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Autoriteit Financiële Markten  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.  

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn 

in Nederland.   
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Toelichting kosten toezicht 2017  
 

Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van het doorlopend toezicht via een 

jaarlijkse bijdrage. De kosten voor het toezicht zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

De begroting van het toezicht is in 2017 6,2 miljoen Euro hoger dan in 2016. Dit heeft 

onder meer te maken met de komst van MiFID II, PRIIPS, de Wet verbeterde 

premieregeling en de geschiktheidstoets van accountants. Dit betekent een uitbreiding 

van onze toezichtwerkzaamheden.  

 

Om deze goed te kunnen uitvoeren versterkt de AFM structureel de IT-infrastructuur en 

de personele bezetting. In 2017 zetten we daarnaast structureel in op de vernieuwing van 

ons toezicht. Dat doen wij onder meer door te investeren in kennisontwikkeling en tooling 

ten behoeve van datagedreven toezicht. Ook investeren we in digitaal onderzoek en het 

toezicht op integere en beheerste bedrijfsvoering zoals cybersecurity. 

De Autoriteit Financiële Markten gaat doelmatig om met de beschikbare middelen en 

houdt zich al jaren aan de begroting en het door de minister van Financiën vastgestelde 

kostenkader. Voor 2017 is een bedrag van € 5,3 miljoen aan de markt terug te geven.  

 

Hoe worden de kosten per groep ondernemingen 

verdeeld?  

De toezichtkosten worden verdeeld over 16 groepen ondernemingen zoals adviseurs, 

bemiddelaars, accountantsorganisaties, beleggingsondernemingen, banken, 

pensioenfondsen, effecten uitgevende instellingen en verzekeraars. Aan elke groep wordt 

een vast percentage van de totale toezichtkosten, onder aftrek van de kosten voor 

eenmalige verrichtingen, toegerekend. Dit percentage staat voor een periode van vijf jaar 

vast. De percentages per groep ondernemingen zijn terug te vinden in bijlage II bij de 

Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft).   

Er zal jaarlijks altijd een verschil zijn tussen de begrote en werkelijke kosten en 

opbrengsten van de AFM. Dit verschil wordt in het volgende jaar evenredig verdeeld over 

alle ondernemingen die een heffing ontvangen. In 2017 wordt er een overschot uit 2016 

terug gegeven van € 5,3 miljoen.  

Dit is verwerkt in de tarieven 2017.  

Hoe worden de toezichtkosten per onderneming 

vastgesteld?  

De toezichtkosten binnen een groep ondernemingen wordt verdeeld op basis van een 

vast bedrag per onderneming verhoogd met een variabel deel dat gebaseerd is op de 

zogenaamde ‘maatstaven voor de bijdragen toezicht’. Een maatstaf bepaalt hoe hoog de 

totale bijdrage aan het toezicht voor een onderneming wordt. Zo is de maatstaf voor 

adviseurs en bemiddelaars het aantal fte binnen de onderneming dat zich direct of 

indirect bezighoudt met financiële dienstverlening.   

Voorbeelden van andere maatstaven zijn het aantal particuliere klanten, het aantal 

effectenrekeningen of omzet uit wettelijke accountantscontroles. De gebruikte 

maatstaven per groep vindt u in de tabel Tarieven Doorlopend Toezicht 2017 aan het 

einde van dit document.  

Bij het vaststellen van de waarde van de maatstaf voor de bijdrage aan het toezicht 

wordt bij de meeste categorieën als peildatum 31 december van het voorgaande jaar 

genomen. Sommige waarden zijn bij de AFM al bekend of beschikbaar uit een andere 
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objectieve bron zoals de gemiddelde marktkapitalisatie van effectenuitgevende 

instellingen or Bruto Premie Inkomens in Nederland voor verzekeraars. In dat geval 

ontvangt de onderneming alleen een factuur.   

