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Besluit op uw venoek van 3l maart 2010

Geachteheer]

Op I april 2010 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFIvl) van u een verzoek ontvangen om op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) "documenten íraake interne en qcterne audiß vøn declaraties bij de AFM,
alsmede van de (wiizigíng van) regelingen" geanonimiseerd openbaar te maken. Meer in het bijzonder verzoekt u
om geanonimiseerde openbaannaking van een viertal documenten/documentcategorieån met betre|J<ing tot
declaraties van bestuurders en di¡ecteuren.

Blj brief (met kenmerk ill, aan RTL Nieuws heeft de AFM de onrvangst van het wob-verzoek
bevestigd. De AFM heeft daarbä ar¡ngegeven zo spoedig mogelijk en in ie.der geval binnen de door u opgegeven
termijn van 28 dagen op het Wob'verzoek te beslissen. Per e-mail vanzg april 2010 heeft de AFM met RTL
Nieuws contact gehad over de datum voor aanlevering van de stulf<en. Afgesproken werd dat de AFM uiterlijk op
6 mei 2010 de velzochte infonnatie ve¡strekt.

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

l. Het besluit
De AFM komt tegemoet aan uv¡ vetzoek om informatie en verstrekt de verzochte inforrratie aan RTLNieuws.
Daarbij wordt opgemerkt dat in bijgaande documenten bepaalde informatie in lijn met uw verzoek om
geanonimiseerde openbaarrnaking onleesbaar is gemaakt. Zo zijn persoonlijke gegetens weggelaten zoals onder
andere namen van medewerkers. Dit in verband met de persoonlijke lwenssfeer van betrol&e,nør, waarvan het
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid van die infonnatie (artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder e, Wob)' Eenzelfcle 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).
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In antwoord op uw verzoek teft u hierbij (digitaal) de volgende documenten aan.

I. Verzoek: "Extern auditrapport van bevindíngen inzake de verantwoording 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 \ilordt verwezen in de nota aan de
Raad van Toezicht van20 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 bijlagen. De brief waarbij het rapport is aangeboden aan
de Raad van Toezicht treft u aan bij de documenten genoefüd onder 4 hieronder. Verder zijn de aanbevelingen
van de externe accÆuntant in het rapport zelf opgenomen. Volledigheidshalve wordt opgerrerkt dat de
bevindingen in het rapport geen betekking hebben op het bestuur van de AFM in zijn huidige samenstelling.

Overigvns merkt <ie AFM op dat naar aanieiriing van bevindingen van de externe accountant in paragraaf 3. I
van het rapport over uitgaven voor media en ontspanning bij een verblijf in een hotel, reeds een regeling was
getroffen in de declaratieregeling per I januari 2007 (zieparagraaf3.3 van de regeling). Ook is naar
aanleiding van bevindingen van de externe accountant in paragraaf 3.2 van het rapport over dienstreizen, ee¡¡t

regeling getroffen in de declaratieregeling per I juti 2008 (zie paragraaf3.3 van de regeling). Beide genoernde
regelingen zijn aa¡, RTL Nieuws overgelegd in antwoord op het Wob-verzoek van RTL Nieuws van 8 januari
2010.

2. verzoek: "De jøarlijlue audiß van de afdeling F&a over de periode 2004-2009"
Het betreft hier de rappodages van de af<teling F&A over de periode 2OO4-2A08. Voor het jaar 2009 is een
dergelijke rapportage niet langer opgemaakt aangezien de accountant had aangegeven voor hetjaar 2009 niet
langer gebruik te zullen maken van een dergelijke rapportiage. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze
rapportages uitsluitend totaaltellingen betreffen per bestuurder.

3' Verzoek: "Afschrift vøn de declaratieregelingen zoals die golden vóór de doorgevoerde wijzigingen, alsmede
een afschriftvan de regelingen daarna"
Het beheft hier de declaratieregeling van de AFM van 20M en 2010. De decla¡atieregelingen van de AFM per
I januari 2007 en I 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
"vlieglickeß" waar staat aangegeveri dat bij besteramingen binnen Europa in principe economy þlus) class
wordt gevlogen en naar pagina 4 onder "dranþjes, 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 I januari 2010 reeds toe te
passen.
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4. Verzoek: "Die passages, die bestuiten en de daarbij gehanteerde overwegingen, aIIe vastgelegd in
biþoorbeeld notulen die precies duidelijk ntaken hoe de externe audit leidde tot de nieawe regeling"
Het beteft hier:
- De aanbiedingsbrief van het rapport (genoernd onder l. hienroor) aan de Audit Commissie van de Raad

van Toezicht van 1 I juni 2008;
- De verslagen van de vergaderingen van de Audit Commissie van de Raad van Toezicht van l9 juni 200g

en de Raad van Toezicht van 25 septerrber 2008;
- De voorstellen voor een bestuursbesluit over de declaratieregeling van 20juni 2008 en 20 augustus 200g;
- Het vergaderverslag van de managementgroeplunch van l juli 200g.
De passages over andere aangelegenheden dan het auditrapport en declaratieregelingen zijn gewit. Dit heeft
geen gevolg voor het begrip van de passages rvaarom verzocht is.

2. IIoe kunt u bezwaar maken?
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit beøt¡aar maken door binnen zes weken na bekendrhaking daarvan een
bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Juridische Taken Postbus 11723, t00l GS, Amsterdam. Een
bez¡raarseh¡ift kan ook per fax (aiieen naar faxnwnmer t2O-197 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres
bezwarenbox@afrn.nl) of door middel van het formulier op de website van de effvf ûn¡¡ry.afin.úþezwagl)
worden ingediend. Aan deze elek[onische wijze van verzending stelt de AFM nadere eise,n die op haar website
worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen wordt
verzonden dan de hier ge,noemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaa¡schrift alleen inhoudelijk in
behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Alsunogwagenheeft'kuntucontactopnsmen-"'Toptelefoonnummer+3l207g71.,

Hoogachtend,

Autoriteit FilÐciëte Markten
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