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Geachte heerlf,

Op l0 mei 2010 heeft de Autoriteit Financiëte Markten (AFM) v¿rn u een mondeling verzoek ontvangen om op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en, in aanvulling op het besluit van de AFM op uw eerdere
verzoek d'd' 3l maart 2010, de bevindingen van de externe accountants inzake de verantwoording van de
bestuursdeclaraties van de AFM in de periode van 2004 tot en met 2009 (externe auditrapporten) geanonimiseerd
aan RTLNieuws te verstrekken (Wob-verzoek).

Bij e-mails van I 2 en 28 mei 20 10 heeft u het Wob-verzoek aangewld door de AFM te verzoeken ook de
vastlèggingen te verstrekken van de bespreking van bovengenoemde bevindingen van externe accountants in
bijeenkomsten van het bestuur, de raad van toezicht en de Audit Commissie van de raad van toezicht van de AFM.
Bij besluit van I juni 2010 heeft de AFM een deel van de verzochte informatie aan RTL Nieuws versrrekt. Daarbij
heeft de AFM aan RTL Nieuir-s meegerJeeld dat zij de hiervoor genoemde informatie met betrekking tot 2009 niÊt
kan verstrekken omdat zij niet over alle opgewaagde informatie beschikt.

Hierbij wijst de AFM het Wob'verzoek van RTL Nieuws toe, voor zover het ziet op het externe auditrapport over
2009' De AFM is op dit moment niet in staat om de verzochte vastleggingen van de besprekingen van dit rapport
te verstrekken, nu de betreffende verslagen nog niet zijn vastgesteld.

Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt. In paragraaf 1 vindt u de beslissing op uw Wob-verzoek. ln
paragraaf 2 staat hoe u bezwaar kunt maken tegen dit besluit.

l. Het Wob-besluit

De AFM komt gedeeltelijk tegemoet aan uw bovengenoemd verzoek om informatie met betrekking tot het jaar
2009. Hierbij wordt opgemerkt dat in de te verstrelften documenten bepaalde informatie - in lijn met uw verzoek
om geanonimiseerde openbaarmaking - onleesbaar is gemaakt. Zo zijnpersoonlijke 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
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verzoek van RTL Nieuws van I januari 2010, in het besluit van 6 mei 2010 naar aanleiding van het verzoek van
RTL Nieuws van 3l maart 2010 en in de besluiten van 8 juni 2010 en 29 juni 2070 naar aanleiding van het
verzoekvan 10mei2010.

Te verstrekken qegevens

Op grond van de Wob dient de AFM op verzoek die gegevens en documenten te verstrekken die bij de AFM
ben¡sten. De AFM kan immers slechts informatie verstrekken voor zover die beschikbaar is en verstrekt kan
worden. Omdat de hiervoor genoemde verslagen van de besprekingen van het externe auditrapport nog niet zijn
vastgelegd, is de AFM niet in staat om die aan RTL te verstrekken. Deze verslagen zullen na vaststelling ervan aa¡
RTL Nieuws worden verstrekt.

In antwoord op uw Iùy'ob-verzoek'besluit de AFM daarom u hierbij - in aanvulling op de gegevens die bij besluiten
van 8 juni 2010 en 29 juni 2010 aan RTL Nieuws zijn verstrekt - de geanonimiseerde versie van het volgende
document verstrekken:

Het extern auditrapport van bevindingen inzake de verantwoording van de besluursdeclqraties vcn de

AFM over 2009.

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
bezware.nboxfôaûn.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. Ðat een berwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-maiiadressen wordt
velzonden 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 wagen heeft, kunt u contact opnemen r"tI,p telefoonnummer +31 20 7g7f_

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

General Coun¡et nootd
Juridische Zaken
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1. Inleldlng

t.t @reót
WJ hebben een aantal,specillelæ wedcaanHen yerriåt m€t b€tekHng btb€tslng van deJulsÞ

bepasslng wn de Deda¡atÞ en fadllHÞnægdlng best¡uid.d. lJull2008 (hlenra: de &daratþ
ægellng), Vær een ønrhdJvlng nn &ze opdradrt verwnen wü naûr orze brkf van 21 okbber

20{19, dle als b$aç 1 bl, d¡t rôppoû ls opgenønen. Dlt nppoÊ berrat de uüomsãr nn deze

werleãåmheden.

In on¡e werltzaamhàden hebben we de declaraüæ beùoklten die ln 2009 {n lryedÞnd doo¡ de leden

van de managpræntgroeg alsmede ufrnren En belreræ van de managgßnEræp waan¡ærde

factuæn reútstreeb bü deAFrl dJn |tgedled.

Flet þ de ùedoel[B dat u zelf een ooded vormt orær de u]tlo¡r¡sÞn van que uve¡,laramheden en

owr de ln dlt rappolt rv€ergEgwen bevlndlnçn en op basls daarvan uw eþan cdldr¡sþ trclû

t t ârd en ¡dkwl$a va¡ dc wdúb we¡l¡r¡¡mhún
Onze rrerleaamheden zfn venlót o¡eæenkønsüg ln Nederland alçnreør aanvaarde rlctrüfnen

lruake opdrachten tot tEt ì/€nldtbn ì/an oreæeryekomen specllTele wedaaanheten (t{V COS 4f0O¡.

