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Uit bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat SRA kantoren frequent onderwerp van toetsing zijn
geweest Hoewel wet en regelgeving kwaliteitsverordening NBA en Wta voorschrijft dat niet OOB

kantoren eens in de zes jaar getoetst moeten worden worden binnen SRA de Wta

vergunninghouders jaarlijks of in ieder geval om de twee jaar bezocht Meer dan de helfl van de

vergunninghouders wordt in iedergeval jaariijks bezocht

SRATotaal aantal toetsingen bij Wta vergunninghouders regulier
en hertoetsingen
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Toeiichting bij bovenstaande grafiek
In 2014 en 2015 is gestart met het verplichte kwaliteitsprogramma “Samen Beter zie grafiek
Percentage bezoek aan Wta vergunninghouders In 2014 en 2015 zijn bij SRAde Wta

vergunninghouders bezocht die niet in de steekproef van de AFM 2013 bezocht waren Bij al deze

kantoren zijn wettelijke controle dossiers getoetst volgens de methodiek van het AFM

Themaonderzoek 2013 Om die reden zijn er in 2014 en 2015 minder reviews uitgevoerd De

uitgevoerde toetsingen in 2014 en 2015 betroffen kantoren waarbij een toetsing uitgevoerd moest

worden vanwege verlopen 6 jaarstermijn reviewcyclus en opvolging van onvoldoendes
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Tiidsbestedinq gerelateerd aan grootte kantoren

Alle onderzoeken in het kadervan de kwaliteitstoetsingen vinden bij de SRA kantoren plaats
Ten aanzien van de tijdsbesteding lengte bezoek lengte ondetzoek per grootte kantoor is het

moeilijk onderscheid te maken Dat komt omdat de toetsingen in het wettelijke controledomein

plaatsvinden volgens de Wta waarin proportionaliteit evenals complexiteit uitgangspunten zijn

Artikel 48a lid 4 Wta bepaalt
De beoordeling bedoeld in het derde lid is passend en evenredig ten opzichte van de schaal en

complexiteit van de activiteit van de accountantsorganisatie Bij de beoordeling van

accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij middelgrote ondernemingen bedoeld

in artikel 397 eerste lid van Boek 2 van het Buroerliik Wetboek wordt er rekening mee gehouden dat

de Internationale controlestandaarden bedoeld in artikel 26 van de richtlijn worden toegepast op een

wijze die evenredig is met de omvang en complexiteit van de activiteiten van de controleclient

Dat betekent bijvoorbeeld dat de tijdsbesteding en intensiteit van een dossiertoetsing bij een kleiner

kantoor met een complex dossier anders is dan een dossiertoetsing van een simpeler dossier bij een

groter kantoor

Als laatste

SRA blijft leden vanuit de visie van de vereniging op kwaliteit en de Wet op het accountantsberoep
Wab toetsen We blijven “gewoon” langskomen voor de overige domeinen Dit zal voorde kantoren

leiden tot extra stapeling van kosten

We hopen je hiermee voldoende gei nformeerd te hebben Zoals eerder aangeboden organiseren we

graag een uitgebreidere kennissessie vanuit SRA reviewcommissie en bestuur

Met vriendelijke groeten
Namens het SRA bestuur

Public Affairs
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Kwaliteitstoetsingen SRA

Basis

1 De vereniging SRA bewaakt het kwaliteitsniveau van de leden Dat doet zij door het stimuleren en

toetsen van de naleving doorde leden van de voor hen geldende wettelijke bepalingen en overige
van overheidswege en door bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels

2 De door de algemene ledenvergadering vastgelegde kwaliteitseisen^ w orden getoetst door een

onafhankelijke reviewcommissie RC ^

3 In het reviewreglement van de RC zijn de taken en verantwoordelijkheden van de commissie

vastgelegd Conform de statuten en reglementen toetst de RC periodiek of de potentiele SRA

leden werken conform de in Nederland geldende regelgeving

1

4 5

Toetsinqssvstematiek Basis

1 Toetsingscyclus voor niet OOB kantoren die een Wta vergunning hebben is in beginsel zes jaar
®

Elke bij SRA aangesloten kantoororganisatie wordt tenminste een keer per zes jaar getoetst Alle

kantoren staan daarmee onder een regime van doorlopend toezicht

1n beginsel’ betekent datde RC een hogere frequentle van review kan hanteren wanneerdaarvanuit

kwaliteitsoogpunt aanleiding toe bestaat Aanleiding daartoe kan worden gevonden op basis van

risicoanalyses^ met als input onder meer de monitoringvragenlijst NBA® en AFM zoals vastgelegd in

accreditatie en convenant en werkdocumenten en zoals ook NBA en AFM dat uitvoeren die

kantoren op basis van self assessment invullen® Ooksignalen uitde markt klachten en incidenten

fraudesignalen of civiele strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures kunnen tot een tussentijdse
toetsing leiden

2 De voorzitter van de RC bepaait op basis van de planning aan het einde van het jaar welke
kantoren er het komende kalenderjaar getoetst moeten worden op basis van de cyclus van 6 Jaar

Naast deze selectie zijn er ook andere redenen voor het uitvoeren van toetsingen
kantoren die zich aanmelden voor het SRA lidmaatschap
SRA kantoren waar een fusie overname plaatsvindt
nieuwe kantoren die zich afsplitsen van een SRA kantoor en lid willen blijven

op verzoek van het SRA bestuur

signalen uit de markt zie punt 1 ^°

3 Bij een Review toetsing wordt de kantoororganisatie getoetst op de working van het stelsel van

kwaliteitsbeheersing
^^ De SRA reviewers onderzoeken of de aangesloten kantoren met een Wta

vergunning voldoen aan de in de wet gestelde eisen De kantoren worden met name getoetst op

■I Artikel 3 Statuten SRA Wta artikel 48a lid 1
^ Kwaliteitsbeleid SRA en Kaders bij Kwaliteitsbeleid SRA goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering d d

13 december2018
® Artikel 4 Statuten SRA
^
Reviewreglement Reviewcommissie

®
Jaarverslag Reviewcommissie toetsingsjaar2018

®
Actualisering werkdocument nadere operationele afspraken AFM en SRA definitieve versie dd 11 oktober

2016 punt 2 1

^
Actualisering werkdocument nadere operationele afspraken AFM en SRA definitieve versie dd 11 oktober

2016 punt 2 2
®
Jaarlijks wordt in oktober aan alle accountantspraktijken gevraagd de monitoringvragenlijst in te vullen Zij

hebben hiervoorzes weken de tijd Deze lijst bevat algemene informatie die van belang is voor de voorbereiding
van de kwaliteitstoetsingen Daarnaast vormt de monitoringvragenlijst de basis voor de jaarlijkse selectie van

kantoren voorde kwaliteitstoetsing zie https www nba nl kwaliteitsbevordering toetsingen
Zie Artikel 8 1 Monitoring van het Review Reglement
Handboek Wta toetsingen voor de SRA Reviewcommissie pagina 3

Jaarverslag Reviewcommissie 2018 pagina 3

e

960326 00093



©

SRA
• de opzet van het stelsel van kwaliteitsbeheersing kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek^^

• de \werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing in het algemeen
• de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing voor wat betreft de wettelijke

controledossiers

• de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing in het kader van onafhankelijkheid
• de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing specifiek op het gebied van

kwaliteitsbewakingJ3

4 Bij een review toetsing wordt het kantoor getoetst op de werking van dit stelsel door een toetsing
van een of meer dossiers uit het \Ma domein en of de NBA domeinen ^^

5 SRA hanteert voor haar toetsingen dezelfde vragenlijsten als de NBA De wijze van rapportage is

afgestemd met de NBA en voor het Wta domein met de AFM Er wordt gebruik gemaakt van de

volgende standaarddocumenten

samen metde Raad voorToezicht NBA ontwikkelde vragenlijsten persoort opdracht
modelverslagen voorde verschillende soorten onderzoeken

Toetsinqssystematiek aanvullend vanuit de vereniqinq SRA

A Inventarisatiegesprekken frequentere begeleiding
De vereniging SRA heeft gesteld dat de uitvoering van een kwaliteitstoetsing met een frequentie van

slechts eens per zes jaar zoals wettelijk vastgelegd in de Wta geen voldoende garantie biedt om

een continue duurzame kwaliteit te kunnen waarborgen Als extra waarborg dus los van wet en

regelgeving en in het kader van frequentere begeleiding heeft SRA daarom

‘inventarisatiegesprekken’ binnen de SRA reviewcyclus geintroduceerd

Bij een inventarisatiegesprek staat het tussentijds vaststellen van het goed functioneren van het

kwaliteitssysteem bij kantoren met of zonder Wta vergunning centraal het kantoor wordt getoetst op
de opzet en bestaan van het stelsel van kwaliteitsbeheersing

Bij een kantoor zonder Wta vergunning is een inventarisatie elke 3 jaar
Bij een kantoor met \Ma vergunning wordt iedere 2 jaar een inventarisatiegesprek gehouden
Bij een kantoor met een Wta vergunning en met een wettelijke controle portefeuille van meer

dan 50 wettelijke controles doet opjaarbasis wordt elk jaar een inventarisatiegesprek
gehouden

Tijdens het inventarisatiegesprek met een beieidsbepaleren veelal de compliance QMZI wordt het

door het kantoor gehanteerde systeem van self assessment getoetst in opzet en bestaan De

regiocoordinator krijgt een goed beeld van de kwaliteitsnorm die het SRA lid zichzelf opiegt Bij twijfel
hierover kan besloten worden tot het houden van een vervolgonderzoek om de werking van het

kwaliteitssysteem door middel van dossieronderzoeken te beoordelen Het voeren van de

inventarisatiegesprekken biedt de regiocoordinatoren een goede mogelijkheid om de coachende rol

die SRA voorstaat daadwerkelijk invulling te geven In dit kader is de SRA reviewaanpak uniekte

noemen

B Toetsing Fiscale domein

In 2012 is de vereniging SRA gestart met het uitvoeren van toetsingen op de fiscale praktijk volgens
de 6 jaars cyclus Dit initiatief is genomen vanuit het besef dat het kwaliteitsbeheersingssysteem en

het kwaliteitsbeleid van het kantoor de basis is voorde volledige dienstverlening van het kantoor dus

ook het fiscale domein

Zie verder Vastgelegde kwaliteitseisen die worden getoetst bij SRA leden

Handboek Wta toetsingen voor de SRA Reviewcommissie pagina 3

Jaarverslag Reviewcommissie Toetsingsjaar2018 pagina 3 conform Wta artikel 48a
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C Verplichte kwaliteitsprogramma’s

Begin 2014 nam het SRA bestuur het initiatief om op basis van de AFM rapportage overde kwaiiteit

bij SRA kantoren eind 2013 een verpiicht kwaiiteits meet en verbeterings programme in te

steilen voor SRA leden met een Wta vergunning Samen Beter Dit initiatief is in het integraie
kwaiiteitsbeieid van de vereniging SRA verder uitgewerkt De Aigemene Ledenvergadering d d 13

december2018 heeft het voigende extra eiement binnen het SRA k\waiiteitsbeieid goedgekeurd

Op basis van de resuttaten van deze toetsingen andere ontwikkelingen die relevant zijn voor het

integraie kwaiiteitsbeieid van haarleden of bedreigingen voor het kwaliteitsniveau en daarmee voor

het kwaliteitskeurmerk van de vereniging verkrijgt het SRA bestuur de leden gehoord hebbende de

expHciete mogelijkheid om kwaliteitsprogramma’s [vanuit de beroepsorganisatie of SRA zeif] verpiicht
te steilen voor haar leden

Deze mogelijkheid geeft het SRA bestuur om los van wet en regelgeving zaken verpiicht te steilen

aan haar leden waar het de kwaiiteit van de gehele kantoororganisatie betreft Een voorbeeld hiervan

is artikel 6 waarin getoetste verplichtingen rond de maatregelen Pubiiek belang voor SRA kantoren

met een Wla vergunning geiden Deze maatregelen kennen geen wettelijke en daarmee verpiicht
karakter

Reviewcvcius

In onderstaand figuur is een standaard voorbeeld van een reviewcyclus visueel weergegeven
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OvBtIsje accountante opdracJilen
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WettGliJks controte NB do daadwerkolijke rawetvcyc as kar par

kar^toor varachUhn door variopen temti nen

aanloKling tot ondorzoak harfoatsingen fusias an

splitsingen aanvragen Wta vergunning eft

SRA Reviev commissie

3

SRA kantoren met een Wta vergunning worden minimaal eens per drie Jaar getoetst op ofwel het

AFM domein ofwei het NBA domein
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Subject van toetsing uitgewerkt voor SRA leden

A Geldende wettelijke bepaiingen en overige van overlieidswege en doorde bevoegde

publielcrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels
B Bij een review toetsing wordt het kantoor getoetst op de werking van het stelsel van

kwaliteitsbeheersing door een toetsing van een of meer dossiers uit het Wta domein en of de NBA

domeinen

C De doorde vereniging SRA ALV vastgelegde kwaliteitseisen het SRA Kwaliteitsbeleid dat is

uitgewerkt in het SRA Kwaliteitshandboek waarmee SRA kantoren werken ^®

D Het SRA Kwaliteitsbeleid vermeldt hierover onder meer

Vanuit deze kwaliteitsambitie en visie heeft het bestuurhaar standpunt ten aanzien van kwaliteit van

en kwaliteitsbeheersing bij hear leden verder uitgewerkt in het navolgend kwaliteitsbeieid

1 Elk SRA kantoor ballotage lid en volwaardig lid toont aan datzij zich continu bezighoudt met
kwaliteit kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging integraal kwaliteitsbeieid

De lidmaatschapsverplichtingen vult het SRA kantoor in vanuit vaktechnisc^ en beteidsmatig

oogpunt en met aandacht voor

voldoen aan wet en regelgeving compliant zijn
kennis en toepassing vaktechnische normen en waarden

formuieren en bijstellen van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement strategisch

beheersing kwaliteit via in controi cycii oorzakenanalyses maatregelen effecten cuituur en

gedragsonderzoek

gedrag en cuituur stip aan de horizon kwaliteitsgerichte cuituur toon aan de top
beoordelings belonings promotie en sanctioneringsbeleid
lerende organisatie bouwen aan vertrouwen

■■

3 Elk SRA kantoor wordt periodiek getoetst op haar integrate kwaliteitsbeleid haar

kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging kwaliteitsmanagementsysteem gericht op de voiledige
dienstverlening compliant zijn Daarnaast werkt elk SRA kantoor vanuit collegiaal en

beleidsoogpunt en aantoonbaar aan kwaliteit en wear nodig aan kwaliteitsverbetering
De onathankelijke SRA Reviewcommissie formuleert daartoe zelfstandig beleid

