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Vy'ob-verzoek

Geachte

U heeft bij faxbericht van 17 december 2015, door de Autoriteit Financiëte Markten (AFM) ontvangen op dezelfde

dag, de AFM verzocht documenten te verstrekken.

Uw verzoek luidt als volgt.

"Hierbij verzoek ik u onder verwijzing naar artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob")
toezending van informatie neergelegd in documenten omtrent de volgende bestuurlijke aangelegenheid:

De tot stand koming van de Wet bekostiging financieel toezicht ("Vy'bft"), de daarop sinds de

inwerkingtreding van de Wbft gebaseerde besluiten en regelingen, de voor het heffingsjaar 2015

goedgekeurde begrotingen, de op basis daarvan vastgestelde heffingen voor betaalinstellingen en de in dat

kader gewisselde stukken en correspondentie met de Minister van Financiën (het 'Ministerie') en met

eventuele derden, waaronder tevens begrçen schriftelijke vastlegging van overleg over het voorgaande.

Daarbij verzoeken wij u tevens de door ì¡w medewerkers bestede tijd c.q. gealloceerde FTE en betreffende

kosten aan te geven ten aanzien van (a) de totstandkoming van'ffet en regelgeving en (b) de (repressieve)

handhaving in het algemeen. 
r ,

Ik verzoek u in dat kader ook de informatie te verstrekken aangaande de door ds medewerkers die zich

bezig houdCIr met het toezicht op betaaldienstverlening uit hoofde van de Wft, de Wwft er/of andere

toepasselijke wet- en/of regelgeving bestede tijd en werkzaamheden, uitgesplitst naar de verschillende

tlpen beøaldienstverleners onderscheiden in de Wft, te weten (i) de vergunning houdende instellingen,
(ii) de wijgestelde instellingen en (iii) de instellingen die actief zijn op grond van een Europees paspoort

met of zonder bijkantoor."

Stichting Autoriteit f inânciële Marklôn

Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 4120'1759

Kenmc¡kvandezebrief: I

Bezoekadres Vijzelgracht 50

Postbus I l?23 . l00l GS Amsterdam

Telefoon +31 (0)20-7972000. Fax +31 (0)20-7973800. www,afm.nl
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Bij e-mail van 7 januari 2016 heeft de AFM de ontvangst van uw verzoek bevestigd. Bij brief van I 2 januari 201 6
heeft de AFM de beslissing met vier weken verdaagd.l Bij brief van 9 februari 2016 heeft de AFM de beslissing
verder verdaagd met drie weken.2

De AFM wijst uw verzoek gedeeltelijk toe. Hieronder wordt in paragraaf I uitgelegd hoe de AFM tot haar besluit
is gekomen. lnpnagraaî2 volgt de rechtsgangverwijzing. tn bijlage I is het wettelijk kader weergegeven.

l. Besluit

De AFM merkt vooraf op dat informatie die reeds in een andere vorTn voor het publiek beschikbaar is, niet
(nogmaals) wordt verstrekt. Te denken valt hier aan onder meer parlementaire stukken over de totstandkoming van
de Wbft en de jaarverslagen van de AFM. De jaarverslagen zijn gepubliceerd op de website van de AFM.

Het besluit op het verzoek luidt voorts als volgt.

I. Afwijzing i.v.m. uítzonderingen, geheimhouding, geen documenten

Op grond van artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit bestuursorganen rüNo en Wob (Besluit) is de AFM van
de werking van de Wob uitgezonderd, voor zover belast met werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel verband
houden met haar taken en bevoegdheden ingevolge de Wet toezicht financiële verslaggeving, de rvVet financiële
markten BES, de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Pørsioenwet,
de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het notarisambt.

Voor zover de door u verzochte informatie verband houdt met werkzaamheden als bedoeld in artikel l, aanhef en
onder c, Besluit, is de AFM van de werking van de Wob uitgezonderd. De AFM dient zich in zoverre te beroepen
op geheimhouding.

Voorts geldt dat de AFM op grond van artikel 1:89 Wft een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft. Het is de AFM
verboden van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die onder andere ingevolge de Wft zijn vershekt of
verkregen, verder ofanders gebruik te maken ofdaaraan verder ofanders bekendheid te geven dan voor de
uitvoering van haar taak of door deze wet wordt geëist. Deze geheimhoudingsplicht staat eraan in de weg dat de
AFM dergelijke gegevens aan derden verstrekt.

Voor zover uw verzoek betrekking heeft op documenten die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft), merkl de AFM het volgende op. Ingevolge artikel 22, eerste lid, Wwft is het
aan e€n ieder die uit hoofde van de toçassing van deze wet of van krachtens deze wet genomen besluiten enige
taak verrn¡lt of heeft venuld, verboden van gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze wet zijn versfekt of
ontvangen, of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken
ofdaaraan verder ofanders bekendheid te geven dan voor de uitoefeningvan zijn taak ofdoor deze wet wordt
geëist. Deze geheimhoudingsplicht staat eraan in de weg dat de AFM dergelijke gegevens aan derden versûekt.

I o.g.v. artikel 6, tweede lid, Wob
2 o.g.v. artikel 6, derde lid, Wob
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Verder geldt nog het volgende. Een deel van de verzochte gegevens wordt niet door de AFM geregistreerd in een

document als bedoeld in artikel I , aanhef an ondet a, lüob. De AFM beschikt derhalve niet over een document
waarin die gegeveris zijn vervat. De Wob bevat geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in
bestaande documeûteri zijn neergelegd ongeacht de mate van inspanning. Gewezen zij hierbij op de uitspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 juni 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:CA2l02).

Documenten die o¡der voormelde uitzonderingen en geheimhoudingsplichten vallen, en gegevens die niet zijn
geregisfreerd i¡ een documenl, zal de AFM derhalve niet verstrekken. Uw verzoek wordt in zoverre afgewezen.

2. Gedeeltelijke toewijzing voor het overige
De AFM hee* besloten om uw verzoek om informatie voor het overige in te willigen met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en I I Wob en voor zovsr voormelde geheimhoudingsplichten en uitzonderingen niet
van toepassing zijn op de ger,raagde informatie.

Met betrekking tot artikel l0 Wob merkt de AFM op dat het hier in hoofdzaak gaat om verrouwelijk meegedeelde
bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, aanhefen onder c, Wob) en om eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, aanhefen onder e, V/ob). De desbeheffende gegevens zijn
onleesbaar gemaakt.

Mel betrekking tot artikel I I Wob wijst de AFM erop dat een bestuursorgaan op grond van artikel 11, eerste lid,
Wob informatie over persoonlijke beleidsopvattingen in documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad,
niet verstrekt. Het begrip "documenten opgesteld len behoeve van intem beraad" is door de wetgever ruim
uitgelegd in de wetsgeschiedenis. De desbetreffende gegevens zijn onleesbaar gemaakt.

Kopieën van de documenten zijn als bijlage II bijgevoegd.
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2. Rechtsgangverwijzing

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, Amsterd¿m. Een

bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-7913835) of per e-mail (alleen naar e-mailadres

bezw¡renbox@afm.nl) worden ingediend. Aan deze elektonische 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 voormelde, is een van die eise¡r. De AFM zal het bezwaarschrift alleen
inhoudelijk in behandeling nernen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

Ons kcrumert
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Bijlage I: wettelijk kader

Artikel3 Wob
l. Een ieder kan çen vsrzoek om informatie neerg€legd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid
richten tot een bçstuursorgaan of een onder v€rantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling,
dienst ofbedrijf.
2. De verzoeker veíneldt bij zijn vffzoek de bestuurlijke aangelegenheid ofhet daarop berekking hebbend
document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de ve¡zoeker zo spoedig mogelijk
om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.

5. Een vsrzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtnerning van het bepaalde in de artikelen l0 en 11.

Artikel l0 Wob
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a. de eenheid van de K¡oon in gevaar zou kunner¡ brengen;

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen ofrechtspersonør vertrouwelijk aan de
overheid zijn meegedeeld;

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld inparagraaf2 van hoofdstuk 2 van de l{et bescherming
persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeermaakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingeû van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel I a,

onder c en d, bedoelde bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d, inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

e. de eerbiediging van de penoonlijke levenssfeer;

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunne¡r nemen van de informatie;
g. het voorkomen van oneven¡edige bevoordeling ofbenadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurli-jke
personen ofrechtspersonen dan wel van derden.

Artikel 1l Wob
L In geval van een vsrzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intem beraadn wordt geen
informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Artikel 1, aanhefen onderc, Besluit
Als bestuursorgaan als bedoeld in artikel la, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Nationale ombudsman
onderscheidenlijk artikel la, eerste lid, onderdeel d, van de Vy'et openbaarheid van bestuur, zijn uitgezonderd:

I

ñrAt rrôrê+¡ah Uô+ hôñ¡iÊ..1^^.'-^-¡^- ^-^^-.^lJ 4^- L-L^-- - ----- : 1
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c. de Stichting Autorileit Financiële Markten, voor zover belast met werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel
verband houden met haar taken en bevoegdheden ingevolge de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet op
het financieel toezicht, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Pensioenwet, de Wet verplichte
beroepspensioenregeling en de Wet op het notarisambt.

Artikel 1:89 Wft
1. Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van ingevolge deze wet genomen besluiten

enige taak ven'ult of heeft vervuldn verboden van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die ingevolge deze wet
dan wel ingevolge afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of verkregen of van een persoon

of instantie als bedoeld in a¡tikel l:90, eerste lid, onderscheidenlijk l:91, eerste lid, zijn ontvangen, verder of
anders gebruik te maken ofdaaraan verder ofanders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of
door deze wet wordt geëisÎ.

tutikel22 Wwft
1. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van k¡achtens deze wet genomen besluiten

enige taak vervult ofheeft vervr¡ld verboden van gegevens ofinlichtingen, die ingevolge deze wet zijn verstrekt of
ontvângen, of van een buitenlandse toezichthoudende inst¿ntie zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken
ofdaaraan verder ofanders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak ofdoor deze wet wordt
geëist.



From:
Sent:
to:
Cc:

Subject:
Attachments:

dinsdag, mei 19, 201-5 09:37

Advies AFM tarieven doorlopend toezìcht 20L5 AFM
Adviesbrief tarieven doorlopend toezicht 2015 AFM met bijlagen MìnFin (def).pdf;
Adviesbrief tarieven doorlopend toezicht 2015 en bijlagen SZW (def),pdf

,"r,f
ln de bijlage tref je aan het volledige ondertekende advies van het bestuur van de AFM aan minister Dijsselbloem en
staatssecretaris Klijnsma.
Deze brieven worden vandaag per post aan de minister en staatssecretaris gezonden.
Het is aan jullie te beoordelen of deze brieven bij het voorstel aan de minister en staatssecretaris worden gevoegd; mij
lijkt van wel.

lk zend de brief aan staatssecretaris Klijnsma separaat per mail aan

G roet,I
Planning & Control is verantwaordelijk wor de besturingæyclus (planning, sfunhg en verantwoord¡ng) en de
financiering van de AFM en houdt zich onder meer bezig met perlormance management en effectiviteit,
risicobeheersing, operational auditing en de coöñ¡natie van het heffÌngenproces.
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Advies tarieven doorlopend toezicht 2015

Geachte

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna 'AFM') voorziet u van advies over de farieven
voor de heflingen van het doorlopend toezioht 2015 (hierna 'tarieven 2015') voor het AFM toezicht. In dit advies
komen de volgende onderwerpen aan de orde:

l. Geha¡teerde bij de markt in rekening te brengen bedragen;

2. Gehânteerde uitgangspunten bij de tariefberekening;
3. Consultatie van de voorgestetde tarieven bij v€rtegenwoordigende organisaties;
4. Voorgestelde tarieven;

5. Planning.

1. Gshsnteerde bij de markt in rekening te brengen bedragen
Het aan de markt door te berekenen bedrag 2015 van € 75,2 miljoen is als volgt opgebouwd (bedragør in miljoen):

Jaar
Begrote lasten

Begrote opbrengsten eenmalíge toezíchthandelingen

Overheids b g drage llbfi
Begrote lasten BES

Door te berekenen bedrag op basis van de begroting
Exploitatieres ul taat voorgaand j øar (-/- = overscha t)
Totaal 'doorlopend toezicht' voor rekening markt

S1íchting Autoriteit Financiële Markten

Kamcr van Koophandel Amsferdam, nr. 41207759

Kerunerkvandezebrief: I

2015

€,97,2
-/- € 7,1

€ 4,0

+€ 0,3

-/- € 7.4

e79,8
-/- € 4.6

475,2

Bøoekadres Vijzelgracht 50

Postbus 11723. l00l GS AmÉterdâm

20t4
€ 84,3

-/- € 8,A

-/- € 20,2

-/- € 4,4

-/- ç 28.6

€ 55,7r

-/- € .4.9
€ 51.7

De tarieven 2015 zijn conform de Wet bekostiging financieel toezicht (tü¡bft) berekend op basis van de begroting
2015 onder aftrek van het exploitatieoverschot 2014. Dit bedrag (ad. €75,2m1n.) is venolgens op basis van de

I Door afrondingçn onlslâan verschitlen. Dæe kunnen ¿ich in dit documcnt ør de bijlagen op meerdcre pla¡rserr roordoer¡.

Telefoon www.añn.nl
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procenfuele aandelen, zoals deze zijn opg€nomen in bijlage lI van de Wbft, verdeeld over de

I 6 toezichtcategoriei:n,

In bijlage A presenteren wlj de voorgestelde tarieven 20 I 5, inclusief een vergeldking met de vastgestelde tarieven
2014,ln bijlage B zijn per toezichtcategorie ds effecten u¡eergegeven van het tariefvoorstel op ondernemingen van
verschillende omvang. In bijlage C staan de door te berekenen bedragen aan dp markt 2015 en 2014 per
toezi.chtcâtegorie vermeld.

De gemiddelde procentuele stijging van het door te berekenen bedrag is 45%. Dit is vooral een gevolg van de
wegvallende overheidsbijdrage" De stijging van het door te berekenen bedrag op het niveau van individuele
toezichtcategorieën verschilt van dit gemiddelde percentâge. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage C
kolom c en d van dÍt document. De oor¿ake,n van deze verschillen zijn op hoofdlijnen:

r Het wegvallen van de overheidsbijdrage wordt verrekend op basis van de omvang van de
overheidsbijdrage die de overheid in het vededen betaalde voor de toezichtkosten van ecn

toezichtcategorie, Dit was voor iedere toezichtcategorie verschillend en is via aanpassing van de
procentuele aandelen verwerkt in de Wbft 2015.

¡ De aanpassing van de overheidsbijdmge is tevens aanleiding gelveest om te bezien of het procentuele

aandeel dat een toezichtcategorie bijdraagt aan de toezichtkosten nog in overeenstemming was met de

toezichtinspanning. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen die in de Wdzigingswet Wbft 2015 zijn
verwerkt.

2. Gehanteerde uitgangspunten bij de tariefberekenlng
Voor de tariefberekening zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn toegepast bij de inwerkingneding van
de 1Vbft per 2013 en de vaststelling van de tarieven voor het doorlopend toezicht 2Al4.Dezeuitgangspunten zijn
opg€nomen in bijlage D bij deze brief.

Op éet punt is afgeweken van deze uitgangspunten. Dit betreft punt 9 van de technische uitgangspunten; de
jaarlijkse tarieven worden wenredig âangepast als gevolg va¡ mutaties in (a) de door te berekenør bedragen,
(b) de populatie en (c) de maatstaÂ¡vaarden, Ðe afuijking volgt uit de wens van de Tweede Kamer aan u om de

kleine ondernøningen te ontzien bij de vaststelling van de tarieven. Hierbij werd vooral gedoeld op de kleinere
adviseurs en bemiddelaars. U heeft deze wens onderuteund maar daarbij wel gesteld dat kleinere ondememinge,n

niet geheel hoeven te worden ontzien en ook dienen bíj te dragen aan de gevolgen van het wegvallen van de

overheidsbijdrage. De AFM heeft hieraan inwlling gegeven door de basisheffing van alle toezichtcategorieën
(indien relevant) te verhogen met de helft van de procentuele stijging van het door te berekenen bedrag van de

betreffende toezishtcategorie. Dus als het door te berekenen bedrag van een toezichtc¿tegorie s$gt met 50% dan

stijgt het basisbedrag met25yo.2 Het resterende deel is evenredig verdeeld over de variabele bijdrage op basis van
de maatstafipaarde. Hicrmee worden de kleine(re) instellingen deels ontzien.

2 Zic hiervoor ook bijlage C kolom g en h.
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Voor twee toezichtcategorieen geldt dat zij geen basiebedrag kennan, te tü/eten de toezichtcategoridn
'afivikkelondernemingen, betaalinstcllingen en elekûonischgeldinstellingen' en 'beleggingsondernemingen niet
voor eigen rekening'.

De categorie 'afivikkelondernemingen, betaalinstellingen en eleküonischgeldinstellingen' h€€ff zogenaamde
schijftarieven. Voor deze categorie stellen wij voor de verhouding van de tarieven van de verschillende schijven
aan te passen zodat ook hier de kleinere ondememingen deels worden ontzien.

Debijdrage in de toezichtkosten voor *beleggingsondememingen niet voor eigen rekening' wordt bepaald op basis
van de vergunningtypen3 (88% van het door te berekenen bedrag) waarover een beleggingsonderneming beschikt
en het aantal effectenrekeningen (12% van het door te berekenen bcdrag) waarover het behee¡ wordt gevoerd.
Voor deze categorie stellen wij voor tarieven voor de vergunningrypen SYo minder le verhogen dan als de stijging
van de tarieven voor de vergunningtlpen en effectenrekeningen gelijk zou zijn gehouden. Hierdoor stijgen de
tarieven voor de vergunningtypen niet met 120% maar met 115%. Dit leidt tot een tariefsverhoging van de
ef[ectenrekeningen van 155% in plaats van 120%. Hierdoor gaån beleggingsondememingen met veel
effectenrekeningen relatief meer betalen. De mogelijkheden om de tarieven voor de vergunningtypen nog meer te
vedagen, zijn beperkt omdat 88% van de hefüngen gegenereerd wordt op basis van de vergunningtypen. Een
grotere verlaging dan voorgesteld, zou betekenen dat de heffingen voor beleggingsondememingen met veel
effectenrekeningen te fors stijgen. Voor de exacte effecten wordt verwezen naar bijlage B, Overigens geldt voor
de 'beleggingsondernçmingen niet voor eigen rekening' dat voorgesteld is deze categorie vanaf 2016 samen te
voegen met de categorie 'beleggingsinstellingen er¡ aanbieders van beleggingsobjecten'.

Ten aanzien van de opbouw van de staffels en bandb'reedtes zijn geen wijzigingen doorgevoerd,

3. Consult¡tie van tarieven bij vertegenwoordigende organisatíes

De tarieven 2015 zijn geconsulteerd bij de representatieve vertegenwoordiging van de onder toezicht staande

ondememingen, te welen de vertegenwoordigende organisaties die zittíng hebben in het adviserend panel. Een
klein aantal van de onder toezicht staande ondernemingen is niet in het adviserend panel vertegenwoordigd en

beschikt ook niet anderszins over een branche vertegenwoordigende organisatie. De AFM is van oordeel dat de
vertsg€nwoordigørde organisaties in het adviserend panel een dermate breed spechum van de onder toezicht
staande ondernemingen vertegenwootdigen dat er daardoor een goed beeld ontstaat van de møring vân de
financiöle sector over de voorgestelde tarieven.

Bij vijf toezichtcategorieënworden de voorgestelde tarieven, mede op basis van de consultatie en nizuwe
inzichlen, licht aangepast ten opzichte van de geconsulteerde t¿rieven. Voor de toezichtcategorieën

'afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen' en 'beleggingsondernemingen niet
voor eigen rekening' geldt dat zij geen basisheffing kcnnen en daarom was oorspronkelijk voorgesteld de tarieven
evenredig te verhogen. Naar aanleiding van de reacties op de consultatie stellen wij voor om ook hier, voor zover
mogelijk, de klein€re ondernemingen te ontzien. Voor de 'banken en clearinginstellingen', 'verzekeraa¡s -

3 Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening kennen zes vergunningt¡pen zoals vermogensbeheer,
beleggingsadvies en het onfvangen en doorgeven van orders.
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schade', 'verzekeraars * leven' en 'verzekeraars -- zorg' zijn in de tijd van de consultatie de werkelijke
maabtafiraarden waarop de heffing 2015 wordt gebaseerd van DNB ontvangen. Deze maatstafipaarden wijken
beperkt af van de waarden rilaannee de geconsulteerde tarieven zijn berekend. In het consultatiedocument was
reeds opgenomen dat deze aanpassing aan de meest recenle informatie nog zou worden doorgevoerd.

De AFM heeft reacties ontvargen van

Onderstaand teft u de reacties in samengevatte vorm aan. De volledige
reacties zijn opgenomen in bijlage E.

a. I
Ikan zich vinden in het ontzien van de klei¡e ondernemingen, ondanks het feit dat er nog steeds
sprake is van degressiviteit in de tariefstructuur. Hierdoor beüalen kleine adviseurs en bemiddelaars per fte
nog steeds meer dan de grote ondernemingen. Bij de komende evaluatie van de Wbft zal!haar
inbreng op dit punt geven. Ten aanzien van de kostenstijgingen constateertfOat regulatoire en
toezichtkosten doorberekend moeten worden aan de klanten en dat dit niet primair in het belang van de
klant is. Ten aanzien van dekoste¡ van beleidsontruikkeling islvan mening dat dit bij het ministerie
en de sector hoort en dat de AFM zich zou moeten concenEeren op haar toezichttaken. Dit is zeker het
geval nu de overheidsbijdrage wegvalt en de hogere kosten ook van invloed zullen zijn op de
toegankelijkheid van advies.

b' 
I **pt dat een deel van de kosten, mede cntstaan door het wegvallen van de overheidsbijdrage,
doorberekend wordt aan de toezichtcategorie 'FÍnanciële Infrastructuur' rnaar mist de onderbouwing varr

de verdeling van de toezichtkosten met andere toezichtcategorieen. Dit ook in relatie met de effectiviteit,
efficiëntie, reikwijdte en aanpak van het toezicht. Tevens çonstateert Idat de kosten voor
marktexploitanten in Nederland hoog zijn in relatie tot andere landen waarEctief is, Ten slotte
leuert lgraag een bijdrage aan de evaluatie van de Wbft in 2016.

c.

Iuindt het teleurstellørd dat de belangrijkste doelstelling van de Wbft, te wctsri stabiele heffrngen,
met dit tariefuoorstel voor de tweede maal niet wordt gerealiseerd. Tevens is zij van mening dat grote
partijen al genoeg bijdragen en dat kleine ondernemingen niet verder hoeven te worden ontzien. Zij steunt
het initiële voorstel voor de beleggingsondernemingen om de tarieven evenredig te laten stijgen. Verd€r
wijst fop de kwetsbaarheid van het systeem indien grote partijen die een relatief groot de¿l van de
kosten dragen zouden wegvallen. Ten aanzien van de beleggingsinstellingen constâteerl ldat het
efïect van het voorstel voor de beleggingsinstellingen om het basisbedrag minder te laten stijgen dermate
klein is dat zij ondanks de vorenstaande principiêle bezwaren tegen het ontzien van de kleine
beleggingsinstellingen, instemt met het ta¡iefvoorstel.

heeft geen grote bezwaren tegen het tariefvooretel. We1 uit delhaar zorgen over de srijging
van de toezichtkosten voor de banken en pleit zij voor continu aandacht voor efficientie.

DeEishetnieteensmetdeaanzienlijkestijgingvandetarievendoorbetwegvallenvan
de overheidsbijdrage, Tegelükertijd ziet âj echter geen mogelijkheden om deze stijgingen nog te

d.

e.
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voorkomen, omdat de padementâire besluitvorming teri aanzien van het wegvållen van de

reeds heeft
f.

Her erlloor o¡n ook de kleine verzekeraars te ontzien. Daarnaast stelt delvast dat vooral als
gevolg van de afsplitsing van de zorgverzeketaars de stijging van de heffrngen oploopt tot Ê6n

verviervoudiging voor schadeverzekeraars terwijl de hefling voor zorgverzekeraars daalt met een factor

ï:?::*T"fpleit 
voor een geleidelijke invoering van de aßplitsing over een periode van bijvoorbeeld

D"I stelt wagen over de wijze waarop de procentuele aandelen in de lWbft tot stand zijn gekomen
en \ryaarom het procentueel aandeel voor de categorie 'beleggingsondernerningen niet voor eigen
rekening' is gestegen met 33a/a. D"I stelt tevens dat binnen de categorie 'beleggingsondernemingen
niet voor eigen rekening' veel MKB ondernemingen vallen die net als bij de'adviseurs en bemiddelaars'
zouden moeten worden ontzien. Verder wil het feru"e overleg over de tarießtmctuurvoor 2016 als
de categorieen 'beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening' en de 'bcleggingsinstellingen en

aanbieders van beleggingsobjecten' worden samengevoegd.

ne fverzoekt om de vergunningtypen, die een heffingsmaatstaf njn,te kwalificeren als een

basisbedrag en deze minder te laten stijgen.

Na de sluitingstijd van de consultatie en besluifvorming over dit advies in het bestuur van de AFM is nog een

reactie binncngekomen van reactie betreft geen voorstel tot aanpassing
van de tarieven maar opmerkingen over het bekostigingssysteem, Bij een tijdige reactie zou deze dan ook geen

aanleiding zijn geweest tot e,en ander advies dan het onderhavige.