Aan ondernemingen waarvan deze informatie niet beschikbaar was, heeft de AFM in het 

eerste half jaar van 2017 verzocht om de waarde van de maatstaf op te geven. Als de 

onderneming deze maatstaf niet tijdig heeft opgegeven, dan is de AFM bevoegd de 

bijdrage op te leggen op basis van een schatting.  

Met behulp van de waarde van de maatstaf worden voor elke onderneming de 

toezichtkosten vastgesteld. Om de kosten per onderneming te bepalen, wordt gebruik 

gemaakt van een vast bedrag per onderneming, staffeltarieven of een combinatie van 

beide. Er is een minimumbijdrage waarvan de hoogte verschilt per groep ondernemingen. 

Er is geen maximumbijdrage. In de tweede helft van 2017 ontvangen alle onder toezicht 

staande ondernemingen een factuur.  

 

Wettelijke basis  

De wettelijke basis voor de doorberekening van de kosten van de AFM staat in artikel 13 

Wbft. Het overzicht van de toezichtcategorieën met bijbehorend procentueel aandeel en 

maatstaf is opgenomen in bijlage II Wbft. De systematiek van de heffingen is nader 

uitgewerkt in het Besluit bekostiging financieel toezicht.  

De tarieven doorlopend toezicht voor 2017 zijn door de minister van Financiën en de 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld in ‘De regeling 

bekostiging financieel toezicht 2017’. Hier vindt u de tekst van deze wet- en regelgeving 

en verdere informatie over de grondslag van de toezichtkosten en de tarieven.  

Heeft u bezwaar tegen de opgelegde kosten voor 

doorlopend toezicht?  

Als u het niet eens bent met de opgelegde toezichtkosten, dan kunt u bij de AFM een 

bezwaarschrift indienen. Over de mogelijkheid van het indienen van bezwaar, kunt u hier 

meer lezen. Hier vindt u ook een digitaal formulier voor een bezwaarschrift. Let u op de 

termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken. Deze bedraagt zes weken na dagtekening 

van de factuur. Vermeld op de envelop en in het briefhoofd ‘bezwaar heffing 2017’. Dit 

zorgt voor een snelle behandeling van uw bezwaarschrift. Let op: ook als u bezwaar 

maakt, moet u de factuur binnen de gestelde termijn betalen.  

 

Heeft u nog vragen?  

Voor meer informatie over het toezicht van de AFM of de bijdragen kunt u hier terecht.  

  

Amsterdam, juni 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031659/2016-03-18
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031659/2016-03-18
http://www.afm.nl/bezwaar
http://www.afm.nl/bezwaar
http://www.afm.nl/over-afm/kosten-tz
http://www.afm.nl/over-afm/kosten-tz
http://www.afm.nl/over-afm/kosten-tz


5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Autoriteit Financiële Markten 

T 020 797 2000 | F 020 797 3800 

Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam 

www.afm.nl 

  

De tekst is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten 

aan ontlenen. Door besluiten op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de 

tekst niet langer actueel is wanneer u deze leest. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of 

gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze tekst.  
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Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven 

Aanbieders van krediet Particuliere 

cliënten(PC): 

 

Aantal particuliere 

cliënten dat met de 

aanbieder 

rechtstreeks of 

middellijk als 

wederpartij een 

overeenkomst is 

aangegaan inzake 

krediet 

 

 

 

>0 tot en met 5.000 PC 

 

 

>5.000 tot en met 

10.000 PC 

 

 

 

>10.000 tot en met 

100.000 PC 

 

 

 

>100.000 PC 

€ 1.247 vermeerderd 

met: 

 

€ 3,77 per PC 

 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 2,64 per PC 

 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,38 per PC 

 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,19 per PC 

Accountantsorganisaties Omzet: 

 

Omzet uit wettelijke 

controles bij 

organisaties van 

openbaar belang 

(OOB-controles) en 

bij controlecliënten 

die geen 

organisaties van 

openbaar belang 

zijn (niet OOB-

controles) 

