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1. Uitgangspunten berekeningswijze

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

1. Een minimumbedrag dat voor elke adviseur/ bemiddelaar geldt.

2. Een bijkomend deel dat wij berekenen aan de hand van het aantal werkzame personen dat zich

binnen uw organisatie direct of indirect bezighoudt met financiële dienstverlening. Hierbij wordt

het aantal deeltijdmedewerkers omgerekend naar voltijd. Het aantal werkzame personen wordt

dus uitgedrukt in fte’s.

De bijdrage aan de toezichtkosten is afhankelijk van de periode van het jaar waarin u onder het 

toezicht van de AFM staat. Bij beëindiging van de vergunning van de onderneming in 2018 geldt dat de 

bijdrage van de kosten voor doorlopend toezicht naar rato worden berekend.   

De wettelijke omschrijving van de maatstaf aantal werkzame personen is:  

“Het aantal werknemers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de 

financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening, waarbij 

het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijd”.   

Het aantal werkzame personen wordt uitgedrukt in fte’s op één decimaal nauwkeurig.  

Deze maatstaf geldt voor adviseurs, bemiddelaars, herverzekeringsbemiddelaars, gevolmachtigden en 

onder-gevolmachtigden, adviseurs en bemiddelaars die vrijgesteld zijn van een MiFID vergunning 

(nationaal regime) en beleggingsondernemingen die zich uitsluitend toeleggen op dienstverlening binnen 

het nationaal regime.  

Welke personen tellen mee? 

Personen die u dient mee te tellen bij de berekening van het aantal werkzame personen zijn alle personen 

die zich direct of indirect onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder bezighouden met 

financiële dienstverlening. Het maakt hierbij niet uit of deze personen bij uw onderneming in dienst zijn, 

werkzaam zijn bij een aangesloten onderneming of zich op een andere manier direct of indirect 

bezighouden met de financiële dienstverlening.   
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Dit houdt in dat onder meer als werkzame personen meetellen:  

- eigenaren, directieleden1, zakelijk actieve vennoten;  

- meewerkende familieleden;  

- adviseurs, accountmanagers, binnendienstmedewerkers; 

- stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden;  

- werkzaam bij aangesloten ondernemingen.  

De bijdrage voor de kosten van het toezicht worden per vergunninghouder in rekening gebracht. 

Wanneer u aangesloten ondernemingen heeft aangemeld bij de aanvraag van uw vergunning of 

later, dan moet u alle werkzame personen bij alle aangesloten ondernemingen die zich direct of 

indirect bezig houden met financiële dienstverlening meetellen voor uw opgave van het totale 

aantal fte’s.  

Ook personen die het verrichten van de financiële diensten direct of indirect ondersteunen, tellen mee, 

zoals:  

- administratieve medewerkers, managementassistentes, secretaresses; 

- P&O-medewerkers, ICT-medewerkers, beleidsmedewerkers en juristen. 

Werkzame personen die zich niet direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening zijn 

bijvoorbeeld medewerkers die zorgen voor het welbevinden van anderen, zoals cateraars, schoonmakers 

en beveiligingspersoneel.   

Peildatum 

Er is een peildatum voor de telling vastgesteld omdat het aantal werkzame personen van een organisatie 

in een jaar kan toenemen of afnemen. De peildatum voor de telling van het aantal werkzame personen, 

uitgedrukt in fte, is 31 december 2017 of het gemiddelde van het aantal werkzame personen op 31 maart 

2017, 30 juni 2017, 30 september 2017 en 31 december 2017. Voor nieuwe toetreders in 2018 geldt als 

peildatum de datum van de vergunningverlening in 2018. Op basis van het aantal fte dat u bij deze vraag 

opgeeft wordt de hoogte van de bijdrage in de toezichtkosten 2018 berekend.  

Omrekenen aantal werkzame personen in fte’s 

Het aantal werkzame personen dient u weer te geven in aantal fte. Fte betekent “full time equivalent” en 

staat voor het aantal “voltijdeenheden” werkzame personen van uw organisatie. Het aantal fte werkzame 

1 Wanneer een directie wordt gevormd door een BV of een VOF moet u de natuurlijke persoon of personen die de directie 

voeren meetellen  
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personen wordt berekend door het aantal werkuren van de werknemers en andere personen, die zich 

onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële 

dienstverlening, te delen door het aantal werkuren van een standaard werkweek. De standaard werkweek 

voor deze berekening is 40 werkuren.  