De volledige reacties op de consultatie vindt u in bijlage E.

Recctie AFM op de consultatie
De AFM zal op elke reactie individueel reageren. Deze reactie is in lijn met onderstaande samenvattçnde
antwoorden.

De AFM constateert dat er in algemene zin bezwaren bestaan tegen de hogere heffrngen als gevolg van het
wegvallen van de overheidsbijdrage. Dit bereft een besluit van de wetgever, een 'fait acccompli'. De AFM
ondersteunt de opmerkingen van enkele vertegenwoordigørde organisaties ten aanzien van blijvende aandacht
voor efficiënte en effectieve uitvoering van het toezicht, dit heeñ grote aandacht binnen de AFM. Voor zover het
de opmerkingen over de beperking tot de in de wet opgedragen taken betreft, is het van belang te onderkennen dat
de toezichtwetgeving open normen bevat die nadere inwlling en duiding vereisen, Tevens is het aan de AFM om
nieuwe ontwikkclingen op de financiële markten nau\ilgezet te volgen, hierop een toezichtvisie te ontwikkelør,
desgewenst te acteren en hierover voor wat betreft het toezicht te adviseren richting de overheid en te consulteren
met marktpartijen. Overigens voert de AFM hierover periodiek overleg in het adviserend panel.

DE AFM merkt tevens op dat er brede steun bestaat voo¡ het ontzien van de klci¡e ondememingen. In dit licht
wordt ook voldaan aan het verzoek van hetlDom de kleine schadeverzekerâars te onÞien. In het tariefuoorstel

g
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is opgenomen dat de heffrng voor de kleine schadevetzekeraars stügt met 42olo in ¡elatie tot e€n verviervoudiging
voor de grootste schadeverz€keraars. Voor zover het de wens van delom de ta¡iefsverhoging voor de
schadeverzekeraars betreft, als gevotg van de afsplitsing van de zorgverznkeraars, geleidelljk over vijfjaar in te
voeren, heeft dit uitdrukkelijk niet de voorkeur van de AFM omdat dit een jaarlijkse aanpassing van de
procentuele aandelen in bijlage II van de Wbft vereist. Ten aanzien van het vereoek van de! om de kleinere
bcleggingsondemerningen te ontzien, stelt de AFM voor om hie¡aan tegemoet te komen, In afwijking van de
geoonsulÌeerde tarieven, stellen wij voor om de larieven voor de vergunningtlpen minder te verhogen en de
tarieven voor de effecternekeningen meer t9 laten slijgen. Vosr het exacte voorstel wordt verwezen naar de
toelichting op in onderdeel 2, ðe derde alinea van pagina 3 van deze brief.

Defstek technisc.he wagen over de werking van het heffingensysteem en de oorzaak van verschillen in de
stijgingen van de tarieven tussen de verschillende toezichtcategorieën. Deze betreffen voor een deel opmerkingen
over de hoogte van de procentuele aandelen die vastgelegd zijn in de lVbft en als zodanig g€en onderwerp van de
consultatie waren. DeAFM zal de wagen van de lbeantrvoorden in samenhang met de noodzakelijk nieuwe
tariefstuctuì¡¡ vanaf 2016 als gwolg van het voorstel tot samenvoeging van de categorieën

'beleggingsondernemingen niet voor eigen re.kening' en de 'beleggingsinstellingen en aanbieders van

beleggingsobjecten'.

De vertegenwoordigende organisaties worden graag nâuw berokken bij de evaluatie van de Wbft per 2018. Het
gaat dan vooral over het opnieuw r¡aststellen van de procentuele aandelen per categorien de opbouw van dc staffels
en de mate van degressiviteit van de krieven. Vanzelfsprekend ondersteunt de AFM deze wens waarbij we ons

kunnen voorstellen dat het ministerie in 2016 woegtijdig start met deze evaluatie, zodat er ruimte is voor overleg
met de vertegenwoordþnde organisaties.

4. Voorgesteldetarieven
Tørieven 20 1 5 per toezichtcategorie

Een overzicÌ¡t van de voorgestelde tarieven 2015 vindt u in bijlage A bij deze brief.

De tarieven z{jn berekend op basis van de door te berekenen bedragen en uitgangspu¡ten zoals opgenomen in de
bijlage C en D. Daarnaast hebben verschillen in de omvang van de populatie en maatstav€n invloed op de tarieven.
De omvang hiervan verschilt per toezichtcategorie en speelt jaarlijks. De tarieven zijn berekend op basis van de

gegevers zoals deze in maartlapril 2015 bii de AFM bekend waren.

Voor twe€ toezichtcategorieen zijn wdzigingen in de Wbft vanaf 2015 van invloed op de tarieven.
r Schadeverzekeraarsenzorgverzekeraars

Tot 2015 waren schadeverzekeraars en zorgverzekeraars samen één toezichtcategorie; 'verzeketraars,

schade'. Vanaf 2015 zijn tlit twee aparte toezichtcategorieen omdat het toezicht op zorgverzekeraars door
de AFM relatief beperkt is en vooral wordt uitgeoefend door de Nederlandse ZorgAutoriteit, De
zorgverzekeraars leverden door hun hoge maatstafrvaarde Bruto Premie lnkomsten tot 2015 een

dispropo*ionele bírjdrage aan de bekostiging van het toezicht op de schadeve,rzekeraars. Gevolg van de
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a

spiitsing is dat de heffing voor schadeverzeker¿ìars in 2015 stijgt variërendvan45To rot een

verviervoudiging.

Beleggingsinstellingen

Als gevolg van de AIFMD is de populatie van de beleggingsinstellingen sterk gewijzigd en zijn alle
maatstafwaarden van de beheerde fondsen nog niet bekørd. Daarnaast zijn er nu nog aanwagen voor een
AIFMD vergunning in behandeling waaffan niel exact is aan te geven \ranneer hierover een besluit wordt
genomen. De tariefberekening is om deze reden deels gebaseerd op aannames.

; Overzic.ht voorgestelde tarieven 2015 voor doorlopend toezicht per toezichtcategorie

: Resultaten tariefuoorstel op individuele ondernemingen

: Door te berekenen bedragen aan de markt 2015 en 2014 per toezichtcategorie

: Uitgangspunten tariefberekøring

: Reacties consultatie voorgestelde taríeven 2015

5. Planning
De vaststellingsregeling tarieven 2015 Wbfi dient vastgesteld te worden voor I juni 2015. De AFM stelr het op
prijs indien u zoals te doen gebruikelijk, de vaststellingregeling en de toelichting voorafgaand aan de vaststelling
en publicatie eerst in concept aan de AFM zendt. Dit geeft ons de mogelijkheid eventuele laatste technische
bijstellingen of omissies met medewerkelË vãn uw departement te kunnen delen en te kunnen verwerken. ttr¡j ain
uiteraard bereid u een nâdere toelichting te geven op de voorgestelde tarieven 2015 en de effecten op de diverse
toezichtcategorieen,

Voor vragen over de totsüandkoming van de tarieven kunt u conlact doen laten opnemen met

Bijlagen

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

Bijlage D

Bijlage E

Hoogaohtend,

Autoriteit Financiele Marlf en
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Consequenties tariefuoorstel 2015 op instellingsniveau

Nr Categor¡e

I Aanbieders van krediet
2 Accountantsorganisaties

3 Adviseurs en bemiddelaars
4 Afwikkelondernemingen, betaal¡nstellingen en elektronischgeldinstellingen
5 Banken en clearinßinstell¡ngen

6 Beleggingsinstellingen en aanbieders van belegg¡ngsobjecten
7 {eleggingsondernemingen niet voor eigen rekening exclusief exploitanten van een MTF
I Belegglngsondernemingen voor eigen rekening

I
Centrcle tegenpottljen -
geen woûeelden, Oopulqtlete kleln

10 Effectenuitgevende instellingen: markt
11 Effectênultgev€nde instellingen : verslaggeving

t2
Flnanclële lnfro*ruauw: na*texQtoìtanten en erploltønten van een MIF -
geen voorbeetden, goputøt¡e te kleln

13 Pensioenfondsen en premie pensioeninstellingen

T4 Venekeraars: leven- en pensioen

15 Vezekeraars; schade

r.6 Venekeraars: zorg
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f{¿ toerichtcale8ode
Aandeltn

2015
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2019
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Basisheff¡ng
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Vâr¡âbete
heffln¡
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6 Belegrlnßs¡nstelllnßeo en Ð¡nbl€ders v¿n bclerß¡ntroblêctÊn 70.711 I 1gt4 9{t9(

7 8clæaiñrsondêrnêm¡naèn niêtvoor elaã rokälm, êxdur¡sf exolôllenrãvâ. e!ñ MÎÊ ¿.fx flt{ 10DÉ
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10 Effectenuiuse¡de ¡n¡tËlllnaÊn: markt e,fi 6.1 27X 7391

11 €ffècteñüitrsäde ¡ßtrlllruen: v¿rstffi¡E 7.21 I 26X 74'.
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14 verrek€fâars: l€vên- €n oens¡o€n 8.5r( 6., ¿ti 98f
15 vê12Êk€rsårsr srhâde ,.83 2.1 8r( 92f
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20r5

I Voor deze toezichtcategorie geldt geen basisbedrag maar heeft heffingsschijven, Het tarief voor de laagste
schijf is verlaagd rnet 23a/o. Het tarief van de middelste schijf is verhoogd met 46Yo en van de hogere schijven
met meer dan 467o,
2 Voor deze toezichtcategorie geldt geen basisbedrag maar heeft heffingen op basis van de vergunningt¡pen en
aantal effectenrekeningen. De tarieven voor de vergunaingtyp enzijn SYo minder verhoogt dån de stiiging vån de
heffingen bij een evenredige verhoging van de tarieven De ta¡ieven voor dc effecter¡rekeningen zijn iets extra
verhoogd.
3 De 'verzekeraars, zorg' is een nieuwc toezichtcategorie en behoorden tot 2015 tot de categorie 'verzekeraars,
schade', De hrieven voor de 'verzekçraars, zorg' zullen als gevolg hienran dalen. De reden van de scheiding is
dat de toezichtinsparming van de AFM voor de 'verzekeraars, zorg' beperlf is.

c
Overzlcht te heffen bedrogen 2015 en
20t4

t b c d € f s h

Toezichfcategorie Door ti
be¡ekener¡

20t5

Doffle
berekene¡¡

20r4

Overhcids-
büdragc

lvijziging
procentueet

aandecl

Begrotin Exploi-
øtie
20r¿

StüCr¡rg

bijdrage
Stùgne
basis-
bed¡aE

Aanbieders van k¡ediet 1,7 t,3 34o/o -l2o/o 1% -lô/o 28a/o t4EL

Accountartsorgan i saties 't,7 5,7 3'7o1o -6t/o 1% -lo/o 37o/¡ r8%

Adviseurs en berniddclaars 15,9 10,5 42o/o 5% 7o/o -t% 53% 26%

Añ¡¡ikkelondernemingen, betaalinstell ingen
en electronisch eeldinstellinsen

0,1 0,1 40% 0% 1% -t% 46o/o ZlP/ol

Banken er¡ clearinginstellingøt 13,8 Er6 44% 12% 7% -t% 62% 3t%
Beleggingsinstellingør en
beleesinssobiecter¡ 8,0 6,4 33o/o -l4o/o 7% -t% 2s% t2%

Beleggingsondcrnemingen niet voor eigen
rekcnins excl. MTF 3,0 l16 55o/o 334/o 7n/o t% 94% nv?

Belegginpondcmemingen voor ei gen
rekenine

0,3 a,2 406/o 0o/o 7% -t% 46% 23%

Centrale Tegenpartijen 0,2 0,2 24% -330/o 7% -lõ/o -3o/o -2%

Effectenuitgevendc instctlingør: Markt 6,1 2r5 70% 650/o 7% -L% t4t% 70o/o

Effectenuitgevørde instel lingen :

Verslassevins 5,4 4,4 33% -t4% 7% -t% 2s% t2%

Financiêle infrastn¡ctuur,
marktexploitanten. MTF lr7 t,0 46% t5% 7% -t% 67% 33o/c

Pet¡sioenfondsen en
Þ¡ernieüensioeninstellinsen

2,6 2rl 33% -1s% 7o/o -t% 24o/o t2%

Verzekeraars, leven en pensioen 6,4 6,3 26% -3ß% 7o/o -lø/o 2o/o P/o

Verzekeraars, schade 2,1 I,l 52o/o 27o/o 7o/o -t% 85o/o 42%

Verzekerarrs, zorg3 0,t 0 nvt nvt 1% .lo/o nw nvt

Totasl 75,2 5¡.9 39% 0% 7% -r% 4s% nvt



Overzicht te heffrn bedragen 20lS en
20t4

a b c d a f c h

Toezichtcategorle Door te
berekenen

2015

Door tc
berrkst¡e¡r

2ßt4

Overheids-
büdnge

Wrjziging
procenfueel

aandeel

Begrotin
p

Exploi-
tatie
2014

Stijging
bijdnage

Stijging
basis-
bed¡as

Aanbieders v¡n krediet t,7 1,3 34% -t2% 7o/o -t% 28o/o t4&,

Accountantsorganisaties 7,? 5r7 37% -6% 7% -t% 37t/o l8o/o

Adviseurs en bemiddelaars 15,9 t 0,5 42o/o 5% 7a/o -t% 53o/o 260/o

Afuikkelondernemingen, betaalinslel lingen
en e¡ecüonisch geldinstellineen 0,1 0,r 40% 0{/o 7% -l% 46% nvtl

B¡nken m clearinginstellingør 13,8 8,6 44o/o t2% 7% -t% 6?Ya 3t%
Beleggingsinstellingen en
belessinssobiecten

8,0 6A 33% -r4% 7% -l% 25% t2%

Beleggingsondernefi¡ingen niet voor eigen
rekenins excl- MTF 3,0 1,6 s5% 33o/o 7% -lr/o 94i/a nvt

Seleggingsondernemingen voor eigen
rekenins 0,3 0,2 40Yo o% 7% -!o/o 46% 23%

Centrale Tegenpartijen 0,2 0,2 24o/o -33% 7% -l% -3% 0%

Effectenuitgevende instellingen; Markt ó,t 2,5 70% 650/o 7Vo -t% l4lo/t 700/ø

Effectenuitgevende instellingm:
VerslacscvinE

5,4 4,4 33% l4o/o 7o/o -lr/o 25% l2o/o

Financiële infrastructuur,
marktexDlo¡tanten. MTF

lr7 1,0 460/o l5o/o 1% -t% 67o/ç 33%

Pcnsioenfondsen en
Ðrem¡EDensioeninstellineen

2,6 2,t 33% -l5o/o 7% 'lo/o 24o/o l2o/o

Verzekeraars, leven en pens¡oen 6,4 6,3 26o/c -30% 7% -la/o 2o/o 1%

Verzekøaars, schade 2,1 I,l 52o/o 27o/o 7o/o -t% 85% 42%

Verzekeraars, zorg? 0,1 0 nvt nvt 7% ^ty nvt nvt

Totaal 75,2 51.9 39o/o 0% 7o/a -t% 45o/o nvt

C Doo¡ te berekenen 2015 tov 4

I Voor deze toezichtcategorie gelden geen basisbed¡agen
r De 'verzekerTìars, zorg' is een nieuwe toezichtcategorie en behoorden tot 20 I 5 tot de categorie 'verzekoraars,
schade'. De tarieven voor de 'verzekerâars, zorg' zullen als gevolg hiervan dalen. De reden van de scheiding is
dat de toezicbtinçanning van de AFM voor de 'verzekeraars, zorg' beperkt is.



Bijlage D uitgangspunten tariefberekening doorlopend toezicht AFM

Algemene uitgangspunten berekening tarieven doorlopend toezicht

l. Prffit- en draagkrachtbeginsel.

Als leidend uitgangspunt geldt een combinatie van het profijt- en draagkrachtbeginsel. Het
profi.jtbeginsel houdt in dat degenen die meer profiteren van het toezicht, daar ook me€r voor
betalen. Het draaglcrachtbeginsel houdt in dat de 'zwaatste lasten op de sterkste schouder rusten'.
De aanname hierbij is dat er een relatie bestaat tussen de omvang van de instelling, uitgednrkt in
haar rnaatstafivaarde, en het genoten profijt. Daarnaast z€gt de hoogte van de maatstafivaarde ook
iets over de draagkracht van een ondememing;

Z, Degressivíteít.

Erwordt om de volgende redenen degressiviteit toegepast in de tariefstn¡cturen:

i. Een strikte toepassing van het profijt- en draagkrachtbeginsel impliceert lineaire tot
zelfs pmgressieve tarieven. Bij een sfrikte toepassing ontbreekt een directe relatie
tussen de hoogte van bijdrage en de werkelijk geleverde toezichtinspanning;

ii, De overgangsverschillen die voorwloeien uit de oude en nieuwe stuctuur worde,n in
ogenschouw genomen door middel van het hanteren van een degressieve

staffelstructuur.
3. Eenvoudige en overzichtelijlce tariefstrucfuren en consíslentie in de onderlìnge tariefstructuren.

Er is tussen de AFM toezichtcategorieën zo veel mogelijk gesfreefd naar consistentie in de

tariefstrucfuur.

4. Consíslenlíe in de tariefstructuren þandbreedten en mate van degressiviteit) en maaßtaven yan

categorieën die zowel onder gedrags als prudentieel toezicht staan.
De tarießtntctuur van de primaire toezichthouder is in principe leidend, tenzlj er valide
argumeriteri zijn om hiervan af te wijken;

J. Geen belemmeríng van de toegang þf de markt door het basistarief,
Hiertoe geldt een maximale opbrengst uit het basistarief van}}o/o van het door te berekenen bedrag
van eën categorie onder de voorwaarde dat de laagpte bijdrage wordt vastgesteld op € 500 op
jaarbasis. Dit laatste geldt uitsluitend voor adviseurs en bemiddelaars \yaarvoor geldt dat het
adviseren en bemiddelen slechts een kleine deelactiviteit van de onderneming is;

6. Consultatie meî de branche.

Alle tariêfstructuren worden voor de periode van vijfjaar eenmalig geconsulteerd met
vertegenwoordigende branche- of vakorganisaties,

Technische uitgangspunten:

1. Bosisbedrag en stafels
De tariefstrucfuur wordt gevormd door een basisbedrag in de eerste staiïel gevolgd door maximaal
vier degressieve staffels (zie ook algemeen uitgangspunt 'degressiviteit'). De tarieven zljn
cumulatief, rnet andere woorden de opb'rengst per stafiel worden opgeteld;

2. Ui*luitend basisbedrag
In een uitzonderingsgeval kan alleen een basisbedrag in de eerste staffel vastgesteld worden. Dit is
het geval indien de heffing zoals berekend onder de in punt I beschreven tariefsûuctuur in het
geheel niet aansluit bij het genoten profit en de geleverde toezichtinspanning. Voorwaarde is dat
het deel van de populatie op wie deze betrekking heeft, orpliciet definieerbaar is. Dit laat onverlet



dat aan ecn individuele instelling alleen de basisbedrag kan worden opgelegd als de

heffingsmaatstaf 0 is;

3. Altopping bijdrage ín de toezichtkosten

Er wordt geen aftopping in de hoogste staffel toegepast;

4. Rekeneenheid

De rekenee¡rheid die toegepast wordt bij het berekenen van het variabele gedeelte van de brjdrage
in de toezichtkosten is 'per l' bij aantallen of 'per I miljoen' indien de maatstaf in euro is
uitgedrukt. Indien de maatstaf een gedeelte van de rekeneenheid is dan wordt de bijdrage in de
toezichtkoster¡ wenredig met dit gedeelte berekend;

5. Afrondìngen

Het basisbedrag wordt afgerond op tientallen, de staffelta¡ieven worden maximaal afgerond op
twee decimalen;

6. Nauwlæurigheìd cøleulqtìe

De maximale marge tussen het te door te berekenen bedrag van eetr betreffende categorie en de
voorcalculatorische verwachte opbrengst ig l%, Dit percentage geldt na een eventuele aannårne

betreffende de verwachte onnvikkeling van (a) de populatie en/of (b) de maatstafuaarden;

7. Afronding brtdrage ín de toezichtkosten

Er vindt gcen afronding naar boven meer plaats van de maatstafwaardg met andere woorden geen

toevoeging meer 'per € XXX of een gedeelte daarvan';

8. Pro røta bijdrage in de toezichstkosten

De bijdrage in de toezichtkosten voor organisaties die slechts een gedeelle van hetjaar onder het
toezicht van de AFM staan wordt berekend op basis van het werkelijk aantal dagen dat de
organisatie onder het toezicht van de AFM heeft gestaan. Dit geldt ook voor het basisbedrag.

9. Evenredige aanpassíng van de jaarl{l<se tarieven.

Na de initigle vartstelling van de tarieven in 2013 worden de jaarlijkse tarieven evenredig

aângepast als gevolg van mutaties in (a) de door te berekenen bedragen, (b) de populatie en (c) de

maatstafuaarden.



C Þoor te berckenen 20l5tov20l4

I Voor deze toezichtcatcgorie gelden geen basisbedragen
? De 'verzekeraars, zorg' is een nieuwe toezichtcategorie enbehoorden tot 20t5 tot de categorie 'verzekeraars,
schade'. De tarieven voor de 'verzekeraarso zorg' zullen als gevolg hiervan dalen. De reden van de scheiding is
dat de toezichtinspanning van de AFM voor de 'verzekeraars, zorg'beperh is.

Overalcht te heffen bedragen 2015 en
2014

a b c d e T s h

Toezichtcategorie Door ts
berckencn

2015

Door te
berckenen

2014

Overheids-
bijdrage

Begrttin
g

tililziging
procentuecl

aa¡deel

Exploi-
tatic
20t4

Stijging
bijdnge

St¡jging
basis-
bedras

Aanbiede¡s van krçdiet 1,'l t,3 34i/o -l2o/o 7% -t% 78o/o t4&.

Aceountåntsorganisaties 7,7 5,'l 37% -6% 7% -t% 37o/t l8ø/o

Adviseurs çn bemiddelaars 15,9 10,5 42Yo Sn/o 7% -14/o 53% 260/o

Afu ikkelondememingen, betaali nstellingen
en electrônisch seldinstellineen

0,1 0,1 40% ïs/o 7o/o -lo/o 46% nvtl

t 3,8Banken en clearinginst€ll¡ngen 8,6 44% t2% 7% -t% 626/o 3t%

8,0 6,4 33o/o
Beleggi ngsinstel lingen en
beleecingsobiesten

l4% 7% -t% 25% t2%

Beleggingsondemerningen niet voor eigen
rekenine excl. MTF 3,0 l,ó 55o/o 33o/o 7% -t% 94o/o nvt

Beleggingsondcrnsrningen voor eigen
rekenins

0,3 4,2 40% Oo/o Tolo -t% 46% 23%

Centrale Tegenpartüen 0,2 0,2 24% 7%-33% -l% -3% 0%

Effectenuitgevende instellingor : Markt 6,1 2,5 10% 6s% 7o/o -t% l41o/o 70%

Effectenuitgevende instetlingen:
Verslaeeevine

s,4 414 33o/s -l4o/o 7% -t% 25% t2%

Financiële inf¡astnrctuur,
marktexDloitanten. MTF lr7 lr0 46% t5% 7% -t% 67o/a 33%

Pensioenfondsen en
Dremi e¡rs¡316s¡instellineen

216 2,t 33% ,t5% 7% -t% 24% l2e/o

Verzekeraars, leven en pçnsio€n 614 6,3 26% -3to/o 7% -lo/o 2% t%

Verzekeraars, schade 2,1 l,l 52o/o 27o/n 7o/o -lo/o 85o/o 42%

Verzekeraars, zorgr 0,1 0 nvt nw 7% -t% nvt nvt

Totaal 75,2 5 r.9 39% 0% 1% -lt/o 45'/ø nvt



6raag geven wij u een react¡e op de consultatie tarieven doorlopende toezicht 2015.
ln het kader van de consultatie legt de AFM voor om kleine ondernemingen te ont¿ien t€n opz¡chte
\tan grote ondernemingen. ln verband met het vervallen van de overheidsbijdrage is hier afgeweken
van voórgaande jaren bij de aanpassing van de tarieven , Wij kunnen ons vinden in het ontzien van
kleine ondernemingen.

Dat neemt n¡et weg dat in het huidlge tarievenstelsel nog steeds sprake is van degressiviteit,
waardoor de kleine partijen relatief meer bijdragen dan grotere partijen. Ðat is ondeniverp van de
tariefstructuur zelf. De tariefstruGuur komt opnieuw aan de orde blj de komende evaluatie van de
Wet bekostiging financieeltoezicht. Wij zullen op dat moment onze inbreng hierop geven.

Wij constateren dat de stijging van de tarieven voor de categorie adviseurs en bemiddelaars
buitenproportioneel is. Bij de parlementaire behandeling van het veryal van de overheldsbiJdrage in
het kader van de aanpassing van de Wet bekostiging financieel toezícht hebben wij vorlg jaar al
aangegeven dat de klant de dupe is van deze stijging v¡n toezichtskosten. De branche heeft te maken
met toenemende regeldruk en bijkomende administratieve lasten. De verhoging van tarieven komt
daar bij en zal leiden tot prijsverhoging van het adv¡es. Daarmee wordt de toegang tot advies verder
bemoeilijkt. Dat is n¡et ln het belang van de klant.