Het dæl van deze opdndrt bt het venldrEr ran oræmengeÍornen specltlele rredoaamheden ls het

ventñÞn van de werlaaamheden dÞ wlt rn€t de R¡ad r¡an Toezldrt van Sücñtfng AuÞrfrelt Fhandële

Marhn z[n oæreengekomen en het rapgorteren orer de Êlblfke berv{ndlrpen.

De opdnôt rffit dô op de opd en de nalwlry van de prcedures zoals opgenuræn ln de

dedaraüe¡egellng. De aald van de opdraút bßngt met ¿dr nee dat op het ondenæñb cfÊr-
rîãterlaal geen aúÊounbnGonbole b @egast terwn Eræns ge€n beoorddlngsopdrænt b
uþnroerd. Eién en ander tnpl[æøt dat aan ons rôpport geÊn zelerheld kan ¡voden odeend met

¡etreru¡¡lg tot de gstrouwhdd mn de verantwoordlqg yan de otdenodrtb dedaraües. Volþdþhekt¡-

halve wtJzen wij er nog op daf indlen wü aam¡llende werlaa¿mheden zosden hebben'verrtñt of een

onüole- of b€oordel¡qgsopdradrtzouden hebben ultgwæd, wellldrtandeæonderwerpen aan het

lkfit zouden lcunnen zlrn gebraôt dþ voor u nogeük y¿n belang zor¡¿en hnræn zijn ggu,€est .

Dlt.¡appoÊ.b.gebaseerd-op.een.trlttsde.deeñraamenring-en.b.drr.nbt æpæseddttsf.voor-het.tobal.----

aan declantles van de managemenqroep. De bsindlngen læbben aleet beùeldrlng op de tutsb
toepæ¡ing van de dedaroüercgellng.
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1.3 Vdrlöt w¡d¡r¡¡¡nhqhn
W[ hebben devdænde werþaanhcden uþarærd:

o het beoodelen van de ogletvan de dedanüecgellng;

¡ het bæ¡delen van de prcceduæs dÞ de mbvlry van de declaraUeægdlÉ ¡naÉorgen. B[ deze

werlaaamHen beoodelen we ook de rpl dle het bün F&A M en de uvedaaamheden dle h€t

uftvocttr voottrdæfend ult de declarrüetegdlng øt de pooeduæs vær de venrerklqg dan de

ulþaven;.en

. tttt hordelen van het bffin o de werklng van deze proedu¡rs en deJubÞ bepasdlrg røn

de deda¡aUeregdfngen aan de hand wn een krfrlsdre deehaanæmtng van 57 kosbnpoeùr en

éen opbængpt De beooræde toeßpunten zfln opgenanen tn btJþe 2,

De poeten tn de krltlsdre deelr¡aanrmrg tËÉr t* gob¿êuu uii ¿b wJilende gro.ôidet- "

ækenlnçn ln de fiiandële aúnlnbtåtre'Vain ¿e nru, *"aó i.æn æn ¡"ib.,,"'va¡r iegen ran ile

managemenq$oep zljn geboelû Hierræe hebben w€ een selecde genaaldvan ultgaar En bdtoev€

van de managernentgro@. Deze uqwen uün v€ranbrroord mHdàs facUren dle naar de AFl'l zün

geæ¡den, mlddels decbraües ran de leden nn de managemengro"p æ"t" de company ær1bl6s
van de leden yan de managpmenEræp. In biJlage 3 gsran t{,ij lm¡cñt ¡n hct frnandæt bdang vån de

door ohs uitggvoerde deêluraarnemlngÉn1

1.{ Oüedge ¡úNÊrbn - !€ps*lng ln venpreldlrqdûlng cn grbrutt
Dlt rapport b uitslulÞnd bedoeH voor de R¡ad van Toezlctrt en de managementsroep van Südrüng

Autorlþlt Flnanciêle Mar*Þn aangeelen arderen die nlet op de hoogæ zifn van het dod van de

wedaaamheden de rcsultaten onJulst kunnen lnterDflter€n. W, rrerækÊn u derhalve het npport nkt
aan arderen te nersùekken uonder on¡e uiUrukke$lc bes$nmllg vooraf.
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2. Samenvatting

Ult onre dedwasmemlng kotnt naar rrorcn dat de declanüeregellng oær tæt algeineen wordt

nagdeefd.

ln hooËstr¡k 3 gaan wf ln detall ln op de añrfiHngen v¡n de dedardercgdkg dþ w0 h€bben

georEtatsetd alsmede op de owrlge badndlngen ult ons onderædc De toeßpungn de wü bü ors
onderzoek heböen gehanteerü en een mdere toelhtrürg daarcp zfin opgenomen ln bflaç 2.

In bfibæ 3 b het btaal wn de güeûsþ pocten @dhht en ¡n bül¡ge 4 zün de details van ê als

nlet onform aangnme*Þ dedaraües geryedñæerd.

De omnang van de door om onder¿dtÞ dedardes en factúr€n dle nkt conform de DecÍaratie cn

fadllÞltenregellng bestuurders en dlærieuren dl¡, ls zorvel prcænuæel als tn absoluÞ bedngei hger
dan rt 2008.
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3 Bevlndingen

3.1 lñoopËcrlndlngcn2O08

In ons Rapport van b€ttfndingen wer de w¡antrvootdlry van de managpflËntgtoepdedantl3s ra¡n de

AFl4 oær 2ü8 hóben wlJ naad bevldingpn ook enkele advþuen gêgev€n op onde?deþn rran de

dedaraüercgdlæ dle wrúuldelfikt kunno worden 8[ onae wedeaamheden hêbben we rasl¡eshld

dat h de opet van de dedantþngdlre ln 269 nþts b geùïUâgd.

tî/tJ læbbenq¿enson¡e¡verþaamheden de beschlkHnEçkegen overletconoeÉv¡n de

Declarde- en fadliblÞnægd¡ng besù¡uÉer cn dlrecteurcn per 1þnuarl 2010 (hlenra: de

dedarder€gellry ZltO). l{a añoop van dè ont¡ole hebben we de dclTnltlenn wrÞ ontvargen, tn
paragnaf 3.{ zullen wf lngaan op de opret h¡entrn, rraaüd uye âangnæn of en zoþ vælke lnw$ry
ln de declantleægellng 2010 b gegeiæn a¡n dê:e advfeaen.