■■

6 Speci^ek voor SRA leden met een IMa vergunning geldt aanvullend het volgende
Een kantoor toont aan bezig te zijn met de maatregelen Publiek belang volgens het principe
‘comply or explain’ pas toe of leg uit Dit betekent

a door de maatregelen te implementeren en de voortgang c q borging van het verandertraject
aan te geven in de NBA Monitor Publiek belang pas toe of

b door de risico’s die de basis zijn voor de maatregelen Publiek belang op andere wijze te

mitigeren dit aantoonbaar te maken via onderbouwde vastlegging binnen de organisatie en in de

|iQ 2 epEac eze vastlegging de NBA Monitor Publiek beiang in te vullen leg uit

Als bij een toetsing blijkt dat een SRA lid met een Wta vergunning niet voldoet aan het principe
comply or explain rond de maatregelen Publiek belang dan informeert de Reviewcommissie het

SRA bestuur Het bestuur kan ervoor kiezen om in gesprek te gaan met het SRA lid of de

Reviewcommissie aanvullende vragen te laten stelien

E Het SRA Kwaliteitshandboek vermeldt

De uitvoering van werkzaamheden binnen ons kantoor geschiedt te alien tijde met inachtneming van

de wettelijke bepaiingen en de van toepassing zijnde regelgeving Het Handbook Kwaliteit is hierbij
zodanig opgesteld dat ten minste wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de

Zie bijvoorbeeld ook Integraal kwaliteitsbeleid In control zijn Oorzakenanalyse Guidance SRA bestuur

Voor de vastlegging van het voiledige kwaliteitsbeleid en de kaders daarvoor verwijzen we naar de bijiagen
Inbreng Consultatie Commissie Toekomst Accountancysector
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Wet toezicht accountantsorganisaties Wta

Besluit toezicht accountantsorganisaties Bta

Verordening accountantsorganisaties VAO

Maatregelen opgenomen in het Rapport ‘In het publiek belang het kan echt beter van oktober

2015

Verordening gedrags en beroepsregels accountants VGBA

Verordening inzake de onafbankeiijkheid van accountants bij assurance opdrachten ViO

Nadere voorschriften controle en overige standaarden NV COS aangesloten op de Clarified

ISA’s zoals gepubliceerd door de lAASB

Nadere voorschriften kwaliteitssystemen NVKS

Nadere voorschriften permanente educatie

Nadere voorschriften Non Compliance with Laws and Regulations NOCLAR

@SRA Nieuwegein
13 oktober 2019

960326 00093



10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME [l 10 2 e |@minfin nl]
io 2 e i^ ^@minfin nl1

To

Cc 10 2 e[l0 2 6

10 2 e FM ME

Wed 7 1 2020 9 48 28 AM

From

Sent

Importance
Subject proces komende dagen ivm kostenkader

MAIL RECEIVED Wed 7 1 2020 9 48 29 AM

Normal

3

Hoi I 10 2 e ]

Zoals we net bespraken volgens mij moet het proces voor de komende dagen er zo uit zien

VWij maken nog een verdiepingsslag op de djfers van de AFM NBA en SRA aan de hand van scenario s klein middelgroot en groot
kantoor

VWij informeren BOA | 10 2 e | en FEZ en informeren naar het nieuwe tijdpad 8 julij

VWij plannen gesprek met110 2 e]

VAFM ievert nieuwe informatie aan

VWij beoordelen of ditaan de verzochte informatie voidoet

V Checken bij |lQ 2 e| en 10 2 s of zij dit voldoende vinden

VZo ja dan voorstei afpoetsen en bespreken met |10 2 e| en I0 2 e

VNa akkoord deien met AFM en Kwartiermakers

VGesprek met | I0 2 e |

I en h0 2 e| bespreken het waai^schijnlijk nu nog in de staf dus wellicht komen er nog aanvuilende verzoeken van |10 2 e| en
10 2 e

Groet

|l0 2 e|

fTo^l I0 2 e

I 10 2 e 10 2 e ||[ia^| 10^

MinisterievaD Finaodea

DirectieFiuaud^e Markteu

Afdding Marktgedrag en Eflectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2

M06 I 10 2 e I

EI 10 2 e [ gjminfm nl

957896 00094



10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME [l 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e I yp 2^ | 10 2 e I FM ME 0
10 2 e |l^ 2 ^l0 2 e| FM ME

Wed 7 1 2020 10 03 59 AM

Normal

10 24o 2 ^[P I 10 2 6 L J FM ME ^ 10 2 6 |@minfin nilTo

j@minfin nl]Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject BOA en kostenkader

MAIL RECEIVED Wed 7 1 2020 10 04 00 AM

3

Ha 1Q 2 e j en j 10 2 e j

Net even j l0 2 e HCBOA gebeld om haar bij te praten over het kostenkader Ze begrijpt dat wij nog een slag dleper wrillen met de AFM

om de kostenstijging te kunnen onderbouwen Deadline is tas van 8 juli minister gaat 10 juli op vakantie maar er gaat niets mis als

het over de zomer heen getild wordt

Groet

[ia2^|~^iaze

I 10 2 6 lllioX^I 10 2 e10 2 e

MinisterievaD FinaDciea

DirectleFlaand^e Markten

Afdeling Marktgedrag en Eflectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2

M06 I 10 2 e I

l@mmrm nl10 2 S

957823 00095



1Q 2|10 2 e| HDFEZ E0^P^@minfin nl1 | 10 2 e |1^eI 10 2 e I pl^d 10 2 6 I {BEDR O P ]
i io 2 e | FM IVIE^Il io 2 e |@minfin nl]

From

Sent

Importance
Subject FW Actiepunten uit gesprek met AFM over kostenkader 30 juni
MAIL RECEIVED Wed 7 1 2020 11 25 48 AM

]@minfin nl] [To 10 2 e

I I0 2 e FM ME

Wed 7 1 2020 11 25 47 AM

Normal

5

^1^10 2 61 FM ME

Verzonden woensdag 1 juli 2020 10 20

Aan

CC

Ondcrwcrp Actiepunten uit gesprek met AFM over kostenlcader 30 juni

10 2 eVan

iFM ME

J 0 2 4 ] | TMME

10 2 e FM
_

ri FM IBI

10 2 e 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Ha |10 2 6| en| 10 2 6 [

Vooronze nabespreking zometeen

Greet

|l0 2 e|

Afspraken in gesprek met AFM op 30 juni over kostenkader

AFM gaat nadere informatie aanleveren over

V Slag dieper op de cijfers z s m

VImpact heffingen

VVerschil in de praktijk tussen huidige en toekomstige situatie

VDe kostenreductie aan NBA en SRA kant

Vender

VEvaluatie van het toezicht

Buiten V6rz06k

VVolgende week een belafspraak

957838 00096



10 2|1Q 2 eb HDFEZ E0 P^@minfin nl1 | 10 2 e | pl^ ^ 10 2 e | BEDR 0 P fl 10 2 6 |@minfin nl1 | 10 2 e |1^e
FM ME^H io 2 e I@minfin nl1

I0 2 efl0 2i
1Q 2 e |1^ 2 HlO 2 e| FM I^

Wed 7 1 2020 12 01 07 PM

Normal

To

i 10 2e

|]i0 2 e[FM ME [| l0 2 e |@minfin nl110 2 eCc

From

Sent

Importance

Subject onderbouwing kostenkader komt waarschijnlijk vrijdag
MAIL RECEIVED Wed 7 1 2020 12 01 08 PM

Ha collega s

Net 110 2 9 I 10 2 e I gesproken Hij gaf aan in te schatten dat de nadere onderbouwing van het kostenkader vrijdag onze kant op

komt Mocht dat anders worden dan laat hij dat weten

Een nieuw gesprek tussen |10 2 e| en 110 2 e| wordt gepland op maandag 6 juli

Greet

|l0 2 e|

|ia^| io 2 e

I 10 2 6 10 2 e IlfiO^I 10~^

MmisterievaD FiQiiDciea

Directie Finand^e Markten

Afdeling Marktgedrag en Eflectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 e I

teminfin nl102 e
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1Q 2 e FM ME [I
]j|a2 |io 2 e| FM ME

2020 2 04 20 PM

Normal

]@minfin nl] 1Q 2 e |1p]ej 10 2 e FM ME fl 10 2 e |@minfin nl1To 10 2 e

From

Sent Wed 7 1

Importance

Subject Ter vermaak rekenvoorbeeld kostenkader

MAIL RECEIVED Wed 7 1 2020 2 04 21 PM

10 2 e

Rekenvoorbeeld xlsx

Uifgaande van de uitgangspunten gegeven door SRA in de bijlage een rekenvoorbeeld Voor de grote maakt bet weinig nit de

kleintjes kunnen wel met aanzienlijke kosten worden opgezadeld wat wellicht meer realistisch om een accountantsorganisatie
draaiende te houden afhankelijk van andere inkomsten door toezichtskosten 60 van de omzet

Omzet nit niet OOB controles Variabele tarief

€ 0 tot en met € 20 miljoen € 13 211 per € miljoen omzet

€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen € 7 421 per € miljoen omzet

€ 100 miljoen € 2 715 per € miljoen omzet

Kosten Toezicht AFM Jaar Percentage totale toezichtkosten AFM

B

a

B

a

b

e

d

a

9

B

P

B

m

0

B

n

0

m

7

e

2016 10 3

€

1

0

7

9

0

1

2017 10 3

€

1

1

7
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8

Q

8

2018 10 3

€

1

2

9

3

0

3

2019 11 9

€

2

3

1

Q

D

1

ConsultatieS 12 6

[ 10 2 6 1 1 10 2 e

Ministerie van Financien

Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Hsag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 31

10 2 e

M 31

I 10 2 6 ItaminfinTrir

http WWW riiksoverheid nl ministeries fin

961584 00098



10 2 e[l0 2 ^ I I 10 2 e

]@minfin nl1

| FM ME H io ^@minfin nl1

To 10 2 e 10 2 e

io 2 e| io 2 e | FM IBI ^ i0 2 e |@minfin nilCc

10 2 e I |l0 2 e| I 10 2 e | BEDR O P

Wed 7 1 2020 6 10 55 PM

From

Sent

Importance
Subject RE vraagje
MAIL RECEIVED Wed 7 1 2020 6 10 56 PM

Normal

5

Ha|iO 2 eL

Ja daar komt het op neer In dit geval zou wel nog de discussie zijn of de AFM zelfvan deze aanpak vindt

Maar in essentie is dit wat nu ook wordt gedaan met de voorbereidingskosten voor nieuwe brexit partijen namelijk nu niet in

kosten gebracht terwijl de percentages worden gewijzigd zodat ze volgend jaar zo eerlijk mogelijk in rekening kunnen worden

gebracht

Ik sluit hierbij ook even activeren is de AFM toegestaan onder de Wft toch10 2 e 10 2 eaan

Overigens was mijn opmerking over realtime toezicht in de paragraaf hieronder incorrect de AFM hanteert dit toezicht wel

maar niet op de accountancy sector dus dat kan emit

Verzonden met BlackBerry Work
www blaekberry com

10 2 6 |l^^10 2 e| FM ME 1P 2 6 f3jmitifiii nlVan

Datum woensdag 01 jul 2020 5 30 PM

Aan 10 2 e |Jl0 2^e| ] 10 2 e | BEDR O P

Kopie | 10 2 e 0 2 4
Onderwerp vraagje

temmfin nl10 2 6

FM ME 110 2 6 |@mlnfm nl10 2 6

Hoi I 10 2 6 I

Iksprakpi0 2 e |nog even kortoverde geplande kosten over 2021 Jij schreef daarovereerderin ons voorstel

11 1

11 1

99
11 1

Begrijp ik hieruit goed dat de kosten over 2021 weliswaar worden gemaakt maar pas in 2022 aan de sector worden doorberekend

Ikhoor graagvan je

Greet

961573 00099



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
I0 2 e |i^ 2jsf| io 2 e | FM ME [l i0 2e |@minfin nl1

0 2 |i10 2|l0 2 e| HDFEZ EO

Thur 7 2 2020 9 52 13 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE vraagje over evaluatie

MAIL RECEIVED Thur 7 2 2020 9 52 14 AM

HoipiO^

Ik weet niet wat| 10 2 6] precies bedoelt met evalueren maar ik vind het geen gek idee om bij nieuw toezicht toezicht dat langzaam
wordt opgebouwd zo nu en dan te kijken of we nog steeds op de juiste weg zijn Dit is denk ik primair iets dat FM als opdrachtgever
met de AFM zou moeten bespreken wordt de specifieke wettelijke taak naar behoren uitgevoerd Tegelijkertijd zal ook de eigenaar
de uitvoering van de nieuwe taak met interesse volgen Flet gaat hier namelijk om een substantiele nieuwe taak uitbreiding van de

taken van de AFM waar veel politieke maatschappelijke aandacht voor zal zijn en waar relatief veel nieuwe middelen mee gemoeid
zijn

Naast overleggen tussen de AFM en FM kan het nieuwe toezicht dus ook periodiek worden besproken in de driehoeksoverleqqen het

begrotings najaars en voorjaarsoverlegj buitsn verzoek

Groet

|10 2 e|

10 2 61 FMME

Verzonden woensdag 1 juli 2020 17 24

Aan |o 2 i^ io 2| io 2 e [ HDFEZ EO

FM ME

Van 10 2 6

jo 2 ^d 10 2 610 2 6CC

Onderwerp vraagje over evaluatie

Ha il0 2 e|

Er was nog een ander verzoek dat ik je vergeten ben te doen tijdens ons gesprek gisteren met de AFM deed l0 2 e| het aanbod om

na verloop van een periode twee jaar halverwege het kostenkaderj het nieuwe toezicht te evalueren mede in het lichte van

mogelijke intensiveringen Hoe kijken jullie daar vanuit de eigenaarsrol tegenaan

Ik hoor graag van je

Groet

[I0 2 e|| lO Ze

I 10 2 6 11 [102 ^1 10 2 610 2 6

Ministerie van Financien

Directle Finand^e Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 6 I

T7 I 4 ri o

961570
[@minfin nl

00100
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Impact overdrachttoezicht niet OOB kantoren naar AFM op totaletoezichtkosten

Scenario s

Omzet uit weco Aantal weco s

Klein € 25 000

€ 300 000

€ 4 000 000

4

Middel 15

Groot 85

Aannames

Wettelijke controledossiers worden niet meer getoetst door NBA en SRA na overdracht van toezicht naar AFM

Overige onderdeien van de toetsingen van NBA en SRA blijven ongewijzigd in duur en kosten

Huidige toezichtkosten

Lid NBA

TotaalAFM NBA SRA

Klein € 2 050

€ 2 050

€ 53 730

€

Middel €10 2 g 10 2 g

Groot €

Lid SRA

TotaalAFM NBA SRA

Klein

Middel

€ 2 050

€ 2 050

€ 53 730

€

€ 10 2 g 10 2 g

Groot €

Toezichtkosten na overdracht niet OOB toezicht in 2024]

