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Betreft Besluit op uw verzoek van 31 maart 2010

Geachte heer Lukassen,

Op 1 april 2010 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van u een verzoek ontvangen om op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) “documenten inzake interne en externe audits van declara ties bU de AFM,
aismede van de (wziging van) regelingen” geanonimiseerd openbaar te maken. Meer in het bijzonder verzoekt u
om geanonimiseerde openbaarmaking van een viertal documentenldocumentcategorieen met betrekking tot
declaraties van bestuurders en directeuren.

Bij brief (met kenmerk JZ-MHAv- 10040529) aan RTL Nieuws heeft de AFM de ontvangst van het Wob-verzoek
bevestigd. De AFM heeft daarbij aangegeven zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de door u opgegeven
termijn van 28 dagen op het Wob-verzoek te beslissen. Per e-mail van 29 april 2010 heeft de AFM met RTL
Nieuws contact gehad over de datum voor aanlevering van de stukken. Afgesproken werd dat de AFM uiterlijk op
6 mei 2010 de verzochte informatie verstrekt.

Deze brief is een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb). ledere
belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan bezwaar aantekenen. Hieronder wordt het besluit verder
uitgewerkt. In paragraaf 1 vindt u de beslissing op uw verzoek. In paragraaf 2 staat hoe u bezwaar kunt maken
tegen dit besluit.

1. Het besluit
De AFM komt tegemoet aan uw verzoek om informatie en verstrekt de verzochte informatie aan RTL Nieuws.
Daarbij wordt opgemerkt dat in bijgaande documenten bepaalde informatie in lijn met uw verzoek om
geanonimiseerde openbaarmaking onleesbaar is gemaakt. Zo zijn persoonlijke gegevens weggelaten zoals onder
andere namen van medewerkers. Dit in verband met de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, waarvan het
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid van die informatie (artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder e, Wob). Eenzelfde lijn is door de AFM gehanteerd in het besluit van 9 maart 2010 (in antwoord op het
Wob-verzoek van RTL Nieuws van 8 januari 2010).

Stichting Autoriteit Financiële Markten Bezoekadres Vijzelgracht 50
Karner van Koophandel Amsterdam, nr. 41207759 Postbus 11723 • 1001 GS Amsterdam
Kenmerk van dezebrjef: J Z—NNE—1 0050026 Telefoon 020-7972000 • Fax 020-7973800• www.afm.nl



AFM
Datum 6mei2OlO
Ons kenmerk JZ-NNe- 10050026
Pagina 2 van 3

In antwoord op uw verzoek treft u hierbij (digitaal) de volgende documenten aan.

Verzoek: “Extern auditrapport van bevindingen inzake de veraniwoording van bestuursdeclaraties van de
AFM over 2007”
Het door u verzochte document betreft het ‘Rapport van bevindingen inzake de verantwoording van de
bestuursdeclaraties van de AFM over 2007’. Dit is het document waamaar wordt verwezen in de nota aan de
Raad van Toezicht van 20 augustus 2008 (referentie 0808-1746b) die u eerder van ons heeft ontvangen.

U verzoekt om openbaarmaking van de externe audit, inclusief direct bijbehorende documenten zoals de
aanbiedingsbrief, conclusies en aanbevelingen en de bijiagen. De brief waarbij het rapport is aangeboden aan
de Raad van Toezicht treft u aan bij de documenten genoemd onder 4 hieronder. Verder zijn de aanbevelingen
van de externe accountant in het rapport zeif opgenomen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de
bevindingen in het rapport geen betrekking hebben op het bestuur van de AFM in zijn huidige samenstelling.

Overigens merkt de AFM op dat naar aanleiding van bevindingen van de externe accountant in paragraaf 3.1
van het rapport over uitgaven voor media en ontspanning bij een verblijf in een hotel, reeds een regeling was
getroffen in de declaratieregeling per 1 januari 2007 (zie paragraaf 3.3 van de regeling). Ook is naar
aanleiding van bevindingen van de externe accountant in paragraaf 3.2 van het rapport over dienstreizen, een
regeling getroffen in de declaratieregeling per 1 juli 2008 (zie paragraaf 3.3 van de regeling). Beide genoemde
regelingen zijn aan RTL Nieuws overgelegd in antwoord op het Wob-verzoek van RTL Nieuws van 8 januari
2010.

2. Verzoek: “Dejaarl/kse audits van de afdeling F&A over de periode 2004-2009”
Het betreft hier de rapportages van de afdeling F&A over de periode 2004-2008. Voor het jaar 2009 is een
dergelijke rapportage niet langer opgemaakt aangezien de accountant had aangegeven voor het jaar 2009 niet
langer gebruik te zullen maken van een dergelijke rapportage. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze
rapportages uitsluitend totaaltellingen betreffen per bestuurder.

3. Verzoek: “Afschrfl van de declaratieregelingen zoals die golden vóór de doorgevoerde wUzigingen, aismede
een afschrfl van de regelingen daarna”
Het betreft hier de declaratieregeling van de AFM van 2004 en 2010. De declaratieregelingen van de AFM per
1 januari 2007 en 1 juli 2008 hebben wij u toegestuurd in antwoord op het Wob-verzoek van RTL Nieuws van
8 januari 2010.

In de regeling van 2010 is op onderdelen een versobering doorgevoerd. Verwezen wordt naar pagina 3 onder
“vliegtickets” waar staat aangegeven dat bij bestemmingen binnen Europa in principe economy (plus) class
wordt geviogen en naar pagina 4 onder “drankjes, snacks, minibars, overige uitgaven” waar staat aangegeven
dat uitgaven voor niet-zakelijke media en voor ontspanning van vergoeding zijn uitgesloten. Op 26 januari
2010 is in een vergadering van de Raad van Toezicht besloten de regeling van 1 januari 2010 reeds toe te
passen.
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4. Verzoek: “Die passages, die besluiten en de daarbU gehanteerde overwegingen, alle vastgelegd in
bvoorbeeld notulen die precies duidelUk maken hoe de externe audit leidde tot de nieuwe regeling”
Het betreft hier:
- De aanbiedingsbrief van het rapport (genoemd onder 1. hiervoor) aan de Audit Commissie van de Raad

van Toezicht van 11 juni 2008;
- De versiagen van de vergaderingen van de Audit Commissie van de Raad van Toezicht van 19 juni 2008

en de Raad van Toezicht van 25 september 2008;
- De voorstellen voor een bestuursbesluit over de declaratieregeling van 20 juni 2008 en 20 augustus 2008;
- Het vergaderversiag van de managementgroeplunch van 1 juli 2008.
De passages over andere aangelegenheden dan het auditrapport en declaratieregelingen zijn gewit. Dit heeft
geen gevoig voor het begrip van de passages waarom verzocht is.

2. Hoe kunt u bezwaar maken?
ledere 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
bezwarenboxafm.n1) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afrn.nl!bezwaar)
worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website
worden toegelicht. Dat een bezwaarschrif’t 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.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Flore Kraaijeveld op telefoonnummer +31 20 797 21 26.

mr. M.E. Engelaar
Hoofd
Juridische Zaken