Eehalve ¡n toezichtstaken die voortvloeien uit de wet, constateren wij dat door de AFM in
toenemende mate capaciteit wordt gestoken in beleidsontwikkelìng die blj de wetgever of de sector
zelf thuis hoort.l zal de inzet van de AFM kritisch blijven volgen, omdat wij vinden dat de AFM
zich zou moeten concentreren op haar toezichtstaken, Juist nu de overheid niet meêr bijdraagl aan
de kosten en hoge toezichtkosten direct van invloed zijn op de toegankelijkheid van advies. Wij
vinden dat de AFM zich meer dan nu moet ¡nzetten op het beheersen van de kosten van
toezicht.

Met vriendel$ke groet,

lndlen u dlt berlcht aÞuslew¡Uk heell ontväñgen, ver¿oeken w[ u vrlendellrk ons dâ¡rv¡n te berlchten en het berlcht terug tè e.
målle¡r aãr'ì de ål'¡ender.
WU makên u erop ¿ttent dat elke verspreld¡ñg, v€rmenlgwldlglng, gebrulk, of openbaårmaklng aån derden van de ¡nhoud vôn
abuslevêllk veÊonden berlchten strlkt verboden ls.
Aån de i¡formåtle ln dtt b€rlcht ksnne¡ gêen ¡èchten worden ont¡eend ln geval de lnhoud door derden is gewuzlgd/ of hdlen er
al¡ gevolg vån tecñnlsche stoñngen of menseliJke verglsslngen onjulstheden ln daån,



Aanvulleden reacsie van dinsdag 28 april 2015

I
Eiigaand voorstel voor de heffingen voor AlFs en UCITS is aanvullend op hergeen wijvorige
week al op reageerden, Het onaien van de kleine partijen wordt door de AFX zeer zuinigjes
toetepasù de drie laagste hefìngscategorieên {tot I mrd AuM} krilgen een 'korring'van 89
tot 1470 euro). De hoogste categorieën gaan daardoor maximaal 10.000 euro meer betalen
op een rekening vân een half milioen (AuM > 500 mrd).
lk ¡tel voor dat w{ de AFM mededelen geen aanvulling te hebben op onze eerder tegeven
reectie.

Vriendelijke groet / kind regârds

Bestef
Onze reactie op de consultatie is als volgc

I rerkt op dat de Wet bekostiging financieel toezicht uit 201? is bedoeld om de
voorspelbaarheid van de rekening van de toezichthouders voor de fìnanciële ondernemíngen
te sabiliseren, zodat deze beter in æ begroten zijn voor de financiële ondernemingen.

I stelt ook vast dat het desondanks thans voor de ¡¡eede maal in rwee ¡aarìs, dat de
AFM wiizigingen in de tar¡efstellinten voorstelt. Dat is teleurstellend, omdat hiermee een
belangrijke doelstelling van de wet niet wordt gehaald.

Tenslotte steltJvast dat het vele malen eerder is voorgekomen dar de tarieven zijn
gewijzigd in het voordeel van kleinere ondernemingen binnen een 'silo'. Daarom zijn wii van
mening dat aan het nu in de wet vastgelegde principe dat grotere partijen meer
toezichtlasten dragen dan kleinere instellingen, reeds is voldaan. f tekent daarbiiaan
dat in de vermogensbeheersector kleinere ondernemingen niet éien-Cdig minder
toezichtaandacht opeisen, en daarom de toezichtkosten redelijkenarijze niet telkenmale meer
op de schouders van de grotere partijen moet worden gelegd.

Thans wordt voorgesteld om kleinere ondernemingen verder te ontzien op grond van een
ver¿oek van de Tweede Kamer. lbetrzurt het dat dit is toegezegd zonder acht te
slaan op diverse maatregelen die in het verleden reeds ziin genomen om kleinere
ondernemers te ontrien.



Daarom steuntf het voorstel van de AFM ten aanzien van beleggingsondernemingen,
omdat door het ontbreken vãn een basisheffíng de stijging van de kosten van g4%

proportioneel voor iedereen geliik is.

Het voorstel rnzake de tarieven voor beleggrngsinstellingen en rcBEs t""rf p.,
afgelopen maandag 20 april ontvangen. Wii zullen de deadline van 27 aprit iKoningsdag) voor
een reactie vermoedeliik niet halen, Wijzullen ons best doen om kort na de door u gesrelde
deadline alsnog te reageren.
Echter, op voorhand merkt lover de consultatie door de AFM van de r¡rieven voor
beleggingsinstellingen en ICBEs voor 201 5 wel op dal naar mate minder grore instellingen
een troter deel van de toezichtkosten moeten dragen, de kosænverdeling kwetsbaarder
wordt voor veranderingen in de populatie. Dan wordt een kleiner deel van de
gebudgemeerde opbrengst door een kleiner deelvan de populatie opgebrachc Significante
veranderingen in de populatie zijn in het verleden vaker voor gekomen bij
beleggingsondernemingen en beleggingsinstellíngen en ICBEs dan bijandere typen
instellingen, zodat deze overwegíng hier een belangrijkere rol zou rnoeren spelen dan bij
andere silos.

Vriendelijke groet / kind regards



Dear Sir,

We are writing to you in r€sponse to your letter of 13 April in which you inform us about the
intended fee raise for financial market participants under supervision of the AFM.
We appreciate belng given the opportunity to respond to th¡s proposal and would líke to provide you
w¡th some considerations from our side,

Process
First of all we would like to emphasize that we appreciate the hct that the AFM ís providlng the
market with an opportunity to weigh ín on the íntended proposal to the Ministry of Finance. The
AFM has been quite transparent and open ín this process which has been helpfulto the rnarket.

Falrnes¡ and efflclencyof the cost allocation
While we understand that our category - financiat inftastructure, market operators and MTFs -
carries a certa¡n part of the budget of AFM, at the same time we are not able to judge whether -
given the fact that the Ministry has provided guidance on full cost allocatíon to the financial eco
system * the actual setup ¡s fair and effective. Two key elements prev€nt th¡s:
a. Lack of insight in allocation for other comparable market operators (also in relation to other
categories where topics affect different categories), and
b. The effectiveness and efficiency ofthe overall audit scope and approach.

Although we understand reasons for these límitations, a further discussíon on these topics in order
to ensure converging views would be helpful, especially given the factthat the cost increase for
Euronext Amsterdam is so significant that it ¡s diff¡cult to explain this in comparison to the fees
charged by our other group regulators {such as the AMF, FSMA, FCA and CMVM}.

ln light of this significant discrepancy, we would apprec¡ate a follow up discussion, also taking into
account that the structure of the cost allocation will be reviewed in the coming years. We would be
happy to contribute our views to that review.

Best regards,



Autoriteit Financiêle Markten
Control & Finaneiën

Drtum 24apn12015
Referentiel

Betreft: AFM Consultetie larieven doorlopend toèzicht 2015

Geachte heêr, mevfouw,

Langs deze wsg m
mogelijkhoid om te

graag gebruik van de
2015'zoals voorgelegd

aan het advisorend panel van de AFM.

]ziet gsen grotê bezwaren tegen de voorgestolde laraeven voor hel doorlopend loezichl
2015, ¡n het bijzonder met de verdelirg van de kosten binnen dê toezlchtcategorieän lndien de
voorgeslelde aanpasslngen passen binnen de relevante wet- en regelgeving. TE meer omdal de
verdelíng voortvloait uit de discussle dle de minister van Financiðn in de Tweede Kamer voerde over
de kosten van het toezicht sn de verdsllng daarvan,

Hoewel dit niet ondenruerp is van deze consultatie, wil delvan de gelegenheid çbruik maken
haar zorgen te uíten over de st¡Jging van de kosten van hêt AFM-toelcht. Deze verhoging, die
grotendeels vsroorzâakt wordt door hel wegvallen van de overheidsblþraç, maakt het voor de
onder toezicht staanda inslelllngen des te belangr¡¡kè¡ dat het toseicht efficiönt rarordt ingerlcht en dat
de AFM bij de uitoefening van het toea:cht blijft binnen hel mandaat van de wet.
lroapt de AFM dan ook op hier aandacht aan le besteden en ds instellingen niet meer
kosten in rekøning te brengen dan voor de uitoefening van haar wettel¡jke leken nodig is.



Beste

Dank voor de informatie die u ons toezond over uw voorgenomen advies aan de
verantwoordelijke ministers met betrekking tot uw tarieven voor ?015,

Wij stellen vast dat u aan de bewindslieden voorstelt om de tarieven voor
pensioenfondsen in ?015 met aanzienlijke percentages te verhogen, in hoofdlijnen
variërend van 25 procent voor fondsen met een vermogen tussen € 25 mln. en € 100
mln., tot aan Z8 procent voor het fonds met een vermogen boven de € 200 mld.
Wij onderkennen dat deze verhoging vooral het gevolg is van het feit dat de overheid
haar bijdrage aan uw organisatie mer ingang van 20'15 heeft stopgezet en dat u de
rekening daarvoor nu bij de ondertoezichtgestelden neerlegt,
Niettemln vormt deze door u voorgestelde verhoging van de bljdragen voor
pensioenfondsen een aanzienliJke verhoging van hun kosten. Dat wordt þetaald door
pensioendeelnemers en gepensioneerden.

U zult begrijpen dat wü het niet eens zijn met deze wijziging van de tarieven.
Tegelijkertijd zien wij echter geen mogelijkheden om deze wiJziglngen nog te
voorkomen, omdat de parlementa¡re besluitvorming reeds heeft plaatsgevonden.

Met vriendelüke groet,



Redctie op de consultatle ten aanzíen van de taríev¿n doorlopend toezícht

nrerDu rrr*rlten oenoeve van naar reoen Eraag ge'rurx van uw urrnoortlng om te
reâgeren op uw advles aan de Minister aangaande de tarieven doorlopend toezicht.

U zult begrijpen dat wij met enige verbazíng kennis hebben genomen van ontwikkelíng van de
tarieven die voor de Beleggingsondernemingen met ruim l?,0%toenemen en in de praktijk in

sommige specífíeke gevallen ¡elfs met 135%. D¡t is geen proportíonele verhoging op basis van

toename als gevolg van het wegvallen van de overheidsbijdrage, noch I'jkt het gebaseerd op het
profijt- en draagkrachtbeginsel of proportionaliteit. Graag lichten wij hierbij onze rienswijze toe en
zijn er enkele vragen gerezen naar aanleiding vân het adv¡es aan de Minister dat nu ter consultatie
voorligt.

Ontzlen MKB

Het regeringsbeleid is geënt op het stimuleren van ondernemerschap, Níet alleen uit het ootpunt
van díver¡iteit en innovatle maar volgens de Minister President is het MBK eryoor verantwoordelijk
dat Nederland uit de crisis is gekomen.

Ook in het regeerakkoord en in de Tweede Kamer heeft de Minister ver¡ocht de kleine
ondernemingen, het MKB, te ontzien bij de vaststelling van de tar¡even. l.c. werd, ook volgens uw
schrijven, gedoeld op de kleinere adviseurs en bemiddelaars maar het geldt ook op de middelgrote
ondernemingen. De naam MKB is ruimer dan in de formulering van de AFM.

"De AFM heeft hieraan inn¡lling gegeven door integraal voor te steller dc basÍshefFlg voor alle
toezichtcategorieën tc verhogen met de helff var¡ de proceûtucle stijging va¡r het door te berckcnon bedrag vaa de
betreffsnde toezicbtcategoric. Het resterendc deel wo¡dt evcnredþ verdeeld ovcr de variabcle bijdrage op basis
van de mååtslåfuaarde, Hicrmee worden de kleine(re) instellingen decls ontzie¡".

Echter, nu vindt toch weer een nivellering plaats door juist de MKB Beleggingsondernemingen een
proportioneel groot deel van de extra kosten toe te wijzen. Proportioneel zou betekenen dat de
kosten Sel¡jkelijk st¡¡Een, ca 4510, omdat de kosten van de AFM met 45% stûgen als gevoìg van het
wegvallen van de overheidsbijdrage en de toename van de werkzaamheden van de AFM, verdeeld
over alle ondertoericht staande onderneming.

"Voor twe€ toezichtcaægorieèn geldt dat zij geen basisbedrag kenncn, te weten dË toezicblcategorieåb
'ain¡ikkelondememingeo, betaalirutellingen en electoni$che geldinstellingen' en 'beleggingsondememingen
handclend niet voor eigen rekening. Voor dezc twce toezicbhategorieêa wordt voorgesÞld de stijging
proportioneel voor alle taricven door te vooÌ1en",

Wat verstaat de AFM í.c. onder proport¡oneel?



Ook de staffels, in íeder geval bij de 'Beleggingsondernemiogen niet handelend voor eigen rekeníng',
gaan niet proportioneel omhoog maar met hetzelfde pèrcentage. BiJ deze toezichtcategorie eou de
differentiatie op basis van grootte van de onderneming goed toepasba ar zt¡n.

Graag vernemen wij uw zienswijze.

Ontt¡en klelnere lnstelllngen

ln Bijlage 4 van uw brief staan 2 tariefuoorstellen: Tariefuoorstel2015 o.b.v. evenredigheid'en
'Tarieñ¡oorstel 2015 o.b.v. ontzien kleinere instellingen',

Betreft het hier het ontzien van de kleinere instellingen per toezichtcategorie?

Deze berekening ontbreekt bij de twee toezichtcategorieën die 'geen basistaríef kennen'

Waarom is hier geen proportionaliteit geadviseerd?

Overheldsbijdrage en Toerlchtinspannlng

ln Eijlage 1 van uw brief schrijft u dat de toezichtinspanning met 33% is toegenornen. De toename
van de inspanning 33loin l jaar lijkt een willekeurige inschatting zeker nu ook met name de bnnche
zelfregulerend optreedt eoals met het self assessment en de "Handreikin6 Seleggíngsbeleid"

Kan de AFM deze toenanìe nadere specificeren naar onderwerp, aard en omvang van de toename?

8ij de toelichting onder Profijt- en draagkrachtbeglnsel {Bijlage 2 onder X..) wordt beschreven:

"AI¡ leidend uitgangsprurt geldt een combinatÞ van hct profijt- en draagkrachtbeginsel. Het proûjtbegi¡sel houdt
in dat degenen die rneer profiteretr rra¡ het loez¡chÎ" d¡ar ook meer voor behle¡r "Het draagkrachtbcgjnsel houdt
itr dâl dc 'zwäarste lastcn op de stcrkste schouder rusten'. De aa¡nas¡e hicrbij is dat er eÊn fclatie bestaat tr¡sscn
de omvang van de ínrtelling, titgcdr'ukt in taar ma¡tstañraa¡dc, en het genoten profijt. Daarna¿st zegt de hooge
van de maatstâfiraarde ook iets over de draaglcacht van een ondememing".

Kan de AFM nader specificeren welke ondertoezicht staande ondernemingen het meest profiteren
van het toez¡cht en waarom? Heeft de AFM een overzicht van de "maatstafwaarde"? Hoe vertaald
zich het profijt- en draagkrachtbeg¡nsel ¿ich in de kostentoezichtvoor'beleggingsondernemingen,
handelend niet voor eigen rekening'.



Assets Under l\4anagement (AUM]

Bij de toezichtcategor¡e Pensioenfondsen en premie pensioeninstellingen wordt gekeken naar twee
maâtstaven, AUM en deelnemers.

I begr'rjpt dat het tarief per deelnemer lager ís van b'rj de Beleggingsondernemingen. wat de

I niet begrijpt is de toenarne per deelnemer van 26,5% tegenover een st¡jg¡ng van L2o,SYobij
Seleggíngsondernemingen. Ook de toenâme over het AUM neemt met ca 26Yatoe bi)
Pensioenfondsen teruvi.il het minimumtaríef slecht mel tïyo toeneemt í.t.t. 120,5% bij de
Be leggi ngsondernem ingen.

ONB hanteert de met ingang van 2015 het AUM voor maatstaf van haar tarieven.
Graag overleggen wij deze grondslag nader met u.

Easistarleú

"Voor twce toczichtcrtcgorivin geldt dat zij gecn basisbcdrag lcDne!, ûa rryetsn de tocaichtcatcgorieðin
'añvi*lcelo¡deme¡¡ingen¡ bet¡alinstellingen en elecüonische geldinsællingon' en 'beleggingsondernemiagcn
handele¡d niet voor cigcn rekcning'".

Hoe kwalificeert de AFM de tarieven per vergunningstype d¡e met tlllo zijn gestegen?

ln zowel Eijlage 3 als in Bijlage 4 ontbreken de basisbedragen waardoor d¡t geen transparant inzicht
geeft in de berekeningen die de AIM voorlegt aan de Minister.

Its van rnening dat voor de categorie 'beleggingsondernemingen handelend niet voor eigen
rekeningi wel degelijk een basistaríef bestaat, namelíik het tarief dat pervergunning in rekening
wordt gebracht. Ook dit basistarief wordt, ¡n tegenstell¡ng tot de andere toezichtcategorieên waar
het basis tarief met ca 25% stfjgt, meer dan verdubbeld met 12196!

Verschillende toez¡chtcåtegorieën

Graag zouden wij ínzicht krijgen in de toew-rjzing van de kosten voor ondernemingen die in
verschillende toezichtcategorieën vallen, indien zij bijvoorbeeld én'Beleggingsinstelling' én
'Beleggingsondernemingen voor eigen rekening zrjn'.

Betreft het een optelsom van de kosten of zíjn hier andere maatstãven voor?
Zijn er toezichtcategorfeën die elkaar overlappen (bijvoorbeeld wanneer je Pensioenfonds bent, ben
je automatisch Beleggingsinstelling en betaalje alleen voor de eerste of alleen de hoogste bíjdrage)?



Conclusle
De MKB Beleggingsondernemingen worden proportioneel hard geraakt door de procentueel grote
toename van de tarieven van de AFM van 121% ten opzichte van een toename van de kosten van de
AFM van 45Yol Ðit past niet binnen het beleid van de huidige regering en kan niet passen bij het
gelijkelijk verdelen van de extra kosten van de AFM en de extra kosten als gevolg van het vÌ,êgvallen
van de overheidsbijdrage. Van het ontzien van het MXB ¡s hier geen sprake.

Irraagt een herziening van het advies aan de Minister zodat de stijging gel'rjkmatig over alle
toezichtcategorieén is verdeeld en vraagt een toelíchting op de stijging van het toezicht van 33% op
de toezichtcategorie Beleggingsondernemíngen niet voor eigen rekening.

Tevens constateertldat er met twe€ maten wordt gemeten bij het basistarief, enkel door
het anders te benoemen terwijl het lljdt tot een onevenredige verdeling van de toename van de
kosten van de AFM over de toezichtcategorieën,

Wij zouden graag meer inzichr krijgen ís de handelswijze van de AFM en het daaraan verbonden
advies aan de Min¡ster.
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e"rott"!
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om lè r€ageren op het voorgenom€n adviee aan de
ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de larieven voor het
doorlopend AFM toezicht dit jaar

Ten aanzien van de uitgangepunten van de tariefberekening geeft de AFM terecht aan dat de
Tweede Kamar biJ het verzoek aan de rnínister om dE kleine ondernemingen te ontzien blj de
vastslelling vân de tarieven, het oog had op de klelnere adviseurs en bemiddelaars. Niettemin
pleiten wij ervoor dat de AFM het verzoek ook befekt op de kleine en vooral zeer kleine
verzekeraars. Dit vanuit het oogpunt van gelíjke behandeling.

Schadeverzekeraars, ook de zeer kleine. kríjgen oen buitengawoon forse stijging van de tarieven
voor hun k¡ezen: tot een verviervoudigÍng. ln een tijd waarin kostenreductie (made op inst¡gatis vân
ÐNB) noodgedwongen hoog bij verzekoraarç op de agenda slâat, is dat een hard gelag. Voor een
belangrijk deel komt dåt door de afsplibing van zorgverzekeraars in een aparte categorie in
combinatie met een buitengewoon forse vermlndering van de heffingsgrondslag tot ongeveer een
negende deel (minimumtarief en stafiel),

Oe verhoudlng 'maal vlBr' voor sehadoverzeksraars tên opzichte van 'gede€ld door negen' voor
zorgvezekeraars vinden wij absoluut níet redelijk en daarom plelten wíj ervoor de verdeling te
herzien ofwel gelaidelijk in te vooren over een periode van bijvoorbeeld viJf jaren,



Voor het overige z¡jn wrj van mening dat loez¡cht met ean krimpende verzekeringsma¡kt zou moeten
en het algemene kostonniveau daarom moet beperken-

zijn graag bereid om deze brief nader toe ie lichten in een gespæk.

2



Per e-mai

Reactie consultatie tar¡even

Met excuses voor het, in verband met vakanties, te laat sturen van ons commentaâr wil del u

danken voor de geboden gelegenheid om een reactie te geven op uwvoorgenomen advies aan de

ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werþelegenheid over de tarieven voor het doorlopend

toezicht 2015, D¡t is dan ook de reden, dat wij dit memo ook direcf, in de cc, toesturen aan het

Ministerie van Financièn.

Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid tot nadere toelichting of overleg.

Ten aanzien van het volledige aan de markt in rekening te brengen bedrag aan toezichtkosten

hebben wij nog een aantal opmerkingen. Wij verwÍjzen u daarvoor tevens naar het verslag van de

PanelbiJeenkomst van 9 apriljl. en ons commentaar daarop, welk memo eveneens bij de e-mail is
gevoegd.

Wij blijven het principieel onJuist vinden dat de overheidsbijdrage volledig wegvalt. De redenen voor
onze stellingname, achten w'rj genoegzaam bekend.

Ten aanzien van onderhavige consultatie hebben wij een aantal algemene opmerkingen over de

uíwoering van de vigerende Wet bekostiging financieel toezicht.

Ondank het voornemen om de tarieven voor 5 jaar vast te zetten om daarmee fluctuaties zo

veel mogelijk te voorkomen, constateren wij dat dat voor het tweede jaar op rij niet lukt. De

percentages zijn wederom aangepast.

De reden daarvoor is met name te wi¡ten aan externe factoren, zoals een wijziging in het
bankentoezicht. Wij stemmen overigens in met een wijziging op deze grondslag omdat dat
recht doet aan de praktijk. Wat wij simpelweg constateren is dat, terecht, het voorkomen

van fluctuaties ondergeschikt is aan de praktijk van de uitvoering van het toezicht.

Wat w¡j niet kunnen onderschrijven is, dat het exploitatieverschil van jaar x wordt verrekend
volgens het percentage van jaar x+1. Een onderschreiding ín jaar x kan dus tot gevolg hebben

een extra teruggave (door het hogere percentage) in jaar x+1, te betalen door de categorieên
die correct zijn belast of zelfs een te hoge bijdrage hebben gedaan in jaar x.

Het kan dus zelfs ro zijn dat een categorie, die in jaar x een overschrijding kent, in jaar x+l te
weinig terugkrijgt als haar percentage in jaar x+1 is verlaagd: te veel betaald in jaar x en te
weinig terug in jaar x+1.

Wij vinden dat onacceptabel en het maakt een verder onevenredige verdeling van de

daadwerkelijke kosten alleen maar groter maken in plaats van kleiner. Wü kunnen ons ook
n¡et voorstellen dat d¡t in de geest van de wetgeving is.

Sinds de invoering van de Wbft in 2013 worden de kosten niet meer per toezichtcategorie

maar per thema geadministreerd. Maar inzicht in het toezicht per categorie draagt juist bij



aan het draagvlak voor rnarktpartijen om detoezichtkosten betalen.

Voor de leden van deleeldt, dat de kosten van het voor hen belangrijkste thema "het
eerlijk en efficiënt functioneren van de kapitaalmarkten" worden verdeeld onder diverse
toezichtcategorieën. Het is volstreh niet inzichtelijk hoe die verdeling tot stand komt. Wlj
betreuren dit zeer. Zeker ook omdat de percentages uit de Wbft wél tot stand komen aan de
hand van de hoeveelheid werkzaamheden per catesorie.
ln relatie met ons voorgaande punt leidt dit tot grote vragen en soms zelfs wantrouwen bü

marktpartijen.
Wij achten dat een niet wenseli.ik gevolg van de huidige bekostigingssystematiek en wij
kunnen ons n¡et voorstellen dat de wetgever of de toezichthouder dit een juiste situatie
vinden.

Onze vraag is dan ook hoe meer transparantie bereikt zou kunnen worden in de verdeling
van de kosten per categorie, ook om in de toekomst een evenredige verdeling over de onder
toezichtstaande instellingen te waarborgen..

¡a*!t *a



Reactie Panel verslag

- Blz. 4 van 11, tweede alinea: vanzelfsprekend zal ln"rt leden oproepen om signalen

over de valutamarkten te delen met de toezichthouder¡l dan niet r,r l
Blz. 5 van 11, tweede alinea: wij zien uit naar de kostenbenchmark, zeker gezien onze
opmerkingen bij de consultatie van de tarieven: Draagvlak voor het betalen van de kosten
van toezicht wordt het meest bevorderd door transparantie. En dat geldt zeker voor de
verdeling van de kosten over de verschillende categorieën.

Blz. 5 van 11, vijfde alinea: wij eijn tevreden over het volgend jaar publíceren van de
jaarrekening met een uitgebreide controleverklaring.

Blz. 6 van 11, Evaluatie adviserend panel: verzocht wordt schriftelijk te reageren. Wij nemen
aan dat dat in voorbereidíng ls op de bijeenkomstvan 27 mei a.s.?