Omzet uit OOB-

controles: 

 

 

 

>€ 0 tot en met €10 

miljoen 

 

>€ 10 miljoen tot en met 

€ 20 miljoen 

 

 

 

>€ 20 miljoen  

 

 

 

 

Omzet uit niet OOB-

controles: 

>€ 0 tot en met 

€ 20 miljoen 

 

>€ 20 miljoen tot en met 

€ 100 miljoen 

 

 

 

>€ 100 miljoen  

 

€ 1.780 in voorkomend 

geval vermeerderd 

met: 

 

 

€ 36.912 per € miljoen 

omzet 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 17.688 per € miljoen 

omzet 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 9.536 per € miljoen 

omzet 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 11.228 per € miljoen 

omzet 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 6.307 per € miljoen 

omzet 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 
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Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven 

€ 2.307 per € miljoen 

omzet 

 

Adviseurs en 

bemiddelaars 

Fte's: 

 

Het aantal 

werknemers en 

andere personen, 

die zich onder 

verantwoordelijkhei

d van de financiële 

dienstverlener direct 

of indirect 

bezighouden met 

financiële 

dienstverlening, 

waarbij het aantal 

deeltijdmedewerker

s wordt omgerekend 

naar 

voltijdmedewerkers 

 

 

 

 

>0 tot en met 20,0 fte’s 

 

 

 

>20,0 tot en met 

200,0 fte’s 

 

 

>200,0 tot en met 

500,0 fte’s 

 

 

>500,0 fte’s 

€ 920 vermeerderd 

met: 

 

€ 378,11 per fte 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 344,50 per fte 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 69,50 per fte 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 18,00 per fte 

 

Afwikkelondernemingen

, betaalinstellingen en 

elektronischgeldinstellin

gen 

Provisie-inkomsten 

(PI) 

Betaaldienstverleners 

waaraan een 

vergunning is verleend 

als bedoeld in artikel 

2:3e, eerste lid van de 

wet op het financieel 

toezicht 

 

Betaaldienstverleners 

waaraan een 

vergunning is verleend 

als bedoeld in artikel 

2:3.0b, 2:3.0g, 2:3.0l, 

2:3a, eerste lid en 

2:10a, eerste lid van 

de wet op het 

financieel toezicht 

 

Personen met PI in het 

bereik van: 

 

€ 0 tot en met 

€ 0,2 miljoen 

 

>€ 0,2 miljoen tot en 

met € 0,5 miljoen 

 

€ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 557 

 

 

€ 1.216  

 

 

€ 1.980  
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Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven 

>€ 0,5 miljoen tot en 

met € 1 miljoen 

 

>€ 1 miljoen tot en met 

€ 5 miljoen 

 

>€ 5 miljoen 

 

 

 

€ 2.702 

 

 

€ 3.468  

 

Banken en 

clearinginstellingen 

Minimum omvang 

toetsingsvermogen 

(MTV): 

 

Minimum omvang 

toetsingsvermogen 

berekend conform 

de regels die op 

grond van artikel 

3:57 van de Wet op 

het financieel 

toezicht worden 

bepaald 

 

 

 

>€ 0 tot en met 

€ 80 miljoen MTV 

 

 

 

>€ 80 miljoen tot en 

met € 400 miljoen MTV 

 

 

 

>€ 400 miljoen tot en 

met € 4 miljard MTV 

 

 

 

>€ 4 miljard MTV 

 

€ 9.570 vermeerderd 

met: 

 

€ 1.473 per € miljoen 

MTV 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 638 per € miljoen 

MTV 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 332 per € miljoen 

MTV 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 97 per € miljoen MTV 

 

Beheerders van 
beleggingsinstellingen 
en van icbe’s alsmede 
bewaarders alsmede 

aanbieders van 
beleggingsobjecten 
alsmede 
beleggingsonderneming
en niet voor eigen 
rekening (exclusief 
exploitanten van een 

MTF) 

