,, dx een 

substantlcel belang heeft verworven m een genoteerde ondernemIng, verplIcht wordt 

een bod op alle aandelen van deze ondcrnrmmg uit te brengen 

De bovengenoemde gcwllzlgdc regelgeving met dc unbrcidmg van de toenchrsverant- 

woordelqkheld naar alle AEX-rnstellmgcn en de invoerq van meuwe rcgclgevmg heb 

ben als conscquenoe dat her aantal personeelsleden van de STE verder zal toenemen. 

Door de huidige (krappe) xtuatte op de arbadsmarkt voor gekwallhceerd personeel 1s 

een achterstand ontstaan op de door de STE gebudgetteerde unbradmg. 

Het toczt~ht wordt steeds meer in cen formeel kader vastgelegd; de STE streeft er naar 

haar beleidssrandpunten m regels vast re leggen en te systematiseren Ook krijgt her 

toeacht 111 toenemende mate een mternarionaal karakter Voorts dient het effcctentoe- 
Q 

zicht afgestemd te worden op ontwlkkelmgen m andere onderdelen van dc flnanclcle 

sector Wat echter een constante bhjft, 1s dat de STE -naast een adequate funcnonermg i 

sfi 

\\l” 

van de effectenmarkten cn de beuordcrmg van de integrltat - het belang van de posare 

van de belegger op dlc markten steeds voor ogen houdt 



1. WET TOEZICHT EFFECTENVERKEER 1999 

De Wef toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) heeft als doelstellzng het bevorderen YLW het 

adequaat functioneren van de effectenmarkten en de bescherming van de belegger op die mark- 

ten. De Minister van Fmanci& heeft met de tnuoering uan de Wte 1995 op 31 december 1995 

de uttwenng run deze vxt aan de STE ouergedragcn met uitzondering wan de bevoegdheden 

tot het verlenen um een beurserkennmg, tot het verlenen van vuijstellmgen van de verbodsbe- 

palingen die in de wet zijn aastgelegd en tot het beoordelen wzn regels voor bescbermingscon- 

structies en hun toepassing. 



I STE JAARVERSLAG 1998 

WET TOhZIEHT GPPECTl?““ERKEErn 19SB 



In 1998 registreerde dc STE 254 C~I&SI~S van cffccten dlc met 7i]n genoteerd au een 

erkcndc effectenbeurs In 51 gevallen heeft de cffectenutgcvcnde mstelhng een 

prospectui bq de WE gedeponeerd In 54 gevallen werd gcbruk gemaakt van de moge- 
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1.3 BEURSTOEZICHT 

1.3.1 AEX 
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1.4 HET TOEZICHT OP EFFECTENINSTELLINGEN 
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MN name de bctrouwbaarheldstoets van bestuurders van effecrenlnstelliilgen, waaraan 

de STII voordlcn reeds veel aandacht besteedde. 17 wcrtcl~~k per 1 februari 1999 aangc- 

scherpt Dc bctrouwbaarheld van Iedere bestuurder en (mede)beie~dsbepaler van een 

effecteillnstclling, dlcnt nu bulten twqfel w staan BIJ deze toets worden o.n lusr~trele 

reg,5ters en registers van andere toezrchthouders geraadpleegd Tevens dient de kand,- 

dat-bestuurder een vragenformuher m te vullen cn een curriculum vitae over te leggen 

waarop een draal referenten njn vermeld, waaronder de laatstc werkgever In 1999 

zullen de crxtern waaraan bestuurders dlenen tc voldoen nog nader wordcn utgewerkt 

,n cen amtal belc~dsrcgels 

Houder? YU een gekwahfawde deelnemmg, dat wil zeggen een kap~taal~belang dan 

wcl een stcmrecbt van meer dan 5 procent on een vergunnlnghoudende effecten- 

mstellmg, draen op grond van artikel 16, Wre 1995, over een verklarmg van geen 

bezwaar te beschlkken In 1998 hebben 269 houders een verklanng van geen bexxaar 

aangevraagd of meldrng gemaakt van een wqngmg on de door hen gehouden gekwalifl- 

ceerde deelnemIng, waarvan 200 m her bultenbeurssegment. De houders van een gekwa 

hflceerde deelnemmg in een vergunmnghoudendc effectenmstcllmg worden eveneens 

op hun betlouwbaarheld gcroetit Indien dc houder ook Invloed kan ultoefcncn op de 
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bel- en AEX. De STI- wordt door AEX op de hoogte gehouden en bi, bqzondcre 

onrwd<kelqen d,recr gcrnformcerd. 