Ten aanzien van de vragen in het memo met betrekking tot de evaluatie van het adviserend
panel, kunnen wij u als volgt melden:
o l, ll en lll. Omvang van het panel: wij hebben geen opmerkingen over samenstelling en

omvang van het panel. Sectorale overleggen kunnen worden gepland indien daaraan
behoefte is en de aanwezigheid van consumentenorganisaties vinden wij niet bezwaarlijk

o lV. Vertegenwoordiging: het ís aan de AFM te bepalen welke organisatíe als representatief
kan worden aangemerkt en vervolgens is het aan de organisaties wie de
panelbijeenkomsten bijwoont.

o V. Splitsing onderwerpen: de huidíge praktijk voldoet. Wel onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat het technische overleg onlosmakelijk deel uitmaakt van de
panelbiJeenkomst.

o Vl. Ruimte voor sectorspecifieke vraagstukken: sectorspecifieke vraagstukken díenen in de
eerste plaats aan de orde t€ komen tijdens de sectorale overleggen. Het is mogelijk dat
een onden¡¡erp dat sectorspecifiek lijk, toch een breder belang heeft. ln dat geval moet
er ruimte zijn voor bespreking in het panel. Het is aan de aanwezigen om te bepalen of
een onderwerp verder in het panel wordt besproken of in een bilateraal overleg.

o Vll, Voorbereiding vergaderstukken: ledere deelnemer aan het panel, AFM,
brancheorganisaties of consumentenorganisaties moet de mogelijkheid hebben om een
agendapunt in te dienen en dan voor dat punt een vergaderstuk voorte bereiden.

o Vlll. Ondersteuning externe voorzitter: graag zien wij een nadere uitleg door de AFM
tegemoet.

Blz. 9 van 11, derde alinea: nogmaals willen wij benadrukken dat in het verleden door de
AFM (en dus ook door de sector, die lmmers voor de kosten opdraait) leergeld is betaald met



het speculeren op rentepercentages. Ook kunnen wij de opmerking niet plaatsen dat de
financieringsbehoefte van de AFM n¡et kortlopend zou zijn? Graag zien wij hierover nog een
nadere toelichting tegemoet.

I heeft meerdere malen aangegeven dat de kosten op jaarbasis worden voldaan door
de ondertoezichtstaande instellingen en er dus geen lange termijn investeringen zijn. ln het
verleden is er door de AFM ook al"bankiertje" gespeeld en dit heeft veelgeld gekost

{meerdere honderduizenden Euro's). Graag zouden wij ontvangen:
o Een historisch kosten overzicht met gèmaakte {rente-}kosten i.v.m. het rentebeleid van

de AFM in het verleden, en

o Het onderllggende document en beleidspaper met betrekking tot de treasury activiteiten
van de AFM op basis waarvan deze beslissingen genomen worden.

+*rt*,1
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G"u"hte
Het bestuur van dc Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna 'AFM') voorziet u van advies over de tarieven
voor de heffingen van het doorlopend toezicht 2015 (hiema 'tarieven 2015') voor het AFM toezicht. In dit advies
komen de volgende onderwerpen aan de orde:

t. Gehanteerde bij de martt in rekening te brengen bedragen;
2. Gehanteerde uitgangspunten bij de tariefberekening;
3. Consultatie van de voorgestelde tarieven bij vertegenwoordigende organisaties;
4. Voorgsstelde taricven;
5. Planning.

t, Gehanteerde bij de merkt in rekenlng te brengen bedragen
Het aan de markt door te berekenen bedrag 2015 van € 75,2 miljoen is als vclgt opgebouwd ftedragen in mi[oen)

Ja¡r
Begrota lasten

Begrote apbrengsten eenmalige toezichthandelingen
Overheidsbijdrage Wfi
Begrote lasten BES

Door te berekenen bedrag op basis van de begroting
Exploitatitesultaøt voorgøand jaar (/- : overschot)
?otaal 'doorlopend toezicht" voor rekening markt

StiÕhting Autor¡teit Finanoiële Marktc¡¡

Ka¡ner van Koophandel Anrstcrdam, nr. 4 1207759

20ts
€,97,2

-/- € 7,r

€ 0,0

J- € 0,s

-l- € 7.4

€ 7g,g

-/- € 4.6

€ 7s.2

Bezoekadrcs Vijzelgracht 50

Postbus ll?23. 100¡ GS turstsdam

2At4
€ 84,3

-/- € 8,0

-/- € 20,2

-/- € 0,4

-/- € 28.6

ç,55,71

-/- € 4,0

€ 51.7

De tarieven 2015 zijn conform de Wet bekostiging financieel toezicht (lVbft) berekend op basis van de begroting
2015 onder affrek van het orploitatieoverschot 2014. Dit bedrag (ad. € 75,2 mln.) is vervolgens op basis van de

¡ Door afrondingen ontstûan verschillen. Deze kunncn zich in dit document en de bijlagen op mcerdcre plaatsan voordoen.

Kenmerk van dezebrief:
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procentuele aandelen, zoals deze zijn oþgenomen in bijlage II v¿n de Wbû, verdeeld over de

1 6 toezichtcategorieèh.

In bijlage A presenteren wij de voorgestelde tarieven 2015, inclusief een vergelijking met de vastgestelde tarieven
2014. In bülage B zdn per toezichtcategorie de effecten weergegeven van het tariefroo¡stel op ondernøningen van
venchillende omvang, In bijlage C staan de door te berekenen bedragen aan de markt 2015 en 2014 per

toezichtcategorie vermeld.

De gemiddelde procentuele stijging vân het door te berekenen bedrag is 45o/o.Dit is vooral een gevolg van de

wegvallende overheidsbijdrage. De stijging van het door te berekenen bedrag op het niveau van individuele
toezichtcategorieën verechilt van dit gemiddelde percentage. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage C
kolorn c en d van dit documenL De oorzaken van deze verschillen zijn op hoofdlijnen:

r Het wegvallen van de overheidsbüdrage wordt verrekørd op basis van de omvang van de

overheidsbijdrage die de overheid in het verleden betaalde voor de toezichtkosten van een

toezichtcategorie. Dit was voor iederc toezichtcategorie verschillend en is via aanpassing van de

procentuele aandelen verwerkt in de lVbft 2015.
¡ De aanpassing van de overheidsbijdrage is tevens aanleiding gÊweest om te bezien of het procentuele

aandeel dat een toezishtcategorie bijdraagt aan de tsezichtkosüÊ{'r nog in overeenstemming was met de

toezichtinspanning. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen die in de ïVijzigingswet rilbft 2015 zijn
verwerkt.

2, Gehanteerde uitgangspunten bij de tarÍefberekening
Voor de tariefberekening zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn toegepast bij de inwerkingtreding van

de rü/bft per 2013 en de vaststelling van de tarieven voorhet doorlopend toezicht 2014.Ðeze uitgangspunten zijn
opgenomen in bijlage D bij deze brief.

Op één punt is afgeweken van deze uitgangspunten. Dit betreftpunt 9 van de technische uitgangspunten; de
jaarlükse tarieven worden evenredig aângepast als gevolg van mutaties in (a) de door te berekenen bedrageno

(b) de populatie en (c) de maatstafiraarden. De afwijking volgt uit de wens van de Tweede Kamer aan u om de

kleine ondemaningen te ontzien bij de vaststelling van de tarieven. Hierbij werd vooral gedoeld op de kleinere
adviseurs en bemiddelaars. U heeft deze wens ondersteund, maar daarbij wel gesteld dat kleinere ondernemingen

niet geheel hoeven te worden ontzien en ook dienen bij te dragen aan de gevolgen van het wegvallen van de

overheidsbijdrage. De AFM heeft hieraan invulling gegeven door de basísheffing van alle toezichtcategorieën
(indien relevant) te verhogen met de helft van de procentuele stijging van het door te berekenen bedrag van de

bereffende toezichtcategorie. Dus als het door te berekenen bedrag van een toezichtcategorie stijgt met 50% dan

stijgt het basisbedrag met25o/o.2 Het resterende deel is evenredig verdeeld over de variabele bijdrage op basis van

de maatstafrvaarde. Hiermse worden de kleine(re) instellingen dcels ontzien.

? Zie hiervoor ook bijlage C kolom g en h.
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Voor twee toezichtcategorieÉin geldt dat zij geen basisbedrag kennen, te weten de toezichùsategoriien

'añrikkelondemsmingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen' en 'beleggingsondemøningen niet
voor eigen rekeningn.

De categorie 'afi¡¡ikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen' heeft zogenaamde

schijftarieven. Voor deze categorie stellen wij voor de r¡erhouding van de tarieven van de verschillende schijven
aan te passen zodat ook hier de kleinere ondememingen deels worden ontzieri.

De bijdrage in de toezichtkosten voor 'beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening' wordt berpaald op basis

van de vergunningqpen3 (88% van het door te berekenen bedrag) waarover een beleggingsondemerning beschikt
en het aantal effectenrekeningel (12% van het doo¡ te berekenen bedrag) waarover het beheer wordt gevoerd.

Voor deze categorie stellen wij voor tarieven voor de vergrnningtypen 5olo minder te verhogen dan als de stijging
van de tarieven voor de vergunningty'pen en effectenrekeningen gelijk zou zijn gehouden. Hierdoor stijgen de

tarieven voor de vergunninglypen niet met 120% maarmet 115%. Dit leidt tot een tarießverhoging van de

cffecten¡ekeningen vån líSYainp¡aats van 120%. Hierdoor gaaü beleggingsondememingen met veel

effectenrekeningen relatief meer betalen, De mogelijkheden om de farieven voor de vergunninggrpen nog meer te
vedagen, zijn beperkt omdat 88% van de heffing€n gegenereerd wordt op basis van de vergunningtypen. Een
grotere verlaging dan voorgesteld, zou betekenen dat de heffiûgen voor beleggingsondememingen met veel

effectenrekeninge,n te fiors stijgen, Voor de exacte effecten wordt venvezen naar bijlage B. Overigens geldt voor
de 'beleggingsondememingen niet voor eigen rekening' dat voorgesteld is deze categorie vanaf 2016 samen te
voegen met de categorie 'beleggingsinstellingen en aanbieders van beleggíngsobjecten'.

Ten aanzien van de opbouw van de staffels en bandbreedtes zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

3, Consult¡tie v¡n tarleyen biJ vertegenwoordigende organisaties

De tarieven 2tl5 zijn geconsulteerd bij de representatieve vertegenwoordiging van de onder toezicht staande

ondememingen, te weten de vertegenwoordigende organisaties die zitting hebben in het adviserend panel. Een

klcin ¿antal van de onder toezicht staande ondernemingen is niet in het adviserend panel vertegenwoordigd en

besehikt ook niet anderszins over een branche vertegenwoordigende organisatie. Ðe AFM is van oordeel dat de

vertegenwoordigende organisaties in het adviserend panel een dermate breed spectrum van de onder toezicht
staande ondememingen vertegenwoordigen dat er daardoor een goed beeld ontstaat van de mening van de
financiële sector over de voorgesteldo tarieven.

Bij vijf toezichtcategorieen worden de voorgestelde krieven, mede op basis van dc consultatie en nieuwe
inzichten, licht aangepast ten opzichte van de geconsulteerde tarieven. Voor de toezichtcategorieën

'afrvikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen' en 'beleggingsondernemingen niet
voor eigen rekening' geldt dat zij geenbasisheffing kennen en daarom was oorspronkelijk voorgesteld de tarieven

evenredig te verhogen. Naar aanlsiding van de reacties op de consultatie stellen wij voor om ook hier, voor zover
mogelijk, de kleinere ondernemingeil te ontzier Voor de 'banken en clearinginstellingen', 'vçr¿ekeraars -

3 Beleggingsondememingen niet voor eigen rekening kcnnen zes vergunningtypen zoals vermogensbeheer,
beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders.
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schade', 'verzekeraars - leven' en 'verzekeraars - zorg' zijn in de tijd van de consultatie de werkeldke
maatstaflvaarden waârop de heffing 2015 wordt gebaseerd van DNB ontvangeri. Deze maatstafwaarden wijken
beperkt af van de waardçn wâarmee de geconsulteerde tarieven zijn berekend. In het consultatiedocument was

reeds opgenomen dat deze aanpassing aan dc rneest r€c€nte informatie nog zou worden doorgevoerd.

De AFM heeft reacties van

Onderstaand treft u de reacties in samengevatte vorm aan. De volledige
¡eacties zijn opganomen in bijlage E.

a.I
Iuu" zích vinden in het ontzien van de kleine ondernerningen, ondanks het feit dat er nog steeds

sprake is van degressiviteit in de tariefstructuur. Hierdoor betalen kleine adviseurs en berniddelaars per fte
nog steeds meer dan de grote ondernerningen. Bij de komende evaluatie van de tlVbft zallraar
inbreng op dit punt geven. Ten aanzien van de kostenstijgingen constateertf dat regulatoire en

toezichtkosten doorberekend moeten worden aan deklanten en dat dit niet primair in het belang van de

klant is. Ten aanzien van de kosten van beleidsontwikkeling is lvan mening dat dit bij het ministerie
en de sçctor hoof en dat de AFM zich zou moeter¡ concentreren op haar toezichttaken. Dit is zeker hei
geval nu de overheidsbijdrage wegvalt en de hogere kosten ook van invloed zullen zijn op de

toegankelijkfieid van advies,

b.

dat een deel van de kosten, mede ontslaan door het wegvallen van de overheidsbijdrage,

AFM

doorberekend wordt aan de toezichtcategorie 'Financiële Infrastructuur' maar mist de onderbouwing van
de verdeling van de toezichtkosten met andsre toezíchtcategorieën. Dit ook in relatie met de effectiviteit,
efficiënfie, reikwijdte en aanpak van het toezicht. Tevens constateertfdat de kosten voor

marktexploitanten in Nederland hoog zíjn in relatie tot andere landen *Ttlactief is, Ten slotte

levertl gxaag een bijdrage aan de evaluatie van de Wbft in 2016.

tariefuoorstei. w"t ""!nl1zor-sen over de srlig¡1g

aJ voor contlnu aanclacht voor etnc¡ent¡e.

c.

vindt het teleurstellend dat de belangrijkstc doelstelling van de Wbft, te ìveten stabiele hefüngen,

met dit tariefuoorstel voor de tweede maal niel wordt gerealiseerd. Tevens is zij van mening dat grote

partijen al genoeg bädragen en dat kleine ondernemingen niet verder hoeven te worden ontzien. Zij steunt

het initiële voorstel voor de beleggingsondernerningen om de tarieven evenredig te laten stijgen. Verder
wlistl op de kwetsbaarheid van het systeem indien grote partije¡r die een relatiefgroot deel van de

kosten dragen zouden wegvallen. Ten aanzien van de beleggingsinstellingen constateef J dat tret

effect van het voorstel voor de beleggingsinstellingen om het basisbedrag minder te laten stijgen dermate

klein is dat zij ondanks de vorenstaande principiële bswaren tegen het ontzien van de kleinE

instemt met het tariefuoorstel.
d.

heeft geen grote bezwaren tegen het

r¡an de toezichtkosten voor de banken en pleit

het niet eer¡s met de aanzienlijke stijging van de tarieven door het wegvallen van

e,

de overheidsbijdrage. Tegelijkertijd ziet zij echter geen mogelijkhedur om deze stijgingen nog te
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voorkomen, omdat de parlementâire besluitvorming ten aanzien vân het weg/allen van de

overheidsbijdrage reeds heeft plaatsgevonden.

t 
ekeraars te ontzien. Daarnaast st"lt d"Iu"st dat vooral als

gevolg van de afsplitsing van de zorgverzekeraars de stijging van de heffingen oploopt tot een

verviervoudiging voor schadeverzekeraars terwijl de heffrng voor zorgverz€keraars daalt met een factor

ï?äF 
pleit voor een geleidelijke invoering van de afspiitsing over een periode van bijvoorbeeld

a

Istelt rnagen over de wijze waarop de procentuele aandelen in de Wbft tot stand zijn gekomen

en waarom het procentueel aandeel voor de categorie 'beleggingsondernemingen niet voor eigen

rekening' is gestegen met33VoI slelt tevens dat binnen de categorie 'beleggingsondemerningen

niet voor eigen rekening' veel MKB ondememingen vallen die net als bij de 'adviseurs en bemiddelaars'

zouden moeten worden sntzien. Verderwil Igr"ag overleg over de tariefstuctuur voor 2016 als

de categorieen 'beleggingsondememingen niet voor eigen rekening' en de 'beleggingsinstellingen en

aanbieders van beleggingsobjecten' worden samengevoegd,

I venoekt om de vergunningfypen, die een heffrngsmaatstaf zijn, te kwalificeren als een

basisbedrag en deze minder te laten st'ligen.

Na de sluitingstijd van de consultatie en besluitvorming over dit advies in het bestuur van de AFM is nog een

reactie binnengekomen van Deze reactie beteft geen voorstel tot aanpassing

van de tarieven rnaar opmerkingen over het bekostigingssysteem. Bij een tijdige reactie zou deze dan ook geen

aanleiding zijn geweest tot een ander advies dan het onderhavige.

De volledige reacties op de consultatie vindt u in bijlage E.

Reactie AFM op de consultat¡e

De AFM zal op elke reactie individueel rçageren. Deze reactie is in lijn met onderstaande samenvattende

antwoorden.

De AFM coûstate€rt dat er in algemene zin bezwaren bestaan tegen de hogere hef,finger als gevolg van het

wegvallan van de overheidsbijdrage. Dit betreft een besluit van de wetgever, een 'fait acccompli'. De AFM
ondersteunt de opmerkingen vån enkele v€rt€genu,oordigende organisaties tEn aanzien van blijvende aandacht

voor efficiënte en effectieve uitvoering van het toezieht, dit heeft grote aandacht binnen de AFM. Voor zover het

de opmerkingen over de beperking tot de in de wet opgedragen taken betrefì, is het van belang te onderkçnnen dat

de toezichtwetgeving opên no¡men bevat die nadere inwlling en duiding vereisen. Tevens is het aan de AFM om

nieuwe ootwikkelingen op dc financiëlemarkten nauwgezet te volg€n, hierop een toezichtvisie te ontwikkelen,
desgewørst te acter€n en hierover voor wat beheft het loezicht te adviseren richting de overheid en te coltsultercn

met marktpartijen. Overigens voert de AFM hierover periodiek overleg ín het adviserand panel.

De AFM merkt tevens op dat er brede steun bestaat voor hct ontzien van de kleine ondernemingen. In dit licht
wordt ook voldaan aan het verzoek uan ! om de kleine schadeverzekeraars te ontzien. In het tariefuoorstel
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is opgenomen dat de heffing voor de kleine schadeverzekeraars stijgt met 42% in relatie tot een vervi€rvoudiging
voor de grootste schadeverzek€raars. Vosr zover hçt de wens uunlom de tariefsverhoging voor de

sshadevÊrzek€raars betreft, als gevolg van de afsplicing van de z.orgverzekeraars, geleidelijk over vijfjaar in te
voeren, heeft dit uitdn¡kkelijk niet de voorkeur van de AFM omdat dit een jaarlijkse aanpassing van de

procentuele sandelen in bijlage II van de Vy'bft vereist. Ten ¿anzien van het verzoek vanf om de kleinere
beleggingsondernemingen te ontzien, stelt de AFM voor om hieraan tegsmoet te komen. In afwijking vafl de
geconsulteerde tarieven, steller¡ wij voor om de larieven voor de vergunningt¡pen minder te verhogen en de

tarieven voor de effectenrekeningen meer te laten stljgen. Voor het cxactc voorstel wordt verwezen naar de

toelichting op in onderdeel 2, de derde alinea van pagina 3 van dezebrief.

I *telt technischç wagen over de werking van het heffingensysteem en de oorzaak van verschillen in de

stijgingen van de tarieven tussen de verschillende toezichtcategorieen. Deze betreffen voor e€n deel opmerkingen
over de hoogte van de procentuele aandelen die vastgelegd zijn in de Wbft en als zodanig geen ondenrerp van de

consultatie ïvaren. De AFM zal de wagen vanfbeantwoord€n in samenhang met de noodzakelijk nieuwe
tariefshructuur vanaf 2016 als gevolg van het voorstel tot samenvoeging van de categorieën

'beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening' en de 'beleggingsinstellingen en aanbieders van
beleggingsobjecten'.

De vertegenwoordigende organisaties worden graag nauw betrokken bij de evaluatie van de Wbft per 2018. Het
gaat dan vooral over het opnieuw vaststellen van de procentuele aandelen per categorie, de opbouw van de staffels

en de mate van degressiviteit van de tarieven. Vanzelfsprekend ondersteunt de AFM deze wens waarbij we ons

kunnen voorstellen dat het ministerie in 201 6 rnoegtijdig start met deze evaluatie, zodat er ruirnte is voor overleg

met de vertegenwoordigende organisaties.

4. Voorgesteldetarieven
Tørieven 2t I 5 per loezichlcategorie

Eên overeicht van de voorgestelde tarieven 2015 vindt u in bijlage A bij deze brief.

De tarieven zijn berekend op basis van de door te berekenen bedragen en uitgangspunten zoals opgenomen in de

bíjlage C en D. Daar¡aast hebbe¡r verschillen in de omvâng van de populatie en mâatstaven invloed op de tarieven.

De omvang hiervan verschilt per toezichtcategorie en speeltjaarlijks. De tarieven zijn berekend op basís van de
gegevens zoals deze in maart/april 2015 bij de AFM bekend ryvar€n.

Voor fwee toezichtcategorieen zijn wijzigingen in de Wbft vanaf 2015 van invloed op de tarieven.
r Schadeverzekeraars en zorgverzekeraars

Tot 2015 waren schadeverzekeraarg en zorgverzekerâars samen een toezichtcategorie; 'verzekeraars,

schade'. Vanaf 2015 zijn dit twee aparte toezichtcategorieén omdat het toezicht op zorgverzekeraars doo;
de AFM r€latief bep€rkt is en vooral wordt uitgeoefend door de Nederlandse Zorg Autoriteit De
zorgverzekeraars leverden door hun hoge maatstafrvaarde Bruto Premie Inkomsten tot 2û15 een

disproportionele bijdrage aan de bekostiging van het toezicht op de schadever¿ekeraars, Gevolg van de
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splitsing is dat de heffing voor schadeverzekeraars in 2015 stijgt variërendvan 45Yo tot een

verviervoudiging.

Beleggingsinstellingen

Als gevolg van de AIFMD is de populatie van de beleggingsinstellingen sterk gew[jzigd en zijn alle
maatstafwaarden van de beheerde fondse,n nog niet bekend. Daamaast zijn er nu nog eanwagen voor een

AIFMD vergunning in behandeling waarvan niet exact is aan te geven wanneer hierover een besluit wordt
g€nomen. De tarielberekening is om deze reden deels gebaseerd op aannames.

5. PlannÍng
De vaststellingsregeling tarieven 2015 lVbft dient vastgesteld te worden voor I juni 2015. De AFM stelt her op
prijs indien u zoals te doen gebruikelijk, de vaststellingregeling en de toelichting voorafgaand aan de vaststelling
en publicalie eerst in concept aan de AFM zendt. Dit geeft ons de mogelijkheid eventuele laatste technische

bijstellingen of omissies met medewerkers van uw departement te kunnen delen en te kunnen verwerken. Wij zijn
uiteraard bereid u een nadere toelichting te geven op de voorgestelde tarieven 2015 en de effecten op de diverse
toezichtcategorieën.

Voor wagen over de totstandkoming van de tarieven kunt u contact doen laten opnemen met

Bijlagen

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

Bijlage D

Bülage E

: Over¿icht voorgestelde tarieven 2015 voor doorlopend toezicht per toezichtcategorie

: Resultaten tariefuoorstel op individuele ondememingen

: Door te berekenen bedragen aan de markt 2015 en 2014 per toezichtcategorie

: Uitgangspunten tariefberekening

: Reacties consultatie voorgestelde tarieven 2015

Hoogachtend,
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Consequenties tar¡efvoorstel 20t5 op instelllngsniveau

Nr, CåteÍorie
I Aanbieders van krediet
2 Accou ntantsorEanisat¡es

3 Adviseurs en bemiddelaars

4 Afwikkelondernemingen, betaalin¡tellinßen en elektronischBeldinstellingen

5 Banken en cleari nsinstellinxen

6 BelegginEsinstellineen en aanbieders van beleggingsobiecten

7 Belegg¡ngsondernemingen niet voor eigen rekening, exclusief exploitanten van een MTF

I Belesginssondernemingen voor eiRen rekening

9

Cer¡tfale tè,genportiJen -
øeen]uootbeerden, Ooûurat e te kleln

10 €ffectenuitgevende instellingen: markt
11 Effectenu¡tEevende instellinsen: verslasseving

72

Flnanclële ínt¡rrst¡ucf;uu¡: mar*lexploitonten,en etçloltanten van æn ûlTlF -

oeen vaorbpelden'Dooulat e te kleln
13 Pensíoenfondsen en premie pensioeninstelllngen

14 Veaekeraars: leven- en pensioen

15 Verzekeraars: schade

16 Verzekeraars: zorg
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Nr, ToÈrlchicålc¡orlc
Á¡ndclcn
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I Ailbiê¡lcfslrårì kr€diet 7.2r1 L.7 5t( 94X
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1t t, 6.1 27N 7lX
I Fffdhuit dhd. ißhlllÞ.¡: wßlãEed¡ñE 7. q.a 26t 74N
12 Finrnciåle lnfrá¡tructurr: ñârLtâtr1ôltãrìt6 an ddôltânteñ và]t êm MfÉ 2.?* 1,t 10! 90t{
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Overzicht te heffen bedragen 2015 en
r0l4

¡ b c d e f I h

Toezichtcategorle Door te
berekc¡ren

2015

Door te
bcreke¡¡en

2014

Ove¡fieids-
büd¡agc

wijzigng
pmcentueel

aandæl

Begrotin Exploi-
tatie
2014

Stijging
bijdnge

Stijging
b¡sis-
bodrap

Aanbieders van kedict 1,7 1,3 34% -t2% 7% -l% 28% l4&.