Lid NBA

TotaalAFM NBA SRA

Klein

Middel

€ 2 929

€ 2 929

€ 76 757

€ € € 2 929

€ 2 929

€ 76 757

€ €

Groot € €

Lid SRA

TotaalAFM NBA SRA

Klein € 2 929

€ 2 929

€ 76 757

€ € € 2 929

€ 2 929

€ 76 757

Middel € €

Groot € €

Verschil tussen toezichtkosten voor en na overdracht van niet OOB toezicht in 2024

Lid NBA

TotaalAFM NBA SRA

Klein € 879

€ 879

€ 23 027

€

10 2 gMiddel € 10 2 g

Groot €

958327 00101



LidSRA

TotaalAFM NBA 5RA

Klein

Middel

Groot

€ 879

€ 879

€ 23 027

€

10 2 g 10 2 g€

€

Verschil tussen toezichtkosten voor en na overdracht van niet OOB toezicht in 2024 in

Lid NBA

TotaalAFM NBA SRA

Klein

Middel

Groot

42 9

42 9

42 9

100 0

100 0

100 0

0 0

0 0

0 0

10 2 g

LidSRA

TotaalAFM NBA SRA

Klein 42 9

42 9

42 9

0 0

0 0

0 0

100 0

100 0

100 0

10 2 gMiddel

Groot

Toezichtkosten na overdracht in 2024 als van totale omzet uit weco s

Lid NBA

TotaalAFM NBA SRA

Klein 11 7 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11 7

Middel 1 0 1 0

1 9 1 9Groot

LidSRA

TotaalAFM NBA SRA

Klein 11 7 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11 7

Middel 1 0 1 0

1 9 1 9Groot

Verschil toezichtskosten voor en na overdracht in 2024 als van totale omzet uit weco s]

Lid NBA

TotaalAFM NBA SRA

Klein 3 5

0 3

0 6

0 0

0 0

0 0

Middel 10 2 g 10 2 g

Groot

LidSRA

TotaalAFM NBA SRA

Klein 3 5

0 3

0 6

0 0

0 0

0 0

10 2 g10 2 gMiddel

Groot

958327 00101
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Input kosten 5RA

Jaarlijks aantal inventarisatiegesprekken { 50 weco

Jaarlijks aantal inventarisatiegesprekken { 50 weco

Aantal te toetsen dossiers wettelijkdomein {klein 10 weco

Aantal te toetsen dossiers wettelijkdomein {middel

Aantal te toetsen dossiers wettelijkdomein {groot

Duur van toets wettelijk controledossier {in dagen

Kosten inventarisatiegesprek

Kosten reguliere toetsing 2 reviewers per dag

Kosten reguliere toetsing 2 reviewers {per dag en per reviewer

Kosten reguliere toetsing 1 regiocobrdinator {per dag
Meerwerktarief {per uur

Duur toetsingcyclus {in jaren

0 50

1 00

10 2 g

€ 1 800

€ 3 800

€ 1 900

€ 2 300

€ 165

6

Input kosten NBA

Kosten toetsing {1 accountant en assuranceopdrachten

Kosten toetsing 2 accountants en assuranceopdrachten

Kosten toetsing 3 tot 9 accountants

Kosten toetsing {10 tot en met 49 accountants

Kosten toetsing {50 tot en met 200 accountants

Kosten toetsing {vanaf 200 accountants

Additionele kosten per beoordeeld weco dossier

Aantal te toetsen weco dossiers {klein 1 5 weco s

Aantal te toetsen weco dossiers {middel 5 10 weco s

Aantal te toetsen weco dossiers {groot 10 weco s

Duur toetsingcyclus in jaren

€ 2 350

€ 3 650

€ 4 750

€ 25 000

€ 41 500

€ 66 500

€ 1 320

10 2 g

6

Input kosten AFM

Basisbedrag niet OOB

Variabel tarief per min omzet uit niet OOB weco s

Variabel tarief omzet 1 min

Variabel tarief 1 min omzet 2 min

Variabel tarief 2 min omzet 3 min

Variabel tarief 3 min omzet 4 min

Variabel tarief 4 min omzet 5 min

Variabel tarief 5 min omzet 6 min

Variabel tarief 6 min omzet 7 min

Variabel tarief 7 min omzet 8 min

Variabel tarief 8 min omzet 9 min

Variabel tarief 9 min omzet 10 min

Variabel tarief 10 min omzet 11 min

Variabel tarief 11 min omzet 12 min

Variabel tarief 12 min omzet 13 min

Variabel tarief 13 min omzet 14 min

Variabel tarief 14 min omzet 15 min

Variabel tarief 15 min omzet 16 min

Variabel tarief 16 min omzet 17 min

Variabel tarief 17 min omzet 18 min

Variabel tarief 18 min omzet 19 min

Variabel tarief 19 min omzet 20 min

Variabel tarief omzet 20 min

€ 2 050

€ 12 920

€

€ 12 920

€ 25 840

€ 38 760

€ 51 680

€ 64 600

€ 77 520

€ 90 440

€ 103 360

£ 116 280

€ 129 200

£ 142 120

£ 155 040

£ 167 960

£ 180 880

£ 193 800

£ 206 720

£ 219 640

£ 232 560

£ 245 480

£ 258 400

Input scenario s

958327 00101



Jaarlijkse omzet uit weco klein

Jaarlijkse omzet uit weco {middel

Jaarlijkse omzet uit weco groot

Jaarlijks aantal wettelijke controles {klein

Jaarlijks aantai wettelijke controles middel

Jaarlijks aantai wettelijke controles groot

€ 25 000

€ 300 000

€ 4 000 000

4

15

85

Totale kosten toezicht AFM huldlg

Toename kosten toezicht AFM na overdracht niet OOB

Toename kosten toezicht AFM na overdracht niet OOB in

€ 11 900 000

€ 5 100 000

43

ingroeipad 2021

ingroeipad 2022

ingroeipad 2023

ingroeipad 2024

30

50

70

100

10 2 d

958327 00101



10 2 e | | 10 2 6 I FM ME H 10 2 6 |@mlnfin nil
10 2 e |l^ 2 ^10 2 e| FM lS~

10 2 e |l^ 2j^| I0 2 e I FM ME

Thur 7 2 2020 11 40 46 AM

Normal

10 2 6 ^^0 2 ^ ] fFM ME H 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 6

]@minfin nl]Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE Overzicht en scenario s toezichtkosten voor en na overdracht toezicht

MAIL RECEIVED Thur 7 2 2020 11 40 47 AM

Ik heb die input nu alleen gebrmkt om een idee te krijgen
wat de omzet is van een klein middel en groot kantoor We kunnen desnoods eerst bun vragen wat in bun optiek de omzet is

van een klein middel en groot kantoor

11 1Eens

10 2 6 [J 10 2 6 [ FM MEVan

Verzonden donderdag 2 juli 2020 11 36

Aan ^l[o^ ] 10 2 610 2 6 EVI ME

FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6

jo 2 ^] 10 2 6 I FM MECC

Onderwerp RE Overzicbt en scenario s toezicbtkosten voor en na overdracht toezicht

10 2 6

Wat ik lastig vind in deze is dat we eerdervertrouwelijke informatie hebben gekregen voor de 20 grootste van de AFM en

deze nu hebben gebruikt 11 1

Groetjes

10 2 6

To 2 6 ifo^d 10 2 6

Verzonden donderdag 2 juli 2020 11 34

Aan

CC [ 10 2 6 fbX|io 2 6[ FM ME ^ 10 2 6

Onderwerp RE Overzicht en scenario s toezichtkosten voor en na overdracht toezicht

FM ME @minFin nlVan 10 2 6

10 2 6 FM ME 1 e |@minFin nl

@minfin nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6

jo 2 ^ ] 10 2 61 FMME @minfin nl10 2 6 10 2 6

En dan nu met vraag ben j e het ermee eens om dit uit te zetten bij NBA en SRA

^i[g^ | 10 2 6 FM ME

Verzonden donderdag 2 juli 2020 11 32

Aan

Van 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 | p o 2 elFM ME 1 |@minFin nl

@minFin nlCC 10 2 6 |^10 2 6[ FM ME ^ lO ^ e

Onderwerp Overzicht en scenario s toezichtkosten voor en na overdracht toezicht

10 2 6 |o 2 ^ ] 10 2 61 FMME 10 2 6 @minfin nl

Ha 10 2 6

Ik heb een overzicht zie bijgevoegd gemaakt van de toezichtkosten voor niet OOB kantoren Op basis hiervan kunnen we

scenario’s maken hoe de kosten veranderen voor en na overdracht van het toezicht Het is echter lastig om te bepalen welke
kosten voor NBA en SRA nu worden gemaakt voor het wettelijk controledomein en dus evt wegvalien na overdracht van het

toezicht

Daarom widen we het volgende toetsen bij NBA en SRA

V Kan je je vinden in de scenario’s zoals hieronder geschetst zie onderaan mail

V Klopt de inschatting van de kosten voor het wettelijk controledeel uit de scenario’s

V Vallen deze kosten weg nadat AFM het toezicht heeft overgenomen waarom wel niet

960826 00102



V Zien jullie naast de toetsing van wettelijke controles nog andere kosten die mogelijk afnemen nadat de toetsingen zijn
oveigenomen door AFM

Scenario 1 klein accountantskantoor toetsing door NBA

Input scenario

Jaarlijkse omzet uit wettelijke controles €25 000

Jaarlijks aantal wettelijke controledossiei^ 4

Berekening toezichtkosten

Jaarlijkse toezichtkosten AFM €2 050

V Basisbedrag €2 050 vemieerderd met €12 920 per miljoen euro omzet uit wettelijke controle

V 2 050 12 920 0 €2 050

Jaarlijkse toetsingskosten KBA voor wettelijk controledossiers €440

V lx per 6 jaar toetstKBA 2 wettelijk controledossiers Toetsing van een wettelijk controledossier is €1 320

V 2 dossiers 1 320 kosten 6 jaar €440

Scenario 2 middelgroot accountantskantoor toetsing door NBA

Input scenario

Jaarlijkse omzet uit wettelijke controles €300 000

Jaarlijks aantal wettelijke controledossiem 15

Berekening toezichtkosten

Jaarlijkse toezichtkosten AFM €2 050

V Basisbedrag €2 050 vermeerderd met €12 920 per miljoen euro omzet uit wettelijke controle

V 2 050 12 920 0 €2 050

Jaarlijkse toetsingskosten KBA voor wettelijk controledossiers €660

V lx per 6 jaar toetstKBA 3 wettelijk controledossiers Toetsing van een wettelijk controledossier is €1 320

V 3 dossiers 1 320 kosten 6 jaar €660

Scenario 3 groot accountantskantoor toetsing door NBA

Input scenario

Jaarlijkse omzet uit wettelijke controles €4 000 000

Jaarlijks aantal wettelijke controledossiem 100 1

Berekening toezichtkosten

960826 00102



Jaarlijkse toezichtkosten AFM €53 730

V Basisbedrag €2 050 vemieerderd met €12 920 per miljoen euro omzet uit wettelijke controle

V 2 050 12 920 4 €53 730

Jaarlijkse toetsingskosten NBA voor wettelijk controledossiers €660

V lx per 6 jaar toetstNBA 4 wettelijk controledossiers Toetsing van een wettelijk controledossier is €1 320

V 4 dossiers 1 320 kosten 6 jaar €880

Als je vragen hebt hoor ik het graag

Groet

10 2 e

10 2 6 10 2 6

Ministerie van Financien

Financiele Markten

Korte Voorhout 7 2 511 CW Den Heag

Phone 31 61 ToXe

E mail | 10 2 6 n@minfin nl

960826 00102



1Q 2 e FM ME f
10 2 e |l^ 2jsf| 10 2 e I FM ME

Sun 7 5 2020 1 15 49 PM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties
MAIL RECEIVED Sun 7 5 2020 1 15 50 PM

55 53 55

Oja en bij de eerste stap zit m i ook een tijdelijk element Risicoanalyse op basis van data kennisopbouw planning

10 2 e I EWMEVan

Verzonden zondag 5 juli 2020 13 14

10 2 e I FM ME

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

10 2 e

Aan 10 2 e

Ha|lQ 2 eL

Ik heb gekeken naar de onderbouwing van de kosten voor bet niet oob toezicht slide 8 10 van document AFM Ik ben er met

een kritische blik doorheen gegaan zoals ik verwacht dat en 10 2 6 dat zullen doen zie bijgevoegd10 2 e

In bet kort ik denk dat dit al een belangrijke stap in de goede richting is

In mijn optiek moet ieder cijfer onderbouwd worden ofhet een inschatting is gebaseerd op het toezicht dat momenteel

wordt gedaan bij de oob kantoren of dat het een ruwe inschatting is op basis van fingerspitzengefuhl het is altijd belangrijk
om dat te weten

11 1

11 1

11 1

11 1

Wellicht kijk ik later nog naar de rest van het document

Groet

10 2 6

10 2 61 FMtME

Verzonden vriidag 3 juli 2020 20 00

Aan

@minFin nlVan 10 2 6 10 2 6

10 2 e J|0 2 ^ 10 2 6 I FM ME 1
| Smiiifm nl

@minfin nl 10 2 e [ |l0 2 e[ 10 2 e | BEDR O P

^0■2\^o 2 B\ HDFEZ EO ji^@minfm nl

10 2 6 FM ME e @minfin nl

10 2 6

CC

Onderwerp FW Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Zie hier wat lichte lectuur voor het weekend

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van 10 2 6 [ 10 2 e| j 10 2 6

Datum vrijd^ 03 jul 2020 4 52 PM

Aan 10 2 e |10 2 ^ FM 4 10 2 6 |@mmfui nL

1P 2 9 „ ■ l@afm nl 10 2 e l@afm NL J 10 2 6 |Jo 2 ^
^0 2 6 |@afiii nl | 10 2l^|l0 2 e[4 10 2 6 |@afm nl | 10 2 6 |l^l2]^|T^ 6| FmMeH 10 2 e 10 2 ^0 2 4
10 2 6 ^a2i|ffM ME 4fTa^@mmfm iil

Kopie [ 10 10 2 6

Onderwerp Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

960799 00103



Geachte heer

Naar aanleiding van het gesprek dat u afgelopen dinsdag met

bijgevoegde presentatie met een nadere onderbouwing over de gewenste iiitbreiding van het toezicht op

accomitantsorganisaties Deze presentatie gaat naast een overkoepelend verhaal nadrukkelijk in op enerzijds Buiten verzoek

en anderzijds het overhevelen van het niet OOB toezicht

had stuur ik op u zijn verzoek de10 2 e 10 2 e

Buiten verzoek

Komende maandagmiddag is een vervolgoverleg tussen u en

worden

gepland waarin deze presentatie nader besproken kanI0 2 e

Ik merk daarbij graag op dat deze presentatie vanwege de inhoud als zeer vertrouwelijk beschouwd moet worden

