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rüob-veizoek RTL Nieuws inzake

verantwoording bestuursdeclaraties AFM

GeachtefJ,

Onder verwdzing naar de besluiten van de AFM van 8 juni 20 I 0 en 6 juli 2010 alsmede uw e-mailbericht van 7
juli 2010 g€richt aan 

- 

bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

In navolging van u\il verzoek om informatie op l0 mei 2010 als nader aangeduid in bovengenoerrde besluiten van
de AFM, verzoel¡t u bij uw e-mail van 7 juli 20 I 0 de AFM om verstrekking van kopietn van sen brief van de raad
van toezicht aan de managernentgroep van de AFM van 12 september 2009. Tevens veøoeh u de AFM om RTL
Nieuws kopieilr te vershelJ<en van eventuele andere brieven van de raad van toezicht aan het bestuur enlofde
managementgroep van de AFM alsmede kopieën van eventuele andere correspondentie tussen de raad van toezicht
e'n het bestuur dan wel de managerne,ntgro€p van de AFM in de periode 2004 tat en met 2009, waarin gesproken
wordt over bestuursdeclaraties.

In antwoord op uw bovengenoemde e-mail verstrekt de AFM RTL Nieuws hi€rbij - in aanvulling op de
documenten die de AFM reeds bij haar bovengenoemde besluiten aan RTL Nieuws heeft verstrekt - de
geanonimiseerde versie van de volgende twee brieven:

a Brief van aanlD
d.d,.12 september 2009; en

a Brief van r aa"i ilD
d.d. l8 nove,mber 2009

Aan de hierboven gøroernde informatie voegen wij tevens nog een aßchrift toe van de Declaratie - en
faciliteitenregeling bestuur en di¡ecteuren zoals deze per I juli 2010 geldt alsmede de mailwisseling hierover
tussen de menagementgroep en de leden van de Rerruneratie - en benoerringscommissie van de Raad van
Toezicht. Met deze (wijzigingen in de) regeling wordt tevens uitvoering gegeven aan de adviezen van de
Rijksauditdienst.

Stichting Auloriteit Financiêle Ma¡ktcn
Ibmcr van lfuopha¡del Amste¡da¡q n¡.41207759r-

Bczoekadrcs Vijzelgracht 50

Posrbus I 1723 . l00I GS Amst€rdåm
Telcfoon 020 - 797 20 00 . Fax 020 - ?97 38 00 . www.afu.nl
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Mocht u nog vragen en/of oprnerkingen hebbe,n, dan laut u contact opriemen met Flore Kraaijevetd op
telefoonnummer +3120 797 2126.

Hoogachtend,

Marhen
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Autorlteft Flnanclële M¡d¡æn

8etnft: verantwoordry dedareües v¡n de m.nlpm€nqfocp 2ülS
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-
llarr arnlcHlry ven hct op venoch v¡n d: Rr/I door de enrternc .oooument ultscbr¡drte rupor. v¡n
Sftdl ãE) brc4 lk hct rol¡ende onderþr¡w ænd¡drt De eccoutant condu¿eert dat "de' 

'

dedaratleregellB owr het aþmeør woldt nag:leclü.' H¡J constatêert de wlgonù .n ûU,u.n,

(

o Â¡¡lorlrüc het bvlf keervooEetomen d¡tccn hrtethot¡der¿elf wo¡aæordtelenù Dst
hoort nooltægcbeurcn