Hiercnder gnan w[ ln op de alloop wn de bodndlngen ult het Rapportvan bwlndlngen ovs de

verant¡værdlng van de managemenþræpdedaratiesvan de AFl{ over 2ü}8.

1. 4g¡eduæ uiËþnstfüdlno besù¡urder- lndusþf lnlancren companLocdlÞd.
Wü hebben geen proaerlurc ultdlers¡ttredlng rìanagemenþrcspslU aargfrfrn.

2. Aubrhatþfacturen

In z{n brlef van 12 sepbmber 2009 heeft de Raad van Toezldrt aan.de milage_m€nþnep,gan.aagd

met æn opbssltrg E þmen die het zelf aubñseæn van lbrh¡len dær een lU wn de managçnænt-

gmep als h¡dge$ouder vootkonrt tþ mansgsn€tttgrocp ffi ãEesprokd¡ dit nþt m€er te doen en

de regellng op dlt punt te ecflkrteæ4.'

WtJ @ßstateten dat de dedanüeregd.fig 2010 op dlt punt B aanæpáç¿ Wel geven w[ ln werwqilry
dc lbmuþdæ Anæ.sdiçrpen, zoCet da¡n¡¡tiluHdflk þlüktflat In dezê geva[en ee4 andeÍe

bestuy¡þ dan de budgeüoulcr.voor aklpptd gn¡ß bþæn.. 1{u. wodt alhen.wnneH CAt een

anderc besñ¡ u'der b¡*oegtl "ts'Þ-ffi Ef tËIfmëil-

3. EeoodCln$ æþlUtM ul@ven

De Raad van Toeelcht heefr aan de manageræntgmep g€vråagd bü €en dedantþ verantuuoordtng at

te þggen owr de zalal!ilrheH van lunches, dlnel: en dedname aan ultnËellrgsgr€gramma's eE, De

managementsræp gpefr aan dat de zakelüktæld ln pÉndpe door vermeHlng vsn het geæbdrap wodt

@ellôt b[ lundres en dirss. Voor deelæne aan uftwlsclingspmgrammal wodt dæ rærpkfrüE

opgÊnornen bil actr¡allserlng van de dedanUeregdtng.
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Wl zün van oordeel dat ufr de enk& verrrreldlng van het gpzet¡ctnp de zaþlüklreld ran lunches,

dher¡ en dedn¡¡ne aan utwlssellnEprognmmab nlet kan loden vacûgesÞld en dat mlnlmaal ook

hetlt¡nctþnele karaltûer rcsp. de aard nan de bftenlomst ærrotñæerd dHren Þ wden.
Daamaast conctateæn w[ datde wrplkhürc voa todldrüng ì/an de zakelütheld b[ deelnanæ aan

uitwlssdlngsprog¡emmab ls ven¡çilt ln de ded¡rattercgelftrg 2010.

¡f. AanwczlohelÍl van deuodelllkgJþeschetdm

De Raú van Toeelcltt heeft vægesteld een zem bleranæ betdd ln Þ voercn voor heÊ ontürelcn van

deúgdelüke besd¡eHm' De managønenþmep gerfr ln haar reacüe aan dat atþesprolen ls dat &
best¡udea en dhecÞurcn toczlen op het besdrlkbaar zfln ran deugdelflle besdreldan. Taæns heefi

de manaçnentgroep aan PCûF, Eam FûÀ ger/raagd om daarcp een l0o% conûote toe Þ pasør.
Indlen deugdellrlte be$eÉen ontùrclren dlent F&A de &la¡aüe daanoor Þ contgpren, md¡t de

rrcgdökhelfl bt hersEl nkt ts benut door de dedannL In de dechraüeregeltng 2O1O süaat nog de 
.

otde ñrmulerng daíæam F&A rle deugdelitkhdd van besdrelden dær een deelwaamemtng beùt en
nlet voor 100%.

5. Haraths ln añoel¡n$;lnrtode

In ltet hpport van bqtndtrtgelt ocr de veÊntw@rdlrE trôn de rnanagprnengroepedaraües van de
AFM ov¿r 2fþ8 heÞen w[ ln dborssle geüracht of Þesh¡uÉerc dþ na uitdtenstùedlrp een llodings.
geriode heüben ln dþ gerlode kosHl þnnen decbre¡en. Ze dJn lmmers nht ner in dhn¡t van de

Afùl en æ verËìten æk geen urcrltzaamheden rcer noor de AFM.

De mãnageûÊnEroep meldt ln de t€adie op de eederyenænde DrÍef van de Raad rnn Toekñt dat
betallng van dedaraües ln de droellngsperlode ls vastsdegd in de arbeldsoæFenlonrsùen mn de

bestuurdeæ.