Wij hopen dat met deze presentatie uw vragen zo goed mogelijk worden beantwoord

Met vriendelijke groet

10 2 61
10 2 ^| tOiZe

Stiategie Beleid Internationale Zaken

Telefoon 020 ^p 2 H0 2 t^
Fax 020 I lO Z e |
E mail 10 2 e n@afin nl

An toritdt Finau dde Markten

Bezoekadres Vijzelgiacht 50 Amsterdam

Postadres Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telefoon 020 797 20 00 www afm nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en tianspaiante financiele markten

Als onafhankelijke gediagstoezichthoudei diagen wij bij aan duuizaam fmancieel welzijn in Nederland

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal

960799 00103



iT^FM

Uitbreiding toezicht op

accountantsorganisaties
Nadere onderbouwing voor ministerie van

Financien

Zeer vertrouwelijk

3 juli 2020

958291 00104



Overkoepelend

Samenvatting

• Er bestaat een maatschappelijke en politieke wens om het toezicht op

accountantsorganisaties te versterken

Buiten verzoek

• Door de toezichtuitvoering op niet OOB accountantsorganisaties volledig naar

de AFM over te hevelen stijgt het aantal zelf te onderzoeken instellingen van 6

naar ongeveer 260 De AFM ziet nnogelijkheden om dit toezicht tegen

aanzienliik lagere kosten per organisatie uit te voeren dan het OOB toezicht In

dit segment zijn veel kwaliteitsissues waardoor het opvolgen van bevindingen
en handhaving relatief veel capaciteit vergt

\Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties 3juH20
958290 800104



Overkoepelend

Toegevoegde waarde van AFM toezicht

• De maatschappelijke toegevoegde waarde van het AFM toezicht op

accountantsorganisaties ligt in
• Het versterken van het maatschappelijke vertrouwen in de controle op

financiele rapportages en daarmee het vertrouwen in het functioneren in

financiele markten
• Het voorkomen van financiele schade voor beleggers en crediteuren

• Het toezicht op accountantsorganisaties is gericht op het

gerechtvaardigd herstel van vertrouwen in de accountant en diens

verklaring

• In het verleden hebben verschillende boekhoudschandalen in binnen

Ahold Imtech en buitenland Enron Parmalat tot grote financiele

schade en vertrouwensverlies in de samenleving geleid Afgelopen
maand blijkt bij het Duitse Wirecard €1 9 mrd verdwenen waarbij ook

de rol van accountant EY Duitsland onder vuur ligt

• Het toezicht van de AFM laat sinds 2007 laat zien dat de verbetering
van de kwaliteit van controles te traag verloopt Dit beeld komt

overeen met het beeld dat in andere landen bestaat

\Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties 3juH20
958290 800104



Overkoepelend

Waarom nu uitbreiding toezicht

• Vanuit maatschappij roep om

• Vereenvoudiging en versterking stelsel van onafhankelijk toezicht op

alle accountantsorganisaties
• Level playing field voor OOB en niet OOB accountantsorganisaties
• Hogere onderzoekfrequentie voor meer datapunten om beter inzicht

in kwaliteit te krijgen

• Oproep heeft weerslag gekregen in Kabinetsreactie op CTA

rapport
• Vereenvoudiging en versterking toezicht door al het toezicht door de

AFM te laten uitvoeren

• Minister staat welwillend tegenover aanbeveling MCA over

intensivering OOB toezicht

• Bij AFM moet voldoende capaciteit en budget beschikbaar zijn en

moet rekening worden gehouden met overgangsperiode

\Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties 3juH20
958290 800104



Overkoepelend

Kosten uitbreiding toezicht
Gereduceerd scenario

Onderwerp Fte s Toelichting

buiten verzoek

Niet OOB segment

Toezicht op niet OOB

accountantsorganisaties incl

marktreacties vergunningverlening

• AFM onderzoekt ca 260 accountantsorganisaties lx per 6 jaar

controleren

• Minder beslag t o v OOB toezicht vanwege kleinere organisaties

met minder complexe controles

• Het is bekend dat er aanzienlijke kwaliteitsissues zijn in deze

populatie Hierdoor is aanzienlijke follow up en handhaving

noodzakelijk Beide vergen veel capaciteit

• 25 complexe toetsingen p j bij ca 14 organisaties
• Met een efficiency slag door te voeren door meer risico

gebaseerd geschiktheidstoetsingen uit te voeren

• Het ontwikkelen van en follow up geven aan AQI s kan bijdragen
aan de effectiviteit van het toezicht en draagt bij aan de

kwaliteitsontwikkeling in de sector

Niet OOB segment

Invoeren geschiktheidstoetsingen
bestuurdersen commissarissen n OOB

Sectorbreed Ontwikkeling AQI

10 2 d

buiten verzoek buiten verzoek

Totaal extra FTE

Extra kosten € x min i

\Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties 3juH20
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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Overheveling
niet OOB toezIchtL

Toezichtonderzoek niet OOB

Uitdaging Grote groep niet OOB accountantsorganisaties ca 260 waarvan bekend is dat er

aanzienlijke kwaliteitsissues zijn

Wettelijke onderzoekfrequentie Conform de wet hanteren wij het uitgangspunt van een

onderzoek e ke 6 jaar KeuzeJ^^ettelijke controles per organisatie te selecteren en bij grote
organisatiesQwettelijke controles Zowel wettelijke controles als stelsel van

kwaliteitsbeheersing worden onderzocht

Indeling populatie De populatie zal worden ingedeeld op basis van een doorlopende risico

inschatting

Inrichting onderzoeken
• ReguMer onderzoek Een onderzoek kan bestaan uit desktopbeoordeling veldonderzoek beoordeling

van documenten van zowel stelsel als wettelijke controle documentatie in werkprogramma
rapportage en interne review werkzaamheden Ook eventuele generieke rapportage extern en

communicatie naar de accountantsorganisatie over planning etc

• Themaonderzoek Een themaonderzoek kan bestaan uit een enquete beoordeling van documenten

van wettelijke controles en stelsel en houden van interviews Hier hoort ook bij het maken en

afstemming van eventueel instelling specifieke rapportage en eventueel een generiek rapport

Opvolgingen handhaving vanwege bekende kwaliteitsissues is er een forse inspanning nodig
voor opvolging en handhaving die arbeidsintensief zijn vanwege juridische
zorgvuldigheidseisen

Zorgvuldigheid De AFM past de voor bestuursorganen wettelijke verplichtingen toe van een

vier ogenprincipe schriftelijke verslaglegging en hoor en wederhoorprocedure

\Uitbreiding toezicht op accountantsorgonisaties 3juli203
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L Overheveling

l^et QQB toezichtConcept wijze van onderzoek

niet OOB segment

Voorbereiding
en risicoanalyse

Onderzoek Opvolging

■10 2 d

• Gedifferentieerde

standaardaanpak
• i^^erf^|aar

onderzoek

onderzochte AO s

• Formele handhaving
incl bezwaar en

beroep ca

organisaties p j per

organisatie ca |io 2 d

• Risicoanalyse op

basis van data

kennisopbouw

planning
• Cobrdinatie en

communicatie met

accountantsorganisa
ties AO s

• Management en

ondersteuning

• Monitoring

opvolging bijioT^
onderzoeken

• Dit betreft ca o 2

wettelijke contro es

• Tijdsbeslag ca

uur per wettelijke
controle onderzoek

JiQ 2 d^ rap portage
io 2 d communicatie

kantoor hoor en

wederhoon^

0 2 l

10 2 dP J uur

• Hoger beroep
bezwaar j°^
organisaties p j per

organisatie ca |io 2 d

• Onderzoek

combinatie stelsel

en wettelijke
controles thema

• io 2 C A ettelijke
controles p j

• Tijdsbeslag ca |iQ2 c

•’o 2d|uur per

wettelijke controle

uur

J
\Uitbreiding toezicht op accountantsorgonisaties 3juli203
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Overheveling

niet OOB toezIcht

Opvolging en handhaving

inschatting

• Ervaring leert uit het laatste overige OOB onderzoek next five OOB dat 12 van 14 wettelijke
controles onvoldoende waren

• De risico inschatting is ook gebaseerd op de toetsingsuitslagen van de NBA SRA en de

ervaringen met de overgedragen accountantsorganisaties vanuit SRA NBA die onvoldoende

bleven scoren

• Verwachting is dat de risico s in de groep n OOB relatief hoog zijn en dat we rekening moeten

houden met een groep waarbij opvolging nodig is 10 2 d

10 2 d

• Bij de monitoring van opvolging van aanbevelingen houden we ook rekening met

vervolgonderzoeken om na te gaan of er daadwerkelijk verbeteringen zijn doorgevoerd Deze

onderzoeken zijn omvangrijker dan de initiele toetsing aangezien er hogere eisen zijn voor

juridische onderbouwing en eisen aan hoor en wederhoor Deze rapporten kunnen dan ook

gebruikt worden bij eventuele handhaving

• Bij handhaving wordt het toezichtinstrumentarium waarschuwing aanwijzing LODen boete

toegepast en is tuchtrecht ook een mogelijke optie In dit proces is bezwaar en beroep
mogelijk

\Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties 3juH20
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Overheveling

Lnlet OOB toezIcht

Toepassing vlieguren
criterium op kleine kantoren

• Wij verwachten dat accountantsorganisaties met minder dan 10

wettelijke controles gemiddeld genomen een mindere controlekwaliteit

laten zien waardoor voor deze kleine organisaties extra inspanning

nodig gaat zijn op gebied van handhaving

• Als er een vliegurencriterium wordt ingevoerd waarbij

accountantsorganisatie ten minste 10 wettelijke controles dient te

verrichten zou het aantal niet OOB accountantsorganisaties met circa

100 afnemen

• Maatschappelijke impact van deze 100 accountantsorganisaties is gering
in de markt ongeveer 2 2 van de totale markt wettelijke controles

• Toepassing van het vliegurencriterium zal de benodigde extra capaciteit
van de AFM reduceren met ca 02 fte zijnde 10 2 d

\Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties 3juH20
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Overheveling
niet OOB toezIcht

Geschiktheidstoetsingen
In het voorstel is^°^begroot tijdens de kostenkaderperiode voor de nieuwe taak

geschiktheidstoetsingen structureel

inhaaltoetsingen

Toelichting

• Voor de bestaaride geschiktheidstoetsingen bij de 6 OOB accountantsorganisaties heeft de

AFM structureel 102^ I voor gemiddeldjo^aanvangstoetsingen per jaar excl fte voor

gesprekken die management doet De collectieven van de OOB accountantsorganisaties zijn
in het algemeen groter qua omvang dan bij de n OOB accountantsorganisaties

• Voor de nieuwe taak verwachten we ilM ^inhaaltoetsingen enfo^^aanvangstoetsingen per

jaar 14 nOOB accountantsorganisaties met gemidde dl^oetsbare posities
inhaaltoetsingen Een gemiddelde zittingstermijn van| io 2 d |jaar levertfo^anvangstoetsingen
per jaar op

•

Aanv^J^stoetsingeni I Net als voor de 6 OOB organisaties begroten we structureel 2 fte

voor o^4anvangstoetsingen per iaar de intensiteit van de toetsing op basis van de

Beleiosregel geschiktheid Wta is namelijk gelijk

Tijdens de kostenkaderperiode 2021 2024 zal 00k een

ar waarin j io 2 d inhaaltoetsingen moeten plaatsvinden 100 x

Deze zijn verdeeld over de kostenkaderperiode Hiervoor is fafgerond

voor aanvangstoetsingen en io 2 d voor10 2d

• Inhaaltoetsingen
overganesneriode ziin vari°^

10 2 d

j 10 2 d [gerekend per iaar

• Tarieven eenmalige heffmgen De daadwerkelijke uren per toetsing zijn gemiddeld ca

en blijkt in de praktijk niet kostendekkend

10 2 d

10 2 d

Het tarief van is gebaseerd op
10 2 d10 2 d

\Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties 3juH20
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Buiten verzoek
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Overkoepelend

Toelichting ondersteuning
Overheveling niet OOB toezicht vergt verhoudingsgewijs meer

toezichtondersteuning dan intensivering OOB toezicht vanwege de verwachte

aantallen onderzoeken die opvolging vergen HE en JZ geven ondersteuning aan KAV

bij handhaving deze fte s zijn in aanvulling op
handhaving

Intensieve wervingsactiviteiten en HR activiteiten opleiding zijn nodig om in

moeilijke arbeidsmarkt medewerkers te behouden en te werven

Om efficiency slag te maken is meer risicogericht toezicht nodig data analyse en

ondersteuning zijn daarbij cruciaal

Toezichtondersteuning bij gereduceerd scenario

bij KAV {zie slide 9 Opvolging en10 2 d

Ondersteuning

Handhavingseenheid en juridische zaken

Dataverzameling analyse en Informatisering

HR en werving
I

Totaal

10 2 d

\Uitbreiding toezicht op accountantsorgonisaties 3juH20
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Overkoepelend

Indicatief effect op heffingen
Uitvoering n OOB toezicht volledig bij AFM

Kantoor 2020 2021 2022 2023 2024

Klein €10K €11K €12K €13K €14K

10 20 30 40

Midden €50K €56K €61K €67K €72K

12 22 34 64

OOB € 1 400K C1 600K C1 700K € 1 900K € 2 000K

14 21 36 43

buiten verzoek

Klein betekent omzet uit wettelijke controles 0 5 miljoen euro midden 3 miljoen euro en OOB 100 miljoen euro

• Voor n OOB kantoren wordt stijging heffingen gedeeltelijk gecompenseerd door daling kosten

NBA SRA Hierdoor zou de werkelijke stijging van kosten voor een klein kantoor beperkt
kunnen zijn 10 20

• Kostenkader is een maximum aan uitgaven AFM hoeft dit in begroting niet volledig te

benutten Op basis van ervaring in 2021 en 2022 kan beslist worden of kostenkader volledig
benut moet

• Voorstel evaluatiemoment in 2022

\Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties 3juli203
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10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME^^ 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e FM ME [1 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 e [j|^h0 2 eh FM ME1

Mon 7 6 2020 8 17 09 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties
MAIL RECEIVED Mon 7 6 2020 8 17 10 AM

Goedemorgen

Met veel interesse heb ik de stukken gelezen en complimenten voor jullie reeds verzette werk zover Het is geen makkelijke
materie en met het oog op de belangen zeker een uitdagende opdracht

Enkele punten die ik nog wilde meegeven

Omzet iiit wettelijke controles ligt voor 85 bij OOB Wordt de verhouding fte oob noob nog wel voldoende iiitlegbaar

Uiteindelijk zal de rekening van hogere toekomstlasten bij de controleclient komen te liggen Is de voorgestelde hervorming
zoals nu voorgesteld wel uitlegbaar Het lijkt nu alleen inzet op toezichtsintensiviteit en ik vraag me af of dat wel iiit te leggen
is naar de uiteindelijke betaler van de rekening Ik kan me een kritische reactie voorstellen