Accountantsorgan isaties 1,1 5r7 37õ/o -6% 7% -t% 37% r8%

Adviseur¡ en bemiddelaars 15,9 10,5 42% 5% 7% -l% 53o/s 260/o

Afu ikkelondcmemingen, bêtsalinst€ll¡ngen
en elcctronisch eeldinstellinesr¡

0,1 0,1 40o/o 0% 7% -t% 460/o 23o/øl

Banken en clearinginstellingerr r 3,8 8,6 44% l2o/o 7% -l% 62% 3P/o

Beleggingsinstel lingen en
belescinssobiecter¡

8,0 614 33% -14% 7Ya -t% 25% t2%

Beleggingsondernemingen niet voor eigen
rekening excl. MTF 3,0 l'6 55% 33o/o 7n/ç -lo/o 94% nvt2

Beleggingsondemcmingen voor eigen
rekening

0,3 Q,2 40o/o 0% 7% -l% 460/¡ 23o/o

Centrale Tegenpart¡jcr 0,2 o2 240Á -33% 7o/a -t% -3o/o -2%

Effectenuitgevende instellingor : Markt 6,1 2,5 "70% 6s% 7% -t% l4r% 7A%

5,4 33%
Effectenuitgevende instellingen:
Vcrslaggeving 4,4 -t4% 1o/o -t% 25% 'l2o/o

Fi nanciële infrustructuur,
mar*texoloitsnten. MTF

lr7 r,0 460/o l5o/o 1o/o -t% 61% 33%

Peflsioenfondsen en
DremieDensioeninstell insên

2,6 ,r 33y -l5o/o 1% -lo/o 24o/o l2o/o

Venekeraars, teven en pensioen 6,4 6,3 260/o -34% 7% -lo/o 2o/o t%

Verzekeraars, schade 2,1 l,l 52% 21o/o 7o/o -t% 85o/" 42o/o

Verzokeraars, zorg¡ 0,r 0 nvt nvt 7% -t% nvt nvt

Totaal 75,2 5l .9 39o/o o% 7% -r% 45% nvt

¡ Voor deze toezichtcategorie geldt geen basisbedrag maar heeft heffingsschijven. Het tarief voor de laagste
schijf is v€rlaagd ßet 23yo, Het tarief van de middelste sohijf is verhoogd met46o/o en van de hogere schijven
met meer dan 460¿.
2 Voor deze toezichtcalegorie geldt geen basisbedrag maar heeft heffingen Õp basis van de vergumingtlgcn en
aantal effeçtenrekeningen. De tarieven voor de vergunningtypen zijn 5% mirder verhoogt dan de stijging van de
heffingen bij eeu evenredige verhoging van d6 tariÊven. De tarievefi voor dc effsct€nrekeningçn zijn iets exka
verhoogd.
3 De 'verzekeraars, zorg' is een nieuwe toezichtcategorie en behoorden tot 2015 tot de categorie 'vereekeraars,
schadc'. De tarieven voor de 'verzekeraars, zorg' zullen als gevolg hiervan dalen. De redcn van de echeiding is
dat de toezichtinspânning van de AFM voor de'ver¿ekeraars, zorg' beperkt is,



Bijlage D uitgangspunten tariefberekening doorlopend toezicht AFM

Algernene uitgangspunlen berekening tarieven doorlopend toezicht

l. ProJìjt- en draaglrøchtbeginsel.
Als leidend uitgangspunt geldt een combinatie van het profijt- en draagkrachtbeginsel. Het
profijtbeginsel houdt in dat degenen die meer profiterm vân het toezichl, daar ook meer voor

betalen. Het draagkraohtbeginsel houdt in d¿t de 'zwaarste lasten op de sterkste schoudet rusten'.

De aanname hierbij is dat er æn relatie bestaat tussen de omv¿ng van de instelling, uitgedrukt in
haar maatstafiraarde, cn het genoten profijt. Daamaast zegt de hoogte van de maatstafuaarde ook

iets over de draaglracht van e€n onderneming;

2. Degressiviîeit.

Er wordt om de volgende redenen degressiviteit toegepâst in de tariefstrucfuren:

i, Een strikte toepassing van het profijt- en draagkrachtbeginsel impliceert lineaire tot

zelfs progressieve tarieven, Bü een strikte toepassing ontbreekt een directe relatie

tusseri de hoogte van bijdrage er¡ de werkelijk geleverde toezichtinspanning;

ii. De overgangsverschillen die voortvloeien uit de oude en nieuwe structuur worden in
ogenschouw genomen door middel van het hantersn van een degressieve

staffelstructuur.

3. Eenvoudíge en werzichtelijke tartefs*ucturen en consístent¡e in de onderlinge tariefstructuren.

Ër is tussen dc Afu toezichtcategorieên zo veel mogelijk gestreef<l naar consistentie in de

tariefstructuur.

4. Cansßtentie ín de tariefstruchüen (bøndbreedten en mate vøn degressiviteit) en maatsløven vdn

categorieën die zowel onder gedrags als prudentíeel toezicht staan,

De tariefstn¡ctuur van de primaire toezichthouder is in prinoipe leidend, ûenzij er valide

argurnenten zijn om hiervan af te wljken;

5. Geen belemmering van de toegang tot de mnrkt door het basistaríef.

Hiertoe geldt een maximale opbrengst uit het basistarief van20?o van het door te berekenen bedrag

van een categorie onder de voorwaarde dat de laagste bijdrage wordt vastgesteld op € 500 op

jaarbasis. Dit laatste geldt uitsluitend voor adviseurs en bemiddelaars waarvoor geldt dat het

adviseren en bemiddelen slechts een kleine deelactiviteit van de onderneming is;

6. Consultatie met de branche.

Alle tariefstn¡ctur€,ri worden voor de periode van v[jfjaar eenmalig geconsulteerd met

vertegenwoordigende branche- of vakorganisaties.

Technische uitgangspunten :

1. Basßbedrag en sta!þls
De øriefsnuctuur wordt gevormd door een basisbedrag in de eerste siaffel gevolgd door maximaal

vier degressieve staffels (zie ook algemeen uitgangspunt 'degressiviteit'). De tarieven zijn
cumulatief, met andere woorden de opbrengst per staffel worden opgeteld;

2. Uitsluitendbasísbedrag

In een uitzonderingsgeval kan alleen een basisbedrag in de eerste staffel vastgesteld worden. Dit is
het geval indien de heffrng zoals berekend onder de in punt 8 beschreven tariefstn¡ctuur in het

geheel niet aansluit bij het genoten profijt en de geleverde toezichtinspanning. Voonraarde is dat

het deel van de populatie op rl¡ie deze betrelùing heeft, expliciet deänieerbaar is. Dit laat onverlet



dat aan eer¡ individuele instelling alleen de basisbedrag kan worden opgelegd als de

heffingsmaatstaf 0 is;

3. Aftopping bijdrage in de toezichtkosten

Er wordt geen aftopping in de hoogste staffel toegçast;

4. Rekeneenheid

De rekeneenheid die toegepast wordt bij het berekenen van het variabele gedeelte van de bijdrage
in de toezichtkosten is 'per I' bij aantallen of 'per I miljoen' indien de maatstaf in euro is
uitgedrukt. Indien de maatstaf esn gedeelte van de rekeneenheid is dan wordt de bijdrage in de

toezichtkosten evenredig met dit gedeelte berekend;

5. Afrondíngen

Het basisbedrag wordt afgerond op tientallen, de staffeltarieven worden maximaal afgemnd op

twee decimalen;

6. Nauwkeurigheid calculatie

De maximale marge tussen het te door te berekenen bedrag van een betreffende categorie en de

voorcalculatorische verwachte opbrengst is l%, Dit percentage geldt na een eventuele aanname

betreffende de verwachte ontwikkeling van (a) de populatie en/of (b) de maatstafivaarden;

7. Afronding b{drage in de toezichtkosten

Er vindt geen a*onding naar boven meer plaats van de maatstafuaarde, met andere woorden geen

toevocging meer'per €X)O( of een gedeelte daarvan';

8. Pro rala bijdrage in de toezichslkosten

De bijdrage in de toezichtkosten voor organisaties die slechts een gedeelte van hetjaar onder hel
toezicht van de AFM staan wordt berekend op basis van het werkelijk aaritål dagen dat de

organisatie onder het loezicht van de AFM heeft gestaan. Dit geldt ook voor het basísbedrag.

9- Evenredige aanpøssing van dejaarlijkse Íarieven.

Na de initiële vaststelling van de tarieven in 2013 worden de jaarlijkse tariwen evenredig

aang€past als gevolg van mutatiæ in (a) de door te berekenen bedragen, (b) de populatie en (c) de

maatstafrvaarden.



Graag geven wiJ u een reactie op de consultatie tarieven doorlopende toezicht 2015.
ln het kader van de consultatie legt de AFM voûr üm kleine ondernemingen te ontzien ten opzichte
van grote ondernemingen. ln verband met het vervallen van de overheidsbijdrage is hier afgeweken
van voorgaande jaren bij de aanpasslng van de tarieven . Wij kunnen ons vinden in het ontzíen van
kleine ondernemingen,

Ðat neemt niet weg dat in het huidige tarievenstelsel nog steeds sprake is van degressivíteít,
waardoor de kleine part¡jen relatief meer bijdragen dan grotere partijen. Dat is onderwerp van de

tariefstructuur zelf, De taríefsÛuctuur komt opnieuw aan de orde bíj de komende evaluatíe van de
Wet bekostiging financieel toe¡icht. WiJ zullen op dat momenl onze inbreng hierop geven.

W¡j constateren dat de stijging van de tarieven voor de categor¡Ê adviseurs en bemiddelaars
buitenproportioneel is. Bij de parlementaíre behandeling van het verval van de overheidsbijdrage ¡n

het kader van de aanpassing van de Wet bekostiging fìnancieel toezicht hebben wij vorig jaar al

aangegeven dat de klant de dupe il van deze stijging van toezichtskosten. De branche heeft te maken
met toenemënde regeldruk en bijkomende administrat¡eve lasten. De verhoging van tarieven komt
daar bij en zal leiden tot prijsverhoging van het adv¡es. Þaannee wordt de toegang tot advies verder
bemoellijkt. Dat ls niet ¡n het belang van de klant.

Behalve ¡n toezichtstaken die voortvloeien uit de wet, constateren wij dat door de AFM in
toenemende mate rq¡racíteit wordt gestoken in beleidsontwikkeling die bij de wetgever of de seclor
zelf thuis noortlzal de inzet van de AFM kritisch blijven volgen, omdat wii vinden dat de AFM
zich zou moeten conc€ntreren op haar toezichtstaken. Juist nu de overheid niet meer biidraagt aan

de kosten en hoge toez¡chtkosten direct van invloed zljn op de toegankelijkheid van advies. Wij
vinden dat de AFM ¿ich meer dan nu moet in?etten op het beheersen van de kosten van
toezicht.

Met vriendel'rjke groet,

Indlen u dt belcht abusleveluk heefr onwangenr veñuoeken wU u vrlendelük ons daarvan te berlchten en het berlcht te¡ug te e-
mallen aan de afrender.
WJ mâken u erop att€nt dãt elke verspr€ldlng, vermenlgwldlglng, gebrulk, of openbaarmsklng aan derden van de hhoud van
absslevell:tk verzonden berlchten strlkt verboden ls,
Aan dc lnformatle ln dlt ber¡d¡t kunnen geen rechten worden ontleend ln geval de lnhoud door derden ls ges/UZgdr of lndten er
ãls gevolg van tecñnlsche storhgen of menseluk€ verglsslngen onjulsthedên ln staan.



Aanvulleden reactre van dinsdag 28 april ?015

I
Biigaand voorst€l voor de heffingen voor AlFs en UCITS is aanvullend op hetgeen wiivonge
week al op reageerden, Het ontz¡en van de kieine partijen wordt door de AFI'rl zeer zuinigjes
toegepast: de drie laagste heffìngscategorieên (tot I mrd Aul'li krrjgen een 'koning'yan 8?
ßr 1470 euro)" De hoogste categorieen gaan daardoor maximaal 10.000 euro meer betalen
Õp een rekening yan een half rnilioen {AuM > 500 mrd),
lk stel voor dat wii de AFM mededelen geen aanvulling te hebben op on¿e eerder gegeven
reactie.

Vriendelijke groet I kind regards

eeste!
Onze reactie op de consultâ¡ie is als volgr

I merkt op dat de wet bekostiging financieel toezicht uit 2012 is bedoeld om de
voorspelbaarheid van de rekening van de toezichthouders voor de financiêle ondernemingen
te stabiliseren, zodat deze beter in te begroten ziin voor de financiële ondernemingen,

I stelt ook vast dat het desondanks thans voor de tweede maal in twee ¡aarìs, dat de
AFM wiizigingen in de tariefstellingen voorstelt. Dat is teleurstellend, omdat hiermee een
belangriike doelstelling van de wet niet wordt gehaald.

Tenslotte ,,u,fvast dat het vele malen eerder is voorgekomen dat de tarieven zijn
gewijzigd in het voordeel van kleinere ondernerningen binnen een 'silo'. Þaarom zijn wii van
mening dat aan het nu in de wet vastgelegde principe dat groterq p4¡1þn meer
toezicÉtlasten dragen dan kleinere instellingen, reeds is votar"n.l tekent daarbii aan
dat in de verrnogensbeheersector kleinere ondernemingen niet evenredig minder
toezichraandacht opeisen, en dâarom de toezichtkosten redelijkerwijze niet telkenmale meer
op de schouders van de grotere partiien moet worden gelegd.

Thans wordt voorgesteld om kleinere ondernemingen verder re onuien op grond van een
verzoek van de Tweede Kamer !beûeurt het dat dit is toegezegd zonder acht te
slaan op diverse maatretelen die in het verleden reeds ziin genornen om kleinere
ondernemers te ontzien.



Da¿ronr ,,nrn.! het voorstel van de AFt't ten eanzien van beleggingsondernemingen,
or¡rdat door het ontbreken van een basishefling de stijging van de kosten van 94%
proportioneel voor redereen gelilk is.

Het yoorstel rnzake de arieven voor beleggrngsinstellingen en ICBËs heettlpas
afgelopen maandag 20 april ontvangen. Wii zullen de deadline van 27 april (Koningsdag) voor
een reactie vermoedelijk niet halen. Wij zullen ons best doen orn kort na de door u gestelde
deadline alsnog te reageren.
Echter. op uod'rh.r,a 'i".tt!over de consultarie door de AFM van de rarieven voor
beleggingsinstellingen en ICBEs voor 2015 wel op daq naar mate minder grote instellingen
een gt'otêr deel van de toezichtkosten moeten dragen, de kostenverdeling kwetsbaarder
wordt voor veranderingen in de populatie, Dan wordt een kleiner deel van de
gebudgetteerde opbrengst door een kleiner deelvan de populatie opgebracht Significante
veranderingen in de populade zijn in her verleden vaker voor gekomen bij
beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen en ICBEs dan bijandere typen
instellingen, zodat deze overweging hier een belangrijkere rolzou moeren spelen dan bii
andere silos.

Vriendelijke grÕet I kind regards



Dear 5ir,

We are writing ts you in response to your letter of 13 April in which you inform us about the
intended fee raise for financial market participants under supervision of the AFM.
We appreciate being given the opponunity to respond to this proposaland would like to provide you
wíth some considerations from our side.

Process
First of all we would like to emphasize that we appreciate the fact that the AFM is providing the
market with an opportunity to weigh in on the intended proposalto the Min¡stry of Finance. The
AFM has been quite transpärent and open in this process which has been helpfulto the market,

Falrness and efflclency of the cost allocation
While we understand that our category - financial infrastructure, market operators and MTFs -
carries a certain part of the budget of AFM, at the same time we are not able to judge whether -
given the fact that the Ministry has provided guídance on full cost allocation to the financialeco
system - the actua¡ setup is faír and effective. Two key elements prevent this:
a. Lack of insight in allocation for other comparable market operators {also in relation to other
categories where topics affect different categories), and
b. The effectiveness and efficiency ofthe overall audit scope and approach.

Although we understand reasons for these limitations, a further discussion on these topics in order
to ensure converging views would be helpful, especially given the fact that the cost ¡ncrease for
Euronext Amsterdam is so significant that it is difficult to explaln this in comparison to the fees
charged by our other group regulators (such as the AMF, FSMA, FCA and CMVM).

ln light of this significânt discrepancy, we would appreciate a follow up discussion, also taking into
account that the structure of the cost allocation will be reviewed in the coming years. We would be
happy to contribute our views to that review.

Best regards,



Autodtelt Fínanciöle Markten
Afdal ControlE Financië'n

Datum 24apnl201ã

Befefl: AFM Consultatíe tarieven doorlopend toezÍcht 2015

Geachte heèr, mevfouw,

Langs deze weg gebruik van de
mogolijkhefd om te op 2015'eoals voorçlegd
aan het advfserend panel vân de AFM.

I r¡"t gaen grote bezwaren tegen de voorgestelde tårþven voor het doorlopend toeãcht
2015, in het b¡jzonder met de verdeling van de kosten binnen de toez¡ohtcâtegorieên indien de
voorgestelde aanpasslngen passen blnnøn de relevante wet- en regelgeving. Te meer omdat de
verdeling voortvloeit uft de discussle die de rninistor van Finanoién in de Tuæede Kamer voerde over
de kosten van het toez¡cht en de verdeling daan¡an.

Hoeweldit niet onderwerp is van deze consultat¡e, wllvan de gelegenheid gebrufk makên
haarzorgen te uiten over de st¡jglng van de kostsn van het AFM-toe¿cht. Deze veftþging, diè
grotendeels veroorzaakl wordt door het wegvallen van de overheidsbljdrage, maakt het voor de
onder toezicht staande ¡nstellingen das te belangriker dat het toezicht efficiënt wordt ingericht en det
de AFM b[ de uitoefening van het toeãcht blffi binnen het mandaat van de wet.

Iroept de AFM dãn ookop hier aandãcht aan te bsebden en da lnstellingen niet meer
kosten in rekenlng te brengen dan voor de uiloefening van haar wettelijks tâken nodig is.



Beste

Dank voor de informatie die u ons toezond over uw voorgenomen advies aan de

verântwoordelijke ministers met betrekking tot uw tarleven voor 201 5.

Wij stellen vast dat u aan de bewindslieden voorstelt om de tarieven voor
pensioenfondsen in 201 5 met aanzienlijke percentages te verhogen, in hoofdlijnen
variërend van 25 procent voor fondsen met een vermogen tussefi € 25 mln, en € 100

mln., tot aan 28 procent voor het fonds met een verft'rogen boven de € 200 mld.
Wj onderkennen dat deze verhoging vooral het gevolg is van het feit dat de overheld
haar bijdrage aan uw organisatie met ingang van 2015 heeft stopgezet en dat u de

rekening daarvoor nu bij de ondertoezlchtgestelden neerlegt,
Niettem¡n vorrnt deze door u voorgestelde verhoging van de bijdragen voor
pensioenfondsen een aanzienlijke verhoging van hun kosten. Dat wordt betaald door
pen sioendeelnemers en gepensioneerden.

U zult begriJpen dat wij het niet eens zijn met deze wiJziging van de tarleven.
Tegel{kertijd zien wij echter geen mogelijkheden om deze wfizigingen nog re
voorkomen, omdat de parlementaire besluitvonning reeds heeft plaatsgevonden.

Met vriendeliJke groet,



Reactie op de consultatíe ten aanzien van de taríeven doorlopend toezícht

Hierbij maamJ ten behoeve van haar leden graag gebruik van uw uknodiging om te
reageren op uw advies aan de Minister aangaande de tarieven doorlopend toezicht.

U zult begrijpen dat wij met enige verbazing kennis hebben genomen van ontwikkeling van de
tarieven die voor de Beleggingsondernemingen met ruim 120/o toenemen en in de praktûk in
sonmige specifieke gevallen zelfs met 135%. Dit is geen proportionele verhoging op basís van
toename als gevolg van het wegvallen van de overheidsbijdrage, noch lijkt het gebaseerd op het
profi.it- en draagkrachtbeginsel of proportionaliteit. Graag lichten wij hlerbij onze zienswijze ìoe en
zijn er enkele vragen gere¿en naar aanleíding van het adyies aan de Minister dat nu ter consultatie
voorligt.

Ontrlen MXB

Het reger¡ngsbeleid is geënt op het stímuleren van ondernemerschap. Niet alleen uit het oogpunt
van diversite¡t en ¡nnovatie maar volgens de Minister President ¡s het MBK eruoor verantwoordelijk
dat Nederland uit de crisís is gekomen.

Ook in het regeerakkoord en in de Tweede Kamer heeft de Mínister verzocht de kleine
ondernemingen, het MKB, te ontzlen bij de vaststelling van de tarieven. l.c. werd, ook volgens uw
schrijven, gedoeld op de kleinere adviseurs en bemiddelaars maar het geldt ook op de middelgrote
ondernemingen. De naam MKB ls ruímer dan in de formulering van de AFM,

"De AFM heefl hieraan invulling gegeven door integraal voor te ctellen de basisheffitg voor alle
toezichtcategorieðrn te verhogen net de helft van de procentuele stijging va¡ het door tc bereke.nen bedrag van de
befreffende toczichtcatcgorie. Hel resterende dcel wordt evenrcdig verdeeid over de variabele bijdrage op basis
van de maaælañyaa¡de. Hierrnee worden dc kleine(re) instellingen deelg ontzien".

Echter, nu vindt toch weer een nivellering plaats door juist de MKB Beleggingsondernemingen een
proportioneel groot deelvan de extn kosten toe te wijzen. Proportioneelzou betekenen dat de
kosten eel[kelük stijgen, ca 45Yo, omdat de kosten van de AFM met 45% stijgen als gevolg van het
wegvallen van de overheidsbijdrage en de toename van de werkzaamheden van de AFM, verdeeld
over alle ondertoez¡cht staande ondernem¡ng.

"Voqr twee toezichtcatogorién geldt dat zij geen basisbedmg kennen, te weten de toezichtcategorieën
'afv¡ikkçlondernemingen, betaaliostcllingen en elecFonische geldiastellingen' en 'beleggingsondernemingen
haadclend niet voor eigen rekenhg. Voor deze twee toezichÌcategorieën wordt voorgesteld de stijging
proportionecl voor alle tarieven door te voeren"'

Wat verstaat de AFM i.c. onder proportroneel?



Ook de staffels, in ieder geval bij de 'Befeggingsondernemingen niet handelend voor eigen rekening',
gaan niet proportíoneel omhoog maar met hetzelfde percentage. 8ij deze loezichtcategorie eou de
differentiatie op basis van grootte van de onderneming goed toepasbaar zijn.

Graag vernemen wij uw zienswijze.

Ontrien klelnere instellingen

ln Bijlage 4 van uw brief staan 2 tariefuoorstellen: Tarieñroorstel 2015 o-b.v. evenredigheid' en
'fariefuoorstel 2015 o.b.v. ontzien kleinere instellingen'.

Betreft het hier het ontzien van de kleínere instellíngen per toezichtcategoríe?

Deze berekening ontbreekt bij de twee toezichtcategorieën die 'geen basistarief kennen'.

Waarom is hier geen proportionaliteit geadviseerd?

Overheidsbiidrage en Toezlchtinspanning

ln Eijlage I van uw brief schrijft u dat de toezichtinspanning met 33/o is toegenomen. De toename
van de inspanning 33Yoin l jaar lijkt een willekeurige inschatting zeker nu ook met name de branche
zelfregulerend optreedt zoals met het self assessment en de "Handreiking Beleggíngsbeleid"

Kan de AFM deze toenarne nadere specificeren naar onderwerp, aard en omvang van de toename?

Bij de toelichting onder Profijt- en draagkrachtbeginsel {Bíjlage 2 onder 1.) wordt beschreven:

"Als lcidenduitgangspuít geldt een combinatie van het proûjt- en draaghacbtbcginsel. Hetproûjtbeginsel houdt
in dat degeneo die neer proûtçren vafl het troezicht, daar ook mcer voor betalen. ' Het draagþacbtbeginsel houdt
in dat de 'zlaarste lasten op de særkste schouder rusten'. De aa¡name hierbü is dat er een relatie bestðat tusseû
de omvang van de instelliog, uitgedn¡kt in ha¿¡ maatstañvaardc, cn hct genoten profijt. Daamaast zegt dc hoogte
van de ¡¡aaEtafrvaa¡de ook iets over de draagkracht va¡r Ê€n ondenrerníng",

Kan de AFM nader specificeren welke ondertoezicht staande ondernemíngen het meest profiteren
van het toezicht en waarom? Heeft de AFM een overzicht van de "maatstañ¡raarde"? Hoe vertaald
zich het profijt- en draagkrachtbeginsel zich in de kostentoezicht voor'beleggingsondernemingen,
handelend niet voor eigen rekening'.