9,2 fanw$hr{dcomprntGndlÞrdrctcnln¡oycrddrten

In dÈ gatallen hebben ut{ geconstateenl dat de æmpany credftsard rekenlngover¿idrÞl (ran de

cornpany ct€dlbard dndþend op numnær 92{4) odùrclcn }let beffi hter de voþade relcntng.
owrdùbn:--

- roþnummer 02. Datum nlcnlrqoverdcht; 2¡þ5-2009

- volgnumrnerO4. Datum ækenlrgoverdchb 2+10-2009

- vdgnururærO5. Dú¡m rdtenlngorrerdchh 2,1-11.2009 .

Op !l aprll 2010 hebbcn w[ ltopleën van de rekaningorezElrÞn ret volgnuruner 02 en fH
ontvargen, nadat de AFM deze heefr opgørnagd b[ de banlc Het rêkentn(¡irì,elzldrt met ræþnunmer

05 hebùen wü op 4 md 2010 ontrnrgen.
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3.3 ToepaedngY¡nelrn¡¡llnt

De mrmen dle rr¡e bü de beElng van de @reslng var de regdlng tnntercn 4n qreßÊnomgr ut
de deda¡atie. en fadllÞtunrcgellng.

3.3.¡ Aanwaþlteld urn do¡Adol¡lka bc¡üoldal

ìlotm

Ultgæen dþ m€t de compsny credltrard 4n ge¿æn worden adrteraf ve¡anhpord op hct dedanaüe

lbrmuller besh¡unleden. Alle pÉn mo€Er metdeugdell$<e besóe6en gestadd usde¡r

(relenlngen, facUæn, bonætfes, l<wltantes, eE.). B[ posür waarb¡ldoor omstandlgheden geen

deugdelule bescñelden kr¡nncn rrvorden olædegd, norden dle omstardigñeden op hêtlbínulþr
bcadfcht.

Venolgens beûst een olþgn-bestuutcE de dedaraüe op aanu@trdd van alle besdteiden en of

de'e de uþavcr adeq¡¡aat sùaven. Als dlt het geval b, lceuÊ hU de @anüe ¡ioed Er tekent væt
akftærd. Naderhand o¡rtroteert F&Â dÊ declaraües dær een deel¡vaarrntnlng op aamverlgheid van

alle besôekten en sÞlt rrast of de gededarcede ulQavat ade$r€at door deze besúeHør rfn
gestaalU.

Mndûrgen
Bü één van de 58 waa¡æmlrym ls de deda¡aüe nlet giestaaË met &ugdellke besd¡eHen. Vor¿en

bedrag nan € 32r{4 (op een dedaratþ van € 801¿1) o¡rlùrdren de besáeiden.

Het ontbeken wn deugdelfila ondellgtggtde bsdnlder¡ bil de dedantÈs ls nfet grestgnaleed dær

een eolþa-bestuursíid en nict diþr éeli Ée^-mederrrieildir fuonäàiiLr worjt op hefr ðechrdbe

fbrmulÞr toegdlüt dat bescheHen srtbrcken. Dat is in dlt goral niet gebeurd. Indþn Ce omstanOç

hedsr goed zfin toegelldrt me¡lten wfl hetontDrÞkenva¡i ¡þutiddüle i¡es¿lél¿e'n'iañ ¿ib'conbrin de

dedaraüer€genqg. i

l,laaraanþldfirg van onæ werløaamheden z[n dcze uþaven als prlvêuþaren aaryøneút dle nog

met het salaß rnoeÞl worden venel¡end.

3,t,2 Vffilþn zrkdüfûeúd ¡Ut¡ryqr
,/

îlo¡m

AlgBmene r€gel ls dat alþ losten die ln rcdd'fkftdd yoor een goede rcwulllng van de besü¡urs. en

dlecþurcsrfr¡ncüe worden gemaaþ door de ARt trorden vergocd. Ufrgõt ên voor lunches en dlnen

mag mndedaærcn ln çvalvanzakelilke besprcldruen.
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De norm geefr geen lnwlllng aan de begdpæn ædelükhet4 goede rreruulllng van de besù¡urs- en

dlrccÞurcnftnCtþ en zaltelfke bespdrlnçn.

Ten aanzlen van de uþaren roor het vers$ekl¡en van ca&aus ls van belang of dlt uit hooffe van de

ft¡ricüe plaat*lndt Als dlt het ganl is, vallen deze lrcten ondér de maa]ddl,be onkoctenrærgoedlng

vmr besü¡usleden.

&vinclrhgen

B[ dde factuæn 5 d" fL"lü¡.f,dd nEt vast Ç s-!dþq aen * hadd van de opgeteterde beedretden:

- een factuur wq eeq dJrFr.-bjnrFnlând yoor ç 112,¡H.; . ..

- €en läcù¡ur van een dl¡cq.bultenhnd voor€ Lp8rl,$¿
- een factuur van een dlner blnnenland voor € 839175.. -. - .

Uft navnag blfkt dat deze u¡Earcn :itn gedaan voor zaketfllre bespreldqgen.

Bü één dedarath b vemeH dat er ulEnræn voor edpåus zljn gedaan. Voor ons is aan de hand van

de declar¿üe nlet mst E sielþn [t ùrdlce hoêdarrlgheld deze cadeaus ziln rærstrekt, Ufr navnag HjK
dat de cadeaus tft hoofüe van de organtsatþ zþ verùekt en ls dechrade van deze uiþaven conbrm

de dedantHegellng.