“waarom worden wij als controleclient nu met exra kosten opgezadeld omdat

etc als10 2 g

Kosten laatste sheet zijn veel lager dan de gewenste intensivering Waarvoor geeft FIN goedkeiiring De 7 5 miljoen als stip

op de horizon of de indicatie op stijging heffingen

Hoe verhouden het aantal w controles zich met de Wta “3 De Autoriteit Financiele Markten baseert haar beoordeling ten

minste op een toetsing van een selectie van controledossiers 4 De beoordeling bedoeld in het derde lid is passend en

evenredig ten opzichte van de schaal en complexiteit van de activiteit van de accountantsorganisatie
”

Zie ook Cta rapport

Waarom zo weinig inzet op data Is hier niet meer uit te halen met de in toenemende mate van mogelijkheden om het

controleproces effectiever en efficienter te maken bijvoorbeeld door 100 controles uit te voeren met behulp van technolog ie

zoals data analytics machine learning en artificial intelligence

Volgens mij kan je aan 1 fte ongeveer 1800 werbare iiren per jaar toe berekenen Wat is de afweging van hogere aantallen op

sheet 9

Is het wel redelijk om te verwachten dat acc o lid blijven bij de SRA Als het voordeel van toezicht wegvalt zal wellicht ook

de behoefte om lid te zijn verdwijnen

Aanname dat noob zeer matige slechte kwaliteit heeft De risico inschatttng is ook gebaseerd op de toetsingsuitslagen van
de NBA SRA en de ervaringen met de overgedragen accountantsorganisaties vanuit SRA NBA die onvoldoende bleven

scoren Hoe verhoudt zicht tot de laatste zeer positieve toetsingscijfers van NBA en SRA uit 2018 En wat zegt dat over de

uitvoering van het mandaat art 48 De Autoriteit Financiele Markten houdt bij de uitvoering van het toezicht op de naleving
van deze wet rekening met de uitkomsten van de beoordeling van de werking van door accountantsorganisaties gehanteerde
stelsels van kwaliteitsbeheersing door andere organisaties waaronder het openbare lichaam Het lijkt nu trouwens dat er tot

op heden niets voor noob is ingericht en alles opgezet moet worden Dit zou nmi niet passen in het beeld van AFM als altij d

de eindverantwoordelijke voor het toezicht is geweest o g v de Wta

En een die ik nog wel wil adresseren als ik lees over ‘boetes handhaving etc
’

Wordt er niets gedaan met het advies van Cta

dat ‘Het doel van het toezicht zou naast de enge handhaving van de toepasselijke wettelijke eisen het bevorderen van

kwaliteitsverbetering van de wettelijke controle moeten zijn De toezichthouder zou daar samen met de

accountantsorganisaties werk van moeten maken Dit vraagt een positief kritische op lerend vermogen gebaseerde bonding
Wanneer kantoren onvoldoende meewerken treedt zij wel streng op De commissie beveelt aan in de uitvoering van het

toezicht de beoordeling vankwaliteitsbeheersingsystemen naast voldoende aandachtvoor compliance en de prikkels centraal

te stellen en het bevorderen van kwaliteitsverbetering het doel te laten zijn
’
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Verzonden zondag 5 juli 2020 20 27

Aan | l0 2 e lQ 2 e | FM ME
CC I 10 2 6 |f^10 2 e| FM ME

EM MEVan

van FM ME10 2 e 10 2 e 10 2 e

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

Ha|iO 2 eL

Terugkomend op de berekening van AFM van de kosten van het toezicht door NBA SRA

Samenvatting

V AFM kijkt naar totale kosten voor de sector terwijl ik zojuist een analyse heb gemaakt over de toezichtkosten voor

individuele accountantsorganisaties AO’s Deze analyses zijn dus moeilijk met elkaar te vergelijken

V Wordt zeer gewaardeerd dat AFM een poging doet om de toezichtkosten van NBA en SRA te berekenen ondanks de grote
disclaimer dat AFM over weinig gegevens beschikt

V Flet is onduidelijk wat AFM hier precies probeert te berekenen Gaat het om alle toezichtkosten van NBA en SRA dus ook

toetsing stelsel en andere accountantsopdrachten of alleen over het wettelijke controledeel

V Indien AFM hier de totale toezichtkosten probeert te berekenen komen de door AFM berekende kosten van de NBA in de

buurt van wat NBA met ons heeft gedeeld € 10 2 g Van deze kosten valt echter maar een klein deel weg na de overdracht

omdat veel van de kosten worden gemaakt voor toezicht op stelsels en andere accountantsopdrachten Daamaast komt de

berekening niet overeen met wat NBA met ons heeft gedeeld

V Indien AFM hier alleen de toezichtkosten voor de wettelijke controles probeert te berekenen zitten ze met hun berekening
van de kosten bij NBA erg hoog

V Berekening van kosten SRA kan ik weinig over zeggen Ik heb geen data om ook maar 1 van de cijfers en dus aannames te

controleren

o Na overdracht van het toezicht naar de AFM zal NBA SRA nog steeds het stelsel beoordelen en andere

accountantsopdrachten toetsen In het geval dat beide in deze kosten zijn meegenomen zal na overdracht maar een fractie van

de kosten zijnde kosten puur voor de wettelijke controles wegvallen

Kosten NBA informatie ontvangen van NBA

V Kosten toezicht bestaat iiit

960796 00105



o DeRaad€ I0 2 g

o Scholing toetserscorps € io 2 g

o Juridische kosten € | io 2 g | dit is flexibel afhankelijk het resultaat bij de toetsingen

o Toetsingsapplicatie € I0 2 g licentie en onderhoud

V Daamaast worden er 11 Wta kantoren getoetst waarvoor €| |in rekening gebracht wordt gebracht bij AO’s

V Totale kosten voor het toezicht zijn dan| | i0 2 g € Dit bedrag zit in dezelfde range als de berekening
van AFM 02351 Het is hierbij echter wel de vraag ofAFM alleen een berekening maakt voor het wettelijk controle deel of

al het toezicht

V De berekeningen van AFM en NBA komen niet met elkaar overeen

Groet

10 2 e

10 2 e 10 2 e | EM ME

Verzonden zondag 5 juli 2020 17 51

Aan | io 2 e [jb^ io 2 e| FMME ^
CC | 10 2 s [jO HiO S ^HFM ME I0 2 e |@minFin nl

j io 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over iiitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

@minfin nlVan 10 2 e

@minFin nlI0 2 e

10 2 6 10 2 6

|o 2 4 FM ME

Geen probleem natuurlijk Ik ga vanavond nog even kijken naar de kosten van sra en nba 11 1

11 1

Verzonden met BlackBerry Work
\TOw blackberry coni

1fg mLnfm nlVan 10 2 6 | p 2je |l0 2 et FM ME j 10 2 6

Datum zondag 05 jul 2020 17 30

Aan lQ 2 e |lp]a[| 10 2 6 | FM ME | 10 2 6 |@mmfm nl

10 2 6 Iiq 2 4 FM ME ]10 2 6|@mmfm nlKopie | 10 2 6 FM ME 10 2 e |@mmfui iil 10 2 6 ^0 2 ^

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

Ha 10 2 6 I

Nogmaals bedankt hiervoor Ik heb er ook net naar gekeken en vind het ook een stuk beter verhaal Mooi voorbeeld is m i slide 9 Ik

deel echter ook jouw mening dat van sommige cijfers onduidelijk blijft waar ze vandaan komen Spread voorbeeld is m i slide 14

v aar w el uitgelegd staat wat de ondersteunende activiteiten zijn maar niet hoe ze tot de genoemd^ 2ffle zijn gekomen Zijn het

schattingen en zo ja op basis van welke afviiegingen Al met al sluit ik me aan bij jouw aanvullende vragen

We hebben op 30 juni met de AFM afgesproken dat zij het volgende zouden aanleveren

V Slag dieper op de cijfers z s m

V Impact heffingen

V Verschil in de praktijk tussen huidige en toekomstige situatie

960796 00105



V De kostenreductie aan NBA en SRA kant

Mijn indruk is dat de AFM daaraan gevolg heeft gegeven diis dat is positief Wat ik me nog afvroeg hoe beoordeel jij him

inschatting van de kostendaling aan NBA en SRA kant slide 13 M a w komt de effectieve kostenstijging AFM heeft in

slide 15 de kostendaling aan NBA en SRA kant niet meegerekend zie ik voor de kantoren enigszins overeen metjouw eigen

analyse

Ik stuur jouw eerste bevindingen meteen door naar en ok Dan verliezen we zo weinig mogelijk tijd10 2 S

^ io 2 e als jij nog aanvullingen hebt zijn die welkom

Groet

10 2 e

i[g^ I 10 2 610 2 e 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

dubbel

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

i[g^ I 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 I 10 2 e| 10 2 6

10 2 6 10 2 d 10 2 6
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10 ^10 2 e| 10 2 e10 2j 10 2 e

10 2 6jl0 2 410 2 e 10 2 10 2 6 |ip 2je|l0 2 e|10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

dubbel

fra2 e| I 10 2 6 I
10 2 41 IO 2 e

10 2 6

I 10 2 6

10 2 6
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10 2 e 10 2 e | FM ME^^ 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e |i^ 2 ^io 2 e| fm ME ^ i0 2 e n@minfin nl1 | i0 2 e io 2 e l@blmbastion nl1 1 io 2 e

^onglaan nll

I 10 2 e||¥^| SRA

Mon 7 6 2020 10 54 34 AM

To

Cc

110 2 ellf 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE input SRA kosten doorlopend toezicht

MAIL RECEIVED Mon 7 6 2020 10 54 40 AM

High

Reactie SRA mail MinFIN scenario s toezichtkosten accountantsoraanisaties pdf

Beste I 10 2 6

Met verwijzing naar je mail van vrijdag jl stuur ik je hierbij de reactie van het SRA bestuur Je vindt die in de bijiage

Fijne dag

vriendelijke groeten

10 2 6 10 2 6

Public affairs

Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klantc

•j

HUSH

SRA SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 6 11 M 31 I 10^
t«4« II i V

EI 10 2 6 l@sra nl

To 2 6 l^lfo^d 10 2 6

Verzonden vrijdag 3 juli 2020 14 51

Aan | io 2 e ||io 2 e SRA

CC

FM MEVan

FM ME

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

10 2 6 10 2 6 ■ 10 2 6 10 2 6

Beste i0 2 e [

Veel dank nog voor de additionele informatie We proberen momenteel een beter beeld te krijgen van de gevolgen die de

overdracht van het toezicht heeft op de kosten voor individuele accountantsorganisaties Daartoe hebben we rekenvoorbeelden

gemaakt van de toezichtkosten voor drie fictieve accountantsorganisaties op basis van de informatie die jullie met ons hebben

gedeeld zie bijgevoegd document

959897 00106



We willen vragen om mar bijgevoegd document te kijken en de volgende vragen te beantwoorden

• Kan je je vinden in input voor de verschillende scenario’s zoals bijvoorbeeld de omzet en het aantal getoetste dossiers

bij een kleine accountantsorganisatie
• Klopt de inschatting van de kosten uit de scenario’s

• Vallen de kosten voor toetsing van de wettelijke controles weg mdat het toezicht op niet OOB kantoren naar AFM gaat
waarom wel niet

• Zien jullie mast de toetsing van wettelijke controles nog andere kosten die mogelijk afhemen mdat het toezicht op niet

OOB kantoren naar AFM gaat

We begrijpen dat bijgevoegde scenario’s een versimpeling zijn van de werkelijkheid echter kan dit ons inziens helpen bij het

beter begrijpen van de gevolgen van de overdracht voor de toezichtkosten

Het is kort dag maar is het voor jullie mogelijk om hier uiterlijk maandagochtend op te reageren

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

10 2 e

SRA 10 2 6 @sra nlVan l0 2 e I0 2 e

Verzonden maandag 29 juni 2020 16 08

Aan 10 2 6 FM ME

J|0 2

^
10 2 6 I FM ME ^

@ionglaan nl

@minFin nl

@minFin nl

10 2 e 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @blmbastion nl I 10 2 6CC

10 2 6

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

10 2 6

Beste 10 2 6

In vervolg op onze mailwisseling en de inhoudelijke input die je al ontving over de activiteiten achtergrond van de SRA reviewcommissie

willen weje graag verder informeren

In de bijiagen vind je deze informatie antwoorden voor zover tot onze beschikking terug

Met vriendelijke groeten

Namens het SRA bestuur

di s 10 2 6 10 2 6

Public affairs

Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klantdf

SRA
—3^

SRA

Rljnzathe 14 j 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 6 11 M 31 10 2 6

i

El 10 2 6 |fS sra nl

959897 00106



To 2 6 [^ifo^d 10 2 6

Verzonden donderdag 25 juni 2020 13 49

Aan | || 10 2 6 11 SRA i0 2 6n@sra nl I
CC

10 2 e |

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

FM ME @minFm nlVan 10 2 6

SRA 10 2 6 @sra nl10 2 6

10 2 6 jo 2

^
10 2 6 I FM ME

@ionglaan nl

10 2 6 @niinFin nl 10 2 6 10 2 6 @blmbastion nl I 102 6

10 2 6

Beste 10 2 e [

Bedankt voor je mail Ik neem contact op met

beschikking hebben over deze informatie We zullen het dan afwachten tot jullie dit met ons delen Veel dank hiervoor

Wat betreft de vervolgvragen over de kosten fijn dat jullie10 2 6 10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

Van i0 2 e 10 2 6 SRA iQ 2 6 @sra nl

Verzonden donderdag 25 juni 2020 13 05

Aan ifo^d 10 2 610 2 6 FM ME^
10 2 61 FM ME

10 2 6 @minFin nl I iP 2 e

@minFin nl

10 2 6 SRA 1 ip 2 6 |@sra nl

@blmbastion nl i0 2eCC 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

fSionglaan nl10 2 6

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

10 2 6

Beste I 10 2 6

Dank voor je mail en je aanvullende vragen Die hebben op meerdere zaken betrekking

Voor wat betreft de vragen die gaan over de review wil ik je doorverwijzen naar mijn collega pro 2 6|| 10 2 6] projectmanager beleid en

kwaliteiten in die hoedanigheid vollediq betrokken bij de reviewcommissie

Het snelste is als je haar belt 06 10 2 6 Zij verwacht jouw telefoontje

Voor wat betreft de overige kosten gerelateerde vragen daar willen we jullie zeker over informeren maar dat lukt niet op korte termijn op

zn vroegst aan het begin van volgende week

vriendelijke groeten

10 2 6 10 2 6

Pers public affairs

Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klant
r

959897 00106



Helen

SRA
SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I I0 2 e 11 M 31 10^

i

El I0 2 e |fa sra nl

To 2 e [l[o^ | 10 2 6

Verzonden donderdag 25 jmii 2020 12 24

Aan | iP 2 e ||io 2 6|| SRA^ lO S e |@sra iil

CC

10 2 e

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

FM ME @minFin nlVan 10 2 6

I FM ME

@ionglaan nl

@minFin nl @blmbastion nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Beste [