Vergunning en type 
beleggingsdienst of 
–activiteit in 
combinatie met 

vermogen: 
a. 
- het op grond van 
een vergunning als 
bedoeld in 
artikel 2:3g Wft 
uitoefenen van het 

bedrijf van 
bewaarder; 
 
– het op grond van 
een vergunning als 
bedoeld in artikel 

2:55 Wft aanbieden 

van 
beleggingsobjecten; 
 
– het op grond van 
een vergunning als 
bedoeld in artikel 

2:65 Wft beheren 
van een 
beleggingsinstelling 

Vergunning als bedoeld 
in: 
 
Art. 2:3g, 2:55, 2:65: 

2:69b van de wet op 
het financieel toezicht 
of artikel 18, tweede 
lid, verordening (EU) 
nr. 1031/2010 
 
Art. 2:96 van de wet 

op het financieel 
toezicht 
 
 
 
In combinatie met type 

beleggingsdienst of – 

activiteit 
Ontvangen en 
doorgeven van orders 
als bedoeld in artikel 
1:1 van de Wet op het 
financieel toezicht 

 
Uitvoeren van orders 
voor rekening van 

 
 
 
€ 6.010  

 
 
 
 
 
 
€ 0  

 
 
 
 
 
in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

 
€ 1.826  
 
 
 
in voorkomend geval 

vermeerderd met: 
€5.478 
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Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven 

in een voorkomend 
geval verhoogd met 
een bedrag per type 
dienst of activiteit 
genoemd in artikel 
2:67a, tweede lid, 

onderdeel a,b of d, 
Wft of artikel 2: 97, 
vierde lid, Wft; 
 
 
 
 

 
 
– het op grond van 
een vergunning als 
bedoeld in artikel 

2:69b Wft beheren 

van een icbe, in een 
voorkomend geval 
verhoogd met een 
bedrag per type 
dienst genoemd in 
artikel 2:97, derde 
lid, Wft; 

 
– het op grond van 
een vergunning als 
bedoeld in artikel 
2:96 Wft verlenen 
van een van de 
beleggingsdiensten 

genoemd in de 
onderdelen a tot en 

met f van het in 
artikel 1:1 Wft 
gedefinieerde begrip 
«het verlenen van 

een 
beleggingsdienst»; 
 
– het op grond van 
een vergunning 
overeenkomstig 
artikel 18, tweede 

lid, verordening 
(EU) nr. 1031/2010 
aanbieden van 
broeikasgasemissier
echten 
 

b. de omvang van 

het totaal van: 
 
– het balanstotaal 
van de aanbieder 
van 
beleggingsobjecten; 

 
– het balanstotaal 
van de beheerde 

cliënten als bedoeld in 
artikel 1:1 van de Wet 
op het financieel 
toezicht 
 
Vermogensbeheer als 

bedoeld in artikel 1:1 
van de Wet op het 
financieel toezicht 
 
Beleggingsadvies als 
bedoeld in artikel 1:1 
van de Wet op het 

financieel toezicht 
 
Begeleiden of 
overnemen van 
emissies met 

plaatsingsgaranties als 

bedoeld in artikel 
1:1van de Wet op het 
financieel toezicht 
 
Begeleiden van 
emissies zonder 
plaatsingsgarantie als 

bedoeld in artikel 1:1 
van de Wet op het 
financieel toezicht 
 
In combinatie met 
vermogen 
Balanstotaal (BT) 

€ 0 tot en met € 5 
miljard 

 
 
> € 5 miljard tot en 
met € 10 miljard 

 
 
> € 10 miljard tot en 
met € 15 miljard 
 
 
> € 15 miljard 

 
 
 
Beheerd individueel 
vermogen (BV) in 
voorkomend geval 

vermeerderd met het 

vermogen waarover 
wordt geadviseerd (AV) 
€ 0 tot en met € 1 
miljard 
 
 

 
 

