
:::ìS
i7_,,AFM

mr. M.E.J. Verrest, advocaat

æ

=:
- =E-ä:v,=6:

ææ:
--d

Da¡rm

Ons kenmerk

Pagina

Telefoon

Email

Betreff

- 5 ÛKT ?ûil

MoVs-i5102798

lvan3
024 - 797 2570

Marco.Voorhuis@ûn.nl

Uw Wob-verzoek van 12 oktober 2015

inzake lT-gebied

Geachte n*t
ln uw brief van 12 augustus 201 5 verzoekt u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur flMob) om

openbaarmaking van documenten op [f-gebied. U verzoekt om een vijftal verschillende documentsoorten.

Als besluit daarop herhalen wij hieronder de door u gestelde wagen, zullen wij op die vragen ingaan en voorts

aangeven welke bijgevoegde documenten naar aanleiding van uw waag openbaar gemaakt worden. Tcvens treft u

in dit schrijven een rechtsgangverwijzing aan.

1. Dooumentatie waaruit biiikt hoeveel ulrieke bezoekers de door de AFM beheerde websites genereren (in

deperiode 20i 1 Vm daetekening vesoek):

Een analyse van de AFM wijst uit dat de website vaa de AFM 2.692.170 bezoekers in de gewaagde periode heeft
gehad. Zie daarvaor het bijgevoegde rapport uif Google analytics. De dip in oktober 2012 wordt veroorzaakt door

de invoering van de zogenoemde cookie-wet; de AFM kan alleen bezoekers meten die cookies accepteren en per

oktober 2012 ging dat met een beh'ekkelijk strenge opt-in (zodat relatief weinig bezoekers daadwerkelijk op

accepteren klikten en daarmee dus niet gemeten zijn). Later gebruikte de AFM een iets minderresfictief cookie-

beleid, waardoor gemeten bezoekcijfers weer stegen. Maar nog steeds kan de AFM bezoekers die cookies

weigeren niel meten. De werkelijke bezoekeijfers zuilen ðus waarschijnlijk hoger liggen dan in het overzicht

ureergegeven.

2. Documentatie waaruit bliik wat de uiteaven ziin ten aanãen van. ingekochte soft- en hardv/are. met

inbeg'rip van eventr¡ele kosten voor installatie enlof ontwikkelins (in de periode 2011 lm dagtekening

verzoek):
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Er zijn geen specifieke documenten aanwezig waarop deze informatie aanwezig is, omdat deze informatie niet
separaat wordt bijgehouden. Een deel van deze uitgaven worden direct in de kosten geboekt (bijvoorbeeld de

aanschaf van een toetsenbord). Deze kosten zijn een element van de post 'lnformatiseringslasten', welke worden

opgenomen in dejaarrekening. Bijgaand treft u kopieën aan van de betreffendejaarrekeningen.

Hierover wordt voorts nog opgemerkt dat de jaarrekeningen door de,{udit Dienst Rijk gecertificeerd zijn. De
overzichten bevatten uitgaven die door de AFM worden aangemerkt als Materiële Vaste Activa (MVA)
investering post; standaard hard&software. Andere bestaande overzichten ten aanzien van standaard

hard&software uitgaven zijn niet beschikbaar. Ook is er nog niet een bestaand overzicht danwel een jaarrekening

over boeþaar 2015 beschikbaar.

De volledige jaanekeningenzijn overigens beschikbaar op: htÞ://www.afm.nUnl-nl/verslagiegeing/iaarverslag

3. Documentatie waaruit blijkt wat de Uifsaven ziin voor search eneínes. zoals Goosle (in de periode 201 I
lm dagtekenine verzoek):

In bijgevoegd .xls-bestand staan de uitgaven hiervan vermeld. De SEA-campagnes van de AFM worden beheerd

door het bedrijf Maxlead.

4. Documentatie waaruit blijkt wat dg uiteav.en voor ontwikkeling en onderhoud van de door de AFM
beheerde websites ziin lin de periode 201 1 t/m daetekenine verzoek):

Deze uitgaven zijn in het bijgevoegde .xls-document gespecificeerd. Dat geldt ook voor de uitgaven voor search

engines. De totaaibedragen dienaangaande staan in de sheet vermeld.