Bedankt voor je snelle reactie Is het voor jullie mogelijk om ook een inschatting van de jaarlijkse kosten mbt

kwaliteitstoetsingen voor wettelijke controles te delen met ons

Daamaast hoop ik dat je ons ook kan helpen om beter inzicht willen krijgen in hoe een kwaliteitstoetsing in het Wta domein

emit ziet bij de SRA HierbiJ zijn we benieuwd

1 Hoeveel tijd wordt er door SRA toetsers besteed per accountantsorganisatie evt ook onderscheid tussen kleine

middelgrote en grote organisaties
2 Gaat de SRA altijd langs bij de accountantsorganisatie
3 Indien SRA langsgaat kunnen jullie een indicatie geven hoe lang een bezoek gemiddeld duurt evt onderscheid tussen

kleine middelgrote en grote organisaties

Bedankt alvast en vriendelijke groet

10 2 6

SRA 10 2 6 @sra nlVan i0 2 e 10 2 6

Verzonden donderdag 25 juni 2020 12 07

Aan ^i[o^ | 10 2 6 FM ME @minFin nl

@minFin nl

10 2 6 10 2 6

2 ^ 10 2 61 FM ME

fffiionglaan nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @blmbastion nl I iQ2eCC

10 2 6

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

10 2 6

Beste 10 2 6

Ik kan je daar op dit moment in het kort de volgende antwoorden op geven

vraag 1 kostendekkend over de zesjaarscyclus en

vraag 2 de vervuiler betaalt dus geen dekking door contributie

vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

Pers public affairs

959897 00106



Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klantd

lirt W ©

SRA
SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 e 11 M 31 10 2 e

ii«i
^ jI

El I0 2 e l@sra nl

To 2 6 l^lfo^d 10 2 6

Verzonden donderdag 25 jmii 2020 11 41

Aan | i0 2 e || 10 2 6 11 SRAio 2 6]@sra iil ho 2 e ||iQ 2 6l 10 2 6

fSbln ibastion nl

CC 10 2 6 ^ I CFM ME

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

EVL ME @minFm nlVan 10 2 6

@ionglaan nl 10 2 6

10 2 6

10 2 6 @mirFin nl

Hi 110 2 e I

Bedankt voor het toestiiren van de memo dit is zeer nuttig om een beter inzicht te krijgen in de opbouw van de kosten voor het

toezicht

Ik was nog benieuwd ofjullie 00k inzicht hebben in de totale jaarlijkse kosten die SRA maakt voor de kwaliteitstoetsingen in

het kader van het doorlopende toezicht En betalen ondememingen hier apart voor of wordt dit deels gefmancierd uit de

contributies

Ik hoor graag ofjullie dit met ons kunnen delen Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 61 fMtME

Verzonden woensdag 24 juni 2020 20 24

laf^

10 2 6 10 2 6 @minfin nlVan

10 2 6 10 2 6 FM ME 10 2 6 @minfin nlAan

CC

Onderwerp FW input SRA kosten doorlopend toezicht
] FM ME 1 10 2 e I@minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Van lQ 2 6 || I0 2 e | SRA lQ 2 e |@sra nl

Datum woensdag 24 jun 2020 8 13 PM

10 2 6 |1^10 2 6|] FM ME 10 2 6 1@minfin nlAan

959897 00106



Kopie I 10 2 e ||l0 2 e| 1 10 2 e |@ionqlaan nl | 10 2 e | 10 2 e ^@blmbastion nl

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

Zoals vanochtend besproken bijgaand onze input Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust nog even contact op morgen

Fijne avond nog

Hartelijke groet

10 2 6 10 2 6

Pers public affairs

\

Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klantcf
■ V

lirt W ©

SRA SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 e 11 M 31 |~3G^ El 10 2 6 l@sra nl

i[g^ 110 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

110 2 61

dubbel

10 2 6 10 2 6 10 2 6

^|l0 2 e10 2 6 10 2 6

|l0 2 e|

959897 00106



10 2 6 10 2 6

djbbel

I 10 2 6 10 2 6 I10 2 6

959897 00106



©

SRA

Ministerie van Financien

Directie Financiele Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

T a v de heerMo ^ Qo ^j e

PER EMAIL

De Meern 6juli 2020

Geachte heer I i0 2 e I beste 10 2 e

Dank voor uw mail van vrijdagmiddag waarin u het SRA bestuurverzoektte reageren op drie

rekenvoorbeelden voor individuele accountantsorganisaties in het kader van de ovetdracht van de

kwaliteitstoetsingen

Met het gevaar in het herhaling te vallen willen we nogmaals benadrukken dat het opstellen van dit

soort rekenmodellen op basis van de gebruikte uitgangspunten onzes inziens te prematuuren

onwenselijk is Dat vinden we om de volgende redenen

a Het toezichtmodel moet wijzigen De Commissie toekomst accountancysector heeft

nadrukkelijk in haar rapport ‘Vertrouwen op controle’ lid 40 en lid 138 aanbevolen om het

toezicht een oordeel over de kwaliteit van de wettelijke controles meerte enten op drie

niveaus te weten

1 de uitkomst van het controleproces en de compliance kwaliteit

2 het bestaan de opzet en de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem en

3 factoren die van materiele invioed zijn op de kwaliteit zoals de cultuur binnen de

accountantsorganisatie de governance van een accountantsorganisatie en de

beloningssystematiek
b De minister van Financien heeft deze aanbeveling van de Commissie toekomst

accountancysector overgenomen in de kabinetsreactie dd 31 maart en de ketenpartijen

opgeroepen om deze aanbeveling uit te werken

c Dit toezichtmodel bestaat nog niet is ook nog niet uitgedacht
d Ook de wijze van overdracht het hoe en wanneer van de kwaliteitstoetsingen door SRA en

NBA uitgevoerd op basis van convenanten met de toezichthouder is nog niet uitgedacht
Een projectplan moet nog worden opgesteld

e Zorgvuldigheid en draagviak moet aan de basis staan voor het creeren van een nieuw

toezichtmodel zodat alle partijen er vanuit een publiek belang mee uit de voeten kunnen

f Het huidige toezichtmodel kwaliteitstoetsingen gaat uit van andere parameters
Ten aanzien van die parameters Enkele daarvan kloppen niet in de aannames van de

geschetste scenario’s We refereren onder meeraan het gestelde in onze mails van 25 en 29

juni jl ten aanzien van de bepalingen in de Wta art 48a lid 4 en aan het reviewhuis van

SRA dat een totaalpakket van toetsing en kwaliteitsverbetering omvat Dat laat zich niet

zomaar rekentechnisch doorvertalen in theoretische scenario’s De toezichtkosten voor

SRA accountantsorganisaties opererend in het nOOB segmentzullen vanwege dat

totaalpakket SRA reviewhuis niet afnemen

Onzes inziens bestaat nu een kans om vanuit publiek belang een goed toezichtmodel neerte zetten

waarbij kwaliteit en inhoud en het kwaliteitsbeheersingssysteem van accountantsorganisaties meer

centraal komen te staan Dit traject moet op dit moment centraal staan waarbij de uitkomst ervan

leidend moet zijn voor het bepalen van kosten

1

960324 00107



©

SRA

Nu scenario’s opstellen op basis van de wijze kosten waarop ofwel de AFM ofwei SRA NBA de

kwaliteitstoetsingen uitvoert is onzes inziens een heilloze vireg die afdwaalt van de richting die

gewezen is doorde Commissietoekomst accountancysector en bevestigd doorde minister van

Financien Dit raden wij ten zeerste af

In bet kader van bet vaststellen van bet kostenkader van de toezicbtbouder zouden we willen

voorstellen om bet voornoemde projectplan als basis te nemen voor bet opstellen van

kostenscenario’s eventueel uitgewerkt naargrootte Datzou kunnen betekenen dat bet

meerjarenkostenkader 2021 2024 voorde toezicbtbouder door bet Ministerie van financien anders

wordt uitgewerkt

Het SRA bestuur verzoekt bet ministerie nadrukkelijk om genoemde argumenten ook die in

deeerdere input en voorstel in overweging te nemen Ons standpunt in deze zullen we ook delen met

andere stakeholders

Met vriendelijke groet
namens het SRA bestuur

i0 2 e I ndrs

voorzitter

2
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1Q 2 e FM ME f
10 2 e |l^ 2jsf| 10 2 e I FM ME

Mon 7 6 2020 11 21 15 AM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties
MAIL RECEIVED Mon 7 6 2020 11 21 16 AM

Thanks ik zal het doorsturennaar

j[^10 2 e I FMtME

Verzonden maandag 6 juli 2020 11 20

Aan

Van 10 2 0

10 2 0 | lfo^ | 10 2 0

10 2| 10 2 0 [ HDFEZ EO 10 2 e | |1Q 2 e| ] 10 2 0 | BEDR O P

FM ME

FM ME

CC

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

Zie nog een enkele toevoeging

To 2 0 [i[q^ | 10 2 0

Verzonden maandag 6 juli 2020 11 07

Aan ]0 2 ^ io 2| io 2 e | RDFEZ EO ^i^fSminfm nl | |io 2 e| j io 2 e | BEDR O P

|@minFin nl

@minfin nl

FM ME 10 2 0 @minFin nlVan

10 2 0 @minfin nl

10 2 0 J0 2 5 10 2 0 FM ME

CC | 10 2 0 1^10 2 e[ FM ME ^ 10 2 0

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

10 2 0

All

Kunnen jullie bijgevoegd document nog snel controleren of ik iets mis ofjuist eenvraag erinheb staat die we niet willen delen

met AFM

Groet

10 2 0

Van 10 2 0 HDFEZ EO i0 2 0@1j1jnfm nl

Verzonden maandag 6 juli 2020 09 18

Aan I Lh0 2 e[ ^ 10 2 0 | BEDR O P

|fSmiiifm nl

10 2 0 | 1|0 2 ^ | 10 2 0

10 2 6 @minfin nl 10 2 6 Jo 2 ^ 10 2 61 FM ME

10 2 0

FMME

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

FM ME @minfin nl @minfin nlCC 10 2 0 10 2 0 10 2 0

Hoi

Zie in tracks nog wat vragen en opmerkingen

Greet

|10 2 6|

Van i0 2 e 10 2 0 [ ] 10 2 0 | BEDR O P

Verzonden zondag 5 juli 2020 18 37

I FM ME
FM ME

@minfin nl10 2 0

@minfin nl jo 24 I HDFEZ EO ]i^@minfin nl

@minfin nl | IQ 2 0 loXji^ FM ME 10 2 0 |@mmfin nl

Aan

CC [ 10 2 0 | i|o 2 ^d 10 2 0

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

10 2 0 10 2 0

10 2 0

Ha |10 2 e|

960798 00108



10 2 6 zijn document vender te werken HerkenDank hiervoor ik ben er kort doorheen gelopen en heb de vrijheid genomen om in

veel van de punten met name dat de onderbouwing werkt met data waarbij eigenlijk wederom onderbouwing behoeft en ondenschrijf
dan ook dat moet worden aangegeven wanneer iets een schatting is Dit doen ze bijvoorbeeld ween vrij duidelijk met cijfers NBA SRA

Latere slides werken veel met verwachtingen waar hetzelfde principe op van toepassing is zijn deze verwachtingen gestoeld op

terdege afwegingen educated guesses of simpelweg op gevoel De indicatie hiervan zou kunnen helpen met de inschatting van

waarde van de verschillende toelichtingen

Tot morgen

I 10 2 6 I

I FM ME
Verzonden zondas 5 juli 2020 17 33

Aan

@minFin nlVan 10 2 6 10 2 6

10 2| 10 2 6 | hDFEZ EO jio 2 6|@minfin nl i0 2 e 110 2 61 ] io 2 e BEDR O P i

10 2 6 ^10^ FM ME

Onderwerp FW Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

@minfin nl10 2 6

jo 2 ^d 10 2 6CC 10 2 6 FM ME 10 2 6 @minfin nl 10 2 6 @minFin nl

Ha |l0 2 e| en | lQ 2 e |

Zie hieronder onze eerste analyse van de nadere informatie die door de AFM is aangeleverd

We spreken elkaar morgenochtend

Groet

|10 2 e|

10 2 6 10 2 6

i[g^ 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 I

dubb6l

960798 60108



10 2 e

I 10 2 e10 2 e 10 2 e

l[o^ I 10 2 e10 2 S 10 2 e

10 2 6

10 2 6 10 2e

10 2 6

dubbel10 2 6 10 2 6 10 2 6

1^^ I 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 e| 10 2 6

10 2 6 [10 2 ^ 10 2 6

10 2 6 [10 2 ^10 10 2 6

f10 2 6 I7i^2 e|

10 2 6

10 2 ^0 2 410 2 6 |1p 2je|10 2 6|10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

960798 00108



10 2 e

|l0 2 e| I 10 2 e |
ToX^I WZe

dubbel

I 1Q 2 e

10 2 e

960798 00108



]@minfin nl] | 1Q 2 e |1p]10 2|1Q 2 e|^ HDFEZ E0 P^@minfin nl1 | 10 2 6 | pl^ j 10 2 e | BEDR 0 P

l@minfin nl]
10 2 e |0 2 ^io 2 e|] FM ME |1 10 2 e |@minlin nl]
10 2 e |1^ 2js | 10 2 e | FM ME

Mon 7 6 2020 11 26 00 AM

Normal

To 10 2 6

^I0 2 e| FM ME [| 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties
MAIL RECEIVED Mon 7 6 2020 11 26 00 AM

Dankje ik neem het mee

Van ]o 2 ^io 2| 10 2 6 [ HDFEZ EO

Verzonden maandag 6 juli 2020 11 25

Aan ifo^d 10 2 6 EVl ME

I 10 2 6 IJ 10 2 6 [i] 10 2 6 | BEDR Q P

10 2 6 gio 2 e[ fm ME

10 2 6

10 2 61 FMtME10 2 6

CC

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

De vraag bij slide 11 kan je verwijderen Die was door|10 2 ^ al voldoende beantwoord Bij de vragen bij slide 15 waar wordt gevraagd
naar de uitiegbaarheid kan je nog expiiciteren dat wij graag van de AFM horen of zij het uitlegbaar vindt Vindt de AFM dit

uitiegbaar is dit voigens de AFM te verantwoorden

To 2 6 l^lfo^d 10 2 6

Verzonden maandag 6 juli 2020 11 07

Aan ]o 2410 2| io 2 e | HDFEZ EO ^i^fSminfin nl i0 2 e | |io 2 e| d 10 2 6 | BEDR O P

pi|o 2 ^] 10 2 6 I fm ME r
10 2|l0 2 e[ FJVFME

Onderwerp RE Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

FM ME @minFin nlVan 10 2 6

@minfin nl10 2 6

@minFin nl10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @minfin nlCC

All

Kunnen jullie bijgevoegd document nog snel controleren of ik iets mis ofjuist een vraag erinheb staat die we niet willen delen

met AFM

Groet

10 2 6

10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 10 2 6

10 2 6

l|0 2 ^ 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

dubb6l

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

960805 60109



pTo^

10 2 e

I0 2 e I

^|l0 2 e10 2 e 10 2 «

10 2 10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

l|0 2 ^ I lO Ze10 2 e 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

|10 2 6| 10 2 6

10 2 e|
dubbel

i[g^ 110 2 610 2 6

l[o^ 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 I

960805 00109



10 2 e

l[g^ I 10 2 e10 2 e 10 2 6

10 2 6 0 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

dubbel

10 2 6

i[g^ 110 2 610 2 6 10 2 6

i[g^ I 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 e| 10 2 6

10 2 6 ^0 2 ^ 10 2 6

10 2 6 |10 2 ^10 10 2 6

f10 2 6 17102^
10 2 6 10 2

l T2re
10 2 6 |1^|10 2 6| 10 2 ^0 2 410 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

