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eeste!

ln de bijlage tref je al vast de brief aan die volgende week aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van
Sociale zaken en werkgelegenheid zal worden verzonden. De billagen heb je al maar worden natuurlijk ook nog
meegezonden.

Ten aanzien van het de regeling heb ik nog één opmerking over het tarievenoverzicht.
Bij de beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening geldt bij de AFM geen basistarief

Nu staat er bij het eerste tarief voor een vergunning een bedrag en in voorkomend gevalvermeerderd met.
Niet alle beleggingsondernemingen niet voor eígen rekeníng hebben dit eerste vergunningtype.
Je zou kunnen redeneren dat het dan stopt en ook geen heffing voor de vergunníngtypen geldt die ze wel hebben
Niet waarschijnlijk maar een flauwe ondernemingen zou dit kunnen stellen.
lk heb niet zo snel een oplossing maar wellicht jij.

Verder was volgens ons het tarievenoverzicht akkoord

lk ben maandag weer aanwezig.

G roet,

I
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HËt bestuur vitn tle Stichtin-rì .\utoriteit Fin¡nciele Ìrh¡rkten (hierna',\FNl') rrrtrrziel u r'¡¡n nrlvies,r\.er rle t¡rieven
\',r,rr tle hel'l'in_uen \'¡tn het rl,r,rrloPcntl lrrs2¡.¡, lol5 ihiem¡ 't¡¡rier.en lol j') r.rror hel .\FNI t,rzicht. I¡ tlit ldr.ies
krlÍìÈrì rle r',llÊ,en(le ,rnrlenr ttl're¡ ¡i¡¡ tle ,rrtle:

l. (ìehirnteerrle bi.i de miìrkl in rekening te lrrengen lrerlragen:

:. Gehnnteertle uitÈnng:ipunten bi.i tle tnrietbcrekening:
-ì. (l()nsulliìt¡c r'¡n rle vr){)rgestel(le litrieven [ri-i vertegenrroortliqencle or-uirnisnties:

+. \'()()ruÈ$lel(le tiìriÈ\'en:

5. Planning.

l. Gelranteerde bij de nr:rrkt in rekening te brengerr bedragen
Het uln tle mnrkt llorrr 1È lrerekenen lretlrng ]lll.i \'¡ìn € 75.1 mil.i,lgn is irls lrrlg¡ rr¡rgs[rourrrl tlretlr¡È,en in mili,ren.t

.J¡r¡r r
Beqr,rte lnslen

B cgt'ot c oph t'c ng.\t a n aet r nül i Sc I <>e : i cht h t nlc I i ngc n
Ore rhc i cßl't ij drtgc I I 7¡i
Bcgtotc ltutctt BES

Dr)(lr te lrerekcnen lrerlrag ,rP lr¡rsis viìn (le [re!,r,)tins
E.uploitatierctullLt tt |oo/grtilttl j{h'tt'l- - - Ò\'et.\chot I

Tolnnl -rloorl()lìtnd lr)ezicht- \'r)r)r rekening markt

201 5

€ ñ7.1

--t- -.1

e- 0.0

--É'0.i
--É--.J

€ 79.N

- -É' J.6

€ 75.2

201-t

€ s+--ì

- - É-.\1,0

- - É':-t:'
- -e- 0.J

- - É'fòì6
€ 5-i- 71

--e'J.0
€ st.7

De tnrieven l{ll.i zi.¡n cnnlìrrm rle \\'et lrekostiuinu. linancieel toezicht a\\'Lrlì) lrerekentl oP ['ri¡sis r'¡rn de lresrotins
Itt¡-; ,tnr'¡.t alìrek lln het ex¡rl,ritltieoverschrrt l{}ì+. Dit betlrn_g r¡tr,l. € 75.1 mln.l is \'Èn.olsens oP lr¡rsis r.r¡n tle

I Door alio¡ttlittgeil (ìil1.1íì¿ùt \ er-clrillcil. Dcze kirrrci ziclt il¡ rlit tloculrrclrl err rle [riilneerr ol) itecr(lere lrliì11\e| \(rorrkrci

fit ¡elt¡ ¡ile .lrrtoriteit Filrrureiële l\la¡ktcI

K¡ut¡er rrur h,oo¡tlrrurtlel .lLtr.tcrtlrurr. ilr. I llil--.{9
Bezoelarlre. \'iizeleraclrt 5t t

Po.ttrU. ll-1.1 . ltxrl (ìS .\lt¡.ter(la||

lierr¡rrerk r rur rleze lrrie lÌ Te lclìrorr sll.alìrr.rrl
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Prtrcentuelc nnnrlelen- zrnls rleze zi.in o¡'rgg¡rr¡¡en in [riilrtge II vitn cle \\'blì- r.errleelrl ,rr.er tle
I (i t,rezichlcilleÈ.()riÈën.

In bi.i lnue.\ presenteren u i.i rle r',rorgesleltle tnrieven l(tl-i- inclusiel'een veruel i.iking met cle \.iìslc,e:rtel(le tilrier.en
Itll-1. In tri.ilage B zi.in ¡rert'rÈzichtcitte_s,()rie rlÈ elìècten \\ÊÈrsÈsÈ\'en vnn hel lirriel\.oorstel oP onrlememingcn \.iìn
verschillenrle nñlviìhg. InLri.il¿gs(lst¡¡ìncle rl,r,rrtelrerekenenlretlrngen¡r¡ntlemitrkt:ol5en]ol-lper
t()ezichtciìteÈ,rrie vermelrl.

De ge mirlcleltle ¡rr,rccntucle sti.iging viìn het rlonr lÈ [rerekenen l'rerlrng is -l,ioo. Dit is r',r,rrnl een gei',rl_u yan cle

\\eÈ\'illlcn(le ,rverheitlsbi.itlrage. De sti.iging viìn het door te berekenen [retlrlg (]l) het n¡\'eiìu van inrliçirluele
toezichtcntes.(rrieÈn \'Èrrichilt van rlit gemir,lde lrle PÈrcentiìge. Een ,rverzicht hien¡¡n is ol'rsen,rmen in bi.i lage {ì
k,rl,rm c en rl t'nn tlil cl,rcument. De,r,rrziìken vnn ¡.leze verschillen zi.jn ,r¡r þ,r,rlìlli.inen:

. Het \\eg\'¡lllen r'¡tn tle,rverheirlslri.irlrage rr,rrrlt verrekenrl ol'r lrnsis van rle oñ\'iìhB vitn (le
,rverheicls[ri.itlrnge die rle overheirl in het çerlerlen lretnnlcle \',r,rr tle toelç61¡,r*,.n vitn eÈn

ttrezichlcittegrrrie. Dit \\iìr \'()(rr ierlere t,rezichtc¡ìtec,(rr¡È r'erschillencl en is vi¡ ¡ìanpit.isins vitn rle

l)rocÈntuele nitntlelen Ïer\\erkl in.1. \\'ttlì 1,,|--.
r De it¡tnl'rassinÊ r'nn rle ,rr erheirlsbiitlrage is levens n;rnleitling gerr eest ()m te lrezien ol'het procentuele

itilnrleel rlnt een t{ìezichtc¡ìtÈS,rrie [ri.irlr¡tn-qt ann rle t,rezichtk,rslen n,rq in ,rvercen:ttemming rrns met tle
toezichtins¡rnnning. Dit heelìgeleitl l(rl een lantal lnn¡rassingen rlie in de \\ i.izi"ingst\et \\'blì lol-i zi¡n
ven\ Èrkt.

2. Geh¡urteertle uitg:utgspunten bij tle Lrriefberekening
\-oor tle tnrielberekeninS l.in tle uitgnngs¡runten geh¿rntÈerrl z,rnls tleze zi.in l()ÈqePiìst bi.i tle inrrerk¡nglreding vrìn
tle \\'blì Per ltlì-ì en tle vnststclling vrrn rle tlrieven r',¡,rr het ¡loo¡lrr¡rg¡çl t(ìezicht lnìJ. Deze uitgnncs|unten ziin
()p_rten()men in biilnge D biitleze briel.

(.)p een punt i]t nl!erreken vnn ¡.leze uit-unngs¡runten. Dit betreli l'runt I viìn rle technische uitunnrrs¡runten: rle

.i¡rnrli.ikse tiìriÈ\'en tt,rrclen evenrerlig nììnÈ.eP¡ìrrl als 
-uevols. r'¡¡n mullties in (nl de rl,r,r¡ 1s [rerekenen lretlra*ucn-

t'b t rle ¡'r,r¡ru lrtt ie en ic I rle m¡ntst¡tl\t anrcle n. De rl\r i.ik inu r ,r l!.t u it tle rr Ènrj vitn clc Trr eerle lr ¡¡mer iìiìn u ()m de
kleine,rn¡.lernemingen te (rntzien [ri-i rle vitststelling van tle tnrieven. Hierbi.i uerrl r',r,rriìl !,ùloelrl ,r¡r tle kleinere
ilrlviseurs en [remicklelnnrs. U heelì tleze nens,rnclersteuntl- mirar rlrrlrbij \\el 

-!,eslÈl(l 
¡.1¡t kleinere {)nrlemÈmingen

niet geheel h,rÈ\'en le tt,rrtlen (rnl¿en Èn onk tlienen [ri.i te r,lragcn a¡rn tlesÈ\'(rlsen vnn het ttegvitllen vln cle

,rverheitlsbi.itlrage. De.\Fhl heelì hier¿an inrullin-u È,egelen cl,r,rr tle bnsishellinq tan nlle roezichtcnte_uorieën
(intlien relevitntl le terh,ruen met tle hellì r'rrn tle ¡r¡,rçs¡1u¿le ritiiging vitn het d,r,rr le lrerekenen lrerlrag r.nn rle
betrellèntle tnezichtcate-c.orie. Dus nls hel rloor le berekenen lretlrirg viìn een t{)ezichlc¡ìte_È,,rrie sti.igt met 5{)oo (l¡ìn

sti.i-c,t het lritsislretlrng mcl ]50o.1 Het resterenrle rleel tt,rrrlt evenretlig vercleeltl ,¡\'e r rle vitriatrele bi.itlragc op lr¡rsis

viìn (lÈ m¡tntstnl\tit¡trtle. Hiermeerr,rrrlen r.lc kleinet relinstellin"en rleels,rntzien.

I Zie hien oor ook biilage (ì kolonr g en h
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Ïoor 1\\ ee toezichlcateg,rrieën Ê.eltlt rlnt zi.l geen lrnsislrerlrng kennen- te \\ ÈtÈn rle trrezichtcntÈs{)rieën
'nlìr ikJieltrntlememingen- lret¡rillinstellin*sen en elektr,rnisch,ueltlinstellingen- en -lreleggings,rnrlerneminÈ,en

hnnrlelencl niet \'{)(rr e i_rlen rekening-.

De cittcsr)rie'nl\r ikkelondernemingen. lretnllinstellinsen en elektr,rnischgeltlinstellingen- heelì zrsen¡ramtle
schi.ilìtrrieven. \'o,r¡ çls7s ciìlesr)rie ste llen rr i.i rrr,rr rle verh,rutlinu virn (lÈ tiìriÈ\'Èn van rlc vcrschillentle schiiven
ììiìn te P¡ì:;sen zocl¡ì[ ook hier tle kleinere (rn(lernem¡ngen cleels rr,rrrlen (]nlzien.

De bi.irlrirge in rlc t,rezichtkoslen vr'ror'treleggin-us,rnrlernemingen niet voor eigen rekeninu.' rr,rrrlt [re¡raalrl ()l) biìri]i
viìn (le \ ergunningn ¡'renr iSSoo vln het ckrn¡ 1s lrerekenen lreclrag r \\liìrrì\'Èr een lrelegginu:i()nrlerneminÈ beschikt
en het ¡tnntnl elìèctenrekenin-rÌen t'I loo vitn het rl,r,rr te trerekenen lrerlrns t\\ iìiìr()\'er het lreheer \\ r)r(ll gÈ\'()Èrd.

\',r,rr deze ciìtÈg()r¡e stellen rt i.i t,r,rr tarieven \r)()r (lÈ \ ergunningn l)en 5oo minrler tc \'Èrh()Èen r.l¡rn ¡rls de sti.iging
vonr rle vergunningl\'l)en en elìèctenrekeninqen rteli.ik z,ru zi.in c.ehoutlen. Hierrl,r,rr sti.igen tle tnrieven \'(ror rle

vergunningn ¡ren niet mel lll loo miì¿ìr met l l50o. Dit leirlt tot een tiìrielìi\'Èrhoqi¡g r'¡¡n tle ellèctenrekeninqen r'¡n
l55ooin¡rlnittsvnn lltloottitnrrlrrnrbeleggings()n(lernemingenmetveel elìèctenrekeningenrelatiel'meerqniìn
lretrrlen. De moseli.ikhetlen,rm ile tlrieven vr'ror rle vergunningn'Pen n()s meer te verlirgen- zi.in lre¡xrkt,rmtlnt SSoo

r'¡tn tle helììngen Èeqenereertl \\ ()r(lt ()ll [rnsis vln rle vergunnincn Pen. Een gr{)tÈrc verl¿tg¡ng tlan voorgesteltl. z,ru

lretekenen clnt r.lc helììngen \'()r)r lreleggings,urlernemingen met veel el]èctcnrekenin_uen te l'rrrs sti.jgen. \-{)()r (le

cxitcte elìþcten trorrlt ver\\ezen niìitr bi.iliìSe B. (.)r'erigens qelrll r',r,rr rle -lrelec.s.ins.s')n(lerneminsen niet \r)()r
eigen rekeninÈ' rlitt rleze c¡ttes{)rie vitn¡tl'lol(í s¡rmen-È.er',resrl rr,rrclt met rle cittesr)r¡e'be leggin_usinstellingen en

ititnbierlers van lreleggi ngs,r[r.iecten'.

Ten ¡titnzien Vnn rle,rP[r,rutt Van rlc stnl]Þlsen [rrrnrllrreerltes zi.ingÈen \\i.izigingen (l()¡rrsÈ\r)er(1.

3. Co¡rsulLrtie r'¡rrr Lr rievelt bij vertegelrrvoortligende org:urisalies

De lrtrieven lt¡li zi.in Èeconsulteerrl bi.i de re¡rresentirtieve verteuen\\(r,rrrliging vitn tle on(ler t(relcht st¡rnnrle

,rntlernemingen- te \\etÈn (lÈ \'Èrtegen\\(){)rdigenrle orgnnisaties tlie zitting helr[ren in het ntlliserentl ¡rnnel. Een

klein aantnl t¡tn ,rnr.lcr t{)cz¡cht $tììitn(le {)n(lernÈm¡ngen is niet in het itrlviserenrl ¡rnnel verteÈen\\,r,rrrliurl en

lreschikt ook niet itn(lerszins {]\'er een [rri¡nche verle!.en\\r)(lrrligentle orcnnisntie. De ,\Fhl is van ,r,rrrleel tlitt rle

vertegÈn\\,r,rrrligenrle ()rgiìnisiìtiÈs in het ittlviserentl ¡rnnel een rlerm¡rte l'rreerl sPectrum vln rle,rntler toezichl
stitnnrle,rnrlememingÈn vertÈgen\\,r,rrrl igen clnt er rlrnrrl,r,rr een g,rÈtl lrcelrl ,rntstn¡tt \'ìln (le mening r'¡tn tle
l'innncièle :;ect(rr {lver rle r',r,rrgeslelrle t¿trieven.

Bi.i r i.il't,rezichlcnteÊ.,rrieën tt,rrrlen rle vn,rrsesleltle trrrieven. metle,rp [r¡sis r'¿rn rle c,rnsultalie Èn nieu\\e
inzichten- licht itanu.e¡rlst ten (ìPZichte van tle geconsulteerrle tilrieven. \'r'ror rle t(rezichtciìteÈ()rieën
'al\t ikl¡e l,rnrlememingen" betnnlinstellingen en elcktr,rnischgeL.linstellingen' en 'lreleggings(rn(lerneminsÈn niet

vt'rr¡r eiqen rekening- È.el(ll rl¿ì1 zi.i 
-rreen 

lrasishelì'ing kennen en rl¡rnr,rm \\¡ìs oorsPrr¡nkeli.ik r',r,rrqestelrl cle tiìr¡even
etenretlig 1e verh()gcn. Na¡r iurnleitlinq \'¿ìn rle re;rclies ol'r rle con:iultatie stellen rr i.i r',r,rr r)m ()ok hier- r',r,rr zrller
m()-seliik- rlc kleinere ()n(lernemingen tÈ {rntzien. \-oor rle -tranken en cleirringinstellin.rìen'. -\'erzekeriìitrs -

r Bcleg-uingsontlemcnr ingen niet voor eigcn rckcning kenne n zcs ve r-uunninutr'¡ren zoals verrrrogenstrchcer
beleggìngsarlvies en het (Ìnt\'flngcn cn rloorgcçen I an orrlers.
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sch¡trle'- -\'erzÈker¡ìiìrs - leven' en -r'erzekcr¿ì¡rr:j - z(rr-q ziin in tle ti.itl r'¡rn r.le c,rnsultntie de rrerkeli.ike
mrlatst¡tl\tulrrlen 1\iìitr{)l) tle helì'ing lrlli tt,rrrlt gelrnsecrr.l van DNB (rnniìngÈn. Deze mn¡rlst¡rl\ranrtlen rri.iken
lre¡rerkt itl'r'an clc ri¡rnrtlen \\itiìrmeÈ tle ùec,rnsulteertle t¡rrieten zi.in lrerekencl. In het c'rn]iultiìr¡e(l{)cument \\ììJ
ree(lli {)llqeni)men rlrtt cleze ititn¡rnssinq a¡tn ¡.le meesl recente inlìrrmntie n()g z(ru \\,rrtlen tloorÈet',lertl.

De .\FNl heelì re¡rcties r)nrviìnsÈn vitn

)nrlerslit¡nrl trelì u rle rÈnctiel; in snmengevrìlte vr)rm ¡tan. De r',rllerlice
reiìct¡Èrt l.in,rp.en,rmen in bi.j lnge E.

¡r. I
lknn zich linclen in het ,rnlzien van tle kleinc,rntlernemingen- ,rnr,l¡rnJis het Ièit (litt er n(r-g lrtÈe(l$

s¡rritke is vitn clesressiviteit in cle t¡lrielìstructuur. Hierrl,r,rr betnlen kleinc ¡¡.h iseurs en lremitlrlelirlrs ¡rer lìe
n{)s stee(ls meer clrtn rle qrnle ,rntlememingen. Bii tle ko¡¿¡.¡. evnluntie r nn rle \\ bli znl lhaar
inbrcng {rl) (lit Punl gÈ\'en. Ten itnnzien vrtn tle k,rstensti.igingÈn c{)n)ttiìteÊn ldat regullt,rire en

tr¡ezichtkosten rlr¡or['rerekentl m,rcten rr,rrtlen irnn rle klnnten en ¡.1¡t rlit niet ¡rrimnir in hct belnnc viìn (le
klrtnt is. Ten it¡tnzien t ¡tn tle k,rsten t ¡tn lreleiclsontrr ikleling rs!r ln mening d¿tt dit bi.i her ministerie
en cle secl,rr h,r,rrt en dnt tle.\FNl zich zru m{)eten cr)ncenlrercn ,rl'r hn¡tr l,rezichttitken. Dit is zeker het
gevll nu tle,rverheirls['riitlrage \\e_È\'itll en tle h,rsere knsten ook vnn invl,retl zullen l.in o¡r rle

toe-È,,. ¡.' i.i klr eirl vnn lrlvies.
bI

Itt.Srii¡rt clrtt een cleel r'¡rn rle kosten- me(le (rnt..itir¿rn tloor het rregvnllen virn rle oçerheiclslri,jtlr¿ge.

d,r,rrlrerekenrl rr,rrtlt ¡titn tle toez¡chtciìtÈqorie -Financiële Inln¡structuur mitiìr mist cle,rntlerb,rur\ ing virn
rle verrlelin** r'an rle t()Èzichtk{)sten met antlere t()ezichlcììteg,rrieën. Dit,r,rI in rel¡rtie met rle elìèctir.iteit-
ell'iciëntie- reikrr i.idte en iìnnp¡ìk \'¡ìn het t,rezichr. T
mrtrktes¡rl,ritiìnten in Neclerl¡rnrl hoos 2i.i¡ in relntie

levert _Èriì¡ì_È, een [ri.idrn_ue ann rle er'¡rlu¡ttie

evenli c()nst¡rtaan Itlnt tle k,rsten

tol itnrlcre lnntlen u n,rrl nctiel'is
virn (lÈ \\'btì in l()lti.

\rl() r

Ten slolle

tl

lvin.lt het teleurstellencl rlal cle bel¡n-rrriikste tLre lste llin-u viìn (lÈ \\'trtì. le r\ cten sliìbiele hellingen.
mct rlit tnrìel\',r,rrstel \',r,rrde trreetle mriìl niet rrrrr¡.lt serenliseerrl. Tevens is zi.i vln mening (liìtgrr)te

¡ritrti.ien iìlqen()es bi.itlragen en rlnt kleine (rnrlernemingen niet vertler hoeven te rr,¡rrlen r)ntzien. Zi.i steunt

het initiele \',r,rrslel \'()()r (le lreleggin-us,rnrlcrnemin-uen ()m (le titrie\'Èn cvenrerlie tÈ liìlen sti.i*u.en. \'crcler
rr i.isr ! ,rp tle ktr etstrnitrheitl vitn het :rtritcem incl ien !Ìr,rte lliìrt i.iÈn tlie een relnt iel'uroot tleel r.¡n cle

k,rsten tlra*uen zourlen \\Èg\'¡rllen. Ten l¡rnzien vnn tle trele-uuingsinstellingen c,rnsrateenl tl¡rt het

ellþct r'¡tn het r',r,¡rslel \',r,rr rlÈ belc-rl-uingsinstcllin-sren ,rm het [rnsis[rerlrag minrler te lltcn sti.i_rten tlermiìte
klein is r.l¡rt zi.i ,rnrlnnls rle \',rrensliurnrle ¡rrinci¡riële lrear¡lren te,uen het ontzien vnn tle kleine
beleggi ngsi nstel I i ngen. i nstemt met het tnriel\'norstel.

I heeti geen gr'ìte bÈÃ\iìren tÈqen het tnriel\',r,rrstel. \\'el uirf halr z,rrsen r)\'er rle sti.igin-u

t'¡ln tle t,rezichtkosten \'{)()r (le [r¡¡nken en ¡rleit zi.i voor c(rnt¡nu lnnrlncht r',lor el]'iciëntie.

is het niet eens met rle n¡rnzienli.ike:it¡.¡Sing r'¡rn cle tiìrieven clo,rr het \\e_uviìllen \'ììn

e

rle,rverheitlstri.itlrn-ue. Te"eli.ikerti.itl ziet zi.i Èchtergeen mou.eli.ikherleñ r)rr çls2s sri.igingen n,r,u re
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\',rork,rmen. rrmtlitl rle ¡ritrlementnire lresluin',rrming ten iìonzien r'¡rn hel rreuvirllen t ¡rn tle
overheirlsb i-j tlrnu.e reetls heelì ¡r lnltsger',rntlen.

Ipl.i1 ¿n rr.r .m r)(rk rle kleine verzeker¡rars te rr¡12i¿¡. Dnlrnanst tt.ltJtnst tl¡rt v..¡¡¡l ¡¡l¡;

ger',rlu. r'¡tn rle nlìs¡rlitsing r'¡tn tle zorsvcrzekÈr¿titrs tle sti.iging vnn rle helììngen o¡rloo¡rt t(rl Èen

ven ien(ru(liqing \',r,rr schitrleverzekeriìirrs ler\\ i.il rle helì'ing \'(rrìr z{)rÈ\'erzckeriìiìr:r tlaalt met een lì¡ct,rr
n.s.n. !¡rleit voor een geleirleliike inr',rerinu tiln rle nlìs¡rlitsinu. r)\'er een ¡reri,rtle vnn bi.ir',r,rrlreeltl

iìr

stelt vriì!.en ,rver tle rr i-ize rritaro¡'r tle ¡r¡,rçs¡1s¡le n¿nclelen in tle \\tlì tr)t:itnn(l zi-in gek,rmen
en \\iìiìr()m het ¡rr,rçs¡1ttge I ¡tnnrleel \',r,rr rle ciìlÈg()rie 'lreleggings,rn¡.lernemin_r]en niet r',r,rr eigen

rekening' is gestegen ñel -ì-ioo. I"elt tevens cl¡rt binnen rle cntes,rrie-treleggings.ntlerneminsen
niet \',r,rr ei,qen rekening' reel N,NB ontlememinrlen r'¿rllen rlie net als [ri.i tle -arlviseurs en lremitltlelalrs-
z,rur,len m(lÈten rr,rrrlen ()ntziÈn. \'errler 

" 
illgrnng ,rverleg ,rr.er tle tlriel'structuur r...r l{}l(i ¡rls

(le ciìles(rr¡eën -treleggings{}n(lernem¡ngen niÈt r',r,rr eiqen rekenin-u- en rle '['relc_ugingsinstellingen en

¡ta n [r ieclers vln be lerlgi ngs,rtr.i ecten' n ortlen sn menqerrregtl.

I\'Èrz()Èkt {rm (le vergunn¡ngr\'pen- tlie een helììngsmailtstnl'zi.in- te krrnlilìceren i¡ls een

basisberlrlÈ, en rleze mintler le liìten sti.jgen.

Nn de sluitingsti.itl r'¡¡n tle c,rnsultntic en [resluinrrrmi ,rver tlil

tì

reiìct ie [r i n¡engek,rmen Yirn

arlvies in het lrestuur r'¡rn tle .\FÌrl is n()_È. een

Deze renctie betreli ù.een \11()r:itel t(Ìt iìiìnltiìss¡ng
vnn tle tnrieven mnirr o¡rmerkingen ,rver het bekostirtingssvsteÈm. Bi.i een ti.idire reactie zou cleze tl¡n ,rok qeen

iìiìnlÈi(ling zi.in gerrcest t()t ecn trnrler ¡rlVies tlnn het,rnrlerh¡rvi-ue.

De i,rllerlice re¿ìcties ,rp tle consultntie vintlt u in [ri.illge E.

Renctie.\F1\l op de consult¡rtie
De,\FNlzal ,r¡r elke relct¡È inclivirlueel rÈiì-serÈn. Deze reirctie is in liin met {rn(lerst¡tirnrle snmenvitltenrlc
iìnl\\ ,r,rrtlen.

De.\FNIc{rn:rtiìtÈrt rl¡t er in iìlgemene zin lrear¡tren bestniìn tegen tle ho,uere helììn_cen irlsger',rh i.nn het

rregvnllen van tle,rverheirlslri.iclrl-rle. Dit ['retrelì een lresluit van tle rrerqever. cÈn -lììir ncccnmpli'. De ÀFNI
ontlersteunt tle o¡rmerkinren vi¡n enkele \'Èrtegen\\()r)rclisencle {)rgnnisiìlieri len nnnzien r'¡rn bli.iventle ntrntlacht

r',r,rr elìiciënlÈ en ellèctieve uin',rerins viìn het t(rÈz¡cht. tlit heelì Èr(rte iìiìn(liìcht [rin¡en tle .\FNt. \',r,rr z,rver het
tle rr¡rmerkinrlen ()\'er de lre¡rerking t{)t (le in rlc rret,rPsetlrirqen lnken lretrelì- is het r.nn lrelang te,rnrlerkennen rl¡rl

tle t,rezichtrretger ing r)l)en n()rmÈn lrer'¡tt tlie nnrlere invullin,r] en rluitling vereisen. Tevens is hel nnn rle,\Fhl om

nieuttc rrntir ikkelin-uen r)p (lÈ linnncièle mirrktÈn n¡ìu\\gezet tÈ \'{rlSen- hier,r¡r een toelchh isie tÈ {)nt\\ iklelen.
clesqeuen:it te ncleren en h¡err)\'er \'()()r \\iìt bctrelì het t,rezicht te ¡rtlviseren richtin_g rle rrverheitl en te c{)nsulteren

met m¿trktl'ritni.ien. {)rerigen:j \'()ert tle.\Flrl hier,rver ¡reriotliek ()\'erlÈg in het ¡rrlviserentl ¡rnnel.

De.\Flil merkt teven:i,rl'r rlll er brerlÈ:iteun Lreslirnl rr¡trr het ()nllen vnn tle kleine,¡nrlerneminuen. In tlit licht
it,rrrlt.rtk v.lrl¡t¡¡n iì¿ìn het verz()ek t,,nf ,rm rle kleine schltleverzeker¿ìiìrs te ()nlzien. Li het tnriel\',r,rrstel
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is,r¡rgs¡,r¡g¡ tlnt tle helì'ing \',ror tle kleine schntle'r'erzekernirrs stiigt met -lloo in rel¿tie trrt een ven ien()udiging
vrt.r dÈ gr(r{)t}tlÈ sch¡lrleverzekÈr¡ì¡ìrs. \'.¡rr z{l\'Èr hÈt r.le tt ens r nn f ,rm rle rnricl.sverh')ging vrr,rr rlÈ

schntleverzekerit¡trs ['relreli. nls -rler',rlÈ \'iìn (le all¡rlitsing r'¡rn tle zrrsverzekeranrs- geleitleli.ik ,rver vi.il'.ilrtr in te
\'(reren. heelì rlit uitrlrukkeli.ik niet rle vr'rorkeur van cle,\Fht omrlnt tlit een.irrrrrl ¡ikse aan¡rassin_u vnn tle

Procenluele nantlelen in tri.ilnge Il vnn cle \\ blì rcreist. Ten ¡rlnzien viìn het verz,rek rnn I,rm tle kleinere
lreleg-uings,rnrlernemingen tc ()ntz¡en- stelt rle.\F],lvnor,rm hiernnn lÈ_Èemr)Èl te k()men. In al\r i.iking çnn ¡.le

geco¡5ul¡¿s¡.le tnrieven- stel len rr i.i t,r,rr,rm cle 1¡rriet en \'()()r rle veruunnin!:n Pen miniler te verhoÈen en de

l¡trieven vr)(lr de ellþctenrekeninqen meer te l¡rtcn stiigen. \'o,rr het È\¡ìcle \1){)rstel rrortlt \'Èr\\ezen nn¡rr tle
trreli.¡,¡no,rP in onrlerdeel l- de clerrle ¡rlinen virn ¡'r¡gi¡¡ -ì r.nn tleze [rriel.

Ittelt technische vriìgen ,rver rle rrerking \'¡ìn het hellrn-rrens.steem en cle,r,rrzank vnn verschillen in tlc
sti.iuinsen vnn rle tiìr¡È\'Èn lussen rleverschillenrlet()Èzichtciìtes()r¡eën. Deze betrelìèn \.{)()reen cleel ,r¡rmerkinuen
,rt er cle h,r,rqle r'¡tn rle procentucle ¡t¿tnrlelen r-lie vast-uelelld zi.in in tle \\tlì en lls zorl;rnig geen ()nrlenr er¡r van rle
c,rnsultrtlic \\itren. De ,\Fl.t zll tle vrrrgen r,tnf [re¡ìnt\\,r,rrrlen in si¡menhnn-u. mct tle n,r,r¡.lzrkel i.ik nieurre
lilrielìstrucluur \.nniìl'ltllti ¡rls gevrrlu. t'nn tle siìmÈn\1rÈSinq viìn (le ciìte!,()r¡een 'lreleggings,rnrlememingen niet
t'oo¡ gigs¡ rekeninrt'en rle'lreleggingsinstellingen en ¡¡nn['rierlers vnn lreleggingsn[r-iecten-.

De i'ertegen tt ()(rr(lisen(le (rrq¡tn i:rat ies \\ or(lÈn griìiìg niìu\\ [retr,rk k en [r i.i rle eva lu¡tt ie vnn rle \\ [rlì ¡rer ]r l I S. Het
gutt clitn vooritl ,rver het ,r¡rnieurr r'¡rslstellen vnn rle procentuele nnntlelen per ciìteq()rie- rlc ol.rtrourr r.i¡n tle stnlìþls
enr.lemnteiitntle*urcssiviteitr'¡nrlel¡trieven. \'irnzellìs¡rrekentl o¡ql¡¡51¿untr,le .\FNIrlezerrÈn:j\\¡ìiìrb¡i \\errns
kunnen toorstellen tl¡rt het ministerie in lol(r vroeu.ti.idig stnn mÈt tleze evalu¿ttie- zotlrrt er ruimte is \',r,rr,rverleg
m et rl e ve rte-u. e n \\ o r ) rrl i ge n tle r r rq n n i s iì t i es.

{. \'oorgesteklet¡rrieven
Tútil'cn )01 5 ¡tct loa:ichtcttagoùc
Een,rverzicht van rle rrr,rrÈestelrle t¡rrieven lol.i \'¡ndt u in bi.iln_tte.\ bi.i tleze briet

De tnrieten zi.in berekentl o¡r trasis vnn rle cl,r,rr rÈ lrerekenen lretlrnqen en uitqiìnù.)rl)unlen zolls o¡rgsnomen in cle

bi.ilnse (l en D. Dn¡trn¡itsl helr[ren verschillen in r.le ,rmvnnu. \'iìrì rle ¡ro¡rulrìtiÈ Èn miìiìtstirven invl,retl 'rp rlÈt¡ìrie\'Èn
De ()mviìng hienan verschilt Per t{)ezichtciìtegorie en s¡'reelt.iirtrrli.iks. De tiìr¡even zi.in [rerekentl ,r¡r [r¡sj¡ r'nn tle
gegevens zonl¡.;.¡.r. in manrt l¡rril lttlS tri.i rle.\Flr,l lrekend 1\iìren.

\'(r()rt\\Èetrrezichtcateg,rrieënziinrri.¡zigingenintle\\1rlìtitnirl'ltll-içirninr'loetl o¡r¡lstnr¡eçen.
¡ SchntleverzÈker¡tiìrsÈn zr)rgverzekeritnrs

T,rt ltll.i ttitren schncleverzekeriìiìr:r en z'rrgverzekÈriìnrli lr¡tmÈn een t,rezichtciìle!,()r¡e: -t'erzekern¡trs.

schntle- \'itnnl-ltllj ziin tlit t\\eÈ nPiìne 1(Iezichtcrìtegorieën omrlilt het trrezicht (rl) z)rsverzeker¡r¡ìrs ¡.l,r,rr

de,\FNlrelatiel'be¡rerkt is en \',r,rriìl \\orrlt uitÈerrelènrl tloorrle Nerlerl¡rnrlseZ,rr_s.\ut,rriteit. De

z,rrs,t'erzeker¿¡¡trs levertlen tltro¡ þq¡ h()qe m¡ì¡ìt$lll\rnarrle Brut,r Premie Ink,rmslen tot lol5 een

clis¡rr,r¡r,rrti,rnele biitlrnge ititn tle [rek,rstiqinc. r'nn het t,rezichl rrp de sch;rtleverzekerlars. Cìevrrl-q r'¡rn tle
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s¡rlitsing is rlnt tle hell'in_rl r',r,rr schrrtleverzekÈr¡ìiìr:j in ll)15 sti_igt vnriërenrl vln -[5oo t(rt ÈÈn

ven ien ,rurl is ins.

Belegg i n_u.si nstel I i ngen

.\ls ger',rlu van cle.\IFNID is tle ¡r,r¡rulntie vnn rle lrelerlsin_r]sinstellincen :rtÈrk Èe1\ i.izigd en zi.in nlle
mttitlstrtl\rn¿trtlen tnn tle beheertle Iìrnrlsen n()rt niel [rekenrl. D¡rnrnu¡st zi_in er nu nr)g iìiìnvritqen vi)r)r eÈn

,\lFNIDver-uunning in lreh¡rntleling \\niìnln niÈt e\iìct is n¡rn te-seven \\iìnneer hier,rvereen lresluit rr,rrrlt
gen()men. De tnriellrerekening is rt¡¡ çls¿¿ retlen r.leels _qet'riìseertl rrP iìiìnnitme:r.

5. Planning
De ilststellinusrcgelìng t¡trieven lt ll5 \\'lrlì rlienl vastgestelcl te rrorrlen voor I .iuni ]rll5. De ,\Fhlstelt hcr ()lr

¡rri.is indien u z{)¡tls te (l()en gclrruikeli.ik. rle r'¡rststellingregeling en tlc trrelichting voo¡¡1'g¡¡¡tncl ann tle vnststellin_u.

en ¡rutrlicntie eer)it ¡n c()ncel)t n;rn rle.\FNI zenrlt. Dit SÈelì ()ns ile m,rgeliikheitl eventuele lnnrsre rechnische
Lri.istellinsen ol'omissies mel meclenerkers vln u\\ (lelìlrtemenl te kunnen rlelen cn te kunxen vernerken. \\ i.i zi.in

uitera¡trrl bereicl u cen nirrlere t,relichtinrr te geven o¡r ¡.ls 1r'ro¡sgsteltle trrrievcn ltll5 en cle elìècten,¡p tle rliverse
t(rezic hlciìteÈ'rrieën,

Vorrr vriì-rten ,rter rle t()lstiìn(lk()ming \'¡rn rle tlrieven kunt u c,rntnct tl,ren lnten {)l)nemen mcl

It.,elìronnummer
B i.ilrrgen

Bi.ilase,\

Bi.ilage B

Bi.ilnge tl

Bi.il¿r-c.e D

Bi.ilnge E

(.)r'erzicht rrr,rrgestelcletitrieven ltt|-i 1oo¡çl,r,rrlo¡'rentl tr¡ezichl ¡rerloezichlciltegr)r¡e

Resu lt¡rten llrì eh oorstel o¡r i ntl ivirl uel e {rnrlernem¡ ngen

DrrrrrtÈ lrCrekenen [reclr¡r_u.en iìitn (lÈ miìrkl ]tll¡ en l(lì-l Per t()ezichtC¡ìteq')riÈ

Uitgangs¡ru nten tariellrereken ing

Re¡tcties c,rnsult¿tie voo¡gg51glçlg tnrieven ltl I5

Horrg¡chtenrl.

.\utoriteit Fin¡rnciële h larkten
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Advies tarieven doorlopend toezichtZ0IS aan de ministe¡ van Referentie

Financiên en de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid pagim

bestuur AFM
I mei 2015
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Besluít van categorie:

O SNR (Senior)

O MNc (Manager)

O HFD (Hoofd)

O BES (Bestuur)

O AC (Audit Cor:rmissie)

O RVT (Raad van Toezicht)

Beslot€tr:

O conformvoorstel
O met kanttekening
O afgewezen

1. Voorgesteld besluit
a) De adviestarieven voor het doorlopend toezicht vaststellen zoals opgenomen in bijlage I bij de

brief aan de ministe¡ van Financien zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel.
b) De reacties van de consultatie bij de vertegenwoordigende organisaties van het adviserend panel

beantwoorden in lijn met de antwoorden zoals ve¡woord in de brief aan de minister van Financiën

2. Toelichting
a) Voorgesteld wordt om de minister van Financiën en de minister van Sociale zaken en

werþelegenheid te adviseren over de tarieven voor het doorlopend toezicht 2015 zoals
opgenomen in bijlage A bij de brief aan de minister van Financiên.

De murister van Sociale zaken en werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de vaststelling van de
tarieven voor de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Aan hem zal een gelijke briefworden
verzonden als de brief aan de ministcr van Financien.

b) Consultatie tarieven doorlopend roezicht 20 I 5

De reacties op de consullatie zijn opgenomen als bijlage E bij de brief aan de Ministerie. De
algemene reactie is verwoord in de brief aan de Minister. Aan de leden van het adviserend panel
die op het tariefuoorstel hebben gereageerd zal een reactie worden verzorulen die in lijn is met de
algemeen gefonnuleerde reactie in de brief aan de Minister.

c) Tarievenbeleggingsinsfellingen

Dc tarieven voor de beleggingsinstellingen zijn voor een deel gebaseerd op zo goed mogelijke
âannames omtrent het tijdstþ van besluiten op aanwagen die nog behandeling zijn. Tevens zijn
niet alle balanstotalen van de beheerde fbndsen bekend.
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II2OL4 is besloten om de tarieven voor het doorlopend toezicht 2AV æ baseren op de aannames

van het aantal ondernemingen op het moment l'an de aanpassing van de Wbft 20l4in 2013. Omdat
er minde¡ beleggingsinstellingen een AIFMD vergunning hebben aangewaagd had dit tot gevolg
dat er een tekort ontstond op het door te berekenen bedrag 2AL4 voor het doorlopend toezicht op
beleggingsinstellingen. Overigens waren in 2014 de kosten voor het doorlopend toezicht ook lager.

Inmiddels is omtrent de verwachte populatie meer duidelijkheid maar is het tijdstop van de

besluiworming van ongeveer 20 aanwagen nog nietbekend. Bij de þriefbe¡ekening is hiervoor
door het AIFMD team eer inschatling gemaakt.

Omdat het AIFMD team nog voorãl bezig is met de behandeling van aanwagen is het doorlopend
toezicht in 2015 nog beperkt. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat de kosten voor het doorlopend
toezicht 2015 op beleggingsinstellingen lager zijn dan het bedrag dat wordt doorberekend via het
doorlopend toezichr. Anderzijds geldt dat de kosten van eenmalige toezichthandelingen voor
beleggingsinstellingen in 2015 aanzienlijk hoger zullen zijn dan de dekking via de heffing voor de

aan\lragen van de vergunningen. Om de kosten van het toezicht op beleggingsinstellingen zo veel
nogelijk binnen de categorie Îe houden wordt voorgesteld om in 2015, in tegenstellingfot 2014,
het totaal door te berekenen bedrag voor het doorlopend toezicht ook door te berekenen. Dit
voorkomt dat het gehele tekort op de behandeling van de AIMFD aanvragen in 2015 via het
exploitatieverschil in 2016 rvordt doorberekend aan alle onder toezicht staande ondernemingen van
de AFM. Verder geldt dat de heffingen voor de beleggingsinstellingen minder zullen stijgen dan
het gemiddelde van 45Yo voor de AFM. Dit komt onder meer omdat het procentueel aandeel in
2Al5 (l0,7Yo) is eedaald ten opzichte van2Dl4 (I2,4%).

DNB is in ten aanzien van de tarieñ¡aststelling in overleg met het ministerie over een andere
gedragslijn dan de AFM nu voorstelt. Bij DNB stijgt het procentueel aandeel en 2015 (3,8%) ten
opzichte van 2014 (2,4%) verhoudingsgewijs sterk. Voor hen geldt dat de geraamde personele

inzet voor het doorlopend toezicht als gevolg van een lager aantal beleggingsinstellingenjuist
daalt. DNB zal daarom waarschijnlijk voorstellen niet het geheel te heffen bedrag door te
berekenen omdat ook de toezichtkosten lager zullen zijn- Voor DNB geldt niet zoals bij AMF dat
zij nog hoge kosten hebben voor de behandeling van de AlpUn aanvragen-

d) Afstemming tarieven met het miuisterie van Financiën en DNB
Het ministerie van Financiën kan zich op hoofdlijnen vinden in de voorgestelde tarieven zoals
geconsulteerd . Zil heeft wel een slerke voorkeur om ook bij de tarieven waar geen basisheff-ng
bestaat de kleine ondernemingen te ontzien. In het huidige tariefuoorstel is daaraan tegemoet
gekomen.

DNB stelt voor enkele categorieën waaronder de verzekçraars en pensioenfondsen het basisheffing
in het geheel niet te verhogen. Uit navraagbij DNB blijkt dat zij de basisheffing in 2013 al sterk
heeft verhoogt en dat de bijdrage in de kosten van het toezicht uit het basisbedrag slechts een zeer
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gering percenlage van de totale heffrng beteft. Bij de AFM is dit diffuus. In dit verband
verschillen AFM en DNB cn vormt dit geen reden om heî AFM voorstel aan te pãssen.

3. Bijlagen

4. Dossier

5- Opmerkingen

1. Brief aan de minister van Financién
2. Tariefroorstel doorlopend toezicht 2015

3. Consequentiçs concept tarieven op hoogte van de heffingen
4. Uitgangspunten tariefberekening



From:
Sent:
To:
5ubject:
Attachments:

mei27 2015 09:32

Besluit kosten uitgebreide beoordeling

--BilLAGE1,BesluitkostenuitgebreidebeoordelingWbft'docx

Met deze e-rnail laat ik jullie weten dat het Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft (over de kosten van de Comprehensive Assessment) inmiddels bekrachtigd is en
als het goed is morgen wordt gepubliceerd. Het besluit bevat een aantal kleine wijzigingen van het Besluit bekostiging financieel toezicht bevat en moet daarom in
werking moet treden vóór de Regeling bekostiging 2015.

Bijgaand stuur ik de definitieve tekst.

Met vriendelijke groet,

-

-

IIII-

-

I

1



AWIJ ILLEM LEXANDER,
BIJ T}E GRATIE GODS,
KONI NG DËR NEDãRLANDEN,
PRINS VAN ORANJ E.NASEAU,

ENZ. ENZ. ENZ.

Besluit van
houdende nadere regels inzake de kosten van de beoordeling, bedoeld in
artikel 33, vierde lid, van verordening (EU) nr.LO24I2O13 van de Raad van
15 oktober 2O13 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken
worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op
kredietinstellingen (PbEU 2013, L 2A7) en tot wijziging van het Besluit
bekostiging financieel toezicht 2O13 (Besluit kosten uitgebreide beoordeling
wbft)

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van {...), FM/20!5/0000 M, directie
Financiêle Markten;
Gelet op artikel 13, achtste lid, en 17, tweede lid, van de Wet bekostiging financieel
toezicht;
DeAfdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van..., nr. ...);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van (...), FM/2015/0000 U,
directie Financiële Markten ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

1. Het bedrag dat De Nederlandsche Bank op grond van artikel 17 van de Wet
bekostiging financieel toezicht in rekening brengt bij de in dat artikel bedoelde banken
bestaat uit:
ä. een basisbedrag van € 85.000 per bank verhoogd met:
b. een variabel bedrag per bank, dat afhankelijk is van het aantal kredietdossiers dat De
Nederlandsche Bank heeft beoordeeld in het kader van de uitgebreide beoordeling,
bedoeld in artikel33, vierde lid, van verordening (EU) nr. Lo24/20L3 van de Raad van
15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden
opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen
(PbEU 2013, L287).
2. Voor de berekening van het variabele bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b,
geldt een bedrag van € 9.057 per kredietdossier.



A¡tikel2

Het Besluit bekostiging financieel toezicht 2O13 wordt als volgt gewijzigd

A

In artikel 1, onderdeel a, wordt "bijlage II" vervangen door: bijlagen II en IIL

B

In artikel 2, vierde lid, wordt na de woorden "bijlage Il" toegevoegd: of III.

c

In artikel 3, eerste lid, wordt "artikel 13, zesde lid, van de wet" vervangen door: artikel
13, zevende lid, van de wet.

Artikel 3

Dit besluit treedt in we*ing met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Financiën,



NOTA VAN TOELICHTING

Inleiding

Dit besluit strekt ertoe om vast te stellen hoe de kosten die De Nederlandsche Bank
heeft gemaakt in het kader van de comprehensive assessment worden doorberekend
aan de banken die daarbij beoordeeld zijn. Daarnaast bevat het een aantal wijzigingen
van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2013, naar aanleiding van de wijziging
van de Wet bekostiging financieel toezicht per 1 januari 2015.