W[ advbeten u de zakel[kheH van de ulþnven be te lhhbn op de fatturen en d€daråtþs" De enkde

vermeldlltg ìrån het dod van de uBnven (æals $værüeeld dinerk&n IflAR) ls onvokloende om de

zal¡elükhdd van de ulEaven te beoordebn. Ook h€t furdorcþ karakÞr en de dednerærs aan de

bfieenkomst zfln van bdang b[ de beoordellrg. Dþ rfloetelr vastgelegd zf¡n en bt, de hct¡ur of
declaraüe gaßegd $roden.

3,3.3 Ovorlg€ opltrs5n¡nn ult dr ulù¡ovocrdr welrrr¡mhcdcn

¡ Voor ¡tle dedarat¡es, met glÞonderlng van, de tnkooplão¡ren ¡e...¡ätst¡eçls ,*"e f*n An
gesùrurd, ztjn volledlg lrqganrHe declardefomulleren lryedÞnd. Oe lnloopåCuren vuo¡¿gt . .

búandeld afs rcguriiere fachrrcn waarop de lnkæpprædurç ult tu handbælr lnftopen van

Þepasslng4rPþ'p-r'€UÉfes-l!ëõ@¡r'ürJ"Frãffi c6lfr]¡6ñFlã-asñiñtffi -ffi ffi ---
r v6or uitgaven ln vreende valuta zln alle balnþen Jutít ongen*(enc. . . .¡

¡ Alle dedardüË z¡Jn üJd¡g (< 3 maanden) ingêdþrd.

o fÞ declaratþs en factuæn zfn ælcnkundlg ruúst

r Er b een onbnte gddopname met de company øedltcanl getrest. Het opgenqr¡en bedrag was

€ 319,æ (+ C I,n oprannkochn).

¡ Vler lcer hçefr'æn.lld ran'de marEgerrEntg¡oep æfigpkerd âls bu€egtgr¡de¡"D¡tz¡Jn

ùnametdngen ln de ç$ode,voo¡afgaand aan de b.rlef van iþ n¡aA vryr foez¡dlt ç¡ de reactÞ

daarcp r¡an de mnagementsroep.
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ilaaraanþldlng rrån onze deelwaamemlng drn wiJ nagegaan deræn proædure ls i'ær
veqoedlnçn dþ leden van de rnamgErnentEroep kunæn onwãng€n bü eræne optledem. Er ls

ean dútlfln waar ln söt dât vergoedingar ln þirllhpe nþt worten 'æaæcfæenl,Lin tn tæt gelat

er wel een vergoedlq vord.t tÉåld dele aan & Áff r¡emaU moet uolt¡eñ. u¿-pn*¡ãur¿'rræ.

deze betilryan mo&n phåûsdnen ß nog in orrtrrlkkdlnd. Oe AFM heefr gsen tnztdrt tn de
rærgoedlnçn dle orutanæn zo¡den mo€bn rioiU¿ir:'tioewéfafe'opfeAèÉ dóor.de aÉatng'
Commudotie ¡vorden gecoördlneed en gercgbü€erd, wo5ft nlet vastgdegd of aÈ tÉ oñtrangpn

rtegoodlqnn æk zfn ontvarlg€n.

tâ â¡nçF¡rtrdca¡rdeng¿ln¡201O

fldem onze wedclaamhden trebbrn w[ de ùcsdrtkklqB çkr€gen oer het oncept van de

dedaraüeregdlng 2010. Na af,oop van de contoþ hebb€ri rrc de dellnüan versle van de
dedrraüercgdlng 2010 ontrangen. ln het RâppoÉ n¿n bwlndlrEen oær de venntwærdlng van de

managFmenÞmepdedaratles van de AFM oær 2008 hebben w[ enkele adVlezen gegen en over de

declaratlercgdlng. Naar aanleldltg ran de b,rlef rnn de Raa¡l van Toezicht heefr de managenænþræp
op onderdehn wüdglng van de dedaratiercgeltng toegreægd. wü zrtn nageçan of de roþBnde

rdvlezen ln de dedarderegdlng 2010 {n venvertt:

- Bddd metbetretd<lrg ü prlvêuþanen ¡netde@mF nycædl@rd;

- Dulddlfkhe&l tærdlafÞn of pnÉuiþaven met de ompany credficard al dan ntet gesta¿¡d

dlenen Þ worden nretdeugdêlüþ be¡áekþn;
- Duldelflkheld vesöaffen over declaraües ingcdlend tn de alloellngsfdoê na beëtndlgtng

van het dlenshæÉand van beshurhdan;

- Bel€*d met beùek¡dng Et het vemùel{¡en van roorsclrotÞn aan bden ran de

managemenþrc€p"

WJ hebben met beùekHng td dele adviezen geen nlarw bdeld d verdutdel[Ttrgen op deze p¡¡ntsn

ln de dedsratþrcgellng 20l0aangeffir

ffr
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3.5 Alllutüng

W[ wflæn €r nog op dat dtt rapport ufblutÞnd voor u ts besÞrrd en nþt geheel of gedæltelükaan

derden mag woden versErektr zonderolue ulEruklelflke besEnming voor¿f.

WJ veúuuwen emP u hlemee voldoende Þ hebben geinômeerd en zfln graag bereld de lnhoud vån
dit npport ìrÊrdet te lhñÞn.

G
LJd manaoernentæam A¡¡dÈnansgpr

I
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ilm.ganc¡r:n¡cüc AFH

Inzake de proæduæ vær het fnlevercn van de æmpany crcdft card (de pangraaf 3.1, gunt 1) æg-

gen wfl u be de b¿staande præduc rond uldlenstùedlng op rlt punt ult E brelden.