960805 00109



10 2 e 10 2 e

10 2 S

fio 2 e| I 10 2 e |
ioX^I io^

dubbel

I 1Q 2 e

10 2 S

960805 00109



I I0 2 e I I 10 2 e h FM ME [l 10 2 e |@minfin nl1 1 10 2[iM ^^ HDFEZ EO [|l^@minfin nl1 | 10 2 6 | pl^ ^ 10 2 e |
BEDR O RH 10 2 e l@minfin nl]

I 10 2 6 |l^ 2 |s^10 2 e| FM ME ^ 10 2 6

I 10 2 6 1 10 2 ^ | 10 2 6 |HFM ME |1 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject T i FW Additionele vragen Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

MAIL_RECEIVED Mon 7 6 2020 11 31 04 AM

200706 Additionele vragen bii nadere onderbouwing AFM op uitbreiding toezicht docx

To

]@minfin nl]

J@minfin nl]

10 2 6tl0 2 4 FM ME ^ 10 2 6 I@mintin nl1Cc 10 2 6

10 2 6 |l^ 2jc | 10 2 6 I FM ME

Mon 7 6 2020 11 31 03 AM

Normal

Ter info

10 2 6 FM ME

Verzonden maanda^ 6 juli 2020 11 29

Aan

CC

Onderwerp Additionele vragen Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

10 2 6Van

10 2 6 10 2 6

jo 2 ^J 10 2 6 I FMME10 2 6

Beste I0 2 e

Veel dank voorde nadere onderbouwing over de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties dit geeft al een goed
beeld Zoals lO ^ g telefonisch heeft aangekondigd vind je bijgevoegd nog enkele vragen om ons beeld verder aan te scherpen
Flopelijk lukt het om hier aan het begin van de middag op te reageren

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6 10 2 6

Ministerie van Financien

Flnanciele Markten

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Heag

Phone 31 6| 10 2 6

E mail I 10 2 6 1@minfin nl

961583 00110



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6

10 2 e |l^ 2jsf| 10 2 e I FM ME

Mon 7 6 2020 3 04 00 PM

Normal

]@minfin nl] IQ 240 2 4 1 I 10 2 e IH^FM ME ^ 10 2 e I@minfin nl1To

From

Sent

Importance

Subject RE Vorbereiding |l0 2 e| gesprek AFM kostenkader

MAIL RECEIVED Mon 7 6 2020 3 04 01 PM

Vorbereiding 10 2 a gesprek AFM kostenkader nieuwetabel met kosten docx

5333

Nu een tabel toegevoegd die een beter overzicht biedt

10 2 e10 2 e TM MEVan

Verzonden maandag 6 juli 2020 14 46

^1^ I0 2 e I FMtME10 2 d I0 2 e I0 2 e 10 2 e 10 2 6 FM MEAan

Onderwerp RE Vorbereiding gesprek AFM kostenkader10 2 6

Ha

Bijgevoegd een tabel met de procentuele stijging van de kosten voor een SRA en NBA lid Hier hoort een disclaimer bij dat de

kosten van SRA niet zijn geverifieerd ondanks een verzoek van ons

Groet

10 2 6

10 2 61 fm ME10 2 6 10 2 6 @minFin nlVan

Verzonden maandag 6 juli 2020 13 54

Aan

g |fg minfin nl

Onderwerp Vorbereiding gesprek AFM kostenkader

^ifg^d 10 2 610 2 6 FM ME 10 2 6 @minFin nl 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FMME

Ha 10 2 6 I en | 10 2 6 |

Zie hier een eerste aanzet voor de voorbereiding van |l0 2 e| voor het gesprek over het kostenkader @ 10 2 6

marge zou jij dat nog willen toevoegen zodat|10 2 e| de informatie in een oogopslag heeft

zie mijn verzoek in de

Ik zeg eeriijk ik vind het ingewikkeid om |10 2 e| hierin advies te geven dus als jullie een ander voorstel hebben sta ik daar zeer voor

open

Groet

|10 2 6|
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Voorbereiding gesprek met AFM AFM kostenkader en accountancytoezicht

6juli 2020

Twee beslispunten

1 Is de beschikbare infomnatie voldoende om de stijging van de kosten voor het

accountancytoezicht te onderbouwen Advies la maar de verwachte kostenstijging voor

de sector blijft aanzienlijk
2 Willen we de brief over het kostenkader nog voor de zomer tas van woensdag 8 juli

verzenden Advies nee

Indien het antwoord op beide vragen positief is dus niet conform advies moeten de voigende
zaken worden besproken

buiten verzoek

• Proces hoe worden de kwartiermakers en de SF A en NBA betrokken

Voorstet FIN morgen dinsdag krijgen de Kwartiermakers toekomst accountancysector de

gelegenheid om te reageren op de concept passage uit de brief |l0 2 e[ belt dinsdag met

NBA en SRA om de brief aan te kondigen en de inhoud toe te lichten

Toelichting op de beslispunten

Ad 1 N a v het gesprek van 30juni heeftdeAFM de gevraagde infomnatie aangeleverd FIN heeft

daarop nog enkeie verduideiijkende vragen gesteid Daarnaast heeft FIN met de NBA en SRA

contact opgenomen om in kaartte brengen weike kostendaiingen hun leden kunnen verwachten

Hoewei hierbij nog een heel aantal vervoigvragen te stellen zijn om precies scherp te krijgen waar

de kosten in zitten zijn wij van mening dat dit op dit moment wei voldoende onderbouwing voor

de benodigde xx fte Hierdoor zijn wij van mening dat de cijfens voidoende zijn onderbouwd

Echter de kostenstijging voor de sector biijft aanzieniijk

Inschatting van verandering toezichtkosten voor niet OOB kantoren na overdracht

toezicht naar AFM in 2024

Lid NBA

TotaalAFM NBA SRA

Klein € 2 929 43 €

€ 2 929 43 € 4 387 13 €

€76 757 43 € 7 357 11 €

392 53 € 0

0

0

€ 3 320 15

€ 7 315 3

€84 114 36

Middei

Groot
5 C

Lid SRA

TotaalAFM NBA SRA

Klein

Middei

Groot

€ 2 929 43 €

€ 2 929 43 €

€ 76 757 43 €

0 € 2 217 0

€ 3 167 0

€ 6 333 0

€ 5 146 21

€ 6 096 17

€ 83 090 38

0

0
■

Klein 1 accountant omzet uit wettelijke controles is € 75 000

Middei 10 accountants omzet uit wettelijke controles Is € 750 000

Groot 50 accountants omzet uit wettelijke controles is € 4 000 000

Ad 2 AFM heeft de sterke voorkeur om de brief nog voor de zomer aan de TK te zenden Voor

FIN FEZ is enkeie weken uitstel ook mogelijk tot eind augustus Het AO Accountancy vindt

waarschijnlijk in September piaats Beiangrijkste vraag is of bij verzending voor de zomer de

vereiste zorgvuidigheid ten opzichte van de sector in acht kan worden genomen De NBA en de

SRA zijn op de hoogte van de voorbereidingen van de brief Ook is met hen meermaals contact

961772 00112



geweest over door hen aan te leveren gegevens ten aanzien van de kostendaling van de NBA en

SRA toezicht In de brief over het kostenkader zullen die gegevens niet worden genoemd ze

hebben uitsluitend gediend omi voorons de gevolgen van de kostenstijging in kaart te brengen
Het verdient echter toch de voorkeur om eerst met zo\«el de NBA als de SRA verder te spreken
overde overheveling van het toezicht de ingangsdatum van het AFM toezicht 1 januari 2022 is

voor hen nog onbekende informatie 10 2 g

10 2 g
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10 2 e l pl^d 10 2 6 I BEDR 0 P H 10 2 e |@minfin nl1 o 2 ^1Q 2|10 2 e| HDFEZ EO^P^@minfin nl1
10 2 6 |i^ z^io 2 e| fm ME ^ io 2 e |@minfin nl1

10 2 6 11^ 2j^| 10 2 6 I FM ME

Mon 7 6 2020 4 14 14 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Additionele vragen Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties
MAIL RECEIVED Mon 7 6 20204 14 15 PM

Keren

Hieronder vinden jullie de antwoorden van AFM op onze vragen M i zijn dit duidelijke antwoorden op onze vragen

Groet

10 2 6

10 2 6 10 2 6

l[0^ 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 3 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

dubbel

fiazel I 10 2 6 I
10 2 ^| lOlT

I 10 2 6

10 2 6
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dubbel

10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e 10 2 e

1|0 2 ^10 2 e 10 2 e 10 2 e

957905 00113



10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 S dubbel

I 10 2 e I
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10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME^H 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e FM ME [1 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 e[l0 24|

Mon 7 6 2020 4 16 01 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Vorbereiding |l0 2 e| gesprek AFM kostenkader

MAIL RECEIVED Mon 7 6 2020 4 16 02 PM

10 2 e FM ME

5 5 53

Ha

APM moet wel lets kunnen zeggen over de 40 vs 64 zou ik denken Daar doelde ik vooral op bij het eerste punt

Tav het tweede punt
— de afname bij SRA en NBA daavan denk ik inderdaad niet dat we voldoende duidelijkheid krijgen

Is denk ik goed om die twee ook in de notitie iiit elkaar te trekken Dus enerzijds de vraag hebben we van AFM voldoende

info Die hangt afvan wat ze nu ngo leveren

Tweede vraag is meer de afstemming met SRA en NBA en duidelijkheid over de reductie aan bun kant Ik denk inderdaad dat

we daar onvoldoende zicht op krijgen

Tav de label staat er nu per instantie wat er af en bij gaat Zou mooi zijn om dat netto te zien wat er dan bij komt de van

AFM NBA

Ik zou in de notitie verder de 2 procespunten omwisselen

Groet 10 2 e

^l[o^ | 10 2 6 FM MEVan

Verzonden maandag 6 juli 2020 15 57

10 2 e

i0 2 g I FM ME van FM MEAan

Onderwerp RE Vorbereiding

10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 6 gesprek AFM kostenkader

De stijging van de kosten is bij de huidige bekostigingssystematiek dat iedere organisatie 43 meer gaat betalen al bleek er in

de label van AFM wel een verschil te zitten per grootte van de organisatie

SRA heeft aangegeven dat haar kosten niet zullen dalen na overdracht van het toezicht quote uit memo SRA

V
“

aan het reviewhuis van SRA dat een totaalpakket van toetsing en kwaliteitsverbetering omvat Dat laat zich niet zomaar

rekentechnisch doorvertalen in theoretische scenario’s De toezichtkosten voor SRA accountantsorganisaties opererend in

het nOOB segment zullen vanwege dat totaalpakket SRA reviewhuis niet afnemen

NBA heeft aangegeven dat een klein deel van de kosten weg zullen vallen Dit zal m n bestaan uit de kosten voor toetsing
van wettelijke controles die apart worden doorberekend aan accountants €1 320 per toetsing bij kleine organisaties worden 2

wettelijke controledossiers getoetst middel 4 en grote 6 Mogelijk wordt ook de Raad van Toezicht op termijn verkleint maar
daar hebben ze nog niet echt verder over nagedacht

I FMME
’

@minFin nlVan

Verzonden maandag 6 juli 2020 15 48

Aan

g |@minfln nl

Onderwerp RE Vorbereiding gesprek AFM kostenkader

10 2 6 10 2 6

]fm me^i[g^ | 10 2 6 10 2 610 2 6 FM ME 10 2 6 @minfm nl 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Zie hier een aangepaste tekst

Je maakt nog twee fundamentele opmerkingen bij de tekst

V Wat mij betreft is echt nog meer inzicht nodig in hoe de kosten neerslaan bij de verschillende kantoren conform de

aanvullende vragen die jullie hebben gesteld Als dat antwoord er niet ofnog niet bevredigend genoemd is dan zou ik die hier

00114



noemen als punt dat nog nadere toelichting behoeft

VHebben SRA en NBA iets gezegd over wat eraf gaat aan hun kant Als dat nog onvoldoende scherp is of te weinig is naar

onze inschatting dan moeten we daar denk ik ook eerst nog verder het gesprek over aan

T a v beide punten ik denk dat die aanvullende vragen niet meer duidelijkheid gaan scheppen t a v de speciiieke

gevolgen voor de verschillende kantoren Het beste wat we nu hebben staat in de tabel van

corrigeer me als ik het verkeerd heb De SRA en NBA kant blijft onduidelijk en ook daar gaat ae nienwe AJ^lVl mput
niets aan veranderen Betekent dat j L een negatief advies bij het eerste beslispnnt

10 2 0

To 2 e [l[o^ | 10 2 6

Verzonden maandag 6 juli 2020 15 42

Aan

FM ME @minFm nlVan 10 2 6

^i[^ 10 2 01 FM ME[io 2 €| FM ME 1 s |faiminFin nl10 2 0 10 2 0 10 2 6 10 2 0

|@minfin nl

Onderwerp RE Vorbereiding

10 2 6

10 2 6 gesprek AFM kostenkader

Nee ik bedoelde dat de tabel is ingevoegd in jouw document met commentaar

FM ME 1 |fSiminFin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden maandag 6 juli 2020 15 41

Aan ^l[ozk | 10 2 6

fflminFin nl

\i^ 10 2 01 FM MEFM ME @minFin nl10 2 0 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Onderwerp RE Vorbereiding gesprek AFM kostenkader10 2 6

Hierin zijn mijn opmerkingen nog niet verwerkt toch

^l[^d 10 2 610 2 0 FM ME 10 2 0 @minFin nlVan

Verzonden maandag 6 juli 2020 15 37

f10 2 0 10 2 0 I van FM ME 1 [faiminFin nl 10 2 0 Jo 2 ^ 10 2 0 I FM MEAan

|@minFin nl

Onderwerp RE Vorbereiding

10 2 6

gesprek AFM kostenkader10 2 6

Bijgevoegd het document met input van inclusief nieuwe tabel10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6 FM ME 1 |@minFin nl