o Bl, Erbìek van een besun¡der dþnen wl¡ v¡st È lq¡en wasrun al dan ¡úet tot eenno¡h¡to¡ sodt bsbÈn. Verder lülü het r*¡ d¡t narst hct doorbêtaten uan salads,
premle socbþ Uoordenlu:n æn¡loen, Gtc. ü leen rcden lc dc ompûry car, een cædlt
c¡r4 tdcfoon c.d. ter besdrf,ddq tc bltJæn sûelhn. Bf een votçøe æ¡iænia¿ nroeæi tt.
dt uoor¡f eendts vasdqrsn of de rqef,r¡ nu ln het aþnrcen aanpescen. Zo l¡ aryoor €
¡068,Al ¡eteleilbneerd ln ean eltocllrç¡pcrlode op køEn ven de AFttl.r De ¡ccot¡ntrnt YeEtatt ondcr rnohnnrrÊü 'blrkoûnendc olusnsGlde Ërdcn ten tEor dê
wertnemcr dle boænop het ¡abrl¡ l¡oæn.' Ve¡oedqen voor æn ¿lerrte r¡¡n de AFMgenrrlce losæn rlfn geen emohrnenÞn. tk dccl de opnatüqo Er wordt Hf de amvrea noclr bu de dod¡r¡tþ ueri¡ûttvoordl¡ fiele¡d ow de
'zale[[ûeld'rnn lunclres, dner, deelnar,nG¡an rfürbs€n4cpro3nmm¡|s,€tc. Datnroet
ml gebruren en b oolr ln ganl ven vøtrornc{fktreU zecr ¡frC mælUlc¡ ln te wd ¡rvrlhn ontbrcl¡en detÉclüb bc¡ûGlden v¡n utE¡ven en r¡ordt oot nlet
oe¡dlÓt re.totn dþ bcsd¡elden er nleÌ r[n. n ¡tc¡ uær ¿¡t op dtt pnrrl een rero tdenmc
bdêH uþrdt lcreerd dat door de afdcfl¡ FtA çhenûrad iþrdt Dus of er rlþ
besdæHen of er &onrt een uerßrrlr¡ waarorn nlet H€t bgt¡cfre ggs3¡s ln zma xet nJn
mc nuts on rbm¡ een sdrrlñdure wrHarùg te yfa¡pn uoor dcze poccn

De afuflHrycn dle ¡woñdrn zlln krmncn en dþ¡æn vatrolpen æ woden. Grarne fo¡¡w ærcædgaaaldrdrthleruoor.

MetYdendelllfte3roeû,

xxxxxlxxxxxxxxxxxx

I
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18 novembã2009
I f**roor*r*'"r**
I va¡¡ 2

gcst¡

ln jc bricf vrn 12 scptcmbcr jl. in zalc dc wrantwoording va¡ doclanties var dc mrn¡gemcn¡gfocp 200E rrroeg jc
miþ pcrsoonlíjkc aardaclrt voorcen vijfral puntcn.-
Naar aanleiding daûrv8n bcrioht ik je als votgf

a

Aulodsat¡a lnderd¡¡d is ha vijfmeal voorgelomen dd een budgsrhordcr zGtfgttckcr¡d hscfi voor
akkoord roor bctelilrg van een ftctuur voor ee¡¡ worlcnzclf gãroficn vooniãing lmeost ,l¡g¡"rarl
lve húba afgesprokar djt nia mccr ûc doen, en dir in ac regãing re orpi¡"í.*;:ö;;;;ï;;=
g-ecnvandc gcconsraæcrdegaältcil beulingcnpwcrt"oõroo-ørniffiJii in ,¡¡jä"rilffi;;
&ch¡¡tic- en faril ibitanegel ing.
Aftoelingsperiodc. De a¡ùcidscont¡sts¡ van dc huirlþtesh¡uden o¡tdc¡schefuþn nauwkcwig de
wrohillendc sitr¡¡des va¡¡ betindighg van hc dic'nsfuand en Oe daerb-ij b*o*n¿o icrolË. 

-fiü 
¿jnha ccns d¡t dc tcden¡n voor lgjscrirU dan rvel tocsu¡n on bfumcn dc aflåilingr"rrí; ;iË.d; ;a¡¡lv¡¡rdcn bij can ondcr roczicht.sh¡nde-insGlling.pr pval scluifrelijk bctrorãn tu *oø"o.rurgcþú.