Het besluit is drie weken ter consultatie voorgelegd via www.internetconsultatie.nl. Dit
heeft geleid tot 2 reacties, waaronder een reactie van de Nederlandse Vereniging van
Banken. Naar aanleiding van de reacties is de toelichting op een aantal punten
verduidelijkt.

Kosten comprehensive assessment

In het kader van de overgang naar Europees toezicht op banken door het Single
Supervisory Mechnism (SSM) heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in opdracht van de
Europese Centrale Bank (ECB) zeven significante banken beoordeeld. Dit proces wordt in
het Engels aangeduid met de term 'comprehensive assessment', in het Nederlands
'uitgebreide beoordeling'. In artikel 17 van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft)
is opgenomen dat de kosten die DNB in het kader van de comprehensive assessment
heeft gemaakt, in rekening worden gebracht bij de betrokken banken. Het betreft-

ffru Het gaat om een van C 45,9 miljoen

Artikel 1 van het voorgestelde besluit bepaalt hoe de heffing per betrokken bank wordt
berekend. De heffing bestaat uit een basisbedrag van € 85.000 per bank. Daar komt een
bedrag bij dat afhankelijk is van de inspanning die het heeft gekost om de betreffende
bank te beoordelen. Deze inspanning wordt het best weerspiegeld door het aantal
kredietdossiers dat is beoordeeld in het kader van de comprehensive assessment. Voor
de berekening van het variabele deel van de heffing worden alle dossiers die zijn
beoordeeld meegeteld, ook dossiers die uiteindelijk niet bruikbaar waren voor de
comprehensive assessment omdat de kwaliteit van de informatie onvoldoende was. Als
zich dit voordeed zijn nieuwe dossiers opgevraagd ter beoordeling en zijn van de
betreffende bank meer dossiers beoordeeld dan nodig was geweest, indien in één keer
dossiers van goede kwaliteit waren aangeleverd. De eerste beoordeling en het opvragen
van nieuwe dossiers heeft kosten meegebracht, zodat het redelijk is om ook de dossiers
die uiteindelijk niet gebruikt konden worden voor de comprehensive assessment mee te
tellen bij de berekening van het variabele deel van de heffing. Dossiers die door
buitenlandse toezichthouders zijn beoordeeld worden niet meegeteld.

Kredietdossiers kunnen betrekking hebben op leningen, voorschotten, financiële leases
en andere verplichtingen die niet uit de balans blijken (off balance posten), waaronder
gespecialiseerde kredietverlening. Daaronder bevinden zich grote (zakelijke) en kleine
(retail) dossiers. Er is voor gekozen om geen onderscheid te maken tussen de
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verschillende dossiers en om een vast gemiddeld bedrag van c 9.057 per dossier in
rekening te brengen. Het is gebleken dat de heffingen per bank met deze systematiek
een goede afspiegeling zijn van de inspanning die de comprehensive assessment per
bank heeft gekost.

Het totaal aan heffingen voor de beoordeelde banken is gelijk aan de totale kosten die
DNB heeft gemaakt voor de comprehensive assessment. Het betreft zowel interne
kosten van DNB als kosten die DNB heeft gemaakt doordat zij andere partijen heeft
ingeschakeld. DNB heeft zowel de interne kosten als de kosten voor het inschakelen van
andere partijen voor de comprehensive assessment strikt gescheiden gehouden van de
reguliere toezichtkosten. De kosten voor de comprehensive assessment worden dan ook
niet betrokken bij het vaststellen van de heffingen voor het doorlopend toezicht.

Wijzigingen Besluit bekostiging financieel toezicht 2O13

Vanwege wijzigingen van de Wet bekostiging financieel toezicht die per 1 januari 2015 in
werking treden, moet in het Besluit bekostiging financieel 2013 (Bbft 2013) toezicht een
aantal venruijzingen worden aangepast. Het gaat allereerst om een tweetal verwijzingen
naar Bijlage II van de Wbft. Per 1 januari 2015 is de toezichtcategorie 'Banken' van De
Nederlandsche Bank in de Wbft verwijderd uit Bijlage II en ondergebracht in een nieuwe
Bijlage IIL Om die reden dient in het Bbft 2013 op twee plaatsen niet alleen te worden
verwezen naarBijlage II van de Wbft, maarook naarBijlage ill. Verderdient in aÊikel
3, eerste lid, Bbft 2013 de verwijzing naar aÊikel 13, zesde lid, Wbft te worden
aangepast, aangezien dit aftikellid bij de wijzigingen van de Wbft per 1 januari 2015 is
vernummerd tot artikel 13, zevende lid, Wbft.

De wijzigingen betreffen geen inhoudelijke wijzigingen van het besluit.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt direct na publicatie in het Staatsblad in werking, zodat de wijzigingen
van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2013 gelden bij het vaststellen van de
Regeling bekostiging financieel toezicht 2015, waarmee de tarieven voor het doorlopend
toezicht voor 2015 worden vastgesteld. De regeling wordt jaarlijks voor 1 juni
vastgesteld. Het vaste verandermoment van 1 juli kan daarom niet worden afgewacht.

De minister van Financièn,
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Vertegernvoordigende organisatie Adviserend panel

AFM
ter attentie van de directie

1van8

consultatie tarieven doorlopend toezicht
201 5

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief wil het beshtur van de AFM u informeren overhet voorgenomen advies aan de ministers van
Financiên en Sociale Zaken en Werkgelegenheidr ove¡ de tarieven voor het doorlopend toeziclrt 20152 en u de
mogelijkheid bieden hierop te reâgeren. Het bestuur van de AFM heeft tot een consultatie besloten, vooral omdat
de njksoverheid vanaf 2015 niet meer brjdraagt aan de bekostiging van het financieel toezicht. Hierdoor valt de
overheidsbijdrage van € 20,2 rytiljoen weg en zullen als gevolg hiervan de heffrngen aanzienlijk stijgen.

Bij deze consultatie is het van belang te onderkennen dat de AFM een adviserende rol vervult en geen beslissende
bevoegdheid hceff ten aanzien van de vaststelling van de tarieven. Dit is voorbehouden aan de Ministers.

Voor achtergrondinformatie over de wegvailende overheidsbijdrage verwijzen w¡ u naar de memorie van
toelichting en de parlementaire behandeling van de wijzing van de Wet bekostiging financieel toezicht 20153

t Voor zovet in dit document naar rte Mi¡ister wordt geduid betreffen dit de mi¡risters vau Financién en vau Sociale Zaken eu
Werkgelegenheirl.
2 De AFM heeft geerl wettelijke plicht om de Miuister te advìseren over de tarieven voor de doorberekening va¡r de toezichtkosten
val de AFM, De Minister is vemntwoordelijk voor de vaststellilg van de tarieven voor de doorberekening van de kosten van toeziclrt
door financieel toeziclrthouders aan de onder toezicht staande ondernemingeu. Om tot eea goede besluít te komen stelt de Minister
een advies bierover varr de furancieel toeziclrthouders op prijs.
s Website link naar de Wer financieel toezicht etl de wijzigilgsvoorstellen.

ilie¡ vindt u alle infonnatie over de Wbft eu parlementaire
----aucurg Vâu ds ailpassüg va¡r uc wur! llret oerreKKrûg tof net wegvallen van de overheidsbijdrage.
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Hooftlrerlenen rvijziging door te berekenen bedrag 2015 ten opzichte vnn 2011.
Er zlin verschillencle reclenen vrlor de stijging r'¿rn het door te lrerekenen beclrag ](.tl -i ten opzichte I'an lr.r1-1. De
lrelangriIkste redenen zijn o¡ruenomen in onclerstaancle tatrel.

lr:rl5 :( 11 -+ verschil

.\gencl¿ lt.r I 5 s7.: 8+._i 1.9
(-)r'erheiclsbi 

i cl ras,e (l.{) --l{ r.l ril 1

Ex¡rhitatiesalclo +"(í - - -+.rj - - (.r-(i

(-)r'eri,s,l --7.+ --8.+ l.(.1

Door te lrerekenen l'leclras 7-i.l -i1.7 :-ì--i
Tubet I bereketing úoor te bprcketrcn beùugett ]015 e¡¡ -'0lJ thelruget¡ x € I nln.t

De gemiclclelcle ¡rrocentuele stijging van het clror te lrerekenen l'leclrag voor cle gehele AFlll is -l5oo. De stiis,ins, r.an

het cl,rttr te lrerekenen lreclrag o¡r het niveau r'¿n cle toezichtcategorieën verschilt echter van clit gemiclclelcle

percent¿ìqe. Een overzicht hien'an is r.r¡rlenomen in billage I kok¡m c en cl vi¡n clit cltcument. De rlrlrzaken vi¡n
deze verschillen o¡r horttdlijnen ziln:

. Het * egvallen r'¿n cle rlverheiclstrijclrage * orclt verrekencl op l'rasis van cle r)m\'¿ìng van cle

ttverheiclsbilclraÈ,e clie cle overheicl in het verleclen bijclroeg ¿t¿n cle toezichtko:iten \'¿ìn eÈn

toezichtcateeorie. Dit \\'iìs \'()()r ieclere toezichtcategorie verschillencl.
I De aan¡rassing van cle overheiclstrijclrage is tevens aanleicling ge* eest om te trezien ol het ¡rrocentuele

aancleel cl¿t een toezichtcategrlrie biiclraaut ¿r¿rn cle toezichtkosten nrl-E in overeenstemming *as met cle

toezichtins¡ranning. Dit heeti geleid t()t een aantal aanpnssingen.

De trr:rvensenoemcle aan¡rassingen zijn o¡rgenomen in rle \\'et lrekr¡stising lìnancieel toezicht í\\'tìti'i per 3r.rl: en

ziin cloor het ¡rarlement grledgekeurds.

Toez ichtactiv iteiten .{ FNI
Yrtrlr n¿rclere inlìlrmatie ot'er cle activiteiten clie de .\Flil verricht *'orclt in dit chtcument kortheiclshalve \'Ênvezen
naiìr dÈ .\gencla lt.l I 5 en cle natlere uitrr erking hien'¿n in cle .\ctiviteitenagencl¿ lt.r I 5 zoals cle ze in mà¿ìrt l(.r l -; i:i
ge¡rubliceercl. In het J¿t¡n'ersla-q ltll-1" clat *orclt lrehanclelcl in cle komenclevergaclering r,'an het Aclviserencl ¡ranel.
vinclt u uitgebreide inlbrmatie over cle trlezichtactiviteiten van cle AFNf in lt.rl-1. D¿rlrn¿rast ¡lubliceert cle.\F\l
regelmatig onclerzoeksr¿rpp()rten. I¡ cleze clocumenten uorclt inge-q¿an o¡r cle \\'erkzaamheden clie de .lFhl l'erricht
In cle vergaclerinqen van het Aclviserencl panel bent u in cle gelegenheicl hiert:x'er van qecl¿chten te uisselen met
()ns en u\\' ziens* i-ize kenba¿r te maken.

liltirncieel tcrezicltt ¡p cle BES eililtdelt s'r-rrdt gedekt ck-t-r cle t-r'erheicl. Ten iiiiluien vilr rle verrekelúng vin rle eerunirlige
trreziclrthrrnilelitgett is de \\'lf't vuluf l0l-i gex'i.izigcl. Trrt l0l5 u'erden cle lregrote lirsten eeruuiilige toeziclrtlurrclelilgen in
núnclerins gebrirclrt op het te het'lèn beclrrlg. \'iini¡ll0l5 \\'(ìrclen de tregfrrte rr¡rtrrengsten in ntindering gebriiclrt.
5 De lredragen en percentâges zoals cleze zijn r'r¡rgenr'rnten in cle nlernorie van toelichting (hlvTj lrij het uetsvoorstel
kunnen at\l'iiken van de beclragen en l)ercentages in clit docuruent onlclat cle 

-qegÈ\'Èn:j 
in cle h.lvT zijn getraseercl op

gegÈvenlj uit lt.rl-ì.
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Reikrvijdte van (le con$ultnt¡e
De reiku'iiclte van de consultatie lreperkt zich t()t cle verclelin-s van cle kosten lrinnen een toezichtcategorie. De
reclen is clat cle omt'ang van het cloor te lrerekenen treclrag ¡rer toezichtcategttrie in de \\'trli is vastgelegcl via cle

¡rrocentuele atndelen en is ¿rls zoclanig een vitrjt)it¿ìiìncl geeeven.

fTitgangspunten t'an rle tarielberekening
De uitgangspuntÈn \'()()r cle tarietberekening zoals cleze bij het in n'erking treclÈn r'¿n cle \\'bti in lr.ll-ìó zr-in

t()Ès,epitst en de va:jlgestelcle banclbreedtes en tarieven lt.rlJ vormen cle tlasis van dit.l'ttorstel. [)¡r een ¡runt is
alge*eken van cle uitg¿ìng:jpunten. Dit betretì l)unt 9 \'an cle technische uitgangs¡runten: de jaarliikse tarieven
*'orclen evenreclig ¿ì¿ìngel)¿ìst als eevolg r'¿rn muti¡ties in íai cle cloor te berekenen lreclragen" íbì cle ¡rrtpulatie en

ícì cle m¿tatst¿Î*aarclen. De reclen hien'oor is als volgt:

De T*'eecle K¿mer heetì cle minister van Financiën verzocht om cle kleine onclerneminqen te ttntzien lrij ele

Iaststellin-s van cle tarieven. Hierbij *'ercl voor¿rlgecloeld r.r¡r cle kleinere ¿rch'iseurs en lremirlclela¿rrs. De hlinister
rtnclersteunt cleze *'ens m¡ìiìr heelì daartril *el gesteld clat kleinere onclernemingÈn niet _s,eheel hr¡even te *orclen
ttntzien. rlrlk zii clienen lrii te dragen aan cle gevr:rlgen van het *egvallen van cle rlverheiclslri-jdrage. De AFNI heeTi

hieraan inl'ulling 
-qege\'Èn door integr¿r¿rl voor le stellen om cle trasishetïing \'()()r alle toezichtc¿¡teqorieën (inclien

relevant) te verhrtsen met cle helti van cle ¡rrocentuele stijging viìn het clortr te berekenen beclrag van cle lretrefÈnde
toezichtcateqr¡rie. Dus ¿ls het door te berekenen beclrag \'¿ìn Èen toezichtcateqorie stijgt ¡1¿1 -il.roo clan stijgt de

trasislreclrag met ]50o.- Het resterende cleel *orclt evenreclig vercleeld over de vari¡trele biiclrage o¡r lrasis r.an tle
ma¿tslat\'aarcle. Hiermee rr'rtrden cle kleineíre) instelIin_qen cleels rrntzien.

Yoor tuee t()ezichtcììtegorieën gelclt clat zii geen b¿sisbeclra_q kennen. cle toezichtcategorieén
'aÍ\'iklelonclememingen. betaalinstellingen Èn electronisch gelclinstellingen' en 'treleg-eingsonclememingen

hanclelencl niet 'u ortr eigen rekening^. \'oor cle ze tu ee t()ezichtcatÈs,orieën * orclt vrtorgestelcl om cle stijg ine

¡rro¡rortioneel voor ¿rlle tarieven cloor te \'()erÈn.

Voor cle'trelegeinusonclernemin-qen. hanclelencl niet voor eigen rekening'geldt cl¡¿rm¿tast clat vanallr,¡16
voor-g,estelcl tvorclt om deze c¿tec,,rrie s¿ìmÈn te \1)Ègen met de beleggingsinstellin_cen. Het invoeren \'.ìn ÈÈn

trasistarieluorclt om clie reclen nu niet voorgestelcl omclat clit leiclt tot uijzigingen in tu'ee achtereenvolgencle jaren

\\'ij achten dit niet sewenst.

Tariefvoorstel
De tarieven ziin lrerekend op lrasis van cle t'rlrenst¿r¿rncl vermelcle uitgangs¡runten. D¿¡i¡m¿¡irst hebben verschillen in
de omvirng van cle ¡rrr¡rulatie en m¿ì¿ìt:jt¿ì\'en invloecl o¡r cle tarieven. De omr'¡ng hien'an r.erschilt ¡rer
toezichtcategtlrie en speelt jaarlijks. De tarieven ziin trerekencl op lrasis van cle l¿atst bekencle gegevens bij cle

ó Zie bijlage I bii clit consultatiedocuntent. f)eze uitgangs¡runten \1arÈn onclercleel van cle consultatie van cle
trancltrreecltes en tarieven tri¡ het in uerking treclen van de \\'bti in lul-ì.
- Zie hien oor ook lriflage I kolonr g en h.
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,\l''\1. lndicrr gc.lurcncl.'tlc ¡rg¡i11.1" r'i¡tr dc i;rln:iultstiL. {rr! rç11"s¡¡¡¡u yitrì rlc iitrlc\'ún :litn Jc \linisicr
ilrnderllggenile geqeverì:i tvl-lzigetr ci¡tt klrn clrt .ianleiclrng zi_jn tnt iìi1np¡sirng \'.in (le Ìrrer geconsulteerde t,ilrcven.
l)il krrn hiirr'rl¡h{i'il.¡ irls gcr,'tilg r'¿rn.lc u}lvr¿rgcn','¡rn clc hclììng.snrrralstrrvcn

Vrrrr¡ 111'gg tr'ìczlühliiittùgrrfìùcn rì.1ñ \t r.ll,.rgìt'ìs¡in rrr Jc \\'lrlì r':rn;rl'lill .i r'¿n ¡nVl,rcJ {ìlì Jc ti¡nú\'clì
r Sr'.hlrçlet'erzeker.rlß in z()rg\'Èrz(kct¡:ìr:Í

'f',ll ltll5 tl¡rtn sch:tilcvcr;'c[ùf¿ììtrs ,:n z(rr!\'crlckrrÌtirrs s¡ntcn c..r] t,rcz¡chtcttcgr)ric. r'er;,ckcr¡¡r.s.
schi¡cle. \-lnlrl'lt.¡15 zr-ln clit luee ¿lI¡ìrte toezichtcategtlneerì 'lrìd;lt het toezrcht r)lt Zr.rrgt êt-ZÈkeraiìrs cìr){)l'

Jc.\1"'lilrcl:t1icl'hclrcrkt ls ctr vtx:rtl *'¡lr,"l1 urt-r:c,rcll'nrl il'r,r¡ ¡[c Ncllcrjrrn.lsc./.,rr_q.\uti)rìlci1. (ì.r',rlr
htcn'¡n rs cl¿l rle t¿trlcucn vrìor.,ich.¿l(lcvcr;rcltcri¡¿¡r.s rn ltll.i vcrvrcn'rrurligcn. l)c ;lirrgvcrzckcr¡lilrs
lcVertlen 1'rt l{.}l-i eetl;r.ittztetrlr.¡ke trr¡cìragÉ ;r¡n cle [.ek'rstrgrng \';r¡ì lìÉt toezrcht rrp tle sr,-hirclelerzekcr;r,]t's.

¡ Ficlcggrngsrn:itclllnrrrn

Als getole r;tn tle ittrirettttg \'.in cle ÀIIr\I is iìe ¡ro¡ruhtrer';rn de lreheerders r',in lreleggrng:iinstelLngen-
ile hchcerrle lì.nJscn cn Jc i)r'ì1\'ans vln elc hcl'lìn-!rsmai¡lstirl-'lrll¡rnst¡ltlal'. strrk rlcu-¡.izigd l)rt is reiler-l
{)tlì (ryniett\\'te kt-lk<n ol'deverclelirì-q zr),ììlN cieze in lr.¡l-ì en lr.rl-{gt¡ltl. hrlÈ tr)Êpiìss€liik rs. De .åFlrl is t¿rt

Jc c,rnclusic gcl(..lll+ll d;rt rlç' ,\l''\ f c.'rst ovcr ;rrnvullcnrlc inlì¡nlt:rtic nvcr tlc rrlrvunS v¡n clc

[r'rl¡nstr:rtlìen tnlet trerr:hikketr iilrrrlens ti:rt ee¡r qiled r,'ilrlrstel qekornen k,rn *,rrcìcn. t)eze s<geven-s

m¿tliun onclcrJecl u¡l vill Llc '\ll-\lt) rirpp,lflitsç{.lic dc l.ulcggll1gsrnstcllrngcn yi¡lul-lt¡l 5 ¡rrn l)\ll-j
m\ìclùtìr'crslrckkcn. lJcrn;'tcn.ltcnrlr.luvirntlc:rcc*rstcnrlf(rrlaûcrsverlcng.l lrrt.ìlniir:rrt:t)l.i \lclllrl
.r¡rl.tl ìt)lj k¿n heschikt ivlrtlen ()\'Èr {lezÈ gegÈ\'ens 2,.ì(ìnt ni1 tleze cì:itunr g,)ede t.]ne\'Én [rs¡q[¡¡¡ç¡ kr¡nn<n
\\'r\rrldn l)c,\l'\lz.ril lr¡¡rrtrìridl\'rri)rslcl il¡n¡r¡nJù\'ertcscnwt\i)rcligrndcilrsirnisitlicvr¡ndc
beleggrngstnstÈlllngen ter cr:¡¡rsr¡ ltittie ilrurtrietlen.

( l¡ lritsts villl vrìrcn¡itìtlnrlc utlûanqsfllutcn .stcll ilc ,\.1''\l tle titrlcçcn \'(ì(rf :,.(ritls rr[rl!ù¡rrltclt tn lìl.llr¡gù.ì.

('onsultn tictcrnl ¡jn
\\'ii r'<rzoek u t¡tt re¡ctie scluitìeli.ik rn te cirenen Êl'\'\:ì()r z{)r'g tÈrìr'agen Jat cleze uiterlijk 17 apLrl lolS in het bezrt
rs r'¿rn ijc '\t'Nl t kunt urt rciìctle ric[rlcrl a¡n'

,\u t\.'l- ltelt lìttr,r nr- tël

I-T kunt u\\' fËii(-tte r:r(rk ¡ltiitlçn ltlr
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Tabel 2 Te heffen bedragen 2015 en 2014 itt € x I nh" Doardal dejaarrekening 2014 nog niet definiîiefis vastgesteld, Ãznnen de

bedragen over 2015 welhcht nogwijzÍgen. De gegevens in deze tabel zijn afgerond.

I Voor deze toezichtcategorie gelden geen basisbedragen
e De'verzekeraars' zorg'is eennieuwe toezichtcategorie enbehoorden tot2015 totde categorie 'verzekeraars, schade'
De tarieven voor de 'verzekeraårs, zorg' zullen als gevolg hiervan d¿leq. Ðe reden van de scheiding is dat de
toezichtinspanning van de AFM voor de 'verz€keraars, zorg' beperld is.

Overzicht te hefren bedragen 2015 en
2014

a b c d Ê f O b

Toezichtcategorie DÕor Îe
berekenen

20i5

Door te
be¡ekeuen

2014

Overheids-
bijdrage

Toezichl-
inspanning

Begroting Exploi-
tatie
2014

Stijging
bijdrage

Stijging
basis-
bedr¿e

Aanbieders varl loediel 1,7 t,3 31o/o -9% 7% -leÁ 28o/o r4&.

Accoutrtantsorganisaties 7,7 5"7 384/o 7o/o 7o/o 'lo1o 3791o t8%

Adviserus en bemiddelaars 15,9 r0,5 42% sYa 7% -lo/o 53o/o 26Vo

Afi ryikkelondemeuringerr, betaalbstellinger
en elechoûisch eeldinstellirsen

0,1 0,1 40% Oo/o 7a/ø -!o/o 46% nvts

Banken en clearinginstellingen 13,8 8"6 A4o/o lZa/o 7o/o -lo/o 620lo 3t%
Beleggingsinstellingen en
belessinqsobiecfeu 8,0 6.4 33¡lo -t4% 7û/a -t% 25o/n t2%

Beleggingsonderuemingen niet voor eigen
reke¡rfus excl. MIF 3"0 t,6 55% 33% 7% -lo/o 94o/o trvt

Beleggingsondemerningen voor eigen
rekenine 0,3 0,2 4OVo 0% '7alo -loÁ 46Vr 23o/o

Cerrkale Tegenpartijen 0,2 02 24% -33o/" 7% -la/o -3o/¡ 0o/o

Effecte.nuitgevende ilstellingeu: MarlÍ 6,1 ?t 70% 65% 7o/o -1% t4t% 70%

Effecteuuitgevende instellìì geû:
Verslaggeving 5A 4.4 33% -I4Vo 7o/o -t% 25% 12%

Ffu anciêle inûaslructuur;
marktexploita[teû, MTF T,7 1.0 460/o l5b/o 7Vo -lVo 6'7o1o 33%

Peusioenfo¡dsen en
pr€miepensioerinstellinse.o 2,6 2.1 33% -l5o/o 7Vo -lo/o 24/o l2%

Verzekeraars, leven en pensioen 6.4 6,3 260/" -30o/o 7% -t% 2o/o Tt/o

Verzekeraars, schade 2.1 I,l 52% 27% 7o/o -lYo 85% 47%

Verzekeraars, zorge 0,1 0 nvt üvt 7ç/o -tvo r¡vt uvt

Totaal 75,2 51.9 3goio 0ù/o 7o/o -lo/o 45% nvt
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Algemene uitgangs¡runten berekening tarieven cloorlo¡rencl toezicht

I . Prafìjt- en clraag|-rachthegi nyel.

.\ls leiclencl uitgangs¡runt gelclt een combinatie van het ¡rroilt- en clraagkrachttreginsel. Het protijtbeginsel
hrluclt in clat clegenen die meer ¡rrot'iteren van het toezicht- claar ook meÊr \'()()r betalen. Het
draa-skr¿chtbeginsel houclt in clat cle'ava¿rljtÈ lastÈn o¡r de sterkste schoucler ru:iten'. De aanname hiertrij
is d¿t er een relatie beljtiìat tussen cle ()mviìnq r'¿n cle instelline" uitgeclrukt in haar maatstafua¿rcle. en het
gen{)ten ¡rrofit. Dit¿trna¿tst zegt cle hooqtÈ r'an tle m¿r¿rtst¿rù'a¿rrcle or¡k iets r.rver cle tlrnngkracht \'¿ìn Èen

onderneming:

l. Degre.s.sit'i1eit.

Er u'orclt r¡m cle volqencle redenen clegressiviteit t()egepiìst in de ttrietìstruclurÈn:
i. Een strikte toe¡rassing van het ¡rrotr.it- en clraas,krachtbeginsel im¡lliceert lineaire t6t zelt.s

¡rroeressieve t¿rieven. Bii een strikte toe¡rassing onttrreekt een clirecte relatie tussen cle

hooqte van trilclraee en cle rverkeliik gelevercle toezichtins¡ranning:

ii. De overqangsverschillen clie voortvk¡eien uit cle rlucle en nieurve :itructuur rvorclen in
ogenschou* gen¡)men cloor miclclel r'¿n het h¿rnteren \'¿ìn Èen clegressieve st¿t'f elstructuur.

¡'. Eem'ouclige en ø'er:ichlelijke taie.lilrucîuren en contistcntie in tle ttntlerlitTEe tú,'ie.lilrilcturc,t.
Er is tussen cle .\FNI toezichtcategrtrieën zo veel mogelijk gestrÈeld n¿r¿rr consistentie in cle t¿rießtructuur.

1. Con:;i.vlentie in de rarie.î';tt'uüuren ¡handhreedten en nÌ.-ttc r'.'rn r/eglu.r.riliþil) en flk't{tlslc'trvn r'tlt?

calegoñeën die :¿lu'el onder gedrtg:; al; prudenîieel toezicht :;t¿tør

De tarietìstructuur \'¡ìn cle primaire toezichthoucler is in llrinci¡le leiclencl. tenzij er valicle ar_qumenten zijn
om hien'an af te *'ijken:

J. Gee¡t l¡elennrcring vttt de t()egûng tot tle na'kt tlutr heî h¿:;i.yf cu'ie.l.

Hiertoe gelclt een maxim¿le o¡rtrren-ust uit het basislarielvan lt.loo \'¿ìn het cltrtr te berekenen lreclr¿q van
een categrlrie oncler cle t'¡lonr'¿r¿¡rcle clat cle laagste lrljclrage rr'rtrclt Iastgesteld o¡r € ir.x.r ()p jiì¿ìrtrasis. Dit
la¿tste 

-celch uitsluitend vr¡rlr ¿rclviseurs en lremiclclel¡ìrìrs *¿¡nn'r¡or gelclt dat het aclviseren en bemicldelen
slechts een kleine deelactiviteit van de onclerneming is.

6. Con.yultatìe nel de hranche.

Alle tariel'.structuren *rlrclen \'()()r cle periocle van vijfjaar eenmalig seconsulteercl mel

\'Èft Êgen\\'()()rcligencle [rranche- r¡f vakorganisaties.

Technische u itgangspunten :

L Btui:;ltedttg en slr'tfiel:;

De tariel'.structuur *'orclt ge\'()rmcl cltlor een basistreclrag in cle eerste stllÈl gevolecl cltr¡r masimaaI r.ier
degressieve staùels ízie ook algemeen uitu,anes¡runt 'degressiviteit'). De tarieven zijn cumulatiet. met
anclere woorclen cle opbren-ust ¡ler staùèl * orclen o¡:uetelcl:
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:. L;iÍ.yluitendhtui:;hedrug

In een uitzonclerinqsqeval kan alleen een lrasistreclrag in cle eerste stat]Þl r'¿stqestelcl *orclen. Dit is het

s,er'¿l indien cle heiÏing zoals lrerekend oncler cle in ¡runt .1 lresch¡even tarief structuur in het geheel ntet
aansluit [rii het genoten ¡rroî!t en cle gelevercle toezichtinspanning. \'oonv¿r¡¡rcle is clat het cleel van cle

populatie o¡r tvie cleze tretrekking heeti. ex¡lliciet clel-rnieertraar i:;. Dit l¿at onverlet cl¿ìt nan een inclivicluele
instelling alleen cle ['rasislreclrag k¿rn *'orclen o¡rgelegcl als cle heltingsmnatstal(.t is.

-i. .J.lloppingltijdrage it¡ ¿le toe:ichtkosten

Er *orclt geen atio¡r¡ring in cle hoosste stal'Èl toegepast:

+. Re|-cneenheid

De rekeneenheicl clie t()egÈl)¿ìst *orclt tri-l het lrerekenen van het vari¿trele gecleelte r'¿rn cle trilclnrue in cle

toezichtkosten is 'per 1" bii aantallen ol'¡rer I miljoen' inclien cle m¿ìiìtstiìlin euro is uitgeclrukt. i¡clien cle

m¡atstaf een gecleelte van cle rekeneenheid is cl¡n *'orclt cle bi-jdra_ue in (le t()ezichtkosten evenreclig met clit

gecleelte [rerekencl.

-i. -J.li'tnrdingen

Het basisl'leclras *orclt afteroncl o¡r tientallen. cle statliltarieven rrorclen maximaal aigerrxcl (ll) t\\'eÈ
decimalen.

6. I!auu'keutiglteitl calculalie
De maxim¿le marge tussen het Îe cloor te lrerekenen lreclrag \'¿ìn een lretreùèncle categorie en cle

voorcirlculatorische venvachf e o¡rl'rren-u,st is I o o. Dit pÈrcÈnta-qe gelclt na een eventuele ¿ì¿ìnn¿ìme

lretreùènde de venr'¿chte ont* ikkeline van ía) cle ¡ro¡rulatie en of íbì cie maatstafu'aarclen:

L .J.lionding hijùrage in tle toe:ichtko.yîen

Er vinclt 
-qeen 

alirtncling n¿r¿rr lrot'en meer plaats van cle m¿ratstlfu¿rarcle. met tndere *oorclen geen

toevoeginu meer 'l)er € -\L\L\ of een gecleelte cl¿ran'an'.

ll. Pt'o ¡'ttttt hijdroge in tle loe:ich:;tl¡o:;ten

De biidrage in cle toezichtkr)sten vor:lr organisaties clie slechts een qecleelte van het jaar oncler het toezicht
van cle.\FNI staan *rtrclt lrerekencl o¡r lrasis van het rrerkelijk ¿antal claqen clat cle organisatie oncler het

toezicht van cle ,\Fhl heeli gÈ:itìì¿ìn. Dit gelclt r:xtk vrlrlr het lrasist'reclrag.

9. Evnretlige úL'tnpû.t.yir:.g van de jutrlijkse t.uietetl
Na cle initi¿le I'aststelling van cle tarieven in lt.rl-i n'orclen cle jaarlijkse tarieven evenreclig aanue¡rast als

gevolg van mut¿rties in íaì cle cloor 1e l'rerekenen lreclragen- íb't rle po¡rulatie en (c) cle maatstafu¿rarclen.



I qanb¡ëders va¡ kredlet pani€ll¡ere cl¡énten

lvlin¡mumtarlÊf: € 1.000

r rlaffel:
Per parti€r¡liere c,liênt:

)l/m 5.000: å65
> 5.000Vm 10.000:1"85

> 10.00Ot/m 1.00.@0: O26
> 100.000:0,13

Minimumtar¡ef: € 1-1¿o

r sdfeli
Per part¡culiere diènl:
otlß5,0m:3Æ
> 5.m0l/m x0.000:2,41
> 10.000Vm 100.000:034
> 1@.000:0,17

2 Amuhtsnìso¡€ânlsâliés OOB en NOOB omtet

M¡ñímumtàrief: €1.350
¡ staffél:
P€r1mln. omæt:

30s
) tlm 10 mln. ; 24000
, 10 f¡ln. t/rù 20 rnln.r 11.5m

' 20ñln,: 6.200

NOOE

lVm 20 mln.:7.300

' 20ñln. Vm X00mln.:4.1.00
rl00mln.:1.500

lr¿¡nimumtðrief : € 1.60ó

r stãflél:
Perlmln- sm¡et:

oôB

ttlm 10mlh.:33.2¿lO

> 10 rnln- t/m 20 mln.: 15.928

Þ 20 mln.: 8.587

NOOÈ

Cl/m 20fnln.;10,il1
> 20mln. t/m 100mln.:5.679
ffimln-:2,078

¡ Edviseum en bemiddelâars fte

Minihumtârief: 650

I staff€l:
Perfte:
)r/m 20: 19100
>20tlm2útL78,&
> 2û0t/m 500: 3Ç00
> 500;9.fl) 500:16.00

[rinimulntar¡ef:82Ð
r stãffel:

Peifte:
1rlm 20: æ7,m
r 20t/m 200:307,00
> 200Vm to(} 62,00

4
\fu ikkelondememinBen, bet¡ãlinstell¡ngen €n

:leklronlschßeldlnstèllingrn
P.ovisiè- en æmmissie-

inkomstên

Blj provisie"¡nkomsten vân
< 200.ü10:425

> 200.0(Þt1m 500.0001 850

> 5Qü000t/m 1 mln.: 1.275

> 1 mln. t/m 5 mln.: 1.700

> 5 mln.: 2-125

Bij prcv¡sie¡nkomste¡ van
< 2ó0.000:629

' 200.movm 5m.00û: l-258
>5O0.OOOVm I mln.: 1,887

> 1mh, t/m 5 mln.:2.516
>5 mln.:3,145

I BankÊn Ên clêãr¡nginstellingen tcr

Min¡mumtârlef: €6.2@
i lâff€l;
Þerl mln-t&:
)Vm80ñh,;73tm

' 80 mln. t/ft 400 mln-r 3X8,00

' 400 mln. t/m 4 mld.: 1.66,00

4.ñld-:¡¡8.m

Ndinimumtarlel: € 8. 130

r staffel:
Perlmlh,t6:
9 t/tn 80 r¡ln.: 1,213,00

> 80mln. t/m 400 mln.: 525,00
>400mlf,. t/m 4mld.: Ð400

ô mld-: 79.110

6
BêleBßifr Bs¡nstélllhgen en åanb¡€dêrs van
beleßßingsobjectef¡

balenstotaal

\¡¡nimumtaíefi 5,800

r stãftél:
¡er 1 mln- balanstotaãlì

)Vñ5 mld.;3950

'5 mld. t/n 10mld.r22,0ó
> l0mld.Vm 15 ñld,:179

15mld.: o-10

M¡n¡mumt¡r¡ef: 5.800

t stalfel,
Þer L nlô".bãlenstotáalr
)t/m5 mld.;106,86
> 5 mld. Vm 1¡ ñld.: 5&96
>10mld.ín 15mld.;469
> 1Ë ñlð:i 27

1
BelegB¡ngsondememingen n¡et vÕÒr eigen Þken¡ng,

exclusief exploltanten vàn een MTF
úerg.rypé, el|5

vl¡n¡mumtaalef:0
r pervelf,unningb/pe:
q 760

I 2.2S0

: 3.040
) 2-280

i1Ø
:7û

t staffel:
,èr effectènreke¡¡ñg
) t/m 100 er*; 3,¡{¡

' 100Vm 1.000èrk: ¿70
r 1.000ím 10.000 erkr 1"35

> lfl {Yrlprl: ô 67

Minimumtar¡ef :0
l perver8u¡ningtype:

a 1.676

Ë 5.027

: 6.703

D 5.027

E 1.676

F 1.676

r staffe l:
têreffectenrekening

ll/m 10Oèrkr ¿5O
> L00Vm a0æ€rk:5,95
> 1m0t/m 10.m0 erkr ¿98

' 1ô mèr!' r Æ

BeleBg¡ngsÕndémem¡ãgen voor e¡gen relen¡ng handelaren

Min¡mumtarief: 375

a stâffeli
Perhãndelaar:
>o æ0

Minimumtarief:460
r staftel:
terhðndÈlãar:

t 0:1165

ÉenÛal€ leg€nÞartijên Dmãet

Min¡mumt¡r¡et € 20.0@
+ stÊffèl:

Perlmln" om¿ét:
0t/ñ 10 mln.: 2.150

> 10 mln. Vm 100mln.:650
> 100mln. Vm 1mld,: 110

> 1mld.: m

vinlmumradefr € tr5.0æ

¡ rtaffel:
ter 1nln, om¿et;

)Vm 10mln.: r..590

> 10mln. t/r¡r 100mln.:480

' 100mln. t/m 1mld.:8ft
t 1mld.:50



x( Êlr€ctenùltgevende instell¡ nge nr märkt

aandelet: lnarklÊtcãp

beleg8fngsmljr ßêen

obligàt¡es/schuldpapie r: ßeeñ

irinimumtarief,
Aándelen: 5.700

Beleggingimütschappi.l: 77s
0bl¡gatie$lschuldpãpier; 575

r staffêl voorAãndelef,:
Per 1 mln. marktlapitallsat¡e
ttih 500mln.:1¿65
t 50Omln. t/m 1mld.: 10,?5

> lmld" Î/m 5 mld.r t00
> 5 mld-: Q3O

Mi¡imufnlafief:
Aáhdêlen:9,710
Belegglngsmaatscháppi¡: r320
Obligst¡Ês/sdruldpap¡er: 980

+slâflel voo.Aàndeleñ:
Perlñln. mârktkãpirãllsüè
0tlm 500mln^:41¿18

> 500mln. t/m 1mld.: 25,26

> 1.mld- Vm 5 mld.:11,75
> 5mld.:97L

1l Eff ectenuitgevende instelli nge n: veßlõggevlng

Eecoñ5ol¡deêid¡
mâfttkapitálisaUe ' ev

ongeconsol¡deerd: g€ên

l\4inimumlãr¡€fr

CngÊconso!¡deerd: 6.200

Gecôñsol¡deerd: 2.q)0

r st8f f el !oor geconsolldeêrd;

Perlmln.
marldkapìtäl ¡sat¡e/eigen
,eÎm08€n

lt/n 500 mln.:23,20
>500m|ñ. t/m 1mld.r 1410
> tmld, t/m 5 mld.: ¿6
> 5 mld.:0,40

Minlmümtadéf:
0nßèconsolldeeld: 6.970

GeÉonsol¡deerd: 3.260

+ staffel voor gêðnsolideérd:
Petl fnln.
marktlåp¡tal¡sâtie/e¡gen

vpmoSen
0rÂn 500 mln.: 2¿38
> 500mln. t/ñ 1mld.:16,64
t lmld. Vm 5 mld,: 932

S mld-: 0.47

77
tinancièle lf, trastructuur: marktexploitanten efr
:xploitanten vs¡ Êen tvlTF

¡Þnsâctles

Minimumtar¡ef: €43.0æ
I staffe,:

Pertrahsaati€:

]Vñ $.mt0,4300
> 1û.0@vm lfl).000: 0,ü¡m
> ffi.motlm L ftln.:0,0220
> 1mln.:0.0150 , hln-:0-0147

lv'linimuntar¡ef : € 57.480

rs1ãtfel:
Pettnn$ctle:
oVm 1O.000 O7091
> XOfDo t/m 1Ð.000: Olt¡14
> 100.000t/m X. mln.: 0,0363

tensioenfondsen en prem¡e pensio€ninstellingen
som technische voo¿lenlngê¡
plus eiSen verf,o8en en

ac1¡eve dêelnéñefs

Minimumtar¡ef: €625

perdeelnemer
)t/m 100.ú0.:034
> 1m.000 vm 500.00û: 0,04

> 500.000t/h LmlD.: O02
>1mln.:0,01

perlmln, vêlmogen

)r/m x0mld.:2,15

' 10 mld. vm 50 fr|d.l0,30
> 50nld. vm 100mld-:0.06
,100mld.:0,03

|åtatfel:
lV¡ñimumtar¡ef: €700
¡släffel:

perdeelnemer

0Vm 100.000":0,43

> 1ó0.ûû0 t/m 5m.Oô0: 0,05

> 500.000t/m L mln.; Q03
> lmln-:0,m

perlmln. v€mogèn
0 t/m 10 mld.: ¿7t
> 10mld. t/m 50mld.;0,38
> 50mld. t/rn 100 mld.: 0,1O

> 100mld.:0,04

ta y'enekeraan: leven-.en pÊnsioen pin

[¡¡nimumtarief: € ?-700

¡ r1alfel:

P€r1mln. PIN:

lt/Í¡ lrñld.:470,00
> 1mld. t/m 2mld.:280,00
> 2 mld. t/m 3mld.: 95,00

> ! mld.:24.m 3 mld-:24-12

M¡n¡muñtariet: €2.730
t ¡tåffel:
Per 1mln. PIN:

AVm trîld.t 472,3,
> 1mld. r/m 2 mld.:281¡p
> 2 mld, Vm 3 mld.r 9148

15 Venekeraa¡s: schade pin

3 mld.:1.30

Míñimumtariefr €875
i stãff€l:
PerLml¡. PIN:

)r/n 1mld.r26,3t
>l mld./m ¿mld.:15,75
>2 mld. t/m 3 mld.:5,25

lMin¡mumlari€l: f, 1-¿50

r staffel:
Perlmln. PIN:

0t/ñ I mld.i 132,82

> t mid. t/m 2mld.ræ,54
r 2 mld. Vm 3 mld.: 2ô51
>lmld.:657

16 Yenekeråers; zorg þ¡n

cl'ß

!mld.:2,29
PIN

mld, lm 2 mld.; 1,37

mld,t/m 3 rnld.r 046



Consequenties taríefooorctel 2Ol5 op instellingsniveau

Nr Categorie
1I Aanbieders van krediet
2 Accountåntsorganisat¡es

3 Adviseurs en bemiddelaars

4 Afwikkelondernemingen, betaalinstellíngen en elektronischgeldinstellingen
5 Banken en clearinginstellingen

6

BeleggíngsÍnstellingen en aaabièdaß van be[eggíngsobjecten-

,eên vooeåE€ldêt , nøQer uít te wørken
7 Beleggingsondernem¡ngen niet voor e¡gen rekeníng, exclusief exploitanten van een MTF

I Beleggingsondernemingen voor eigen rekening

çe at røle tege npørt¡¡ en -
geen voorbêeldên, pøpvløt¡e te k eiß

1.0 Effectenuitgevende ¡nstell ¡ngen: markt
11 Effectenu itgevende Ínstell ingen: verslaggeving

t2
Financiële inftastruduur: markexpløitanten en explaitanten van een MfF -
gaen vogrbeelden, populøtíete kleín

13 Pensioenfondsen en ie pens¡oeninstellingen

t4 Ve¡zekeraars: leven- en pensioen

t5 Verzekeraars: schade

16 Verzekeraars:



L
cåtdorle lÂ¡ñblÊd.ß ùer kredl.t
maðtstafiüâa¡de loartìculie-re cl¡¿inlen
muTal€¡e nffien

l*,,
bedrag 2015Ì.o.v-
2014

r,rt"ti"t ri"u"n 129%

Omvâns Mããtstâfwâer.le Hêff¡¡o tO14

Tariefooorst€l

Z)15 o.b.v.
dên.êdi!héid

Zeer sroot ¿oo.{no 45.90() I t,1:OAl

6root 2m.000 59.900 77.û59
MiddelmÕt t5 ftfYl t7 Ãffi 35,432
Xlein 1 0fn a 6EO ,,.7tû
Zær kle¡n 100 7.265 r-dtã

Verschil heffing
2014 en voorslel
evenred¡sheid

Verschil hefling
2014 ên voorstel

ontz¡en kl.¡nst.

Ver*hil 9l
heff¡ng 2014 en

vooßtel
evenredishè¡d

25.181 26.rÆ 7gÁ
17_559 L8_1¿U) 29.
8.032 4.14n )gÅ
1.070 9Atl 1*Á

371 220 29Á



2

OttMñr OOB-!ánr6r
o¡r.

tmm lSmm I 3¿ nsf 144 a1'
Mlddelgm {zonder

110.450 aç1,ffi5
tm.m 1.m.fho t r.oço 15 ß9

y'emclrll helllng
2014 sn

*p¡red¡ehdd

úeehll hefing
ZO14 6

kl.lnç,

Vss{fiil%
hêfñns 2014 €n

3qõ¿qt

3ð

ú21t ¿t t1a
¿m

ôhlE^. ñôôÊ-tqñt,u. {Ê{tnd 2O1¿

f.rletoæEù4 20ts
o.b,v.

zmm ,Èa11

50.m tJlq t-3?

Versðill 96

hefil¡B 2014 gn

væÉel

r¡ershll h€ltl¡g
¿014 d
@a*el

r'$cùil hetfr8
2014 q
rcorstel ontien

7-411 7-m fß
1.152 q53 4&

A'7



3

2015 t,o.v.

Omvan! M6ãtst fwâârrlê Hêffíns ,o1¿

T¿ riefvoÒrstel

2o1ã o.b.v.

Zeet sroot 3.000 69.890 105-259
Zeer præt 1¡OO 5f Rgn 7*.1q7
Grcot 500 47 190 7t.aaq

.200 36.590 55.112
Middelqroot 100 1A.7CO ?î.ao)
MíddèleroÕt 1n 4-S50 6.49i
(Iêìñ tn 2.600 ¡.916
Klein 1.?75 t nffl
Zee¡ Hein 1 445 t-272
Teer klein 65n 979

Verschil heffing

2014 en vooßtel
evenred¡Rheid

Verschil

heff¡.9 2014

en voorstel

ont¿ien kl.inst.

Y€rsch¡l heffinf
2014 eñ voôßtel
dènredidheid

?5 f7S ç1 5tô
26..267 37.530 579

23.989 34-030 5791

18.59t )ñ 
'20

11 9l

9,512 13.330 s1!

2,303 3.010 51Yt

1.316 1 sqo \10)

625 596 s19
4?R 3t2 5Lu
329 17fJ 51



4
¡3tégóÌlr lAfwlkkelonderneñlnsen, bstaal¡n¡teilinean en elektronlscheeldl¡:tellinsen
mãatstefwaarde lProvisie- en comm¡ssie inkomsten
mutat¡e te hetfen bedrãg

2015 t.o.v- ZO14 lou'^
Mutãt¡e lãdeven lqsr

OmvenA Rance maatstafwaarde Heft¡nq 2014

Tårièfvoorstel 2015
Geen m¡n¡mumtãriet,

dus
Bvenred¡!.