1.4.6 UITKOMSTEN ONDERZOEKEN 

Uit de ondcraxken 1s gebleken dat de regeigevq regelmatig door de rffectemn~tell,n- 

gen werd overtreden, soms bewuit maar vaak ook UIC onwerendhad Zo bl,+ geregeld 

dat de opzet, het bataan cn/of de werkmg van de ao/~ met aan dc elsen voldoet die ,n 

de wet- en regelgwmg z~,n neergelegd 
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1.4.7 MAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN OVERTREDINGEN 

T~ncmde verbcterq af te dwmgcn Icgt de STE sanctxs op aan de effecrenmsrelhng De 

zwaarste sanmes n,n het wcgsturcn van bestuurders en mtrekkmg van dc vergunnmg 

IndIen de belqen van dc belegger, mcr acuut ,n gevaar z,,n zal, alvorens de zwturstc 

sanctres toe re passen, gekozen worden voor een aanwqzmg tot vcrbetermg waarvoor 

cen bepaalde termqn wordt gegeven Wier bl, wordt veelal een vcrklarmg van de externe 

accounta,~t geast dat ilan de elsen 1s voldaan Dit slurt met ut dat de STE een vervolg- 

onderzoek kan instellen 

1.4.8 EFFECTENINSTELLINGEN ZONDER VEREISTE VERGUNNINQ 

De STE heeft ,n 1998 in totaal t9 keer aanglftc gedaan bq de ECD wegens het vermoe- 

den dat ronder vergunmng cffecrenbem~ddcl~~~g of vcrmogcnsbeheer werd aangeboden 

of verricht. De ECD kan direct optreden wanneer de betrokken mstelling ,n Nederland 

IS gevestigd. 

Aangifte van cen butenlandse overtreder van de Wte 1995 heeft 5 maal plaaqevondcn 

Voor het optreden tegen bulten Nederland gevestigde rnstellmgen IS de medewerkmg 

van de autoriteiten 111 het desbetreffende land nodig Een compllcntle kan optreden 

wanneer het delw ,n dat land met strafbaar IS 
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1.5 DE INVOERING VAN UE EURO IN NET EFFECTENVERKEER 
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1.6 MILLENNIUM 

Met ingang van 1 ,anuar~ 2000 zou ook bl1 de grauïomatlseerde sysrcmen van beurzen 

en effectcninstclllngen zich her zogenoemde ‘m~Ilenn~umprobleem’ voor kunnen doen 

Als de geautomatxcerdc systemen met trjdlg worden aangepast, kan dit probleem 

ernst,ge gevolgen hebben voor het funcuoneren van de effectenmarkt en de pos,t~e van 

de beleggers op die markt. Een effecremnsrelhng zal dan mogelIJk met meer voldoen aan 

de wetrelljke euen die op het gcbled van de admm~strar~eve orgamsaue en geautomaw 

scerde gegevensverwerking worden gesteld en kan daarnaast ernst,gc bedrl,fsschade 

oplopen. De (be>turrn van de) ~nstelhngen zelf hebben een ugen verantwoordel~ll<heid 

aan de wcttclllke uere~sten te bhlvcn voldoen en her mdlenmum-probleem op te lossen. 

Als een instelhng niet afdoende IS voorbereid, zal dit consequenucs kunnen hebben 

“OOI de “ergunnlng 

Genen de doelstelhngen van de Wre 1995 en de toezlchrsraak van dc STE, moer de STE 

InzIcht hebben on de voortgang bl] de aanpak van het mdlenmumproblecm Ulr de m 

1998 gchoudcn onderzoeken IS gebleken dat elke rnstellmg ach voldoende bcwusr 1s 

van de gevolgen die het mdlenn~umprobleem heeft op haar geautomatiseerdc systemen. 