Asset¡ Under Manegement {AUMf

Bfj de toezichtcãtegorie Pensioenfondsen en premie pensioeninstellingen wordt gekeken naar twee
maatstavên, AUM en deelnemers.

begrijpt dat het tarief per deelnemer lager is van bij de Beleggingsondernemlngen. Wat de
begr¡Jpt ¡s de toename per deelnem er van 26,5Yo tegenover een stügínB van 1.20,5% bij

Beleggingsondernemingen. Ook de toename over hetAUM neemt rnet ca 26% toe bij
Pensioenfondsen terwijl het minimumtarief slecht met 12% toeneemt i.t.t. 120,5% bij de
ßeteggíngsonderaeminge n.

DN8 hanteert de met ingang van 2015 het AUM voor rnaatstaf van haar tarieven,
Graag werleggen wijdeze grondslag nader met u.

8¿sistarief

"Voor twçæ toezichtcâtegorieðn gçldt dat zij geeir basisbedrag kennen, te rvetcr de toezichfcategoricin
'afþikkelondernemingen, bctaalinstelliagen ca elecbonischc geldinslellingen' en 'belcggingsondernemiqgøn
handelend niet voor eigen rekening"',

Hoe kwalificeert de AFM de tarieven pervergunningstype d¡e met 121%ziingestegen?

ln zowel Eijlage 3 als in Bijlage 4 ontbreken de basísbedragen waardoor dit geen transparant inzícht
geeft in de berekeningen díe de AFM voorlegt aan de Minister.

I is van mening dat voor de categorie 'beleggingsondernemingen handelend niet voor eigen
rekening' wel degelijk een basístarief bestaat, namelijk het tarief dat per vergunníng in rekeníng
wordt gebracht. Ook dit baslstarief wordt, in tegenstelling tot de andere toezichtcategorieën waar
het bas¡s tarief met ca 25% stijgt, meer dan verdubbeld met 121%!

Verschillende toerichtcetegorieën

Graag zouden wij inzicht krijgen in de toewijzing van de kosten voor ondernemíngen díe ín
verschillende toezichtcategorieën vallen, îndien zij bijvoorbeeld én 'Beleggingsinstelfing' én
'Beleggingsondernem ingen voor eígen rekeni ng zij n'.

Betreft het een optelsom van de kosten of zijn hier andere maatstaven voor?
Zijn er toezichtcategorieën die elkaar overlappen {bijvoorbeeld wanneer je Pensíoenfonds bent, ben
je automatisch Beleggíngsinstellint en betaalje alleen voor de eerste of alleen de hoogste bijdrage)?



Conclusle
De MKB Beleggingsondernemlngen worden proportioneel hard geraakt door de procentueelgrote
toename van de tarieven van de AFM van L2t%ten opzichte van een toename van de kosten van de
AFM van 45%l Dit past niet bínnen het beleid van de huidige regering en kan niet passen bij het
gelíjkeliJk verdelen van de extra kosten van de AFM en de extra kosten als gevolg van het wegvallen
van de overheldsblJdrage. Van het ontzien van het MKB is hier geen sprake.

Ivraa€f een heniening van het advies aan de Minister zodat de stijging gelijkmatig over alle
toezichtcategorieë'n ls verdeeld en vraagt een toelichting op de stijging van het toezicht van 33% op
de toezichtcategorie Beleggi ngso nd erneminge n naet voo r eigen rekening,

Tevens .onr,",*.n!dat er rnet twee maten wordt gemeten bij het basistarief, enkel door
het anders te benoemen terwijl het Udt tot een onevenredige verdeling van de toename van de
kosten van de AFM over de toezichtcategorieên.

W'rj zouden grì¡ag meer inzicht kriigen is de handelswijze van de AFM en het daaraan verbonden
advies aan de Miníster.



Autoritelt Flnanclðle Markten
Plann

Uw refersntls 0èn Hã¿g

22 april2016

Betråft

Tarieven doorlopend toezicht AFM 2015

Geachte

Graag rnaken wi.f van de gelegenheid gebruik om te reageren op het voorgenomen adv¡es aan d€
ministers van Finanôiën en van Sociale Zaken en Wert<gelegenheld over de tarieven voor hEt
doorlopand AFM toezicht dit jaar

Ten aanzien van de uilgangspunten van de tariefberekening geelt rle AFM lerecht aan dat de
Tweede Kamer bii het verzoek aan de minister om de lleine ondernemingen te ontzien ÞiJ de
vaslstelling van de tarleven, het oog had op de kleinere advíseurs en bemkldelaars. Nietìemin
pleiten wlj €rvoor dat de AFM hat verzoek ook befekt op de kleine en vooral zeer kleine
verzekeraars. Dit vanuit het oogpunt van gel[ke behandeling.

Schadeveaekeråars, ook de zeet kleine, krijgen een buitengewoon forse sülging van de þrleven
voor hun kieãen; tol sen verviervoudlging. ln een tþ waarin kostenreductie {mede op lnstigatie van
DNB) noodgedwongen hoog bij verzeksraars op de agenda steat. is dat een hard gelag. Voor een
ÞelangriJk deel koml dat door de afspllblng van zorgverzekeraars ln een aparte categorie in
combinatie met een buitengewoon forse vêrmlndering van de heffingsgrondslÊg tot ongev€er een
negende deel (mlnimumtarief en staffel),

De verhoudlng 'måal vler' voor schadeverzekeraars ten opzichte van 'gedeeld door negen'voor
zorgveraekeraars vinden wij absoluul niet rêdelijk en daarom plelten wiJ ervoor de verdaling le
herzien ofwel gele¡delijk in te voeren over sen periode van b(voorbeeld vill jaren.

lën



Voor het ovaríge z¡n wiJ van mening dat toezicht met een krimpende verzekeringsrnarkt zou moêten
ên hgt ãlgemene koetennlveau daarom moel beperken.

zljn graag bereid om deze brief nader toe te llchien in een gesprek.

?



Per e-mail:

Reactie consultatie tarieven

Met exçuses voor het, in verband met vakänties, te laat sturen van ons commentaar wil f u

danken voor de geboden gelegenheid om een reactie te geven op uw voorgenomen advies aan de

ministers van Financiên en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tarieven voor het doorlopend

toezicht 2015. Dit is dan ook de reden, dat w¡ dit memo ook direct, in de cc, toesturen aan het
M inisterie van Financiën.

Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid tot nadere toelichting of overleg,

Ten aanzien van het volledige aan de markt in rekening te brengen bedrag aan toezichtkosten

hebben wij nog een aantal opmerkingen. Wij venarijzen u daarvoor tevens naar het verslagvan de

Panelbijeenkomst van 9 april jl. en ons commentaar daarop, welk memo eveneens bij de e-mail is

gevoegd.

Wij bl'rjven het principieel onjuist vinden dat de overheidsbijdrage volledig wegvalt. De redenen voor
onze stellingname, achten wij genoegzaam bekend.

Ten aanzien van onderhavige consultatie hebben wij een aantal algemene opmerkingen over de

uitvoering van de vigerende Wet bekostiging financieeltoezicht.

Ondanks het voornemen om de tarieven voor 5 jaar vast te zetten om daarmee fluctuaties zo

veel mogelijk te voorkomen, constateren wij dat dat voor het tweede jaar op rij niet lukt. De

percentages z'rjn wederom aangepast.

De reden daarvoor is met name te wijten aan externe factoren, zoals een wijziging in het
bankentoezicht, Wij stemmen overigens in met een wijziging op deze grondslag omdat dat

recht doet aan de praktijk. Wat wij simpelweg constateren is dat, terecht hetvoorkomen
van fluctuaties ondergeschikt is aan de praktijk van de uitvoering van het toezicht.

Wât wij niet kunnen onderschrijven is, dat het exploitatíeverschil van jaar x wordt verrekend
volgens het percentage van jaar x+1. Een onderschreiding in jaar x kan dus tot gevolg hebben

een extra teruggave (door het hogere percentage) in jaar x+1, te betalen door de categorieën

die correct zijn belast of zelfs een te hoge bijdrage hebben gedaan in jaar x,

Het kan dus zelfs zo zijn dat een categorie, die in jaar x een overschrijding kent, in jaar x+1 te
weinig terugkrijgt als haar percentaBe in jaar x+1 is verlaagd: te veel betaald in jaar x en te

weìnig terug in jaar x+1,

Wij vinden dat onacceptabel en het maakt een verder onevenredige verdeling van de

daadwerkelijke kosten alleen maar groter maken in plaats van kleiner. Wij kunnen ons ook

niet voorstellen dat dit in de geest van de wetgeving is.

Sinds de invoering van de Wbft in 2013 worden de kosten niet meer per toezichtcategorie

mâar per thema geadministreerd. Maar inzicht in het toezicht per categorie draagt juist bij



aan het draagvlak voor marktpartijen om de toezichtkosten betalen,
Voor de leden van lgeldt, dat de kosten van het voor hen belangrijkste thema "het
eerlijk en efficiënt functioneren van de kapitaalmarkten" worden verdeeld onder dìverse

toez¡chtcategorieën. Het ¡s volstrekt niet inzichtel'rjk hoe die verdelîng tot stand komt. W'rj

betreuren dit zeer, Zeker ook omdat de percentages uit de Wbft wéltot stand komen aan de
hand van de hoeveelheid werkzaarnheden per categorie.
ln relatie met ons voorgaande punt le¡dt dit tot grote vragen en soms zelfs wantrouwen bij
marktpartijen.
Wij achten dat een niet wenselijk gevolg van de huidige bekostigingssystematiek en wij
kunnen ons niet voorstellen dat de wetgever of de toezichthouder dit een juiste situatie
vinden.

Onze vraag is dan ook hoe meer trânsparantÌe bereikt zou kunnen worden in de verdeling
van de kosten per categorie, ook om in de toekomst een evenredige verdeling ovêr de onder
toezichtstaande instellingen te waarborgen..

* *rl*¡.



Reactie Panelverslag

- Blz. 4 van 11, tweede alinea: vanaelfsprekenc latfhaar leden oproepen om signalen

over de valutamarkten te delen met de toezichthffil dan niet via !
Blz. 5 van 11, tweede alinea: wij zien uit naar de kostenbenchmark, zeker gezien onze

opmerkingen b'rj de consultatie van de tarieven: Draagvlak voor het betalen van de kosten

van toezicht wordt het rneest bevorderd door transparantie. En dat geldt zeker voor de

verdelíng van de kosten over de verschillende categorieën.

Bl¡, 5 van 11, vijfde alinearwij zijn tevreden over het volgend jaar publiceren van de
jaa rrekening met een uitgebrelde controleverklaring.

Blz. 6 van 11, Evaluatie adviserend panel: verzocht wordt schriftelijk tê reageren. \jVij nemen

aan dat dat in voorbereiding is op de bijeenkomst van 27 mei a-s.?

Ten aan¿ien van de vrâgen in het memo met betrekking tot de evaluatíe van het adviserend
panel, kunnen wij u als volgt melden:

o l, ll en lll. Omvang van het panel; wij hebben geen opmerkingen over samenstelling en

omvang van het panel. Sectorale overleggen kunnen worden gepland indien daaraan

behoefte is en de aanwezigheid van consumentenorganisatie¡ vinden wij niet bezwaarlijk
<l lV. Vertegenwoordiglng: het is aan de AFM te bepalen welke organ¡sat¡e als representatief

kan worden aangemerkt en vervolgens is het aan de organisaties wie de
pa nelbijeen ko rnsten bijwoont.

o V. Splítsing onderwerpen: de huidige praktijk voldoet. Wel onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat het technische overleg onlosmakefijk deel uitmaakt van de
panelbijeenkomst.

o Vl, Ruimte voor sectorspecifieke vraagstukken: sectorspecifieke vraagstukken dienen in de

eerste plaats aan de orde te komen tijdens de seclorale overleggen. Het is mogelijk dat
een onderwerp dat sectorspecifiek lijkt, toch een breder belang heeft. ln dat geval moet
er ruimte zijn voor bespreking ìn het panel, Het is aan de aanwezigen om te bepalen of
een onderwerp verder in het panel wordt besproken of in een bilateraaf overleg.

o Vll. Voorbereiding vergaderstukken: ledere deelnemer aan het panel, AFM,

brancheorganisaties of consumentenorganisaties moet de mogefijkheid hebben om een
agendapunt in te dienen en dan voor dat punt een vergaderstuk voor te bereiden,

o Vlll. Ondersteuning externe voonitter: graag zien wij een nadere u¡tleg door de AFM

teBemoet.

Blz. 9 van 11, derde alinea: nogmaals willen wij benadrukken dat in het verleden door de

AFM (en dus ook door de sector, die immers voor de kosten opdraait) leergeld is betaald met



het speculeren op rentepercentâges. Ook kunnen wij de opmerking niet plaatsen dat de
financieríngsbehoefte van de AFM n¡et kortlopend zou zijn? Graag zien wij hierover nÕg een
nadere toel¡chting tegemoet.

]neett meerdere malen aangegeven dat de kosten op jaarbasis worden voldaan door
de ondertoezichtstaande instellingen en er dus geen lange termijn investeringen zijn. ln het
verleden is er door de AFM ook al "bankiertje" gespeeld en dit heeft veel geld gekost
(meerdere honderduizenden Euro's). Graag zouden w¡j ontvangenl
o Een historisch kosten overzicht met gemaakte {rente-)kosten i,v.m. het rentebeleid van

de AFM in het verleden, en

o Het onderliggende document en beleidspaper rhet betrekking tot de treasury activite¡ten
van de AFM op basis waarvan deze beslissingen genomen worden.

¡l*!i**
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Geachtel¡!

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna 'AFM') vooniet u van advies over de tarieven
voor de heffingen van het doorlopend toezicht 2015 ftiema 'tarieven 2015') voor het AFM toezicht, In dit advies
komen devolgende onderwerpen aan de orde:

1. Gehanteerde bij de markt in rekening te brengen bedragen;
2. Gehanteerde uitgangspunten bii de tariefberekening;
3. Consultatie van de voorgestelde tarieven bij vertegenwoordigende organisafies;
4. Voorgestelde tarieven;
5. Planning.

1. Geh¡nteerde bij de markt in rekening te brengen bedragen
Het aan de markt door te berekenen bedrag 2015 van € 75,2 miljoen is als volgt opgebouwd þedragen in miljoen):

Jaar
Begrote lasten

B egrote opbrengslen eenmalige toezichthandelingen
OverheidsbijdraCe WÍl
Bëgrote lasten BES

Door te berekenen bedrag op basis van de begroting
Exploilatieresultøat voorgaand jaar (/- : overschot)

Totaal 'doorlopend toezicht' voor rekening markt

Stichting Auloriieil Financiële Markteri

Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 4 I 207759

Kenlnerkvandezcbrief: 

-

Bezoetadres Vijzelgracht 50

Postbus I ¡ 723 . I00l GS A¡nslerdarn

Telefoon +3 I i0)20-7972000 . Fax +3 I (0)20-?9?3800 . www-afm.nt

2015

€,81,2
-/- € 7,1

€ 4,0

-/-€ 0.3

-/- € 7.4

€ 7g,g

-/- € 4.6

e75.2

2X14

€ 94,3

-/- € 8,0

-/- € 20,2

-/- € 0,4

-/- € 28.6

€ 55,71

+€ 4,t
€ 51.?

De tarieven 2015 zijn conform de \ilet bekostiging financieel toezicht ('ü¿bft) berekend op basis van de begroting
2015 onder affrek van het exploitatieoverschot 2A14. Dit bedrag (ad. €,75,2 mln.) is vervolgens op basis van de

¡ Door afrondingcn ontstaan vcrschillen. Deze kunnc¡r zich in dit dscumcnt en de bijlagen op mccrdere plaa6en voodoen.
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procentuele aandelen, zoals deze zijn opgenomen in bijlage II van de Wbft, verdeeld over de
I 6 toezichtcategorieðh.

In bijlage A presenûeren wij de voorgestelde ta¡ieven 2015, inclusief een vergelijking met de vastgestelde tarievcn
2014. In bijlage B zijn per toÊzichtcategorie de effecten we€rgegeven van het tariefuoorstel op ondemerningen van
verschillende omvang. In bijlage C staan de door te berekenen bedragen aan de ma¡kt 2015 en 2Al4 per

toezichtcategorie vermeld.

De gemiddelde procentuele stijging van het door te berekenen bedrag is 45o/o. Dit is vooral een gevolg van de
wegvallende overheidsbijdrage. De stijging van het door te berekenen bcdrag op het niveau van individuele
toezichtcategorieen venchilt van dit gemiddelde percentage. Een overzicht hisn/an is opgenomen in bijlage C
kolom c en d van dit documenl De oorzaken van deze verschillen zijn op hoofdlijnen:

r Het wegvallen van de overheidsbijdrage wordt verrekend op basis van de omvang van de

overheidsbijdrage die de overheid in het verleden betaalde voor de toezichtkostel: van een

toeziohtcategorie. Dit was voor iedere toezichtcategorie verschillend en is via aanpassing van de

procentuele aandelen verwerkt in de Wbft 2015.
r De aanpassing v¿n de overheidsbijdrage is tevens aanleiding geweest om te bezien of het procentuele

aandeel dat een toezichtcategorie bijdraagt âan de toezichtkosten nog in overeenstemming was met de
loezichtinspanning, Dit hee* geleid tot een aantal aanpassingen die in de Wijzigingswet rtrbft 2015 zijn
verwerkt.

2. Gehanteerde uitgangspunten bij de t¡rÍefberekening
Voor de tariefberekening zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn toegepast bij de inwerkingtreding van
de 1Vbft per 2013 en de vaststelling van de tariwen voorhet doorlopend toezicht 2014.Dern uitgangspunten zijn
opgenomen in bijlage D bij deze brief.

Op één punt ie afgeweken van deze uitgangspunten. Dit beheft punt 9 van de technische uitgangspunten; de
jaarlijkse tarieven worden evenredig aangepast als gevolg van mutaties in (a) de door te berekenen be&ageno

þ) de populatie en (c) de maatstafuaarden. De afuijking volgt uit de wens van de Tweede Kamer aan u om de

kleine ondernemingen te ontzien bij de vaststelling van de tarieven. Hierbij werd vooral gedoeld op de kleinere
adviseurs en bemiddelaars. U heeft deze wens ondersteund, maar daarb{j wel gesteld dat kleinere ondrnemingen
niet geheel hoeven te worden ontzien en ook dienen bij te dragen aan de gevolgen van het wegvallen van de

overheidsbijdrage. De AFM heeft hieraan inwlling gegeven door de basishefüng van alle toezichlcategorieën
(indien relevant) te verhogen met de helfr van de procenruele stijging van het door te berekenen bedrag van de

beûeffende toezichtcategorie. Dus als het door te berekenen bedrag van een toezichtcategorie stijgt met 50% dan

stijgt het basisbedrag met 25Vo.2 Het resterËnde deel is evenredig verdeeld over de variabele bijdrage op basis van
de maatstafrvaarde. Hiermee worden de kleine(re) instellingen deels ontzien.

2 Zie hiervoor ook bijlage C kolom g en h.
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Voor twee toezichtcategorieën geldt dat zij geen basisbedrag kennen, te weten de toezichtcategorieön

'afi¡¡ikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen' en 'beleggingsondernøningen niet
voor eigen rekening'.

Ðe categorie 'afi¡¡ikkelondernaningen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen' heeft zogenaamde
schijûarieven. Voor deze categorie stellan wij voor de verhouding van de tarieven van de verschillende schijven
aan te pass€n zodat ook hier de kleinere ondememingen deels worden ontzien.

De bíjdrage in de toezichtkosten voor 'beleggingsondernerningen niet voor eigen rekening' wordt bepaald op basis
van de vergrrnningtypen3 (88% van het door te berekenen bedrag) wâarover een beleggingsondememing beschikt
en het aantal effecten¡ekeningen {12% van het door te berekenen bedrag) waarover het beheer wordt gevoerd.
Voor deze categode stellen wij voor tarieven voor de vergunningrypen 5% minder te verhogen dan als de stijging
van de tarieven voor de vøgunninglypen en effectenrekeningen gelijk zou zijn gehouden, Hierdoor stijgen de
tarieven voor de vergunningfypen niet met 120% maar met I 15%. Dit leidt tot een tarießverhoging van de
effectenrekeningen vân 155% in plaats van 120%. Híerdoor gaan beleggingsondemøningen met veel
effectenrekeningen relatief meer betalen, De mogelijhleden om de tarieven voor de vergunningt¡'pen nog mesr te
verlagen, zijn beperkt omdat 88% van de heffingen gegenereerd wordt op basis van de vergunningtypen. Een
grotere verlaging dan voorgesteld, zou betekenen dat de heffingen voor beleggingsondememingen met veel
effectenrekeningen te fors stijgen. Voor de exacte effocten wordt verwezen naar bijlage B. Overigens geldt voor
de 'beleggingsondememingen niet voor eigen rekening' dat voorgesteld is deze categorie vanaf 2016 samen te
voegen met de categorie 'beleggingsinstellingen en aanbieders van beleggingsobjecten'.

Ten aanzier¡ van de opbouw van de staffels en bandbreedtes zijn geen wijzigingen doorgevoerd,

3. Consultatie van tarleven bij vertegenwoordigende organisaties

De tarieven 2015 zijn geconsulteerd bij de representatieve vertegenwoordiging van de onder toezicht staande

ondernemingen, te weten de vertegcnwoordigende organisaties die zitting hebben in het adviserend panel. Een
klein aantal van de onder toezicht staande ondernetningen is niet in het adviserend panel v€rt€genwoordigd en

beschikt ook niet anderszin¡ ov€r een branche v€rtÊg€ff¡/oordigende organisatie, De AFM is van oordeel dat de
vertegenì¡/oordigende organisaties in het adviserend panel een dermate breed spechrm van de onder toezicht
staande ondernerningen vert€g€ililoordigerr dat er daardoor een goed beeld ontstaat van de mening van de

financiele sector ov€f, de voorgestelde tarieven.

Bij vijf toezichtcategorieën worden de voorgestelde tarieven, mede op basis van de consultatie en nieuwe
inzichten, licht aangepast ten opzichte van de geconsulteerde tarieven. Voor de toezichùcategorieën

'afi¡¿ikkelondemerningen, betaalinetellingen en elektronischgeldinstellingen' en 'beleggingsondememingen niet
voor eigen rekening' geldt dat zij geen basisheffing kennen en daarom was oorspronkelijk voorgesteld de tarieven
evenredig te verhogen. Naar aar¡leiding van de reacties op de consultatie stellen wij voor om ook hier, voor zover
mogelijk, de Heinere ondememingen te ontzier¡. Voor de'banken en clearinginstellingen', 'verzekeraars -

3 Belcggingsondernemingen niet voor cigen rekening kennen zes vcrgunnirgtlpen zoals vemrogensbeheer,
beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders.
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schade', overzekeraars - leven' en 'verzekeraars * zorg' zijn in de tijd van de consultatie de werkelüke
maatslafrvaarden wsarop de heffing 2015 wordl gebaseerd van DNB ontvangen. Deze maatstafwaarden wijken
beperkt af van de waa¡den wâannee de geconsulteerde tarieven zijn berekend, In het consultatiedooument rüas

reeds opgenomen dat deze aanpassing aan de meest rec€f¡te informatie nog zou worden doorgevoerd.

De AFM heefl reacties ontvången van

-. 

onderstaand üeft u de reac¡ies in samengevatte vorm aan. De volledige
reacties zijn opgenomen in bijlage E.

â..-
IDkan zich vinden in het onuien van de kleine ondernemingen, ondanks her feit dat er nog steeds

sprake is van degressivitcit in de tariefseuctuur. Hierdoor betalen kleine adviseurs en bemiddelaars per fte
nog steeds meer dan de grote ondernaningen. Bij de komende evaluatie van de Wbft zalaar
inbreng op dit punt geven. Ten aanzien van de kostenstijgingen constateerlldat regulatoire en
toezichtkosten doorberekend moeten worden aan de klanten sn dat dit niet primair in het belang van de
klant is. Ten aanzien van de kosten van beleidsontwikkeling isOvan mening dat dit bij het ministerie
en de seclor hoofi en dat de AFM zich zou moeteri concentrcren op haar toezichttaken. Dit is zeker het
geval nu de overheidsbijdrage wegvalt en de hogere koste¡r ook van invloed zullen zijn op de

toegankelijl:heid van advies.

b- -rD
-D 

begrijpt dat een deel van de kosten, mede ontstaan door het wegvallen van dc overheidsbijdrage,
doorberekend wordt aan de toezichtcategorie 'Financiële Infrastructuur' maar mist de onderbouwing van
de verdeling van de toezichtkosten met andere toezichtcategorieën. Dit ook in relatie met de €ffectiviteit,
efficiëntie, reikwijdte en aanpak van het toezicht, Tevens constateert r(Ilat de kosten voor
marktexploitanten in Nederland hoog zijn in relatie tot andere land€tl waar (IDactief is. Ten slotte
levert l¡ graag €en bijdrage aan de evaluatie van de Wbft in 2016.

c.
(Dvindt het telEurstellend dat de belangrijkste doelstelling van de Wbff, te weten stabiele heffingen,
rnet dit tariefvoorstel voor de tweede maal niet wordt gerealiseerd. Teveîs is zij van mening dat grote
partijen al genoeg bijdragen en dat kleine ondememingen niet verder hoeven te worden ontzie,lr. Zij steunt
het initiële voorstel voor de beleggingsondernemingen om de tarieven evenredig te laten stijgen. Verder
wijst J op de kwetsbaarheid van het systeem indien grote partijen die een relatief groot deel van de
kosten dragen zouden wegvallen. Ten aanzien van de beleggingsinstellingen constateert(flat het
effest van het voorstel voor de beleggingsinstellingen om het basisbedrag minder te laten stijgen dermate
klein is dat zij ondanks de vorenstaande principiële bezwaren tegen het ontzien van de kleine
beleggingsinstellingen, instemt mct het t¿riefuoorstel.

f¡e lDheeft geen grote bezwaren tegen het tariefuoorstel. Wel uit dOhaar zorgen over de stügrng
van de toezichtkosten voor de banken en pleit zij voor continu aandasht voor efficiëntie.

e.-
D_shetnieteefismetdeaanzierrlijkestijgingvandetarjevendoorhetwegval1ørvan
de overheidsbtjdrage.Tegelijkertijd ziazij echter geen mogelijkheden om deze stijgingen nog te

d.
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voorkomsn, omdat de pademenþire besluiworrring ten aanzien van het wegvallen van de
overheidsbiidrasë reeds heefr plaatsgevonden.

c.

