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Geachte heer Van den Berg,
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 september 2014 van u een verzoek ontvangen tot
openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij brief van 11 september
2014 (kenmerk: BsWt-14092590) heeft de AFM de ontvangst van uw verzoek bevestigd en op grond van artikel 6,
tweede lid, Wob verdaagd met vier weken.
In uw verzoek vraagt u de AFM om informatie over reizen van de leden van het bestuur en de raad van toezicht in,
en naar binnen- en buitenland vanaf 1 januari 2012 tot en met 1 september 2014.U vult uw verzoek aan door toe te
lichten dat het reizen betreft die gedeeltelijk niet of geheel niet publiek gefinancierd zijn.
U geeft hierbij aan dat het binnen- en buitenlandse reizen betreft naar onder meer (netwerk-)bijeenkomsten,
representatie-activiteiten en buitenlandse reizen met een onbekend doel.
Van iedere reis verzoekt u om kopieën van onder meer het doel van de reis, reiskosten en verblijfskosten.
De AFM heeft naar aanleiding van uw informatieverzoek intern uitvraag gedaan. De resultaten daarvan staan op
de volgende pagina weergegeven. In de eerste tabel heeft de AFM de resultaten van de leden van de raad van
toezicht van de AFM weergegeven. In de tweede tabel op de volgende pagina staan de resultaten van de leden van
het bestuur van de AFM weergegeven. De tweede tabel wordt per bestuurder toegelicht.

Stichting Autoriteit Financiële Markten

Bezoekadres Vijzelgracht 50

Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 41207759

Postbus 11723 • 1001 GS Amsterdam

Kenmerk van deze brief:

Telefoon 020-7972000 • Fax 020-7973800 • www.afm.nl

BsWt-14102268

Rek. nr 58.77.35.600 ABN AMRO Bank Amsterdam Stichting Beheer
Derdengelden Advocaten Autoriteit Financiële Markten

Ons kenmerk
Pagina

BsWt-14102268
2 van 4

Raad van toezicht

Functie

Gemaakte reizen

drs. G.A. (George) Möller

Voorzitter raad van
toezicht
Lid raad van toezicht

Geen reizen gemaakt die (gedeeltelijk) zijn betaald
door derden
Geen reizen gemaakt die (gedeeltelijk) zijn betaald
door derden.
Geen reizen gemaakt die (gedeeltelijk) zijn betaald
door derden.
Geen reizen gemaakt die (gedeeltelijk) zijn betaald
door derden.
Geen reizen gemaakt die (gedeeltelijk) zijn betaald
door derden.

mr. D.C.C. (Diana) van
Everdingen
drs. J.C.M. (Maarten) Schönfeld
MBA
B.J.H.S. (Joop) Feilzer

Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht

Prof dr H.M. Prast

Lid raad van toezicht

Bestuur

Functie

Gemaakte reizen

ir. M.W.L. (Merel) van
Vroonhoven MBA (Voorzitter)

Voorzitter bestuur

Geen reizen gemaakt die (gedeeltelijk) zijn betaald door
derden

mr. drs. G.J. (Gerben) Everts RA

bestuurder

25 sep-2014 - Optreden Nieuwsuur

ir. Th.F. (Theodor) Kockelkoren
MBA

bestuurder



drs. H.W.O.L.M. (Harman) Korte

bestuurder

09-jan-2012 - 27-jan-2012: IMF – deelname aan
FSAP onderzoek als lid van het IMF Assessment
team;

29-mrt-2012 - 31-mrt-2012: Studiereis naar Rome
voor de opleiding aan de NSOB;

20-mei-2014: Achmea Grootzakelijk: interview voor
het boek “de Kamer”;

09-jun-2014 - 10-jun-2014: Bezoek Wereldbank in
Sofia voor lezing met tussenstop in Wenen in
verband met bezoek Oostenrijkse toezichthouder.
4-okt-2012 - Eendaags werkbezoek van de FEC-raad aan
de National Fraud Authority in Londen

De AFM licht het volgende toe bij bovenstaand overzicht.
Ten aanzien van:
i.