slclke precies dc voorzieningcn zijn_die-doodopar iä de-a0roclingspcio¿., i¡g 
""t 

t¡¡ ons inziñ 
--

ondubbelzinnig rrast in dc huidþ aröcidsovcrccnkq¡rrcn Op dli-pimr 
"r,"frí¡¡¡¡¡ 

*¡j i;'|;i¡ü;*
mcning ma dc æcount¡nr d-oor-3n-a'delc hrcrpætrtic vrn d* uþp "cnroiumer¡ten .
Emolmrcntcn. Hct is uildn¡l¡kelijk de bedocling gewocgt oÍt ma tra boø¿.,c¡nolunentcn', a[e
secund¡in arbeidwoon¡raa¡den arn lc duidct, ør nl4 ?rnls &**,nttrnt f"n*lijk verondcrsclt
ibtjmqf qglSlH9 vc¡d¡cßlen \¡an de werlocmerdiebovanop ú sau¡ls ko¡ncn'. oirwordroo*
duidclíjk door dc in dc a¡beidsco¡rn¡cæn rcorl¡omc¡dc dn 'saluis'cn .-ol*n*t n arltcn, ma
uitzondqing va¡r het ær beschikking sætlen v¡n a¡úo mct cìar¡tfcui *on¿- ¿-rta.¡¿ gcj,rrn rdc Oopaiodc!'. Een au¡o ma ch¡ufrcur is evident gcen salarq rnss, u¡Êt i- 

"r, 
ô orotum.nrfr!ãåãì-in

dc lijst van sccundairc ¡rùcidsvoorw¡arden dic dcd u¡tnaah va¡¡ ¿c u¡c¡¿¡-àmracten ur¡¡ ;ftrr;;
ryqnunmt licmn wijzen 0vøigsry zÍe ik gcen rantciding ør de contarr¡eel 

".sga.s¿;;m;i;;;ntijdaæ dc aflcoclingrpaiodc tc hqzÅen.

a

|:J
ul

I

F
H

I

r\,
o
P
ç

Stidrtilr¡ Auncild¡ Fi¡¡¡rit{c lrlr¡tu¡
¡(õlrvü tood¡¡dd An¡¡¡rdrr} r. 4lZO7rS9
l&mt*vodrrebdé ü)

Bøoctrùrr Vijd¡ncùr50
PoctDr¡¡ tl7l3 . t00l GS An¡¡rdm
Tcl¡frm 0:10. ?9? Z) 00. Fu tãt -?}7 tt ([, sw.û¡t



ilFM

Dank voorJe aandasht voor dezc m¡æria

Dm¡û l8 novcmbcr2OO9

Orblnal¡ f,.*"**r**o**o
P$m 2vm2

ME vrimdolijkcgmet,
Namens dc manrgcnrcdlocp,

Autor¡te¡tF¡rt¡|E Elú€n

xxxxtÌxþuxxxxxxD(xxxxxJ(xx.x,xxlxxxx¡x

I Zthcliikhctð vcrentwoorde¡r. Dc bcstaa¡¡dc rcgcti4 ncrptioh tc octicffing rnn dc zakelijthoirl van
lu¡tchc¡ at dlncrs (in príncþ door vcnnclding qn tryt q!æl$clrsp). Wil arllcn toczjar Oa Aic toetictrrtng
qorEGq!ü¡l uordt çgcvm. Voc dccl¡n¡¡la a¡¡r uûtwissclingsprogranrüa s arlhn wü dic vcrpliclrting in
dc ccrstl¡omendc rctudisaing van dc ægcling rnsrleggcrl cü drarop vooruítbpard ôie nu rccd¡ sccds rc
gtfrnft.
Darydclijkc bcsc,hcidcn. lk hcb rncl de bcatur¡rdcrs en dLcctcrm afrøprolrcn dar zij tocziÊn op hst
bcschiktaa zijl van {ugdclijkc bæctrklen, ør hcb tcvans PC&F, tcam f¿n gcyrssgd on d¡¡ûop (nct
zo¡l¡ bü dc andcrt rrodcrvcdcn gæchicdt) con t(Xrgó conûolc toc te passctl ar t¡ olrUcfør wr' '
darydclijkc bcschcida¡, de declantic d¡¡rvoor (na dc mogelük{rcid ran ncr¡æt o ftctbcn geboder) te
conigcrcn
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Declaratie- en faciliteiten¡egeling bestuur en

di¡ecte¡¡¡en per I juli 2010
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Pagina
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(1) NLETDTNG

LL Doel en uiteaneq unten declaratie- en faciliteit€nregeline besh¡urders en directeuren