Zeer Rroot x > 5.000.ooo 2,125 3.145
Groot 1.000.000 > x < 5.000.ocr0 1-7(n 2.516
Middelsroot 500.000>x<1.000.000 1,?75 L887
Klein 200.ooo >x < 500.ooo 850 t.258
zeer kle¡n x < 200,000 425 6?:9

Verschil heffing

2014 en voorstel
2015

Verschil 9ó

hetlí.\ç2014
en voorstëI,

2015

1.020 4Aôl

816 $Ao/n

6t2 4Aol.

4AA 4A¡/

204 4g/,



5

3mvâú Hêff¡nE 7n14

lãrlefvooßtel 2ol5
o.b,q

we-¡rÀi¡shÉJ¡l

Zeer Êrõot 20.{xxl.ofn.mn 1.5ì7.360 ,.snE q7'
GrÕot l-mommo )6Á 160 ¿eç <RÎ
Mlddplc.6t 1m om mn 71 160 ltÃ ñø
XIein 10omm l? q5n 22.159

6.20ß 10.139

Verschll heffing
2014 en voo8t€l
evenredlqhe¡d

Verchll heffing
2014 en vooßtel
ontzlen kl.lnsl.

VeÉchü 9l
heffing 2014 en

voo¡ltol
we¡redlphetd

973.567 991.210 6ã!*

16q.22S 171.71ß ilry
Ã5.3t7 Mali ru

8_60S 6.7'tD G'9l
1.C:q I qlo âLq



7

te
2A14

Omvanc Elfectenrekenimen VèKunninctvoe Heflim 20lil

iår¡ëfrq9¡riùèråq$.
6édr'
r¡iûlr¡rçetpr¡s-l, dlr¡
6ìrèîrrêiftÁ

GrÕót 15:O0O ,ÂBõ} 76.639 58;8rf)
Midilpløont 10.000 Â8CDF 24-0/'O si"riat
Klèin 100 ACD 6-4)O 14$â9.
Laarste heffing A 7æ 4681..

r'en¿h¡l he.füng

1014 en
¡oostel 2015

ù.årst¡¡4ô

iielû¡t¿.o1À.+¡'
¡o¡r¡¡t¡ifio{5.

3?..269 7219,

2q.1?O :t¡t¡
7.7.79 t¡rä6

927 7ùt



louw
muÈtie te heffs bed6g
2015 t,o.v- 2014
Mrfål¡ê ìãridên tarv,

Omvâne HeffinÊ 2014

T€riBfuooßtgl 2Ol5
o.b.v,

mredieheid
1m ßg ?7s t16.5¿E

1R t7ç )aamMiddeleroot 20
Klein 1 1.265 1650

Verechil heffing

2014 env@rstel
wea¡ediEheid

Vercchil heffing
2014 en voorstel
ontzien kl.inst.

Versdril%
¡è1fi¡g ?(l14 èn

yòoßtêl
evar¿dicheid

77 17î ?7 5R6 lory
5.525 5.58s 3@4

345 360 3ll/.



10
|lùbtlÕ leffiË¡iñt¡ñranilldûrcrìlftúir¡ nirtt

laandelm: marktlapitalisadeo

lbeleg¡ingsmij: geen

l-rn..r;."/."r,r¿^"^i.- .*.
hutatielç heffs bedråg
2015 Lo.v. 2014 Irotx

¡tåuê:tðÈa@ ttÍÍñ.

OmvånÊ Heffinc 2O14

rålÊlÞöE é?0"[!
ol'.*,,'

sêhrcfiahd¡d,
!ær Íodt !1OO-0ülr{Xto-fxxl 6A-4flf1

!omrmm i1 m A'
M¡ddelcrodt 5.m0.fnuDo 39.900 c4:b

laddêlEfôot l,{f,x}.txn fix 19.90{t 92304
mrmmõ t¿ E?q ¡o.t

klcin lonmm tçn?t:t,ß5
zær ldeih 10-0flt(m 5.A77 t2j491

{.èr3diï1Û
ftèfin¿,2{¡4rñ

ryãoritet'
êveÈii;hdd

y'erechll heffing
IO14s
,Ooßtel
rvenedipheid

rlmct¡il
heffing 2é14
en @ßtd
intzien kl-incL

7J.fl7n Ês..1:rt lri:
4õ.õ18 52,230 t3:tt1
44.929 50_180 ti
22.NrÊ. ,3.1m 1t:
16.356 15.925 11391

¿.1to6 6,39! .1f,d

6.617 424e



1l
Ðtélorlr
mâ¡tstafwaã rde gecoEolldeerd: marttkðp¡tdllsalie - eigq vemo8en6

onsecons0lldeerd: seen
mutatíe te heften bedrag

¡015t.o,v. 2014
2596

Mutãt¡e tdr¡evd 169ó

0mvanF M ôatstafwaarde lefl¡nr 2014

Talefuoorstel 2015

o.bJ,
êvÐrêdkhèld

Zeer ¡root 50.000.0m_000 71.O5û 42.624
Groot 10.ül{1.o00-ooo 55115û 6¿ nt¡
Mlddelsroot 5.fxro ofxl.ooo 5t o50 6t 6q?

MiddêlsrôÕt 1 fnn om mô r¿ gqo ?8-898
5mflmmõ 17.800 20:1W

Klel0 100.000.000 8.s20 9:9{X
Zeer kle¡¡ 10.0m.000 6.432 7.4ffi

VeKhll heffing
2014 en

voorstel

êvenrërllohëlrl

Verschll

heff¡n8 2014

en voorslel
ont¡En kl.lnct

V€ßch¡¡ 96

hèffing 2014 €l
vooGtôl

t7 \74 1t 160 lfl
ßqtr 9.560 Læ'Á

4.642 9.210 169,

4.O4A 4.130 16

1.s00 7_860 ,69i
I.IRß t laa tg
1M 91) 1É



bed6g

IãrielvooÉèl.ZiU5
o¡;u

êsredlehddffin! 2014

SJæ

.

iü*#ii-#f
lS"*#,ri{¿l
L-àJ&g
i#?iLf,U
l...r.É*r.-ia4!ù
¡+a::ftfs¡¡:&

Yeßchll hêrfing
2014 en

,oorsel

hefl¡ng veßchll 9¿

7a!1,

l-v9
2at



e!4sle
maatstañmarde loin
mutatle te heffe¡ bedr¡g
2015 t,or. 2014 l,*
Mutãtieìatidetr, 109.

Heff¡ns 2014

Táriefooorst€l 30¡5
o,b,v.

æ¡redlshetd
Zæt qroot 3.000.000,000 u7.700 a51.do7

Groot 1_000_Õ0õ.om 472.70,A 474.157

Mldde¡croot 20fl.ooÕ_om q6.?oo 97.774
Kleln 50.om.om 26.zio 26-?t5
Z¿er kleln 500.ooo ? ql5 t-q4{

Veræhll h€fil¡g
ZO14 Ên

vðoßtêl
evènred¡Êheid

t/erschil heffing
2014 eo

,ooFtel ontzlen
kl.ins.

Veaphll 9ó

he{fln8 2014 cn

v@rstgl
æoÞdlpheld

3-747 4360 o
7.Ð61 ? lRtì ß

672 5m
115 1AA M
t{ ?r ß



Ftqo¡le
mdãtstafwðârd e Dln

mutade te heffen bedrâg

2t15 Î.o.v. 2014
85!/6

Mutaùe tafleve¡ 32?36

0mv6n{ M¿âKåñùâsrde HFI{lns rol¿

farlefvooFtel 2015

o-b:v.
s6redlsheld

Zær saoot 3-Om-Om.fxxì 48-175 ?n¡-cÎt
Gaoot 1_0m-o00.fno )1 174 lt¿_6aR

Mlddelcrôot sm-mmo 1407\ qo 1q6

Keln 100-o00.mo 458 t¿ 7qô

Zêer kleln I O_flOô OOO I tl8 ¿ fð1

y'erschll heffin6
¿014 e¡
r'@rstel

Verschil heff¡ng

2014 en

voorstel onÞ¡eñ
kl.lnst,

Vdschllt6
hefftñg 2014 en

vooFtel
mNedle-held

155.158 191.945 SZaX

a7.523 106.895 322t
45.177 53-635 .221%

1t-28 aa-Da7 za?

3.665 7-440 4?Jl



16
EI|EOrir lVar.llh!E¡ ioE
traatstafwaarde loin
mutatie te heffen bedrag

?015 t.o.v. 2014 1".u.,.

irüt6llé lslevd 1.88x

Omvanã HÞff¡ns 7Ol4

farlefuoorslel
.2015 o.b.v.

Zêer qmt s om ooo mo \n 775 c ß61

Grôôt l0mooom 27.\75 3,137

Middelsroot 500.000.000 14.025 l-619
Klein 100.o00.m0 3_505 405

lv"o"¡rl
lzor¡ 

"nlvoor*el
l^o

hefñng

mln. €

'/erschll 
heffiog

2014 er
/oorslel
3ve¡ied¡she¡d

VeÉhll96
hefllng2914 en

woßt€l
e¿ù6dishe¡d

-44.Sr41 -45_68f -tRg

-24-ß81 -74.13j s*ç
-1) 4061 -1? lCa -tg

-3.1001 :L52f -8896



Consequenties tariefvoorstel 2015 op instellingsniveau

Nr, Categoríe

L Aanbieders van krediet
2 Accountantsorgan¡saties

3 Adviseurs en bemiddelaars

4 Afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen
5 Banken en clearinginstellingen
6 Belegg¡ngs¡nstellingen en aanbieders van beleggingsobjecten

7 Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening, exclusief explo¡tanten van een MTF

8 Eeleggingsondernemingen voor eigen rekening

I
Cgntrale tege npa frij cn -
geen voorbeelden, papulùtíe ta klein

10 Effectenuitgevende instellingen : markt
11 Effectenuitgevende i nstellingen : verslaggeving

12

Fînancîäle Ínfiaslruc,tuur: marlctexplo¡tan¡en êô errçloitarnten vdn een llÍÍF -
gaen voorbeelden, pøpulatíe tø kleín

13 Pensioenfondsen en premie pensioenínstellingen

).4 Verzekeraars: leven- en pensioen

15 Verzekeraars: schade

L6 Verzekeraars: zorg



1
cåtGlorlê
mããtsÎãlvâarde lparticul¡erêcliëfien
mutalle te heüen

l,.n
bedrãg 2015 t.o.v-
2014

lrt*
mutat¡etâneven I

3mvânE Mâal+âlwââÍlê r-leffins 2014

Tar¡efoosrst€l

2015 o.b.V.

evenredi¡heid
Zeêr srôôt Ámfivì Rq qm 111081
Groot 200.000 59,9m 77.459
M¡ddelsroot 25.0O0 27-4ffi 35.l.32
(lêin 1.000 3.650 4.77ß
zeer klein lfn 1,?65 1.635

Verschil heffing
2014 en voorstel
evenredisheid

Verschil heffing

2014 en voors¡el
or¡1r¡ên kl inst

Versch¡1"91

hefflng 2014 en
voontel

€vêrrptl¡ohD¡.,|

25.181 26.74fl lqt
17.559 18.1rm tgÁ

ß 01) R l4n 2v"4
't.o7.} qul 29Á

377 124



2

m@de þ h€ffÉn brdr¡g

ôtuhrôôMâhrdr
o'ù;v.

eørudìãhád
Gmt 50_m_m t¡o_m-m I ô76 950 1ß.il|

tmm
Mlddelgr@t t¡onder
ma ôDétl It_m-m 1!0-450 ls1 ffiç

:leln tm.m lm-m 'i r ¡Eo

y'eGct¡l helîng
2014 €n

r/eehll he6ing
¡O14 m
@riêl onùler

Vd5dill96
hÈfflng 2oi4 q

ß.92' çl -655 36

ôñÉtu Noo8-kåntúr fmTdæB

lerleto@E¡d 201!
.o.b,u

2ß-77a

3.175 lÐ
f,lã¡ trlêt vM tõ.Èslno 50m 1 7t5 )R7

V€.5&lt !l

@¡5tel

úÊr*fiil helfrg
¿014 q

tei$hll h€lfl¡g
2014 d
rcñel

7,111 7m
l-t5) q53



3

c¡t gria lAdv¡Ð!r¡.n b.ñlddrh¡B
l*"

mutal¡e te hèffeh

bedr¿€ 2015 t,o.v,
2A\4 1,,*
Mútðlietsrièveñ l5L%

M6ãtslâ{wâârdê ÈlèÌf¡nE tOl¿

T¿r¡eñ/oôrstel

2q15 o.b.v,

Zeersroot 3.O00 69_890 105.269
zeer proot 1ion s1 *qn 7n lqa
G¡æl 500 47 qqo 7'l iaq
Groôt 200 36.590 55.112
Mìddêlrrôót too 1C 7qÕ 9*?Õ?
Middeleroot 1D 4-550 6.Cç?
(lêìñ 10 2-6flll 3.916
Kle¡n a 1 -?35 r n6f'
Zee¡ klein 1 445 t.a7?
Teer klêin 650 979

Verschil heffing

2014 en vooßtel
evenrèdiEhèid

t/erschil

rcffìog2ga4
9n voorctel

3nÞien kl.¡ost-

?q 17q 51.530 51vt

26.267 t7_530 s1

23.qAS 34.Õ30 S1n/'

19st7 )6 )ao E1

9.512 13.330 51

2.303 3.O1û s1y,
t 116 1 5qO 919l

625 596 5r9l

428 31.2 5Ay.

?)s 170 q10]



4
latégorlð lAtwlkkêlond€mem¡hsen, betaalínstellin¡en en elektronlschseldinstellingen
maatstañ^raarde lProvisie- en comm¡ssie,inkomsten
mutat¡e te heffen bedrâg

loun2015 t.o.v.2014
Mutãt¡e tãdeven l4go/o

OmvânA mäatstâfweãrd€ Heffins 2014

fâriéfvoorstel 2o15

Geen ñinimumtariet
dus

evenrediq
Zeer proot x > 5.o00.ooo 2.125 !445
Groot 1.000.000 > x < 5.000.0ffi 7.7ñ ¿515
Middelsroot 500.000>x<1.000.000 7.275 LAAT

Kle¡n 200.cxn >x < 500.000 850 L25A
Zeer klein x < 200.000 425 625

Versch¡l heffing

2Ot4 en voorstel

2015

Verschil %

heffing 2014

en voorstel
2015

1.020 4A3t(

a16 4*9t

617 ôAeÅ

408 4801:

204 4aV.



5

te
62%

øt5

Omvrns Hêffìn!7ot4

TarleiÆorstel 2015
o.b,v.

êvê¡ædisheld
Zed cfdot 2 0.0{xt.o00.ooo 1.512.360 2.Sn5-!t2?

Groôt ,_lNÐnm.mo ,56_f6ô ¿*-ÊÊt
Mlrldêicrd rm0mtrr 71.¡50 1t6 dql
Nleln 10 0mlYm t3 5tn ,t 15q

6tiß tn! 1q

teßch¡l heffing
¿014en vooßtel
-àvenrP¡llpheld

úeßchil hemng

¿014 en voo6tel
ùl7lcn kl-lnsr

Verscl¡ll 9l
hefñn8 2014 er

V@rstol

q1a s6) qgl.tlo w
1ñq ??a 171 )1e tu*

&?tô tu
À ñoq 6_710 64tt
3.939 1.930 6¡.96

ffi.æl
fr[I.' jtlf ,'4f f-,ì.if ,ì,i
l.tirrT";¡1,;.r ,!ìl
il"i¡ü¡råÊ'.r";i

ÍffiHr



6

Hêflìnc ?ol4

Ìåf¡efuoorstel 2Ol5

o.b,v,
evmredlphêlrl

Zes srÕot 50n-m.Õm.m 170.550 5! lJln
1Ín m nm mo ¿qã ¿qn

Grôõt ,Smnmmn 1?l nso 4 1tl
Gròot 10momtrn 11q 30n &uÁân

5mnmmo 203.300 28{L75t
?\MÕMMô 1M4%

klêìñ l mommo 45 ?nn 6' 55S

zeer kle¡n 500.000,o00 25.550 25.245
t nlñ

lerschil heff¡ng

¿014 en voorstel

V€Echil heff¡ng

2014 en vooßtef

Versòll9ó
hefli¡g 20!f en

voorst6l

1¿1 ltn 151 6fi l8
t?s qm 135.690 389r
1t¡ nct !?, ßm
11S.368 128-6r¡0 389r

77.458 82.890 38!t
to etÁ 41.815 3BI
17.259 t7.t7t 389t

9.735 4.955 389{

?2to 78 38s

rs?6FryrÍ:Ì
lffiitr¡
!:isr:-1wq tflf i
F_{r.:F=ffïLrl
Eætr1M?]rffi;w{L.ll



7
ætGgÕrla 8êlrt¡lntlond.rnem¡ngén ûlêt voor altàh rukGhlng,

axcluslof or¡loltantcn wn eén MTF

maatstafwaarde lvers.tvoe, erk's

mutãt¡e te heffen bedrag

lno'n2015 t.o.v. 2014

Mttat¡e ttrièven l12r%

0mvanc Ëffectenrekenincen VerßunninEtvÞe Heffinc 2O14

Iariefuooretel 2015

5êên

mihimùmtâriel dus
:venredin

Groot 15.000 ABCT) 76.610 s8.899
Mid¡leleroot JO OOO ÂRCNF 24.O4Ð 53"170
Xlein 100 ACD 6-470 14.199
Laa¡ste heffins A 760 1-681

Verschil heffi¡g
2014 en
voorstel 2O15

Verschil 9l

heffing 2014.en
voomtel 2015

12.269 1?1%

29.130 ArTo/i

7 -779 1179'

92t 121ø¿Á



I

mutatìe te heffs bedÉg
2015 t o.v- 2014

OmvanÊ Môahtôlwærde HeTfins 2014

Tarlofvosrstgl 2Ol5
o.b.v.

ænred¡lhèid
Groot 1m ßq 47S t16.5¿5

?o 1R t75 )a1M
(lein I 1.265 1,650

Veachil heffing

2014 env@rstel
*en¡edieheìd

úêehil heffinB
2014 en vôorstel
cntzien kl.inst.

Vendril%
ireffing ?O14 m

værstÊl
aenr¿disheid

)7 17ô )1 \46 ao%

5.525 s.585 30
345 360 3A/o



10
ltcÉoria

ma¿tstah@¿rde lðandelen: marktkap¡talísatíed

lbeleggingsmij: geen

lobfi eatíes/srhuldoaoier; sæn
te

t0rieúeD

OmEnR 1elfi^s 2A14

f¿fiefuær¡tél 2015
où1.

*enredisheid
Zær Foot 1{){).1tfi1.{xx}_ofi) 69.400 145.4rO
Gmd loommm 41.400 a8.ot8
Middelqroot 5,000.000.000 39.900 84,a23

Middels¡oot 1-0{Ð-fxx!-ffx} 19.900 42ioa
Kléin ffirmm 1¿ E?5 3ô nBl
klêìn lnomm 7.465 15,871

Zs klein 10.000.0@ 5.877 72-494

y'erschíl heffing
2014en
r'ooÍslel

Verschil

heffi¡g 2014
en værstel

Ve¡sdill%
heffing 2ß14 en

voorstel

n 
^)Õ

89.üt0 rt39(
46-618 5a-230 tll
44.925 5ô_1m l1
)).ûg ,t.1ff 1119'

16.356 15-925 173?.

8.4{}6 6.1S3 tl:
6.677 ¿.)¿a t1i

lËËåöù*\{
L{.i"{i:$?.Ë
H,þ..:i;#)ft
tffii*Bl
lEÉ¡-J;¡!Iihl
tæffi,:ü
tmÐ.Æãåã
;**ar"å3l;rl
,ffirq;téÉr-é*!.r?,
tã*-¡*J:i¿t
liqFEÍfr



11
Étüoilr llfiaatênüttrÐañda f nrtàlllõ¿.n: var¡hrÉvlnr
maatstsfwâôrde

Itecoroolideerd: marktkapltôllsatie . eig@ vermoBenE
loñ!êcôh(ôllrlêÊ.d: ePÉn

mutatie te heften bedrat
l,'*?O15t-ô-v- ?ol4

Mutðlle lar¡evs | 169ó

Omvedc H.Ítl^a )ol4

Ìðlefuoorslel 2O¡5

o.b,u

50mômmô 71.050 a2.624

Groot 10.000.000.000 55_05û 64-018

M¡ddelsroot 5.0O0.000.000 53-050 6t_69t
Mlddehroot t.000.om.ono )¿.850 ?g ¡s8
Kle¡n 5m om.mo 17.Rm 7n7m
(lcin lm ôm mÕ ¡ 570 9-908

10.000,000 6.432 7.48{I

V€mhll heff¡ng

2014 en

voorÉtel

eve¡redl¡held

'/erschll
leffi¡g 2014

:n vmrstei
rnÞi€n kl.lnst

V€Echlt 16

hètflng.2014 en
voÕrÉtßl

èv$redliheid
11_574 1r.36fl 16jí,
a s6¡ qsm t*
Ail} c t1¡ t6E

4.O4A 4,130 16!¿

2.9ü) 2.860 169.

1_388 1-148 16li
t -fMa A1) 1 ß!å



Hètrñ! 2014 €sfaìrþhdd

s529

VeEchll helfing
2014 en
voorlel

úer*h¡l hêfflng

20il Èn

ôode¡ ontu¡q
h.iñi.

Veeh¡l ra

heffilB 2014 èn

wpÉel

,ztt7

1-49 1Æ1
ta7



mâatÉtafwaarde D¡N

mutôtie te heffen bedrag

2015r.oJ. 2014
2X

Mutatie tarlwen M

O&vâts Madsfwås¡de Heffinp 2O14

fsrtefuo@rtel t0l-5
ob,v.

ænedlrheld
Zær qroot 3.(X)0-000.om u7.7AO 851,t1O7

Groot 1-000-000.om 472.14Õ 474.767

Mldde,crôôt 200_om_of*r c6.700 q7.1)a

Kleln 50.om.oo0 ?6-200 26.?t5
Zær kleln 500.ofa ? sf5 ,.qæ

irerschll heffing
LO74 en

,oo6tel
evenredlpheid

úerschll heff¡ng

¿014 eo

r'oorstel onÞlen
kl-lnst,

Vprshtl96
het lng 2014 ên

voofstêl
enÞrllslì¡l.l

a 7B] 4 )60 fr*
x oÊ7 ? 1ao ¡ç

424

l1l T¿ß (Df

13 3l (a



ntqdlë
laatslafwaf,de loin
lutatie te heffen bedrag

¡0151.or. 2014 l"r
Mutatie tarlwèn 112,f6

3mvânâ MasKãfiùasade dêfl¡ñE ?01¿

Îôrlefuoorstel 2015

o.b.e
sÐGdlEhé¡d

¡æraroot 3.OtO.OOO.{n0 4A-175 20¡;333
Sroot 1.Om-000.ooo 77,7'tS tt¿-6qa
Middelcrôol 5flc_000.mo a4.o)\ 5q-1q6

Kleln 100-000.mo 3-5f15 7 -794
Zær kleín I 0-oof].ooo 'I tfß {aÕ1

Verschll hetflng
¡014èn
vmrstel
èvenredlphe¡d

úerschil heff¡n8

2014 en

r'oqstel oot¿ien
kl.inst

Vschll 16

hemng 2014 en

væntel

155.15ß 1S1.ils 127r
37 \tA 106 ReS a2?ry

4\ 141 1t?*
1' ttq at-.o27 ?2?X

3.665 1.440 127*
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EtlSoh lvtual.Eln¡ioE
mrtstalwaardê lpln
mutôtie te heffen bed.ag
1015 t.o.v.2014 1".u.,.
Mutotlé tarlevd l:88x

Omvan€ Meãtstå6ùâãrdê Heff¡ns 2014

tarleirootst€l
2015 o.b.v.

æènrédlrhêid
Zeer F@t somnoom 5A.775 5¡A
Grool 1.000.000.m0 77.475 ;l-te;
Middêlsroot 5æ,000.000 14.O25 { 51¡
RIe¡û 100.000.ooo ls5

úerschll heff¡ng
¡014 en

úoorstel

evenredlsheìd

I vemr'n x
I ¡efilngzolq en

1".":",":ff]"'

Ve6chll heffing
2014 et
voorstel mln. €
750

-44.914 -4s.6asl *lq
-24.ø3A -?4-l lSl {tg
-12.446 -12.1301 -889ú

-f.1no :LszÂl -4494



From:
Sent¡
IO:
Cc:

I
din , mei i.9.2015 16'00

communìcatie / publicatie tarieven DT:015

Hail

ln verband met cle hogere tarieven besteden wij op onze website en in onze nieuwsbrieven voor de verschiilencle categorieën bínnenkort aandacht aan de heffingen 2015.
nanlwit ik vragen wanneer cle verwachting is clat Dijsselbloem en Klijnsnra de regelíng hebben getekend.
Graag hiervan clan lrericht en bericht als de regeling feitelijke is getekencl nret de verwachte publícatiedatunr in de Staatscourant.
ls het voor MinFin bezwaarlijk clat als de regeling is vastgestelcl meer nôg niet in de Staatscor-rrant ís gepubliceerd det wij cle vastgestelde tarieven al wel op onze website
zetten en opnenren in de nieuwsbrieven?

nanloe vraag of er bij DNB al concrete plannen ziin op welke wijze zij rÍchting de markt cornrnuniceert.

Graag verneern ik en Broet,

-

met peñormance management en e{fectiviteìt, t¡sicobeheêrsing, operational auditing en de coördinatie van het heffingenproces.

Subject:



From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

met 2O1S 17:47

Concept voor begeleidende brief TK ontzien kleine partijen
kamerbrief ontzien kleine partijen, CONCEPT.docx; Regeling bekostiging financieel toezicht 20L5,na consultatie.doc;
Motie-van-het-lid lE_c.s._over_ontzien_van_kleinere_partijen.pdf;
Motie-van-het-lid-'lll .over-de-toezichtkosten-kritisch-onder-de-loep-nemen-.pdf

Bij deze e-mail stuur ik jullie het concept voor een brief aan de Tweede Kamer waarin wij toelichten hoe wij tegemoetkomen aan de motie mbt het onÞien van kleine
partijen. in de brief wordt ooktoegelicht dat wij dit jaar nog geen rekening kunnen houden met de motie mbt de kosten voor kredietunies, omdat daarvoor nog geen
kosten voor doorlopend toezicht in rekening worden gebracht.

Verder stuur ¡Ejgll{" laatste versie van de regelíng. Naaraanleiding van jullie opmerkingen en opmerkingen vtis een aantal dingen aangepast, met name in
de toelichtins-het door jou gesignaleerde punt mbt tot de 'BeleggingsondernemÍngen niet vor eigen rekening' heb ik ook ondervañgen doór'in dã toelichting
expliciet op te nemen wat de systematiek is. Overigens is dit nog niet de definitieve versie van de regeling, aangezien de kosten van DNB als afwikkelingsautoriteit
daarin nog niet zijn verwerkt.

Ik wil jullie vragen nogmaals naar de toelichting te kíjken. Ook hoor ik het graag als jullie opmerkingen hebben naar aanleiding van het concept voor de kamerbriei Ik
wil de regeling graãg uiterlijk dinsdag aan de minister voorleggen, zodat wij ook nog genoeg tijd hebben om een en ander af tã stemmen me' Ik ontvang jullie
reactie dan ook graag zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

I

-'

--

1



Regeling bekostíging financiee! toêzlcht 2015

Regeling vdn de Mihistêrvan Financiën eq de Stoatssecretar¡s van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

van

kenmerkJ
tot voststelling van de bandbreedtes en tørieven, bedoeld in artikel 13, zevende lid, von de Wet
bekostiging financieel toezicht, voor het jaør.2075 (Regelíng bekostîging financiee! toezicht 2075).

DE MINISTER VAN F¡NANCIËN EN DE STAATSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEI9,

Ge,et op art¡kel 13, zevende lid van de Wet bekostiging financieel toezicht;

BESLUITEN:

Artlkel l
ln deze regeling wordt verstaan onder:

a. geconsolideerde jaarrdkeriing I jaarrekening waar¡n de activa, pass¡va, baten en lasten vân
personen die een groep of g¡oepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen personen,

als één geheel zijn opgenomen;

b, toez¡chtcategoriei toezichtcategorie als bedoeld in bûlage ll en lll van de Wet bekostiging
financíeel toezicht.

Artikel 2

1.. Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, zevende

lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage ll, onderdeel -Toe¿ichthouder:

Autoriteit Financiéle Markten", als vo14 vas@esteldl

I oeztchtcategofre Itaãtstãt Bandbr€edtes får¡ev€n
Aanbleder.s van krsdiet Pañ¡cul¡ere

clÍënten(PC):

Aðntal partlcullere
Èllênten dät met de
aanbieder rechtstreeks
of mlddelllJk als
wederpörtlj een
overéenkomst ls
aangeúaan lnzake
krediet

>0 tot en mêl 5,û00 PC

> 5,000 tót en met
10.000 Pc

> 1o.oo0 tot q met
100,000 Pc

>100-000 pc

€ 1.140 vermeerderd met:

€ 3,45 pêr ÞC

ln voorkomend geval
vermeerderd met:
€ 2,41 pe. PC

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 0,34 per PC

ln voorkomend geval
vermeerdèrd met;
€ O.17 per PC

Accountãntsorganlsatles ûmzet: € 1,600 in voõrLomênd
qeval vermeeÍderd met:
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To€z¡chtcåt€qolie Maat$af 6anoÞr€edtê' TarrGv€n

AdvlÊeur5 én beml¡ldelaa¡s

'Omzet.u¡t.Wettel¡.¡lçe

eontroles bf
org¿n¡5atlæ van
ofÈnbáår,belãng

{OoB-æntroles) en bD

otltrolecliènten die
g6êft organ¡satiès van
openbðar belahg zln
(ntèt ooB-rohFoleF)

Ftê' :

Hst aantal wérknemer6
.etr andsre Þersnen,
dle ztdh onder
vemñ|roordslf khdíd
'vån de,f¡nanclãlè
dieñstvérlens'dlrect of
indlrect.bezlgioÈdén
met flnõncièle
dìéfistverlenlng,
wasrbä het santàl
dä€lHJdmedewerkerB
wordt rmgejekend
îadr
voltljalmedéw€rkss

omzet ëit. oøB-æn trples :

>€ t tot en met €f0 mluoen

>€ 10 rrlboen tot en met
Ê Z0 mlllõen

>€ 20 mlUoeñ

Qmzet uit nìet'OoÐ-
ffintiþlesr

>€ 0 tdt en met
€ Z0 rnilJoen

>€ 2Ð rniltoeo fot en met
€ 100 m.lúoqn

>€ 100 milJoen

>0 tot Én mêt ?0,0 ftê's

r20;0
2û0;0

tot en mét
ftè's

>200,0 tpl en .rnet

500i0 fte"é

>50010 frè!

{ 33,240 per € nriljoen
omzet

in voorkomend gêvãl
vermeÉrdetd met:
€ 15.9?8 pBr€ mlljoeh
omzet

in voorkomend gev¿l
vermeerderd met:
c 8.58? pèr € rrilJoen
Emzet

In voorkomend geval
vefmeerderd r¡ét:

€ 10.111 Þer€ miljoen
0mzet

iñ voorkomend gev¿l
vermeerderd rnél:
'{ 5.679 pèr € rrlljoen
omz€t

14 voarkomend gevrl
vermeerdefd met:
€ 2;078 pétr € fÎtllrôén
omzét

€ 820 vermésrdercl met:

€ 397 perfte

ln Voôrkomend gev¡l
vermeerderd mét:
€ 307 per ft€

ln voorkomênd gè{él
vêrmeêrdè¡d mêJl
€ 6? per Re

|n yoôrkomend ge\¡61

venleerderd m€t:
€ 16 perfte

Afwlkkeloridernemlngeñ,
tretõallnstélllngen en
elektronisqhgeldlnÈtef llngen

Proytselnkomsteo
(Pt)

Personpn înèt PJ lrt itet
bèrcik van:

€ D tot ên met
{ 0r2 mllJoen

€522
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Toèzacntçåtcoor¡e ilaatÉtaf BðndbreedtGs !aft6v€n
>9,0;z m¡üoéh tot én meÞ
€ O.5 Íf iljoert

>€ O,5 m¡fjoen tot en met
€ 1 mllJoÊn

>€ 1 miljdeh tot.en mét
€ 5 m¡UoÊn

>á 5 mil¡oen

,€ *,140

€ 1.855

€ 2.533

€ 3.?so

tsshkêf| gn

clêãringlnstellfngen
Mtnlmum omvang
raeßingsvemogen
(î4w)i

Mlnlmum õmvang
toetsingsvetmogen
bèrekend crnFofrn de
regels dle op grond

van arHk€l 3:57 van
de Wèt !p.het
f¡nancleel toêzlcht
wofde4.bepaêld

>€ 0 tot en met
€ A0 miljoeri MTV

>€ 80 rniuoeo tot en met
€ 4O0 mlljoen MTV

>€ 400 mfuoen tot eÍ mèt
€ 4 mllard MW

>€4 mllJãrd MTV

€ 8,130 verméerderd met:

€ 1..250 per€ mluoen.MTV

in voorkomend gevrl
vbmeerderd met:
€ 541 per € mlljoen Mry

in voork<imend qevel
vermeerderd met:
€ 282 Þer € fnifjoen MIV

¡n voorkomþnd:gevál
verneerderd m¿t:
e 82 Der Q, ñlltoen tlry

Belè0glngSinstßlllngen €n
ãarÍbledeß vaú
belegqlngsobtecten

BalanstÕtaal,{ET):

Hêt gezamenlijk
bala¡stotaal wãarovêr
bèheer wor.dt gëvoerd

>€ 0 tot en met
€ 5 mlfjsrd AT

>€ 5 miljard tÞt en met
€ 10 mllJard 0T

>€ 10 mllJôrd tot en met
€ 15 rniljald BT

>€ 15 m¡llard BT

€ 6,540 veñeerderd met:

€ 55,93 pe¡€ m¡lJoen Bf

¡n Voorkomendgeval
vermeerderd met:
€ 31.,15 pêr.€ mtlroèn B:t

ln voorkomFnd gev¡l
vermeefderd met:
€ e,4B per € mlljoec Bl

ln voorkomend géval
vemeerdcrd rut:
€ 0,14 per€ mnjoeti sT

beregg¡ngsondèmemlnge¿
nlet voor E¡g€n rekenlng,
excluslef eiti,oltantþn van
een fvffF

vergunningtypen in
camb¡natie met
'effectenrekeningent
.â, vergqnnínEt!@èn
voor het verlearen van
bèleggingsdiénst€n ah
bedoeld 1ñarükêl 1:1
vah de Wet ûp het
'f¡nãncieel tõé¿Jchti
b- het aantaf
effectenrekeningen
(ÊR) bli ¡f ln behèêr

Vergunn¡ngtypen:

Vergunnlng voor het
ontvangeB en ðoorgÞveo
ván ofders €ils bèdoeld ln
ãrt¡k€l 1:1 van de Wet op
het finãncisel tóezlctrt

VergËnnlnd vóDr het

€ 1.634 ín voorkcim¿nd
geyal vÊdr¡cerdèrd met:

t 4.902 ln voükomend
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Tó€¡chtòatêooiic tiôÞ,retat EindÞrçedtGt Tati6v€n
bü de detbetrsrffende
¡nite¡llho

ilitvoèf ên'Van ofders voor
rêkènfng van cliënten als
hedoeld In artlkèl 1il vao
de Wst áp het fioancieel
tga¿lcht

V.êf gu¡ningr vermogens:
beheêr ålÉ hedoeltt in
ãrflkel 1:1 värÌ dè wet op
het finðnc¡Þel loÞzicht

V€rgunÍing yoor
belèqg¡n0sådvles ¡ls
bedoeld in ãftlksl 1:1 yan

de l¡itÈt ap h€t Rñanclédl
toè¿Ght

Vçrgunning voor het
begelelden of 'ovememen

van emlsâ¡eq met
PlaÈtslnEsgärãntiæ als
bedoeld id å¡tlkel 1!1vdo
de.i/Vèt€p het ftnanÊleel
toéz¡cht

Vergunnlng vQor hët
begeleiden vgn €trf ss¡es
zonder plEat'¡ng!Eôrantle
als berloeld h arllkÉl 1:,
van.de 'lvêt op hêt
nnðncieél toezicbt

'In comtbioàtlé met
eff€ .ten rekeìrlhgen (ER) :

tl tot en rnet lqo ER

>100 tot ê¡ met 1.000'Eß

>l r00Q tot en .mÉt
1O¡)OO ER

>10..ßoo ER

ggval ve¡|neeroem fnel;

€ 6.536 in voorkomend
gè\ral vermeerderd met:

€ 4.ê0¿ ln voorkomend
gêval ve¡fr¡earderd trlêt:

€ 1,634 in voorkornend
geyal vermèerdqrd met:

€ 1.f34 in voorkomend
gev4lvemeerderd met:

ln.alle gevallèn
tèrrne€rdetd ûet:

€ 8.67 perER

in yoórkomend gevål
'veñeerderd met:
€ 6.89 per ÊR

¡n voôrkÕmend gevá¡
vêrmeerdérd mêt:
€ 3,44 perER

ln voorkomend geval
Vermeerderd met:
.€.1171 per ER

Beleg gir gsondemem¡ngén
goor elgén rèk€ning

HandelarenI

Het aant?l ¡n
Nedèrland r,verkzåme
pêrsonen dat door ðe
onderneming iS bèlast
met hé"t veriqhtèn van
lfans'¿út¡ès ¡n

>0 hôndelôren

t. 4ö0 vêmeêrderd mee

€ 1.165 Þer hðndefaãr
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Toez¡chtæl€Ooile Maãtstaf Bandt reedtes TaÌ¡ev€n
finånclële
instrumênten

Centrale tègenpartijen Omzet:

Ðe aan de hand van de
artikelen 41, 42 en 43
vârì Veforden¡ng (EU)

Nr. 648/2012 (EMIR-
verorden¡ng) te
bepalen waarde van
het geheel aan
m¡ddëlen dãt de
centråle tegenpartu
aanhoudt ter dekk¡ng
van dê r¡sicot dle zü
loopt.

>€ 0 tot en met
€ 10 mifoen

>€ l0 miuoen tot en met
€ 100 miljoen

>e 100 mlíoen tot en met
€ 1 mlljard

>€ 1 miljard

€ 19.700 verneerderd
met:

€ 1,470 pèr € mlljoen
omzet

in voorkome¡d geval
vemeerderd met:
€ 44O per€ mllloen omzet

in voorkomend gevãl
vemeerderd met:
€ 70 per € mlljoen omzet

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 50 per miljoen € omz€t

EffÉctenultgevende
instellingen; markt

l4arktkap¡talisatie:
De gemiddelde
marktkaÞítal¡sãtie
(GMlt) van de
¡nstelling.

Personen als bedoelc! in
artikel 5:25¡, eèßte lid,
artikel 5:33, eerste l¡d,
onderdeel a, of
aft¡kel 5:60, euste lidt
onder¿èel a, van de wet
oÞ het ñnancieel toezicht
voor zover het aandelen
úitgevende personen
betreft niet zürtde
b eleg g¡ n g s m a stsch a pp¡jen :

>C 0 tot en met
€ 500 mlíoen GMK

>€ 500 m¡ljoen tot en met
€ 1 miljðrd GMK

>€ 1 miljard tot en met
€ 5 míljard GMK

>€ 5 mlljard GMK

Personen als bëdoeld ¡n

aftikel 5:25i, eeßte lid,
art¡kel 5:?3, eerste l¡d,
onderdeel a, of
art¡kel 5:60, eerste l¡d,
onderdeel a, van de Wet
op het fnanc¡eel toez¡cht
voor zover het aandelen

a 9.710 vèmeerderd met:

€ 41,48 per € miljoen GMK

ln voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 25,26 per € mi¡¡oen GMK

in voorkomend geval
vermeerderd mel:
€ 11,75 p¿r € mlljoen GMK

in voorkomend geval
vemee¡derd met:
€ 0,71 per € mllJoen GMK
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Tos¡chtcat€qorie l,laãtstaf Bàndbreedtes lar¡ev€n
u¡tgevende peßonen
betreft z¡jnde
bel eggî n g s m aatsch a ppijen

Petsonen als bedoeld in
art¡kel 5:25í, eerste l¡d,
aft¡kel 5:33, êërste l¡dt
onderdeel a, of
an¡kel 5:60, eüste l¡d,
onderdeel a, van de Wet
op het f¡nancieel toezicht
vtor zover het
sch uld pa pier uitgeven d e
personen betreft

€1.320

€ 980

Eltecterùltqevende
instellingen: verslaggeving

I'larktkap¡tal¡saþe
tewijl voor partüen
die geeo
nârktkapìtalisa¿¡e
kennen het e¡gen
vermogèn relevant lsr
MarktkaÞ¡tal¡#tiè.-
De gemlddelde
marktkap¡tallsat¡e
(GMK) van dê
¡nstellitì9.
Eigen vermagen:
Eigen vermogen (EV).

Pereonen als bødoeld irt
artikel 5:25å, eeßte l¡.1,

van de Wet op het
fínaôciêel toezicht öf
aitikel 7. or¡derdeel b, van
de wet toezicht ñnanciële
vets I agg ev i ng voor zov er
zij een g econso I id eerd è
j aarreke ni n g opstel len :

>€ 0 tot en met
€ 500 mlljgen Gl,,lK of FV

>g 500 mlljoen tot en met
€ 1 miljard GMK of EV

>€ 1 miljard tot en met
€ 5 mlljard GMK of EV

>€ 5 miljard GMK of EV

Persanen âls bedoeld ìn
art¡kel 5:25b, eerste lid,
van de wet op het
f[nanc¡eel toezicht of
drtikel I, onderdeel b, van
de wet toez¡cttt f¡nanciële

€ 6,970 verm€êrderd met:

€ 27,38 per € mlljoan GMK
of Ev

in voorkomend geval
vermeerdèrd met:
€ 16,64 per € m¡üoen GMK
of EV

in voorkomend geval
vermeerderd met:
€ 8,32 per € miljoen GMK
of EV

ln yoorkomend gev¡l
vemeerderd met:
€ 0,47 per € mi¡joen GMK
of EV
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To€z¡clrtcategor¡e Itaðtstal Bôndnreedtes Taf¡€ven
vgrs lag g ev i ng voor zov et
zü gêë n g ecÕnsol ¡dee rd e
jaanekening opstellery € 3.260

Flnancléle intrastructuur:
marktexploltanten en
exploltanten van een MTF

Transðcties:

H€t áðntal tfansaÊtl$
tënkele téllhìg) ln
tlnanciële
instfumënt€i dåt tot
ständ 13 gekómen
voloens de re{els en
de systeme¡ vðn de
desbetreffende
gèreglement€erde
markt of multllaterale
hànd€lsfôc¡lltélt.

>0 tot en met lo-000
transactles

>10.000 lót en met
100,00û t€nsac'lies

> 100.f!00 tot en met
1"000.00O tran$cl¡s

>1.000.000 trðnsact¡s

€ 57:480 vermeerderd
met:

€ 0,6837 per trsnsðetie

lh voorkomend gevål
vermeerdÊrd met:
€ O,2067 Þer trars¿ctie

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ O,0350 per transct¡e

in voorkomend gev¿l
vermeerdetd met:
€ O,0?39 per transåctle

Pensloenfondsen en
prêm¡êpènsioenlnstelllngen

De¿e €¿tegorle kent
twee
hefffngsmaåtstavên
die be¡de wÕrden
toegepãst:

1, Deelhemeß:
Aànt6l åctlêv€
deelnemeß
2. vermogeni
som van de technlschÊ
voór¿¡Êningen en het
elgen vermogen
(Îv+Êv)

ûeelnemerF:

>0 tot eñ met 100.000
dselnemsm

>100.000 tot en met
500.000 deelnsmæ

>500.000 tot en met
1.000.000 dælnemers

> 1,000,too daelnemers

In cÒmb¡nat¡e met
Vermogeñ:

>€ 0 tot en met
€ l0 miljard TV+FV

>{ 10 rnllJsrd tót én met
€ 50 mlljard TV+EV

>€ 50 ml[ãrd tot en met €

€ 700 ve¡meerderd met:

€ 0143 per deelnemer

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 0,05 per deelnemer

¡n voorkomênd gevðl
vermeerderd met:
€ O,03 per dælnemer

¡n vmrkomend geval
velmeerderd met:
€ O.01 per deelnemer

ln alle gevallen
vemeerdêrd met:

€ 2,71 per € mlloen
TV+ÊV

in voorkomend gévtsl

vemeerderd met;
€ O.38 pêr € m¡iioen
TV+EV

ln voorkomend geval
vermeerderd mèti
€ 0.1û Der € m¡lloen



Toèz¡cbtæt€soite ilaatstaf BandbreedtÊs fðr¡€vÊrl
lUO mJUânl IV+EV

>€ 100 mlljard TV+EV

ry+EV

in Voorkom-end gwal
vemeerderd fnét:
€ O,04 pèr € fnlljoe¡1
TV+€V

penE¡oEû
.Prem¡è-¡nkomen:

Ðruto prém1€-inkqmen
in Nedêrland (BPIN)
tllt
pensioëovezekeringen
en
lêvgnsveu èkerlhgen

>g 0 Þt en met
€ 1 mtjðrd SPIN

>€ 1 m¡lJard tot en met
e ? mülård BPIN

>€ 2 miljard tot qn met
€ 3 mlljard BÞIN

>€ 3 mlljbrd BPIN

€ 2.730 vêrmÈerderd.I¡êt:

€ 488/80 per € rñltoèn
BPIN

¡n voorkomend gev¡l
vemeerderd met:
€ 291,20 ps € mllJoen
BPIN

in voorkomend geval
vermeerderd mêl:
€ 98;80.per € nflljoen
SPIN

in voorkomend geval
vemeerderd met:
{ 24196 per € mllroÊn
BP¡N

Ver¿ekeraarsr 5¡hãde Prem¡e.¡nkomen:

Bhrto premie'inkÕmen
itr Nedeiland (BPIN)

>€ 0 tol en met
€ l miljard EPIN

>€ I miljârd lot:eñ met
€ 2 mitlðtd BPIN

>€ 2 mlllard tot Ën met
€ 3 rnlljðrd BP-¡N

"g 
3,¡¡iljard BPIN

€ 1.250 vermeêrderd met:

L74o,7L per€ m¡lj4en
BPTN

in voorkomend geval
vemeerdêrd met:
€ 8426 Þer € niilJoên
BPIN

ln voorkomend geval
vermeerdef:d .met:
€ 28,09 per€ mllJoen
BP.IN

ln voorkomend gevãl
vermeerd€rd mÊt:
€ 6,96 per€ mfljper! BFIN

veuekeñaß; zorg Pr9û¡e-¡ñXomen:

Bruta premiè-¡nftomen
in Nedêrland (BPIN)

>€ 0 tot €n met
€ 1 mlljard BPI[!