 
 
 
in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 7.305 

 
 
in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 5.478 
 
 

in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 1.826 
 
 

 

 
 
in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 1.826 
 
 

 
 
 
 
 
In voorkomend geval 
vermeerderd met: 

€ 51,43 per miljoen BT 
 

in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 28,64 per miljoen BT 
 

in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 2,28 per miljoen BT 
 
in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 0,13 per miljoen BT 

 
 
 
 
 
 

 

In voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 5,08 per miljoen BV 
+ AV 
 
 

in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
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Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven 

beleggingsinstelling(
en); 
 
– het balanstotaal 
van de beheerde 
icbe(’s); 

 
– het beheerd 
individueel 
vermogen zoals 
omschreven in het 
in artikel 1:1 Wft 
gedefinieerde begrip 

«het beheren van 
individueel 
vermogen», welk 
begrip wordt 
gebruikt in 

onderdeel c van het 

in artikel 1:1 Wft 
gedefinieerde begrip 
«het verlenen van 
een 
beleggingsdienst», 
in artikel 2:67a, 
tweede lid, 

onderdeel a, Wft en 
in artikel 2:97, 
derde of vierde lid, 
Wft; 
 
– het vermogen 
waarover wordt 

geadviseerd bij het 
«adviseren over 

financiële 
instrumenten» zoals 
genoemd in 
onderdeel d van het 

in artikel 1:1 Wft 
gedefinieerde begrip 
«het verlenen van 
een 
beleggingsdienst», 
in artikel 2:67a, 
tweede lid, 

onderdeel b, Wft en 
in artikel 2:97, 
derde of vierde lid, 
Wft. 

> € 1 miljard tot en 
met € 5 miljard 
 
 
 
> € 5 miljard tot en 

met € 20 miljard 
 
 
 
> € 20 miljard 
 
 

 
 
 

€ 2,54 per miljoen BV 
+ AV 
 
in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 0,25 per miljoen BV 

+ AV 
 
in voorkomend geval 
vermeerderd met: 
€ 0,05 per miljoen BV 
+ AV 
 

 
 
 
 

Beleggingsonderneming

en voor eigen rekening 

Handelaren: 

 

Het aantal in 

Nederland 

werkzame personen 

dat door de 

onderneming is 

belast met het 

verrichten van 

transacties in 

 

 

 

>0 handelaren 

 

€ 414 vermeerderd 

met: 

 

€ 1.049 per handelaar 
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financiële 

instrumenten 

 

Centrale 

effectenbewaarinstelling

en 

Transactievolume: 

 

Het aantal 

afwikkelingsinstructi

es dat verwerkt 

wordt door de 

effectenbewaarinstel

ling 

 

 

 

 

€ 10.600  

 

Centrale tegenpartijen Omzet: 

 

De aan de hand van 

de artikelen 41, 42 

en 43 van 

Verordening (EU) 

Nr. 648/2012 

(EMIR-verordening) 

te bepalen waarde 

van het geheel aan 

middelen dat de 

centrale tegenpartij 

aanhoudt ter 

dekking van de 

risico’s die zij loopt. 

 

 

 

 

>€ 0 tot en met 

€ 10 miljoen 

 

 

 

>€ 10 miljoen tot en 

met € 100 miljoen 

 

 

 

>€ 100 miljoen tot en 

met € 1 miljard 

 

 

 

>€ 1 miljard 

 

€ 16.550 vermeerderd 

met: 

 

€ 1.238 per € miljoen 

omzet 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 374 per € miljoen 

omzet 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 58 per € miljoen 

omzet 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 38 per miljoen € 

omzet 

 

Effectenuitgevende 

instellingen: markt 

Marktkapitalisatie: 

De gemiddelde 

marktkapitalisatie 

(GMK) van de 

instelling. 