Dc volgende fase, het aanpassmg~roces waarbij de hard- en software millcmuum- 

bcstendlg worden gemaakt, IS m 1998 veelal volledig afgerond door de mstellmgen De 

onder toezxht suandc m~telhngen hebben m oktober 1998 gcrapportecrd over de 

voortgang ter zake Na de aanpasimgen moet de apparatuur getest worden on> te bezlcn 

of de mstellmg adequate maatregelen heeft genomen dan wel op korte term~ln alsnog zal 

moeten nemen Deze testen moesten on de permde oktober 1998 maart 1999 plaats- 

vmden Over ds uitkomsten van de resten zullen dc mstelhngcn 11, aF”1 1999 aan dc STE 

moeten rapportelen. 

Namens dc STE vocrf DNB bl] die banken die cen belangrlJke rol ,n het effectenverkeer 

spclcn een aantal spcafieke mlllennlumondcr~ockcn UIC, waarbil de bedri,f~onderdelen 

die de effectcndlcn~rverlenlng vcrzorga~ nog eens speclfrek op hun aanpak van het m,l- 

Icnniumproblcem worden beoordeeld In grote h~ncn kan gesteld worden dat de onder 

toezicht van de STE staande cffectenlns~elllngen en de cffecren-bedrllfsonderdelcn van 

Bre<l~et~nstcli~ngen het probleem adequaat aanpakken en rrdehjk op het voorgeschreven 

tljd~xhema zotten Een rnkelc ~nstelhng drznr on 1999 wel exzra mspannmgen tc Icvercn 

om gereed re z~,n voor het mcuwc mlllenmum. 

d 

Naast mterne testen /al een groor deel van de bil de AEX toegelaten mstellingen CYCII- 

eens dc mrllennmmtesten van AEX moeten afleggen Voorafgaand aan de verphchre tes- 

ten, die van aprd 1999 fat en met oktober 1999 gehouden zullen worden, konden de 

mstellmgen a.m een reeks vr~jwdhge testen mee doen. Deze testen hebben gedurende 

her eerste kwartaal van 1999 plaatsgevonden. De STE heeft de betrokkrn msrellmgen 





2. WET MELDING XEGGENSCNAP INTER BEIJRZE 
GENOTEERDEVENNOOTSCHAPPENl996 



2.2 ACHTERWEGE LAT2N VAN DE OPENBAARMAKING 

2.8 CONTROLE EN HANDHAVING 

2.4 KENBAARHLID VAN MELDINGEN 
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3. REGELGEVING EN BELEID 

De STE ontwikkelt regelgeving en beleidop hetgebled van het effectenvrrkeeu. Dzt vmdtprz- 

mairplaats binnen het door de wetgewergeschapen knder, mam de STE uermekt, zndwn daar 

aanleading toe LS, ook de wetgever om conwete nieuwe wetgeving of venwming unn het kader. 

Dtr stelt de STE m staat nzeuwe regels edof nieuw belezd wat te stellen. Voorts adweert de 

STE de overheid bil de ontwikkehzg van nieuwe wet- en wgelgeuing; tewns brengt zij advies 
uti aan de Mmtster wzn Fwunxzen bzj belezdsvvaagstukken en de beantwoordzng vm 

Kamervragen. 

3.1 ALOEMEEN 



3.2 WETSVOORSTEL HERIIHINO WTE 1995 
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3.3 WET GEBRUIK VOORWETENSCHAP 

I 
32 
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kan worden Voorts 1s het gehel,nhoudlngscrIterlum geschrapt In dc n,cuwe wet wordt 

onder voorwercnichap verstaan, de bekendheld met cen bqzonderheld omr,ent de 

rechtspersoon, vennootrchap of miteilmg waarop de effecten betrekkmg hebben of 

omtrent de handel ,n dc effecten, die met openbaar IS gemaakt cn waarvan openbaarma- 

krng naar redeh,kerw+ IS te verwachten, Invloed zou kunnen hebben op de koers van 

de effecten (ongeacht de rlchtmg van dr kocri). 