>e 1 mlljbid tot er¡ mêt
€ 2 ml[;rd BP¡N

t€ 2 m¡ljaid tot €n met
€ 3 mlll¿rd BP¡N

€ 75O vermêerderd mêt:

€2,21 per€miijoe¡ BPIN

ln voorkomend geval
vermeerderd met:
{ 1,32 pér{ mlljoen BP¡N

in voorkomend gev8l
'vemêërdèrd met;
€ o,,44 pèr { mlïþen BPIN



To€z¡clrtcat€aorie Maatstaf llandbreedtes Iarrev€r¡

>€ 3 miljard BPIN

in vûorkomend gevðl
Vemeerderd met:
€ O,1l per € miljoen BP¡N

2, Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten waaraan een vergunning is verleend als bedoeld
in artikel 2:55 van de Wet op het fínancieel toezichl en d¡e gedurende het gehele jaar, ¡n steeds

dezelfde samenstelling, ge¿amenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan

consumenten gezamenlijk beheren, worden voor de toepassing van artikel 2 aangemerh als één
persoon.

Artikel t
1. Voof het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, zevende

lid, v¡n de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage ll, onderdeel 'Toezichthouder: de

Nederlgndsche BanlC', als volgt vastgesteld:

I oezrclrtcategor¡e ilaatst¡rl Bandbreedtet Taricven
Beleggingslnstelllngen Ealanstotaal (BT):

Het gezamenl¡Jk

þalanstot¿ãl waôrover
beheer wordt gevoerd

>€ 0 tot en met
€ 5 mllrard BT

>€ 5 miljørd tot en met
€ 10 mlliard Bl

>€ 10 miljard tot en Fet
€ 15 mtljard BT

>€ 15 miljard BT

€ 4.OOO vermeerderd
met:

€ 8 per C miljoen BT

In voor*omend geval
vermeerderd met:
€ 6 per C mlüoen BT

ln voorkomend geval
vermêerd€rd met:
€ 0,50 per € mlljoen BT

in voorkomend qeval
vermeerderd met:
€ 0,20 per € miljoen gT

Belegg¡n gsondernemingen
niet voor eigen rekening

Vergûnn¡ngtyoen ¡n
combinatie mèt
effectenrekenîngen

a. vergunningtypen v6or
het verlenen vän
belegg¡ngsdlensten als
bedoeld ¡h art¡kel 1:1
van de Wét op het
financ¡eel toezlcht;
b. het aantal
effecte¡rekenlngèn (ER)

bij of ¡n beheer bij de
desbetreffende ¡nstellln g

Vergunningtypen:

Vergunn¡ng voor het
onNðngen en doorgeven
van ordere als bedûeld ¡n

artlkel 1:1 van de Wet op
hetfinðncieel toezicht

vergunn¡ng voor het
uitvoefen van orders
voor ¡ekeñing va¡
cllênten als bedoeld in
artlkel 1:1 van de Wet op

€ 2-5oo ln voorkómend
qevå! vemeerderd mei:

€0

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 3.000
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Tosicht¡Gat€totie ilâatsüóf Eandbr€edtes lanÊyen
het flnanc¡eel toezlch!

Vtri¡unnin0 vërmo9eòq-
bahee¡ als bedoeld in
a¡tlkêl 1:1 van dé Wst op
het ñn¿ncieel toezlcht

Vergunning voor
'belegglngsadvles als
bedoeld lo ðÍtJk€l 1:1
van dè Wêtrp hF!
llnanclèel toeziclit

Vêrgunnfng vodr tèt
bégeleidÞn of ovememen
van èmlssle5 met
plåats¡ngggaråntles als
badoeld ln à¡tikel 1:1
van de Watt op het
financléel toézidht

Vergunqlng voorhet
bégelèldèn van êm¡rEles

zonder glåats¡ngF-
garantle alsbedoeld ln
9fflkel l:i van de wet ûp
het flnåncleè|. toezlcìht

In úmbinatie ñet
Ê ffæten rê*ë n í n I e n ( Eg ) :

>0 tol,eD .met ?50 ER

>250 totÞn'met
i1O.000 ER,

>10.000 ER

ln voorkomend geval
veffneerderd met:
€ 3.000

ln voorkomend gevðl
vêrñteerdéi.d met:
,€0

ln voorkomend gevál
vemèérderd met:
€ 5.00q

ln voorkomend geval
vermeerderd mÞt:
,€ 2,500

In alle gevallen
ver¡neerderd met;

€0

Jñ voorkomend geval
vermærderd met:
e 14.1'0 pÞr ER bovèn de
250 ER

ln voorkomend qeval
vermeerdêrd mêt:
€0

Belêggln gsondernêmlngen
voor èlgen r€kenino

l'landelareni

Àäntãl ¡n Nedefland
werkzamê pergonen dåt
door de
beleggingËondememlnq
¡s belast met het
verlchten van
trãnsaÈties ih flnanc¡ëlé
lnstrumsntert

>O handèlåren

met:

€ 7?5 peî haßdelõar
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I oezrchtcat€qone tfaatstal Ba¡dbr€edtes Tar¡evelr
gEtaôllnstell¡ngen,

clearinginstellingen en
elêktfonischgéld lnstell¡n ge¡t

Prcvisle-inkomsten (Pl) Petsonm waaraãû eên
vergunning ìs verleend
als bedoeld ín de
artikelen 2:3a, eerste lidl
2:3e. æßte lid, of 2:70â
van de Wet oþ het
f¡nancieel toézicht:

Pqsonen met PI ¡n het
bereik van:

€ 0 tot en met
€ 0,2 miljoen

>€ 0,2 n¡illoen tot en
met € 0,5 mlljoen

>€ 0,5 miboen tot en
met € 1 milJoen

>€ 1 m¡ljoen tot en met
€ 5 mlljoen

>€ 5 m¡ljoén tot en mèt
€ 50 miljoen

>€ 50 m¡ljÕen

Personen waar¿an een
vergunnìng is verleend
als bedoeld ¡n de
art¡kelen 2:54i. ærste
l¡d, of 2:541, eerste lid
van de Wet op het
financ¡eel toezicht

€ 18.000

c 38.000

€ 68.000

€ 110.000

€ 152.000

€ 194.000

€ 3:000

premiepensloen¡nstelllngen
I nstell¡ngen net vereast
eigen vermogen (excl-
prem¡e-
p e a si o e n |n ste I I i ng e n )'.

Som vðn de tèchnische
voorzìening
pensíoenverpllcht¡n g en
het vereist eigen
vermogen tTV+VEV),
vemenlgvíldigd met
een bonus/målus factÕr-
De bonus/malus factor
¡s gelljk aan de som van
de technische
voorzienlng
Þensioenverplicht¡ng en
het verelst e¡oen

>€ 0 tot en mét
€ 10 m¡ljard TV+VEV

>€ 10 rn¡ljard tot en met
€ 50 miljard TV+VEV

€ 2.000 vermeerderd
meì:

€ 53,57 per € milioen
TV+VFV vermer¡qvuld¡gd
met de als volgt te
berekenen bon{¡s/mðlus
fðctor:

t(rv+vE{}/{w+EV))

in voorkomend gevôl
vermeêrderd met:
€ 8;04 per€ m¡Uoei
TV+VEV Yermenigvuld¡gd
met de als volot te
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Toez¡chteleoor¡€ ftaatsl¡ll 6andlrtæatles laneven
vermogen {TV+VEVi¡
qèdeeld door de som
van de techhlsche
voor¿ienlng
pensioenverpl¡Chtlnqen
en hèt (aanwe¿ige)
elgen vermogen
(TV+EV).

Instell¡ngen zonder
verèist eigën vermaøen
(en premìe-
pensîoeo i n ste il ¡ nge n) i

T€chnische voorzlenlng
pens¡oènvèrpllchtlng
(fv)

>€ 50 mlljård tot en met
€ 100 mlljard IV+VÊV

>€ 100 mlljard TV+VEV

>€ 0 tot on mêt
6 l0 rnlljãrd TV

>€ 10 mlllård tot sn met
€ 50 mllrard TV

>€ 50 milJürd tot en mêt
€ 100 milJðrd W

>€ t00 m¡fôrd TV

bêrekenen bonus,/malus
fact.or:

{(rvrvEv)/(w+Fv)}

¡n vÕo¡komend gevål
vermeérderd mêt:
€ 2,14 pef€ ml¡oen
TV+VEV vêrmenlgvuldlgd
met dé als volgt tè
berekenen Þonus/malus
fBctor:
((rv+vEy)/(w+Ev))

ln voorkomenr.l geval
vermèerderd méti
€ 0,54 per € mlljoen
ÎV+VEV vefmenìgvuldlgd
met de ôls volgt te
berekenen boñus/malus
fðctor:
((TV+vEv)/(wlFV))

€ 2.000 vermêerd€rd
met:

€ 53,57 per € úllóen W

in voorkomend goval
vemærderd met:
€ 8,û4 per € mllJoen TV

in voorkomend geval
vermærderd met:
€ 2,14 per € mllroen TV

in voorkomend geval
vèmærderd mst:
€ 0,54 pêr C mllroen TV

I rùstkantoren omzet Personen met een amzet
in het bereik van:

€ 0 tot €n met
€ 0,1 mlljoen

>€ 0,L mllôen tot efl
met € 0,2 miljoèn

>€ 0,2 mllJoen tot en
met € Ó,5 mlljoetr

€ s.500

€ 12.500

€ 21,000
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2' Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en tar¡even, bedoeld in artikel 13, zevende
lid, van de Wet bekostiging l¡nancieel toezicht, voor bijlage lll, onderdeel ,Toezichthouder: de
Nederlandsche 8anK, als volgt vastgelegd:

Toeíchtcat€gorie lilôatstðt Barìdbr€edtes I afleven
>€ 0,5 mìUoên tÒt en
met € 1 mi5oen

>€ 1 mlljoer¡ tot en met
€ 2 m¡lfoen

>€ 2 m¡ljoén tot en met
€ 5 miuoen

>€ 5 miljoen

€ 3I.OB0

€ 45.000

€ 62.O00

€ 88.000

Ver¿ekeraars nlet zijnde
zorgvezekeraars

Þ¡erñte.¡nkomen:

Bruto premie-lnkomen
(BP])

>eo

€ 2.00O vermeerderd
met:

€ 834 per € miuoen 8Pt

Zorgvenekemars Aðntal vezekerden

>0 vetzekerden

€ 2,000 vermeèrderd
met:

€ 0,28 per veaekerde

Toezachlcateoor¡e Maätstäf Tãr¡ec€n
Banken 1'1inim¡]m omvanq

toetsingsvemogen
(Mw):

Minlmum omvang
toetsingsvermogen
berekend confom de
regels die op gfond van
artlkel 3:57 van de Wet
oÞ het lnancleel
toezlcht worden bepaald

Persoñen waarðan een
vergunn¡ng is verleend
als bedoeld in de
artikelen 2:4, 2:11.
2:20,.3:4, ærste lid, of
3:77a, eeßte lid, van de
Wet op het financ¡eel
toezìcht:

>€ 0 tot es met € 80
mllioen ¡lTV

>€ 80 mlljoen tot en met
€ 400 m¡ljoen MfV

>€ 400
net€4

milloen
miljard

tot €n
MTV

>€ 4 miljard MTV

€ 35.O00 vemeerderd
met:

e 5.775 per € mìljoen MTV

in voorkpmend geval

€ 2.487 per € miljoên MTV

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 1.308 pèr € mllJoen MTV

¡n voorkomend gevãl
vèmeerderd mét:
€ 391 Þer€ ml,joén MTV
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Art¡kèl ¿¡

Eeze regeling treèdt in werking mçt ingängvan de dag na de datumTan r¡¡tgifte vân de Staatscourant
waar¡n ¡1 wordt gèplsãtst

A¡tlkel S

Qeze regeiingwordt ¡?ngehaald åls; Regellng bekostilingflnancieel toezicht 2015.

Deze rcgeling zal met de toel¡cht¡nB in dè Staatscourant worden geplaatst,

ÐE MINISTSRVAN FINANCIËN, DE STAATSSECRETARE V.AN

socrALE ZAKEN EN WERKGEI€GENHE|D,

|ITD

--
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Toellchtlng

Algemeen

De wiJze waarop de kosten van het doorlopend toezicht op de financiële markten door de Autoriteit
Financiêle Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNBljaarlijks in rekenìng wordt gebracht bij

onder toezicht staande instellingenl is geregeld in artikel 13 van de Wet bekostiging financieel

toezìcht {Wbft) en op onderdelen nader uitgewerkt in het Besluit bekostiging financìeel toezicht.

Zoãls in deze toelichting nog nader aan de orde wordt gesteld, heeft de vaststelling van de tarieven
voor 2O15 een bijzonder karaktervanwege de afschaffing van de overheidsbijdrage aan de kosten

van het toezicht

Allereerst wordt vastgesteld welke bedragen in totaal in reken¡ng wolden gebracht voor het toezicht.
ln verband met het Europees bankentÕezicht wordt in het geval van DNB onderscheid gemaalrt

tussen het bedrag dat in rekening wordt gebracht aan personen die behoren tot toezichtcategorieên

in bijlage ll van de Wbft en aan banken, die behoren tot de toezichtcategorie in bijlage lll van de

Wbft. Hoe deze bedragen worden vastgesteld is geregeld in artikel 13, tweede tot en met het vierde

lid, van de Wbft. Daaruit vol$ dat onder meer rekening wordt gehouden met het exploitatiesaldo
van de toezichthouders in het voorafgaande jaar. ln 20X.4 hebben de AFM en DNB ¡llebei een

exploitatieoverschot gerealiseerd.

De berekening voor hetjaar 2015 is In onderstaand overzicht weergegeven. Tabel t heeft betrekking
op de totale toezichtkosten terwijl Tabel 2 de voor DNB relevante splitsing maakt tussen de bijlagen ll
en lll.

Tabel 7:Eerekening von ilè îe heffen hedrogen (in mln. euro's)

AFM DNB

Toteel begrote toezichtkosten a7,z 152,4

Af: Bégrote opbrengsten ter dekkinE eenmalige
toeziihthandelingen

7,7 t,5

Af: Begrotè kosten BEs-toe¡icht o.3 o.9

Overige kmten 79,8 150,0

txploitãtieçeldo 2014 -4,6 -1q6
Totaal te heffen op STond van ãrt. 13 vãn de Wbft 75,2 13_9,4

Íohel 2: Opsplitsing von de vaor 2075 doÙt DNB te bedrogen nøar bijloge {in mln.

¡ ln derænstemming met dè ìn de Wet bêkostiging f¡nãncieel toezicht gehanteerde begr¡ppèn wordt hiema gesproken vän
'persooen'-

DNB B¡Jlâge ll oNB Bulage lll
Overìge kosten 80,6 69,4

Exploitatiesaldo 2014 -2,6 -8,0

Totaâl te heffen op grond vân arl 13 r¡¿n de Wbft 78,O 67,4
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Nadat de totaal te heffen bedragen zijn bepaald worden zij aan de hand van procentuele aandelen

die zijn opgenomen in bdlage ll en ltl van de Wbft toegerekend aan de toezichtcategorieên (artikel

13, vijfde lid, van de Wbft).

Het omsloan van kosten over personen bínnen een toezichtcategorie

Het aan een toezichtcategorie toegeiekende bedrag wordt omgeslagen over de personen die deel

uitmaken van d¡e categorie, Dit gebeurt met behulp van maatstaven die evenals de procentuele

aandelen z¡jn opgenomen in bijlage ll en lll van de Wbft en in deze regeling nader worden ingedeeld
in bandbreedtes. Voor elke bandbreedte wordt vervolgens een tar¡ef vastgesteld. Daarnaast geldt in
de meeste gevallen een minimumtarief.

Bij het vaststellen van de minimumtarieven en de tarieven va¡ de bandbreedtes worden de volgende
uitgangspunten gehantee¡d:

a. de taríeven hebben de tarieven veelal een degressieve structuur in overeenstemmíng met de

afnemende intens¡te¡t van het toezicht per eenheid bij een grotere omvang van de persoon;

b. bij het vaststellen van de m¡n¡mumtarieven wordt rekening gehouden met het
draagkrachtbeginsel. Zoals hieronder nader zal worden toegelicht, is dit jaar extra rekening
gehoudenmethetdraagkråchtbeg¡nselvanwegedemotie.]mkleinepart¡jenmeer
te ontzíen2;

c. de ta¡iefstructuur wordt in principe gevormd door een minimumtar¡éf ¡n combinatie met
max¡maal vier {degressieve) bandbreedtes waarbij de verschuldìgde bedragen van het
minimumtarief en de bandbreedte(s) die op de persoon onder toezicht van toepassing zijn bij
elkaar worden opgeteld. De berekeningswijze ís vergelijkbaar met het schijvensysteem bij de

inkomstenbelasting;

d. er is geen maximumheffing;

e. waar dit, vanwege de samenstelling van een toez¡chtcâtegorie, meer voor de hand li6 wordt
ofwel gewerkt met een sch¡jvenstructuur waarbij de hoogte van de op te leggen heffing
overeenkomt met het tar¡ef van de bandbreedte, in de artikelen 2 en 4 aangeduid met 'bere¡lC,
waarin de onder toezicht staande pen¡oon, vanwege rijn (bedrijfs)omvang, valt ofwel met één

vast tarief;
f. er bestaat zo veel mogelijk consistent¡e in de tariefstructuren (bandbreedtes en mate van

degressiviteit) van categorieën die zowel onder toezicht staan van de AFM als van DNB.

Ðe berekening von een te helfen bedrag

Orn de op te leggen heffing vast te stellen, bepaalt de toezichthouder in welke bandbreedte de
betreffende onder toez¡chtstaande persoon valt. Indien een persoon in meerdere bandbreedtes valt,
is hij voor iedervan die bandbreedtes het daarbij behorende tarief verschuldigd. Dit komt in de

regel¡ng tot uitdtukking door de woorden 'in voorkomend geval vermeerderd met'. Het aldus

verschuldigde bedrag wordt verhoogd met een vast min¡mumtar¡ef.

Voor de volçnde toez¡chtcategorieên wordt vån deze systemat¡ek afgeweken:

? Kamerstukken ll 2o74ht 33957,nr.9
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Voor de categorieèn 'Afwikkelondernem¡ng€n, betaal¡nstellingen en elektronischgeldinstellingen'

van de AFM, 'Betaalinstellingen, clearlnginstellingen en elektronischgeldinstellingen' en

'Trustkantoren' van DNB is de heffing gelijk aan het vaste tarief dat is vastgesteld voor de hoogste

bandbreedte waarin de onder toezicht staande persoon valt. Hiervoor is gekozen omdat de

omvang van de toezichtinspanning voor deze categorieën, vergeleken met d¡e voor de andere
categorieén, ìn geringere mate afhangt van de omvang van de onder toezicht stãande persoon.

lBi¡ de toezichtcategorie 'Eeleggingsondernemingen niet voor eigèn rekening exclusief

exploitanten van een MTF' van de AFM en 'Beleggingsondernemingen niet voor eìgen rekeningl
van DNB, worden aan de onder toezicht staande personen versch¡llende vastè tarieven ¡n

rekening gebracht voor v€rgunn¡ngttypen waarover zij beschikken. Als een persoon over

meerdere vergunn¡ngtypen beschikt, worden de verschillende vaste bedragen b'rj elkaar opgeteld.

Voor het berekenen van de heffingen van DNB wordt daar nog een min¡mumtarief bij opgeteld,
voor het berekenen van de heffingen van de AFM geldt geen minimumtar¡et in aanvulling op de
vaste tarieven per veagunning, Door vaste târieven per vergunning in rekening te brengen wordt
het verschil ¡n toez¡chtintensiteit, dat mede aftrankelijk is van de aard van een vergunning en het
ãantal vergunnìngen, tot uit¡ng gebracht.þ_aarnqa_st_g_el-dlge¡lqrLaþ91 ¡a¡lgf_aJ[a¡le]ij! y1n_h_e! _ * - -
aantal effectenrekeningen. Om een goede afspiegeling van de toezìchtinspann¡ng te verkrijgen
zijn bij de AFM voor dit variabele tarief bandbreedtes vastgesteld en bij DNB één tarief per

effectenrekening. B¡j DNB geldt dâarnaast een minimum en max¡mum variabel tarief dat

overeenkomt met het tarief voor 250 respectievelijk 10.000 effectenrekeningen.

B¡j de toez¡chtcategorieën 'Accountantsorganisaties'van de AFM en 'Pensioenfondsen en
premiepensioen¡nstellíngen' van de AFM en DNB is de bandbreedte gekoppeld aan twee
maåtstaven waardoor de toezichthouder tweemaal moet vaststellen in welke bandbreedtes de

betreffende onder toezicht staande persoon valt.

Voor een aantal personen in de categorieën 'Effectenuítgevende instellingen: markt' en

'Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving' {AFM} alsmede in de categorie 'Betaalinstelling en

elektronischgeldinstelling' {DNB) geldt enkel een vast bedrag.

Bijzonderheden tarieven 2075

A. Effecten wegv all en overheidsbijdroge

Per l januari 2015 is de Wet bekostiging financieel toezicht gewijzigd, waarmee onder meer de
overheidsbíjdrage is komen te vervallen. ln de memorie van toelichting b'rj de wijzìgingsweÉ is
aandacht besteed aan de gevolgen van het wegvallen van de overheidsbijdrage voor de heffingen.

Daarbij kwam aan de orde dat de overheidbijdrage door de toezichthouders vooral werd ingezet om
de volgende activiteiten te bekostigen;

-repressieve handhavingsactiv¡teiten;

-activ¡te¡ten die vanwege hun karakter niet eenduidig zijn toe te kennen aan een toezichtcategor¡e
(zoals het toezicht op de naleving van de Sanctiewet 1977);

3 Memorie van toelichting bü de Wetvan 10 december 2014 tot wijzigingvan de Wet tlekostiging linancieel loezicht in
verband met de âfschaffngvan de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemm¡ng van
door deAutoriteil F¡nãnciële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes, (amerstukken ll
2013114,33957, nr,3

I5 d¡lzo jùist? Nee5¡ klopt het ro ook
voor DN8?
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-de kosten die de toez¡chthouder maakt vanwege zíjn betrokkenheid bij de voorbereiding van wet'
en regelgeving.;

-activìteiten waarvan de kosten niet volledþ gedekt worden vanuit op te leggen heffingen voor
eenmalige handel¡ngen (toezicht op emiss¡es);

-hettoezicht op Europese paspocrthouders.

De AFM en DNB bekostigen ook deze ãctiv4teiten vanaf 2015 vanuit de heffingen die de personen die
onder toezicht staan betalen. Voo¡ wat betreft emissies gebeurt dit door middel van een eenmalige
heffing voor de emissie, waarvoor per 1 januar¡ 2015 een kostendekkend systeem is ingevoerd. Voor
de andere kosten geldt dat z-rj zoveel mogelijk aan de verschillende toezichtcategorieèn uit bijlage ll
en lll vãn de Wbft worden toegerekend. Voor zover dat niet mogelijk is, komen zij naar rato ten laste
van alle toezichtcategorieën. Dit leidt tot een stijging van de tarieven in b'ijna alle
toezichtcategorieên, ondanks het positieve exploitatiesaldo van zowel de AFM als DNB.

Omdat sommige categorieèn in het verleden meer profiteerden van de overheidsbijdrage dan

andere, leidt het wegvallen van die bijdrage niet tot een proportionele stijging van de taríeven ¡n alle

categorieën. Zo berteedde de AFM een relatief groot deel van de overheidsbijdrage aan toez¡cht op
de categorieèn ldviseurs en bemiddelaars'en'Effectenu¡tgevende instellingen: mãrld'en DNB aan

toezícht op de categor¡eën 'Betaal¡nstellingen en elektronischgeldinstellingen' en Trustkantoren'. De

tarieven van deze categorieën stijgen door het wegvallen van de overheidsbijdrage dan ook het
meest,

B. Gewìjzigde percentages vanwege verønderde toezicht¡ntensite¡t

De relatief omvangrijke wijzigirg van de Wet bekostiging financieel toez¡cht per l januâri 20154 is

aangegrepen om de procentuele bijdrage van een aantal categarieén aan de totale toezichtkosten b¡j

te stellen, omdat die structureel niet meer in redel¡jke verhouding stonden tot de intensiteit van het
toezicht op die categorie. Ook dit heeft eraan bijgedragen dat de tarieven niet in alle categorieèn
pmport¡oneel stiigen.

C. Ontzien kleine pønijen

Één van de uitgangspunten bij het vaststellen van de tarieven is het draagkrachtbeginsel

{uitgangspunt b}. Het draagkrachtbeginsel leidt er bijvoorbeeld toe dat de minimumtar¡even niet te
hoog worden vastgesteld, om het risico dat die een te grote barrière vormen voor toetreding te
beperken. Bij de parlementaire behandeling van de Wijziging van de Wbft die per l januari 2015 in
werking is getreden, is verder een motie aangenomen waarin is verzocht ervoor te zorgen dat
kleinere partìjen bij de uitwerking in de mìnisteriêle regeling meer worden ontzien b¡j het vaststellen
van de nìeuwe, hogere tarievens. lk zat ln het navolgende toelichten hoe hieraan gehoor is gegeven

bij het vaststellen van de tarieven.

I Wet €n 10 december 2014 tot wüzíg¡ngvan de Wet bekostigìng financieel loezÍcht in ve¡band met de afschaffing van de
ove¡heidsbÛdrag€, de ¡nvoering van Europees bankentoez¡cht en dè bestemming van door de Autor¡te¡t F¡nanciéle Markten
en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes
5 Kamerstükk€n ll 2014-?015, 33957, nr. 9
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ln de meeste toezichtcategorieên bestaat de heffing uit een ñinimumtarief en een variabele heffing,
In die categorieên is hel algemeen u¡tgangspunt geweest om stÌjgingen van de tar¡even zoveel

mogelijk via de tar¡even voor het variabel deel van de heffing op te vangen. Omdat grotere partüen

meer variåbel tarief betale¡, dragen zij een groter deel van de rtijgingen dan kleine part¡jen. Voor de
toezichtcategorieèn van DNB is dit gÊrealiseerd door de minimumtarieven gelijk te houden ten
opzichte van vorig jaar. Voor de toezichtcategor¡eèn van de AFM is ervoor gekozen om de

min¡mumtar¡even wel te verhogen, maar ze minder te laten st¡jgen dan de totale heffing, De reden is

dat bij de AFM een groter gedeelte vân de heffingen bestaat uit het m¡nimumtarief. Als dat tarief
gel'tjk zou bli.iven, zou dit eeñ te grote belastìng voor de grotere pattijen betekenen. Er is voor
gekozen om de m¡n¡mumtarieven te laten st¡jgen met de helft van de stijg¡ng van het door te
berekenen bedrag 2015 te opzichte van 2014. Als het door te berekenen bedrag van een

toezichtcategorie dit jaar ten opzichte van 2014 stijgt met 5070 dan stijgt het minimumtar¡ef met
25%. Het resterende deel is evenredig verdisconteerd vía de variabele tar¡even.

5O% minder hard te laten stiigen dan de totale taÍieven. De aard van het door de AFM uitgeoefende
gedragstoezicht brengt met z¡ch mee dat een relatief groot deel van de toezichtinspanningen
onafhankelijk is van de omvang van de betrokken partij. Bij gel¡jkblijvende minimumtar¡even zou dat
onvoldoende worden weerspiegeld,

Ook in de categorieên waar de h€ffing niet ¡s opgebouwd uit een minimumtar¡ef en een variabel
tarief, zijn kleine partijen ontzien b¡j het vaststellen van de hogere tãr¡even.

ln de categorìeën'Afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen'van
de AFM en 'Betaalinstellingen, clearinginstell¡ngen en elekroníschgeldinstellingen'en

'Trustkantoren' van DNB bestaat de heffing uit een vast þrief dat afhangt van de omvang van de

¡nstell¡ng. Om de kleinere pãrtijen te ontz¡en is ervoor gekozen om de vaste tarieven voor de kleinere
partiien ¡n deze categorieèn minder te laten st"rjgen dan de vaste tarieven voor de grotere partien.
Daarbij geldt dat hoe groter de instelling is, hoe groter de procentuele stijging van het tarief.

De heffing voor'Beleggingsondememingen niet voor eigen rekening, exclusief exploitanten van een
MIÉ van de AFM bestaat uit een variabel tar¡ef per effectenrekening en een vast bedrag per
vergunningtype, dat per onderneming kan verschillen omdat binnen deze categorie verschillende
comb¡naties vân vergunningtypen mogelijk zijn. Om kle¡ne partüen in deze categor¡e te ontzien ¡s

ervoor gekozen om het vaste bedrag per vergunningtype mínder te laten stijgen dan het door te
berekenen bedrag in 2015 ten op:ichte van 2014. De lagere stijging van de tarieve¡ voor de

vergunningtypen wofdt opgevangen door het larief per effectenrekening ¡ets extra te verhogen.

ln de overige categorieën - 'Beleggingsondernemìngen voor eigen rekening',
'Beleggingsondernemingen n¡et voor eigen rekening' en 'Zorgverzekeraars' van DNB en 'Cent¡ale
tegenpart¡jen' van de AFM - is sprake van dalende tarieven. De toezichtcategorie lúenekeraars: zorg'
van de AFM ¡s dit jaar een nieuwe categorie.
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þ. Omvong en samenstell¡ng vqn toez¡chtcategorièën

Ðe hoogte van de tarieven hangt samen met het aantal personen dat deel uitmaakt van een
toez¡chtcãtegor¡e en de omvang van die personen. ln 2015 is de populatie in de categorieén
'Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening exclusief exploitanten van een MTF, van de AFM
en in de categorieên 'Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening'en ,pensioenfondsen, 

van
DNB afgenomen. Hierdoor zijn de tarieven voor de overgebleven personen hoger dan zij bij een
gelijkblijvende populatie zouden zijn geweest. 

I

Artikelsgewijs

Artikel 2

ln dit artikel worden de bandbreedtes en tarieven voor het doorlopend toezicht van de AFM voor het
kalenderjaar 2015 per categorie vastgesteld.

Per 1 januari 2015 bestaat bij de AFM een nieuwe categorie: 'Verzekeraars: zorgl. Voor de
berekening van de heffingen voor het toezicht van de AFM maakten zorgverzekeraars tot en met
2014 deel u¡t van de toezìchtcategorie 'Verzekeraars: schade'. Per I januar¡ 2015 zijn zij echter ook
voor de heffìngen van de AFM opgenomen in een aparte toezichtcategorie, De reden dat voor de

zorgverzekeraars nu ook bij de AFM eigen tarieven gelden, is dat is gebleken dat het gedragstoezicht

van de AFM op zorgverzekeraars veel beperkter is dan op andere schadevenekeraars, omdat zi,j ook
onder toez¡cht s'taan van de Nederlandse Zorgautor¡teit. Deze wúzig¡ng leidt ertoe dat de
toezichtcategorie "Verzekeraars: schade niet zijnde zorg" bestaat uit minder personen en dat de
tarieven stiigen. De ta¡ieven komen daarmee wel meer in l'rjn met de intens¡teit van het toezicht op
de schadeverzekeraars. Voor zorgverzekeraars dalen de tarìeven in vergelijking met de tarieven die

vorigjaar voor hen golden toen ze nog deel uitmaakten van de categorie 'Verzekeraars: schade'.

Aanbieders van beleggingsobjecten kunnen gezamenlijk een aanbod aan de consument uitbrengen,
Doorgaans is de tweede aanbieder een (onafhankelijke) rechtspersoon, d¡e de act¡va dan wel de

opbrengstrechten ten behoeve van de consument bewaart. Een dergel'rjke constructie kan extra
bescherming bieden aan consumenten in het geval van faillissement van de eerste aanbieder.
Doorberekening van het vaste minimumbedrag aan beide aanbieders kan het uitbrengen van een
gezamenlijk aanbod - en dus ook van extra zekerheid voor de consument - ontmoedigen. Gelet
hierop en op het feit dat de vanu¡t het vaste tarief te dekken toezichtinspanning niet of nauwelgks

wijzigt, is een dubbele heffing van het vaste minimumbedrag met dit artíkel uitgesloten. De
aanbieders blijven ieder wel hoofdelijk aansprakelijk voor wat betreft de vordering van de AFM op de
aanbieders.

A¡tikel 3

ln dit artikel worden de bandbreedtes en tarieven voor het doorlopend toez¡cht van DNB voor het
kalenderjaar 2015 per categorië vastgesteld. Het eerste lid heeft daarbij betrekking op de tarieven
voor instellingen u¡t toezichtcategorieên in bijlage ll van de Wbft, het tweede lid op de tarieven voor
banken, die zijn ondergebracht in bijlage lll van de Wbft.

Commented heb dít naâr .atle¡d¡ng
w¡ een epmêrklng 6eldt dit¡nderdaad
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þoor de wijzigingen van de Wbft die per l januari 2015 in werking zijn getreden, vormden de

clearinginstellingen sãmen met de banken een toêzichtcâtegorie met als maatstaf 'minimum omvang

toetsingsvermogen'. Per 1 januari 2015 maken de clearinginstellingen echter deêl uit van de

categorie'Setaalinstellingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingén'. ln d¡e categor¡e

geldt als maatstaf de proviSi+inkomsten. Deze maatstaf leidt ook voor clearinginstellingen tot
tarieven die de toezichtinspanning weerspiegelen. I

ln de categorieen 'Betaalinstellingen, , clearinginstellingen en elektronìschgeldinstellingen'en

'Trustkantoren' is sprake van een sterke stïging vän de tarieven vanwege het afschaffen van de

overheidsbijdrage.

Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met artikel ll van de Wet van 10 december

2014 tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezichf, dat op l januari 2015 in werking is

getreden. Dit artikel bepaalt dat bij het vaststellen van de heffingen voor het toezicht van DNB in

2015 eên aantal verrekeningen plaatsvindt tussen toezichtcategorieën. De reden is dat in 2013

kosten zijn gemaakt voor de toezichtaanpak 'Focus!' die ten onrechte ten laste van alle

toezichtcategorieên zijn gekomen, ook aan de categor¡eën waarop 'Focusl' geen {noemenswaardig}
effect heeft gehad. Die categorieën worden daarvoor gecompenseerd.

Bij het vaststellen van de heffingen voor de categorie'Beleggings¡nstell¡ngen' is er rekening mee
gehouden dat het aantal personen in deze categorie is achtergebleven bij de inschatting die is

gemaakt op het moment dat het percentage voor deze categorie is vastgesteld, Hiermee wordt
vooruitgelopen op een verwachte wijziging van de Wbft per l januari 2016, waarbij verschillende

categorieën beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen van de AFM en DNB worden

samengevoegd,

þe door te belasten toez¡chtkosten aan personen in de categor¡e ¡n bülage lll (banken) worden in

rekenìng gebracht op basis van de minimum omvang van het toetsingsvermogen, als bedoeld in

artikel 3:57 Wft, en verder uitgewefkt in deel 3 van de Verordening Kapitaalvereisten. D¡t bedrag

wordt door de toezichthouder bepaald op basis van de ingediende jaarstaten, ln de jaarstaten t/m
2013 betrof dit het daar¡n opgenomen begrip 'Capital Requirements'. Dit bedrag werd berekend op

basis van de in de jaarstáten opgenomen 'Risicogewogen Activa' {RWA}. ln de gewijzigde jaarstaten

vanaf 2014 is dit begrip RWA echter niet meer opgenomen. Vanaf 2014 wordtvoor de berekening

van de te factureren toezichtkosten daarom gebruik gemaak van de gerapporteerde 'Total Risk

Exposure Amount' ffRE¡). Dit getal wordt met 1,08 vermen¡gvuldigd om te komen tot het m¡n¡mum

omvang van het toeb¡ngsvermogen als bedoeld in artikel 3:57 Wftl

6wet van 10 december 2014 tot w¡jz¡ging van de Wet tlekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing vân de
overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Fínanc¡ële Markten
en de Nederlandsche Bank opgelegde dwargsommen en boetes (stò, 2014, 532)

commented lftheb dtt tæsev@gd, omdåt w¡j hiet
nog n¡eb ove. hedden opgenomÐ. Z.g er ¡n detoêlichtlng op de

w¡iz¡gingen ook níeb o@r þruC. Klopt d¡t ¿o?

CÆlnn¡ented Jdopt dezetekst zo,lk hebeen påe
llelne *npæsl¡gen gedaan.
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þnderdeel van de heffing voor banken is een heffing voor kosten die DNB maakt als

afwikkelingsautoriteit. DNB maakt deze kosten, omdat zij per 1 januari 2015 voor de uiWoering van

verordening (EU) nr, 806/20147 ¡s aangewezen als nationale afirikkelingsautoriteíf en beschik over

een aantal bevoegdheden in dat kader, zoals het vaststellen van afwikkelplannen. De kosten voor
deze activ¡te¡ten maken deel uit van de kosten die aan de banken in rekening worden gebracht. Dit
gedeelte van de heffing wordt echtêr wel vastgesteld door middel van een eigen tariefstructnur,

omdat het venekenen van deze kosten met de bestaande tar¡efstructuur geen goede afspiegeling

zou bieden van de inspanningen van DNB als afwikkelingsautoriteit met betrekking tot de

verschillende banken, De totale heffing voor elke bank bestaat uit de som van de eenmaal een

m¡nimumtår¡ef en een vâr¡abel tarief voor het 'reguliere' toez¡cht en eenmaal een minimumtarief en

een variabel tariefvoor de kosten van DNB als afwikkelautor¡te¡t, Omdat het de voorkeur heeft om

de kosten van DNB vanwege {toezicht op} afwikkeling zoveel mogelijk gescheiden te houden van de

overige toezichtkosten van DNB, zal bij de implementatie van het Europees kader voor herstel en

afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen een nieuwe bijlage lV in het leven worden

geroepen voor het doorberekenen van deze kostenl _ - - - commentedJ ik heb d¡t opßenomen ovs de koerm
yan dè¿fwìkk€lôutorlË¡L 15 dât iu¡d?

De Minister van Financiên, De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

-

7 Vercrdening (Eu) nr.8o6f2o14 van het Europees Parlement e¡ de R3ad van 15jul¡ 2014 tot vâststellingmn eenvormige

regels en een eenvormige p.ocedure voor de ¿fwikkel¡ng van ked¡etinstellingen en bepaalde beleggingsondernem¡ngen ¡n

het kaderva¡ een gemeenschappelijk afw¡kkel¡ngsmechanisme en æn gemeenschappelük bankenafwikkelingsfonds en tot
wüz¡gingwn verordenine (EU) nr. 1093/2010 van hel Europees Parlemênt en de Raãd (PbEU 2014, L 225).
3 Artikel 3a Besluit u¡tværing EU-verordeningen financ¡¿ile markten



Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ve rg a de rja a r 201 4-2O 15

33 949

Nr. 15

-
Ç

's-Gravonhâge 2015

Voorstel van wet van de leden r 

-Ds¡--tot wijziging van de wet op het
financieel toezicht en enkele andere wetten met
het oog op een regelgevend kader voor
kredietunies (Wet toezicht kredietuniesl

MOTIE VAN I{ET LID
Voorgesteld 19 maart 20'15

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
. de kosten inmiddels worden geschat op € 20.000 per kredietunie;. de kosten voor het toezicht voor kredietunies in eerste instantie lager

werden geschat;
. de toezichtkosten voor de AFM nog niet eens bekend zijn;

ov€rwegende dal:
' de toezichtkosten daardoor erg hoog worden voor een kredietuníe;
. dit belemmerend werkt voor kredietunies om door te willen groeien;

verzoekt de regering, de toezichtkosten nog eens kritisch onder de loep te
{laten) nemen, met als insteek de toezichtkosten voor kredietunies
substantieel te verlagen en waar mogelijk de toezichtkosten voor
kredietunies te differentiëren naar grootte, en de Tweede Kamer daarover
te rapporteren voor 1 juni 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

q-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015,33 949, nr. 15



Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaa r 201 4-2015

33 957

Nr- 9

--

Wijziging van de Wet bekostiging financieel
toezicht in verband met de afschaffing van de
overheidsbijdrage, de invoering van Europees
bankentoezicht en de bestemrning van door de
Autoriteit Financiële Markten en de
Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen
en boetes

MOTIE VAN HET LID ¿-

Voorgesteld 1 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat bij het
vaststellen van de nieuwe, hogere tarieven de kleinere partijen zullen
worden ontzien;

constaterende dat voor bijvoorbeeld de adviseurs en bemiddelaars in
2O14 een vaste heffing per onderneming geldt en een staffel dat hoe
groter je bent, hoe minder je per fte betaalt en een bedrijf tot 20 fte € '195

per fte betaalt, terwijl een bedrijf groter dan 500 fte maar € 9 per fte
betaalt;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat kleinere partijen bij de
uitwerking in de ministeriêle regeling meer worden ontzien bij het
vaststellen van de nieuwe, hogere taríeven;

verzoekt de regering têvens, de Tweede Kamer over de ministeririle
regeling te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

,l-D

-
-DrE

's-Gravênhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015,33 957, nr. 9



Geachte voorzitter,

Op 1 januar¡ 2015 is Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) gewijzigd. Hiermee is de
overheidsbijdrage voor het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de
Nederlandsche Bank (DNB) komen te vervallen en is de financiering volledig bij de ondertoezicht
staande instellingen komen te liggen. Bij de parlementaire x^han,jgli¡g van de wijzigingswetl is
een motie aangenomen van het Tweede Kamerlid fDwaarin de Kamer heeft verzocht
ervoor te zorgen dat kleine paftijen bij de uitwerking van de nieuwe, hogere tarieven, in de
ministeriële regeling meer worden ontzien.2 Door middel van deze brief informeer ik uw Kamer hoe
met die motie rekening is gehouden.

Als bijlage bij deze brief is de Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 meegestuurd. De
tarieven voor het doorlopend toezicht die daarin uiteen zijn gezet zijn op advies van de AFM en
DNB vastgesteld. Beide toezichthouders handelen bij het opstellen van hun advies conform een
aantal uitgangspunten die in de toelichting van de ministeriële regeling uiteen zijn gezet. Een van
die uitgangspunten is hetdraagkrachtbeginsel. De uitwerking daarvan is dat kleine partijen worden
ontzien doordat de minimumtarieven lager worden vastgesteld dan de minimum toezichtinspanning
zou rechtvaardigen. In lijn met de aangenomen motie zijn kleine partijen dit jaar daarnaast ontzien
bij het vaststellen van hogere tarieven, die het gevolg zijn van het afschaffen van de
overheidsbijdrage. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de heffingen ook in redelijke
verhouding blijven staan tot de reële kosten van het toezicht per onder toezicht staande persoon.

In de meeste categorieën is het ontzien van kleine partijen gerealiseerd door de stijging zoveel
mogelijk op te vangen door het verhogen van de tarieven voor het variabele deel van de heffing.
Omdat dit deel afhangt van de omvang van de onderneming en grotere partijen meer variabel
tarief betalen, dragen zij zo een groter deel van de stijgingen dan klejne partijen. Voor een aantal
toezichtcategorieën wordt echter niet gewerkt met een minimumtarief en een variabel deel. In die
gevallen zijn kleine paftijen op een andere manier ontzien. Een gedetailleerdere omschrijving van
de manier waarop kleine partijen in de verschillende toezichtcategorieën zijn ontzien, is te vinden
in de toelichting bij de ministeriële regeling.

Al met al doet bijgaande ministeriële regeling mijns inziens recht aan de wens van de Tweede
Kamer om kleinere partijen te ontzien, terwijl ook recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat de
heffingen de toezichtinspanningen zo goed mogelijk weerspiegelen.

Naast voornoemde motie over het ontzien van kleine partijen is in het plenair debat over het
regelgevendkadervoorkredietunieseenmotievanhetTweedeKamerlid-
aangenomen, waarin de regering is vezocht om de toezichtkosten voor kreoletunies rìog eens
kritisch onderde loepte (laten) nemen, met als insteek detoezichtkosten voor kredietunies
substantieel te verlagen en waar mogelijk de toezichtkosten voor kredietunies te differentiëren
naar grootte3. Op dit moment zijn er echter nog geen vergunninghoudende kredietunies en voor
het jaar 2015 zullen nog geen kosten voor doorlopend toezicht aan kredietunies in rekening
worden gebracht. Mochten er dit jaar vergunningen aan kredietunies worden verleend, dan zullen
in 2016 voor het eerct kosten voor doorlopend toezicht in rekening worden gebracht. Om die reden
kan dan ook pas bij het vaststellen van de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 uitvoering
worden gegeven aan de motie. Ik zal de Kamer daarover te zijner tijd, dus voor 1 juni 2016,
informeren.

Hoogachtend,
de minister van Financiën

rWetvanl0decemb€r2014totwijz¡gingvändeWêtbekôstig¡ngf¡nanc¡eel toez¡cht ¡nverbandmetdeafschäff¡ngvande
overheidsb¡jdràge, de inværing vön EurÞpeÊs bankentoezicht en de bestemming vàn doordè Autoriteit Finänc¡ële l.lãrkten en de
Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boeÞs (5tô, 2014, 532)
' Kamershrkken II 2014/15, 33957, nr. 9
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From:
Sent:
lo:

maandag, maart 30, 2OI5 IO:26

Cc:

Subject: consultatie tarieven doorlopend toezicht 2015 AFM

Tracking:

Beste

De AFM is voornemens de tarieven voor het doorlopend toezicht 2015 bíj de vertegenwoordigende organisaties die
zitting hebben in het Adviserend panel te consulteren. Dit voorstel wordt morgen in het bestuur van de AFM behandeld
en na goedkeuring door her bestuur deze week worden verzonden aan de vertegenwoordigende organisaties.

Omdat de overheidsbijdrage wegvalt en de begroting 2015 stijgt, zullen de rarieven aanzienlijk stijgen. ook de
aanpassingen in de procentuele aandelen waarmee een toezichtcategorie bijdraagt aan de toezíchtkosten hebben voor
sommige toezichtcategorieëm een verhogend effect.

Het is niet uitgesloten dat jullie hierover ook benaderd worden.
Tevens loopt de consultatie ook nog tijdens de bijeenkomst van het Advíserend panel AFM van 9 april. ln het technisch
overleg na de vergaderíng van het Adviserend panel is er voor de leden van het Adviserend panel overigens gelegenheid
tot het stellen van vragen.

lk zal het consultatiedocument met de door ons berekende tarieven ook aan jullie toezenden. Hierin zal ook aandacht
bestaan voor het ontzien van de kleine ondernemingen, zoals gewenst door de Tweede Kamer.

lk vertrouw erop jullíe hierbij vooralsnog voldoende te hebben gei'nformeerd

Met vriendelíjke

I



Planning & Çontrol is verantwaordelii( wor de besturingæyclus (planning, sturing en verantwoording) en de
financiering van de AFM en houdt zich onder meer bezig met performance management en effectiviteit,
risicobeheersing, operational auditing en de coödinatie van het heflingenproces.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

m a 13, 2015 09;35

FW: Consultatie tarieven doorlopend toezicht 2015
Consultatie tarieven doorlopend toezicht 201S.pdf; bijlage 3 voorstel tarieven
doorlopend toezicht 201-5 (consultatie).pdf bijlage 4 consequenties tariefuoorstel 2015
per categorie (consultatie),pdf

t"t,uI
Onderstaand de mail met de consultatie van de tarieven DI 2015.