Her-pleit ervoor om ook de kleine rærzekemars Îe onlzien, Daarnaast stelt de-ast dat vooral als
gevolg van de aßplitsing van de zorgvennkeraars de stijging van de heffingen oplociþ tot een

verviervoudiging voor schadeverzekeraars teruijl de heffrng voor zorgverzekeraars daalt met een factor
negen. Hettl pleit voor een geleidelijke invoering van de afspliæing over een periode van bijvoorbeeld
vijfjaar.

. G stelt vragen over de wijze waarop de procenhrele aandelen in de Wbft tot stand zijn gekomen

En lvaarom het procentueel aandsel voor de categorie 'beleggingsondememingen niet voor eigen
rekerting' is gestegømet33Yo.llDstelt tevens dat binne,n de categorie 'beleggingsondernemingen
niçt voor eigen rekening' veel MKB ondernerningen vallen die net als bij de 'adviseurs en bemiddelaars'
zouden moeten worden ontzien. Verder wil het lI graag overleg over de tariefstructuur voor 2016 als

de categorieËn 'beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening' en de'beleggingsinstellingen en

aanbieders van beleggingsobjecten' worden samengevoegd.

t 

- 

verzoekt om de vergunningt¡pen, die een heflingsmaatstaf zijn, te kwalificeren als een

basisbedrag sn deze minder te laten stijgen.

Na de sluitingstijd van de eonsultatie en besluitvorming over dit advies in het bertuur van de AFM is nog een

reactie binnengekomen van Deze reactie bekeft geen voorstel tot aanpassing

van de tarievcn maar opmerkingen over het bekostigingssysteem. Bij een tijdige ¡eactie zou deze dan ook geen

aanleiding zijn geweest tot e€n ûnder advies dan het ondahavige.

De volledige rcacties op de consultatie vindt u in b{ilage E.

Reactie AFM op de consultatie
De AFM zal op elke reactie individueel reageren. Deze reactie is in lijn met onderstaande samenvattende
antwoorden,

De AFM constateert dat er in algemene zin bezwaren bestaan tegen de hogere heftingen als gevolg van het
wegvallen van de ove¡heidsbijdrage. Dit beheft eçn besluit van de wetgever, een 'fait acccompli'. De AFM
ondersteunt de opmerkingen van enkele vertegenu'oordigende organisaties ten aanzien van blíjvende aandacht

voor efficiënte en effectieve uiwoering van het toezicht, dit heeft grote aandacht binnen de AFM. Voor zover het
de opmerkingen over dc bçerking tot de in de wet opgedragen taken betrefl, is het van belung te onderkennen dat
de toezichfwetgeving open normen bevat die nadere invulling en duiding vereisen. Tevens is het aan de AFM om
nieuwe ontwikkelingen op de financiële marktefl nauwgezet te volger¡ hierop een toezichtvisie te onfwikkelen,
desgewenst te acter€ri en hierover voor wat beFefr het toezicht te adviseren richting de overheid en te sonsulteren

met marktpartijen. Overigene voert de AFM hierover periodiek overleg in tret advisercnd panel.

De AFM mgrkt tevens op dat erbredc steun bestaat voorhet ontzien van de kleine ondememingen, In dit licht
wordt ook voldaan a¿n het verzosk van hetlDm de kleine schadeverzekeraars te ontzien. I¡ het tariefuoomtel

f.
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is opgenomen dat de heffing voor de kleine schadeverzekeraars stijgt me¡ 42o/o in relatie tot e€n verviervoudiging
voor de gfootste schadeverzekeraars. Voor zover het de wens van de om de tariefsverhoging voor de

schadeverzekeraars betrefl, als gevolg van de afsplitsing van de zorgverzekeraars, geleidelijk over vijfjaar in te
voeren, heeft dit uitdrukkel{ik niet de voorkeur van de A-FM omdat dit een jaarlijkse aanpassing van de

procentuele aandelen in bijlage lI van de Wbft vereist. Ten aanzien van het verzoek van J om de kleinere
beleggingsondernemingen te ontzien, stelt de AFM voor om hieraan tegemoet te komen. In añrijking van de
geconsulteerde tarieven, stellen wij voor om de tarieven voor de vergunningtypen minder te verhogen en de
tarieven voor de effectenrekeningen rneer te laten stijgen. Voor het exacte voorstel wordt verwezen naar de

toelichting op in onderdeel 2, óe derde alinea van pagina 3 van deze brief.

D- ¡telt technische lragen over de werking van het hefüngensyst€em en de oorzaak van verschill€n in de

stijgingen van de tarieven tussen de verschillende toezichtcategorieen. Deze betreffen voor eÊn deel opmerkingen
over de hoogte van de procentuele aandelen die vastgelegd zijn in de Wbft en als zodanig geen ondenrerp van de

consultatie lüaren. De AFM zal de wagen van de]beantwoorden in samenhang met de noodzakelijk nieuwe
tariefsfir¡ctuur vanaf20l6 als gevolg van het voorstel tot samenvoeging van de categorieën

'beleggingsondememinge[ niet voor eigen rekening' en de'beleggingsinstellingen en aanbieders van
beleggingsobjecten'.

De verlegenwoordigende organisaties worden graag nauw betrokken bij de evaluatie van de Wbft per 2018. Het
gaat dan vooral over het opnieuw vaststellen van de procentuele aandele,n per categorie, de opbouw van de staffels
en de mate van degressiviteit van de tarieven. Vanzelßprekend ondersteunt de AFM deze wens waarbij we ons

kunnen voorstellen dat het ministerie in 2016 woegtljdig start met deze evalu¿tie, zodat er ruimte is voor overleg
met de vertegenwoordigeirde organisaties,

4. Voorgestcldetarieven
Tarieven 20 I 5 per toezichtcategorie
Ecn sverzicht van de voorgestelde tarieven 2015 vindt u in bijlage A bij deze brief,

De tarieve¡r zijn berekend op basis van de door te berekenen bedragen en uitgangspunten zoals opgenomen in de

bijlage C en D, Daarnaast hebben verschillen in de omvang van de populatie en maatstaven invloed op de tarieven.
De omvang hien¡an ve¡schilt per toezichtcategorie en speelt jaarldks. De tarieven zijn berekend op basis van de
gegevens zoals deze in maarVapril 2015 bij de AFM bekend waren.

Voor twee toezichtcategorieih zijn wijzigingen in de Wbû vanaf 2015 van invloed op de tarieven.
r Schadeverzekeraarsenzorgverzekeraars

Tot 2015 waren schadeverzekeraars en zorgverzekeraån¡ sarnen één toezichtcategorie; 'verzekeraars,
schade'. Vanaf2015 zijn dit twee âparte toezichtcategorieðn omdat het toezicht op zorgverzekeraars door
de AFM relatief bçerkt is en vooral wordtuitgeoefend door de NederlandseZorgAutoriteit. De
zorgverzekeraars leverden door hun hoge maatstafrvaarde Bruto Premie Inkomsten tot 2015 een

disproportionele bijdrage aan de bekostiging van het toezicht op de schadeverzekeraars. Gevolg van de
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5. Planning
De vaststellingsregeling tarieven 2015 rWbfi dienf vastgesteld te worden voor I juni 2015. DeAFM stelt het op
prijs indien u zoals te doen gebruikelijk, de vaststellingregeling en de toelichling voorafgaand aan de vaststelling
en publicatie eerst in concept aan de AFM zendt. Dit geeft ons de mogelijkheid eventuele laatste technische

bijstellingen of omissies met medewerkers van uw departement te kunnen delen en te kunnen verwerken, lVij zijn
uiteraard bereid u een nadere toeliclrting te gev€n op de voorgestelde Tarieven 2015 en de effecten op de diverse
toezichtcategorieën.

Voor wagen over de totstandkoming van de tarieven kunt u contact doen latm opnemen met de heerf
It.tefoonnummer-

a

Bijlagen

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

Bijlage D

Bijlage E
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splitsing is dat de heffing voor schadeverzekeraa¡s in 2015 stijgt variërendvan 45o1o tot een

verviervoudiging.
Beleggingsinstellingen

Als gevolg van de AIFMD is de populatie van de beleggingsinstellingen sterk gewijzigd en zijn alle
maatstafwaarden van de beheerde fondsen nog niet bekend. Daarnaast zijn er nu nog âanvrâgen voof een

AIFMD vergunning in behandeling waarvtn niet exact is aan te geverr wånneer hierover een besluit wordt
genomcn. De tariefberekening is om deze reden deels gebaseerd op aannamÊs.

: Over¿icht voorgestelde tarieven 2015 voor doorlopend toezicht per toezichtcategorie

: Resultaten tariefuoorstel op individuele ondernemingen

: Door te berekenen bedragen aan de markt 201 5 en 2Al4 per toezichtcategorie

: Uitgangspunten tariefberekening

: Reactíes consultatie voorgestelde tarieven 2015

Hoogachtend,

Voorzifter van het bestuur
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>1ü mln,: 2.078

r 20 mln,:8.587

NOOB

Advlrasr¡ rn bañldd€l¡¡F lulþtlmc squmlont
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Consequenties tarlefvoorstel 2015 op instelllngsn¡veau

f{r, Cãtetorie
t Aanbieders van krediet
2 Accou ntantsorsa n¡saties

3 Adviseurs en be¡niddelaars
4 Afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

5 Banken en clearinginstellingen
6 Beleggings¡nstellingen en aanbieders van beleegingsobiecten
7 Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening, exclusief exploitarrten van een MTF

I Eelegs¡nssondernemingen voor eiRen rekening

o
cç r¡t/g,le te g e n portíle n -
occn voorheellen, go0ulatle ae kle¡n

10 Éffectenuitgevende instellingen: markt
11 Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving

t2
Flitanctële:itÚ¡g¡¡f;¡uauur:' mar*larrploltanten en etqlonanten van een û/flf .
geen voorbeeldcn, populøth te kleln

13 Pensioenfondsen en prem ¡e pensioeninstelllngen

14 Venekeraars: leven- en pensioen

15 Venekeraars: schade

16 Venekeraars: zorg
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c 2015 tov 2Al4

¡ Voor deze toezichtcategorie geldt geen basisbedrag mai¡r heeft heffingsschijven. Het tarief voor de laagste
schijf is verlaagd mef 23Tø. Het tarief vande middelste schijf is verhoogd met46o^envan de hogere schijven
metme€r dân46%.
2 Voor deze toezichtcategorie geldt geen basisbedrag mâar heeft heffingen op basis van de vergunningtypen en
aantal effecteruekeningen, D€ tarieveû voor de vergunningtypen zijn 5% minder verhoogt dan de stijging van de
heffingen bij een evenredige verhoging van de taricven. De tarieven voor de cffectenrekeningen zijn iets extra
verhoogd.
3 De 'vcrzekeraars, zorg' is een nieu$te toezicbtoategorie en behoorden tot 2015 tot de categorie 'verzekeraars,
schade'. De tarieven voor de 'verzekeraars, zorg' zuiten als gevolg hiervan dalen. De reden van de scheiding is
dat de toezichti¡spanning vaa de AFM voor de 'verzekeraars, zorg' beperkt is.

Overzicht te heffen bedragen 2015 en
2At4

t b c d e f s h

Toezichtcategorle Door t€
bereker¡cn

2015

Doorrc
børke¡ren

2014

Overheids-
bijdmge

Wijziging
pmcentucel

aandeel

Eegrotin
c

Exploi-
latic
20t4

Stijging
bijdrage

Stijging
basis-
bodras

Aanbicders van kediet t,7 1,3 34o/o -12% 7o/o -t% 28o/o 14e.

Aecountantsorganis¿ties 7,7 5,7 37% '6o/a 7% -t% 37o/s t8%

Adviseurs en bemiddelaars 15,9 10,5 42% 5o/o 7o/o -lo/o 53s/o 260/o

Añrikkelondememingen, betaalinstellin gen
en electronisch eeldinstellinsen

0,1 0,1 40o/o Oo/o 7% -loÁ 460/o 23Vol

Banken en clearínginstellingen t 3,8 8,é 44yo l2o/o 7% -t% 620/¿ 3lî/o

Beleggingsinstell ingerr en
belegginssobiectefl

8,0 6,4 33Yo -l4o/o 7% -t% 25% l2o/o

Beleggingsondernemingen niet voor eigen
rekeníng excl. MTF 3,0 1,6 55% 33e/o 7o/a -t% 94% nvt2

Beleggingsondememingen voor eigen
rpkening 0,3 0,2 4ûo/o 0% 7% -t% 460/o 23%

Centrale Tegenpart¡j€n 0,2 02 24o/o -33t/ø 7% -t% -36/o -2%

Effectenuitgcvende instellìngen: Markt 6,1 2,5 70% 6s% 7% -l% l4lyo 70o/o

Effectenuitgevende instellingen :
ysrsl¡ggevin! 5,4 4,4 33o/o -t4% 7o/o -lo/o 2s% l2o/o

Financiële inûastructuur,
marktexDlo¡tånten. MTF 1,7 t,0 460/o l5o/o 7% -lo/o 67o/o 33%

Per¡sioenfondsen en
premieDensioeninstellineen 2,6 2,t 33% -lSo/o 7% -1% 24% t2%

Vetzekeraars, leven en pensioen 6,4 6r3 26o/o -30% 1% -t% 2.$/u 1%

Verzekeraars, schade 2,t I,t 52% 21o/o 7% -lolo 8s% 42o/s

Verzekeraars, zorg! 0,1 0 f¡vt nvt 7% -1% nvt nvt

Totaal 7s2 5¡.9 19% 0% 7% -lo/o 45o/o nvt



Bijlage D uitgangspunten tariefberekening doorlopefld toezicht AFM

Algernene uitgangspunt€n berekening tarieven doorlopend toezicht

l. ProJìjt- en draagltrøchtbeginsel.
Als leidend uitgangspunt geldt een combinatie yan het profijt- en draagkrachtbeginsel. Het
profijtbeginsel houdt in dat degenen die meer profiteren van het toezicht, daar ook meer voor
betalen. Het draagkrachtbeginsel houdt in dat de 'zwaarst€ lasten op de sterkste schouder n¡sfen'.
De aanname hierbij is dat er een relatie bestaat tussen de omvang van de instelling, uitgedrukt in
haa¡ maatstafi¡¡aarde, en het genoten prof{t. Daarnaast zegt de hoogte van de maatstafivaarde ook
iets over de draagkracht van een ondernuning;

2. Degressivileit.

Er wordt om de volgende redenen degressiviteit toegepast in de tariefstructuren:

i. Een strikte toepassing van het profijt- en draagkrachtbeginsel impliceert line¿ire tot
zelfs progressicve tariwen. BÛ een sfikte toepassing ontbreeh een directe relatie
tussen de hoogte van bijdrage en de werkelijk geleverde toezichtínspanning;

ii. De overgangsverschillen die voortvloeien uit de oude en nieuwe structuur worden in
ogenschouw genomen door middel van het hanteren van eËu degressieve
staffelstructuur.

3, Eenvoudige en overzichtelijke taríefstructuren en coraistentie in de onderlinge tariefstrucuren,
Er is tussen de AFM toezichtcategorieën zo veel mogelijk gestreefd naar consistentie in de
tarießtrucfuur.

4. Consistentíe in de taríefstructuren þandbreedten en møte van degressiviteit) en maaßtaven van
categorieän díe zowel onder gedrøgs øls prudenlíeel toezichl staan,
De tariefstructuur van de primaire loezichthouder is in principe leidend, tenzij er valide
argumcnten zijn om hiervan af te wijken;

5. Geen belemmering van de taegang tot de markt door het basisørtef,
Hiertoe geldt een maximale opbrengst uit het basistarief van2}Yovan het door te berekenen bedrag
van eerl categorie onder de voonvaarde dat de laagste bi¡ldrage wordt vastgesteld op € 500 op
jaarbasis. Dit laatste geldt uitsluitend voor adviseurs en bemiddelaars iffåarvoor geldt dat het
adviserpn en bemiddelen slechts een kleine deelactiviteit van dç ondernerning is;

6. Consultatie met de branche"

AIle tariefstructuren worden voor de periode van vijfjaar eenmalig geconsulteerd met
vertegeililoordigende branche- of vakorganisaties.

Technische uitgangspunten:

1. Basisbedragenstalfels
De târiefsh¡ctuur wordt gevormd door een basisbedrag in de eerste staffel gevolgd door maxirnaai
vier degressieve staffels (zie ook algemeen uitgangspunt 'degressiviteit'). De tarievan zijn
cumulatief, met andere woorden de opbrengst pel staffel worden opgeteld;

2. Uitsluítendbøskbedrag
In een uitzonderingsgeval kan alleen een basisbedrag in de eerste staffel vastgesteld worden. Dit is
het geval indien de heffing zoals berekend onder de in punt 8 besch¡even tariefstructuur in het
geheel niet aansluit bü het genoten profijt en de geleverde toezichtinspanning. Voorwaa¡de is dat
het deel van de populatie op wie deze betrekking heefr, expliciet definieerbaar is. Qit laat onveflet



dat aan een individuele instelling alleen de basisbedrag kan worden opgelegd als de
heffingsmaatstaf 0 is;

3. Aftopping bgdrage in de toezichtkosten

Er wordt geen aftopping in de hoogste staffel toeg€,past;

4. Rekeneenheid

Ðe rekeneenheid die toegepast wordt bij het berekenen van het variabele gedeelte van de bijdrage
in de toezichtkosten is 'per l' bij aantallcn of 'per 1 miljoen' indien de maatstaf in euro is
uitgedrukt. Indien de maatstaf een gedeelte van de rekeneenheid is dan wordt de bijdrage in de
toæichtkosten evenredig met dit gedeelte be¡ekend;

5. lfrondíngen
Het basisbedrag wordt afgerond op tientallen, de staffeltarieven worden maximaal afgerond op
trree decimalen;

ó, Nauwkeurigheid caleulatíe

De maximale marge tussen het te door te berekenen bedrag van een betreffende categorie en de
voorcalculatorische verwachte opbrengst is 1%, Ðit percentage geldt na een eventuele aanname

bereffende de ven¡vachte ontwikkeling van (a) de populatie edof (b) de maatstafrraarden;

7, Afrondíngbþ'drage in de toezichtlcosten

Er vindt geen afronding naar boven meer plaats van de rnaatstafrvaarde, mÊt anderc woorden geen

toevoeging meer 'per € XXX of eçn gedeelte daanran';

8. Pro rata bijdroge in de toezichstkosten

De bijdrage in de toezichtkosten voor organisaties die slechts een gedeelte van hetjaar onder het
toezicht van de AFM staan wordt berekend op basis van het werkelijk aantal dagen dat de
organisatie ondcr het toezicht van de AFM heeft gestaan, Dit geldt ook voorhet basisbedrag.

9. Evenredige aanpassìng van de jaarlíjkse tarieven.

Na de initièle vaststelling van de tarieven in 2013 worden de jaarlijkse tarieven evenredig
aang€past als gevolg van mutaties in (a) de door te berekenen bedragen, (b) de populatie en (c) de
maatstafivaarden.



Geachte heel

Graag geven wiJ u een reactie op de consultat¡e tarieven doorlopende toezicht 2015.
ln het kader van de consultatie legt de AFM voor om kleine ondernemingen te ontzien ten opzichte
van grote ondernemingen. ln verband met het vervallen van de overheidsbijdrage is hier afgeweken
van voorgaande jaren bij de aanpassing van de tarieven . Wij kunnen ons vinden Ín het ontzien van
kleine ondernemingen,

Dat neemt niet weg dat in het huidige tarievenstelsel nog steeds sprake is van degressivíteit,
waardoor de kleine part¡jen relatief meer bijdragen dan grotere partijen. Dat is ondenrt¡erp van de
tariefstructuur zelf. De tariefstructuur komt opnieuw aan de orde bij de komende evaluatie van de
Wet bekostiging fìnancieeltoezicht. W'rj zullen op dat rnoment onze inbreng hierop B€ven.

Wij constateren dat de stiJging van de tarieven voor de categorle adviseurs en bemíddelaars
bu¡teñproportioneel is. 8ij de parlementaíre behandeling van het verval van de overheidsbijdrage ¡n
het kader van de aanpassing van de Wet bekostiging financieel toezicht hebben wij vorig jaar al
aangegeven dat de klant de dupe i: van deze stijging van toezichtskosten. De branche heeft te maken
met toenernende regeldruk en bijkomende administratieve lasten. De verhoging van tarieven komt
daar bij en zal leiden tot prijsverhoging van het advies. Daarmee wordt de toegang tot advies verder
bemoeilijkt. Dat is niet ¡n het belang van de klant.

Behalve ¡n toe¿ichtstaken die voortvloeien uit de wet, constateren wü dat door de AFM in
toenemende mate capaciteit wordt gestoken in beleidsontwikkeling die bij de wetgever of de sector
zelf thuis hoorf zal de inzet van de AFM kritisch blíjven volgen, omdat wi.ivinden dat de AFM
zich zou moeten concentreren op haartoezichtstaken. Juist nu de overheid niet rneer bijdraagt aan
de kosten en hoge toezichtkosten direct van invloed zljn op de toegankelijkheid van advies. Wij
vinden datdeAFM ¿ich rneerdan nu moet in¿etten op het beheersen van de kosten van
toezicht.

Met vriendel'rjke groet,

Bestu u rssec retarislBeleidsadviseur

¡

Aanwezig: ma t/m do

Indlen s dlt bedcht abusleve¡Uk heefr ontvrngen, verzoeken wlJ u v¡lendel¡lk ons daðrvðn te bertchten ên h€t berlcht têrug te e-
mallen aan de af¿ender,
\íU maken ü erop sttent dat elke verspreldlng, vermenlgwldlglng, gebrulk, of openbaarmðklng aan delden van de hhoud van
abuslevcluk verzonden berlchten strlkt verboden Is.
Aan dc lnformatle ln dft b€riút kunnen geen rechten worden ontlêend ¡n geval de lnhoud door derden ls Eew¡dgd, of lndlen er
als gêvolg vãn tedìnlsch€ stoñngen of menseluke vefg¡sslngen onjulsthêden ln ståån.



Aanvulleden reactie vrn dinsdag 28 april ?015

I
Biigaand voorstel voor de heffingen voor AlFs en UCITS is aanvullend op hetgeen wilvorige
week al op reageerden. Het onüiën van de kleine partijen worrjt door de AFF,I zeer zuinigjes
toetepast: de drie laagste heffingscategorieën {tot I mrd AuM} kriigen een 'korring'van 89
tot 1470 euro). De hoogste categorieên gaan daardoor maximaal 10.000 euro meer betalen
op een rekening van een half milioen {AuM > 500 mrd),
lk stef voor da¡ wij de AFM mededelen geen aanvulling te hebben op onze eerder tegeven
reactíe.

Vriendeliike groet / kind regards

(switchea to GSM automatically when necessary)

website

Beste!

Onze reactie op de consultat¡e is als volgu

i-merkt op dat de Wet bekostiging financieel toezicht uir 2012 is bedoeld om de
voorsPelbaarheid van de rekeníng van de toezichthouders voor de financiéle ondernemingen
te stabiliseren, zodat deze beter in te begroten zijn voor de financiéle ondernemingen.
llstelt ook vast dat het desondanks thans voor de tweede maal in rwee jaar is, dat de
AFM wijzigingen in de tariefstellingen voorstelt. Dat is teleurstellend, omdat hlermee een
belangrijke doelstelling van de wet niet wordt gehaald.

Tenslotæ stelt-vast dåt het vele malen eerder is voorgekomen dat de tarieven zijn
gewijzigd in het voordeel van kleinere ondernemingen binnen een 'silo'. Þaarorn zijn wii van
mening dat aan het nu in de wet vastgelegde principe dat grotere Þartiien meer
toezichtlasten dragen dan kleinere instellingen, reeds is voldaan.e tekent daarbiiaan
dat in de vermogensbeheersector kleinere ondernerningen niet evenredig minder
toezíchaandacht opeisen, en daarorn de toezichtkosten redeliikerwiize niet relkenmale meer
op de schouders van de grotere partijen rnoet worden gelegd.

Thans wordt voorgesteld om kleinere ondernerningen verder te ontzien op grond van een
velzoek van de Tweede Kamer.e betreurt het dat dit is toegezegd zonder acht te
slaan op diverse maatregelen die in het verleden reeds zijn tenomen om kleinere
ondernemers te ontz¡en.



Daaron steu¡ìtil¡et vqorstelvan de AFI'4 ten aanzien van beleggingsondernemingen,
omdat door her ontbreken van een basisheffing de stilging van de kosten van 94%
proportioneel voor iedereen gelijk is.