5. Documentatie waaruit blijkt wat de uitsaven ziin voor het domeinnaam. Ik verzoek u hierbii documenten

te verstrekken waaruit bliikt hoe u uw domeinna¿m heeft sekocht (middels domeinresistratie of via een

ovemamebod en moseliike onderhandelineen). Indien domeinregistratie het seval is. behelst de periode

2011 lm daetekenine verzoek.

Het domein www.afin.nl is al heel lang in het bezit van de AFM, en er zijn geen documenten meer beschikbaar

met betreking tot de aanschaf van de domeinnaam. De adminishatieve afhandeling voor het hosten van de

domeinnaam wordt verzorgd door hostingpartij Nines (Nines is recent onderdeel geworden van Sentia). De AFM
betaalt jaarlijks 35,09 euro voor dit domein. Voor een periode van 5 jaar betaalt de AFM 175,45 euro.

Overigens staan in het .xls-bestand de kosten vermeld van alle door de AFM geregistreerde domeiru:amen over de

afgelopen 5 jaar. Aangezien de AFM meerdere domeìnnamen bezit naast www.afm.nl, gaat het derhalve om

hogere bedragen.
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Rechtseansverwijzins

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een

bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Juridische Zaken, Postbus t1723,1001 GS, Amsterdam. Een

bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres

bezwa¡enbox@afn.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar)

worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website

wo¡den toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen wordf
verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zalhet bezwaarschrift alleen inhoudeldk in

behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Wij verfrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

mr. dr. M.E. Engelaar

Hoofd

Juridische Zaken

,8.J. Venest
Counsel
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Doelgroepoverz¡cht
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JAARREKENING 2011, P. 116

De specificatle luldt als rælgt:

Verbouwfngen

lnrent¡ri¡

Cornpu{eripøar*our
& s*fLv¿¡e

Totaal mstedële
varh aslirð

3,', .,

.t

7.569 -1.058 1.4¡5 -2.186 -34 5J04

De herd¿ssific¿tie betrsft ee¡ verschuivit'tg vân g€âct¡veefde ov€rige må¿twefk sofli{afê yån â.lalefiél€ v¿ste ¿(tlva
n¡ôr de immðt€riêle v¿¡te actiya.
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JAARREKTNING 2012, P. 106
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JÂARRËKENING 2013, P. 19

De specificrtie luldt alr volgt:

Verb€uwlngen

lnvent¡ri.

Cr)rnputeråppâlâtu¡lr & ioftwåre

2,153 114

1.032

752

-41:

-ló0
,]-0E9

?,059

1,432

1.384t,746

Tôtââl rn¡te¡¡ël€ v¡ite åctlv¡ 4.471 2.098 -1.662 :l.gr5

De rubriek Verbouwíngen betreft geactiveerde bouwkundige aanpassingen ean het door de AtM gehuurde

kantaorparrd. Onder de rub¡iek (omputerapparâtuur & goftware zljn standaard hardware- en software-uitgaven

geactiveerd. Geactiyeerde uit6aven aan rneat\,verksoftw¡re worden onder lmmåteriêle \âste Àctiva (h) verantwoord.
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JAARREKENING 2014, P. 148

De specificatie luldt als volgtr

Verbouwin6en

lnventäris

cômPutefrppå-âtuur & software

Tot ¡l mrtarlð|. lfrÊta åctíuâ
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Ðe rubriek Verbouwingen betreft geactiveerde bouwkundige aanpassingen âån het door de AFM gehuurde

kantoorpand. Onder de rubriek Computerapparatuur & software ¡ijn standaârd hardw¿re- en sofrware-

uitgaven geactlveêrd. Geactiveerde u¡tgãven aan nraatwerksoftware worden verantwoord onder lmmateriêle

vaste activa {onderdeel h),
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2Ay-2415
Omschrlv¡ng boekang Bedrag

Ultgâven Search engines zoals Google

24fi 207.069,51

2412 r69.586,07

2413 133,020,70

zA1.4 r48.386,53

2015 121.183,14

Totael TtÈ.243,95

Ultgavon onlwlkkellng en onde¡houd van ds door one beheorde websltee

24fi 567.352,63

2012 237.847,13

2413 322.504,09

2A$ 485.238.82

20'15 320.075,90

Totaal 1.933,018,57

Ultgavon domêinnâam

2011 1.ô23,60

2012 1.904,47

201 3 1.796,55

ãJ14 1.136,'13

2015 1.733.13

Toteål 7.893,88