De opgave van het aantal werkzame personen moet u afronden op 1 decimaal nauwkeurig.  

Minder dan 1 fte 

Als het totaal aantal werkzame uren minder bedraagt dan 40 uur dan kan de opgave ook tussen de 0,1 fte 

en 1,0 fte liggen. Als er bijvoorbeeld maar één persoon 24 uur werkzaam is, dan bedraagt de opgave 0,6 

fte en als twee personen samen 36 uur werkzaam zijn dan bedraagt de opgave 0,9 fte.   

Aantal werkzame personen niet nul 

De AFM gaat er van uit dat een vergunning houdende partij altijd actief is op de markt. Slechts in hoge 

uitzonderingssituaties kan het aantal werkzame personen ‘0,0 fte’ bedragen, zoals bij een partij die aan 

het einde van een liquidatiefase verkeert. Indien uw onderneming 0.0 fte opgeeft dan wordt in de 

uitvraag een nadere toelichting gevraagd en kan de AFM een onderzoek instellen om vast te stellen of uw 

onderneming nog actief is. Indien uit dit onderzoek blijkt dat uw onderneming niet meer actief is heeft de 

AFM de bevoegdheid uw vergunning in te trekken.  

2. Berekeningswijze

Wij vragen u bij de berekening van het aantal bij uw onderneming werkzame personen, uitgedrukt in fte’s, 

als volgt te werk te gaan:  

1. U telt het aantal uren van de werkzame personen die per week werken bij elkaar op

2. Vervolgens deelt u de som van deze uren door 40 (= het aantal uren van een voltijd werkweek) 3.

U rondt de uitkomst af op 1 decimaal nauwkeurig

Voorbeeld 1:  

Stel, in uw onderneming werken per 31 december 2017 de volgende personen: 

Uzelf als eigenaar/adviseur à 40 uur per week 40 
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2 adviseurs à 40 uur per week  80  

1 secretaresse à 16 uur per week  16  

1 administratief medewerker à 8 uur per week    8  

1 administratief medewerker à 10 uur per week  10  

Totaal aantal uren werkzame personen per week  154  

  

U deelt deze 154 uren per week door 40, de uren voor een standaard werkweek. Dat levert het aantal 

werkzame personen van 3,85 fte op. Dit aantal rondt u af op 3,9.   

Voorbeeld 2:   

Stel, in uw onderneming werken per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december 2017 de volgende 

personen:  

Kwartalen 2017 31-3  30-6  30-9  31-12    

Uzelf als eigenaar/adviseur uren per week  40  40  40  40    

2 adviseurs à aantal uren per week  80  80  80  80    

1 secretaresse à aantal uren per week   24  16  16  24    

1 administratief medewerker à aantal uren per week  16  8  8  16    

1 financieel administratief medewerker à aantal uren 

per week  
16  10  10  16    

Totaal aantal uren werkzame personen per week  176  154  154  176  660  

  

U deelt deze 660 door 4 en vervolgens door 40, de uren voor een standaard werkweek. Dat levert het 

aantal werkzame personen van 4,125 fte op. Dit aantal rondt u af op 4,1.   
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3. Opgave maatstaf   

Wij verzoeken u de gevraagde gegevens via de jaarlijkse Marktmonitor in te vullen. U hebt uw 

toegangscode en wachtwoord via een brief ontvangen. Als u niet meer over deze gegevens beschikt dan 

kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket: ondernemersloket@afm.nl.  

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: 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 2018 van de maatstaven, bedragen, 

bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven vindt u medio juni 2018 op afm.nl/toezichtkosten.  

Vanaf juni 2018 ontvangt u van de AFM een factuur voor uw bijdrage aan de kosten van het doorlopend 

toezicht 2018. Dan informeren wij u ook verder over de tariefstructuur en de manier waarop u bezwaar 

kunt maken tegen de opgelegde bijdrage.  

5. Vragen?  

Voor vragen over de definitie van de maatstaf of andere vragen kunt u contact opnemen met het 

Ondernemersloket van de AFM. Het Ondernemersloket is op werkdagen van 10 tot 17 uur bereikbaar op 

telefoonnummer: 0800-6800680 (gratis), of via e-mail: ondernemersloket@afm.nl.  

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