MEt de declaratie- en faciliteitenregeling bestuurders en directeuen wordt beoogd een duidelijk kader vast te
leggen voor de door bestuursleden en di¡ecteuren te declareren kosþn en aan hen toe te ken¡en faciliteiten. Een
deel van de in deze regeling opgenomen normen is ook in het kader van de arbeidsovereenkomsten met de
betrokken bestuurders geregeld en is hier voor de overzichtelijkheid in geihtegreerd; het gaat daarbij veelal om
nonnen voor voorzieoingen die mede beoordeeld moeten wordeir als secundai¡e a¡beidsvoorwaarden, en niet of
niet alleen op hun doelmatigheid in het perspectief van de besn¡ursfunctievennrlling.
Algemene regel is dat alle kosten die in re.delijlùeid voor een goede verrnrlling van de bèstr¡urs- en
directeurenfirnctie worden gemaakt, door de AFM worden vergoed.
Daar waa¡ deze regeling een eigen beoordeling van de betrol&en beshrurder of directeur waagt ûer bcpaling van de
maatvoering van te declareren kosten (waaronder daar waar geen grcnsbedragen of andersoortige maxima zijn
vermeld), geldt als algemene norm dat de bestuurders en di¡ecteuren gehouden zijn met middelen van de AFM om
te gaan als een goed huisvader.

1.2 Leeswiizer

In de volgende hoofilsh¡kkei¡ worden de volgende onderwerpen behandeld:
r Werkingssfeer en ingangsdatum regeling (hoofdstuk 2);
¡ Normenlcader uitgaven en bedrijfsmiddelen (hoofdsfuk 3) en
¡ Declareren enverantwoorden vanuitgaven(hoofdstuk4).

(2) TYERKTNGSFEER EN INGAr{GSDATUM REGELING

Dezc regeling is van toepassing op alle bestuursleden en di¡ecteuren van de AFM. Waa¡ in het navolgende wordt
geschreven "bestuursleden" dient steeds gelezen te worden dat de regel tevens betekking heeft op directeuren,
tenzij expliciet is aangegwen dat voor de di¡ecteuren een afrr"ijkende regeling geldt.

Deze regeling is van toepassing op:
. UitgaveNr die bestuursleden verrichten in uitoefening van hun functie en die zij achtcraf declarereir;
r Uitgaven die door bestuursleden met een daarvoor bestemde door de AFM ter beschilking gestelde

creditcard wo¡de,n gedaan;
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a De ter beschikkingstelling van enige specifieke middelen door de AFM aan bestuunleden en het gebnrik
daarvan.

De in deze regeling geiroemde notmen zijn eveneens van toepassing indien de desbetreffende uitgaven op basis
van een faotuur direct aan de AFM in rekening worden gebracht.

Deze regeling h€edt in werking per I juli 2010 en blijft van kracht tot deze door een andere declaratieregeling is
vervangqr. Deze regeling vervangt de voorgaande regeling van I januari 2010.

(3) NORMEI\KADER TIITGAVEN EN BEDRIJFSMIDDELEN

3.1 Dienstreizen alqemeen en koste[ verplaatsine met de auûo

Dienstreis algemeen

Een diçnstreis wordt gedefinieerd als e.en reis die in het kader van het uitoefenen van de werkzaamheden als
besturuder van de AFM wordt gemaakt. Tot het kader van het uitoefenen van werkzaamheden als bestuu¡der
behoo¡t ook de deelname ¿¡an evenementen van sociale en maatschappelijke aard die ondersteunend z[in aan het
functioneren als bestur¡¡der. Ook het volgen van cr¡rsr¡ssen en opleidingen alsmede het bezoeken va¡r cotrgressen
en semina¡s wordt als uitoefenen van werkzaamheden beschouwd, Ten slotte wordt ook het woon-werkverkee¡
van bestuurders als diensteis a"ngemerh. Voor directeuren wordt het woon-werkr¡e¡keer niet als diensteis
aangemerkt.

Indien partrers meereizen bij dienstreizen doo¡ bestuursleden worden de hielbij gemaakte exba kosten niet
vergoed. Hierop wordt een uitzondering gemaak als de partner nadrul*elijk is uitgenodigd en/of wanneer
aanwezigheid noodzakelijk is voor een adequate (re)presentatie van de AFM. Karakter en programma van het
bezoek alsmede reciprociteit kunnen bij deze añveging worden betrokken. Het toçasse,!ì van deze uitzondering in
conçrete gevallen vergt een expliciet bestuursbesluit.

