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1. Opening (5 min.) 

 

2. Vergaderverslag bijeenkomst 8 april 2019 en status actiepuntenlijst (10 min.) 

 

3. Strategisch onderwerp voor gezamenlijk debat: AFM Strategie (45 min.) 

 

4. Concept-Agenda AFM 2020 (45 min.) 

 

5. Rondvraag (10 min.) 

 

6. Schorsing (5 min.) 

 

7. Optioneel: Financieel-technisch overleg (30 min.) 

Specifieke financieel-technische vragen naar aanleiding van de stukken die relevant zijn voor slechts een of 

enkele branche-organisaties kunnen na afloop van de plenaire bijeenkomst behandeld worden. 

 

8. Sluiting 

 

Volgende vergadering: 6 april 2020 (14.00 – 16.00) 
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Aanwezig Adfiz, AFM, APT, DUFAS, Euronext, Eumedion, Ministerie van Financiën, NBA, NVB, SRA, VEB, 

VEH, VV&A, VvV 
 

Afwezig Consumentenbond, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Pensioenfederatie, 

VEUO, VFN (allen met kennisgeving) 

 

 

1. Opening  

 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

1. Vergaderverslag bijeenkomst 8 april 2019 en status actiepuntenlijst  

 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het vastgestelde vergaderverslag.  

 

2. Strategisch onderwerp voor gezamenlijk debat: AFM Strategie 2020-2022 

   

Ter voorbereiding op de panelbijeenkomst heeft het panel voorafgaand de AFM Strategie 2020-2022 ontvangen 

en zijn Eumedion en de NVB gevraagd om als co-referent de dialoog te openen. De strategie wordt tijdens de 

panelbijeenkomst mondeling door de AFM toegelicht.  

 

Het panel heeft vragen gesteld over het tot stand komen van de gekozen strategische doelstellingen. De AFM 

geeft aan dat er binnen de oorspronkelijke missie nieuwe accenten zijn gelegd door met de gekozen 

doelstellingen het toezicht centraal te stellen. Op de gekozen doelstellingen wil de AFM een toonaangevend 

toezichthouder zijn. De verdere specificering hiervan wordt jaarlijks weergegeven in de AFM Agenda. Vanuit het 

panel wordt de suggestie gedaan om de agenda en de strategie actief te consulteren met het panel. DUFAS 

merkt op dat er voor de doelstelling asset management gekozen is voor de Engelse terminologie en geeft aan dat 

de Nederlandse term vermogensbeheer de bredere scope ervan beter weergeeft. De AFM geeft aan hier 

rekening mee te zullen houden.  

 

Vanuit het panel is aangegeven de lage rente omgeving, fiscaliteit (box 3; verhouding sparen-beleggen) en 

duurzaamheid als grote uitdagingen te zien. De AFM geeft aan dat deze uitdagingen, zonder in alle gevallen de 

expliciete benoeming ervan, deel uit maken van de strategie en opgepakt worden door de AFM. Verder wordt 

vanuit het panel opgemerkt dat de voortrekkersrol die de AFM op internationaal niveau wil nemen positief is, 

zolang er rekening wordt gehouden met het level-playing field in de EU. Zo benadrukt Eumedion het belang van 

de uniformering van duurzaamheidsstandaarden in de EU. Over de prioriteit datagedreven zijn door het panel 

vragen gesteld over de invulling ervan. De AFM geeft aan steeds vaker datagedreven te werk te gaan om een 

integraal beeld te kunnen krijgen in het toezicht.  
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De NVB onderschrijft de aanscherping van de bewoordingen van kwetsbare consumenten naar consumenten in 

kwetsbare situaties en het VvV vraagt naar de focus van de AFM op dit gebied. De AFM geeft aan dat met een 

goede afweging van de kwetsbaarheid van de consument nauwkeurig invulling kan worden gegeven aan de mate 

waarin de AFM moet ingrijpen. De NVB merkt op dat de ACM, AP en AFM elkaar in toenemende mate raken en 

vraagt naar de samenwerking tussen de toezichthouders. De AFM ziet dit ook en geeft aan een goede 

samenwerking van belang te vinden. Tot slot benadrukt DUFAS nog het belang van de positieve kant van 

digitalisering door het wegnemen van drempels voor fintechpartijen. 