G

From
Sent: maandag, april !3,2OL57:46

Subject: Consultatie tarieven doorlopend toezicht 2015

Geachte heer,mevrouw,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Via deze mail met bijlagen informeert het bestuur van de AFM u over het voorgenomen advies aan de ministers van
Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tarieven voor het doorlopend toezicht 2015 en biedt u de

mogelijkheid hierop te reageren.

Het bestuur verzoekt u uw reactie schriftelijk in te dienen en er voor zorg te dragen dat deze uiterlijk 27 april2015 in

het bezit is van de AFM. U kunt uw reactie richten aan:

Autoriteit Financiële Markten
Afdeling Planning, Control & Financiën

U kunt uw reactie ook mailen naa

Deze brief + bijlagen zijn vandaag ook per post opgestuurd t.a.v. uw directíe.

Met vriendelijke groet,
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Consultatie tarievsn doodopend toezicht
20i5

Geachte heer, mewouw,

Yia deze brief wil het bestuur van de AFM u informeren over het voorgenomen advies aan de ministers van
Financiên Èn van Sociale Zaken en V/erþelegenheidr over de tarieven voor het doorlopend toezicht 2015e en u de

arogeli.jkheid bieden hierop te reageren. De rijksoverheid zal vanaf 2015 niet meer bijdragen aan de bekostiging
van l¡et fìnancieel loezioht. Hierdoor valt de ovedreidsbijdragc l¡an € 20,2 rnrljoen weg Ên zullen als gevolg

hiervan de heffingen aanzienliik stijgen.

Bij deze sonsultatie is het van belang te onderkennen dat de AFM een adviserende rol verwlt en geen beslissende

bevoegdheid heeft ten aanzien van de vaststelling van de taricven. Dit is voorbehouden aan de Miuisters.

Voor achtergrondinformatie over de wegvallende overheidsbijdrage verwijzen w{j u naar de Memorie van
Toelichting en de vastlegging vau de Parlemcntaire behandeling van de wijziging van de Wet bekostiging
financieel toezicht 20153.

t Voor zover in dit docurnent verwezcn wordt naar de Minister betreft dit zowel de ministers vau Financiën En van
Sociale Zaken en Werkgelegerrheid.
2 De A-FM heell geen wsÍelijke plicht om de Minister te adviseren over de tarieven voor de doorberekening van de
toezichtkosten van de AIM. De Minister is verantwoordeli.ik voor de vaststelling vao de tarieven voor de
doorberekening van de kosten van toezicht door financieel toeziclrthouders aan de onder toezicht staande
ondememingen. Om tot een goede besluit te kornan stelt de Minister een advies hierover van de {inancieel
toezichthouders op prijs.
3 Website link naar de Wet bekostiging financieel toezicht en de wijzigingsvoorstellen.

Hier vindt u alle infonnatie over de Wbt en
pa.ftementalre van ce aanpassmg vaû de Wbft met betrekking tot het wegvallen van de overheidsbijdrage

Stichting Autoriteit Fin¿nciële Marllen

Kamer van Kooph¡ndel A¡nste¡d¿rnall
Kenr¡erk van deze b¡ief: wqry¡.afr¡.nl
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Hoofdredesen wtjziging door te berekenen bedrag 2015 ten opzichte van 2014.
Erzijn vexchillende redenen voor dç stijging van het dt¡or teberekenen bedrag 2015 ten opzichte van 2014. De
belangrijkste redenen zijn opgenomen in onderslaande kbel-

2015 20t4 verschil
Agenda 2015 87.2 84.3 ?o
Overheidsbiidraee 0,0 -t-20,2 20.2

Exploitatiesaldo -l- 4,6 -l- 4,0 -l- 0.6

Overiga -/-'tA -l- 8.4 1.0

Door te berekenen bedrae 75"2 51.7 23,5

Tabel I berekening door te berekenen bedrugen 201 5 en 2014 þedragen x € I mln.)

De gemiddelde procentuele stiiging van het door te berekenen bedrag voor dc gehele AFM is 45Vo. De stijging van
het door te berekenen bedrag op het niveau van individuele toezichtcategorieën verschilt eclrter van dit gemiddelde
percerrtlrge. Een overzicht hicrvan is opgenomen in bijlage I kolom c en d van dit doeument. De oouaketr van
deze verschillen op hoofdlijnen ziin:

r Het wegvallen van de overheidsbijdrage wordt ve¡rekend op basis van de omvang van de

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

toezichtcategorie. Dit was voor iedere toezichtcategorie verschillend.
¡ De aanpassing var dç overheidsbijdrage is tevens aanlciding geweest om tc bezien of het procenhrele

aandeel dat eon toezichtcategorie bijdraagt aan de toezichtkosten nog in overeenstemrning was met de

toezichtiospanning. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen.

De bovengenoemde aanpassingen zijn door het Padement goedgekeurd en per20l5 opgenomen in de Wet
bekostiging financieel toezicht (Wbft.).t

To ezicha¿ctivlteiten ÀFll{
Voor nadere infbrmatie over de activiteiteu die de AFM verricht, 'ù/ordt in dit document kortheidshalve venTrr€zen

naar de Agenda 2015 c¡r de nadere uifwerking hiervan in de Activiteitenagenda 2015 zoals deze in maarl 2015 is
gepubliceerd op onz€ website. In het Jaarverslag 2014, dat werd behandeld in dc meest reoente vergadering yan

het adviserend panel, vindt u uitgebreide intbrmatie over dc toezichtactiviteiten van de AFM in 2014. Daarnaast

a De categorie 'Overig' betreft vooral de inkomsten uit eenmalige toezichthandelingen, BES-eilande¡ en ondçrverhuur.
Het exptoitatietekof op het linancieel toezicht op de BES eilauden rvordt gedekt door de overheid. Ten aanzien vau de
verrekening van de eenmalige toezichthandelingen is de lVbft vanaf 2015 gewijzigd. Tot 2015 werden de begrote lasten
eenmalige toezichthandelingen in mindering gebracht op het te heffen bedrag. Vanaf 2015 worden de begrote
opbrengsten uit eenmalige toezicùthandelingen in mindering gebracht. De opbrengsten uit onden¡erhuur worden vanaf
201 5 niet meer begroot als opbrengste n tnaar zijn in mindering gebracht op de huisvestingskosteu.
5 De bedragen en percentages zoals deze zijn opgenomen in de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel
kunnen añvijken van de bedragen etr peÍcentages in dit docurnent orndat de g€gevens in de MvT zijn gebaseerd op
gegevetrs uil 2013.

van
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publiceert de AFM regelmatig onderzoeksrapportçn. ln deze documenten wordt ingegaan op de werkzaamheden
die de AFM verricht. In de vergaderingen van hcl Adviserend panel bent u in de gelegenheid hierover van
gedachten te wisselen met ons en uw zienswijze kcnbaar te maken.

Reikwijdte van de consult¡tie
De reikwj$dte van de consultatie bepertf zich wat ons betreft primair tot de verdeling van de kosten binnen een
toezichtoategorie. De reden is dal de omvang van het door te berekenen bedrag per toezichtcategorie reeds in de
Wbft is vastgelegd via de prooenh¡ele aandelen en als zodanig een vaststaand gegeven is.

tlitgangspunten var de tarlelberekening
f)e uitgangspunten voor de tariefberckening zoals deze bij hel in werking treden van dç Wbñ in 20136 zijn
toegepast en de vastgestelde bandbreedtes en tarieven 2014 vormen de basis van dit voorstel. Op éénpunt is
afgeweken van dezc uitgangspunten. Dit betreft punt 9 van dc technisohe uitgangspunten: dejaarlüksç tarieven
worden evenredig aangepast als gevolg van mutoties in (a) de door te bereker¡en bedragen, (b) de populatie en
(c) de maatsûafuaardet. De reden hicrvoor is als volgt:

De Tn'eede Kamer heeft de Mioisterverzooht de kleine ondememingen te ontzien bij de vaststelling van de
tarieven. Hierbij tverd vooral gedoeld op de kleinere adviseurs en bemiddelaars. De Minisùer ondersteunt deze
wens, maar heeft daarbij wel gesteld dat kleinere ondemerningen niet geheel hoeven te worden ontzien, daar ook
zij dienen bij Þ dragen aân de gevolgen van het wegvallen vaû de overheidsbildrage. De AFM hecft hieraan
inwlling gegeven door integraal voor 1e stellen de basisheffing voor alle toezichtc.ategorieën (indien relevant) te
verhogen met de helft van de procentuele stijging van het door te berekenen bedrag van de beheffcnde
toezichtoategorie. Dus als het door te bsrekercn bedrag van eEn loezichtcategorie stijgt met 50% dan stijgt de
basisbedrag mç|25o,/o.1 Hct resterende dcel wordt evenredig vetdccld over de variabele bijdrage op basis van de
maatstafwaarde. HiermEe worden de kleine(re) instellingen deels ontzien.

Voor twee toezichtcategorieën geldt dat zij geen basisbedrag kennen, te weten de toezichtcategorieën
'afi¡¡ikkelondernemingen, betaalinstcllingen en elecl¡onisch getdinstellingen' en 'beleggingsondememingen
handelend niet voor eigen rekening'. Voor deze lwee toezichtcategorieën wordt voorgesteld de stijging
proportioneel voor alle tarieven door te vôereû.

Voot de 'beleggingsondememingen, handelend nict voor eigen rekening' geldt daamaast dat voorgesteld wonlt
deze oategorie vanaf 2016 samen te voegon met de beleggingsinstellingen. Het invoerc¡r van e€n basistarief wordt
om die reden ¡u niet voorgesteld omdat dit zou leiden tot wijzigingen in twee achtereenvolgende jaren. S/ij achten
dit niet gewenst.

6 Zie tr¡lage 2 bij dit consultatiedocunent. Deze uitgangspunten warc! ouderdeel van de consultatie van de
bandbreedtes en farievør bij het in werking t¡edçn van de Wbft in 2013.
7 Zie hiervoor ook bijlage I kolom g en h"
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Tariefvoorstel
De tarieven zijn berekend op basis van de vorenstaand vermetde uitgangspunten. Dâamaast hebben verschillen in
de omvang van de populatie en maatstavcn invloed op de tarieven. De omvang hiervan verschilt per
toezichùeategorie en speeltjaarlijks. De tarievcn zijn berekend op basis van de laatst bckende gegevens bij de
AFM. krdien gedurende de periode van de oonsultatie tot advisering van de tarieven aan de Ministe¡
onderliggende gegevers wijzigen, dan kan dit aanleiding zijnlot aanpassing v¿n de hier geconsulteerde tarieven.

Voor twee toezichtcategorieën zijn wijzigingen in de Wbft vanaf 2015 van invloed op de tarieven.
¡ Schadeverzeke¡aarsenzorgverzekeraars

Tot 2015 waren schadeverzekeraars en zorgverzekeraars samen één toezichtcategorie; 'verzekeraars,
¡chacle'. Vanaf 2015 zijn dit twee apafe toezichtcategorieën omdaf hettoezicht op zorgverzekeraars door
de AFM ¡elatief beperkt is en vooral wordt uitgeoefend door de Nederlandse Zorg Autoritcit. Gevolg
hicrvan is dat de tarievcn voor sphadevcrzekcraars in 2015 verviervoudigen. De zorgl'erzekeraars
leverden tot 201 5 een aanzienlijke disproportionele bijdrage aan de bekostiging van het toezicht op de

schadeverzekeraars.
. Beleggingsinstellingen

Als gevolg van de invoeringvan de AIFMD is de populatie van de beheerders van beleggingsinstellingen,
de beheerde fondsen en de ômvang van de heffingsmaatstaf 'balanstotaal', sterk gewijzigd. Dit is reden
om opnieuw te kijken of de verdeling zoals deze in 2013 en 2014 gold, oog toepasseliik is. De AEM is tot
de conclusie gekomen dat de AFM eersl ovet aanvullende infbmralie over de omva¡rg van de

balanstotalen moet beschikken alvorens tot een goed voorstel tE kunnen komen. Deze gegevens maken
onderdeel uit vau de AIFMD rapportages die de beleggingsinstellingen vanaf 2015 aan DNB nroeteû
verstrekken. De inzendtermijn van deze eerste ra1¡portage is vorlelgd tot 3l maart 2015. Medio april 2015
kan beschiktworden overdeze gegevsrls zodattadeze datumgoede tarievenberekendkunnen worden.
De AFM zalhaar tarieñ'oorstel dan aan de vertegenwoordigende orgaoisatie van de

beleggingsinstellingen ter consultatie aanbieden.

Op basis van vorenstaande uitgangspunten sfelt de AFM de tarieven voor zoals opgenomen in bijlage 3.

Consultatietermün
Wij verzoeken u uw rcactie schriftelilk in te dienen Ên er voor zorg te dragen dat deze uiterlijk 27 aptil20l 5 in het
bezit is van de AFM, U kunt uw reactie richten aan:

Autoritcit Financiele Marktcn
Control & Financiën

U kunt uw reactie ook mailen oaar:



AFM

Dahun

Ons kenmerk

l'agina

t3 2015

VAT

Bijlagen
Bii deze brief zijn vier biilagen gevoegd:

l. Verloop te heffen bedragen 2015 ten opzichte vab20l4,
2. Algemene uitgangspunten berekening tarieven doorlopend toezicht.
3. Voorstel taricven doorlopend toezichl 2015 cn
4. Consequcntics tariefvoorstel 201 5 op instellingenniveau.

In bijlagc 4 wordt ßvens inzichl gegeven in de conscquenlies van de heffingen als alle tarievcn
(basisbedrag en variabele tarieven) evenredig worden rærhoogd. Deze heffurgen worden vervolgens
vergelekcn met de heffingen op basis van het tariefVoorstel.

Yragen en toelichting
Voor over de consulTatie kunt u contact opnemenmet of per ernail

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten
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te 2014

Tabel 2 Te heffen bedragen 2015 en 2014 in €x I aln. Ðaardat de jaarekening 2014 nog niet defnitief is vastgesteld, hnnen de

bedragen over 2015 wellicht nogwijzigen. De gegevens in deze tabel zijn øfgerond.

I Voor deze toezichtcatögorie gelden geen basisbedragen
e De 'verzeksraars. ¿org' is een niçuwc toeziebtcategorie en bclroorden tot 2015 tot de categorie 'verzskeraars, sçhads'.
De tarieven voor de '\'erzeksraars, zorg' zullen als gevolg hiervan dalen. De reden van de scheidiug is dat de
toezichtinspanning van de AFM voor de 'verzekeraars, zorg' beperkl is.

Overzicht le helfen bedragen 2015 en
2Aß

î I) c d Ê f c h

Toezichtcategorie Door te
berekenen

201-5

Dotrte
beækenen

2At4

Overheids'
büdrage

Toezicht-
ilsparuring

Begrottng Etiploi-
tatie
2014

StJgrûg
brjdrage

SrtgnC
basis-
bedrae

Aanbieders van krediet 1"7 1"3 34ey'o -72olo 7o/o -1o/o 28% l4&

Ac countantsorganisaties 17 5,7 3JD,/O -60/o 'lÍ/o -Io/a 37% lE%

Adviseurs en bemiddelaars l-5,9 10,5 42o/t 5o/o 7o/o -1% 53% 26a/ú

Afwikkelondememi ¡ gen, betaalinstellingen
en eleckonisch geldinstellinsen 0.1 0.1 40o/o Ao/o 7o/o -l% 46% uü8

Banken en clearinginstellingen 13"8 8.6 44blo l2oy'o 7o/o -10/o 62% Slolo

Beieggingsinstelhngen en
beleeeinesobiecten 8,0 6.4 33% -t4% 7o/o -t% 256/o l2a1o

Beleggingsondememingen niet voor eigen
¡ekenine excl. MTF 3,0 1,6 559,à 33% 7o'ao -t% 94r/" rìvt

Beleggingsondememingen voor eigen
rekening

0"3 0,2 4Ùo/o Ao/o 7% -t% 460lo 23o/o

CenFale Tegenpafijen 0.? 0,2 24Vr -334/o Tolo -1% -3o/o a%

Effectenuiçvende instellingen: Markt 6.1 2,5 7Ao1o 65o./o 7o/o -lo/o l4lo/o 70olo

Effectenuitgevende insællingen:
Ve¡slssÊ,evins

5,4 4A 330,/a -l4o/o 7o/n -lolo 254/o l2o/o

Fiuancicle inûastructuur"
nurktexploitanten, MTF

t.7 I,0 460/o lSVo 7o/o -ïo/o 670/ò 33o/o

Pensioenfondsen en
premiepsnsioeninstell ineen

2,6 ?"1 33% -150/o 7% -t% 24o/o r2%

Yerzekeraa¡s, leven en pensioen 6,4 6.3 ?6% -30% 7o/o -t% nO) t%

Verzekeraa¡s, schade 2.t l,l 52o/o ?701o Tolo -1o/o 85% 42o/¡

Verzekeraars, zorge 0.1 0 nvt ñt 7Ð/o -Lb/o nrt n!'t

Totaal 7a7 51.9 39o/o aolo 7o/o -t% 45o/o nvt
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Bijlage 2:

Algemene uitgangspunten berekening tarieven doorlopend toezicht

1. Profijt- en druagh'achtbeginsel.

Als leidend uitgangspunt geldt een oombinatie van het profijt- en draagkrachtbeginsel. Het profij$eginsel
houdt in dat degenen die meer profileren van het toezicht, daar ook meer rroor betalen. Het
draagkrachtbeginsel houdt in dot de 'zwaarste lasten op de sterkste schouder rusten'. De aanname hierbij
is dat er een relatie bestaat h¡ssen de ouli.ang vaû de instelling, uitgedrukt in haar maatstafiryaarde. en het
genoten proñjt. Daamaast zegl de hoogte van de maatstafrvaards ook iets over de draagkracht vftt een

ondemoming;

2. Deg'essivûeil.

Er wordt om de l'olgende redenen degressiviteit toegepast in de lariefstucruren:

i. Een strikte toepassing van het profijt- en draagkrachtbeginsel implioeert liaeairc tot zelfs
progressieve tarieven. Bij een strikte toepassing ontbreekt een directe relatie tussen de

hoogte van bädrage en de werkelijk geleverde toezichtinspanning;

ü. De overgangsverschillen die voortvloeien uit de oude en nieuwe structurr wordeu in
ogenschouw genomen door middel van het hanteren van een degressieve staffelstuchrur.

3. Eenttoudige en ovenichlelíjke Íaùefsh'ucturen en eansislenlie in de onderlínge taieÍstn¡ckren.
Er is tussen de AFM toezichtcategorieën zo veel rnogelijk gesheefd naar consistcntie in de tariefstructr¡ur.

4. Consistenfie in de tariefshucfitren þondbrcedten en tnaîe van degt'essiviteit) en maalslaven yan

catego,ieën die zowel onder gedrags als prudentieel toezicht staan.

De tarießhuctuu¡ van de primaire toezichthouder is in principe leidend, tenzij er valide argumenten zijn
orn hiervan af te wüken;

5. Geen belømmeringvan de toega*g tol de markt door hel basislarief,

Hiertoe geldt een nraximale opbrengst uit het basistaricf van 2lo/ovan het door te berekcnen bedrag van

een categorie onder de voorwaarde dat de laagsfe bijdrage wordt vastgesteld op € 500 opjaarbasis. Dit
laatste geldt uitsluitend voor adviseurs en bemiddelaaxi waarvoor geldt dat het adviseren en bemiddelen
slechts een kleine deelacti.viteit ran de ondernerning is;

6. Consultatie met de branche.

Alle tariefstruofuren worden voor de periode van vijfjaar eenmalig geconsulteerd met

vertegenwoordigende branche- of lakorganisaties.

Teclmische uitgangspunten :

l. Basisbedrag en sraffels

De tariefstruch¡ur wordt gevormd door een basisbedrag in de eerste siaffel gevolgd door maximaal vier
degressieve staf'fels (zie ook algemeen uitgangspunt 'degressiviteit'). De tarieven zijn cumulatief, met

andere woorden de opbrengst per staffel worden opgeteld;
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2. Uitslaitend basisbedrag

In een uitzonderingsgeval kan alleen een basisbedrag in de eerstc staffcl vastgesteld worden. Dit is het
geval indien de hefüng zoals berekesd onder de in punt 8 bçsch¡even tariefstruch¡ur in het geheel niet
aansluit bij het genoten profijt en de geleverde toezichtinspanning. Voorwaarde is dat het deel var de

populatie op wie deze betrekking heeft, erpliciet definieerbaa¡ is. Dit laat onvedet dat aan een i¡dividuele
instelling alleen de basisbedrag kan worden opgelegd als de heffrngsmaatstaf 0 is;

3. .4ftopping brjù age in de toezichthosten

Er wordt geen at'topping in de hoogste staflbl toegepast;

4. Rekeneenhei.d

De rekeneenheid die toegçast wordt bij het berekencn van het vøriabele gedeelte van de bijdrage in de

toezichtkosten is 'per l' bij aantallen of 'per I miljoen' indien de maatstaf in euro is uitgedrukl lndien de

maatstaf een gedeelte van de rekeneenheid is dan wordl de bijdrage in de toezichtkosten evenredig met dit
gedeelte berekend;

5. Afrondingen

Het basisbedrag wordt afgerond op tientallen, de staffìeltarieven worden maximaal afgerond op ívee
decimalen;

6. Nouwkeatigheid calculatie

De maximale marge tussÉn het te door te bereker¡en bedrag vân esn betreffende categorie en de

vooraalculatorische verwachte opbrerigst is 1%. Dit percentage geldt na een eventuele aanname

betreffendc de verwachte ontwikkeling van (a) de populatie en/of ft) de rnaatstafwaarden;

7. Af'onding bijdrage in de toaichtkosten

Er vindt geen aftonding naar bovør meer plaats van de maatstaflraarde, met andere woorden geen

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

8. P¡'o rata bijdroge in de toezichslkosten

De bijdrage in ds toezichtkosten voor organisatiss die slechts een gedeelte van hetjaar onder het toezicht
van rle AFM staan wo¡dt berekend op basis van het werkelijk aantal dagen dal de organisatic ondor het
toezicht van de AFM heeft gestaan. Dit geldt ook voor het basisbedrag.

9. Evenredige aanpassing van de jaarlijlcse lafieven.

Na de initiële vaststelling vau de tarieven tn20l3 worden de iaadijkse tarieven evenredig aangepast als

gevolg van mutaties in (a) de door te bçrekenen bedragen, ft) de populatie en (o) de maatstafrroaarden.
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>10hlh. Vm 20mlh.¡ 15.928

>20mln,:8.!,87

NOOB

0t/m 20mlñ.:10.l11
> 20mlh. Vm 100rnln,:5.6æ
>1ü)mln.:2.078

AdviseuÉ en bem¡ddelaaß full-1imê equ¡valent

M¡nimümlarlef: 650

+ stâffel:
P€r fte:
0lm 20: 195,00

> 20t/m 200: 178,00

> 200r/m 500:36,00'
> 5(I):9.ü)

Minimumtarlef: 820

+ stãftêlr

Perfte:
0t/rn 20¡ 337"ü
> 20t/m 2Q0: !07,00
>200t/m 500:62,00
> 500: 16,00

I Alwikkelqnderne mingen, betaalinstellin8en €n

elektron¡schgeldlnstell lnÉen
¡rov¡sle' inkomsten

5 mlh.: 2.125

Bi¡ p¡ov¡Í¡ë"iñkomsten van
< lÍÐ.000:425
> 200-000r/m 500.00ù 850

> sm.ooot/m l mln.: x,275

> 1mlñ. t/m 5 mln.:1.700

S mln.:3.145

6ü pþ!¡sie'i nkomslen van
< 200.000:629

>200.@t/m 5m.m0:1258
> 500.000 vm 1nlh.r 1.887

> !-mlf,. Vm 5 mln.i 2.515

ganken en cleãrinBin'telllngen
ninimUm omvang

toêts¡ngsvemoger (MTVI

Minimumtar¡ef: ¿5.200
+ rtãffel:
Perl mln. tcc
0tlm 80 mln.;735,m
>80mln. t/ñ 400 mln.: 318,m
> 400rnlñ.t/m 4 mld.:166,m

4 mld : ¡t8 flfl

Mnimulhtårief: €&130
r statfel:

P€r l mln.lc;
0ím 80 mln,: 1.213.00

>80mlo, t/m 400mln,r 5æ,00
>400mtñ. t/m 4mld.: 274q)

4mld.:79.00

f
Beleggings¡nstell¡ngen e¡ aanbieders van

bèle8Ê¡ngsobjécÌen
¡alanstolaal

Min¡mumtariefi 5.800

+ rtaffel:
P€r1 mln. balanstotâal:

0Vr¡5mld.r 39,50

> 5 mld. t/m 10 nld.:22,m
> l0mld. Vm 15 mld,: 1,75

ßhld.: o.1Õ

noBnaderìF bepáleft

Beleggingsndemeñingen niet voor êißeo feken¡ng¡
exclusieferploitðnter vaö eètr MTF

,ergunninßtvpen iñ

þmbinaÌ¡e mêt

1{feclènrÊkeningen

M¡nimumtãrief:0
+ pervergunningtyÞe:

A 760

B 2.280

c 3.040

D 2.280

E?æ
F 760

+ staffel:
Per effectenreke¡lnt
0 t/fn 100 erk: 3,¿Nl

> 10ot/h ttroerk: ¿70
> 1.000Vm 10.mOerkr 135
> 10-000€rï: 0,67

M¡nimumtad€f:0
+ pef vefßunñ¡nglype;

^ 
1.A7ã

B 5.027

c 6.703

D 5.027

E 1.576

F 7.676

I stafrel I

Péreff€ctenrekeh¡nB

0t/m 100erk; ¿5O
>100Vm l-@er*:595
> 1.@0 t/m 10.000 erk: 2,9E

10.000e¡t:1-¡18

geleg8¡ngso¡derneming€n voor e¡gen rekening randÊ¡ar€ñ

M¡nimumtariefì 375

+6teffel:
Perh¡ndelaar:
t 0: 890

[,fnimumtôrièfr {60
+ steffel;
Pe¡handelaa¡:
> 0: 1-165

aèntrale tegenþaft¡Jen )mzet

Minimumtðriéfi ¿20.0m
r stâffel:
Pert mln. omr€tl
0t/m 10mln.:2,150
> 10mln. Vñ 1@ñ1fi.:650
> 100mln. t/m 1mld.:110
> 1mld,:8O

Minimumtañef; €15.0m
+ staffel:

P€r1mln, omzei:

ot/m 10mln.:1.590
>10m|¡.Vlr 1fr0mln.: dgt
>100fi)ln. ¡/m 1m¡d.i 80

>1ñld-;60



x0 Etfedenuilgevendê lnstellihgén: merkt

r¿¡dêleh: marktkáp¡tâl¡setiÉ

r€lêEgingslnilr geen

tbl¡Fatíes/schuldp¡p¡er: ße€n

M¡nlmmtariefr
Aandelen: 5.?00

Belegg¡ngsmaetschappij : 775

Obligaties/schtjldp¿p¡er: 575

+ staffel voorAandelen;
Per 1 mln. mã.ktkapitdlisat¡e

0Vm 500mlñ.: r¿65
>5mm,n.Vm 1mld.:10,75
> 1mld. t/m 5mld.: ¿00
> 5 mld.: Q30

Minimumtari€f:
Aándelen:9.710
Béleg¡¡ngsmãât6chappij : !.320
Obligst'¡es/sch0ldpãpler: 980

+ stsft€l voorAandelÊn:

Perl mln. maÁtkãÞi¡âf ¡5atiè

0t/m 5m mln.:41,¡tg
>500 ñln. tlm 1mld.: 25,26
> 1mld. Vm 5mtd.: 11,75

> 5 mld.:0,?1

xl Eff ectenuítgêvende listell¡ngen: ven¡åBgÉving

geconsol¡dèêrdr

mât*tkàpitålisãtie danwel
e¡gèn veíno8en

otrBeonrolideerd: geeñ

M¡nim0mtãriefr

6econsolideerd: 6-2m

oögeconsglideerd; 2.900

+ itaffel vóûr gecDnsolideerd:

Perl rnlñ.

mâfl"tkôplfal¡satie/elgen

vèrmogen

0Vm 500mln.: ?3,?0

> 500m|ñ. t/m 1mld.:1410
> 1mld. t/m 5 mld.: 7,05

> 5 mld-:0,40

lyünimumtarief:

6econsolidèetdr 5.970

Ongetonsol¡deerd: 3.260

*strflêl voor ge6nso¡¡deerd;

Pér I mln.

marktkâpitalisâtle/eigen

vemo8Ên

0t/m 500 mln.; 2¿!8
>500rïln. t/m 1mld.: 16.64

> 1mld. t/m 5 mld.: 932
>5 mld.:0,47

1)
Flnåncf ële inf¡astruclüúr: rnarktexploita¡terì en
è.xplôlt¡nteñ van een MIF

länSaclies

l\rinimumtarieli €43.000
6sbffel:
Þertmn$ct¡ê:
XVm 10.000;44i|00
> 10.000t/m 1@.1x)0: Qü100
> 1m.0mt/ln 1 m¡n.: 0,0220

> 1mlh.:0,0150

Vlin¡mumtârief : € 57.480

I ltatfel:
Pertrånsaclie;

0tlñ 10.m0: 06837
> 10.000t/m 100.0001 0,2067

> 100.0@t/m 1mln.r 0,0350
> 1mlh.:0.0239

ß tënsioenfondsen €o pÊmiê pens¡oenif,Jte¡¡ing€n deelnemeß in comb¡nãtie
métvefñoge¡

perdeelnemer
It/m 100.titn.: Q34
r x00.000r/m 5ô0.ó0û 0,0¿¡

>500.000t/m 1 mln.: 0,02
>t ml¡,:0,01

per I mln. vermogen

)r/n 10 mld.:2,f5
> 10 tnld. ífrl 50 r¡ld,; O30

' 50mld, Vlrì 100mld.:0,08
> 100 mld.:o,03

M¡¡im0mtarieÌ: e62s

¡staffél:

pe¡deélnemer

I t/m rO0-000.: 0,43

> 100.000 f/n 500.m: 0,O5

>500.000tm 1ñln.: 0,03

>1mln.:0101

cef 1mln. vemoßen
)t/m 10mld.: ¿?1
rl0mld,Vm 50mld.:0,38
> 50mld, t/rn 100fi|d,:0,10
> 100 mld.: 0,114

Minìmumtâf ef :.{7(n
I stãlfel:

x4 Ver¡ekemars: leven. en pëns¡oêñ
bruto premiel¡komên ¡n

NÊdedoðd lJlt pehsioen-en
lèvensvên€keÉ¡Ben

M¡ni m0ñtarief: e 2.700

. ståffel:
Der1mln. PIN:

)Vtn t mld.:470,00

' 1fr|d. t/r¡ 2mld.r 280,00
> 2 mld. t/m 3 inld.:9å00
¡ 3 mld,:2400 3 lnld.: 24.12

Vl¡¡¡ mumtarief : € 2.730

t staffel:
Þêr1 mln, PIN:

)vü 1mld.;472,35
>1mld. Vm 2 mld.:28140
>2 mld. vm 3 mld.: 9i48

1! Verzekemaru:¡ch¡de
bruto prêmie"inlomen in
Nederlä¡d

V¡n¡mumtâriefì €875
l rlatfel:
tçr1mln. PIN:

)t/m 1 mld,:26,30
,7ñld.{m2mld.t ttt75
>2:mld. t/m 3mld.:6,?5

' 3 mld.: f.,30

\¡in¡mumlsr¡eÉ {1.250
r staTf€l:
tér l mln. PlNi

)Vñ 1mld.: ß482

'1mld- Vm 2 mld.:79,54

rl mld. Vñ 3 mld.:26,51

'3 mld.:6.57

1{ Ver¿êkereers; ¡ofg
bruto préh¡eJókomen l¡
Nededand

Mn¡mumtariéf; €7fÉ
+ ¡taltelr
Pêr1mln. PIN:

0V$ 1mld.: ¿29
>1mld, Vm 2lnld.: !37
>alÎld. Vm 3 mld.: 0,46

>3 mld-: 0.11



Consequenties tariefvoorstel 2O15 op instellingsniveau

Nr Categorie

1 Aanbieders van krediet
2 Accountantsorganisaties

3 Advíseurs en bemiddelaars

4 Afwikkelondernemingen, betaalinstellíngen en elektronischgeldinstellingen
5 Banken en clearinginstellingen

6

B el eg gín g si n stel lin g e n e n o d n bí àd ê tÊ v a a he I e g g ín g sohi e cte n-
gaqn vogrbeelden, nadêr u¡? te wetkan

7 Beleggingsondernemingen n¡etvoor eigen rekening, exclusiefexploitanten van een MTF

8 Beleggingsondernemingen voor eigen rekening

o
Cèntrøle teg enpartÍlen -
E een vooffu etdan, popul øtÍe æ klei n

L0 Effectenuitgevende ínstellingen: ma rkt
11 Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving

L2

Fìnanciële ìnftastuduur: øarklexploítanten en exploitantan van een MfF -
gøen voorheelden, populøtîe te klein

13 Pensioenfondsen en premie pensioeninstellingen

L4 Verzekeraars: leven- en pensioen

15 Verzeke¡aars: schade

16 Verzekeraars: zorg



1
6tæorlè
mãats{afwâårde lDarticul¡ere cl¡ènten
mutat¡ê te hel¡èn

bedrâg 2015Ì.o.v.
zo14 1,,*

lr".^mrrâtêtânêvÞn I

Omvãnp Maatstafwaarde Heffins 2014

T¿riefuqsi$1€l

2015 o.b,v,

erenredirheid
Zeêr sroot ¿t00.ooo 85.900 111:081
Groôt ?txl.{xxt 5S_900 77.â59

M¡ddeltroot 25_{XX) 27-ùffi 35.412
(lein 1.fi10 3.550 4.71ß

Zær kle¡n 100 1.265 t.6:t6

Verschil heffing

2014 en værstel
evenredisheid

Verschil hefling
2014 en voorstel
ontzien kl.inst.

Vêrschil 3i
heffing A)14 en

vooßtel
evenredishèìd

25.181 26.1!0 29P,t

a7.5\9 18.1¿O

8.032 8.140 agt
1.070 91to 29P1

377 720 2v1



2

te h€lfÊn bedÞ8

aM.dôôñ-Lâñúr
o¡¡u

a¿Æ.úLGlmì 50-m-ün i¿o_m.{m 1.076-350

lmm l{mm I 3d ¡çO 1&447'
Midde¡grd (zonde¡
m ôñzêtl ß.m,m 110.450

Xl.¡ñ rm_m t-üflm r:.ffio ts-os!

Verclril heIffng

2014 n
Ver*hll hefing
2OtÁ þn

v@&l onÞíer

Vdstlril.9r
hÊfildt æ14 €n

390-491 47^.2æ 3æ/

8.qn {ñ

4ß.215 azÀ75 3g
¿.m 3_q¡5 3g

Iadefo@GÈl 2015

o.be
OltMño NOOß-kãn16. hrermB f,frzét NmÉ He6lnd 201¿

twm tqm ,Éú1

fldn Nbtva.rÕ.mßq¡n, 50-m 1.7t5 2,*

Vd;d¡ll16
h€Ëf¡B 2014 Én

vædél

Veæhll helfiog
20111 Eñ

V6áil helffn¡
2014 6
voorstel onÞier
ll-¡rrt.

a 141 afra

67t 39t tg



rtaror¡à l^dutÊur¡.ñ bômldd.lâ¡E
waarde lfte

rutatie te heften

l*'"
redrag 2015 t,o.v.

2014

M¡rtâtiê tÀ.ìÞùñ lslv"

Hêffíñ! fn1¿

Tafiefvoòrdél
2{tl5 o.b.v.

3mvông l\¡aatstafwaðrd e
f .ooo 6q_ßqo 105.269

Zeer {root 1.000 51.89It 74j57
47 eqo 7741q€¡mt 500

Groôt 200 36.590 55.112
100 !a 7qo ta,?o?
)fr 4 S6n 6 R5?

Klein 10 2i600 3.916
Klêiñ I ?lq t ¡6n

1 445 1:274

zeer klein 650 979

r/erschíl heffing

2014 en voorstet

t/erschil

heffi¡e 2O14

en voorslel

r/eruchil % heffing

2014 a værstel

35.37S 51_530 s1x
t61È7 17 5en q1q

x.gRs 1¿ 0?n \1q
18-522 26.230 sty.

9.t12 11 qlo \1V.

, 304 ? 010 51Et

1.316 1,5SO 51X
fl\ sq6 ql 9t

419 31? st
329 770 5134



4

¡neatstafi^raârde lProvisie- en commisSie-inkomsten
mutãt¡etè hèften bedråg

2015 t.o.v. 2014 l*"
Élutatie tâfiÈveri 'l4A1'¿

onìvanq RanRe maatsta¡¡râarde Heff¡ns 2014

Tàriéfooonter 201J

Geen rYliri¡r¡úmtâr¡êf,

dus
evèdrôdlg

Zeer proot x > 5.000-{¡00 2-125 ?-1+5

Groot 1.000.000> x < 5.000-00ó 1.700 2516
Middelaroot 500.ooo>x< 1.m0.000 L"775 1,887'
(lein 200-{x)o >T < 500.{nû 85{t 1.2s8

Zeer klein x < 2m.ooo 425 62ft

Verschil heffinß

2014 en vô0rstel

?o15

Verirìil 96

ftetfir|g,ZotL

ÊnvoÕrstèlr
2015

1.O2() .489{

816 48!
6t2 4f9l
408 48or4

2M á89



HÞÍf'nr 7Ã14

ládeñðoßtèl 20!5

9,br'
wÐrE l¡lhêid

,omom.m¡ 1,5t7.360 ,.so5-q7?
G.¡õt I mommo l5É 16n 4eÊ_qRn

1m om mô 71 16n 1tâffi
llÞi¡ lnnmm l1 ssn tt t59

tn llqLaasste heff¡ns 6.200

Verschil heffing
2014 en voorlel
evènrPdlpheid

veac-hil heffing
2014 en voorstel
ôhtrlc¡ kl-lnst.

Vêr6ô! 16

hefftng 2014.eo

VõorstÊl
wenæillpheld

q71.56) qgl _tto Eß
1ÃO 77A 171 )18 Ê¿E

¿s ??7 & 11Õ 6¡ry

*mq 6 71n HE
3.939 1.930 æ\



7
ñlct t,.qor6lgàn t kahing;

lvers-tvDe. erk'smaa tstafwaa rde

mutal¡e te heffen bedrag

2015 t.o,v 2014 l"o"
Mr¡lâ1iê tadÈvÊn l72r9f

OmvânR Effectenrelenimen YercunninÁtvre Heffins 2O14

Iariefuoorstel 2015

6een

minimumta¡ief, dus-

ewnrerlic

Groot 15_00û ABCI) 26.630 58.899

Middelproot 10.000 ABCDF )4 nÁ.l 5t.'170

Xlein 100 ACD 6.420 14.199

Laaeste heffins A 760 1-681

Ver:chil heffing

2014 en
voomtel 2O15

Ve¡schil'%

heffinB 2014.en
sooistel 2O15

37.269 127%
?g 1?o l?1%

7 -779 L27

,q21 t719"



8

t o,v, 2014

te heffq bedrcg

OmvanR Maabbfu¡âa¡de Helfi¡e 2014

Tsriefoooßtgl ?0t5
o,b.v.

ænedi¡heid
Groôt 1m Rg ?75 :16.SE
Midrìpìsr.nl )t 1a 1?5 tlatn
(lein I 1.265 1.650

Venchil hetfing
2014 sv@rstel
wen¡edísheid

Versh¡l hetfina
2014 en voorstel
ontzien kl.inst.

Vencñil }6

¡efñn8?tn4s
vÒorstel

*enr¿diclieid
27.170 27-546 309t

5.s25 5-585 3091

345 360 3fÌ



lEff¡ùnüibnnda inrt lliñæñ: tur*tËtuorlc

laaridelen: marktkapitalisatieG

lbeleggingsmij: geen

lobÍcaties/schuldoaoier: sæ¡

maabtafwåarde

Itott"
mutôt¡e te helfen bedrôB

2015 to.v- 2014
lrúffi¡€tadeìm t113tv.

Omvans Maãtstãfùaarde Heffins 2Õ14

Tôíiéfuoor5tel 2015

o,b.v.
evenredisheid

lm.ffimaxn ffiffi l¿5¿ro
Grcot 10.üD.O0O.000 41./t{X) a8-o1a

Middeleroot 5-000.000.Õ00 39-9{lO 44.429
Míddele¡oôi l.oflõ-lxx)-0fx) 1 9.9{ìt) 42-îOA

Kleín 500:fllO-üXl 14.5?5 30.881

l(leìn 100.om.ooo 7.465 15¡71
Zær klein 10-flx¡-üx] 5.477 72494

y'erschll heffing
IOl4en
,ôoÑel

y'erechil

leffint 2014
¡n værstel
rhtTien kl i¡*.

Ve¡¡chil%
heffin8 2oi.4 En

voorstel

n Õ70 aq 110 ft 19d

46.61A 52.2?O 113%

M.925 50.14O 1l!
72 MA )4.1n 11191

16.356 15.9f5 a73Y.

a.¡m6 6-493 '17¿%

6.ã77 r.745 a1t



11
Etgorh lEfiaolênultrdc¡dÊ.tn¡t lllr!.h: rà¡d.lnvln.

lEecoroolldeerd: m

lonseconsolldeerd:

e¡gq rermogenn
geen

teheft€nbedøs 
l2se6

Mutatle tarlevø 1169ú

qFf{¡¡r ?nlô

talefuoorstel 2015

o.b.u

5nmÕmmô 77.O50 a2.624

Gtoot 10.0ü).000.000 55-050 64,018

M¡dd€lÊroot 5.0ü)-om.0ût 53-O50 61-6S2

Mlddelproót 1.ô00.otlo-ooo r¿450 t¡.Rsi
Klé¡n 5m om.mõ 17 rm anlm
KlÊln 1m flm mn 8.520 9.908

10.000.000 6.4!2 7-4AO

VeKhll heffln8
2014 en

úoorsl€l

evenred¡¡held

VÊrschll

hefflng 2014

en vmrslel
onÞ¡en kl.lnst

Vffichll9ú
hefffng,2914 €n

voôr$el
evé¡râdldheld

L7.574 t2-360 'l6E

a q6a qsffi
'RAil? 9 )1n 1ffi

4M 4,130 t89r

2.900 2.e60 L69{

1.388 1-188 16IÌ

1-04A I'l) 'I Ê9i



13

¡,bs
cÉredþhdd

Midd&rooi
xldî

Vefschlt hetfi¡g
2dx4 eo
voorgtel

Yê¡sh¡l hèfïhg
2014 En

@oÉel ont¡iÐ
H.lni.

Veßth¡l tg

hefff¡ß An14 s
wqdd

23!t7

,l

!-u9 1.41
Lal



14

mâstslafwôa¡de l¡¡n
mutatle le hetf en,bÊdrôg

2015 t.o.v. 2014
2*

loe(tut¡tle tariflm

qmv6ng

Zær ÞtoÕt
Môôtstafwaarde

?moomom
Heff¡ne 2014

u7,704
qen¡edlsheld

8S1.1tO7

fãr¡efuoorutel lO:5
q6''v.

Grõot 1.000.000.ooo 47a.70,D 474.7É7

200.000.000 96.7û0 91.1r1
Kleln s0.0üt.0{x} 26.m4 16-3!5
Zee¡ klein 500:00O ?-s:15 ?.s4

Ye6chll heff¡ng

2014 en

rooEtel

Yer6c¡ll heflìng
2014 en

u@rstel ontzlen

kl.lnst.

Vrß¡hil q6

h€drlng 2014 c!
v@6t91

ewnredleheld
1 ao1 4-260 0

7.Oe7 2.38Ò 09d

423 500

115 148 {l9t

13 3t ûc



15
Ftrgit
môatstôfw¡aÍde loln

2015t.o,v. 2014 l**
elutátle taflws l32AX

Maâtsbfwâsrde {eff¡ñp ?O1¡

TarlÉfvooEtel 2015

o.þ,1
wmmd¡rhe¡d

¿ær qroot 3-000,ooo.ooo 44.175 203nl33.

3r@t t.om-odo.oÕo 27 -175 i f¿.6qå
Mlddelrroot Stxl_ooÕ.mo 1Á.ô)S 5q-1q6

Kleln 1m_ooo.000 3JOs t¿,7sL
Zær klein I A-OfX]-fX)0 I 13À 4.ÂO?

Verschll heffing
2014en
y@rstel

Ver¡chil heffíng

2014 en

voorstel ont¿len
kl ¡.cf

Vffichlltl
hetfiñg 2014 en

værsd

155 15ß 1S1 q5 322t
R7 S'E 1û6.895 32:2*
.4\ 1al 322*
lt ttq 7l.oz7 g21U

3.665 1.448 277



16
BtgorL lVau*.nrrr iõÉ
maatstalwàa ade lpln
mutstie te helfen bedrot

ln.u.,.2015 t.o.v. ?014
Mut¿tiè t6rlwe¡ l-8896

tmvâns 'lefflnq 2014

Îa rlefuooa$el

2015 o.b.v.

fled¡edlEltêtd
5.0m.o00.000 50.?'t5 5X6l

Groot 1.000.o00.000 27.475 3- tIt
M¡ddel{root 500.000.ooo 14 0t I 61C

Kleio 100.ooo.mo lss ¿õq

heffnElvu^"¡il
lzor¡ .n
lvoor.t"l
lr.n

mln. €

Veßchil hef¡ing
2014 en

voorstel

VeNhll9l
tEfilnt 2014 en

voorstel
evenred¡rheid

-¡14.9141 45.68: -8f9r

-24.0381 -24.13: .489i

-12.4061 -1a.l.f( -raq
-3-mol :'1,5)t t**



Sent:
lo:
Cc:

From:
woensda I 29, 2015 16:03

FW: Consultatie tarieven doorlopend toezicht 2015

B"rt"f
In het document met de consequanties is een tabel toegevoegd met per categorie de percentag es waarmee de
basisheffing het door te bereiken bedrag per categorie dekt.
Als er vragen zijn dan verneem ik dat graag.
Groet,

Subject;

From:-
Sent: Wednesdaç April 29,zOtS 2:L2:O4 PM
to:
Subject RE: Consultatie tarieven doorlopend toezicht 2015

Hartelijk aunt!en ik zie het bericht van jouw collega tegemoet.

Van:
Ve¡zonden: woensdag 29 april 2015 14:11
Aan:
CC:
Ondelwerp: RE: Consultatie tarieven doorlopend toezicht 2015

e.rt.!
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van zojuist tref je in de bijlage aan de ontvangen reacties van de
vertegenwoord igende organisaties.
Wij hebben nog geen antwoord op deze reacties geformuleerd.

Uit het consultatiedocument kun je niet halen welk deel van de heffingen wordt gegenereerd uit het basisdeel en welk
deel uit de variabele tarieven. lk zal mijn collega vrâgen om dit toe te voegen aan het document met de consequenties
van de tarieven.

Fro

Sent: woensdag, april 29,2Ot5 tO:I7ro,I
Subject: RE: Consultatie tarieven doorlopend toezicht 2015

Beste

Wij hebben ons inmiddels over jullie voorstel en het voorstel van DNB gebogen en ik zou graag een paar dingen met
je bespreken. Ik probeerde je daar net over te bellen. Kun je mij misschien terugbellen all je i¡j¿ hebt? Het liefst
vandaag of anders vrijdag. Ik ben morgen vrij.

r



Van:
Verzondenr maandag 13 april 2015 9:35
A"rtE
Onderurerp: FW: Consultatie tarieven doorlopend toezicht 2015

a"tt"f
Onderstaand de mail met de consultatie van de tarieven DT 2015.