Het voorstel ¡nzake de tarieven voor beleggrngsinsrellingen en ICBFs heeftJpas
afgelopen maandag 20 aprÍl ontvangen. Wii zullen de deadline van 27 april {Koningsdag) voor
eên reacüe vermoedelijk niet halen, Wij zullen ons best doen om kort na de door u gestelde
deadline alsnog te reageren.
Echter, op voorhand merkt al over de consultatie door de AFM van de tarieven voor
beleggingsinstellingen en ICBËs voor ?01 5 wel op dat, naar mate minder grote instellingen
een groter deelvan de toezichtkosten moetên dragen, de kostenverdeling kwesbaarder
wordt voor veranderingen in de populatie. Dan wordt een kleiner deelvan de
gebudge*eerde opbrengst door een kleiner deelvan de populatie opgebracht. Significante
veranderingen in de populatie zijn in het verleden vaker voor gekomen bij
beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen en ICBEs dan biiandere typen
in*ellíngen, zodat deze overweging hier een belangrijkere rol zou moeren spelen dan bii
andere silos.

Vriendelijke groer / kind regards

(switches ro GS|4 automatlcally when necessary)

wahrita'r
ÞrotÌo4rs úe colrecttve imertsts ofossat m onogen otú btvestnem firm¡, çp¿rqg¡4 s¡

ood fron úe Duth mot*et þtocc - ôotj, t r¿tc,n aß<t prargn pøtiæ (*ntrøl ø dtrr is ttre promotlon of on oÞ&not btt tt]ElÄ diøae þr os.rtr
morcganea frmt ín tl¡e Neüer,aads A level þblhlg W for fræ wpþly of hw]sunent prody ^*! dsset mdnqrrneff scnrces wiúin ihe ûmpcdn
lJnin ødd o broøóening of thc mo*et þr hrænmcnt proðucts are t!æ motn sìãnllllg þotngllrcpæ.errl, oíer 95% of the Dvtth osset
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Dear Sir,

We are writing to you in response to your letter of 13 April in which you inform us about the
intended fee raise for financial market particlpants under supervision of the AFM.
We appreciate being given the opportun¡ty to respond to this proposal and would like to provide you
with some considerations frsm our side.

Process
First of all we would like to emphasize that we appreciate the fact that the AFM is providing the
market with an opportunity to weigh ín on the intended proposalto the Min¡stry of Finance. The
AFM has been qu¡te transparent and open in this process which has been helpfulto the market.

Fairne¡s and gfflclency of the cost allocation
While we understand that our category - financial infastructure, market operators and MTFs-
carries a certain part of the budget of AFM, at the same time we are not able to judge whether-
given the fact thãt the Mínístry has provided guÍdance on full cost allocation to the f¡nancial eco
system - the actual setup ¡s fair and effective. Two key elements prevent this:
a. l¡ck of insight in allocatlon for other comparable market operators {also ín relatio¡ to other
categories where topics affect different categories), and
b. The effectiveness and efficiency of the overall audit scope and approach.

Although we understand reasons for these limitations, a further discussion on these topics in order
to ensure converging views would be helpfuf, especially glven the fact thãt the cost increase for
Euronext Arnsterdam is so significant that ít is difficult to explain this in comparison to the fees
charged by our other Broup regulators (such as the AMF, FSM& FCA and CMVM).

ln líght of this signifìcant discrepancy, we would appreciate a follow up discussion, also taking into
account that the structure of the cost allocation will be reviewed in the coming years. We would be
happy to contribute our views to that review.

Best regards,

-

Director tegal & Regulations / Corporate Secretary

-bl 
-lII!Netherrands

[-ma
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Autoritelt FlnanciÊile Markten
Planning, Confol & Finandën

Oatum 24apnlÐ16
Referentisl

Batefi: AFM Consultatie tarieven dooriopend toezicht 2015

Geachte heer, movrouw,

Langs deze weg maakt de graag gebruik van de
mogelfikheld om te reageren op de consuÌtatio'tarieven doorlopend toezicht 2015'zoals voorgelegd
aan het adviserend panel van de AFM.

Delziel geen grote bezwaren legen de voorgestelde tarþven voor het doorlopend toezicht
2015, in het biizonder mêt de verdaling van de kosten blnnen de toozlchtcategoríeän lndien de
voorgestelde aanpasslngen passen blnnen de relevante wet- en regelgeving. Te meer omdat de
verdellng voortvloeit ult de discussle dle do mlnlster van Financíën in de Tweede Kamer rperde over
de kosten van het toez¡cht efl de vôrdêlirg daarvan.

Hoewel dit niet onderwerp is van deze consultatíe, wlldel¡van da gelegenheid gebrulk maken
haar zorgen te uíten over da stiJglng van de kogtsn van het nnM-toedcht. Deze verhoging, die
grotendeels voroorzaakt wordt door het wegvallen van dB overheidebljdragp, maakt het voor de
onder toezicht stâande instellingen des Þ belangrijker dat het toezicht eficiënt wordt ingericht en dat
de AFM b[ de uitoefening vân het toezicht blffi binnen hel mandaat van de wet.
Deal)roâpt de AFM dan ook op hier aandacht aan te bestêdsn en de instellingen niet meer
kosren rn rekening te brengen dan loor de uitoefening van haar wetlgl¡ike taken nodig is.

t*



Beste heer

Dank voor de informatie die u ons toezond over uw vosrgenornen advies aan de

verantwoordelijke ministers met betrekking tot uw rarleven voor 201 5.

Wij stellen vãst dat u aan de bewindslieden voorstelt om de tarleven voor
pensíoenfondsen in 2015 met aanzienlijke percentages te verhogen, in hoofdlijnen
variërend van 25 prgcent voor fondsen met een vermogen tussen € 25 mln, en € 100
mln,, tot aan 28 procent voor het fonds met een vermogen boven de € 200 mld.
Wj onderkennen dat deze verhoging vooral het gevolg is van het feit dat de overheid
haar bijdrage aan uw organisatie met ingang van 20.l5 heeft stopgezet en dat u de

rekening daaryoor nu bij de ondertoezichtgestelden neerlegt.
Niettemin vormt deze door u voorgestelde verhoging van de bijdragen voor
pensioenfondsen een aanzienlijke verhoging van hun kosten. Dat wordt betaald door
pensioendeelnemers en gepensioneerden.

U zult begriJpen dat wij het niet eens zijn met deze wiJziging van de tarteven.
TegeliJkertijd zien wij echter geen mogelijkheden om deze wijzigingen nog te
voorkomen, omdat de parlementaire besluitvorming reeds heeft plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,

ru

-

lI-



Q¿actíe op de cansultatíe ten aanzíen van de taríeven daorlopend toezícht

HierbtJ maakt dilten behoeve van haar leden graag gebruik vân uw uitnodlglng om te
reageren op uw advies aan de Minister aangaande de tarieven doorlopend toezicht.

U zult begrijpen dat wü met enige verbazíng kennís hebben genomen van ontwikkellng van de
tarieven die voor de Beleggingsondernemingen met rulrn 120% toenemen en in de praktiJk in
sommige specifieke gevallen zelfs met 1.35%. Dit is geen proport¡onele verhoging op basis van
toename als gevolg van het wegvallen van de overheidsbiJdrage, noch lijkt het gebaseerd op het
profijt- en draagkrachtbeginsel of proportionaliteit. 6raag lichten wij hierbij onze zienswijze toe en
ziJn er enkele vragen gerezen naar aanleiding van het advies aan de Minister dat nu ter consultatie
voorligt,

Ontzlen MKB

Het regeringsbeleid is geënt op het stimuleren van ondernemerschap. N¡et alleen uit het oogpunt
van dfversiteit en innovatie maar volgens de Minister Presídent is het MBK etvoor verantwoordelijk
dat Nederland uit de crisís is gekomen.

Ook in het regeera&koord en in de Tweede Karner heeft de Minister verzocht de kleine
ondernemingen, het MKB, te ontrlen bíj de vaststelling van de tarieven. l.c. werd, ook volgens uw
schriþen, gedoeld op de kleinere adviseurs en þemiddelaars maar het Beldt ook op de middelgrote
ondernemíngen. De naam MKB ls ruimer dan in de formulering van de RfM,

"De .A.FM heefr hicraan invr¡lling gegeven door integraal voor te stelles de basisheffing rloor alle
toezichtcategorieën te verhogen nret de helfi van de proceatuele stijging van het door tc berekenen bedrag vau de
betreffende toezichtcatcgorie, Hel rcsþrcnde deel wordt ewr¡¡cdig wrdeeld over de variabele bijdrage op basis
van de maatståfoaarde. Hiermee wordcn de kteine(re) instellingen deele ontzien".

Echter, nu vindt toch weer een nivellering plaats doorjuist de MKB Eeleggíngsondernemingen een
proport¡oneel groot deel van de extra kosten toe te w¡jzen. Proportioneel zou betekenen dat de
kosten gelijkelijk stügen, ca 45ct6, omdat de kosten van de AFM met 45% stijgen als gevolg van het
wegvallen van de overheidsbijdr¡¡ge en de toename van de werkzaamheden van de AFM, verdeeld
over alle ondertoezicht staande onderneming.

"Voor rwçÆ toezichtoatügorietin geldt dat zij gcea bæirbedrag kcnner¡ te wetçn de toezichtcategorieæn
'añrdklcelonderuemingen, betaåli¡steüingen en clectonische geldinstellirgen' ea 'beleggitgsondernomingcn
haadelend nict voor cigen rekening. Voor deze twee toezichtcatÊgorirën wordt voorgesteld dc stijging
propofionecl voor slle î¡rieven door te voeren"

Wat verstaat de AFM í.c. onder proportioneel?

Bãnk



Ook de staffels, in íeder geval biJ de 'Beleggingsondernemingen niet handelend voor eigen rekening',
gaan niet propôrtíoneelomhoog maar met hetzelfde percentage. Bij deze toezichtcategorie zou de
differentlatie op basis van grootte van de ondernemlng goed toepasbaar zijn.

6raag vernemen wiJ uw zienswijze

Onttl€n klelnere instsll¡ngÊn

ln Bflage 4 van uw brief staan 2 tarlefuoorstellen: 'Tariefuoorstel 2015 o.b.v. evenredigheid' en
'Ta rieñ¡oorstel 2015 o. b.v. ontzien klei nere instell íngen'.

8etreft het hier het ontzien van de kleinere instellíngen per toezichtcategorie?

Deze berekening ontbreekt bij de twee toezichtcategorieên die 'geen basistarief kennen'

Wâarom is hier geen proportionaliteit geadviseerd?

OverheÌdsbijdrage en Toerlchtinspanning

ln Bijlage I van uw brief schrijft u dat de toezichtinspanning met 33% is toegenomen. Ðe toename
van de inspannlng 33% in l jaar líjkt een willekeur¡ge inschatt¡ng zeker nu ook met name de branche
zelfregulerend optreedt zoals met het self aesessment en de 'rHandreiking Beleggíngsbeleid'

Kan de AFM deze toename nadere specificeren naar ondenr¡erp, aard en omvang van de toename?

Bij de toelichting onder Profijt- en draagkrachtbeginsel (Bijlage 2 onder 1.)wordt beschreven:

"Ale leidcad r¡ifgang puol geldt een combinatie van het prcfijt- err draagkacbtboginsel. Het proñjtbegiæel houdt
in dat degenen die meer profiteren vnn het toezichq daar ook mcer voor betalçn, "Hcr clraagkachtbeginscl houdt
in dat de'zt¡taarstç larten op dc sædcsæ schouder n¡stcs'. De a¿nna¡r¡e hierbii is dat cr een relatie best¿at tr¡ssen
de omvang nan de ûuÞlling, uitgedn¡kt in haar maatstafuaardc, en hct genoten profijt .Daarnaast zegt de hoogte
v¡n dc rnaatstañilaå¡de ook iets or¡pr de draagkracht van ecn ondemerning".

Kan de AFM naderspecíficeren welke ondertoezicht staande ondernemingen het meest profiteren
van het toezicht en waarom? Heeft de AFM een ovenicht van de "maatstafiruaardd'? Hoe vertaald
zich het profijt- en draagkrachtbeginsel zich in de kostentoez¡cht voor 'beleggingsondernemingen,
handelend niet voor eigen rekening'.



Arsetr Under Management. (AUMI

Bl de toezichtcategorie Pensloenfondsen en premie pensioenf nstellíngen wordt gekeken nâar twee
maatstaven, AUM en deelnemers.

De'tI)egrijpt dat het tarief per deelnemer lager is van bîj de Beleggingsondernemingen. Wat de
5, níet begríjpt ls de toename per deelnemervan}â,S%tegenover êen st¡jgÍng van 12e5% bij

Beleggingsondernemingen. ook de toenane over het AUM neemt rnet ca 26% toe bíJ

Pensioenfondsen terwül het minimumtarief slecht met L2% toeneemt i.t.t. 12Q5% bij de
Be leggingsondernemingen.

DNå hanteert de met ingang van 2015 het AUM voor maatstaf van haar tarieven
Graag overleggen wijdeze grondslag nader met u.

Easistarlef

"Voor tweç toezichtcategoricön geldt dat z{j gean basisbedrag lccnnen, t€ weten de toezichtcatcgorictn
'afrvikkelondernemingen, bctaalinstellingcn cn elccfonische gcldinstcllingen' en 'beleggingsondønominge,n
handelend niet voor cigco rekening'".

Hoe kwalificeert de AFM de tarieven per vergunningstype die met tzL% zijn gestegen?

In zowel Bijlage 3 als in Eijlage 4 ontbreken de basisbedragen waardoor dit geen transparant inzicht
geeft ín de berekeningen die de AFM voorlegt aan de M¡nister.

q||I, is van mening dat voor de categorie 'beleggingsondernemingen handelend niet voor eÍgen
rekeningi wel degelijk een basistarief bestaat, namelijft het tarief dãt pervergunning in rekening
wordt gebracht. ook dit baslstarief wordt, ín tegenstell¡ng tot de andere toe¿ichtcategorieën waar
het basis taríef met ca 25oñ st¡jgt, meer dan verdubbeld met 121%l

Varschlllend€ toedchtcâtegorleën

Graag zouden wij inzicht krijgen in de toewijzing van de kosten voor ondernemingen die in
verschillende toezichtcategorieên vallen, indien zlj bijvoorbeeld én 'Beleggingsinstelling' én
'Beleggingsondernemingen voor eigen rekening zijn'.

Betreft het een optelsom van de kosten of zijn hier andere ¡naatstaven voor?
Zijn er toezÍchtcategorieên die elkaar overlappen {bíivoorbeeld wanneer je Pensioenfonds bent, ben
je automatisch Beleggings¡nstell¡ng en betaalje afleen v0or de eerste of alleen de hoogste bijdraee)?

i l^



Conclusfe
De MKB Beleggingsondernemingen worden proportioneel hard geraakt door de procentueelgrote
toename van de tarieven van de AFM van tLl%ten opzichte van een toename van de kosten van de
AFM van 45%l D¡t past niet binnen het beleid van de huidige regering en kan niet passen bij het
gelijkelijk verdelen van de extra kosten van de AtM en de extra kosten als gevolg van het wegvallen
van de overheidsbljdrage, Van het ontzien van het MKB is hier geen sprake.

DÜffaagt €en heniening van het adv¡es aan de Minister zodat de stijging gelijkrnatíg over aile
toe¿ichtcategorieën is verdeeld en vraagt een toelichtÌng op de stiJging van het toezicht van 33% op
de toezichtcategorie Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening"

Tevens constateert de Õ3Cat er met tv{ee maten wordt gemeten bij het basistarief, enkeldoor
het anders te benoernen tenvijl het lljdt tot een onevenredige verdeling van de toename van de

kosten van de AFM over de toezichtcategorieên.

Wij zouden graâg meer inzícht krijgen is de handelswijze van dé AFM en het daaraan verbonden
advles aan de Minister.
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Bebeft

Tarieven doorlopend toezicht AFM 2015

Geachte ¡e"rl
Graag maken wij van de gelegenheld gebruik om te rsageren op het voorgenomen advies aan de
min¡sters van Flnanciën en van Sociale Zaken cn Werkgelegenheid over de tarieven voor hel
doorlopand AFM toezicht ditJaar

Ten aanzien van de uitgangspunten van de tariefl¡erckening geeft de AFM terecht aan dat de
Twesde Kamer biJ het verzoek aan de minister om de kleine ondememingon te onlzion biJ de
vasFtelling van de tarleven, het oog had op de kleinere advieeurs en bemiddelaars. Nletternin
pleiten wij ervoor dat de ,AFM het verzoek ook betekt op de kleine en vooral zeer kteine
verzekeraars. DÌt vanuit het oogpunt van gdüke behandeling.

Schadeverzekeraars. ook de zeer kleine, kr'tjgen een buitengewoon forse sdjging vsn de tår¡even
voor hun kiezen: tot een verviervoudlging, ln een tiþ waarin kostenrsductie {mede op lnstigatíe van
DNB) noodgedwongen hoog blj verzekeraar¡ op dB agenda stâat. ís dst een hard gelag. Voor een
belangr{k deel komt dat door de afsplltslng van zorgverzekeraans in een €parte catêgor¡e ín
combinatie m€t een buítengewoon forse vermindering van de heffingsgnond$lag tot oñggvêer een
negende deal (minimurntarief en stâffêl).

De verhoudlng'msal vlef voor gchadevErzekoraars ton ópzichte van'gedeeld door negen'voor
zorgvenekeraars vlndån wij absoluut niet red€lük en daarom pleiten wíJ ervoor de verdeling te
herzien ofwel geleidelijk in te voerên over een periode van bijvoorbeeld vff jaren.

lnfðñat¡e:-
DoorkiesnummalF.rII



Voor het overige z¡n wij van mening dat toezicht met een krimpende verzekeringsmarkl zou moeten
en hel algemene kostennlveau daarom moel baperken.

zljn graag bereid om deze briel nader toe te lichten in een gesprek.

¿
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Per e-mail:

Reactie consultatie tar¡even

Met excuses voor het, in verband met vakãnties, te laat sturen van ons commentaar wil dil u

danken voor de geboden gelegenheid om een reactíe te geven op uw voorgenomen advies aan de
m¡nisters van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tarieven voor het doorlopend
toezicht 2015. D¡t is dan ook de reden, dat w¡ dit memo ook direcL ln de cc, toesturen aan het
Ministerie van Financiën.

Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid tot nadere toelichting of overleg.

Ten aanzien van het volledige aan de markt in rekening te brengen bedrag aan toezichtkosten
hebben wij nog een aantal opmerkingen. Wij verwijzen u daarvoor tevens naar het verslag van de
Panelbijeenkomst van 9 april jl, en ons commentaar daarop, welk memo eveneens bij de e-mail is
gevoegd.

Wrj bl'tjven het principieel onjuist vinden dat de overheidsbijdrage volledig wegvalt. De redenen voor
onze stellingname, achtên wij genoegzaam bekend.

Ten aanzíen van onderhavige consultatie hebben wij een aantal algemene opmerkingen over de
uitvoering van de vigerende Wet bekostiging financieel toezicht.

- Ondanks het voornemen om de tarieven voor 5 jaar vast te zetten om daarmee fluctuaties zo
veel mogelijk te voorkomen, constateren wij dat dat voor het tweede jaar op rij niet lukt, De
percentages zijn wederom aangepast,

De reden dâarvoor ls met name te wijten aan externe factoren, zoals een wijziging in het
bankentoezicht. Wij stemmen overigens in met een wijziging op deze grondslag omdat dat
recht doet aan de praktdk, Wat wij simpelweg constateren is dat, terecht, het voorkomen
van fluctuaties ondergeschikt is aan de praKijk van de uitvoering van het toezicht,

Wat wü niet kunnen onderschrijven is, dat het exploitatieverschil van Jaar x wordt verrekend
volgens het percentage van jaar x+1. Een onderschreiding in jaar x kan dus tot gevo¡g hebben
êen extra teruggav€ (door het hogere percentage) in jaar x+1, te betalen door de categorieën
die correct zijn belast of zelfs een te hoge bijdrage hebben gedaan in Jaar x,

Het kan dus zelfs zo zijn dat een categorie, díe in jaar x een overschrijding kent, in jaar x+1 te
weinig terugkri.lgt als haar percentage in jaar x+1. is verlaagd: te veel betaald in jaar x en te
weinig terug in jaar x+1.

Wij vinden dat onacceptabel en het maakt een verder onevenredige verdeling van de
daadwerkel'rjke kosten alleen maar groter maken in plaats van kleiner. Wij kunnen ons ook
niet voorstellen dat d¡t in de geest van de wetgeving is.

Sinds de invoering van de Wbft in 2013 worden de kosten niet meer per toezichtcategorie
maar per thema geadministreerd, Maar inzicht in het toezicht per categorie draagt juist bij



aan het draagvlak voor marktpartijen orn de toezichtkosten betalen.
Voor de leden van tlgeldt, dat de kosten van het voor hen belangrijkste thema "het
eerlijk en efficiënt functioneren van de kapitaalmarkten" worden verdeeld onder diverse
toezichtcategorieën. Het is volstrekt niet ínzichtelijk hoe die verdeling tot stand komt, Wij
betreuren dit zeer. Zeker ook omdat de percentages uit de Wbft wéltot stand komen aan de
hand van de hoeveelheid werkzaamheden per categorie.
ln relatie met ons voorgaande punt le¡dt dit tût grote vragen en soms zelfs wantrouwen bij
marktpartijen.
Wij achten dat een niet wenselijk gevolg van de huidige bekostigingssystematiek en wi¡
kunnen ons niet voorstellen dat de wetgever of de toezichthouder dit een juiste situatie
vinden.

Onze vraag ís dan ook hoe meer transparantie bereikt zou kunnen worden in de verdeling
van de kosten per categorie, ook om in de toekomst een evenredige verdeling over de onder
toezichtstaande Ínstellingen te waarborgen..

:t *{r rl.*



Reactie Panelverclag

- Blz. 4van !L, tweede alinea: vanzelfsprekend ealde fúraar leden oproepen om signalen
over de valutamarkten te delen met de toezichthouder. al dan niet via dÐ

Blz. 5 van 11, tweede alinea: wij zien u¡t naar de kostenbenchmark, zeker gezien onze
opmerkíngen bij de consultatie van de tarieven: Draagvlak voor het betalen van de kosten
van toezichtwordt het meest bevorderd doortransparantie. Én dat geldt zekervoorde
verdellng van de kosten over de verschiflende categorieën.

Blz. 5 van 11, vijfde alinea: wij ziJn tevreden over het volgend jaar publiceren van de
jaarrekening met een uitgebreíde controleverklaríng.

Blz. 6 van 11, Evaluatie adviserend panel: verzocht wordt schriftelijk te reagêren. Wij nemen
aan dat dat in voorbereiding is op de bijeenkomst van 27 mei a.s.?

Ten aanzíen van de vragen in het memo met betrekking tot de evaluatie van het adviserend
panel, kunnen wd u als vofgt melden:
o l, ll en lll. Omvang van het panel: wij hebben geen opmerkingen over samenstelling en

omvang van het panel. Sectorale overleggen kunnen worden gepland indien daaraan
behoefte is en de aanwezigheid van consumentenorgan¡saties vinden wij niet bezwaarlijk

o lV. Vertegenwoordiging: het is aan de AFM te bepalen welke organísatie als representatief
kan worden aangemerkt en vervolgens is het aan de organisaties wie de
pa nelbijeen komste n bijwoont.

o V. Splitsing onderwerpen: de huidige praktijk voldoet, Wel onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat het technische overleg onlosmakelijk deel uitmaakt van de
panelbijeenkomst.

o Vl. Ruimte voor sectorspecifieke vraagstukken: sectorspecif¡eke vraagstukken dienen in de
eerste plaats aan de orde te komen tijdens de sectorale overleggen. Het is mogelijk dat
een onderwerp dat sectorspecifiek lijkt, toch een breder belang heeft. ln dat geval moet
er ruímte zijn voor bespreking in het panel. Het is aan de aanwezigen om te bepalen of
een onderwerp verder in het panel wordt besproken of in een bilateraaf overleg.

o Vll. Voorbereiding vergaderstukken: ledere deelnemer aan het panel, AFM,
brancheorganisaties of consumentenorganisaties moet de mogelijkheid hebben om een
agendapunt in te dienen en dan voor dat punt een vergaderstuk voor te bereiden.

o Vlll. Ondersteuning externe voorzitter: graag zien wij een nadere uitleg door de AFM
tegemoet.

Blz. 9 van 11, derde alinea: nogmaals willen wij benadrukken dat in het verleden door de
AFM (en dus ook door de sector, die immers voor de kosten opdraait) leergeld is betaald met



het speculeren op rentepercentages. Ook kunnen wij de opmerking niet plaatsen dat de
financieringsbehoefte van de AFM n¡et kortlopend zou ziJn? Graag zien wij hierover nog een
nadere toel¡cht¡ng tegemoet.
oÜheeft meerdere malen aangegeven dat de kosten op jaarbasis worden voldaan door
de ondertoezichtstaånde ínstellingen en er dus geen lange termijn investeringen zijn. ln het
verleden is er door de AFM ook al "bankiertje" gespeeld en dit heeft veel geld gekost

{meerdere honderduizenden Euro's). Graag zouden wij ontvangen:
o Een historisch kosten overzicht met gernaake {rente-}kosten i.v.m. het rentebeleid van

de AFM in het verleden, en

o Het onderliggende document en beleidspaper met betrekking tot de treasury activ¡te¡ten
van de AFM op basis waaruan deze beslissingen genomen worden.
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