Aan het vcrhod tot het gebruik van voorwetcnschap z,,” twee categor~een effecten 

toegevoegd wurop het verbod bctrckkmg heeft. Ten eerste bcrrcft dit transacues m 

cffcctcn waarvan aannemelqk IS dar notcrmg van dcre effecten spoedig zal plaat>vinden 

(de .qenaamde “as, ,f and whcn Issued handel”) Ten tweede vallen onder her verbod 

rransacr,es ,n nwgenotcerde effecten waarvan de onderhggende waarden wel z,,,, 

genorcerd (het betreft hrer onder meer optics en warrantc). 

Trnslottc IS on de wer een aparte strafbepalmg opgenomen die het doorgeven van vooi- 

wetenschap aan derden alsmede het aan derden aanbevelen om rransacr~~ tc vcrr~hten 

on effecten waarop de voorwetcnschap beuekkmg heeft, verbIedt. 

I>e wet biedt dc mogcl~~khcid dat bl1 AMvB catcgor~cen van transacties worden aange- 

wczcn waarop ba verbod met van toepasung 1s Met het Beslut van 17 december 1998, 

houdende bcpalmgeo ter utvoeru,g van arrlkel46, wcrdc hd, Wte 1995,1? van deze 

mogelqkhad gebruk gemaakt Zo worden onder meer het toekcnnen en unoefenen van 

optm in her kader van een personcel~regehng van het verbod ultgczondcrd. Het voor- 

nemen tot het toekennen van optiec moet dan wel tenmmstc twee maanden 

voorafgaande aao de tockennmg aan dc STh kenbaar worden gemaakt, rcrw~l de utoe- 

fcnmg moet plaatsvmden op, dan wel bmnen vijf werkdagen voorafgaande aan, de expr- 

ratredatum (dc dag dat de optre afloopt) Ook bovengenoemd Bcslut 1s op 1 lanuar~ 

1999 van kracht gcwordcn 

In de wet wordt voorts voor effecten uqyendc m~rellmgen en bepaalde catrgor,een 

van per>onen de verphchtmg geintroduccerd om transact~cs die betrekkmg hebben op 

dc effecten van de agcn ~nstellq re mcldcn aan de STE Meldzngsplichtlg z~,n bi,voor- 

beeld degenen die het dagelqkse beleid (mede) bepalen en cen leder die roczxht houdt 

op her beleid van her bcxuur en dc algemene gang van zaken m de vennootschap (veelal 

de raad van Comnussarlsicn), degenen dlc rechtstreeks of mlddelhlk meer dan 25% van 

het kapttaal YXI de mstellmg verschaffen alsmede leden van de ondcrnemrngsraad. Bq 

wet en AMvB 1s een aantal tran~cf,cs overrgcns ungezonderd van de verbodsbepahng 

en Lodoende ultguonderd van de mcldmgsphcht. De STE verwacht dat de wet de wans- 

paranue bevordert en dat de meldqen de effectivlteir van de controle op de nalevmg 

van de verbodsbcpalmg kuilen ver hogen. 

Dc STE verzorgt een wcrtclqk rcguter waarin de meldmgen worden opgenomen en dat 

voor een Ieder ter Inzage hgt. De ultgevcnde ~nstellmg dient een regicment op te stellen 



9.4 BE~EGGERSCOMPENSATIENEGE~ING 
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3.6 NOTA INTEGRITEIT FINANCIËLE SECTOR 
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3.7 BETNOUWBAANNEIll EN DESKUNDIGHEID 



3.9 KOERSMANIPULATIE 

3.9 VENSTNENNINO VAN GEGEVENS INGEVOLGE NET OEWIJXIGD 

BESLUIT POLITIEREGISTERS 
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4. INTERNATIONALE SAMENWERKING 

4.1 FORUM OF EOROPEAN SCURITIES COMMISSIONS (FESCO) 

4.2 INTERNATIONAL ORGANISATION OF SECURITIES COMMISSIDNS (IOSCO) 



Over het werk van de dlverie werkgroepen van het TC valt het volgendc te vermelden. 