Inzake de autorbatle øn fact¡¡rcn (zle paragnaf 3.1, punt 2) zulhn wlj de geadvlsærde aansftrplng

van de formuledng ln de rcgellrc aanbrençn.

Inzake de bellcñdru van de zakeltÍ<held van uitþorcn (zle pangnaf 3.1, punt 3) zulþn wll de

voorgefülde aanvulling ln de ægdlng opnsnen.

Inzalce de aanwezÍgheld wn deugdel[ke besdelden (zh paragraaf 3.1, putt 4) zullen w[ b[ de voÞ

gende aanpassiqg van de ægBllng de begin 2010 nþwv fngeìroerde pnkülk van cþ lO09bconüole

door F&A vetmelden.

¡tlet betækldng þt de rrolledlgheld van de rekenlngovezldrt€n \ran de company oedltcads (rie pan.

graaf 3.2) merl¡en wfr ç dat w[ afgespoken hebben dat næt onmtddellllke lngang alÞ rekenlngover.

zlôbn bU het bestuurcsecrctarlaat woden bewaard, indusldde overzldrten waarop geen mutaües

venræld dln.Zúra ovenlcht nr. 5 ln ons bezit b, onh,angt u daarvan een alSdtfü Aan de hand

daanran vezoeken wU u Þ bædelen of de bwlndlng ln zfln huldlgÊ vorm moet blflver staan.

W[ æmen het advles over om aßpraken dle vmr de beoordeling van de zaþlükfteld van uþaræn

van belang zljn rr¿st te þggen (deg€/ra¡græf 3.3.¿ laatste allnea),

Inzake de rcrupedlng€tr voor o(Eme opüedens (zie pangnaf 3.3.3.) rneÌþn wü op dðt uvü een

prcædure zulbn oæ{dlen ter rraarborglng van de vdledþheÍd van de orrhnngü van de orereen-

gelornen rcrgoedlrgm voor e,æme optedeno door þden van de managerrcn$rcep. '

Inzake de verweddng van eerdeæ advieizen fn de ægdlng 2010 (zle on,nlgræÍ 3.4) merlcn w[ op dat

w[ geen aanlddlttgzfen þeldd Þ furmuleren vær ttet gaDrulk van de company credltørd voor prlvê

uþawn (daarls dle crcdibar<t niet voor besHnd), dât de bepassir¡ van de regellng ln de zoge-

naarrde añ<odlngryerb@ rechbtrcds voþû utde aÊelGontsacþn van de bestuuder, en datwfi

gem aanleldlng zbn om Þeleld voor voondlohærlenirg Þ formuleæn (dÈ worden aan þden van de

managemen$roep nfet versùelc),
(rt
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Blllrge 1: Opdroôtrrruaedlq¡

h¡sruClrltßr
.lüüúnüürtfirorøt

Arn do VoorzltÞr vrn hct ôcrü¡ur vtn d.

ffiHËti*""'rÞn
loot GSA¡¡¡þrf¡¡¡l

Otlb¡ñ Zl cktohr2oog
Ettrtfl Opdraôûaa'tvsrrúlng ddlntÈreçlng rnrnagq¡ronlgroeg AFlrt

'c¡t?Eg''Ætfrrdfuiwü a¡neñ d0 opdractt uttvocfEn tn overrcn¡t mmln9 mlt w co!¡ aa0o en d€vc¡ü&tr|g gáõgþdG (VcCl.

Orrû*ùll rorü¡l.t¡

ecacnercerJ;
U ñcslt onr vGnocàt cen ondartork ts ycrrt3'tten n!.r da rut¡tr locg6s¡Íevrl dG dodlrttL- Gn lldt¡tütrnft0al¡Íe door do man¡gélrrañtgroclovrr hct
Jr.r 2009. DÊea Drkf lõ tcdocld om dr vioorw.trdcn en de ¿oc-¡rüin e vrn ¿c,!.n on3 yafttfrtt4 ofrdrrdìt !n da ,r.d en bcFerttng vrn onre rilen¡ivcrlcnt¡re
ta àGvo¡üg¡n.

Oørælrt
tfi, tullat dc oDdrrdrs u¡Woanln Cn OYt. de utt¡orilrtñ r¡pûorteËr ln
ovsñÊtnrbrûnlng nct dcrroll rc{cran!üil!.eËtócnd,c, controlc tll oæ4gg
¡bn¡bùten (1i!vCO6 +fOO, bdreónn töt tetvcräarho var orrcálrtonrol
rD.df.le sû'ronhCrtçn mct ùstçlühe bt ñillG ü. lntbrrn Ët'.
Oe o¡¡ú van,rte .hbn¡a. ¡ggrrwe¡ uÊ tc.vor¡cn.w.ç¡trrr¡¡¡nrdcg houó m O4 op
tþ gão.mdt ßr¡ñct€F ,aforrÐü€ gacn rountrtsclntd¿ u¡ ¡rortn toaCafugtc|rll tcvcn¡ gE¡n öcoorffir$oeúsdrt r¡l wonten un€wo:rd. gh on aîdä
lmt¡c..rt d*.r¡.onæ, r?Drortügr €iern rrl(ctñatt mct ùctæl*tr¡ tot ¿r
íAm{rùrtd v.n d!.d!þçî.çrt!4 t¡n:woñþaroülêaU UËe¡¡ rtir¡ ær¡rt w,r.
de Ëæctaô to& door olb ondcr¡odrt ón ¡no¡or,¡¡ ¿lcnonæcrrtonit¡ ao, om¡ndet lt rcrtr¡clÞttdfJtmtúreeçpport .rú.