Groet,I
From

Sent: maandag, april 13,2O15 7:46

Subject: Consultatie tarieven doorlopend toezicht 2015

Geachte heer,mevrouw,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Via deze mail met bijlagen informeert het bestuur van de AFM u over het voorgenomen advies aan de ministers van
Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tarieven voor het doorlopend toezicht 2015 en biedt u de

mogelijkheid hierop te reägeren.

Het bestuur verzoekt u uw reactie schriftelijk in te dienen en er voor zorg te dragen dat deze uiterlijk 27 april2015 in
het bezit is van de AFM. U kunt uw reactie richten aan:

Autoríteit Financiële Markten
Afdeling Planning, Control & Financiën

2

U kunt uw reactie ook mailen na



Deze brief + bijlagen zijn vandaag ook per post opgestuurd t.a"v. uw directie.

Met vriendel

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-
geadresseerde dit bericht ontvangq wordt u verzocht direct de
at2ender hierover te informeren en het bericht te vemietigen.
Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of
vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot
aansprakelijl*reid. De afzender is niet aansprakelijk wanneer
informatie in deze e-m¿il niet correct, onvolledig of niet tijdig
overkomt.

The information contained in this ernail message is confidential
and exclusively intended for the addressee. Ifyou have received
this message without being the addressee, you are requested to
infonn the sender immediately and to destroy the message. Use
of the information by unauthorisedpersons or disclosure or
reproduc.tion of such inforrnation is prohibited and may lead to
liabilify. The sende¡ will not be held liabte if information in this
email is transmitfed incorrectly or incompletely or if it is not
transmitted on time.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-
geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de
afzender hierover te informeren en het bericht te vemietigen.
Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of
vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot
aansprakelijl*reid. De afzender is niet aansprakelijk wanneer
infonnatie in deze e-mail niet oorrect, onvolledig of niet tijdig
overkomt.

The information contained in tlús email message is confidential
and exclusively intended for the addressee. Ifyou have received
this message without being the addressee, you are requested to
inform the sender immediately and to destroy the message. Use
of the information by unauthorised persons or disclosure or
reproduction of such inforrnation is prohibited and may lead to
liability. The sender will not be held liable if information in this
email is transmifted incorrectþ or incompletely or if it is not
transmitted on tinre-

3



From:
Sent:
lo:
Subject:

Bestf
Heb jij hier nog naar kunnen kijken?

donderda mei 2L, 2OL5 O9:47

FW: Geschiktheidstoetsing crowdfundi ng

Groeten.I
Van:
Verzonden: dinsdaq 2l april2015 15:39

-

Onderwerp: GeschiKheidstoetsing crowdfunding

eesteJ
Wij bespraken net de heffing voor de geschikheidstoetsing bij de ontheffing voor crowdfund-platformen. De ontheffing waar het om gaat is een ontheffìng ogv artikel
4:3Wft.DaarvoorisnoggeentariefvoordegeschiktheÍdstoetsopgenomen.Omditzosnel mogelijk(al weetikdusnietof2016gaatlukken) tekunnenregelen,zou
ik graag een voorstel ontvangen voor een code en tarief voor b'rjlage I van de Wbft.

Met vriendelijke groet,

n

--

1



From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

maan mel 2015 L2:36

FW: Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 consultatie
-Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 consultatiQ docx

Van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid - dat de regeling voor de kosten 2015 mede ondertekent - kregen wij het verzoek om wat c-rjfermatige
voorbeelden te geven van individuele heffingen van dit jaar in vergelijking met vorig jaar. In elk geval zou de Staatssecretaris graag voorbeelden zien van partrJen die
het meeste van de wijzigingen (hogere tarieven) gaan merken.

Zouden jullie dergelijke voorbeelden kunnen geven bij jullie reactie op het concept voor de regeling?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

-

-

-

-

1



Regellng bekostiging fi na.ncieel toezlcht 2015

Regeling vdn de Ministervdn Financiën en de Staatssecretoris vøn Soc¡ale Zaken en Werkgelegenheid

van

kenmerlíJ
tot vaststellíng vøn de bandbreedtes en torieven 2071 bedoeld in artikel !3, zevende lid, von de Wet

bekastiging financieel toezicht (Regeling bekostiging Íîndncieel toez¡cht 2075).

DE MINISTER VAN FINANCIËN EN ÐE STAATSECRFTARIS VAN SOCIAI..E ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

Gelet op anikel 13, zevende lid, van de Wet bekostiging financ¡eel toezichti

BESLU'TEN:

Artlkel 1

ln deze regelìng wordt verstaan onder:

a, geconsol¡deerde jaarrdkening : jaarrekenÌng waarin de activa, pass¡va, baten en lasten van
personen dle een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen pérsonen.

als één geheel zijn opgenomen;

b. toez¡chkategor¡e: toezichtcategqrie als bedoeld in bijlage ll en lll van de Wet bekostig¡ng
financieel toezicht.

Artikel 2
1. Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en de tarieven, bedoeld ¡n art¡kei 13,

zevende lid, van deWet bekostigingfinancìeel toezicht, voor bijlage ll, onderdeel

'Toezichthouder: A{.¡toriteit Financièle M¿rkten", als volgt vastgesteld:

I o€zachtcategorie ¡laatstàl Bandbreedtes lôr¡eyen
Aanbledeß vän krédiet Part¡dil¡ere

c¡¡ënten(PC)l

Aantäl part¡culiere
clië'nten dat met de
aanbieder rechtst¡eeks
of middellljk als
wederpartlj êen
overéenkomst lg
aaftgegaan ¡nzaké
kredlet

>0 tot èn met 5,000 PC

>5-Ooo lÕt en met
10-000 Pc

>18.000 fot s met
100,000 Pc

>100-oo0 pc

€ 1.140 vérmeerderd met:

€ 3,45 per PC

in voorkomend gevðl
vermeerderd met:
E 2,47 pet PC

in voorkomend geval
vermeerderd met:
€ O,34 Fer PC

ln voorkomend gevål

vermeerderd met:
€ O,17 per ÞC

Acountäntsorgônisatiæ Omz€t: € 1.600 ih voorkomend
gêvôl vemeèrderd met:
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Toez¡chtcat€gorie Maatrtat Bandfrreedtes laneveD
Omzet uit wettel'jke
controles bij
orgånisatiæ van
openbaar belang (OOã
contrcles) en bï
controlecliènten d¡e
geen organ¡sat¡es van
openbaar belang z{n
{n¡et OOB controles)

Omzet utt OOB ûntrolei:

>€ 0 tot en met €10 miljoen

>€ 10 miljoen tot en met
€ 20 m¡ljden

>€ 20 ml'Joen

Omzet u¡t niet OOB
conlrcles:

>€ 0 tot en met
€ 20 m¡lJoen

>€ 20 miuoen tot ên mêt
e 100 mlljoen

>C 100 mlUoen

€.33.24t per € m¡ljoen
omzet

in voo.komend gèv¿l
vemeerderd met:
€ 15.928 Þer € ml¡Þen
omzet

in voorkomend geva{
vermeerderd met:
€ 8.587 per € rñllfoen
omzet

in voorkomend geval
vemeerde¡d met:

€ 10,i11 Þer € miljoen
omzet

in voorkome¡d geval
vermeerderd met:
€ 5.679 per€ miljoen
omzet

ln voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 2.078 per e mluoÉn
omzet

Adv¡seuß en bem¡ddelaaß Fte's:

Het aantal wer*nemers
en andere pefsonen,
d¡e zlch onder
verantwoordelfkhéid
van de flnanciÉle
d¡enstverlener direct of
Indlrect tru¡ghouden
met financ¡éle
dlenstverlen¡ng.
waarbij het aantal
deeltijdmedewerkes
wordt omgsekend
îaaa
volt¡Jdmedew€rkss

>0 tot en met 20,0 fte's

>20,0 tot en mÊt
200,0 fte's

>200,0 tot en met
500,0 fte's

>500,0 fte's

€ 820 vermeerderd met:

€ 337 per ffe

ln voorkomend geval
vemeerdêrd mêt:
€ 307 per fte

in voorkome¡d geval
vemeerderd met:
€ 62 per fte

in voorkomend qeval
vemeerderd met:
€ 16 per fte

Afwlkkelondernemlngen,
betaalinstellingen en
elektron¡schgeld lnstêllln gen

Prov¡s¡e-inkomsten
(PÐ

Personen met PI ìn het
bère¡k van:

€ 0 tot en met
€ 0,2 miljoen

€ 5?Z



Toezachtcat€oorie Maãtstaf B¿ndbreedtes la¡icv€n
>€ O,Z mluoen tot en met
€ O,5 r¡iljoen

>€ 0,5 m¡ljoen tot en met
€ 1 mllJoen

>€ 1 m¡ljoen tÕt Bn met
€ 5 miljoen

>€ 5 m¡ljoen

€ 1,140

€ 1.855

€ 2.533

€ 3,250

Bônken en

clear¡ng¡nstellingen
Mtn¡mum omvang
toets¡nqsvermoOen
(Mw):

M¡nlmum omvang
toetsìngsvermogen
berekend ænform de
regels dle op grond

van artikel 3:57 van
de Wet op het
financ¡eel toeztcht
worden bepaald

>€ 0 tot en met
€ 80 miljoen MTV

>€ B0 m¡ljoen tot en ¡net
€ 400 m¡ljoen MTV

>€ 4OO mlljoen tot en met
€ 4 mlljard MW

>€ 4 mlljãrd MTV

€ 8.130 vermeerderd met:

€ 1.250 pÊr € mlltoen MTV

in voorkomend geval
vermeerderd met:
€ 541 per € mlljoèn MTV

in voorkomend geval
vermeerderd met:
€ 282 per € mlfjoèn MTV

in voorkomend geval
vermeerdêrd met:
€ 82 per € mllJoen MTV

Belêggingslnstelllngen en
ãanbiedeE van
frelegglngsob¡ecten

Ealanstotaal {8T):

Het gezamenlttk
balanstotaal waarover
beheer wordt gevoerd

>€ O tot en met
€ 5 miflard BT

>€ 5 miuård tot en met
€ 10 mlljard BT

>€ 10 millard tot en met
€ 15 mlljard BT

>e 15 miljard BT

€ 6.540 vermeelderd met:

{ 55,93 pe¡ € m¡foeñ BI

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 31,15 pér € mllJoên gT

in voorkomgnd geval
vëmeerderd met:
€ 2,48 Þer€ mlljoen BT

in voorkomend geval
vemeerdenj mel:
€ O,l4 per€ miljoeñ BT

Beleggingsondemem¡ngen
nièt voor eig€n reken¡ng,
exclusief exploitanten vôn
€en MTF

Vetgunn¡ngtypen in
comb¡natie met
effectenrekeningen:
a. vergunn¡ngt!4pen
voor het verlenen van
belegg¡ngsd¡énste¡ als
bedoeld in årtlkel 1:t
van de Wet op het
f¡oancleel toezJcht;
b, het aåntðl
effectenrekeningen
{ÉR} bti of in bêhèer

Vergunn¡ngtypen:

Vergu¡nlng voor het
ontvangen en doorgeven
van ordere als tredoeld in
artikel 1:1 van de Wet 0p
het f¡nanc¡eel toezicht

v€rounnlna voor het

€ 1.634 ¡n vooikomend
geval vemeerderd met:

€ 4.9Ó2 ln voorkomeîd
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Toez¡clìtcatecorie Maatstaf llandbr€e.ltes Tðr¡ev€n
blj de desltetrettende
¡nstelllng

Ultvoeren vafl ôfders vsor
rekening van cl¡ënten als
bedoÉld l¡ arttkel 1:1 vàn
de Wet 0Þ het fioancieel
toezìcht

Vergunning vermogens-
beheer als bedoeld ¡n
artlkel 1:1 van dë Wet op
het financ¡æl toèzicht

Vergunsing yoor

belegglngsädvles ats
bedoeld In artlkel 1:1 vãn
rle Wet op het financieel
toe¿cht

Vêrgun¡ing voor hèt
begeleiden of ovememen
van emissìes met
plaåtslngsgarunt¡es als
bedoeld ln ãrtlkel 1:1van
de Wet op het flnañ(¡eel
toezlcht

Vergunn¡ng voor het
begeleiden vðn eñlssies
zÕnder plaôtsingsgarantie
als berloeld ln a¡tlkel 1:1
van de Wet op het
flnancieel toezicl¡t

trn Çombinat¡e met
effæten reken ins en ( ER)

0 tot en met 1.00 ER

>100 tot en mèt 1-000 ER

>1.000 tot en mêt
10.000 ER

>10.ooo ER

geval verfnéerderd meti

€ 6.536 in voorkomqd
geval vemeerderd met:

€ 4.90¿ h voorkomend
geval vermee¡derd met:

€ 1.634 ¡n voorkomend
geval vermeerderd met:

€ 1.634 ¡n voorkome¡d
géval vemærderd met:

!n alle gevallen
Vermeerderd met:

€ 8.67 per ER

ln voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 6,89 per ER

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 3,44 per ER

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 1,71 per ER

Beleggingsondernem¡ngetr
Voor eigen fêkening

Handelaren:

Het aantal ¡n

Nederland werkzãme
pereonen dat door de
o¡derneming ¡s belâst
met het verr¡chtèn van
¡rãnsaclles ¡n

>o handelaren

€ 460 vérmeerderd met:

€ 1.165 per hãndelaa¡
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Toèz¡chtcatÊoor¡e Máàtrtãf Bandbreedtes làncvén
llnanc¡elè

i nstrqtíènter¡

Gentrale t€gêrpartfje.n pmzet:

Þe aan de hand yan de
artlk€lèn 41. 42 en 43
våh VerÕrdeílng (GU)

Nr. 648/201¿ (EMIR-
verorden¡ng) te
bepalen waarde van
het geheel aan
m¡ddèþn dôt de
centrale tegehpôrtlJ
aanhoudt ter dekklng
van de rlslcds,dle ztj
lóopt.

>€.0 tot en met
€ 10 m1¡joen

>€ lo-riliuoeJ¡ tot en met
€ 100 m¡ljoen

>€ 100 mllfoen þf en met
€ 1m¡lJard

>€ 1 miljard

€ 19.70O vêrmeer1lErd
met:

€ 1.470 pèr ë rillüoen
ûrñz€t

in voôrkomend gèval
vermeerdéfd mel:
€ 4',4$ per€ miljos'omzet

in vcorkomend gevâl
vermeerderd met:
€ 70 per € mlljoen omzet

In voqrkomend gev¿l
vêrmeerded met:
€ 50 pèr mlljoën € omæl

EffsEten!ltgevende
¡itstèfÌngeß;..mar¡(t

lrtarktkap¡tãlimtiei
Ðe gemiddelde
mårl&apfbalisãtie
(GMKJ van de
instêlling,

Penonen ¿ls bedoeld .in

arríket 5:25i, eèßtê lid,
artíkel 5:33. eetste lid.
nnderdeel a, of
âitikèt 5 : 60,.eerste lid,
andërdeêl s, van de Wet
oþ het frnàncieel toe¿¡cht
.vooÍ zever het øandelen
uitgevende personen
betreft nlet zíjnde
beleggìngstnadtschappìie :

>Ë 0 tot en met
€ 5O0 milJoên GM(

>€ 500 mtuoen.tgt en met
€ L m¡ljãrd GllK

>€ 1ni¡ljài'd tpt en met
€ 5 miljard.cMK

>€ 5 m¡Uard GMK

Personen dls bêdøêld ¡n
añlkèl5:25L èeßtê \id,
art¡kel 5:?3: eeßte tid,
Dnderdeel a, of
,adlkel 5:6Ot eerste l¡dr
onderdeel a, van de Wet
op het frnancieel taezicht
vaor,zover h et a a itdel en

g 9.710 vermeerdêrd.mèt:

€ 41,48 per €.mlüosfl GMK

tn voorkomend gevål
verméerderd met:
€ 25¿6 per€ mlljoen GltK

in voorkomend geval
vemeBrderd met:
€ U,75 Pér C mluoþn GMK

lin voorkomÉnd gev¿l
vemeerdêrd mét:
€,o,71 per € mlljaen Gl'!K



Ìoez¡chtcatGaor¡e taaßlal Ba nd t¡reedtes Tartev€D
u¡tgevúde peßonen
betreft zíjnde
bel eg gi n g sm aatsclt a p p ij e n

Pêßonen als bedoeld ìn
art¡kel 5:25¡, eerste lkli
aftikel 5:33, êerste l¡d¿

ohderdeel a, of
anikel 5:60, eerste lk),
onderdeel a, van dè Wet
op het frnanc¡eel taezlcht
voor zover hët
sch urd pa pier u i tg even d e
personen betreft

€1_320

€ 980

Ettectenu¡tgevende
instellingen : verslaggevlng

Marktkap¡talisatie
tewijl voor paftíjen
.!ie geen
.ntarktkapìtalisatie
kennen het eigen
vermogen relevant isr
Marktkapìtal¡ntiè:
De gemiddelde
markt.kaplfallsat¡e
(GMK) van de
instelllng.
Eigen vennogen'.
Eigen vermogen (EV).

Peßonen als bedoeld ìn
artikel 5:25h, eëßte lid,
van de Wet op het
f¡nancieel tôezicht af
artikel 1, onderdeel b, van
dè Wet toezicÍ,t flnanc¡éle
veß lagg ev i ng 9 oor zover
zij een g econso I irl e erd è
jaarrekening opstel¡en :

>€ O tot en met
€ 500 miljqen GMK of EV

>€ 500 m¡ljoen tot en met
€ 1 mtliard GMK of EV

>€ 1 miljard tot èn met
€ 5 mlljard GMK of Ev

>€ 5 miljard GMK of EV

Persónen dls bedoeld ¡n
att¡kel 5:25b, eerste lid,
van de wet op het
financieel toezicht of
d,tikel 1. onderdeel b, van
de Wet toez¡cht f¡nanc¡êle

€ 6.970 vermeerderd met:

€ 27,38 per€ nlljgsrì GMK
of EV

in voorkomend geval

vem€erderd met:
€ 16,64 per€ miüoen GMK
Of EV

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€- 8,37 pe( €. miljoen GMK
of EV

in voorkomend geval
vemeerderd met:
€ 0,47 per € miljoen GMt(
Of EV
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I oÊr¡clrtÕt€gûÌa€ Maat¡tal EandDns€dter Iaf¡Èv€n
v a rs lag g ev I h g ltgor. zov er
|ii geøn geçëtsal iila¡ø'de

t a d rre ken I n g opstel I en € 3:260

Flnâ¡c¡êle rnf.rôstrudrur:
mãrktexplóltðñten en
exploltãnten van een MIF

T'",nsacl¡es:

Hetôahtâl tÞnsactles
(€Íkéle tellhg) ln
finoncléle
lnEtr¡imenteñ dat tot
'Étard 13 g€komen
volgenc de rÁgels ên
dssYstêmen vôn de
dê3betreffânde

lerEglementeerdè
markt af multlla¡oralÊ
handelsfåctlltÉlt.

>0 tot Eô met 10.000
tr'a nsqctles

>10.000 tôt Èn ñet
100.000 trånsrctlê6

>100.I¡00 tDt,en mét
1.O00.000 trånssslles

> 1.000.000 trðûstct¡ês

€ 57á80 vermeêrdèrd
métl

f, $¡6837 per tr6nJäaue

lh yoorkomêíd gevãl
verúeerderd met:
€ 0.2067 Der trånsactie

ln voórkþmÊnd gêrål
vemsderd met:
€ 0!0350 per transã611a

ln voorkomend geval
vqrmesdetd met:
€ 0,0239 Fer trånsåct¡Ê

Pensloênfondsén en
prêmlâpÈnsioenlnstell¡n gen

Deze æteqorle kËrt
tweê
hefrngsrÍâåtst¡veD
dle b€ldã rv.ordên
toegepåÈt:

1. âêÈlnérners,
Aànt6l åctlevê

{eelnemers
2.. vemogeni
$om vân dê technlsehe
vÕotzl€nlngen €n het
elgen vernogen
(TV+Ev)

Aêetnamart:

>0 tot én.mêt 100,000
dqelnemeË

>100,000 tot en net
500.000 dåêlnGme¡t

>590.00ï¡ tot en fnet
l,000.000.deslnemsr5

>1.o0o,o00 dælnmeß

Iß cotnþlnatle me+
V$mÐgètt:

Þ€ 0 tot €f¡ met
f t0 mlljdrd'fV+ÊV

>€ LO ñlll0rd tot én met
€ 50 mrlård w+Ev

>c 50 mluÉrd. tot en mét€

€ 700 vermeêdèd met:

€ 0143 perdoèlneñfèr

in voorhomend geval
vemeèrdèrd mét:
€ 0,o5 per deslnemer

In vÒorkomând gevål
vemærderd m¿t:
€ Q,o:l per daelnems.

in voor*omend gevðl
vemee¡derd met;
€ O,01 pér dselnêmer

¡n alle gevállèn
vermeerdérd mêt:

€ 2,71 ps€ mlüoêñ
TV+EV

i¡l voorkomend gevðl
v€Ímærdérd méù
€ o,i8 per€ miuóèn
TV+EV

ln voortomend gevøl
Vermeerderd metl
€ oJo per € mlljoèn



-8-

ToezichtCât€qof¡e ¡rláãlstAÍ Eindbreeflt€t låfrcYérì
10o mi[ânl Tv+El/

>€ 100 m¡ljárd ru+EV

TV+EV

ln voorkomend €eval
vermeçrderd met:
€ 0,O+ per € mlljaan
TV+E1'

Vër¿ekêtóars: Lèven: eh
pe¡5ioe¡r

Prem¡e--¡nkomen."

qruto P¡Émte-lnkor¡en
in Nedèiland (BPIN)
rlt
pènsloenveuekerlngen
en
levgnsverzgkerlñgen

>€ 0 tot en met
€ 1 miljôrd BP'IN

>€ 1 mlljard tot en.met
€ 2 m¡ljard BPIN

>€ 2 miljard tot çn met
€ 3 mlDard BPIN

>€ 3 mlljard EPIN

€ z.-/30 vèrrlleêrdêm mêt:

€ 488/80 Þêr€ mtljoê¡
ÞPIN

ln voorkomend gevál
vermeerdGrd m€t:
€ 291r2o perÈ mlüoen
BPIN

¡n v!ôrkomend geval
vèrmeerderd meJ:
€ 98;80 per € rñlljoen
SP¡N

in voorkomend geval
vemeerderd mét:
€ 24,96. Þer € mllroen
sptN

Verzekeraars: sbhâde Pre/¡.is¡nkomen:

BrutÕ premie'¡nkomen
¡n Nedê¡lãnd (BPIN)

>€ 0 tot'€ñ rnét
€ L m¡Uärd BP¡t{

>€ 1 miljard totcÍ met
€ 2 m¡lta¡d BPIN

>€ 2 ml[ard tot en met
€ 3 nlltdrd BPIN

>€ 3 f¡¡ljard BpIN

t 1.250 Yermeerderd meti

.€ 140,71 per€ m¡ljoen
BPtrN

ln voorkomend qeval
vermærderd met:
.€ 84,?6 per € nilljoên
BPIN

ln voorkomend geval
vermeerderd met:
€ ¿8,09 per€ mllroén
BPI¡I

ln voqrkomend gêval
vemeerderd met:
€ 6,96 per€ mfla',èn Êp¡N

VeE-eker?aF: zorg Premte-nkomen:

Bruto prem¡é-lnkomen
in Nederland (BPIN)

>€ 0 tÕt ên met
€ 1 mllJard BÞI¡l

>€ I mlliÞfd tþt er¡ met
€ 2 mlüàrd BP¡N

>€ 2 m¡[åtd tot rr mèt
€ 3 mlllard BÞIN

€ 750 ver,mgerderd met:

€ 2,21 per € m¡ljoen BP¡N

ih vaørkõhend gqial
vermeerderd met:
€ 1,32 per€ mluoen EPIN

¡n voorkomeñd .gevåJ

'verñeerdèrd rnpt:
€ Q,44 per€ mlljoen BPIN
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loezrchtcal€gor¡e Maatetal Bandbr€edtes Ta¡¡everr

>€ 3 m¡ljard gPlN

¡n vsorkffiiend gev¿l
vemeetde¡d met:
€ 0,11 per € mlljoen BPIN

2, Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten waaraan een vergunning is verleend als bedoeìd

in artikel 2155 van de Wêt op het financieel toezicht en die gedurende het gehele jaar, in steeds

de¿elfde samenstelling, gezamenlijk aanbÌedingen doen aan consumenten, of deze aânbiedingen aan

consumenten gezamenlijk beheren, worden voor de toepassingvan artikel 2 aangemerkt als één

persoon.

Artikel 3
1. Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en de tarieven, bedoeld in artikel 13,

zevende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor b'rjlage ll, onderdeel "Toezìchthouder;

de Nederlandsche BanlC', als volgt vastgesteld:

Toezachtcateqor¡e Maatstaf Bãndbreedtes Tar¡even
Beleg g¡ngs¡nstelllnqen aabnstotaat (þt):

Het gezðmenlUk

þalanstotaal waarover
beheer wordt ge.voerd

>€ O tot en met
€ 5 mllJârd BT

>€ 5 miljard tot en met
€ 10 mlljard BT

>€ 10 m¡Uard tot en met
€ 15 mluard AT

>€ 15 miljad BT

€ 4,000 vermeerderd
met:

€ I per € mlloen BT

kr voorkomend geval
vermeerderd met:
€ 6 per € mlljoen BT

ln voor*om€nd geval

€ 0,50 per € milioen BT

ln voorkomend geval
vermeerderd met:
€ O,2O per € miljoen BT

Beleggingsondernem¡ngen Vergúnn¡ngtypel in
æmbinatie met
effecÌenrekeningen I

E. vergunninqtypen voor
het verlenen van
beleggingsdlensten als
bedoeld lh arttkel 1:1
van de Wét op het
financleel toez¡ctlt;
b. het aantal
eftectenrekenlngen (ER)

bU of in beheer bij de
desbetreffende instellìng

Vergunùingttpen:

Vergunn¡ng voor het
ontvangen en doorgeven
van ordero als bedoeld in
artlkel 1:1 van de Wêt op
het financ¡eel toez¡cht

Vergunning voo. het
ultvoer€n van ordeß
voor rekenlng van
cllënten als bedoekJ in
artlkel 1:1 van de Wet op

€ 2-5OO ln voo¡komend
gevål vermeerderd met:

€0

in voorkomend geval
veìmeerderd met:
€ 3.O00
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Toèzachtcät€qofie l.lÐatsläÍ Enndþr€ealtcs fart€Yen
hel flnancleel toe¿lclt

V€rgunnlng vermggent-
behee¡ als bedoeld ln
artlkel 1:1 van de Úet op
het flnancleel toezlcht

Vergunnlno voo¡
'beleqglngradvles als
bedoeld lô ârgkel 1:1
vãn'de Wet op hFt
flnancieel toezlcht

vergunting yodr hêt
bégelètdên ofðvemêmen
van emlFsis .met
plestsJngqgåråntles al5

bedoeld l¡ artikel 1:1
Van dé Wet op het
fldôndeel toez¡ôht

Vergunrlng yoorhèt
begeleidþn vqn em¡Fsles

zonder plaattlngs-
garpnt¡e alqbedoelð ln
9¡flk€l 1:r van de wet ôp
het ñn¿rtciÊel toezicht

In combínatie met
Êffæren rek e nín g e o ( ER ) :

>O tot en .met ã50 ER

>250'tótèn mèt
do.000 ER

>10.000 ER

ln voorkompnd geval
vermeerderd met:
€ 3.000

lñ voorkbménd gèvôl
vermeérdeÍd met:
€0

ln voorkomend gevál
vems¡rdetd met:
€ 5.000

in voorkomend gevrl
vermeerder.d met:
€ ¿.500

Ih alle gèvãllen
verl'ieerdÉid mèt:

€0

l¡'voorkomend geval
v€rmærderd met:
€ 14,00 ps ER boven de
250 ER

ln voorkomend geval
vermêerderd mét;
€o

Beleggingso¡dernêmingen
voùr èlgen r€kênlng

Hantlelarcn:

Abñtal in Nèderlànd
werk¿amE peßo.neû dãt
dssr.de
b€l€gglngËondememlng
ls belãr* m$ hef
yerichten van
tran5a¿des ti: flnanc¡èls
lDstrumènten

>o handêlåren

€ 3:500 vermêerderð
meti

€ 725 pér hândêlaãn



II

Toézachtçät€!ol¡e ilôatstal Bal¡dþreedtes ïa r¡ey€n
gêtaôllnstêll¡ngen,

EÍea¡ing¡nstellingèr èn
elektrsdlsEhgÉldlñstelllhgen

Provisf e-¡nkem6tenl(Pl) t¿erconeit waaraan.es
vergunnìng ¡s verlèend
als bedøeld în de
artíkelen 2r3¿t, eente !id,
2:3e, ærete l¡d, ol2:7ba
yan dè Wet op hèt:
f¡nanlieel toé¿ieht:

itersonen mét Pi in het
bereìk van:

€ U tot êr¡ met
€ 0,2 mllloen

>€ 0;Z ni¡lioen tot én
met € 0,5mlljqen

.>€ 0.5 m¡Íôèn tot en

.r.ret € I .muoen

>€ I ml(Joen tot er¡ met
€ 5 mlljoen

>€ t íiiljoén tot en mèt
€ 50 mtfoen

>€ 50 mlljden

Personen wøaráan een
vergunnìng ls verlænd
als bedoëld itt tle
artíkelen ?:54¡, æßte
lid. of'2:541, Èerbte /¡d
vin de Wet op het
financieel toezíd7t

€ 18.000

€ 38-000

€ 68,000

€ 110.000

€ 152.000

€ 194,000

€ 3;000

Pensloenfondsen en
premiepens¡oefiinÉtéll¡ngen

Insleil,ngen mel. Verþist
.e¡ gên. vêrmog en (etrct.
prenîe-
iE ñ síø e t in ité il i ng e n ) t

som vðn de tiÐchnlsche
voorÀlenlng
pênsioenverÉllcht¡ng en
het versist e¡gen

vermoge¡ì tfV+VEV].
vermenlgvuldlqd.met
ee¡ bo¡us/lnalus fadsr-
De bonus/tnalus faclùr
ìs gellrk aaß de sorn van
de teahn¡sche
voorz¡enlng
Pengioenverpl¡chting en
het vêrêlst èioBir

>€ 0 to! en rnet
€ 1'o rt¡Uard TV+VEV

>€ 1g miljard tot ên met
€ 50 mluàrd TV+VEV

€ 2,000 vèrmeèrdÉrd
met:

€ 53.57 pèr€ m¡ljoe¡
TV+VEV vermeñ¡gvuldlgal
met dê als volot tè
berekenen bonûF/málus
fãctor:
((rv+vF/)/{TV+EV})

ln voorkomend gevaf
vermeerdêrd met:
€a;o¿l per€ m¡lJoen
TV+VEV vermè0igvuldlgd
met.de als vdlstte
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loeztcntcategone l*aat9tal Eandbfæaltcs Ianeven
vemogen {TV+VEVJ,
qèdeeld door de sÕm

vðn de teclÌhiscbe
voor¿len¡ng
pensioenverpllchtlngsn
6n hèt (åànwezigs)
eigen vermogén
(w+EV),

Instellingen zonder
vetå¡st e¡gèn vermogen
(en ptenlie-
pen síoen í n ste I I ¡ ng e n ) :

T¿chnisché voorzlenlng
pensioenverpllcht¡ng
(rv)

>€ 50 mllJård tot é¡ met
€ I00 mlljard TV+VEV

>€ 100 miljard TV+VEV

>€ 0 tot en mêt
¿ 10 mlljãrd TV

>€ 10 ml[ard tot sn mét
€ 50 mllrard TV

>€ 50 mlljard tot en met
€ 100 milrard W

>€ 100 Írlljard Tv

berekenen bo0us/malùs
fact¡r:
{{rv+vEv)l(w+Êv))

in voorkol¡énd geval
vermeerderd met:
€ 2,14 per€ rnlljôen
w+vEV vêrmenigvuldlgd
met de als volgt te
berekenen bonus/malus
factor:
((w+vEV)/(Tv+Ev))

io voûrkomend geval

vermèerderd met;
€ 0,5¿t per € m¡Uoen
TV+VEV vefmånlgvuldlgd
met de als volgt te
berekenen bohus/mðlus
fador:
({rv+vEv)/(rvrEv)}

€ 2.000 vermeerderd
met:

€ 53,57 pê¡ € mlloên TV

in voorkomend geval
vermærderd met:
€ 8,04 per € mllroen TV

in voorkomend gevål
vermærderd met:
€ 2,14 per € mllJo€n TV

iñ voorkomeaìd oevål
vêmærderd met:
€ 0,54 për C mllJoen TV

ì rustkantofen (Jmzet Personú me¡ een ômzet
in het bereík van:

€ 0 tot en met
e 0,1 mlüoen

>€ 0,1 ml!óen tot en
met e 0,2 ñlljoen

>€ 0,2 mlljoen tot en
met € 0,5 m¡ljoèn

€ 5.500

€ 12.500

€ 21.000
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2. Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en de tarieven, bedoeld in artikel 13,

zevende [¡d, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage lll, onderdeel 'Toezichthouder:
de Nederlandsche BanlC', als voþ vastgelegd:

I oezrchtcatcgane lfaatslat 6andt¡reedteg Ta r¡eveD
>€ u,5 miuoên tÒt eñ
met € 1 ml8oen

>€ 1 mlljoen tot en met
€ 2 miryoen

>€ ? m¡lJoen tot en met
€ 5 mi¡Joen

>€ 5 miljoen

€ 3r,ooo

€ 45.000

€ 62,000

€ 88.000

Verzekeraars niei ztnde
zo rg veu ekeraa rs

Þrsmle-¡nkomen:

Bruto premie-lnlomen
(BP])

>€0

€ ¿.000.vermeerderd
met:

€ 834 per € m¡lloen BPI

zorgveflékemã¡ç Aantal veuekerden

>o verzekerden

€ 2,000 vermeerderd
met:

€ 0,28 per vezekerde

ïoezichtcateqor¡e Maätstãf Bãndt r€erltes Tar¡even
Banken 14in¡múñ omvang

toets¡ngsvemogen
(t4îv):

M¡nlmum omvang
toetsingsvermogen
berekend conform ile
regels die op grond van
artlkel 3:57 vån de Wet
op het financieel
toezlcht worden bepaald

PgsoDen waaraan een
vergunning is verleend
als bedoeld ín dê
aftíkelen 2:4,2:11,
2:20,.3:4. eerste lid, oÍ
3:71a, eeßte lid, van de
Wet op het fìnancieel
toezîcht:

>€ 0 tot en m€t e 80
milioen MTV

>€ 80 mlljoen tot eB met
€ 400 miljoen MTV

>€ 400 miljoen tot€n
met€4 mìljard MTV

>€ 4 miljard MTV

€ 35.000 vermêerderd
met:

€ 5.775 Þêr € m¡lloen MTV

ln voorkomend geval
vèmeerderd nìet:
€ 2.487 per € miljoen MTV

iri voor*omend geval
vemeerderd met:
€ 1.308 per € ml¡joén MTV

in voorkomend geval
vemeerderd mét:
€ 381 pèr€ mllioên MIV
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Art¡kèl rl

Ðeze regeling troedt ¡ñ'wërking met ¡ngang'van de dag na de datun van uitgifte van dÕ staatscourônt

wEáf¡n zij wordt geplaatst,

ArtlLelS

!eæ regeiingwordt¿angehaald ¿ls: Regeling belogtig¡ngffnancie€l toezicht 2015.

Ðérè regèl¡ng zal met de toel¡chting in de Staatccöurånt wôrdên geplaatst,

DE MINISTER VAN FINANCIËN. DE ST,AATSSECRFIIARIS V,AN

SOCIALE ZAIGN EN WERKGEI.EGENHEIDI

r-D TE
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Toelichting

Algemeen

De wijze waarop de kosten van het doorlopend toezìcht op de financièle markten-çþsIjgÅglglilgi!

þ'ri---- zo ¡i duldefijks w6€¡ovÊr we het

2ônder k¡€ine ultleg word le op hèt
'pê60ne¡' lêñ

hebben

Commsted
wrkee¡de

financieel toezicht (Wbft) en op onderdelen nader uitgewerkt in het Besluit bekostiging financieel
toezicht.Zsals in deze toell
tarieven voor 2015 een biizonder karakter vanwese de afschaff¡ns van de overheìdsbìidrage aan de

kosten van het [oezichd.

Allereerst wordt vastgesteld welke bedragen in totaal in rekening worden gebracht voor het toez¡cht
v¡n de 'r\rbrit¡it fin¡nçiölc M¡rlrten (ÂËM) ¡n C. NcC¡rl¡nCs.hc B.nk {DNB), ln verband met het
Europees bãnkentoez¡cht wordt in het geval van DNB onderscheid gemaakt tussen het bedrag dat in
rekening wordt gebracht aan personen die behoren tot toezichtcategorieèn in Bijlage ll van de Wbft
en aan banken, die behoren tot de toez¡chtcategorie in Bijlage lll van de Wbft. Hoe deze bedragen

worden vastgesteld is geregeld in artikel 13, tweede tot het vierde lid van de Wbft. Daaruit volgt dat
onder meer rekening wordt gehouden met het exploitatiesaldo van de toezichthouders in het
voorafgaande jaar. ln 2014 hebben de AFM en DNB allebei een exploítatieoverschot gerealiseerd.

De berekening voor het jaar 2015 is in onderstaand overzlcht weergegeven. Tabel t heeft betrekking
op de totale toezichtkosten terw'tjl Tabel 2 de voor DNB relevante splitsing maakt tussen Bijlage ll en

1il.

Tabel 1:Berekening von de te heffen bedrogen (in mln. euro's)

AFM DNB

Totaal begrote toez¡chtlasten 87,2 t52,4
Af: Begrote kosten eenmalige toezichthandelingen 7,1 1,5

At: Begrote kosten BES-toez¡cht o,3 o,9
overige kosten 79,4 150,0

Ëxploitatiesaldo 2014 4,6 -10,6

Totaal te heffen op grond van art. 13 van de Wbft 75,2 739,4

Tobe! 2: Opsplíts¡ng von de voor 2075 door ÐNB te heÍfen bedrogen noor bìjloge (in mln. euro's)

I ln overeenstemminp met de in de Wet bekogtiq¡nc tìnencieel toez¡cht Êeha¡teerde begr¡pÞen wordt hiema
gesÞroken van'0ersÒnen'-

hd ls rel netlêr om dê groddê
wlj¿ìglñg dired b noemen

DNB Bljlage ll DNB Bijlage lll
Over¡ge kosten 80,6 69,4

ExploÍtatiesaldo 2014 -2,6 -8,0
Totaal te heffen op grond van art. 13 van de Wbft 78,O 6L,4
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Nadat de totaal te heffen bedragen zijn bepaald wotden zij aan de hand van procentuele aandelen

die zijn opgenomen in bijlage ll en lll van de Wbft toegerekend aan de toezichtcãtegorieën (artikel

13, vúfde lid, van de Wbft).

Het omsloan vøn kosten ovør personen binnen een toezichtcategorie

Het aan een toezichtcstegorie toegerekende bedrag wordt omgeslagen over de personen die deel

uitmaken van die categorie. Dit gebeurt met behulp van maatstaven dÍe evenals de prscentuele

aandelen zijn opgenomen in bijlage ll en lll van de Wbft en in deze regeling nader worden ingedeeld
in bandbreedtes. Voor elke bandbreedte wordt vervolgens een tarîef vactgesteld. Daarnaast geldt in

de meeste gevallen een minimumtarief,

B¡- het vaststellen van de minimumtar¡even en de tarieven van de bandbreedtes worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:

a, de taríeven weerspiegelen zoveel mogelijk de daadwerkel'rjke kosten die voor het toez¡cht worden
gemaakt. Om die reden hebben de tarieven veelal een degress¡eve structuur in overeenstemming

met de afnemende intensiteit van het toezicht per eenheid bij een grotere omvang van de
peßoon;

b. bü het vaststellen van de m¡nimumtarieven wordt reken¡ng gehouden met het

draagkrachtbeginsel. Zoals hieronder nader zal worden toegelich! is d¡t jaar extra rekening
gehoudenmethetdraagkrachtbeginselvanwegedemot¡eVãnTweedeKamef
om kleine parlijen meer te ontzien2;

c. de tariefstructuur wordt ¡n principe gevornd door een minimumtar¡ef in combinatie met
maximaal vier {degressieve) bandbreedtes waarbil de verschuldigde bedragen van het

minimumtarief en de bandbreedte{s) die op de persoon onder toezicht van toepâssing zijn bij

elkaar worden opgeteld. De berekeninpwijze is vergelijkbaar met het schùvensysteem bíj de

inkomstenbelasting;

d. er is geen maximumheffing¡

e. waar dit, vanwege de samenstelling van een toez¡chtcategorÌe, meer voor de hand ligt wordt
ofwel gewerkt met een schijvenstructuur waarb¡j de hoogte van de op te leggen heffing

overeenkomt met het tarief van de bandbreedte, in de artikelen 2 en 4 aangeduid met 'bere¡k',
waarin de onder toezicht staande persoon, vanwege zijn {bedr¡jfs)omvang valt ofwel met één

vast tariefi
f. er bestaat zo veel mogelük consistentie in de tariefstructuren (bandbreedtes en mate van

degressiviteit) van categorieên die zowel onder toezicht staan van de AFM als van DNB.

De berekening van een te heffen bedrog

Om de op te leggen heffing vast te stellen, bepaalt de toezichthouder in welke bandbreedte de

betreffende onder toezichtstaande persoon valt. lndien een persoon in meerdere bandbreedtes valt,
is hij voor iedervan die bandbreedtes het daarbij behorende tarief verschuldigd, D¡t komt in de

regeling tot uitdrukking door de woorden 'in voorkomend geval vermeerderd mef. Het aldus

verschuldigde bedrag wordt verhoogd met een vast minimumtarief.

¡ Kamerstukken Il 2O14-2Q15, 33957, nt - 9
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Voor de volgende toezichlcat€gorieèn wordt van deze systematiek afgewekenl
- Voor de categorieèn 'Afwíkkelonderneminge¡, betaal¡nstellingen en elektron¡schgeldinstellingen'

van de AFM, 'Betaalinstellingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingen' en

'Trustkantoren' van DNB is de heffing gelijk aan het vaste tarief dat is vastgesteld voor de hoogste

bandbreedte waarin de onder toez¡cht staande penoon valt. Hiervoor is gekozen omdat de

omvang van de toezichtínspanning voor deze categorieën, vergeleken met die voor de ândere

categorieên, in geringere mate afhângt van de omvang van de onder toezicht staande persoon.

- B¡j de toezichtcategorie 'Belegg¡ngsondernem¡ngen niet voor eigen rekening exclusief
èxpÍoitanten van een MTF' van de AFM en ßeleggingsondernemingen nlet voor eigen rekening:

van DN$ is rekening te houden met één of meerdere vaste opslagen op het minimumtarief,

waarvan de hoogte afhankelijk is van de aârd van de vergunning(en) waarover de ondertoezicht
staande persoon beschikt. Aldus wordt het verschil in toezichtintens¡teit, dat mede afhankelijk is

van de aard van een vergunning, tot uiting gebracht. Daarna¿st geldt een variabel ta.ief
afhankelijk van het aantal effectenreken¡ngen. Om een goede afspiegeling van de

toezichtinspanning te verkrijgen zijn bij de AFM voor dit variabele tarief bandbreedtes vastgestefd

en bìj DNB één tarief per effectenrekening. Bij DNB geldt daarnaast een m¡nimum en maximum
variabel tarief dat overeenkomt met het tarief voor 250 respectievelijk 10.000

effectenrekeningen.

- Bij de toezichtcategorieën 'Accountantsorganisaties'van de AFM en 'Pensioenfondsen en

premiepens¡oèninstellingen'van de AFM en DNB is de bandbreedte gekoppeld aan twee
maâtstaven waardoor de toezichthouder tweemaal moet vaststellen in welke bandbreedtes de

betreffende onder toezicht staände persoon valt.

- Voor een aantal personen in de categorieën 'Effectenuitgevende instellingen: markt' en

'Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving' {AFM} alsmede in de categorie'Betaalinstelling en

elektronischgeldìnstelling' (DNB) geldt enkel een vast bedrag.

I aiizonaerhedentorievenþ17t_

A. Efîecten wegvallen overhøídsbijdrage

Per l januari 2015 is de Wet bekostiging financieel toezicht gew'rjzigd, waarmee onder meer de

overheidsbijdrage is komen te vervallen. ln de memorie van toelichting bij de Wiizìqineswet Wet
bekostisine financieel ho€zichd {,yijrigiåg5r+€# heb$rll aandacht besteed aan de gevolgen va n het

wegvallen van de overheidsbijdrage voor de heffingen. Daarbij kwam aan de orde dat de

overhë¡dbijdrage door de toezichthouders vooral werd ingezet om de volgende activite¡ten te
bekostigen:

-repressieve handhavingsactiviteiten;

-activiteiten die vanwege hun karakter niet eendu¡dig zijn toe te kennen aan een toezìchtcategorie
(zoals het toezicht op de naleving van de Sanctiewet 1977);

-de kosten die de toezichthouder maakt vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van wet-
en regelgeving;

3 Kãmerstukken il, 2013-2014 33957, nr, 3

cÕrnmEilted

Comñented [l]il: 'lr't- niet vå^weg€ düt béle
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-act¡v¡teiten waarvan de kosten niet vÕlled¡g gedeK worden vanuit op te leggen heffingen voor
eenmalige handelingen {toezicht op emissies);

-het toezicht op Europese paspoorthouders.

De AFM en DNB bekostigen ook deze activiteiten vanaf 2015 vanuit de heffingen die de personen die
onder toezicht staan betalen. Voor wat betreft em¡ssies gebeurt dit door middel van een eenmalige

heffing voor de emissie, waarvoor per 1 januari 2015 een kostendekkend systeem is ingevoerd. Voor
de andere kosten geldt dat zij zoveel mogelijk aan de verschillende toezìchtcategorieën uit bijlage ll
en lllvan de Wbft worden toegerekend. Voor zover dat niet rnogelijk is, komen zij naar rato ten laste

van alle toezichtcategorieên. D¡t leidt tot een stüg¡ng van de tarieven in bijna alle

toezichtcategorieën, ondanks het posit¡eve explo¡tat¡esaldo van zowel de AFM als DNB.

Omdat sommige categorieën ¡n het verleden meer profiteerden van de overheidsbijdrage dan

andere, leídt het wegvallen van die bijdrage niet tot een proport¡onéle stijging van de tarieven in alle

categorieên. Zo besteedde de AFM een relatief groot deel van de overheidsbijdrage aan toez¡cht op

de categorieën 'Adviseurs en bemiddelaars' en'Effectenuitgevende instellingen: markt' en DNB aan

toezicht op de categor¡eën 'Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen' en nlrustkantoren'. De

tarieven van deze categorieèn st¡jgen door het wegvallen van de overheidsbijdrage dan ook het
meest,

8. Gewijzigde percentages vonwege veronderde toezicht¡ntensiteit

De relatief omvangrüke wúz¡g¡ng van de Wet bekostiging financieel toezicht per 1 januari 20154 is

aangegrepen om de procentuele bijdrage van een aantal categorieën aan de totale toezichtkosten bij

te stellen, omdat die structureel niet meer in redel'rjke verhouding stonden tot de intensiteit van het

toezicht op die categorie. Ook dit heeft eraan bijgedragen dat de tarieven niet in alle categorieén
proportioneel stijgen.