cen gezamenlijke werkgroep van het Commlrtee on Payment and Settlemenr Systemc 

(CPSS) cn IOSCO heeft het afgelopen Iaar her onderzoek naar de markt voor het 

belenen van effecten voortgezet Mede op bas yan mtcrwews met marktparrupan- 

ten li het funcrmneren van dczc markt geanalyseerd. I-let rapporl van de werkgroep 

wordt thans afgerond en ~‘11 later II> 1999 worden gepubhceerd, 
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5. STICHTING TOEXICHT EFFECTENVERKEER 

8.1 BESTUUR 

6.2 PERSONEEL EN ORGANISATIE 
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Afdeling Beleid: 

DIS C Rensen 

Afdeling Juridische Zaken: 

Mr Drs. PA W Mulder 

Afdeling Toezicht Markten: 

Mr.Dr-s A.J Woltcrs 

Afdeling Toezicht Toegelaten Instellingen: 

Drs. KJ. Vogel RA 

Afdeling Toezicht Buitenbeurshandel: 

R.R Rqnqes KA RO 

Afdeling Secretariastlvoorlichting: 

Mr. E E. Cannemm 

Afdeling Informatisering: 
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Afdeling Financiele Zaken: 

J van Rosmalen 

Afdeling Personeel & Organisatieflnterne Zaken: 

PP M van Luqn (a 1 ) 



5.3 INFONMATISERINli  EN AUTOMATISERING 

5.4 FINANCIkN 
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VASTE ACTIVA 

Materdc ?JVdste nctma 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vordcnngen 

f; í.174.581 3.469.920 

Dcbmuren 6 305117 672.390 562.971 
Ovcrlopendc actwa .z 137.080 302.086 415.567 

é 442.197 974.476 978.538 

Lquzde mddelen el.669 187 3.67x.404 2.990.105 

e 2.111.384 4.652 880 
~- _~ 

C‘ .3.68%96J 8.122.800 

31 decïmbcl 1998 31 december 1997 

e 1.322.270 2.913 900 

a 1.581.826 3.485.887 

2.213.900 

2.649.235 

700.000 

Achtergesteldc lening 
Creditcurcn 6 449.765 991.153 
Bclasringen en premies 
socialevcrzckeringen 6 155.089 341.769 
Overlopende passiva GZ 177.015 390.091 

100.000 
210.663 

246.173 
745.695 

2 897.023 

3.968.643 

6.865.666 

e 781869 1.723.013 1.302.531 

e 3.685.965 8.122.800 6.865.666 



I S’I’E JAARVERSLAG 1998 
I~IRR~XENINi 

Heffingen beurzen 
Heffingen genoteerde 
onderncmngcn (WMZ) 
Heffqen 
vergunnmghouders (Wtc) 
Heffmgen Toegelaten 
Insrclhngen AEX 
Ovenge opbrengsten 

8 1 717.559 

e 518.007 

e 1.585 846 

e 2.521.039 
.z 102259 

s 6 444.710 
0 4 155 

e 6.44X.865 

3 785.000 3.265 000 

1 141.537 679 126 

3.494.745 2.421.214 

5.555 640 4 703.774 
225 350 203.432 

14.202.272 11 272.546 
9 157 91.636 

14.211.429 11.180.910 

Lonen en salanssen e 2,492 734 5.493 261 3.963 954 
Socdc lasten e 284.205 626 307 273.809 
Pcnsioenlasten 8 182.317 401 774 370 845 
Afschrqvmgen 
matcr1ele vaste actwa 6 411 519 906 868 666.521 
Ovqe bedr kosten e 2 380.788 5 246.567 3 844 15X 

Som der kosten e 5.751.563 12.674.777 9.119.287 

Overschot e 697.302 1.536.652 2.061.623 

Te verrekenen overschot e 379.656 836.652 1.351.623 

Toevoeging aan de reserve e 317.646 700.000 710.000 
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6.3.2 BALANS EN EXPLOITATIEREKCNING 