r¡¡ü.
f¡f¡rbí¡ú?
Ü¡t cxt D.oro.9
Èr¡!il¡or
åSct hllr¡

ühtã¡Ir¡
l¡rHlbr-Ð

alrFl
t

,.f,
I
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ú/c'ütdd'ûh!#',
W, 3lln lt¡et o orrcrÊcrieelonËl d! yolgÊn¡tc mdc¡¡mhe¡lsn te vüüôþî:
r lrrt ûaoOrdclan vrn oFGt añ bcttrtñ vüt prÉdul!¡ dL dc n¡larlng úü dg

dcdúttLr Gñ lbdllt lÞnrteGll¡¡' ç¡rùollcn;
. t¡t door mlddct vrn ¡cn uÉtrËüráó. óedmañünlng torbgl v.n úe rrrldno

yar d.D D'leduË !$ ûþbb toaD¡úÊ¡n¡ van de rlêdrraüa- Gn
lädlftcl'len€gcltú.

StPttotþtp
De ulü¡qnûen vrñ omê üarlcrlrîHcÍ arlhn r[ rrpportcrEn ln da uorñ vr¡t
ccî Êprort vü (lblüllü|¡l) !€clfltlngcn Olt nDDqt lB Drftt Ht T0or do nt¡l y¡n
tocdclrt ür dc rrsragr¡ngrtgrlap rD ltct raFort (d dcl!ñ .t¡rñ¡ll) mse ronóer
o'!e ultdruÌlalf&e ¡Êedrnì'ltftrg voonl nLt ran ddrter ü lrdrüdrlng rorden
gccætrl.

tþ,þt rluí,
On¡ lþr@rülu¡n b gcùrtaürt 0e æ t¡rd¡ùedcdtDg yln orlt têãD, tnd¡¡¡hf tg
mdren Ìortcn. Oe ladMduelc uutt¡rleuln /!ì ln oycrcenr.er¡mll'3 ¡nlt da m!¡G
vlD eeññlr¡oolúr0jth8ld dl dateæbteefvúng en bclçæmheldyr¡ dl der
ærl¡ledCn æ ßlì¡nEffe t.ftvcn drn ln Oúat€en trrÍmftg mat ú! n.n¡ütldlttg
o¡rrlËtdrtrrflrGn ¡(þ9. GC'| gloû¡ê rdrstürlg drr dè lÍ ælßnlrE tr ùænæh
b€drrlrn L ¡tE ô¡tsgt opçnoñan, Er nl ¡CrcrlC {'orúcn op Ddû¡büoàc¡¡, 8U

0fûÈ duÍdno v!ñ d! ln alc orlbfb tEnocrild! .¡rût ¿d tlr¡ile contact roñtañ

Oleagffiìlt9
wn dc conù,olc onrc med!ËtrLo?t flunnqt

bó¡chllLñ ovef ecr rerlrulrn!. rnovtfie f¡dtlEltrn dib rooû¡tdflt(
of nu¡ttt atn orn dc opdrdlt uF Þ w.Érl.

let 
'/olæl¡|o€ht u no¡ vrrgEn ôc!ùarì, lat lalt ú drD nl.t Gofiþút fllaf ttll, o, te nemcn Ab u

rldr ln da¡r ùrlcf lr¡nl vlndan, vcrzodrrn Ílt u, tcr üet l¡dolne drt dcr€ kld c¡n
cotr€är üccriæt h uü
cmËmFlrsF vtñ fl€t Ùrl€f

ovlnranhrôm¡n, lrat lUgårûcgd€ ktc{h
ús fundt¡kan¡ng te Ëtñ¡marl¡n.

Hoogrdilrnrt,

voof namcn¡ dê Voorr¡tar vðñ ñrl 8e8luùt van dC S¡lôülle
llühí,

dûr,n

5b
Illaür.

BBlgen:
. Êldrctcp.tr.cht
¡ ARì/ODI-ZODE
r fwccdg €tomplrar r,'ôn drze brl¡f
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Eltleg€2: ToeûpmÞr
Onderstaand z[n de door ons gdranEelde wæfgegElæn:

1ocfi¡nt f Declrreü¡ Fr¡ü¡¡r
voorvolþdþ

vandeclaraües zelîde koctn debetaaHe dleulþaæn

{
3, ühde ucgnde wlüa Jutst omsel¡end? {.

dabmsuripcl dàt de liÈdewþilter yan

4. B de (ln prlndpê
ïtaand waaññ'.de'

Itethä vanaftiår de
zes weltgt.'

Dlt ls r¡¿st b stdlen aan hct
uiþarcn dle met de eompany

'r'

gestañdærdeuþaven

6, Zllnde geded¡æéde ulþåven cçbrm hef nonhefiEde u!þarcn
.gl lSldÍb¡nfddelen (sercubn kÉün en rírimbedraænì?