 

De AFM dankt de panelleden voor de constructieve dialoog en de NVB en Eumedion voor hun voorbereiding als 

co-referent. Verder wordt afgesproken per mail een uitvraag te doen voor het strategisch onderwerp voor 

gezamenlijk debat voor de volgende panelbijeenkomst.  

 

3. Concept-Agenda AFM 2020  

 

Het Bestuur geeft een presentatie over de concept-Agenda AFM 2020. De AFM geeft bovendien inzicht in haar 

kosten voor 2020. Het panel wordt vervolgens uitgenodigd input te geven op de voorliggende consultatieversie. 

 

Het VvV geeft aan de lage rente graag hoger op de agenda te zien. Verder staat het VvV positief ten opzichte van  

de outcourcing van ICT werkzaamheden en wijst op het belang van databeveiliging hierbij. De AFM acht de  

informatiebeveiliging van groot belang en neemt dit mee. De APT en de NVB geven aan meer inzicht in  

het kostenkader belangrijk te vinden. De AFM geeft aan te zullen kijken hoe dit het best vorm te geven is.  

Eumedion merkt op dat in de agenda de suggestie lijkt te worden gewekt dat de AFM voorsorteert op publiek 

toezicht op alle auditcommissies. De AFM geeft aan nog naar de exacte bewoording te kijken.  

 

4. Rondvraag  

 

Vanuit de panelleden brengt het VvV het belang van de afhandeling van het derivatenvraagstuk onder de 

aandacht. Tot slot biedt DUFAS aan de AFM te kunnen helpen in de opleiding van medewerkers.  

 

5. Schorsing 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

6. Optioneel: Financieel-technisch overleg  

 

De panelleden hebben geen gebruik gemaakt van het optionele financieel-technisch overleg. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering.  



 

 Bijeenkomst adviserend panel van 

vertegenwoordigende organisaties 

 Vergaderdatum 14 oktober 2019 
 Referentie SyVr-19101652 

 Pagina 3 van 4 

 

 

Actiepuntenlijst 

 

Nr. Omschrijving Deadline Actiehouder en status  

2019.01 Voorbereiding en agendering 
strategische onderwerp(en) 
voor gezamenlijk debat. 

Najaar 2019 Afgerond. 

 

Gezien in het najaar de vernieuwde AFM Strategie 

2020-2022 wordt gefinaliseerd, is voor de 

panelbijeenkomst van 14 oktober 2019 de AFM 

Strategie als onderwerp voorbereid.  
2020.03 Voorbereiding en agendering 

strategische onderwerp(en) 
voor gezamenlijk debat. 

Voorjaar 2020 Een nog nader te bepalen onderwerp wordt door de 

AFM in samenwerking met het panel voorbereid 

voor de panelbijeenkomst van het voorjaar 2020. 
 
Voorraadagenda ingebrachte onderwerpen  
 

Nr. Omschrijving 

V1 Concurrentiekracht NL als vestigingsplaats  
V2 Herstel van vertrouwen in financiële sector  

V3 Impact assessments EU regelgeving op NL sector 

V4 Transparantie van de toezichthouder en handhavingsinstrumenten 

V5 Kosten 

V6 Handhaving en opzet regelgeving 

V7 Rol, beleid en doelmatigheid aanpak AFM 

V8 Balans tussen systeemtoezicht en zelfregulering 
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Bijlage 1 lijst van afkortingen/deelnemerslijst 
 
Adfiz  Adviseurs in Financiële Zekerheid  
AFM  Autoriteit Financiële Markten  
APT  Association of Proprietary Traders  
CB  Consumentenbond  
DUFAS  Dutch Fund and Asset Management Association  
Eumedion  Corporate Governance Forum  
Euronext  Euronext Amsterdam N.V.  
MinFin  Ministerie van Financiën  
MinSoZa  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
NBA  Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants  
NVB  Nederlandse Vereniging van Banken  
Pf  Pensioenfederatie  
SRA  Samenwerkende Registeraccountants & Accountants-Administratieconsulenten  
VEB  Vereniging van Effectenbezitters  
VEH  Vereniging Eigen Huis  
VEUO  Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen  
VFN  Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland  
VV&A  Vereniging van Vermogensbeheerders & -Adviseurs  
VvV  Verbond van Verzekeraars  
 
 

 

 