mr. drs. G.J. (Gerben) Everts RA:
a. de heer Everts heeft op 25 september 2014 opgetreden in het televisieprogramma Nieuwsuur.
Nieuwsuur is de dagelijkse actualiteitenrubriek van de taakomroepen NTR en NOS. Dit
televisieprogramma wordt opgenomen in Hilversum. Volgens vaststaand beleid van het
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televisieprogramma Nieuwsuur worden gasten opgehaald met een door het televisieprogramma
betaalde taxi. De heer Everts is opgehaald van zijn huisadres naar Hilversum en vice versa.
ir. Th.F. (Theodor) Kockelkoren MBA:
a. De heer Kockelkoren heeft als lid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) - Assessment
team van 09 januari 2012 tot en met 27 januari 2012 deelgenomen aan het Financial Sector
Assessment Program in Parijs. De kosten voor het verblijf zoals hotel, vervoer en diners zijn door
het IMF betaald. De verblijfskosten waren € 5.257,-;
b. De heer Kockelkoren heeft in het kader van zijn opleiding aan de Nederlandse School voor
Openbaar Bestuur (NSOB) van 29 maart 2012 tot en met 31 maart 2012 de stad Rome bezocht.
Deze studiereis is onderdeel van de opleiding aan het NSOB. Deze opleiding is door de AFM
betaald. De kosten voor de studiereis naar Rome zijn betaald door de NSOB. Deze kosten zijn
onbekend;
c. De heer Kockelkoren is op 20 mei 2014 door een auto met chauffeur vervoerd van zijn huisadres
naar Eindhoven en vice versa in verband met een interview en foto’s bij het Evoluon voor het
boek “de Kamer”. Het boek “De Kamer” is een initiatief van Achmea Grootzakelijk waarin
bestuurders in een rondetafelgesprek met elkaar in gesprek gaan over thema’s die hen
bezighouden. De kosten voor de auto met chauffeur zijn onbekend;
d. De heer Kockelkoren heeft van 09 juni 2014 tot en met 10 juni 2014 voor de Wereldbank een
bezoek gebracht aan Sofia in Bulgarije voor een lezing over “Compliance and Supervision: An
Uphill Task for Regulators”. De heer Kockelkoren heeft aansluitend een tussenstop gemaakt in
Wenen in verband met een bezoek aan de Oostenrijkse toezichthouder Financial Markets
Authority (FMA). De kosten in verband met het werkbezoek aan de FMA in Wenen zijn door
AFM betaald. De overige reis- en verblijfskosten naar, en in Sofia zijn door de Wereldbank
betaald. Deze kosten zijn USD 810, 18. Namelijk USD 1006,14 minus USD 195,96 die de AFM
heeft betaald in verband met het werkbezoek in Wenen.
drs. H.W.O.L.M. (Harman) Korte:
a. De heer Korte heeft op 4 oktober 2012 als lid van de raad van het Financieel Expertise Centrum1
(FEC) een eendaags werkbezoek gebracht aan de National Fraud Authority in Londen. Het FEC
wordt gefinancierd met een rijksbijdrage van het ministerie van Financiën. De rijksbijdrage voor
het FEC wordt, ten behoeve van het FEC, gestort op rekening van de organisatie waar de FECeenheid beheersmatig is ondergebracht, thans DNB. De kosten voor het retourticket naar Londen
zijn dientengevolge betaald door DNB en bedragen € 243,40.

Tot slot merkt de AFM bij bovenstaand overzicht op dat zij geen kopieën meer in haar bezit heeft van zogenaamde
reisbescheiden.
1

Het FEC (Financieel Expertise Centrum) is een samenwerkingsverband tussen organisaties met een toezicht-, controle-, vervolgings- of
opsporingstaak in de financiële sector. In 2013 bestond het FEC uit de volgende partners: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD),
Autoriteit Financiële Markten (AFM), Belastingdienst, de Nederlandsche Bank (DNB), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Openbaar
Ministerie (OM) en de nationale politie. Daarnaast zijn de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie bij het FEC betrokken, niet als partners
maar als waarnemers van de niet-operationele activiteiten van het FEC. De FEC-eenheid is gehuisvest bij DNB. Voor meer informatie zie:
http://www.fec-partners.nl/nl.
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Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een
bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een
bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres
bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar)
worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website
worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen wordt
verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in
behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten ADV

mr. M.E.J. Verrest
General Counsel
Bestuur

mr. dr. M.E. Engelaar
Hoofd
Juridische Zaken