Auto's
Aan de bestuurder wo¡dt doo¡ de AFM een auto ùer beschil&.ing gesteld waarover hij vrij kan beschikken voor
zowel zakelijke als privé-doeleinden. Alle kosten van deze auto's sn het gebruik daarvan komen voor rekening
van de AFM, behalve verkeersboetes.

De mærimale aanschaþrijs van een dienstauto inclusief eventuele accessoi¡es bedraagt € 75000 þrijspeil 2002).
Dit bedmg is inclusief BTW en BPM en wordt jaadijks verhoogd met het prijsindexcijfer voor nieuwe auto's¡ van
het Centraal Bureau voor Statistiek. Voor di¡ecteuren bedraagt de maximale aanschaþrijs S0% van dit bedrag.
Uitgangspunt is dat een dienstauto wordt vervangen na een gebruiksduur van 48 maanden of bij het bereike,n van
ee¡r kilometerstand van 150.000 km.

Chauffeursdiensten

I Deze informdie is te vinden op www.cbs.nl. prijsindexcijfer duurzame consumptiegoederen, categorie 0?l I l, aankoop
nieuwe auto's
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Voor dienstreizenper auto mag de besh¡urder een beroep doen op de dienstei¡ van een door de AFM te betalen

chauffeur.

De besh¡urder mag naar het redelijke tevens gebruiloaken van de diensten van een door de AFM te betalen

chauffeur voor het aandoen van privé-bestemmingen indien die aansluiten aan diensteþen (bezoek dokùer; kleine

omweg voor privé-boodschap e.d.) of het vervoer op die wijze in het belang is van de AFM (benutting reistijd

voor bestuurswerkzaamheden).

3.2 Overiee verplaatshcskosten in verband met di€nsheizen len woon-werkverke€r van directeuren)

Apenbaar ventoer

De kosten van dienstreizen per openbaar vervoer (desgewenst l" klas; inclusief HSL) wordeir door de AFM (op

declaratie) vergoed. De kosten van het woon-wcrlcverkeer van directeuren per openbaar vervoer (desgewenst l"
klas; inclusief HSL) worden door de AFM vergoed.

Taxilras ten, þ oien taxichøufieurs

De kosten van taxi's mag men declareren. Aan taxichauffeurs gegeven fooien mag men declareren.

Wiegticlcets

Ingeval dat een buitenlandse dienstreis par vlieghrig wordt gerraakt, vliegen besh¡ursleden op kosten van de AFM

bij intercontinentale vluchten desgcwenst inprincipe business class. Bij bestemmingen binnen Europa wordt in
principe economy (plus) class gevlogen. Eventueel verdiende 'frequent flyer' punten mag de bestuurder zelf

behouden.

3.3 Verbliifskosten dienstreizen. uitgaven voor eten en drinke!

(Hotel) overnøchtingen en ontbii ten

Als een dienstreis een ovemachting noodzakelük maakq mag meNr de uitgaven van ftotel)overnachtingen en

ontbijten declareren. De vergoeding van de kosten van verblijf in het buitenlaud wordt beperkt tot de dagen van

verblijf in hct buitenland die voor het zakelijke doel van de dienstreis redelijkerwijs noodzakel[ik zijn.

Lunches en diners

Uitgaven voor lunches en diners mag mcn declareren indien deze zijn gemaakt tijdens een diensûeis eir in geval

vau zakelijke besprekingen. Op het declaratieformulier of op de factr¡ur dient het zakelijke c.q. functionele

karakter van dc bespreking te worde,n toegelicht. Op het declaratieformulicr of op de fach¡ur dient tevens

aîngeg€ven te worden met wie de maaltijd is genoten In geval de noodzakelijke vertrouwelijlteid vennelding

van dit gegeven ongewenst maakt, vermeldt de bestuurder dit op het declaratieformulier en laat hij vermelding van

de personen waar het om gaat achterwege.

Diners "overwerk"
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Diners in geval het gebruikelijke dinertijdstip voorafgegaan en gevolgd wordt door werkzaamheden voor de AFM,
komen voor vergoeding in aanmerking.

