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Bij brief van 11 november 2014 heeft u bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een verzoek ingediend tot 

openbaarmaking van informatie ingevolge artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U heeft de AFM 

verzocht om de volgende gegevens te verstrekken: 

 

a) Het bruto bedrag dat de AFM per jaar aan hypotheekrentecompensatie aan haar werknemers heeft 

uitgekeerd, over de periode van 1 maart 2002 tot 1 november 2014. 

b) Het aantal werknemers per jaar dat van de hypotheekrentecompensatie gebruik heeft gemaakt, over de 

periode van 1 maart 2002 tot 1 november 2014. 

c) Het bruto bedrag dat de AFM aan hypotheekrentecompensatie heeft uitbetaald aan haar werknemers en 

het aantal werknemers dat van de hypotheekrentecompensatieregeling gebruikt heeft gemaakt, uitgesplitst 

per functiecategorie/salarisschaal, over de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2014. 

d) Het aantal werknemers dat geen recht heeft op hypotheekrentecompensatie omdat zij een huurwoning 

hebben, over de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2014. 

e) De voorwaarden om van de hypotheekrentecompensatieregeling gebruik te kunnen maken. 

f) Een kopie van het invoeringsbesluit waarin de hypotheekrentecompensatie is geregeld.  

 

Bij brief van 17 november 2014 (kenmerk: ------14115106) heeft de AFM de ontvangst van uw brief bevestigd. 

Bij brief van 9 december 2014 (kenmerk: ------14128529) heeft de AFM u gemotiveerd medegedeeld dat zij niet 

binnen de gestelde termijn kan beslissen en heeft de beslistermijn met vier weken verdaagd.  

 

Dit besluit is als volgt opgebouwd. Paragraaf 1 bevat het besluit. Paragraaf 2 bevat de rechtsgangverwijzing. 
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1. Besluit 

 

De AFM wijst uw verzoek gedeeltelijk toe. Hieronder wordt het besluit nader uitgewerkt. 

 

Op grond van artikel 3, eerste lid, Wob dient de AFM informatie over bestuurlijke aangelegenheden, neergelegd in 

documenten, te openbaren indien daarom wordt verzocht, tenzij er gronden zijn om openbaarheid van deze 

informatie te weigeren. Onder ‘document’ in de zin van de Wob wordt verstaan ‘een bij een bestuursorgaan 

berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat’. Volgens vaste rechtspraak verplicht de Wob 

bestuursorganen er niet toe om gegevens te vergaren en daarmee een nieuw document te creëren.1 Noch geldt er 

een bewerkingsplicht.2  

 

De informatie onder a) t/m d) 

De informatie onder a) t/m d) is niet in documenten neergelegd of als zodanig zonder bewerking beschikbaar. Dit 

betekent dat de AFM niet gehouden is deze informatie te verstrekken. Desondanks acht de AFM het gelet op de 

media-aandacht voor de hypotheekrentecompensatie van belang om het gevraagde onder a) en b) openbaar te 

maken middels onderstaande tabel. Gelet op de wettelijke bewaartermijn van de salarisadministratie van zeven 

jaar, verstrekt de AFM de gegevens vanaf het jaar 2007. 

 

Jaar 

   

 

Gemiddeld  

totaal fte’s in 

dienst 

 
 

 

Totaal bruto bedrag 

uitgekeerde rentecompensatie 

Totaal bruto 

uitbetaald loon 

 

Percentage deelnemers 

rentecompensatieregeling 

 2007 824.569 31.097.715 442 86,88 

 2008 815.026 31.852.886 448 83,26 

 2009 852.359 34.127.996 478 79,08 

 2010 890.898 35.809.263 497 79,88 

 2011 906.504 36.080.898 508 81,10 

 2012 938.067 39.221.580 553 75,23 

 2013 960.385 39.399.633 570 74,21 

 2014 

(tot 1 nov.) 

903.905 35.654.950 586 66,72 

 

 

Volledigheidshalve merkt de AFM aangaande het gevraagde onder d) op dat het aantal werknemers dat geen recht 

heeft op hypotheekrentecompensatie omdat zij woonruimte huren, geen bestuurlijke aangelegenheid betreft in de 

zin van artikel 1, aanhef en onder b, Wob. De woonsituatie van werknemers heeft immers geen betrekking op 

beleid van de AFM, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan. 

 

De informatie onder e) t/m f) 

                                                        
1 Zie ABRvS, 16 april 2003, AB 2003/242; ABRvS, 5 juni 2013, Gst. 2013/80; Rb. Den Haag 21 november 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15344. 

2 Kamerstukken II 2004/05, 29 877, nr. 3, p. 10. 
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De voorwaarden om aan de hypotheekrentecompensatieregeling te kunnen deelnemen zijn neergelegd in de 

personeelsdienstengids van de AFM. Een kopie van de voorwaarden vindt u in de bijlage van dit besluit. Er is ten 

aanzien van voornoemde regeling geen separaat besluit genomen; het betreft een secundaire arbeidsvoorwaarde 

die reeds gold in het begin van de jaren negentig voor medewerkers van de rechtsvoorganger van de AFM, de 

Stichting Toezicht Effectenverkeer.  

 

2. Rechtsgangverwijzing  

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

een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een 

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

bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) 

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

worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen wordt 

verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in 

behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten  ADV ADV 

  

  

  

[was getekend] [was getekend]  

Hoofd General Counsel 

Juridische Zaken  
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