VASTE AC’I’IVA 

Betreft kantoormeub&ur, kantoorappaiatuur en verbouwmgskosten, gewaardeerd tegen 
aanschafwaarde onder aftrek van de v+cnde afschrqvmgen 

Kantoormeubdalr 20% van de aanschafwaarde 
K‘lntOOrapparXUUr 33,3% van de aanschafwaarde 
Verbouwmgskosten 20% van de aanschatwaarde 

Het vcrloop m her boekjaar WAF als volgt, 

Verbouwmgen Kantoormeubdan- 
en aparatuur 

2290660 1.936.317 4226977 i!/ 
360414 969540 1329954 

1.930.246 966.777 2.897.023 

602018 877.839 1479 857 
492.536 414424 906960 

109.482 463.415 572.897 

2.892.67X 2.814.156 5 706 X34 
852.950 1.383 964 2236914 

2.039.72X 1.430.192 3.469.920 

1312 640 1.277.00X 2.589 648 
387052 628.015 1015 067 

925.588 64X.993 1.574.581 



I S’I’E JAARVERSLAG 199X 

InnRRIICIrID 

VLOTTENDE ACTIVA 

Onder dc lic,u~ic mlddclcn z,,n depouto’s opgenomen voor f 3.000.000 
(e 1.361.340) Dit bedrag 1s op korte fcrmijn opvraagbaar. 

RESERVE 

Stand per 31 december 1997 
Bil: Gebudgcttccrd bcacmd YOOL 
reFer”e”ornung “OOI 1998 

stand per 31 deccrnbcr 1998 

2.213.900 1 004.624 

700.000 317646 

2.913.900 1.322.270 
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TE VERREKENEN OVERSCHOT 

In de begrotq 1998 LC rckemg gehouden met ren toevoegmg aan de reserve van 
f700 OOO(e317.646) 
Met het boven drr gcbudgettcerde bedrag behaalde over~chor al bl1 het vasrstcllen 
van de begrotmg 2000 rekening gehouden worden Derhalve 1s dit overschot met als 
agen vermogen gekwahfuxrd, maar als te verrekenen post 

Het verloop van deze post IS als volgt 

Stand per 31 december 1997 2 649 235 1.202.170 
Overschot 1998 836 652 379.656 

Stand per 31 december 1998 3.485.887 1.581.826 

Van deze post 1s f 2.021.895 (~917 495) verrekend rn de begroting 1999, tcrwt,l 
f 1.463 992 (e 664 331) zal worden verrekend m de begroting voor 2000 

ACHTERGESTELDE LENING 

Dit betreft een 12.jarige achtergestelde lenmg van Amsterdam Exchanges N V. welke 
m december 1998 geheel 1s afgelost. 

EXPLOITATIEOVEKZICHT OVER 1998 

1998 
( 1” ‘lwz) 

Inhuur- en wervingi- 
kosten personeel 
HUlSVCStIllg 
Kantoorkosten 
Rex cn verblqfkostcn 
Diverse bcdrqfskosten 

1895 740 860.249 1 052 478 
965.795 438.259 557 797 
974 261 442.100 866 006 
449.181 203 829 335.169 
961.590 436 351 1 032.708 

Totaal overige bedrqfskosten 5.246.567 2.380.788 3.844.158 ;,i 

De bezoldlgmg van de bestuurders over 1998 bedroeg f 742 767 (1997 f 507.356). 

Ultrmo boekjaar z,,n bl, de Stlchtmg 55 persona, werkzaam (1997.43) 
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8.8.8 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VKKPLICNTINAKN 
Ue Stlchung heeft cen huurcontract yoor het huidigc pand tot 1 juli 2002; als gevolg 
hiervan bestaat een huurvcrpbchtlng van t 661.900 (E 300.357) per jaar exclusief ser- 
vicckostcn. In begin 1999 IS ten behoeve w.n de verhuurder cen bankgarmtie afgcgc- 
ven van f 200 000 (e 90.756). 