Fooien hotels, restauranß, lunchgelegenheden

In hotels, restar¡rants en lunchgelegenheden gegeven fooien mag men declareren.

Teleþon-, fax- en internetgebruik bíj dienstreizen
Uitgaven voor telefoon-, fær- en internetgebruik tijdens dienstreizen mag de bestuurder declareren.

Drankj es, snaclcs, miníbars, overìge uilgaven
Uitgaven voor tussen maaldjden genotelr drankjes en snacks en de kosten van minibars in hotels rneg men
declareren indien deze zijn gemaakt tijdens dienstreizen of ingeval van zakelijke besprekingen met derden.
Bijkomende uitgavea waaronder uitgaven voor zakelijke media mag men declareren indien deze zün gemaakt
tiidens dienstreizen. Uitgaven voorniet-zakelijke media en voor ontspanning zijn van vergoeding uitgesloten.

Catering in het l@nroor van de AFM
Bestuurders kunnen vau de cateringvoorzie,ning voor broodjeslunch, koffie, thee e.d. gebruik maken zonder dat
daarvoor kosten bij hen in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt de gebruikelijke fiscale bijteUing toegepast.

3.4 Overige voor declaratie in aanmerking komende kosten çn ter beschildcine Le stellen bedrijßmiddelen

Sudiekosten

Uitgaven voor studies en opleidingen komen voor vergoeding in aanmerking.

Seminars en congressen

Uitgaven voor seminars en congressen komen voor vergoeding in eanmerking.

Toelichting van de zakelükùeid van deelname aan studiereizen en uitwisselingsprogramma's geschiedt door
vermelding van doel en overige deelnemers bij de declaratie of op de factuur.

Vaúileratuu¡ en -tij ds chrifi en, en b anten

Uitgaven voor vakliteratuur en -tijdscbriften en voor specifiek voor de ñ¡nctie benodigde kranæn komen voor
vergoeding in aannerking.
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Li dma a ts c lwp v akor ganß ati e

Uitgaven voor het lidmaatsohap van een vakorganisatie die verband houdt met de uitgeoefende werkzaan¡heden

komen voor vergoeding in aanmerking.

Computer- en telecommunicatieapparatuur

De AFM stelt bestuurders computerapparatuur, de daañij behorcnde randapparatuur þrinters en dergelijke) en

telecommunicatieapparahrur (telefoons en faxen) ter b€schiliking voor het thuis verrichteir van werkzaamheden.

Deze apparahrurpast biûrcn het beleid dat de afdeling Informatisering hanteert ten aan"ie,n van de aanschaf en

beheer van dergelijke apparatuur.

Teleþonkosten

De AFM stelt besh¡urders een mobiele telefoon en e€n blackberry ter beschikking waarvan de kosten, inolusief de

kosten van het gebruiþ volledig voor rekening van de AFM komen. De AIM vergodt 50% van de totale kosten

van de privé-aansluiting op het vaste telefoonnet.

Ko s ten van ìntern eta ans luiting
Voor het thuis verrichten van werkzaamheden vergoedt de AFM 100% van de kosten van de privé-
internetaansluiting van bestuurders.

3. 5 Vaste onkostenvergoeditre

Bestr¡u¡sle.den ontvangen een belaste maandelijkse onkostenvergoeding voor de kosten van voonieningen die voor

eigen rekening van de bestuurders komen en door hen mede worden aangewend te¡r behoeve van de vervulling van
hun functie. Deze bedraagt € 5 I 5, I I (voorzitter van het bestuur) en € 4 12,80 (lid van het bestuur) (niveau 2007)

Het bedrag van de maandelijkse vergoeding voor dc vootzitter van het beshrur is gelijk aan de voor
staatssecretarissen gelde,nde vergoeding, en wordt overeenkomstig die vergoeding aangepast. De vergoeding voor
de overige bestuursleden is daarvan afgeleid en bedraag 80% van die voor de bestuursvootzitter.