Personen als bedoeld in 

artikel 5:25i, eerste lid, 

artikel 5:33, eerste lid, 

onderdeel a, of 

artikel 5:60, eerste lid, 

onderdeel a, van de 

Wet op het financieel 

toezicht voor zover het 

aandelen uitgevende 

personen betreft niet 

zijnde 

beleggingsmaatschappi

jen: 

 

>€ 0 tot en met 

€ 500 miljoen GMK 

 

€ 9.240 vermeerderd 

met: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 39,47 per € miljoen 

GMK 
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Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven 

 

 

>€ 500 miljoen tot en 

met € 1 miljard GMK 

 

 

 

>€ 1 miljard tot en met 

€ 5 miljard GMK 

 

 

 

>€ 5 miljard GMK 

 

 

Personen als bedoeld in 

artikel 5:25i, eerste lid, 

artikel 5:33, eerste lid, 

onderdeel a, of 

artikel 5:60, eerste lid, 

onderdeel a, van de 

Wet op het financieel 

toezicht voor zover het 

aandelen uitgevende 

personen betreft zijnde 

beleggingsmaatschappij

en 

 

 

Personen als bedoeld in 

artikel 5:25i, eerste lid, 

artikel 5:33, eerste lid, 

onderdeel a, of 

artikel 5:60, eerste lid, 

onderdeel a, van de 

Wet op het financieel 

toezicht voor zover het 

schuldpapier uitgevende 

personen betreft 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 24,04 per € miljoen 

GMK 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 11,18 per € miljoen 

GMK 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,67 per € miljoen 

GMK 

 

€1.260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 940 

Effectenuitgevende 

instellingen: 

verslaggeving 

Marktkapitalisatie 

terwijl voor partijen 

die geen 

marktkapitalisatie 

kennen het eigen 

vermogen relevant 

is: 

Marktkapitalisatie: 

De gemiddelde 

marktkapitalisatie 

Personen als bedoeld in 

artikel 5:25b, eerste lid, 

van de Wet op het 

financieel toezicht of 

artikel 1, onderdeel b, 

van de Wet toezicht 

financiële verslaggeving 

voor zover zij een 

geconsolideerde 

jaarrekening opstellen: 

€ 7.110 vermeerderd 

met: 
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(GMK) van de 

instelling. 

Eigen vermogen: 

Eigen vermogen 

(EV). 

 

>€ 0 tot en met 

€ 500 miljoen GMK of 

EV 

 

 

>€ 500 miljoen tot en 

met € 1 miljard GMK of 

EV 

 

 

 

>€ 1 miljard tot en met 

€ 5 miljard GMK of EV 

 

 

 

>€ 5 miljard GMK of EV 

 

 

Personen als bedoeld in 

artikel 5:25b, eerste lid, 

van de Wet op het 

financieel toezicht  of 

artikel 1, onderdeel b, 

van de Wet toezicht 

financiële verslaggeving 

voor zover zij geen 

geconsolideerde 

jaarrekening opstellen 

 

 

€ 27,93 per € miljoen 

GMK of EV 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 16,97 per € miljoen 

GMK of EV 

 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 8,49 per € miljoen 

GMK of EV 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,48 per € miljoen 

GMK of EV 

 

€ 3.330 

 

Financiële 

infrastructuur: 

marktexploitanten en 

exploitanten van een 

MTF 

Transacties: 

 

 

Het aantal 

transacties (enkele 

telling) in financiële 

instrumenten dat tot 

stand is gekomen 

volgens de regels en 

de systemen van de 

desbetreffende 

gereglementeerde 

markt of 

multilaterale 

handelsfaciliteit. 

