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GeachtelJ

In uw brief van 28 juni 20 1 6, door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontvangen op I juli 20 I 6, heeft u met

e€D büoep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de AFM om informatie vermcht. U verzoolf de AFM om

documenten betreffende de volgende zaken:

a. Het aantal Fte we¡kza¿m binneri de organisatie in 2015;

b; Een organogram van de organisatie;

c. Het ñ¡nctiehuis van de orgauisatie;

d. Alle loonlcosten vån de organisatie in 2015.

De AFM wijst uw verzoek deels toe. Hie,rondq wordt ín paragraaf I uitgelegd hoe de AFM ûot haar besluit is
gekomen. In paragraaf 2 volgt do rcchtsgangverwijzing.

1. Bcsluit

In reactie op uw Wob-ve,rzoek coßtat€ert de AFM dat de informatie die u verzoekt in onderdelen aþ en d reeds

openbaar is. Deze informatie is namelijk opgøromen in het jaarverslag van de AFM over 2015. B[ign¡nd ¡s¡ u
kopieËn aan van de beheffende pagina's van hetjaarverslag 2015. tilij verwlizen u kortheidshalve naar de inhoud
ervan.

Door publicatíe in het jaarverslag is een deel van de door u gewaagde informatie reeds openbaar. De plicht tot
openbaarmaking ingevolge de Wob heeft geenbetneHcing op informatie die ¡eed,s openbaar is. Dit leidt ertoe dat

de reactie van de AFM op dit onderdcel van uw vezoek niet is aan te merken als een besluit als bedoeld in a¡tikel
l:3 van de Algemene wet bestur¡rsrecht.
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Met betrel*ing tot onderdeel c van u\il yerzoek verstrelûen wij u hierbij een kopie van hct ñrnctiehuis van de

AFM.

2. Rechhgangveruljzlng

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

bezwaarschrift in te dienen bi,j de AFM, JuridÍsche Zaken, Postbus 11723, l00l GS, Amsterdam. Een
bezwaarschrift kan ook per fax (alleæn naar faxnummer 020-797 3835) ofper e-mail (alleen naar c-mailadres

bczw¡renbox@afm.nl) word€n ingedíend- Aan dezo elektronische wijz,evãnvenzcnding stelt de AFM nadere

eisen die op haar website worden tocgelicht. Dat een bezw¡arschrift niet aan andere AFM fa¡rnuumers of AFM e-
mailadressen wordt verzonde'n dan voonneldg is eæn van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen
inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan,

W[i vertrouwen erop u hiei:nee voldoende te hebben gernformeerd.

Hoogachtend

Autoriteit Financiële Markten
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Juridische Zaken



AFM IN CIJFERS

2C1 5
re.r lis¿ tie

"" 
2-.\i1

l cei¡s;;:tit:
2ùa i

¡ i.a:!!nlie

Algêmeen

Som der lâsten (in miljoenen eurot)

Totale baten {ln miljoenen euro's)

Aandeel overhe¡dsbüdrage als percentaße van de totale baten

Aandeel marktbljdrage als percentage van de totale baten

Gemiddelde bezetting medewerkers in dienst (in fte's)

Gemiddelde totale bezettlng linclusief tijdelijke inhuur; in fte's)

Aanta I onder toez¡cht staande instellingen

Ovên¡cht to¿rlchtmaatrctelen
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Formcl¿ toe¡lchlm¡atregelen

Boete

Last onder dì,angsom

Aangifte

Vergunningintrekking

Aanwijzing

Openbare waarschuw¡ng

Mededeli ng {Clvielrechtelljk Wtfvl

Klachten accountantskam€r

Tota.l ¡eñt¡l fofmele toez¡chtmaðt¡etelen

lnformele toczlchtmlstrCBclcn

Normoverdragend gesprek/brlef

Waarschuwingsgesprek/bf ef

Tota¡l ¡ant¡l lnformele toerlchtma¡t¡ctel€n

Personeel

Het gemiddeld aantal medewerkers in dienst van de

AFM is in 2015 Bestegen van 560 fte naar 584 fte.

lnclusief tijdelijke inhuur is de gemiddelde bezetting

in 2015 toegenomen van 571 fte naar 607 fte. De

bezetting (inclusief inhuur) is hiermee iets lager dan

de begrote gemiddelde bezetting van 610 fte.

Ondertoeridrtstaande ondernem¡ngen

ln 2015 is het aantal ondertoez¡chtstaande

ondernemln8en verder Bedaald. Van 10.200

575 471 522

ondernem¡ngen ¡n 2014 naar 9.900 in 2015. Deze

daling wordt met neme veroorzeakt door de dallng ln

het aantal adv¡seurs en bemiddelaars en is in lijn met

voorgaande jaren.

Fo¡mele toezlchtmaatregelen

De plaats van formele toezichtmäatregelen binnen

het gehele toezichtinstrumentar¡um vindt u terug in

het hoofdstuk'Toezichtaanpak AFM'. Het aantal en

ook de mix van toezichtmaatregelen kan van ¡aar tot
jaar fluctueren. Het toteal aantal formele maatregelen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR DE 
'AREN 

EIT{DIGEND OP 3l DECEMBER

(bedragen in duizenden euro'sl 20L5 Êcgrotíng 2015
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