De uit de vaste onkostenvergoeding betaalde uitgaven hoeven niet met bew[jsshrl&en te worden ondertouwd"

De volgende uitgaven dienen uit de belaste onkostenvergoeding te worden betaald (en komen de¡balve niet voor

separate vergoeding op declaratie in aanmerking):
r Uitgaven ten behoeve van cadeaus verstekt uit hooftle van de functie (in- en extem);
. Het aanbieden van koffie, thee, lunch, diner en dergelijke aan èen (zakelijke) relatie op het woonadres;
o Kleine onkosten (bijvoorbeeld speciûek gew€nste (kantoor)artikelen, zoals pennen, papier en agenda's

die niet standaard door de AFM worden aangeboden) en het maken van kopieën en het verzenden van

post.

r Zakelijke giften die het beüeffende bestuwslid als zodanig doet en niet als privé-persoon zou hebben

gedaan;

¡ Rcpresentatieve aanpassingen aan het woonhuis;
o Persoonhjkeverzorging enkleding.
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(4) DECLAREREN EN VERA¡TTIVOORDEN VAr\r UITGAVEN

I/erantwoorden van uitgaven met compqny creditcard, declaratie van zelf betaalde kosten
Uitgaven voor de in hoofdstr¡k 3 behandelde voorzieningen worden bij voorkeur geda,n via betaling door de AFM
op een aan de AFM gerichte factuur.
Uitgaven die met de company creditcard zijn gedaan worden achúeraf verantwoord op het declaratieformulier
bestuursleden. Vergoeding van voorgeschoten uitgaven is allecn mogelijk bij gebruik van dit declaratieformulier.
Men staaft alle posten op het declaratieformulier met deugdelijke bescheiden (rekeningen, facfirren, bonnefes,
lsilitanties etc.). Bij post€n waarbij door omstandigheden geen deugdelijk bescheid kan worden overlegd, worde,n
die omstandigheden op het formulier toegelicht. Men rn¡lt het declaratieformulier volledig, juist en duidelijk
leesba¿r in. Waar relevant wordt dc in hoofdstuk 3 als vereiste gestclde aanwllende informatie verschaft.
De company creditca¡d wordt niet gebruikt voor het opnemen van contant geld.

Ondertelcenen vøn het declaratieþrmulier
Het beteffende bestuurslid ondertekent het declaratieformulier waarmee hij verklaart dat

. De declaratie- en faciliteitpnregeling naar de lettcr en naar de geest is nageleefd;
r Het declaratieformulier naar waarheid is ingevuld.

Goedlrcuring van de declqrøties

Alle declaraties behoeven, naast ondertekening door het declarerende bestuurslid, goedkeuring door een collega-
bestuurslid. Voordat deze tot goedkeuring en onde¡tekening overgaat, beoordeelt deze de declaratie op de
onderstaandc punten:

o Aanwezigheid van alle bescheiden, vaststellen ofde gedeclareerde uitgave,lr adequaat door deze
bescheiden zijn gestaafd;

¡ Naleving van de decla¡atie- en faciliteiten regeling voor wat betreft de soorten kosûen en eventuccl
genoemde normbcdragen;

e Tüdige indiening van de declaratie.
Indienen yan de declaratie

¡ Uitgaven dic met de company creditcard zijn ge.daan worden achteraf verantwoord op het
declaratieformulier bestuurslcden uiterlijk zes weken nadat deze uitgaven zijn gedaan.

. Bij declaratie van uitgaven dic meer dan drie maanden eerder zijn gedaan dan het moment van declaratie
wordt een korting op de uitbetaling toegepast overeenkomstig de algemene regeling voor AFM-
medewerlcers. In voorkomende gevallen kan men hiervan afuijken indien een plausibele reden voor de
late indiening bestaat en dit verrreld is op het declaratiefomrulier;

Alhandelen van de declaratie
F&A controleert de declaratie integraal op:

o Goedkeuring en ondertekening door een bevoegde medebestuurder;
o Volledig inwllen van het formulier;
. T¡jdige indiening van de declaratie;
¡ Juiste omrekening van weemde valutal
¡ Reke¡lundige juistheid en

Datum
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P"9."



t,.

AFM
Daû¡m

Ons kc¡me¡k

Pagina

21 juni 2010
(-
7 van7

a Aanwezigheid van alle bescheiden; vaststelling ofde gedeclareerde uitgaven adequaat doordeze
bescheiden zijn gestaaftl.