Door cen aantal betrokkenen is bij het College van Bcrocp voor her Bodrijfslcvcn 
beroep aangetekend tegen de door de Stichtq opgelegde heffingen die uitciudclijk 
door dc Minmcr van Financ~en ziln vastgesteld op basIs van de begroting van de 
Strchting. I-Iet Collegc van Beroep voor het Bedrijfsleven beeft onlangs cm umpraak 
gedaan waarbi) de Stichting 1s opgelegd cen nieuw bcslult te ncmcn. De vormng van 
een voomening voor de gevolgen Om dit beroep is niet noodzakelijk geacht. 

Amsterdam, 7 april 1999 

Het Bestuur 
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8.4 ACCOUNTANTSVEKKLARING 

OPDRACHT 
Wil hebben de m dit rapport opgenomen jaarrekemng 1998 van de Stlchtmg Toezlchr 
Effectcnverkeer te Amsterdam gecontroleerd De~aarrekenmg is opgesteld onder 
verantwoordelllI<herd van het bestuur van de Stlchtlng. Her IS onze 
veranrwoordelqkhe~d ceo dccountantsverklarlng Inzake de ~aarrekenmg te vcrstrek- 

WERKKAAMHEDEN 
Onze controle 1s vcrr,cht overeenkomstig algemeen aanvaarde r~chtlqnen met 
betrekkmg tot controleopdrachten Volgens deze rlchtlqnen dient onze controle 
zodamg te worden gepland en uqwoerd, dat een redelqke mate van zekerhad 
wordt verkregen dat de ,aarrekenmg geen onlulstheden van materieel belang bevat 
Een controle omvat onder meer een onderzoek door mlddel van deelwnarnemingcn 
van mformarx ter ondcrbouwmg van de bedragen en de tochchtqen UI de ~aarreke- 
mng Tevens omvat een controle een beooldelrng van de grondslagen voor fmancx4e 
verslaggevmg die bq het opnuken van de Iaarrekenmg zqn toegepast en van belang- 
rijke schatrmgen die het bestuur van de Strchtrng daarbIl heeft gemaakt, alsmede ceo 
evaluatx van het algemene beeld YUI de ~aarrekenrng WIJ zljo van mcnmg dat onze 
controle cen deugdeh,ke grondslag vormt voor ons oordeel 

OORDEEL 
Wij zqn va.n oordeel dat de iaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en 
de samenstellq van het vermogen op 31 december 1998 en van de 
exyloitatleuitl<omsten over 1998 III overeenstemming met algemeen aanvaarde 
grondslagen voor fmanciele verilaggevmg en voldoet aan de wettehlke bcpalmgen 
Inzake dc jaarrekcnmg zoals opgenomen ,n Titel 9 Boek 2 BW. 

Amstelveen, 7 april 1999 

KPMG Accountants N.V 
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VERGllNNINGNOUllCRS 

265 

OVERIGE IN NET REGISTER OPGENOMEN EFFECTENINSTELLINGEN 

4X6 
71 

TOTAAL CEAEGISTREEADE EFFECTENINSTELLINGPN 5 432 
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BIJLAGE 3 
Verzamcldc Ltarlsrlsche gegevens Ina.ke de Wet meldmg zeggenschap m ter beurze 
genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996) per 31 december 1998. Tussen 

haakjes zqn de aantallen per 31 december 1997 vermeld. 

OVERZICHT I 

OVEREICNT 2 

Aantal door de STE ontvangen meldmgen~ 

RCgUh. 

WMZ (1992) 6 (251) “’ 

WMZ 1996 432 (147) 
Inltlecl 72 (117) / 

T0td. 510 (515) 

OVERXICNT 2 

Onderverdeling (m proccntcn) naar terrm,n waarbmnen meldmgen door 

de STE u]n ontvangen, gerekend vanaf datum ontstaan 
meldmgspllcht 

Kcguher. 

0 dm 3 dagen 
J dm 7 dagen 

8 dm 14 dagen 
15 r/m 31 dagen 

meer dan 31 dagen 

Imtleel. 
mmder dan 28 dagen 

meer dan 28 dagen 

39,6 (38,5) 
26,4 (23,~) 
12,5 (12,1) 
10,o ( W) 
11,6 (18,3) 

40,3 (nvr).’ 

59,7 (lm) L 