 

 

 

 

>0 tot en met 10.000 

transacties 

 

 

>10.000 tot en met 

100.000 transacties 

 

 

>100.000 tot en met 

1.000.000 transacties 

 

 

>1.000.000 transacties 

 

€ 52.400 vermeerderd 

met: 

 

€ 0,6233 per transactie 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,1885 per transactie 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,0319 per transactie 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,0218 per transactie 
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Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven 

Pensioenfondsen en 

premiepensioeninstellin

gen 

Deze categorie kent 

twee 

heffingsmaatstaven 

die beide worden 

toegepast: 

 

1. Deelnemers: 

Aantal actieve 

deelnemers 

2. Vermogen: 

Som van de 

technische 

voorzieningen en 

het eigen vermogen 

(TV+EV) 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers: 

 

>0 tot en met 100.000 

deelnemers 

 

 

 > >100.000 tot en met 

500.000 deelnemers 

 

 

>500.000 tot en met 

1.000.000 deelnemers 

 

 

>1.000.000 deelnemers 

 

In combinatie met 

Vermogen: 

 

>€ 0 tot en met  

€ 10 miljard TV+EV 

 

 

 

 > >€ 10 miljard tot en 

met € 50 miljard TV+EV 

 

 

 

>€ 50 miljard tot en 

met € 100 miljard 

TV+EV 

 

 

>€ 100 miljard TV+EV 

 

€ 744 vermeerderd 

met: 

 

 

 

 

 

 

€ 0,46 per deelnemer 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,05 per deelnemer 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,03 per deelnemer 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,02 per deelnemer 

 

In alle gevallen 

vermeerderd met: 

 

€ 2,85 per € miljoen 

TV+EV 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,42 per € miljoen 

TV+EV 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,12 per € miljoen 

TV+EV 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,04 per € miljoen 

TV+EV 

 

Verzekeraars: Leven- 

en pensioen 

Premie-inkomen: 

 

Bruto premie-

inkomen in 

Nederland (BPIN) 

uit 

pensioenverzekering

 

 

 

>€ 0 tot en met  

€ 1 miljard BPIN 

 

 

€ 3.450 vermeerderd 

met: 

 

€ 616,44 per € miljoen 

BPIN 
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Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven 

en en 

levensverzekeringen 

 

>€ 1 miljard tot en met 

€ 2 miljard BPIN 

 

 

 

>€ 2 miljard tot en met 

€ 3 miljard BPIN 

 

 

 

>€ 3 miljard BPIN 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 367,23 per € miljoen 

BPIN 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 124,60 per € miljoen 

BPIN 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 31,48 per € miljoen 

BPIN 

Verzekeraars: Schade 

niet zijnde zorg 

Premie-inkomen: 

 

Bruto premie-

inkomen in 

Nederland (BPIN) 

uitgezonderd het 

premie-inkomen uit 

zorgverzekeringen 

en aanvullende 

ziektekostenverzeke

ringen 

 

 

 

>€ 0 tot en met  

€ 1 miljard BPIN 

 

 

 

>€ 1 miljard tot en met 

€ 2 miljard BPIN 

 

 

 

>€ 2 miljard tot en met 

€ 3 miljard BPIN 

 

 

 

>€ 3 miljard BPIN 

€ 1.770 vermeerderd 

met: 

  

€ 199,28 per € miljoen 

BPIN 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 119,34 per € miljoen 

BPIN 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 39,78 per € miljoen 

BPIN 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 9,86 per € miljoen 

BPIN 

 

Verzekeraars: zorg Premie-inkomen: 

 

Bruto premie-

inkomen in 

Nederland (BPIN) 

voorzover afkomstig 

uit aanvullende 

ziektekostenverzeke

ring 

 

 

 

>€ 0 tot en met  

€ 1 miljard BPIN 

 

 

 

>€ 1 miljard tot en met 

€ 2 miljard BPIN 

 

 

 

>€ 2 miljard tot en met 

€ 3 miljard BPIN 

€ 2.690 vermeerderd 

met: 

  

€ 7,88 per € miljoen 

BPIN 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 4,70 per € miljoen 

BPIN 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 1,58 per € miljoen 

BPIN 
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Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven 

 

 

 

>€ 3 miljard BPIN 

 

in voorkomend geval 

vermeerderd met: 

€ 0,38 per € miljoen 

BPIN 

 

 

 

 

 

 

 