Daa¡naast toetst F&4, door een deelwaamcming de volgende aspecten:
o Naleving van de declaratieregeling voor wat betreft de soortetr kosten en eventueel genoemde

normbedragen;
¡ Onvolkomenheden in bovengenoemde aspectcn kunnen leiden tot vertaging in de uitbetaling en in het

uiterste geval tot het niet in behandeling nemen van de declaratie. F&A retounreert de declaratie in dat
geval naar de bestuurder die de declaratie heeft goedgeker¡rd.

Indien aan bovenstaande aspecten is voldaan, b€taalt F&A de declaratie binnen 15 werkdagen na ontvangst uit (of
zoveel eerder als mogelijk is);

o F&A betaalt declaraties niet per kas uit.

Afwikkelingen van facturen ínmke onder deze regeling getrofen voorzieningen
Als de kosten van onder deze regeling getoffen voorzielringen door de AFM worden voldaan door beøling op
factrrrur zijn daarop dezelfde voorschriften van toepassing als voor de afu"ikkeling van andere facturen, en tevens
dezelfde voorschriften inzake toelichting en goedkeuring als voor uitbetaling op declaratie gelden. Daarbij geldt
dat indien goedkeuring moet worden gegeven voor betaling op een factuur inzake cen voor de budgethouder zelf
getoffen voorziening, niet de budgethouder, maâ¡ een andere bestuurder voor akkoord moet tekenen.

Externe controle

De naleving van dezæ regeling wordt jaarlijks op basis van een separate opdracht onderworpen aan contole door
de externe accountant. De desbetreffende rapportage van de extenre accountant wordt ter kennisneming aan de
Raad van Toezicht toegezonden
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SenB woensdag TJuli Zôio rZ:rO

I:;ffi,-
SubJæt Re: Declaratie. en faciliteitenregeling bst¡urders en directeuren

Dat geldt ook voor mü, xxxxxxx. Qua procedure stel ik voor om het stuk ad informandum te voegen bij de
stukken voor de volgende vergadering,z-odatook de overige leden over de finale versie beschikken.

Groet,

t-

Op 7 juli 201015:21schreef ,lD'<xxxxxÐp¡> het volgende:
Beste xxxxxxxx
Ik kan hier mijn goedkeuring aan geven.
Met vriendelijke groet,

Op 2-7 -2010 14:08, xxxxxxxxx sch¡eef:

BestefD,

Hierbijstuuriktergoedkeuringdenaar@9aangepasteDeclaratie-
en faciliteitenregeling bestuurders en directeuren.

De wijzigingen (gemarkeerd) zijn conform de managementreactie zoals die besproken is in
de laatste vergaderingen van de Auditcommissie respectievelijk van Raad van Toezicht.
Omdat de wijzigingen voofkomen uit adviezen van de Rijksauditdienst heb ik ze in concept
nog even aan xxxxxxroü zelf voorgelegd. Hü heeft vasQesteld dat we met deze
wijzigingen inderdaad zlin advies ter zake opvolgen.

Met deze voorgeschiedenis en aanpak lijkt het mij dat ïve nu voor \¡vat de Remuneratie- en
benoemingencommissie betreft kunnen volstaan met een schriftelijke
goedkeuringsprocedure. Namens de managementgroep daarom bij dezen mijn verzoek of

I
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jullie door beantwoording van deze mailgoedkeuring voor de gewijzigde regeling willen
geven.

Met vriendelijke groet,

Ëaofixxx)ü

xxxx)üxxxx

020 - xxxxxxxxx
020 - xxxxxxxxx

E-mail xxxxxxxx@afrr¡.nl <mailto:xxxxxxxxx@afin.nl>

Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres : Vijzelgracht 50 - Amsterdam
Postadres : Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam
Telefoon: (020) 797 20 00 - www.afin.nl <hnp:/ il\¡vw.afrn.nl>

De AFM bevordert eerlijke en ûansparante financiële markten

Disclaimer:
http ://www.aftn.nVd isclaimer
http://@
Indien contact op met
telefoonnummer +31 (0)20 7972000. Meer informatie vindt u op de
website htç ://www. afin.nl.
If you are unablel@cesêlhe lÍrk, please dial +31 (0)20
7972000
Additional information is available on the website
http://www.afm.nl.
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