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Plenaire sessie  

1. Opening  

2. Vergaderverslag bijeenkomst 19 oktober 2020  

3. Jaarverslag AFM 2020 

4. Schorsing 

5. Optioneel: Financieel Technisch overleg  

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. 

6. Sluiting 
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Aanwezig Adfiz; AFM; APT; Consumentenbond; DUFAS; Eumedion; Euronext; Ministerie van Financiën; 

NBA; NVB; Pensioenfederatie; SRA; VEB; VEH; VEUO; VFN; VV&A; VvV 
 

Afwezig Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.  

 
2. Vergaderverslag bijeenkomst 19 oktober 2020  

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het vastgestelde vergaderverslag. De AFM stelt voor om het verslag van 

het adviserend panel op hoofdlijnen te houden. 

 
3. Jaarverslag AFM 2020 

Het jaarverslag van de AFM wordt tijdens de panelbijeenkomst door de AFM toegelicht. Er wordt hierbij een 
presentatie gegeven over de AFM-brede prioriteit: datagedreven toezicht, met als casus malafide 
geldaantrekkers. Daarnaast kondigt de AFM aan op de website een visualisatie van de toezichtkosten te 
publiceren. Verder geeft de AFM een toelichting op de implicaties van het arrest over de pensioenregeling van 
de AFM op de jaarrekening. Naar aanleiding daarvan geeft het ministerie van Financiën een toelichting op de 
beoogde aanpassing op de Wbft.  
 

VvV geeft aan het eens te zijn met de focus die de AFM legt op pensioenuitvoerders bij de invoering van het 

nieuwe pensioenstelsel. VvV benadrukt dat er binnen de transitie belangrijke verantwoordelijkheden liggen voor 

sociale partners en werkgevers. De AFM benadrukt de rol die sociale partners spelen in de pensioenhervorming, 

de sociale partners vallen echter niet onder toezicht van de AFM. VvV geeft aan dat er zorgen bestaan over de 

stijging van de heffing met iets meer dan 10% voor het doorlopend toezicht en over het personele verloop 

bij de AFM. De toelichtende webpagina’s over de toezichtskosten worden verwelkomd. De toezegging rond 

de consultatie over zorgplicht in de beheerfase wordt door VvV en NVB verwelkomd.  

 

Adfiz vraagt waar de grenzen van de AFM-prioriteit “proactief” liggen. De AFM laat weten graag hierover het 

gesprek aan te gaan met Adfiz. Adfiz vraagt of bij uitvragen de kosten voor de onder toezicht staande 

instellingen van de naleving van regelgeving ook inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De AFM geeft aan dat 

uitvragen van nalevingskosten een belasting vormen voor de sector en dat het daarom tot op heden niet is 

ondernomen. Dat neemt niet weg dat de AFM zich zeker bewust is van het feit dat voor de sector niet 

alleen heffingen maar ook nalevingskosten relevant zijn en de aandacht vragen.   

 

DUFAS geeft over pagina 28 van het jaarverslag aan dat de presentatie anders kan worden weergegeven en 

vraagt naar de onderzoekspopulatie als wordt gesproken over ‘de keten van assetmanagementpartijen’. De AFM 

kijkt naar aanleiding van de reactie van DUFAS wat kan worden verduidelijkt in het jaarverslag. VV&A geeft aan 

op pagina 56 van het jaarverslag niet als gesprekspartners te worden genoemd en geeft aan dat op pagina 8 
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‘mede op een signaal van de sector’ de vraag door de AFM is gesteld of de huidige wetgeving voldoende is 

ingericht voor het doen van omvangrijke data-uitvragen. De AFM geeft aan deze aanvullingen op te nemen in het 

jaarverslag. NBA geeft aan dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen Europese en internationale 

standaarden in de eisen voor financiële verslaglegging. 

 

NVB is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de financiering van MKB-ondernemingen. De AFM 

gaat binnenkort naar buiten met het onderzoek en zal het onderzoek delen met de NVB. NVB laat weten dat de 

financiële verantwoording van de AFM minder fijnmazig is dan die van andere toezichthouders, zoals meer 

inzicht in informele maatregelen en heffingen per categorie. Daarnaast vraagt de NVB hoe de kosten als 

gevolg van brexit worden besteed. De AFM geeft aan te bekijken of in het volgende jaarverslag meer inzicht 

kan worden gegeven in de maatregelen en licht toe dat een deel van de brexit kosten structureel is als 

gevolg van de veranderde markt en verhoudingen in Europa.  

 

De panelleden vinden het een goede ontwikkeling dat toezichtkosten visueel worden gemaakt op de website van 

de AFM. Daarnaast geven zij aan dat het jaarverslag goed leesbaar is, maar dat er meer aandacht mag worden 

besteed aan positieve kanten van de financiële sector. De AFM geeft aan dat het een toezichthouder past om 

met name verbeterpunten te behandelen, maar het signaal van de panelleden begrijpt en meeneemt.   

 
4. Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering. De aanwezige organisaties worden door de voorzitter bedankt voor 

hun aanwezigheid. Het laatste deel van de vergadering zal zich richten op specifieke vragen met betrekking 

tot de jaarrekening. 

 
5. Optioneel: Financieel technisch overleg 

Aanwezig: APT 

 

APT vraagt waar de kosten met betrekking tot brexit op toezien. Er staat 5,2 miljoen structureel per jaar 

gereserveerd voor personele- en IT-kosten gerelateerd aan brexit. APT vraagt of dit een kostenpost blijft. De 

AFM geeft aan dat deze kosten structureel zijn en voortkomen uit het toenemen van handelsverkeer in 

Nederland, als gevolg van een verschuiving van ondernemingen van het Verenigd Koninkrijk naar 

Nederland.  De grotere rol die Nederland speelt binnen Europa na het wegvallen van het Verenigd 

Koninkrijk speelt hier ook een rol in. Vanaf 2021 zullen de kosten omtrent brexit niet meer onder deze 

noemer in de jaarrekening voorkomen. 

 
6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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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  
MinSZW Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid  
NBA  
 
NFIA  

Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants  
Netherlands Foreign Investment Agency  

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  

 

 

 