C. Ontzien kleine pørtijen

Één van de uitgangspunten b¡j het vastste¡len van de tarieven is het draagkrachtbeginsel
(uitgangspunt b), Het draagkrachtbeginsel leidt er bijvoorbeeld toe dat de m¡nimumtarieven n¡et te
hoog worden vastgesteld, om het risico dat die een te grote barrière vormen voor toetred¡ng te
beperken. Bij de parlementaire behandeling van de Wijzig¡ng van de Wbft die per l januari 2015 in

|werkingisgetreden,isverdereenmotieaangenomenwaarinni;{{v.eg9cJr!9ryoe¡!e.z.or.gg1d_a!
kleinere partijen bij de uitwerking in de minìsteriêle regeling meer worden ontzien bij het vaststellen

van de.nieuwe, hogere tarieven5. lk ¡¡l in het navelgenCe teelichten hee ik hierean geheer helrn het
navolgende is toeselicht hoe hieraan gehoor t! CS_Cgv_el Þii[e! ya-sÞle!!e_n-vgq dl-

ln de meestè toezìchtcategorieên bestaat de heffing uit een min¡mumtar¡ef en een variabele heffing.

ln die categorieën is het algemeen uitgangspunt geweest om stijgingen van de tarieven zoveel

a Wet van 10 december 2014 tot wiiziging van deWet bekost¡ging fìnanc¡eel toez¡cht in verl¡and met de
afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoer¡ng vãn Europees benkentoezicht en de bestemming van door
de Autor¡teit Financiële MarKen en de Nederlãndsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes
5 Kamerstukken ll zaL4-20L5, 33957, nr. 9

Idgm
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mogelijk via de tarieven voor hetvariabel deel van de heffìng op te vangen, Omdat grotere partijen

meer varlabel tarief betalen, dragen zij een groter deel van de stijgingen dan kleine partijen. Voor de

toezichtcategor¡eên van DNB is dit gerealiseerd door de m¡n¡mumtar¡even gelijk te houden ten
opzichte van vor¡g jaar. Voor de toezichtcategorieën van de AFM is ervoor gekozen om de

minimumtar¡even 50% minder hard te laten stügen d.¿dan de totale tarieven. @[gþ¡_çlg¡
de AtM uitqeoefende redraqstoe¿icht brenst met z¡eh mee dat een relatief sroot deel van de

het gedraËstee¡iehl ie namsliíh enafhanl¡eliik van de emvang van de partii een beheerliik€

minimgmin€-ann*rg nerig vesr het te¡¡isht ep e¡n indiviCuel¡ parti, Bij gelijkblijvende

min¡mumtar¡even zou dêråinspeåã¡nggg! onvoldoende worden weerspiegeld.

Ook in de categorieên waar de heffing niet is opgebouwd uit een min¡mumtâr¡ef en een variabel
tarief, zijn kleine partijen ontzien b'rj het vaststellen van de hogere tarieven.

ln de categorieén'Afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen'van

de AFM en 'Betaalinstellingen, clearinginstell¡ngen en elektronischgeldinstellingen' en

'Trustkantoren' van DNB bestaat de heffing uit een vast tarief dat afhangt van de omvang van de

ínstelling. Om de kleinere partijen te ontz¡en is ervoor gékozen om de vaste tarieven voor de kleinefe
partijen ¡n deze categorieên m¡ndêr té laten stijgen dan de vaste tarieven voor de grotere partïen.

Daarbij geldt dat hoe groter de ¡nstelling is, hoe groter de procentuele stijging van het tarief.

De heffing voor 'Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekenìng, exclusief exploitanten van een

MTP van de AFM bestaat u¡t een minimumtarief, een variabel tarief en een vast bedrag per

vergunningtype, dat per onderneming kan verschillen omdat binnen deze categorie verschillende

combinaties van vergunningtypen mogelijk zijn. Om kleine partijen in deze categorie te ontzien is

ervoor gekozen om het vaste bedrag per vergunni¡ngtype m¡nder te leten stûgen dan de totale
heffing.

ln de overige categorieén -'Beleggingsondernemingen voor eigen rekening', 'Beleggings¡

ondernemingen niet voor eigen rekening' en 'Zorgverzekeraars'van DNB en 'Centrale tegenpartijen'
van de AFM;.is sprake van dalende tarieven. De toezichtcategorie ly'erzekeraars: zorg' van de AFM

is dit jaar een nieuwe categoríe.

Artlkelsgeu¡ijs

Artikel 2

ln dit artikel worden de bandbreedtes en de tarìeven voor het doorlopend toezicht van de AFM voor

het kalenderjaar 2015 per categorie vastgesteld.

Per 1 januari 2015 bestaat bíj de AFM een n¡euwe categorie: 'Ver¿ekeraars: zorg'. Voor de

berekening van de heffingen voor het toezicht van de AFM maakten zorgverzekeraars tot en met

2O14 deel uit van de toezichtcategor¡e Verzekeraars: schade'. Per 1 januari 2015 zijn z¡j echter ook

'behæl¡¡ile ñlñitriuminspsmlng' is olet
¿llee¡ î,--, --k
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voor de heffingen van de AFM opgenomèn in een aparte toez¡chtcatègor¡e, De teden dat voor de

zorgvenekeraars nu ook bij de AFM eigen tarieven gelden, is dat is gebleken dat het gedragstoezicht

van de AFM op zorgvenekeraars veel beperkter is dan op anderc schadevezekeraars, omdat zij ook

onder toezicht staan van de Nationale Zorgautorite¡t, Deze wüziging leidt ertoe dat de

toezìchtcategorie "Venekeraars: schade niet zijnde zorg" bestaat u¡t m¡nder personen en dat de
tariÊven stijgen. De tarieven komen daarmee wel meer ìn lijn met de intensiteit van het toezicht op
de schadeverzekeraars. Voor zorgveneke¡aars dalen de tarieven in vergelijking met de tar¡evên die
vorigjaarvoor hen golden toen ze nog deel uitmaakten van de categorie Vezekeraars: schade',

Attikel 2, l¡d 2

Aanbieders van beleggingsobjecten kunnen gezamenlijk een aanbod aan de consument uitbrengen,
Doorgaans ¡s detweede aanbieder een {onafhankelijke) rechtspersoon, die de activa dan wel de

opbrengstrechten ten behoeve van de consument bewaart, Een dergelijke constructie kan extra
bescherming bieden aan consumenten in het geval van failfissement val1 de eerste aanbieder,
Doorberekening van het vaste minimumbedrag aan beide aanbieders kan het uitbrengen van een
gezamenl'ljk aanbod - en dus ook van extra zekerheid voor de consument - oñtmoedigen. Gelet

hierop en op het leit dat de vanuit het vaste tariefte dekken toezichtinspanning n¡et of nauweli¡k
wijzigt, is een dubbele heffing van het vaste minimúmbedrag met dit artikdl uitgesloten, De

aanbieders blijven ieder wel hoofdelijk aansprakelijk voor wat betreft de vordering van de AFM op de
a¿nbieders.

Artikel i
ln dit artikel worden de bandbreedtes en de tarieven voor het doorlopend toezicht van DNB voor het
kalenderjaar 2015 per categor¡e vastgesteld. Het eerste lid heeft daarbij betrekking op de tarieven
voor instellíngen uit toezichtcðtegorieên in bijlage ll van de Wbft, het tweede lid op de tarieven voor
banken, die zijn ondergebracht in bijlage lll van de Wbft.

Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met artikel ll van de Wet van l0 december
2014 tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toez¡che dat op 1 januarri 2015 in werking is

getreden. Dit artikel bepaalt dat b¡j het vaststellen van de heffingen voor het toezicht van DNB ¡n

2015 een aantal veneken¡ngen plaatsvindt tussen toezichtcategorieën. De reden is dat in 2013

kosten zijn gemaald voor de toezichtaanpak 'Focus!' die ten onrechte ten laste van alle

toez¡chtcategorieên zijn gekomen¡ ook aan de categor¡eën waarop'Focusl' geen (noemenswaardig)

effect heeft gehad, Die categorieên worden daawoor gecompenseerd.

6 Wet van 10 december 2014 tot wijziging van de Wet bekostiging finencieel to€zicht in verband met de
afschaff¡ng van de overheidsbiidrege, de ínvo€ring vân Europees bankento€z¡cht en de b€stemming van door
de Autor¡teit F¡nanc¡éle Mãrkten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwãngsommen €n boetes.
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Bij hétvaststellen van de hèff¡ngen voot de cãtegorie'Beléggingsinstellingen''is er rekening mee
gehouden dat hét aantal personén ¡n deze càtegprié is achtergebleven bü dé ¡nsÈhatting die is
gemaakt op het momerit dat het percentage voor dez€ categor¡ê ¡s vastgesteld, Hiermee wordt
voo.ruitgplopen op éen verwachtéwiiz¡g¡ng vãn dè Wbft per l januari 2t16, waarbij verschillendè

categorieén belèggingsiästellirigen en beleggingsondememingen van de.AFM en DNB worden

samengerroegd.

Ðe M¡n¡ster van Flnanciênl De stäåtssecretaris van Sociale Zakên

eh Werkg€lÊgenhèfd,

-



From:

Attachments:

lo:
Cc:

Sent:

Subject:

maa december 22,2OL417:04

Kosten handhaving (met name opleggen boetes)
Brief van 6 oktober 20L4 over kosten repressieve handhaving.pdf

I
In het kader van de parlementaire behandeling van de Wijzigingswet Wbft, heeft de minister de Tweede Kamer met bijgaande brief geïnformeerd over de kosten van
repressieve handhaving. In die brief zegt de minister toe:

"Teneinde uw Kamer meer inzicht te kunnen verschaffen in de kosten die de toezichthouders maken bij het opleggen van punitieve maatregelen zal ik in overleg met
beide toezichthouders bezien hoe de hier bedoelde activiteiten gedurende een bepaalde periode gemonitord kunnen worden. Ik verwacht uw Kamer hierover halverwege
volgend jaar te kunnen informeren."

Graag horen wij van jou of het mogelijk is de kosten van de repressieve handhaving de komende maanden in kaart te brengen, zodat de kamer hierover kan worden
geînformeerd. Mocht ik daarvoor beter iemand anders kunnen benaderen, dan hoor ik dat ook graag. Ikzag dat bij de totstandkoming van de brief van 6 oktober 2014
urrvuu¡ r"",r, ar,r^Jrs ucr r(tuer u.

Met vriendef ijke groet,

Afdeling Institutioneel BeleÍd en Integriteit

-

-

- 1



From:
Sent:
To:

met 2015 09:03

Subject: Publicatie Regeling bekostiging financieel toezicht

Beste

De Regeling bekostíging 2015 en het Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft zijn beiden vandaag gepubliceerd en treden morgen in werking

7ie:
httos://www.officielebekendmakinoen. n l/stb-20 15- 19 1.html
httos: //www.officielebekendmakinoen. nl/stcrt-20 15-14729. html

Groeten-

-

1



From:
unl 201512:42

RE: Antwoorden vragen regeling bekostiging financieel toezicht
VSO regeling bekostiging Tweede Kamer.docx; Inbreng verslag schriftelijk overleg Regeling bekostiging financieel toezicht 2015.doc

Sent:
lo:
Cc:

Subject:
Attachments:

restI
Bedankt voor jullie antwoorden. Het grote geheel ziet er goed uit.

Op deze korte termijnen is de AFM niet in staat om een reactie ook intern af te stemmen.
De betrokken medewerkers van AFM zijn in de regel niet drinkt beschikbaar. Ook ik ben niet altijd direct beschikbaar

De kwaliteit van de antwoorden is mijn inziens van groot belang omdat formuleren hun eigen leven kunnen gaan leiden
lk heb nu wel mijn opmerkingen bijgevoegd.

Met betrekking tot de consultatiereactie lijkt het me goed om niet alleen de vertegenwoordigende organisaties te informeren maar hen ook om toestemming te vragen.

lk neem overigens aan dat ze geen bezwaren hebben.

lk weet niet of er nu nog opmerkingen van de AFM zullen volgen.
Naar de bijlkagen heb ik overigens níet kunnen kijken.

Groet,r
From
Sent: maand unt 2015 10:34

Cc

Subject: RE: Antwoorden vragen regeling bekostiging financieel toezicht
lmportance: High



Even voor ons idee; lukt het jullie om voor 12.00 uur te reageren? Wij proberen dan namelijk nog de stukken vandaag aan de ministertoe te sturen

Groeten.

Van:

CC:
Onderuerp: Antwoorden vra gen regel ing bekostígi ng fi nancieel toezicht

Zoals aangekondigd stuur ik jullie hierbij ons concept voor de antwoorden op de vragen over de Regeling bekostiging fìnancieel toezicht 2015. Wij werken hier ook zelf
nog aan door, dus het kan zijn dat er nog wijzigìngen optreden. Verder stuur ik jullie de tabellen, die wij ook nog verder zullen aanvullen.

In het concept is nog een paar specifieke vragen aan jullie opgenomen. VooJis verder nog van belang dat w'rj van plan z'rjn de consultatiereactie ter inzage te
leggen bij de Tweede Kamer. Wíj willen dit vooraf laten weten aan degenen die een reactie hebben verstuurd. Bestaat daar bezwaar tegen?

Wij zien jullie opmerkingen graag zo snel mogelíjk tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

I

2

l-
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Structuur van de târieven

Ðe leden van de WD-fract¡e en de Pw-fract¡e hebben vrâgen over de degress¡eve structuur van de
variãbele tarieven. Ðe leden van de WD-fractie vragen zích af waarom in meer algemene zin bij de
tarieven er een degressief târief geldt. Zij vragen verder in hoeverre de toepassing van het
degressieve tarief in de categorie adviseurs en bemiddelaars redel$k en proportioneel îs, Ook
vragen zij naar de verhouding tussen de degressieve tar¡even en het draagkrachtbegìnse!, De leden
van de Pw-fradìe vragen hoe de degressieve structuur past bü het voornemen oñ kleinere
paÌtüen te onÞ¡en. De leden van de WD-fractie vragen verder in hoeverre de m¡níster voor de
toekomst naar aanpassing van de degressieve systematiek kîjkt.

De degressieve structuur van de variabele tarieven in een groot aantal toezichtcãtegorieèn bestaat
al geruime tljd. De reden dat het tar¡ef per maatstafeenheid afneemt, indien een bepaalde
maatst¿fwaarde wordt overschreden, is dat ook de toezichtlntens¡teit per maatstafeenheid afneemt
naar mate er meêr maatstafeenheden zun. Zo wordt buvoorbeeld op een belegglngslnstelltng met
een balanstotaal van € 100 mi[ard niet 100 keer zoveel toezlcht gehouden als op een
bel€gglngsinstel¡lng met een bal¿nstotèal van € I mluard. Het systeem ls daarbü over¡gens zo dat
ook grote instellingen het hogere variabele tariefbetåieñ-van de eerste staffel betalen-vao¡-zer¿er
¡+j-in4ie-steFf€l-\râ¡þå. Om bU het voorbeeld Van de categorie Belegg¡ngs¡nstellingen voor de
tôez¡chtkosten vän DNBte blijven: belegginginstellingen meteen balanstotaãl van € 100 miljard,
betalen over de eerste € 5 m¡ljard een varlabel tarief van € I per € miljoen balanstotaal. over het
balanstotaal van € 5 tot € 10 miljard een variabel tarlef van € 6 per € m¡ljoen balanstotaal, etc, Het
is dus nlet zo dat deze instelllngen het laagste var¡abele tarief betalen over hun hele balanstotaal.
Het ¡s daarom ook nlet zo dat de procentuele stüglng van het hoogste variabele tarief gelijk st¿at
aan de procentuele stijging van de tarieven voor de grootste ¡nstellingen. Ook de grootste
instellingen hebben nämelijk te maken met de tar¡even van de eerste staffels.

þn de categorieën waarln degressieve stãffels voor het variabele tarief worden qebruikt ls d¡t
redel¡Jk en proportloneel. Dät geldt ook in de spec¡fteke cðtegorle'Advlseurs en bem¡ddêlaars'van
dE AFM. IK overweeg dãn ook op dlt moment nlet om de sructuur ln dle categorleën aan te

De degressieve staffels zorgen ervoor dat ook de heffingen van grote ¡nstelllngen in enige
verhoud'ng blijven staan tot de toezichtinspanning. [k merk wel nadrukkelijk ãp dat het systeem
niet beoogt om met de heffhg voor het doorlopend toezicht een exåcte afsp¡egellng te geven van
de toezicht¡ntensitelt. lïeJ _zo_u-ojìdqe¡lljl! ZrLn,oqÌ_qitl)_et i¡diyidqele*¡lqlellþq yas! te_slelle+ - - - - *Bovendien zou het ook n¡et wenseluk zijn, omdat het leidt tot zeer onvoorspelbare hefflngen. In het '..
verleden was daarvan met name blj de AFM sprake. en waren de hefflngen in een Jaar In sterke
mate afhankelijk van de thema's waar de AFM zich in dat jaar op r¡chtte. Het huidlge systeem ts
mede ln het leven geroepen om de hoogte van de heffingen betervoorspelbaarte maken, Dat
brengt wel mee dat de hoogte daarvan niet direct is te herle¡den tot de inzet van toezichtcapac¡teit.
Daarvoor zun ovèrigens ook andere redenen, zoals het draagskrachtbeg¡nsel waaraan de leden van
de WD refereren.

Het gebruik van degressíeve staffels op zich komt weliswaar niet Eþlgþþlggþþtegemoet aan
het draagkråchtbeglnsel en evenmin worden daarmee klelne ¡nstell¡ngen ontzlen, maar dlt zljn ook
niet de enige uitgangspunten vsor het bepalen van de tarieven, Het dràagkrachtbeginsel ls
overigêns wel een belangrijk uitgangspunt. Het leidt ertoe dat de minimumtar¡even elk jaar relatief
laag vastgesteld worden. Daarnaast is dlt jaar ook rekening gehouden met de draagkracht bij het
doorvoeren van de verhog¡ngen van de tarieven, wa¿rdoor de heffingen (dus: hetgeen elke
indlvlduele instelling moet betalen) voor kle¡ne lnstelllngen minder stugen dan voor grote
¡nste¡lingen. De degressivite¡t van de staffels geeft daaraan enig tegenw¡cht.

Ðe leden van de WÐ-fraú¡e vragen om welke reden btj de AFM een groter gedeelte van de
hetringen wordt opgebracht door middel van de minimumtarieven dan bij DNB en wat de gevolgen
zouden zijn als de AFM zou overgaan op en systemat¡ek met een meer variabel tar¡ef.

In vergeluklng met ÐNB staan meer Instell¡ngen en kleinere instellingen onder toez¡cht van de AFM,
Er is dus minder mogelijkheid om te d¡fferent¡éren in tarieven. Ook åls het systeem zo zou zun dat
een groter deel van de heff¡ng variabe¡ zou zij^, zou het grootste deel vãn de Instellingen ongeveer
een even hoge heffing krljgen. Het gros van de kosten zou dan echter worden gedragen door een
kle¡n aantãl (iets) grotere ¡nstellingen. D¡t zou een te zware belasting voor deze lnstell¡ngen zun.

lL srel voor om ook tæ æ¡ alúes r.
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De leden van de PvdA-fractie
tarieven van de bandbreedtes

vtztgen waarom bij de vaststelling van het m¡nimumtarief en de
n¡et gekozen is voor een maximumheffrng.

Door het onbeperkt heffen van variabele heffing - zlj het met eeh degress¡eftarlef - worden
grotere instellingen extrð belast, Zou een maximumtarief gelden, dan zou dat leiden tot een hogere
heffing voor kleinere instell¡ngen. Het ontbreken van een maximumhefflng is dus een u¡tvloe¡sel
van het draagkrachtbeg¡nsel.

De leden van Pw-frad¡e willen precies weten b¡j welke taezichtcategoríeën
met een minímumtarief en een variabel deel, De leden van de AldA-fraûie
welke gevallen wordt gewerkt met een schijvenstructuur of één vast tarief,

er niet gewerkt wordt
vragen waarom en ¡n

De u¡tgangspunten d¡e ten grondslag liggen aan de keuze voor een bepaalde heffingsstructuur zijn
gênoemd in de toel¡chting bij de Regel¡ng bekostighg financieel toez¡cht. Deze u¡tgangspunten zijn
s¡nds de lnwerkingtred¡ng van de Wbft ongewljzigd. lvoor 2015 ls daaräan wel het u¡tgangspunt
toegevoegd dat klehe lnstelllngen worden ontzlen þU ¡9t_vig!tell_e! yen_Loge-rç !a¡9v_elr.-Ee!-ver| _ - -
de ultgangspunten ls dat een voorkeur bestaat voor een comblnatle van een mlnlmumtar¡ef met
degressleve bandbreedtes. Deze structuur komt namelijk zowel tegemoet aan het
draagkrachtbeginsel als ãan het uitgangspunt van degresslvlteit. En sommlge cateqorleën leldt deze
struduur echter nlet tot het gè$/enste rêsultaat vãnwege de samenstelllng van de
toezichtcategor¡e. [¡ .dr_e gçval]e¡ is gelo_zç¡ yo_ol eqn s!r!qtu¡{!- _dle_b_etgl. p_ast-bu_de _s?Oen_stslltlS. _ - -
Ult tabel 1 volgt hoe de hefflngen voor de versch¡llende toezlchtcategorleën z\n opgebouwd en blj
welke toezichtcategorleën n¡et gewerkt wordt met een m¡nimumtårlêf en een variabel deel, BiJ de
AFM zUn dit de toezichtcategorleën'afwikkelondernemiñgen, betaal¡nstellingen en egi's',
'beleggingsondemem¡ngen nlet voor e¡gen rekening excluslef exploitanten vãn een MTF',
leffedenultgevende ¡nstelllngen: markt'en 'effecÌenu¡tgevende lnstelllngen: verslaggeving' nlet
bepaald door een mln¡mumtårlef en een vadabel deel{!1o_rue_z¡! dt! dltgezjc¡lc_al9qo¡¡-ee-n- * _ * _ - -'betãal¡nstell¡ngen, clear¡nginstellingen en eleKronischgeldinstell¡ngen' en 'trustkantoren' (zie
tabel).

Van de categorieën wâar een mlnimumtaríef en een variabel deel bestaat, ¡s er een aantal waarin
geen degressieve structuur bestaat. In die categorieën best¿at één tar¡ef per maatstafeenheid.
Voorbee¡den zun de categor¡e'Beleggingsondernem¡ngen voor eigen rekening'van de AFM en DNB,
waär een vast tarief per handelaar geldt,

De leden van de PW-fractie vragen per toezîchtcategorie te motiveren waarom gekozen is voor de
d esbetreffen d e tar¡ even.

Sinds de inwerk¡ngtredlng van de Wet bekost¡g¡ng flnãncleel toezicht (Wbft) komen de tarieven als
volgt tot stand, Allereerst wordt berekend wat het totaalbedrag is dat ãan doorlooend
toez¡chtkosten ìådeÈ+r€rct{ô€råêËekè€d-ðgn de sector wordt doorberekendã{et{e+€S{€gen+€€€
deodepefi+toe:teht. D¡t gebeurt op bas¡s vãn de begroting van de toezichthouder, waarvan worden
afgetrokken (1) de inkomsten d¡e de toezlchthouder verwacht te genereren met'eenmallge
toezlchthandel¡ngen'waaryoor een vast tarief wordt gerekend, zoals bijvoorbeeld
vergunningverlenlng €n (2) een eventueel sverschot¡ilekoÉle gllhet voorgaande jaar. Nádat de
totaal te heffen bedragen per toezlchthouder (en voor DNB' per bulage) zljn bepaald, wordt aan de
hand van de procentuele aandelen die zijn opgenomen in biJlage II en III van de Wbft bepaald welk
bedrag elke toeziihtcategorie d¡ent bú te dragen.

In de Regeling bekostiglng financieel toezlcht die Jaarlijks wordt vastgesteld, worden vervolgens
tarieven gegeven die het mogeluk maken om te hefflng per lndlvlduele ¡nstell¡ng te berekenen. Die
tarieven zun het resultaàt vàn (1) het totaalbedrag dat betaald moet worden door de categorie, (2)
het aantål ¡nstellingen in de cåtegor¡e en de omvang van dle inst€ll¡ngen en (3) keuzes die worden
gemãakt over de'structuur'van de tarieven, dat wll zeggen: hoe het totaalbedrag wordt verdeeld
over de instelllng€n van een versch¡llende omvang.

U¡t het voorga¿nde volgt dat de keuzerulmte voor bepaalde tarieven op het moment van het
vaststellen van de regellng slechts beperkt ls tot de keuze voor een bepaalde heffingsstructuur. Hèt
totaalbedrag voor de categor¡e, het aantal instellingen en de omvang daarvan staat immers'vast.
Zoals hiervoor ¡n äntwoord op vrågen van de leden van de WD-fractie en de PvdA-fractie ¡s
aangegeven, ¡s de keuze voor een bepaalde tãriefstructuur gebaseerd op uitgangspunten d¡e in de
toelichthg op de regelhg zun opgenomen.
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De stljging van de heffingen

Ðe leden van de WÙ-fractie vmgen of îk inzicht kan geven in de procentuele stijging ten opzichte
van 2014 voor de verschíllende categor¡eën? Ðe leden van de Pw-fractie vragen of ik per categor¡e
kan aangeven met hoeveel de kosten stügen door het wegvallen van de overheidsbijdrage?

þnder meer door het wègvãllen van de overheldsbljdrage zljn de helflngen voor onder toezicht
stäande lnstellinq€n gestegen. ln de Regeling bekostlglng ffnancleel toezlcht 2015 staat een
overzicht van de tarieven van 2015. In tabel 1 ls weergegeven wat de stijglng van de
toezlchtkosten per categor¡e ls. Deze st¡Jglng kan verschlllende oorzaken hebb€n, Het wegvallen
van de overheldsbudräge ls een van de oorzãken. Andere oorzäken zün: I _ _ _- stljging van de begrot¡ng van de toezichthouders;
- verrekenÌng exploitatieveßchll ult 2014 (dit leidt tot een daling die de stijgíng vermindert);
- wljziging van het prôcentuele aandeel ¡n de Wbft per 1 januar¡ 20151j

De tarleven kunnen vervolgens noo wilzllonoen als gevolgt van
- wuzlglng in de omvang van de populãtle en/of omvang van de heffingsmaatstaven.

Onder meer omdat de overheidsbijdrage per categorie geen constant gegeven was, maar perJaar
afhing van de ¡nzet van die gelden, is het nlet mogelijk om per categorie aan te geven welk
gedeelte van de stljgingen precies door het wegvallen van de overheldsbljdrage is verooÍzaåkt. In
de memorîe van toelichting op de Wet tot wuz¡g¡ng van de Wet bekostig¡ng financieel toezicht in
verband met de afschamng van de overhe¡dsbiJdrage, de invoering vân Europees bankentoezlcht
en de bestemmlng van doorde Autoritelt Flnanc¡èle Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde
dwangsommen en boetes2 is wel een ovee¡cht opgenomen van de begrote inzet van de
overheidsbíjdrage voor 2014 en de verwachte effecten van het afschaffen van die bijdrage als alle
andere factoren die van invloed zijn op de hëfflngen gelíjk zouden blljven ( p. 5 en 6), Daaru¡t volgt
dat de overheidsb'rjdnge voor de AFM voor een relatief groot deel werd ingezet voor het toezicht
op de categorleën'Adviseurs en bemiddelaars'en'Effectenuitgeveôdè ¡nstelllngen: marA'. In l¡jn
h¡ermee stijgen de heffÌngen ln deze categorieën ditjaar sterk. Voor DNB geldt dat de
overheldsbUdrage voor een relåtlef groot deel werd ¡ngezet ten behoeve van het toezÌcht op de
categorieën 'betaalinstellingen. clearinginstelllngen en electronlschgeldinstellingen' en
'trustkantoren', Ook in deze càtegorieën ¡s ditjaar sprake van een sterke stijglng.

Om meer ¡nzicht te geven ¡n de invloed vän de stugingen op de ¡ndividuele instellingen, is in täbel
2/bUlage 2 is aan de hand van fict¡eve voorbeeld-hstell¡ngen ¡nzichtelijk gemaàkt wat de gevolgen
zijn voor de heffingen. Omdat bU het doorberekenen van de stljg¡ngen n¡et is gekozen voor een
evenredlge stijging van de toez¡chtkosten, kle¡ne lnstelllngen zun ¡mmers onEien, worden voor
elke categorle verschlllende voorbeelden gegeven, zodat het versch¡l tussen de stuglngen voor
kle¡ne en grote instellingen ¡nzichteluk wordt: de heffingen voor grote ¡nstell¡ngen binnen een
toezichtcategorie stijgen harder dan de hefflngen voor de kleine instellingen. Omdat blj de
vaststelllng van de heffingen ¡n de meeste gevallen gebruik wordt gemaakt van staffels of schijven,
is gebrulk gemaakt van een mäatstafwaarde. De kosten voor een grote ¡nstelling bestàan ¡mmers
ult de kosten ult de eerste schüf vermeerderd met de kosten voor de tweede schuf etc. Een
percentuele stuging weergeven vãn de kosten ¡n de verschlllende schlJven geeft derhãlve een
verkeerd beeld.

Ðe leden van de Pw-fractie vragen of ik per categorie kan opsommen op welke manier kleine
paft¡jen ziin ontzien.

In tabel 1 ¡s per categorie aangegeven hoe de kleine ¡nstellingen z¡jn ontzien.

De leden van de WÙ-fractie vragen of het klopt dat de tarieven voor de banken, adviseurs en
schadevenekeraaß het hardst stügen in 2075, Zij vragen ook wat de oÐrzaak is van de stijging in
de categorieën waar de grootste stijging is opgetreden.

I voor een u¡tgëllre¡de toelicht¡ng op die wijzlg¡ngen, de redenen daaryoor en de verwachte effecten daarvan
veru¡js ik naar de memorie van toelichting bij de Wet tot wljzlging van de Wet bekostiging financleel toezicht ¡n
verband met de afschaff¡ng van de overhe¡dsbijdrage, de invoering van Europees bankentoez¡cht en de
bestemm¡ng van door de Autoriteit Financièle Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en
boetes (Kamerstukkeñ II, 2014/15, 33957, nr.l)
'z (Kamerstukken lI, 2074/ L5, 33957, nr.3)
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D¡t klopt gëdeeltelijk. De toez¡chtkosten voor de categorieên van de AFM'adv¡seurs en
bemiddelaars','effectenu¡tgevendê instelllngen: markt','schadeverzekeraãrs','betaal¡nstell¡ngen en
elektronischgeldinstellingen' en de toezlchtcategorie van DNB'trustkantoren'stijgen het hardst.
Behalve blj d€ cåtegorie schadeverzekeraars van de AFM (waarover hleronder meer) komt d¡t
doordat de AFM en DNB een r€latlef groot de€l vån de overheidsb'rJdrage aan deze categor¡eën
besteedden. Door het afschaffen van de overhe¡dsbijdrage stegen de toezlchtkosten ¡n deze
categorleën dus het meest.

Ðe leden van de WD-fractie hebben een aantal vragen over de heffingen voor de @tegorÍe
'schadeveaekeraars'. Zij vngen allereerst of het klopt dat de toezichtkosten voor de
schadevezekerdaß met naar liefst 435o/o stügen ten opzìchte van 2075 als gevalg van een
technische wijziging in de toez¡chtcategorie (zorgverzekeraarc zijn een aparte toezichtâtegorie
geworden, terwijl ze in 2A74 samen met de schadeverzekeraars één categorÌe vormden). Zíj
vragen verder wat de min¡ster van dit soot't *Agingen vindt, wensel¡jk of onwensel¡jk. Ook vragen
zij ¡n hoeverre ¡s ovetwogen om de kostenstijging geleîdelijk te laten vedopen en waarom hieruan
¡s afgæ.¡en. Zij vragen de minister of hrt hier in de toekomst wel toe bereid zou z¡jn. Tot slot vragen
zijn wanneer de schadeverzekeraaß zijn gelnhmeerd.

De toezichtkosten voor het toezicht van de AFM op de schadeverzekeraars zun lnde¡daad
aanzlenluk gestegen. Dlt geldt nlet voor de kosten van het toezicht door DNB, dle maar licht zljn
gestegen. De stell¡ng dat'de toezíchtkosten' met 435olo zijn gestegen is dan ook n¡et Ju¡st. Voor de
stuging van de kosten voor schadeverzekerâars voor het toez¡cht van de AFM geldt het volgende.

Voor de cat€gor¡e als geheel geldt een st¡Jg¡ng van 322o/a, Ulttabel/bllage 2 volgt dat dlt voor zeer
klelne sch¿deveîzekeraars ihet fictieve voorbeeld is € 10 miljoen premìe-inkomsten) een stijging
Van 13390 en voor de zeer grote (het fictleve voorbeeld ls € 3 ml[ard prem¡e-¡nkomsten) 428o/o.
Deze stughg houdt niet alle€n verband mèt een technische wljzig¡ng ¡n de toezichtcategorfe (het
onderbrengen van de zorgvenekeraars ln een eigen categor¡e). maar ook met het wegvèllen van
de overheidsbijdràge. Voor be¡de w¡jzlglngen waren goede redenen, die maken dat een gefaseerde
stijg¡ng - d¡e dan bij wet zou moeten worden geregeld - ¡n dit geval n¡et wenselúk was. Speclf¡ek
voor het onderbrengen vân de zorgverzekeraars ln een elgen toezlchtcåtegor¡e voor de AFM geldt
dat het redel$k was d¡t in een keer ult te voeren, omdat gebleken ls dat het gedragstoezicht op de
zorgverzekeraars veel beperkter is dan op de overige schadeverzekeraars, De zorgverzekeraars
ståan namel¡jk ook onder toezicht staan van de Nederlandse Zorgautoriteit en het toezicht van de
AFM op zorgverzekeraars beperkt zlch tot het toez¡cht op de a¿nvullende vezekeringen en op
gedragsaspecten zoals k¡achtenafhandellng. Het was daarom niet langer redelljk dat zü ln dezelfde
mate als de overige schadeverzekeraars aan het toez¡cht van de AFM b¡jdroegen.

Ik verwacht ook voor de toekomst nlet dat stljglngen gefaseerd worden doorgevoerd. Wljzlghgen
in de indeling van categorleën of in de bDdrage dle een categorie aan hêt totaal levert. v¡ndèn niet
plaats zonder dat daar goede redenen voor zún, Dit verzet z¡ch tegen een gefaseerde invoering.
Het gefaseerd laten stijgen van tãr¡even voor de ene categorie - terwul vast stãat dat die gezien de
toezlchtinspannlng meer zou moeten bljdragen - betekent immers dat instellingen ¡n andere
categorleën deze kosten (bl[ven) dragen, Dãt zal nlet snel redeluk zun.

Wel ¡s van belang dat instelllngen zich goed op de stijg¡ngen kunnen voorbere¡den. Omdat de
wjzlgingen op dit moment op het nlveau van wet moeten wordeh gedaan, zal dlt sowleso nletvan
de ene op de andere dag gebeuren, lnstelllngen hebben daardoor per definit¡e tld om zich aan te
passen. Daar komt bU dat de toez¡chthouders dergelUke wljzigingen altijd ruim van te voren
aankondlgen en herhaaldeliJk commualceren, In het geval van de categorle schadeverzekeraars
van de AFM geldt dat z¡J m¡ddels de brief blj de hefflng van 2OL4 al z$n geïnformeerd over de
stuglng in 2015, Tevens kunnen onder toez¡cht staande instelllngen de website van de AFM
raadplegen,3 Sinds het bekend was dat de heffingen voor 2015 zouden st'rjgen dbegi¡ 2014[Uqrd _ _ - -
dit gecommuniceerd,

De leden van de WD-frad¡e vragen nog hoe de toename van de kosten voar het toez¡cht van de
AFM is te rijmen met de afname van de omvang van deze sector en of brt een kleiner wordende
sector ook de omvàng van de toezichtkosten worden verminderd. Indien dit o¡et het geval ¡s
vragen zij waarom niet,

3 htto : //www-afm, nl/nl-nilover-afmlkosten-tz.
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De Regeling bekostiging financieel toezicht bepaalt alleen hoe het totaalbedrag dat geldt voor een
categor¡e, over de versch¡llende instell¡ngên in de categorie wordt verdeeld. Hoe hoog d¡t
totaalbedrag is. wordt bepaald door de hoogte van de door te berekenen kosten dat beoaald wordt
doo¡e+het percentãge dat met betrekking tot een bepaalde categorle in bljlage 2 van de Wbfr is
vastgelegd. Dit wettelijke percentage wuzigt ln beginsel n¡et b¡j een toe- of afname van het aantãl
instell¡ngen in een categorie. Eenmaal in de vljfjaar worden deze percentages echter herz¡en. De
eerste keer zal dat per 1 januar¡ 2018 gebeuren, hdien op dat moment sprake is van een
structurele afnamê van het aantal lnstellingen en/ofvan de omvang van die instellingen én die
afname ook leidttotverminderd toezicht op deze categorie, kan ditaanle¡d¡ng zljn om het
percentage naar beneden þ¡j te stellen.

Overige vragen

Ðe leden van de WÐ-fractie vragen verder of ik een overzicht kan geven van de kosten van de
AFM en DNB met een splits¡ng in wettelUke en n¡et-wettel¡jke taken en om welke niet-wettelijke
taken het dan gaat.

De wettelijke taak van de toezlchthouders ¡s hun betrokkenheld bij het toezlcht ingevolge de
wetten d¡e staan opgesomd in artikel L, onderdeel c v¿¡n de WbflJ en ingevolge versch¡llende EU-
rechtshandelingen, waarvoor z¡J in het Besluit uitvoer¡ng EU-verorden¡ngen financiële sector als
toezichthouder zijn aangewezen. De betrokkenheid van de AFM en DNB bij het toezicht op grond
van deze wetgevlng bestaat enerzijds uit spec¡fieke taken, zoals het beoordelen van prospectussen
door de AFM en van solvabillte¡tscijfers door DNB. Ander¿ijds behelst die betrokkenheid ook de
missle dat de toezichthouders de financiële stabllltelt, het functloneren van de financlële markten
en de integritelt van de financiële sector bewaken en bevorderen, Dit volgt ook ult artike, 1:24 en
1:25 van de Wft. In het k¿dervan deze missie dragen de AFM en DNB ook bij aan de
totstandkoming de normen en proberen zij naleving te bevorderen op andere manieren dan door
handhaving van spec¡fleke wettelUke regel{ In het kader van het aÊchaffeh van de
overheidsbüdragen heb ik over kosten van de voorÞerelding van wetgevlng wel opgemerkt dat die
in beperkte verhoudlng moeten staãn tot de totale kosten van het toezlcht, Dãtzelfdè geldt voor
kôsten van andere actlvltelteh dle nlet d¡rect gerlcht zun op nàlevlng van wettellke bepallnqen
maar meer in het algemeen op het bevorderen financlële stabllltelt, het functioneren vãn de
fnanclèle markten -en de ¡ntegrite¡t van de ffnanciële sector. -Verder ¡s relevant dat de kosten van
het toezicht door deze âctivlte¡ten niet teveel stljEen, trn het kader van de beoordeling €n
goedkeurlng van de begrotinq
Wbft lnmiddels ook wettelijke

zle ik hierop toe. Dit ¡s in artikel 2 van de

De leden van de WD-fractie refereren aãn de kabinetsreadie op de in¡t¡at¡efnatd duurzaam
bankieren en aan wât ¡k daar het geschreven over de adiviteiten van ÐNB op dat gebied. Zü
vragen mij of deze act¡v¡teiten volgens m¡j wettelijke taken zijn en zo ja, waarom, Zij vragen ook
hoe deze taken zich verhouden tot het Europees bankentoezicht en een gelijk speelveld,

Anders dän de leden l¡jken aan te nemen staat op dlt moment n¡et vast dat DNB een rol heeÊ blj
de ontwlkkellngen op het gebled van duuzaam bankieren. Of er een rol voor DNB is, ls nu Julst wat
DNB de komende perlode wll onderzoeken. Zij wil dlt vooral doen door hierover een gesprek met
de sector in gesprek wil gaan. Het aangaan van dlt gesprek past bij de posit¡e van DNB als
toealchthouder op de banken. BU de ultehdel¡Jke afifleglng of er een rol voor DNg ls weggelegd, ls
een belangrijke factor of dit äansluit b¡j haar wettel[ke taak. Mocht DNB naar aanle¡ding van dit
gesprek tot de conclusie komen dat er gezien haar taak een rol voor haar is weggelegd, dan zal
moeten worden bezlen hoe zich dit verhoudt haar positie ¡n het kader van het Europees
bankentoezìcht en een gelfk speelveld voor banken. Ik w¡l daar nu niet op voorultlopen, Wel merk
ik op dat DNB duurzaãmheidsrisico's ln elk geval vanult macro-prudentieel oogpunt beoordeelt,

'Het gôat om de de lnvoerings- €n aänpasslngswet Pensioenwet, de Pens¡oenwet, de PensÌoenwet BES, de
Sanct¡ewet 1977, de Wet bekostiging f¡nancieel toezlcht, de Wet glraal effectenverkeer, de Wet handhavlng
consumentenbescherm¡ng, de Wet inzake de geldtransôctiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet
op het notarÌsômbt, de Wet privat¡ser¡n9 ABp. de Wet prìvatlserlng FVP, de Wet ter voorkom¡ng van w¡twassen
en f¡nancleren van terror¡sme, de Wet toez¡cht accountantsorganisat¡es, de wet toez¡cht effectenverkeer 1995,
de Wet toezicht financlêle veElaggev¡ng, de Wet toezicht trustkantoren, de l ret verpl¡chte
beroepspensloenrege¡¡ng en de Wet verplichte dee¡nemlng ¡n een bedr¡jfstôkpensloenfonds 2000. ln aÉikel 1
onderdeel c van de Wbft staan ook nog opgesomd: de Wet financlêle markten BES en de Wet ter voorkom¡flg
van witwassen ên financierisg van terrorisme BES. De kosten voor tletrokke¡he¡d bij het toezicht op grond vao
deze wetten worden eclrter niet doorberekend-
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Ðe leden van de WÙ-fract¡e vragen tot slat naar de kosten van het toez¡cht van de ECB, Zij vragen
hoe de ontwikkeling van de toezichtkosten van de ECB er voor de komende jaren uit zíet. ook
vragen zij naar de stand van zaken van het onderzoek van ÐNB naar de gevolgen van het Europees
toezicht op banken voor het ÐNB toezicht op banken en de kosten daarvan,

De in 2015 in reken¡ng te brengen kosten voor het toez¡cht van de ECB komen (inclusief
novemberldecember 2014) u¡t op € 326 m¡ljoen. Hoeveel hlervan ãan de Nederlandse banken in
rekening wordt gebrâcht ¡s op dit moment nog niet precies bekend, dè voorloplge schattlng ¡s 10olo.
Over de ontw¡kkeling van de kosten van het toez¡cht van de ECB ¡n de komende jaren ls nog niets
bekend. Door DNB wordt momenteel de lãatste hand gelegd aan de inventar¡sat¡e van de gevolgen
van het ECB toezlcht voor het DNB toezlcht op banken. In de zomer zullen de resultaten met het
mln¡sterle van Flnanciën worden Þesproken.

De leden van de CDA-fradie vragen naar de reden dat de kostenverdel¡ng pas zo taat gedurende
het jaar þekènd wordt gemaakt ên n¡et voorafgàand aan het betreffende jaar.

In artlkel f3, fió 7, van de Wet bekostlglng flnanc¡eel toeztcht ts vastgelegd dat utterluk per 1 ,unl
van leder Jaar b¡J mlnisterlële regeling voor ledere te onderscheiden toezlchtcategor¡e dE
bandbreedtes en tÐrieven worden vãstgesteld, Deze bandbreedtes en tàrieven z¡n bepalend voor
de hoogte vân de nadien op te leggen hefflngen voor het doorlopend toezicht. Aangezien bij de
heffìng voor het doorlopend toezicht rekening is te houden met het explo¡tãtiesaldo van de
toezichthouder over het laatst verstreken jaar kan de ministeriéle regelhg pas gericht worden
voorbereid nadat de jaarreken¡ng, dan wel de ZBo-veråntwoordlng, van de toezlchthouder ln het
vÕolaar is vãstgesteld. Daar komt nog bU dät voor het vaststellen van de tarieven inzlcht nodlg ls

De leden van de cDA-fradie vragen verder of de ñnanc¡ële instellingen die worden aangeslagen op
en¡ger maníer zîjn geconsulteerd over de gekozen verdeelmethode. En zo ja, of de minister kan
aangeven wat voor react'ies er zijn binnengekomen.

De AFM heeft de tar¡even geconsulteerd b¡j de representãtleve vertegenwoordiging van de onder
toezlcht ståandè lnstelllngen, te weten de vertegenwoordlgende orqanisatles dle zlttlng hebben ln
het adviseren¿ nãÉar5. 7l heeft.cåcties ontvãn¡e. ya¡l

De leden van de CDA-fradìe vragen
kredietuníe substant¡eel zàl afwüken
wetsvoorstel Toezicht Kredietu nies.

reactles

tot slot of de minister al een indicatie heeft of het bedrag voor
van hét genoemde bedrag bíj de behandeling van het
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woruËn rer rnzage gelegd op de griffie van de Tweede Kamer.

Na de sluitingst¡jd van de consultatie ¡s nog een reactle b¡nnengekomen van Association of
Proprletary Traders. Deze reactle betreft geen voorstel tot aanpassing van de tarieven maar
opmerklngen over het bekostlghgssysteem. BlJ een tudlge reactle zou deze dan ook geen
aanleldlng z[n geweest tot een ander advles dan het onderhavige.

Þê AFM heÊÊ op dele consultatlereactles hdlvldueel gereageerd. BU þtf_to_e_zt_c[tc¿!eg.orle_ë0 ¡tn_d_e*
geconsulteerde tãrieven, mede op basis van de consultatle en n¡euwe ¡nzichten, llchtaàñgeþast teñ-
opz¡chte van de geconsulteerde tar¡even. Dlt heefr er onder meer toe gele¡d dat nu in alle
c¿tegorieën kleine ¡nstell¡ngen onÞien worden bij het doorberekenen van de stugtngen van de
tar¡even,

" In de z¡n van artikel 9, eemte lid, van de Wet bekost¡ging financieel toezlcht dåt bepaalt: "De toezlchthouder
organiseert tweemaal pet jaar overleg met een daaruoor in aanmerk¡ng komende representatieve
vertegenwoordlging van de onder z¡jn toezicht staande personen, De toez¡chthouder kan tevens daaryoor l¡
aõnmerk¡ng komende cliéntenorganisat¡es toelåten tot het overleg. Ambtenaren kunnen namens Onze M¡n¡sters
het overleg bíjwonen-"



De leden v.an de.Pw-fractie ungen of ik per bank kan aangeven hoe hoog de toezichtkosten zullen
zrjlr.