¿*

7, Is de dedanüe van de besü¡urdede¡ of dtlecþulgr geaubrfteeñl-
dær een coil€ga-b€strrun[d of cdhgrdlrcêur?
O¡auñeumdþnsÞn.en lease n¡n auüo's: IþljafrvezlgheÇ

8. Is de dedadé óækend dôof.een qedeUrciter.roir.f8rhf
fÞ paiaaf geell vúEg..dat de dedar¿üe.behardeH ts ovenenkonrsùq
de wedcwíze zoab besdrreven ln de dedaratþrccet[ro. '

g€enultùetaab? h€tm.b.v. banlaßdirfü(sÞl Erì/ast). mogen
op hetjubte.10. !s het

11. Zfln de gedane dedaraües ln het gmotboek onôm de
onderilgsende dedS!"üEÞnmdieæn?

De beærdeelde ddanüe noldt ln afrvfHng van boiænstaarde toeúpunÞn aF confqm de

@ardercgellng aangemerlft als er spnke ls rran de voþende Cùde¡
- De dcchraüé rvoden vaâk pæ na de vttlue wedrdno vgrge.no 9q q T+no mTtrF utþaæ ts

gedaan, onh/ängen. Qpor de srclÞ perlode ds,lrdüng (vfltle weddaþ nÍeuwe maand) ts h.et ntet

I Voor æver het uilEpven beüeft dþ genæmd dJ¡.tn de @br*teregè1h9.

mer mogelUk om de ufEav€ op dEJutsÞ perlode Þ boelten,

Declantles dle na de peíode van 6 welcn zfn lngedÞd ¡naar dle nog wel bln¡æn de perbde van

dlþ maatÉen rallen zfln als'onfbrm rte decbratiercgellng'aarE€rnÊrlrt Declaraües dþ de
perlodevan dilemaanden oærsdrrflden, de mardmumtermfln, zfln hÞrbfl abintetconform
DedaraüÈ en facllþlElrêgelhg besüru/ aangenredû

t4oúto er kas@names plaatwlnden met de company cæditørd en deze zfln ten beñocvc van

h€t be¡alen van Êen h¡d of andeæ zdcülc uþawn, &n woden deze alsnog ab toúorm
Deúraüe- en lbcllblbnrËgellng besü¡u¡' beoordcdd.
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Modilen er prlvÉ ulþnwn pl¡atwlden mct de emprny cædlÞrd dan woden deze bï æn
lahle orecde door bfrurbeeE salaÈlnhordirng of verælenlqg, abmg abbnfom &
dedantfengcllng' ùeoordeeld.
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Bltl¡gr 3: Clfünnatrrlrel ús.flrlrüGt ¡n qnrigo lbcü¡ran
Slnds 2009 houdt de afdellng gcen speclicatþovenlôt van de lngedterde dedaraües van de
managemerfirc€p meer bü. De RAD ls h¡erovêr geftúbrmeerd. Om bdr ¡rizlót Þ gwar in de
omvang rnn dc ondezocltÞ declantles in de klüsche deduËamem¡ng ls de volgende tabel
opgstêld:

I P¡bté uþaæn / doorùerek¿nlng verkeemorreüedlrB

ftolentadôauñÞus

Farkeedrosùen

rloblovemacfi tingen, ontöþn
en dlnc¡s

dnnþes, snads, mlnlbars
en @ngr€ssen

ør-{fdsürlfun
en Eþcommun¡catleapparabur

auühuur/ benzlne
speech

Drulsucrk
vetgpedlng
ter t€presentatie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

r,9s7
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I

l$¡te tl¡ TodLñüng bcoodrllag

In deze b¡Jhæ is per hooËsürk of ær pangraaf ean bellúrting gpgeven biJ de dedantÞs dle wg als

nlet on6¡m de dedaratleregellng Þbcn aangernerkt

Srnc¡notüng

A¡nwodghrld vrn dcugdel$¡c bcdlcldrn
B[ éen van de 58 ¡vaarnemlngen b de declaratle nlet vollcdþ gestaafd óor de aanuæzþheld van

deugdetilte besôeren. tn &al gaat het om een bedrag vatiå 32,4.

ùcrlgpop¡ncl5ngen
De voberde o¡ùnfing heefÈ.beùekkltE op een poÉt dþ nht tn de deehpaanerrlq zaç maar de

bgengestelde transacüe ls wn een post ult de deehrvaamanrlng:

Eordrúlng ldn¡ Poqil¡¡l v¡n bfrd brdng úan
¡lhsr¡rnsnhnen

Conforn Ha¡atÞ en l'aclllEltenr€gel[rg
bcsü¡ur

€ 16,{.0f9r78 99,98 %

Nlet onfbrm Dedanüe' en
fadllElÞnrcgellng bcstuur

e32,++ 0,02 %

Totsal € 164.052.2¿ 1æ%

ladrr¡ Se¡rrromlro ldr¡rdc ôndutlnftn
e32,â I

-

Declrrtie ìnn hælkGEn ìran ln tlbl
€801,21metdgeí ædl&üd bctrdd. '

Emnen ontörelcen van 2 uþarrn: € 2E,6{ +
€ 3180.
!l.a.v. onæ wcrlq¡amlærþn zltn (Þe
uiuilæn als ptlvêuþrven aar¡emerÌt, dle
rãrúhnd rnæbñ mrden meù het celedc-

at2-,.

¡¡dne W¡mrnfrr¡ l¡drln& OmÍñltþln¡
€ 3t9,G) t7 F.b€en co0t¡nte Seldopßame mü de

ønpany c¡ediÞrd ssi"e$ dærde heer
II nEr oggE rom€n corag trãs
€ 3f9,$'(+ € 8,7 opamdoebn). llet
bcdr¡¡ b verel¡erid met de AFM.
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