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1.  Uitgangspunten berekeningswijze bijdrage aan de toezichtkosten  

De bijdrage aan de kosten voor het doorlopend toezicht bestaat uit twee delen:  

1. Een minimumbedrag die voor elke accountantsorganisatie geldt en  

2. Een bijkomend deel dat wij berekenen aan de hand van de omzet uit wettelijke controles.  

De bijdrage is tevens afhankelijk van de periode van het jaar waarin u onder het toezicht van de AFM 

staat.  

Onder de omzet uit wettelijke controles wordt verstaan:  

“alle vergoedingen die de accountantsorganisatie in rekening heeft gebracht voor het verrichten van 

wettelijke controles. De vergoedingen die de accountantsorganisatie bij controlecliënten in rekening 

heeft gebracht voor overige verleende diensten, kunnen buiten beschouwing worden gelaten. 

Hieronder vallen onder meer vergoedingen voor samenstelwerkzaamheden en (fiscale) 

adviesdiensten.”  

Peildatum  

De bijdrage voor jaar 2017 wordt vastgesteld op basis van de omzet uit wettelijke controles met als 

peildatum het laatst afgesloten boekjaar van de accountantsorganisatie waarvan de 

eindbalansdatum is verstreken in het kalenderjaar 2016. Hoewel de AFM pas in de eerste helft van 

jaar 2016 de maatstaven uitvraagt bij accountantsorganisaties, dienen accountantsorganisaties toch 

de omzet op te geven over boekjaar waarvan de eindbalansdatum uiterlijk 31 december 2016 is. Als 

de eindbalansdatum van het laatst afgesloten (gebroken) boekjaar van de accountantsorganisatie in 

de eerste helft van jaar 2017 valt, dan moet de accountantsorganisatie de omzet opgeven van het 

voorlaatste boekjaar. 

Voorbeelden met verschillende eindbalansdata 

Eindbalansdatum Wettelijke omzet uit boekjaar  

31-12-2016 U dient de omzet over boekjaar 2016 op te geven 

31-08-2016 
U dient de omzet over boekjaar van 01-09-2015 tot en met 31-08-2016 op 

te geven 

01-03-2017  
U dient de omzet uit het voorlaatste boekjaar op te geven (de 

eindbalansdatum van het boekjaar valt niet in 2016) 

01-07-2017  
U dient de omzet uit het voorlaatste boekjaar op te geven (de  

eindbalansdatum van het boekjaar valt niet in 2016) 
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2. Geconsolideerde jaarrekening / OOB – niet OOB  

Geconsolideerde jaarrekening – omzet wettelijke controle  

Als de wettelijke controle een controle betreft van een geconsolideerde jaarrekening, dan moet de 

accountantsorganisatie alle vergoedingen die zij in rekening heeft gebracht voor het verrichten van 

controlewerkzaamheden ten behoeve van die wettelijke controle tot de omzet rekenen. In 

voorkomende gevallen kan dit betekenen dat tot de omzet ook vergoedingen moeten worden 

gerekend die in rekening zijn gebracht voor het verrichten van controlewerkzaamheden bij 

dochtermaatschappijen van de controlecliënt die zelfstandig niet controleplichtig zijn. 

Geconsolideerde jaarrekening – OOB/niet-OOB  

Accountantsorganisaties die beschikken over een vergunning op basis waarvan zij wettelijke 

controles mogen verrichten bij organisaties van openbaar belang (OOB’s), dienen bij de opgave van 

de maatstaf de omzet uit wettelijke controles te onderscheiden in:  

1. omzet uit wettelijke controles bij OOB’s (OOB-omzet); en 

2. omzet uit wettelijke controles bij niet-OOB’s (niet-OOB-omzet). 

Als de wettelijke controle een controle betreft van een geconsolideerde jaarrekening van een OOB, 

dan moet de accountantsorganisatie alle vergoedingen die zij in rekening heeft gebracht voor het 

verrichten van controlewerkzaamheden ten behoeve van die wettelijke controle tot de ‘OOB-omzet’ 

rekenen. In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat tot de OOB-omzet ook vergoedingen 

moeten worden gerekend die in rekening zijn gebracht voor het verrichten van  

controlewerkzaamheden bij dochtermaatschappijen van de controlecliënt die zelfstandig als niet-

OOB worden aangemerkt. 

Als de wettelijke controle een controle betreft van een geconsolideerde jaarrekening van een niet-

OOB, waarvan een van de dochtermaatschappijen een OOB is, dan moet de accountantsorganisatie 

alleen de vergoedingen die zij in rekening heeft gebracht voor het verrichten van  

controlewerkzaamheden voor de wettelijke controle bij de OOB-dochtermaatschappij tot de OOB-

omzet rekenen. De overige vergoedingen die de accountantsorganisatie in rekening heeft gebracht 

voor het verrichten van de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening van de niet-OOB, 

rekent zij tot de niet-OOB-omzet. 

3. Opgave maatstaf 

Wij verzoeken u de gevraagde gegevens via de website www.afm.nl/maatstaf bij Accountantsorganisaties 

(niet-OOB) opgave omzet uit wettelijke controles in te vullen. U heeft uw toegangscode en wachtwoord 

via een brief ontvangen. Als u niet meer over deze gegevens beschikt dan kunt u telefonisch contact 

http://www.afm.nl/maatstaf
http://www.afm.nl/maatstaf
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opnemen met het Ondernemersloket. De contactgegevens staan aan het einde van deze toelichting onder 

‘5. Vragen’.  

Wilt u andere zaken, bijvoorbeeld adresgegevens of wijzigingen in verband met uw vergunning aan de 

AFM doorgeven, dan kunt u dit doorgeven via het digitaal loket van de AFM: www.afm.nl/digitaalloket.  

4. Facturering  

De tarieven voor het doorlopend toezicht worden vóór 1 juni door de minister van Financiën vastgesteld. 

De Regeling van de minister van Financiën tot vaststelling voor 2017 van de maatstaven, bedragen, 

bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven vindt u medio juni 2017 op www.afm.nl/toezichtkosten.  

In de tweede helft van 2017 ontvangt u van de AFM een factuur voor uw bijdrage aan de kosten van het 

doorlopend toezicht 2017. Dan informeren wij u ook verder over de tariefstructuur en de manier waarop 

u bezwaar kunt maken tegen de opgelegde heffing.  

5.  Vragen 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM. Het Ondernemersloket is 

op werkdagen van 10 tot 17 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0800-6800 680 (gratis), of via e-mail: 

ondernemersloket@afm.nl. 

http://www.afm.nl/digitaalloket
http://www.afm.nl/heffingen