De toezlchtkosten Þer bank hangen af van de mäatstãñ,vãarde van de betrefrende bank. Dezç
maatstafn aarde volgt uit gegevenå dte de banken àan DNB rapporteren en waðrover ik nièt
beschlk: Overlgens zle lk ooknlet de meen¡raarde van een ovetzlcht vãn de exãcte heffingen yoor
de lndlvlduefe banken, nu dlt gêen extra lnzlcht geelt ln de werklng van het systeem,
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WiJzigfug van ale Wet bekostigilg ñnancieel foeziclrt in
verb¡nd met de afschafñng yau de overheldsbijdrage, de
invoeling van Europee,s bankentoezicht rn de besternrhing
vâtr door de Antorltelt Flnnnciële Malkten rn de
Nederl¡ndsche B¡nk opge¡egde dwrngsornmen en boetes

\rERSL.A.G VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastg€steld . . , juni 201 5

De vaste conrmissie voor Fi¡ra¡rciën heeft op 17 juni 2015 een
lotrl¿l vmgen eü opmerkingeu voorgelegd aan de minisg¡
vân Finalciaì over zijn brief (met bijlage) van I jrui 2015
over de regeling bekostiging finaucieel toeuiclìt 201 5
(Killerstuk 33957. nr. f 8).
De minisTer van Financiën heeft deze vragen bemtÌyoord bij
búefvan......

V¡agen e¡r alrtwoorden ziju hierna afgetlruH.

De vootzitter va¡r de co¡n¡nissie.

-
De adjrmct-grifü€r van de conìmìssie.

Õ
I Vregel en oprnefkingen vånuif de llacties

Vrøgen en opmerklngm t'øn de leden tan de îracfie wn de
ltuD
De leden van de WD-&actie hebbetr kennisgeuomen vau de
Regeling bekostiging {ìnancieel toezicl¡t 20 I 5 . De
loezichtkosten stijgen in 20 I 5 nog fors als gevolg van het
scluappen van de overheirlsbijdrage. DoÕr een anlendement
van de leden van de fractie van de WD is er geh*ùig
inmiddels een wettelijke ¡em gezet op de ongebreidelde
toename vâtr de toeziclrtkoste¡. Helaas leidt dit door lìet
wegvallen van de ovedreidsbijrirage nog niet tot een beperkfe
loen¿me van de toezichtkosten. Ook is er een aantal
verschillen te constâteretr tr¡sseû de verschillende
toezíchtcategorieel. Daamm hebbel de ledel vau de ûactie
van de Yl¡D nog een aðrtal vrågen.

De leden van de fractie vas de Y\ID vinden het positief om Îe
leze¡¡ dal de rninister udnrkkelijker rekeuhg heeñ gehouden
üet kleine partijeû als gevolg van een motie van deze leden
en kleine partijen heeft onEien door het ve¡hogeo van de
tarieven voor bst varial¡ele deel van de lreffing eu niet door
het vaste deel va¡r de heffing De letlen vau de WD-å¿ctie



vlageD zich nog lvel af waarorn íu mee¡ a.lgemene zil bij de
târieven er eea deglessieftâriefgeldt, oftewel hoe groter een
orgâlìisatie'wordt hoe lager heï târiefper eelheid. Zo betalan
kleine bedrijven val adviseurs (naast een vast taljeÐ € 337
per fte. etì grote bedrijven van adviseurs maar € 16 per fte.
Feiteldk betaien kleine adviseurs daannee verhoudingsgewijs
hogere kosten. Waarom is voor wijwel alle categorieèn
gekozen voor eel dergelijke uedrodiek en drs eelt degressief
¡ariefnaar ornvang val het bedrijf? En in hoevene kijkt de
mirrigfel y6¿¡ ds toekonrst laar aanpassing van deze
systematiek?

De procentuele slijging per fte is voor de kleine adviseurs
zelfs nog groter dan voor de grotere bedrijveu, laat staan wat
er gebeurt met de absolute sfijging, die is voor kleine
adviseurs € 142 per fte en voor grote adviseurs € 7 per fte. In
hoevene is dit redelijk en poportiot¡eel? En in hoeverre komt
dit tegemoet aan het draag&rachtbeFi¡sel?

lWaarom wordt er bij deAIM een groter gedeelte vaa de
opbrengst van de heffingen opgebracht dooriliddel var¡
rninim¡rmtadeven en dus het vaste târiefl Welke gevolgen
zou het hebben åls ifi de toekoost ileze systematielc zou
worden gewüzigd, mar mser variabel tarief en daan¡ree dus
meer zou gaan aansluitenbü de s]¡stematiek van DNB? |

þ de Ilegeling bekostiging finatcieel toezichf 201.5 staat eeu
over¿icht van de tariev€n 2015. Kan de minister ook inzicht

tell opzichte vatr 2014 voor

Klopt heT dât de larieven voor de ba¡¡ken, adviserus en
schadeverzekeraãrs het hardst stijget in 2015? Zo ¡ree, welke
dan wei eu wat is daawan de oorzaak? Zo ja. wat is daanaIr
de oorzaak?

Klopt het dat de toezichtkosten voor de schadevetzekeraars
met üâar ließÎ 435% stijgen ten opzichte va¡ 2015 als
gevolg var een technische wijziging in de toezichtcategorie
(zorgverzekeraars zijn een aparte toezichtcategolie geworden,
terwdl ze in 2014 samen rret de schadeverzekeraars één
categorie vonnden)?

rüat vindt de urinister vatr dit soort forse stijgingen in een
jaar? Vindt de minister dit wenselijk of onwenselijlc? Il
hoevene is overwogen om de kostenstijging geleidelijk over
ee¡rpaatjaar uit Îe snre¡e& zodal de schadever¿ekeraa¡s
daarop beter krnnen alticiperen? Waarorn is hiervan afgezien
en is de minister bereid om dil eventueel in de toekolnst wel
toe te passe¡r als er dit soort teclrnische wijziginget il het
model worden doorgevoerd?

fWalaeer en hoe zijn.de schadeverzekeraars geihformeerd
over de stijqfug vatr ile kosten in 2015 eo hoe bebben zij zich
daar dus vol<hende tijdig op kunnen vooúereialen? Wa¡ìÍeer-
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en hoe zijn de adviseurs geïrformeerd over tle stijgirrg var de
kosten in 2015 en hoe hebben zij
tijdig op hrmen voorbereiden? [

zich daar dus voldoende

Hoe is de stljg¡g bíj de schadeverzekeraars te djmefl rnet de
afuame van de omvan¡¡ van deze secfor? Wordtbä eeir
kleiner wordende secto¡ de omvang van het totale
toezichtkosten ook nave¡ratt verminderd c-q. afgebouwd voor
zo'n toezichtcategorie? Zo nee, waarom niet?

þ faen van de WD-&actie hebben velder zorgea over
(stijeing var de) toeziehtkosten van AFM en DNB als gevoþ
van niet-wettelljke aken door de bpide toezichthouders. Kan
de minister eien ovelzicht te geven van de kostet van A.EM etr
DNB met een splitsing inweneldle elr laketr
en omwelke níet.wefieqike taken het da¡r

In de kabinetsreactie op de initiatiefuota duurzaam bsnkie¡an
meldf de ¡ninister dat DNB heeft gemeld dât DNB ook gaal
kijkeu naar de bijdrage die banken kru¡ren leveren aan de
duurzame ontwikkeling van onze sane¡levin¡1. Ook gaat
DNB onderzoek doentaar de Enviromnental Social
Govemance (ESG) rìsico's. Dit lijke¡r de leden va¡ de fractie
van de Wfl niet-wettelijke lakan van de DNB. Vi¡dt de
rninister dil wettelijke taken voor DNB? Zo ja, waarom vindt
de minister dit wettelijke taker voor DNB en hoe moer dil
gezien woÌden tot het Europese bankentoeziclìt vatì ECB en
een geüjk speelveld? Zo nee, waar-orn vindl de minister dan
toch dät DNB deze taken moet oppakken?

þ tanten nemm raast toezicht van DNB en AÍM ook te
¡naken mettoezichtvan de ECB. Hoe ziet de ontwikkeling
vâo de toezict&osten ECB er uit voor de komendejuen? En
DNB zou nog lcijken aaar de gevolgen va¡r het ECB toezicl¡t
voor het DNB toezicht en de koste¡ daarvan Wal is daarvan
de stâ¡rd vâ¡r zâken dm wel de uitkomst? Dan wel wa¡mee¡
kunen de resultaten hiewan wel gereed z!jn!-

l/ragen en opmerklngen van de leden ron ile Íroclie wn de
h'dÀ
De leden van de PvdA-ûactie hebben met interesse
kennisgenomen van de Regelirg bekostiging financieel
Toezicht 2015- De leden van de PvdA-fractie ziln teueden
over de wijze waarop il de regeling invulling is gegeven aan
de kamerbreed gedeelde wens om kleinere partijet bij de
uitwerking van de nieuwe, hogere tarieven 1e ontziet. De
genoernde leden hel¡ben over de regeling log enlcele wagen.

þ leden van de PvdÂ-ftactie vragen üraarom bij de
vaststelling \¡an ¡ret minimunrtariden de tarievet van de
bandbrreedtes niet g€&ozetr is voor een maximumheffing? De
genoemde leden vr¿gen tevens waa¡om e¡ in welke gevallen
wordt gewerkt me¡ sen schüyenstn¡cnnu oféén vast t ri.flt _ _ - -

Vrøgen en opmerkfugen von ile leden van defracÍie ean hel
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CDÅ
De leden van de CDA-ûacde hebber rnet belengsrelling
kennisgenomen van de briefvan de minister over de
¡oezichtkosten voor de fina¡rciële r¡arkt voorheijaar 2015.
Deze leden hebben nog mkele lragen.

De leden va¡ de CDA-fractie vragen ¡aar de reden dát de
kostenvercleling pas zo laaT geduende het jaar bekentl wordt
gemåakt en niet voorafgaand aau het befteffende jaar. Tevens
vragen deze ledel ofde financiële ins¡gllingen die worder¡r
aatrgeslagen op edger manier zijo geconsulteerd over de
gekozen verdeelnethode. Zo ja, kan de ministe¡ i¡zidr¡
geven ìl wat voor reactie er zijn birurengekomen?

De leden va¡r ile CDA-&actie klurneû zich virldea in de
speciale larieveu voor kleinere parfijen. Van de regeling voor
kredietunies lægrijpen deze leden dat er nog geen tarievetr
Iamnen worden vastçsteld- maar deze leden vraget de
minisl6¡ 1¡rgl6f hii een ildicatie heeff of het bedrag voor
hedienmie substantieel za1 afluijken van het geloemde
bedragbij de behaudelirg væ lret wetsvoor¡æl Toezicht
Kredienmies.

ltragen en oprrretklngen tnu de leden vøn deltuct¡ewil dë
PW
De leden val de PW-fractie hebben kennisgenomet van de
'Regeling bekostiging financieel toeãcht 2015' en de bnef
van de minister hierover. Naar aanleidiug van het genoende
pu:rt brengen de ledeu van de ûactie het volgelde naar voren.

Allereerst merken de leden van de PW-ûactie op dat de
minister in zijn brief aangeeft dat in de ¡neesfe categorieên
het on?ie¡ val kleine partijen gerealiseerd is door de stijging
zoveel mogelijk op te vangan doorhef verhogeu val de
tarieveri voor het variabele deel van de heffilg. De leden van
de PW-fractie merken echter op dat er gebruik is gemaakr
van een degessieve tatiefstn¡ctt¡uf. De ledm van de PW-
ftactie willen weten waa¡om biervoor gekozen is en hoe dit
pâstbü het voornemeu om kleinepartijen te outzierl De
variabele tarieven zijn va'houdingsgewijs namelijk hoger
voor klei¡re onde¡¡gmingen dâû voor grote(re)
ondernemfugen.
Daamaast willen de ledet van PVlr'-ûactie willen precies
weteü trij welke toeziclrtcategorieën er niet gewerk wordt
lusl sg¡ niinirmrmtat'ief eu een variabel deel. Kuntirper
categode opsormneû op welke manie¡ kleine parlijeu zijn
oulzien?

Voorß slellen de leden val de PW-fracde vast dat de
larieve¡ voor het doollopend toeziclrt op advies van de AFM
eu DNB zijn vastgeyteld- De leden va¡ de PW-ûaclie

çellgËdcdÈ
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Ten slotte merken de leden va¡r de PW-fractie op dat in de
Regeling bekosliging filancieel toezicht 201 5 ook de tarieven
voor de banketr lyorden ge$oend- De ledel val de PW-
ftactie wagen de nrínister ofhij op basis hiervan per barrk kao
aangwen hoe hoog de toezichtkostel arllen zijn.

ü Rerctie vil¡ de mitristel van Fbauciën

A¡rt\rroo¡de[ AEM vr"gen VVD
Waarom is er bij vrijwel alle categorieën een degressief
tariefl
Binnen eur categorie geldt voor de verdeling van de
toeziclrtkosten het ú'aâgloãchtbeginsel. Op basis hiewan
dragen mitldelgrote en grofe o¡¡dernemingen op basis van huu
hogere maatstaf warde in ¿bsohrte zin meer bij aal de
loezicl¡lkosten d¡n kleinere ondemenrhgen De Ìedenval de
dégressieve opbouw van ile tarieven lioudt vertrand met de
atlemende i¡tensiteit vart het foezicht van ¡gotere
ottler¡emingsr¡.1 Overigors is de rnaæ van de depressiviteít
ab gwolg van het wegvallen van de ove'heidsbijdtage in
2013 en2015 iets rùiltler geworden.

Hoe kijkt de Minister i¿ de toekomst tegerì eer degrcssieve
tariefopbouw?
Te beautwoorderi door de Mhisre¡.
Wij pleiten ervoor deze discrssie te voe¡eubû de
vij{aarlfikse evaluatie va¡r de'Wet treikostiging financiæi
toez.chL 2013-20 I 7 welke eind 201 S/begin 20 I 6 gevoerd zal
worden. Bä deze evaluatie a¡llen de veftegenvoordigende
otganisaties van onder toeeicht staantle ondememingen
wortlen betrokken.

Waarom is voor soümige categorieë[ gekozelr voo¡ eetr
schijventarief?
Hiervoor is gekozen omdat de oûrvång van tle
toezichthspauling voor deze cå¡egorieðb" ve¡geleken met die
voor de andere categodetln, iD geringere rnate flüctueert rrel
6s snyang varì de ondel to€zícht slaa¡rde persouon. Als
gevolg rlnarvan is het verschil ¡rssen de hoogste en laagste
heffingmiuder groot dan bij aldere categorieën.!

Waalou is de procentuele stijging van de tarieven bij
kleinere o¡dernemingen hoger dan bli grotere
ondernemiugea?
De met is als

I Zie ook de toelichtilg bij tÞ Regeling
? Zie ook de toeliclrting bij de Regeling

fïnancieel toezicht 201 3
finrncieel toezicht 201 3

bekosúging
betostiging
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Tsrief20l5 Tarief20l4 stiigins
Basisheffne € 820 € 650 26Va
0-20ffe e337 € t9s 7?o/"
2O-2OOfte € 307 € 178 73o/o

2O0 - 500 fte €.62 ß36 72
Þ 500 fre €.6 €9 5ÙYo



Het aautal ordememingel bimen de categorie âdviseuß eo
bemiddela.ars betrefr overigurs mindet dån 10 vaû de 7.900
ondememingenbimea deze categorie. De absolute stijBing
vm de bijdrage in de toezichtkostetr vâ¡r de !troÕtste
ondememingen is overigens wel het hoog6.t. Zie hieryoo¡
oDderstaalrde tab€I.

Voorteeld i¡ de

Waaroüwordt eel groter deel vm de bijdrage in de
toezichstkosten opgetrracht door nrini¡il1¡¡¡¡"isyg¡7

Allereerst geldt dat de lotale loeziclìtbeggofing vaa de AFM
lager is dau bii DNB. Daamaast is de lotale populatie van het
åârtal orrder loêáchtstaande ondenemingen bij de AFM
åa&ienlijk grotef. Zo keú de DNB niet ile grote populatie
van adviser¡rs en bemiddelaalr.

Het verlagen van lsf mini¡mrnrrarief bij adViseurs en
bemiddelaa¡s heeft als logisch gevolg dåt een g'oter deel
rnoet worden opgebrasht via de viliabele târieven.
Aftankelijlc van de opbouw van de variabele rarieven za1 dit
leiden tot hogere kosten voor de middelgrote en prote
ondememingetr ten ¡unste van de kleine ondememingen-
Hierbij moel wel worden aangeruerkt dat sleclrts 2,0olo va¿ dè
adviserus en bemiddelaars mee¡ dan 20 ûe heefr die dircct of
indirect lælast zijû met finânciële advisering en bemiddeling
en heeû eu 78olo van de ondememingen minder dan 3 fte. Het
verlagen van het mininnrmtarief zal dan onvemrijdelijk leiden
toto aanzienlljk hogere tarievanpu fte- HeJ lìmalhavel vân
het vaste tariefván € 650 po adviseur en bemiddelaar leidt
tot ongeveer e€n verdubbeling val het variabel lariefen
verdubbeling vau de bijdrage in de toezichtkosLer voor de
glootste adviseurs en berniddelaa¡s. Bij één tariefper fre zou
deze ûãn olgweer € 300 bedfagen en leiden tot een stijging
var de bijilrage in de toezichtkosten met fi¡ssetr de 500/o voor
oudememingel met 20 ñe Tot t0t 1.000o/o voor de gtootste
adviser¡rs en bemiddelaar¡-

Voor welke categorie stijgÊn de bijdragen il de
toezìcbstkoslel naast de adviseus en bemiddelaars, ba¡¡ken
e¡ scludeverzekeraars lret ste¡kst.?
Ook voo¡ de categoriein 'beleggirgonde¡neming,ea niet voor

6

Voorbeeldberekeningen adviseurs en bemiddelaars
(bedragen in euro)

2075 2074 Stiis¡ns 2015 tov 2014

7 7.757 M5 37Vo

3 7.8s7 7.2i5 48%
70 4-790 2.604 6IVo

20 7.s60 4,550 66Yo

100 32.L20 18.790 7196

200 62.820 36.590 1?%



eigeJr fekediûg','effectenuitgevende mdernenriogen' en
' fina¡sië¡e htas1Îucû¡ur' $ijgen boveDgemiddelal

SQigiq büdmgein dp toezichtkostêû sçhadevêr.zekera¡rs
De blidrage,ía rte toezicåtkocks yoÕr scbadev€r¿etpraus
slij$û.lt/ân, 42Vs vitisr de ktèinste sc&sat@z€ùeraiüg eú
oplopend iot 430% voof de gtoo¡Ste scüadever¿ekeraar. Dê
¡edr:nvan deze spreidiog irilaterook bii de
s¡.Ì¡tdever¡4kera¡x voot gekozen,is om ale lfeine
schådevefzèkefaanq te ortzièl dóof.hef bâsisbtrûÉg lê ldfer
stijgen riæt detelft vau de siijeing vas tet doo¡ te berekøpn
betlr¡g aan sc,båÌlevgrzç.lcratrâ. Ðe scb_ eial¡trg vu de
zorgverzekeraars en de sçïRdeverzekerarrs is opgenonelr iu
de Ï{tijâ:giggswet wbft t0l5 rí'ãaritr t deMerhofie van
Tseliclti¡€ræals!vã8 qÍìgenomeodatde ijdrageir rte
top?ia, htkostq,voet.schsdèv€Eekeraare fou:neer m.9etm
gaan beiha¡¡enr

3 Man!¡ie va¡ îo6lichtiqgwäzigitrgswet Wet bE&od$nc fuarciÊet ttoeizc.hr 2015
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From:
Sent:
lo:
Cc:

Subject:

e
mei27 201516:47

RE: Besluit kosten uitgebreide beoordeling

rest"!

Groet,I

Bedankt voor de mail

lk begrijp dat de publicatie van het Besluit de publicatie van de Regeling niet in de weg staat, lk begrìjp dat dit volgordelijk moet.

Sent: woen mei27 2OI5 9:32
T
Subject: Besluit kosten uitgebreide beoor.deling

Beste

Met deze e-mail laat ik jullie weten dat het Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft (over de kosten van de Comprehensive Assessment) inmiddels bekrachtigd ís en
als het goed is morgen wordt gepubliceerd. Het besluit bevat een aantal kleine wijzigingen van het Besluit bekostiging financieel toezicht bevat en moet daarom in
werking moet treden vóór de Regeling bekostiging 2015.

Bijgaand stuur ík de definitieve tekst.

Met vriendelijke groet,

e
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From:
Sent:
To:
Subject:

T
met 2015 09:58

RE: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

Beste!

-

lk vind het een goede toelichting en brief aan de Tweeden Kamer
We wachten je bericht af over de definitieve vaststelling.

Mijn vraag over de communicatie had betrekking op het volgende:
Conform artikel 13 ltd 7 Wbft moet de Regeling voor l juni zijn vastgesteld. Dit houdt niet in dat deze dan ook gepubliceerd moet zijn
ln vorige jaren duurde de publicatie in de Staatscourant na ondertekening soms ruim langer dan een week.
Als de publicatie nu al direct na de ondertekeníng plaatsvindt zie ik ook geen probleem te wachten.
lk geef er namelijk ook de voorkeur aan de communicatie parallel te laten lopen met de publicatie.

Groet,

Sent: donderd mei 2 2015 9:11

Subject: RE: communicatie / publicatie tarieven DT 2015IAFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

s"rt"-
Bij deze e-mail stuur ik jullie de regeling en de kamerbrief zoals die ter ondertekening aan de minister zijn voorgelegd. Uiteraard kan het zijn dat de minister of de
staatssecretaris nog opmerkingen hebben, een en ander is dus nog niet 1000/o definitief. De planning is dat SZW de regeling dan volgende week ondertekend. Êen dag
later wordt die gepubliceerd en weer een dag later treedt hij in werking. Hopelijk lukt dat allemaal voor L juni (met andere woorden: de regeling moet uiterlijk volgende
week vrijdag gepubliceerd zijn).

1



Zodra de regeling ondertekend is lêat ik het weten. Het lijkt mij wel zo netjes om met de communicatie t€ wachten tot h¡j ook daadwerkelijk is gepubliceerd. Als het
goed is, is dat 1 dag later. Als jullie dat ãnders zien moet je dat måãr even laten weten.

Ik zal de komende tijd ook verder gaan met de wijzigingen voor 2017. We houden daarover contact.

Groeten,

-
9 mei 2015 16:27

CC:
Ondenuerp: Re: commun¡catie / publicatie tarieven DT 2015[AFM SignedlEncrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

uat[
ln een aantal nieuwsbrieven heeft DNB al de aandacht gevestigd op de effecten van het wegvallen van de overheidsbijdrage op de tarieven.
Gezien de grote wijzigingen voor betaalinstellingen, trustkantoren en banken ben ik van plan om inderdaad volgende week of de week erna nog een extra mailing te sturen
richting deze partijen.

Met vriendelijke groet,

I
Beleidsmedewerker

De Nederlandsche Bank N.V
Finance en advies

Plânnînq & control

EURT'YSTEEM

(afwezig op woensdag)

9-05-2015 15:59:47--H"ttoI ln vertand met de hogere tarieven besteden wij op onze website en in onze nieuw

Dale:
Subjeõl: oommunicatie / publ¡catíe tarieven DT 201sIAFM S¡gned/Encryptêd OKJ <DNB decrypted> <DNB signature validated>

Cc:

¿

t- . NederlåndscheÈ.¡ i" :



Hal

ln verband met de hogere tarieven besteden wij op onze website en ín onze nieuwsbrieven voor de verschillende categorieën binnenkort aandacht aan de
heffingen 2015.
n"n!*il ik vragen wanneer de verwachting is dat Dijsselbloem en Klijnsma de regelíng hebben getekend.
Graag hiervan dan bericht en bericht als de regeling feitelijke is getekend met de verwachte publicatiedatum in de Staatscourânt.
ls het voor MinFin bezwaarlijk dat als de regeling ís vastgesteld maar nog niet in de Staatscourant ís gepubliceerd dat wij de vastgestelde taríeven al wel op
onze website zetten en opnemen in de nieuwsbrieven?

A"tJO" vraag of er bij DNB al concrete plannen zijn op welke wijze zij richtíng de markt communiceert.

Graag verneem ík en groet,I
Planning & Control is verantwoordelijk voor de besturingscyclus (planning, sturing en verantwoording) en de financiering van de AFM en houdt
zich onder meer bezig met pertormance management en effectiviteit, risicobeheersing, operat¡onal auditing en de coördinatie van het
heffingenproces.

Sígnature-Validation-Report:

Con*lusron-

Message has nç¡i been changed
Sender and certificate have the same e-mail address.
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De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. lndien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u
vezocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldigiñg is
verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het eleKronisch vezenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde
bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervlrussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet géñeel
uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. lf you have received this email but are not the intended recipient,
please notiñ7 the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is
prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no
computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.
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From:
Sent:
To:
Subject:

I
dinsda 2015 13:19

RE: communicatie / publicatie tarieven DT 201-5IAFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

met

Hallo!

Ëen vraagje. ln verband met bet opstellen van een brochure met tarievenoverzicht zou ik graag willen weten of de tarieven door in ieder geval Dijsselbloem al zijn
ondertekend.
Verdereen vraagje over de publicatie. Mij verbaasde dat de regeling al een dag na vaststelling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. ls dat juist omdat dat in het
verleden enige dagen duurde.

Graag verneem ik en groet,

-
Sent: donderdag, mei 2I,2OL59:12
T

Subject: FW: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

Nu met de stukken.

Van:
Verzonden: 21 mei 2015 9:11

Onderwerp: RE: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

s"rt-
Bij deze e-mail stuur ik jullÍe de regeling en de kamerbrief zoals die ter ondertekening aan de minister zijn voorgelegd. Uiteraard kan het zijn dat de minister of de
staatssecretaris nog opmerkingen hebben, een en ander is dus nog niet 100o/o definitief. De planning is dat SZW de regeling dan volgende week ondertekend. Een dag
later wordt die gepubliceerd en weer een dag later treedt hij in werking. Hopelijk lukt dat allemaal voor l juni (met andere woorden: de regeling moet uiterlijk volgende
week vrijdag gepubliceerd zijn).
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Zodra de regeling ondertekend is laat ¡k het weten. Het l¡jkt mij wel zo netjes om met de communicätie te wächten tot hU ook dàadwerkelijk is gepubliceerd. Als het
goed is, is dat 1 dag later. Als jullie dat anders zien moet je dat maar even ¡aten weten.

Ik zal de komende tijd ook verder gaan met de wijzigingen voor 2017. We houden daarover contact.

Groeten,

T
rnei 2015 16:27

Ondenrerp: Re: communicat¡e / publicatie tarieven DT 2015[AFM SignedlEncrypted OK] <Encrypted us¡ng DNB TLS>

HattI
ln een aantial nieuwsbrieven heeft DNB al de aandacht gevestigd op de effecten van het wegvallen van de overheidsbijdrage op de tarieven.
Gezien de grote wijzigingen voor betaalinstellingen, trustkantoren en banken ben ik van plan om inderdaad volgende week of de week ema nog een extra mailing te sturen
richting deze partijen.

Met vr¡endeluke groet,

-

Beleidsmedewerker

De Nederlandsche Bank N.V
F¡nance en advies

Planning & control

EUNÕSYsTEÊM

(afwezig op woensdag)

9-05-2015 15:59:47--Hallo Alice en Cees, ln verband met de hogere tarieven besteden wij op onze website en in onze nieuw

Dale:
Subjecl: communicat¡e / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encryptêd OK¡ <DNB decrypted> <DNB signature validated>
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ln verband met de hogere tarieven besteden wij op onze website en in onze nieuwsbrieven voor de verschillende categorieën binnenkort aandacht aan de

heffingen 2015.

n"nf*il ik vragen wanneer de verwachting is dat Dijsselbloem en Klijnsma de regelíng hebben getekend.

Graag hiervan dan bericht en bericht als de regeling feitelíjke is getekend met de verwachte publicatiedatum in de Staatscourant.

ls het voor MinFin bezwaarlijk dat als de regeling is vastgesteld maar nog níet in de Staatscourant is gepubliceerd dat wij de vastgestelde tarieven al wel op

onze website zetten en opnemen in de nieuwsbrieven?

a"n!d" vraag of er bij DN.B al concrete plannen zijn op welke wijze zij richtÍng de markt communiceert.

Graag verneem ík en groet,

-
Planning & Controt is verantwoordetijk voor de besturíngscyclus (planning, sturing en verantwoording) en de financiering van de AFM en houdt
zich onder meer bezig met pertormance management en effectiviteit, risicobeheersing, operational auditing en de coördinatie van het
heffingenproces.

SignatureValidation-Report:

Ç*nclusrcn:

Message has not been changect
$ender and certrficate have the sanre e-rnail address
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De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. lndien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u
verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is
verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch vezenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde
bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel
uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. lf you have received this email but are not the intended recipient,
please notif,7 the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is
prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no
computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.
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From:
Sent;
lo!

woe mei27 2015 O8:24

Subject: RE: communicatie / publicatie tarieven DT 2015IAFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

Beste!

Dat is een goed bericht en is alles vlot verlopen. lk wacht je verdere bericht over de publicatie dan even af,

Groet,I
Sent: woensdag, mei 27,2O1-'5 8:O2

totl
Subiect: Re: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

n*rtI
De regeling is inmiddels (gistermiddag) door beide bewíndslieden ondertekend. lk hoop dat hij aanstaande vrijdag gepubliceerd kan worden en ga daar vandaag over bellen
met de uitgever van de Staatscourant. lk mail daar later vandaag nog over.

Groeten,I

Van
2015 01:19 PM

Aan
Ondetwerp: RE: communicatie / publicatie Þrieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

Hallo!

1



Een vraagje. In verband met bet opstellen van een brochure met tarievenoverzicht zou ik graag willen weten of de tarieven door in ieder geval Dijsselbloem al zijn
ondertekend.
Verder een vraagje over de publicatie. Mij verbaasde dat de regeling al een dag na vaststelling wordt gepubliceerd ín de Staatscourant. ls dat juist omdat dat in het
verleden enige dagen duurde.

Graag verneem ik en groet,I
From
Sent: don mei 2OI59:72

Subject: FW: communícatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

Nu met de stukken.

Va
Verzonden: 21 mei 2015 9:11
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

g"rt"I
Bij deze e-mail stuur ik jullie de regeling en de kamerbrief zoals die ter ondertekening aan de minister zijn voorgelegd. Uiteraard kan het zijn dat de minister of de
staatssecretaris nog opmerkingen hebben, een en ander is dus nog niet 100o/o definitief. De planning is dat SZW de regeling dan volgende week ondeñekend. Een dag
later wordt die gepubliceerd en weer een dag later treedt hij ín werking. Hopelijk lukt dat allemaal voor l juni (met andere woorden: de regeling moet uiterlijk volgende
week vr-rjdag gepubliceerd zijn).

Zodra de regeling ondertekend is laat ik het weten. Het lijkt mij wel zo netjes om met de communicatie te wachten tot hij ook daadwerkelÌjk is gepubliceerd. Als hel
goed is, is dat 1 dag later. Als jullie dat anders zien moet je dat maar even laten weten.

Ik zal de komende tijd ook verder gäan met de wijzigingen voor 2017. We houden daarover contact.

Groeten,

Va
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Onderurerp: Re: communicatie / public¿tie tarieven DT 2015[AFM SignedlEncrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

naltof
ln een aantal nieuwsbrieven heeft DNB al de aandacht gevestigd op de effecten van het wegvallen van de overheidsbijdrage op de tarieven.
Gezien de grote wijzigingen voor betaalinstellingen, trustkantoren en banken ben ik van plan om inderdaad volgende weeliof de week ernã nog een extra mailing te sturen
richting deze part¡jen.

Met vriendelijke groet,

I
Beleidsmedewerker

Þe Nederlandsche Bank N,V
Finânce en advies

Planning & control

EUROsYSTËËM

(afwezig op woensdag)

e--19-05-2015 15:59:47--Hallo Alice en cees, ln verband met de hogere tarieven besteden wij op onze website en in onze n¡euw

Datê: 1$05-20
Subiect: oommunicatie / publicatie tar:ieven DT 2015[AFM SignedlEncrypted OK¡ <DNB decrypted> <DNB signature vãl¡dated>

Hal

ln verband met de hogere tarieven besteden wtj op onze website en in onze nieuwsbrieven voor de verschillende categorieën binnenkort aandacht aan de
heffingen 2015.
a.Ü*ilikvragenwanneerdeverwachtingisdaDenrIrleregelinghebbengetekend.
Graag hiervan dan bericht en bericht als de regeling feitelijke is getekend met de verwachte publicatiedatum in de Staatscourant.
ls het voor MinFin bezwaarlijk dat als de regeling is vastgesteld maar nog niet in de Staatscourant is gepublíceerd dat wij de vastgestelde tarieven al wel op
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onze website zetten en opnemen in de nieuwsbrieven?

narlAe vraag of er bij DN.B al concrete plannen zijn op welke wíjze zij richtíng de markt communiceert.

Graag verneem ik en groet,I
Planning & Control is verantwoardelijk voor de besfunngscyclus (planning, sturing en verantwaording) en de financiering van de AFÃl en houdt
zich onder meer bezig met performance management en effectiviteit, risicobeheersing, operational auditing en de coördinat¡e van het
heffíngenproces.

S¡gnature.validation-Report:

C¡nclLlsiorr.

iv'lessage has not been changeel
Sender ånd ær-tificate havs the samE *-mail adcirc**

RESULT' ûK cluration 0 ?8sec

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. lndien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u
verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vemietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is
verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid-

De afuender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch veeenden van berichten" De e-mails en eventueel bijgevoegde
bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze c¡ntrole kan aanwezigheíd van malware, zoals virussen, echter niet geheel
uitsluiten"

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. lf you have received this email but are not the intended recipient,
please notify the sender immediately and delete the message- Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is
prohibited by law and may entail liability"
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The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verif,7 no
computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

De inibrnratie vezonclen nret clit e-llrailtrericht is vellrourvelijk en
uitsluitencl l'resterrrcl loor cle gerrclresseerde. Indien r¡ als niet-
geaclresseercle clit lrericlrt ontvangt. rrorcll t¡ r'erzocht clirect cle

atiencler hierover Îe irúbrrlleren err het lrericht 1e lenrietigerr.
Gebnrik r'¿ur inlbnnatie cloor ontrevoegclen. opentraarrrraking of
venrrerrigtulcliging is verboclen en kall leiclen tot
aanspr:rkeIi-jkheicl. De afiender is niet aansprakeli.ik n'arureer
irúbnnatie in deze e-llrail niet L-omect. onvolleclig of niet tijdig
overkoml.

The inf'onlration containecl in this enlail ntessage is c'onfìclential
alrcl esclusivelv i¡llenclecl tbr lhe aclclressee. If ¡'ou have receivecl
lhis nressage uithout lreing the aclclressee. \'ou ¿ìre rec¡uestecl to
ilúbnlr lhe sender inlnledialelv ancl to clestrov the ruessage. LIse
of the int'onn¿rlion lrv rulauthorisecl persons or clisclosure or
reprocluc-tion of such infbnnaliolr is prohibitecl ancl nrav le¿rcl to
liabilitr'. The sencler rrill not be helcl liable if inf-onnation in this
enrail is transnlittecl incon'ectlv or inc-onrplelel¡'or if it is not
lransnlillecl orr tinre.
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From:
Sent:
lo:
Subject:

aert"J
De regeling is inmiddels {gistermiddag) door beide bewindslieden ondertekend. lk hoop dat hij aanstaande vrijdag gepubliceerd kan worden en ga daar vandaag over bellen
met de uitgever van de Staatscourant. lk mail daar later vandaag nog over.

Groeten,

woensdag, mei 27,2015 08:02

-

Re: communicatie I publicatie tarieven DT 2015IAFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

I

Van
Vezonden 2015 01:19 PM

Aan
Onderwerp: RE: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

HalloJ

Een vraagje. ln verband met bet opstellen van een brochure met tarievenoverzicht zou ik graag willen weten of de tarieven door in ieder geval Dijsselbloem al zijn
ondertekend.
Verder een vraagje over de publicatie. Mij verbaasde dat de regeling al een dag na vaststelling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. ls dat juist omdat dat in het
verleden enige dagen duurde.

Graag verneem ik en groet,I
From
Sent: dond met 2OL5 9:72



Subject: FW: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

Nu met de stukken.

Van
Verzonden: 21 mei 2015 9:11
Aan
GC:
Ondelwerp: RE: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TIS>

g"rt"I
Bij deze e-mail stuur ik jullie de regeling en de kamerbrief zoals die ter ondertekening aan de minister zijn voorgelegd. Uiteraard kan het zijn dat de minister of de
staatssecretaris nog opmerkingen hebben, een en ander is dus nog niet 100o/o definitief. De planning is dat SZW de regeling dan volgende week ondertekend" Een dag
later wordt die gepubliceerd en weer een dag later treedt hij in werking. Hopelijk lukt dat allemaal voor l juni (met andere woorden: de regeling moet uiterlijk volgende
week vrijdag gepubliceerd zijn).

Zodra de regeling ondertekend is laat ik het weten. Het lijkt mij wel zo netjes om met de communicatie te wachten tot hij ook daadwerkelijk is gepubliceerd" Als het
goed is, is dat 1 dag later. Als jullie dat anders zien moet je dat maar even laten weten.

Ik zal de komende tÍjd ook verder gaan met de wijzigingen voor 2017. We houden daarover contact.

Groeten,

I
Van:

19 mei 2OL5 T6:27
Aan:

Onderwerp: Re: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

HatloJ
ln een aantal nieuwsbrieven heeft DNB al de aandacht gevestigd op de effecten van het wegvallen van de overheidsbijdrage op de tarieven.
Gezien de grote wijzigingen voor betaalinstellingen, trustkantoren en banken ben ik van plan om inderdaad volgende week of de week erna nog een extra mailing te sturen
richting deze partijen.

2

Met vriendel'rjke groet,



l .Nederlandsche,l !:r'.:,-

:
Beleidsmedewerker

De Nederlandsche Bank N"V
Finance en advies

Planning & control

EUntsYsleÊ,M

(afwezig op woensdag)

---19.05.20f515:59:47--n"uClnverbandmetdehogeretarievenbestedenwijoponzewebsiteeninonzenieuw
Subject: commun¡cat¡ê / publicâtiê tarieven DT 2015þFM Signed/Encrypted OKI <DNB decrypted> <DNB signature val¡dated>

Hal

ln verband met de hogere tarieven besteden wü op onze website en in onze nieuwsbrieven voor de verschillende categorieën binnenkort aandacht aan de
heffingen 2015.
nanlwil ik vragen wanneer de verwachting is dat Dijsselbloem en Klijnsma de regeling hebben getekend.
Graag hiervan dan bericht en bericht als de regeling feitelijke is getekend met de verwachte publicatiedatum in de Staatscourant.
ls het voor MinFin bezwaarlijk dat als de regeling is vastgesteld maar nog niet in de Staatscourant is gepubliceerd dat wij de vastgestelde tarieven al wel op
onze website zetten en opnemen in de nieuwsbrieven?

Aanle vraag of er bij DNB al concrete plannen zijn op welke wijze zij r¡cht¡ng de markt communiceert.

Graag verneem ík en groet,I
Planning & Contral is verantwoordeliik voor de besturingscyclus (planning, sturing en verantwoording) en de financiering van de AFM en houdt
zich onder meer bezig met pertormance management en effectíviteit, risicobeheersing, operational auditing en de coördinatie van het
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heffingenproces,

Signature.Validation-Report:

Conclusion.

Message has not been changed.
Sender and certificate lrave the sanre e*mail acldress

RESIJLT. tK duration. 0-Z8sec

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde- lndien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u
verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vemietigen- Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is
verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten- De e-mails en eventueel bijgevoegde
bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel
uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. lf you have received this email but are not the intended recipient,
please notiff the sender immediately and delete the message- Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is
prohibited by law and may entail liability-

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no
computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out-

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde- Indien u als niet-
geadresseerde dit bericht onfvangt, wordt u verzocht direct de
afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen.
Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of
verrnenigvuldiging is verboden en kan leiden tot
aansprakelijkheid- De afzender is niet aansprakelijk wanneer
informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig
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o\'Èrkotììt

The inf'onrr¿rtion containecl ill this elrrail nressage is c'orrlìclelttial
¿urd esc-lusivelv intenclecl f'or f he aclclressee. If vou have receivecl
lhis rrressirge rvilhout lreilrg the aclclressee. \'ou arè requestecl to
irú'onlr the sencler inrnlecliatelv ancl 1o clestro¡'the nressage. LTse

of the intbnn¿rtion lrv unauthorisecl persolrs or clisclosure or
reproclucfion of suc'h ilúbnuation is prohibitecl arrcl nr¿rv lead to
liabilitr'. The sellcler rrill llot be helcl liable if infbntration in this
en¡ail is transnrittecl inc'omectlv or inconrpletelv or if it is not
lransnlittecl on tir¡re.
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From;
Sent:
To¡
Cc:

Subiect:

d¡ met 2075 L6:27

Re: communicatie / publicatie tarieven DT 2015IAFM SignedlEncrypted OKIIAFM Decrypted OK]

uattoJ
ln een aantal nieuwsbrieven heeft DNB al de aandacht gevestigd op de effecten van het wegvallen van de overheidsbijdrage op de tarieven.
Gezien de grote wijzigingen voor betaalinstellingen, hustkantoren en banken ben ik van plan om inderdaad volgende week of de week erna nog een extra mailing te sturen
richting deze partijen.

Met vriendelijke groet,

-

Beleidsmedewerker

De Nederlandsche Bank N.V"
Finance en advies

Planning & control

ÉURoSYSlËÊlt,

(afwezig op woensdag)

---1 9-05-201 5 I 5:59:47*-Hrltol ln verband met de hogere tarieven besteden wij op onze website en in onze nieuw

Subject: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM SignediEncrypted OK¡ <DNB decrypted> <DNB s¡gnature vafidaþd>

I

t-,': N ederlandsch e iì - i-,'.'

Hall



ln verband met de hogere tarieven besteden wU op onze website en in onze nieuwsbríeven voor de verschillende categorieën bínnenkort aandacht aan de
heffingen 2015.
n"tJ*il ík vragen wanneer de verwachting is dat Dijsselbloem en Klijnsma de regeling hebben getekend.
Graag hiervan dan bericht en bericht als de regeling feitelijke is getekend met de verwachte publicatiedatum in de Staatscourãnt.
ls het voor MinFin bezwaarlijk dat als de regeling is vastgesteld maar nog niet in de Staatscourant is gepublíceerd dat wij de vastgestelde tarieven al wel op
onze website zetten en opnemen ín de nieuwsbrieven?

Aanle vraag of er bij DNB al concrete plannen zijn op welke wijze zij richting de markt communíceert.

Graag verneem ik en groet,I
Planníng & Controlis verantwoordelijk voor de besturingscyclus (planning, sturing en verantwoording) en de financiering van de AFM en houdt
zich onder meer bezig met pertormance management en effectiviteit, risicobeheersing, operationalauditing en de coördinatie van het
heftingenproGes.

Signatu re-Va lidation-Report:

tonciusron.

l\lessage has ncit been changed"
$enrler and certif¡cate have the same å-mall actdre$s

ÊFSULî: üK rluration. 0 2$sec

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. lndien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u
verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vemietigen" Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is
verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid-
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De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het eleKronisch vezenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde
bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel
uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. lf you have received this email brÏ are not the intended recipient,
please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is
prohibited by law and may entail liabiliÇ.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to veriñ7 no
computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.
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Sent:
lo:
Cc:

From:
d met 2015 09:11

RE: communicatie / publicatie tarieven DT 2015IAFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

Bij deze e-mail stuur ik jullie de regeling en de kamerbrief zoals die ter ondertekening aan de minister zijn voorgelegd. Uiteraard kan het zijn dat de minister of de
staâtssecretaris nog opmerkingen hebben, een en ander is dus nog niet 100Vo definitief. De planning is dat SZW de regeling dan volgende week ondeftekend. Een dag
later wordt die gepubliceerd en weer een dag later treedt hij in werkÍng. Hopelijk lukt dat allemaal voor l juni (met andere woorden: de regeling moet uiterlijk volgende
week vrijdag gepubliceerd zijn).

Zodra de regeling ondertekend is laat ik het weten. Het lijkt mij wel zo netjes om met de communicatie te wachten tot hij ook daadwerkelijk is gepubliceerd. Als het
goed is, is dat 1 dag later. Als jullie dat anders zien moet je dat maar even laten weten.

Ik zaf de komende tijd ook verder gaan met de wijzigingen voor 2AL7. We houden daarover contact.

Groeten,

-

Van:
9 mei 2015 16:27

Aan:
CC:
Onderwerp: Re: communicatie / publicatie tarieven DT 2015[AFM Signed/Encrypted OK] <Encrypted using DNB TLS>

Subject:

Hatto!
ln een aantal nieuwsbrieven heeft DNB al de aandacht gevestigd op de effecten van het wegvallen van de overheidsbijdrage op de tarieven.
Gezien de grote wijzigingen voor betaalinstellingen, trustkantoren en banken ben ik van plan om inderdaad volgende week of de week erna nog een extra ma¡ling te sturen
richting deze partijen.

Met vriendelijke groeç



ì-' . N ederlandsche ll :: ¡'. :,,

T
Beleidsmedewe rker

H

De Nederlandsche Bank N.V
Finance en advies

Planning & control

EUNÕSYsT€EM

(afwezig op woensdag)

----19-05-20l515:59:47--HatnJlnverbandmetdehogeretarievenbestedenW¡joponZeWeb5iteen¡nonzenieuw
Subject: communicatie / publicatie tarievên DT 2015[AFM Signed/Encrypted OKI <DNB decrypted> <DNB signature validäted>

ln verband met de hogere tarieven besteden wü op onze website en in onze n¡euwsbrieven voor de verschillende categorieën binnenkort aandacht aan de
heffingen 2015.
n.nJuil ik vragen wanneer de verwachting is dat Dijsselbloem en Klijnsma de regelíng hebben getekend.
Graag hiervan dan bericht en bericht als de regeling feitelijke is getekend met de verwachte publicatiedatum in de Staatscourant.
ls het voor MinFin bezwaarlijk dat als de regeling is vastgesteld maar nog niet in de Staatscouränt is gepubliceerd dät wij de vastgestelde tarieven al wel op
onze website zetten en opnemen in de nieuwsbrieven?

RanfO" vraag of er bii DNB al concrete plannen zijn op welke wijze zij richt¡ng de markt communiceert.

Graag verneem ik en groet,I
Planning & Control is verantwoordelijk voor de besfurrngscyclus (planning, sturing en verantwoording) en de financiering van de AFM en houdt
zich onder meer bezig met performance management en effectíviteit, risicobeheersrng, operational auditing en de coördinatie van het

z



heffingenproces.

Sþnature-Validation-ReÞort:

Conclusion,

Message has not been changed.
Sender and certificate have the same e-mail address.

RËSIJLT: OK duration: 0.?8sec

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is verhouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. lndien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u
verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen- Gebruik van informat¡e door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is
verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid-

De afuender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel b^rjgevoegde
bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel
uitsluiten-

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. lf you have received this email but are not the intended recipient,
please notiffthe sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is
prohibited by law and may entail liability-

The sender cannot be held liable for damage in connedion with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no
computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out-
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