Verzonden maandag 6 juli 2020 15 08

Aan 10 2 610 2 0 •0 2 i^ FM ME 10 2 0 @minFin nl 10 2 6 FMME

fS minFin nl10 2 6

Onderwerp RE Vorbereiding gesprek AFM kostenkader10 2 6

Ha|iQ 2 eL

Zie hierbij mijn opmerkingen Ik vind het ok lastig omdat eea ook afhangt van het antwoord op jullie aanvullende vragen

Verder zou ik nog expliciet wijzen op 64 want dat is de eerste keer dat ze ons die meegeven En ik zou de aanvullend

gestelde vragen als bijlage meesturen

buit6n verzo6k

Als je MCA erbij pakt met de intensivering die zij voorstellen voor oob en n oob denk ik dat AFM zich wellicht ook in de

vingers snijd door nu getallen op te willen nemen want misschien wil de Kamer uiteindelijk wel veel meer dan er nu in het

scenario zit
buiten V6rz06k

buiten verzo6k

Groet
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10 2 0 10 2 0 10 2 0

i[g^ I 10 2 610 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 0

10 2 0 I I 10 2 0

dubb0]

|1O 2 0|

10 2 0
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10 2 e[l0 2 6p| 10 2 e | [iO^

Mon 7 6 2020 4 32 19 PM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e 10 2 e

®iFM MEFrom

Sent

Importance

Subject RE Additionele vragen Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties
MAIL RECEIVED Mon 7 6 2020 4 32 20 PM

Stuur je dan ook de onderstaande vragen en antwoorden die vandaag zijn gewisseld en de antwoorden die AFM voor het

weekend stuurde nog even mee bij de voorbereiding

I FM ME
Verzonden maandag 6 juli 2020 16 20

Aan

Van 10 2 S

10 2 6 I I^^FM ME

Onderwerp FW Additionele vragen Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsoiganisaties

10 2 0 10 2 eC

10 2 0 10 2 0 10 2 0 @afin nlVan

Verzonden maandag 6 juli 2020 16 06

Aan 10 2 0

fSminfin nl

^1^1^ 10 2 01 FM MEFM ME @minFin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 0

@afm nl @afm nlCC

Onderwerp RE Additionele vmgen Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

10 2 6 10 2 0 10 2 6 10 2 0 10 2 6 10 2 6

Beste 10 2 6 10 2 6en

Dank voor jullie additionele vragen Ik heb hieronder de vragen opgenomen met daarbij in het rood onze antwoorden

Overkoepelend merk ik op dat aan onze inschatting vast op sommige plaatsen aannames zitten die je ook anders zou kunnen

maken maar dat andere aannames tot een minder resultaat leiden met daarbij het risico op onverwachte tegenvallers We

hopen dat jullie daar begrip voor hebben

Ik hoop dat hiermee alle vragen die bij jullie leven voldoende zijn beantwoord

Met vriendelijke groet

10 2 6

El|Ta2 e| ri0 2 6 I
liozell 10 2 6

Strategie Beleid Internationale Zaken

Telefoon 020 4jl 2 H0 2 4
Fax 020 I 10 2 e |
E mail I 10 2 6 1 g afin nl

An toriteit Finan ciSe Markten

Bezoekadres Vijzelgracht 50 Amsterdam

Postadres Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telefoon 020 797 20 00 www afm nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante fmanciele markten

Als onafliankelijke gedragstoezichthouder diagen wij bij aan duuizaam fmancieel welzijn in Nederland

In het algemeen zouden we graag nog extra duiding krijgen waarop enkele inschattingen zijn gebaseerd Is het bijvoorbeeld
een tijdsbeslag gebaseerd op ervaringen bij het toezicht bij OOB kantoren is het een educated guess op basis van reden x en

reden y of op gevoel expert judgement zonder verdere kwalitatieve kwantitatieve onderbouwing

Slide 9 Concept wijze van onderzoek niet OOB segnient
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V Algemeen klopt het dat er met ca 1 100 uur per fte wordt gerekend Waarop is dat gebaseerd

Antwoord AFM Bij de berekening is uitgegaan van afgerond io 2 d direcfe toezichturen per fte io 2 d uur per fte minus

circa io 2 d indirecte uren van verlof opleidingen interne overleggen etc

V Voorbereiding en risicoanalyse Hoe worden d^p^^e verdeeld over de verschillende rollen risicoanalyse planning
coordinatie management en ondersteuning Waarop is deze inschatting gebaseerd

Antwoord AFM Deze inschatting is gebaseerd op de ervaringen uit de start van het OOB toezicht naar beneden gecorrigeerd
voor de verwachtingen ten aanzien van het niet OOB segment De verhouding tussen de genoemde rollen dient nog intern te

worden bezien

V Qnderzoek waarop is de inschatting van het tijdsbeslag van ca uur per wettelijke controle gebaseerd10 2 d

Antwoord AFM Deze inschatting is gebaseerd op de ervaringen uit het OOB toezicht en het niet OOB toezicht door NBA

en SRA overgedragen zogenaamde rode kantoren met een correctie naar beneden vanwege de naar verwachting beperktere
controles in omvang bij de niet OOB accountantsorganisaties Deze correctie is ingegeven door eerdere ervaringen in

onderzoeken bij niet OOB accountantsoiganisaties

V Opvolging waarop is de inschatting van het tijdsbeslag van opvolging gebaseerd Graag voor de verschillende activiteiten

van opvolging onderzoek I0 2 d[uur rapportage l0 2 cuur en communicatie kantoor hoor en wederhoor P ^]^ur

Antwoord AFM Deze inschatting is gebaseerd op eerdere ervaringen uit het OOB toezicht en uit het niet OOB toezicht

door NBA en SRA overgedragen zogenaamde rode kantoren

V Handhaving Waarop is het tij dsbeslag var|t0 2 gebaseerd voor zowel formele handhaving als hoger berom bezwaar

bijv obv het toezicht OOB kantoren En weUce afweging maken jullie voor de inschatting van respectievelij^P ^l^il d

organisaties voor formele handhaving en hoger beroep bezwaar Is dit x van het aantal organisaties waarvoor opvolging
plaatsvindt Waarop is deze inschatting gebaseerd

Antwoord AFM Dit is een inschatting op basis van eerdere ervaringen uit het OOB en het niet OOB toezicht Het betreft

inderdaad doorberekening op basis van aantal onderzochte accountantsorganisaties per jaar circa’^Organisaties circalp^d
wettelijke controles 61 percentage waarbij opvolging noodzakelijk wordt verwacht ^ 3 2 ^o circal@dvettelijke controles 61
percentage van de accountantsorganisaties dat naar verwachting in bezwaar en beroep gaat schattin^ 2yezwaar beroep c[j2 d

hoger beroep

Slide 10 Opvolging en handhaving inschatting

“Verwachting is dat de risico’s in de groep n OOB relatief hoog zijn en dat we rekening moeten houden met een groep waarbij

opvolging nodig is 10 2 d

10 2 d

V Waarop is deze verwachting gebaseerd

Antwoord AFM De AFM heeft eerder twee scenario’s aan jullie voorgelegd 1 scenario van volledige implementatie en 2

gereduceerd scenario Waar in het scenario van volledige implementatie het merendeel van de tekortkomingen zouden
worden opgevolgd is in het gereduceerde scenario sprake van beperkte opvolging van tekortkomingen waarbij de AFM

nadrukkelijker en vaker keuzes moet maken over wanneer en op welke emstige tekortkomingen opvolging wordt gegeven en

evt handhavend wordt opgetreden
In het eerdere voorstel van jullie ministerie hebben jullie de keuze gemaakt voor het gereduceerde scenario voor wat betreft

overheveling van de uitvoering van het niet OOB toezicht waarvoor de voomoemde beperking voor de opvolging was

opgenomen
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V Zou gedegen handhaving in combinatie met andere eventuele maatregelen deze risico’s kunnen venninderen in de

toekomst Zou dit kunnen leiden tot de intensivering en besparing

Antwoord AFM De hoop is dat de kwaliteit van wettelijke controles van de accountancysector als geheel duurzaam verbetert

met de opvolging van de voorgenomen maatregelen uit de kabinetsreactie op bet Cta rapport Het is koffiedik kijken over

hoeveel tijd dit bewerkstelligd wordt en wat daarvan de impact op het toezicht zal zijn We willen nogmaals benadrukken dat

de sector de verbetering moet realiseren en dat het toezicht van de AFM daarin stimulerend werkt

V Verwachten jullie dat de opvolging na verloop van tijd enkele jaren minder noodzakelijk intens wordt doordat het AFM

toezicht kwaliteitsverhogend werkt

Antwoord AFM In aanvulling op het antwoord op de voorgaande vraag merken wij op dat het circa] l0 2 d |zal duren voordat
de AFM het gehele niet OOB segment heeft onderzocht De tijdslijnen zijn te lang om met enige mate van zekerheid

inschattingen over de kwaliteitsontwikkelingen in dit segment te geven

Buiten verzoek

Antwoord AFM Met de term ’gesprekken die het management doet’ wordt bedoeld dat de toetsingsgesprekken worden

gevoerd door de managers van de AFM Wij vragen hiervoor geen extra fte

Slide 13 Inschatting kosten NBA SRA

V Waarvan is dit een kosteninschatting De totale toezichtkosten van NBA SRA of specifiek voor het wettelijk
controledomein

Antwoord AFM Zoals aangegeven op slide 13 beschikt de AFM niet over de kosten van de NBA en SRA voor hun

toetsingen Wij hebben slechts een ruwe schatting verstrekt op basis van de ons bekende informatie over hun toetsingen Die

informatie is niet geverifieerd bij de NBA en SRA Wij stellen voor dat het ministerie van Financien de gevraagde informatie

zelf opvraagt bij de NBA weIke ook zelf een onder het ministerie ressorterend bestuursorgaan v w b de Wab

In onze schatting op slide 13 hebben wij ons beperkt tot het wettelijkecontroledomein

Slide 15 Indicatief effect op de heffingen

V Waardoor ontstaat het verschil in toename van heffingen tussen kleine 40 in 2024 midden 64 in 2024 en grote
43 in 2024 AO’s

Antwoord AFM In de label op slide 15 is per ongeluk door een typefout bij Midden in 2024 een percentage van 64

vermeld dit zou 44 moeten zijn

V Voor de berekening van de kosten van het toezicht in 2020 komen wij op andere bedragen Klopt het dat de toezichtkosten

die AFM doorberekent aan AO’s als volgt wordt berekend basisbedrag van € 2 050 vermeerderd met €12 920 per miljoen euro

omzetuit wettelijke controles

Antwoord AFM Het klopt dat dit de bedragen zijn voor niet OOB accountantsoiganisaties in 2020 eeiste bandbreedte tot €

20 min omzet In de presentatie is voor 2020 een indicatief bedrag gekozenvoor eengemiddelde accountantsorganisaties van
957893 00115



een bepaalde grootte Het geschetste beeld geeft een indruk van de hoogte van de AFM heffing voor een

accoiintantsorganisaties van een bepaalde omvang groot midden klein

N B Voor 2021 zal indien het kostenkader wordt verhoogd de AFM ook de begroting 2021 verhogen Dan zal als eerste het

procentuele aandeel voor de categorie accountantsorganisaties moeten worden aangepast en vervolgens de tarieven om

daarmee kostendekkend te kunnen heffen

V De kosten van de uitvoering van het n oob toezicht komen deels terecht bij de oob instellingen Is dit voor de AFM

uitlegbaar te verantwoorden

Antwoord AFM De huidige bekostigingssystematiek van het accountancytoezicht maakt dat kosten niet kunnen worden

toebedeeld op basis van het type vergunning dat een accountantsorganisatie heeft OOB accountantsorganisatie versus niet

OOB accountantsoiganisatie maar dat kosten verdeeld worden op basis van het type controleclienten dat een

accountantsorganisatie bedient Aangezien OOB accountantsorganisaties zowel OOB als niet OOB controles verrichten

komen aanpassingen in de staffel voor omzet uit niet OOB controles ook bij de OOB accountantsoiganisaties terecht Om te

voorkomen dat de extra kosten voor overheveling van het niet OOB toezicht grotendeels bij de OOB

accountanfsorganisaties terecht komen hebben wij eerder al voorgesteld om de bekostigingssystematiek te wijzigen
De enige uitleg die wij kunnen aanreiken voor het feit dat OOB accountantsorganisaties eengroot deel van de extm kosten

voor hun rekening krijgen is dat ook zij gebaat zijn bij een duurzame verhoging van de kwaliteit van de hele

accountancysector

V “Voor n OOB kantoren wordt stijging heffmgen gedeeltelijk gecompenseerd door daling kosten NBA SRA Hierdoor zou

de werkelijke stijging van kosten voor een klein kantoor beperkt kunnen zijn 10 20
”

o De procentuele stijging van de heffmgen is het grootst bij de ‘midden’ kantoren Is dit uitlegbaar

Antwoord AFM In de label op slide 15 is per ongeluk door een typefout bij Midden in 2024 een percentage van 64

Venneld dit moet 44“ o zijn

o Is de stijging in de heffmgen op te brengen door de verschillende type kantoren

Antwoord AFM Zoals eerder aangegeven hebben wij geen informatie waaruit zou blijken dat de accountantsorganisaties
gemiddeld genomen deze stijging van 40 45 in 2024 niet zouden kunnen opbrengen
Klein van circa €10k in 2020 naar circa €14k in 2024 40

Midden van circa €50k in 2020 naar circa €72k in 2024 44

OOB van circa €1400k in 2020 naar circa €2000k in 2024 43

10 2 e |^jo^ ] 1P 2 e

Sent maandag juli 06 2020 11 29

FM ME [ @minfin nl1From 10 2 e

@afm nlTo 10 2 e 10 2 e 10 2 e

2 ^ 110 2 e| p]V[ ME @minfin nl

Subject Additionele vragen Nadere onderbouwing over uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

I0 2 e 10 2 eCc

Beste iO 2 e

Veel dank voor de nadere onderbouwing over de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties dit geeft al een goed
beeld Zoals telefonisch heeft aangekondigd vind je bijgevoegd nog enkele vragen om ons beeld verder aan te scherpen
Hopelijk lukt het om hier aan het begin van de middag op te reageren

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

957893 00115



10 2 6

10 2 6 10 2 6

Ministerie van Financien

Financiele Markten

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Phone 31 61 TM e

E mail | 10 2 e ~l@minfin nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u Is bestemd I ndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzocht dat aan de alzender te melden

en hel bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for yon If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may he illegal
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10 2 6 |p^ FM [l io 2 e I@minfin nl1 1 n FM IBI l 10 2 6 |@minfin nl1

I 10 2 6 | |io 2 e| | 10 2 6 I bedR 0 P [] \o 2 e |@minfin nl1 l 10 2 6 |ip 2|^ 10 2 6 | fm ME H io 2 e I@minfin nl1
10 2 e[10 2 4 1 I I0 2 e 1 FM ME1[| I0 2 e1@minfin nil I 10 2 6 n fo 2 ^^ 10 2 71 FM ME f l0 2 e |@minfin nl1

I 10 2 6 |1^ 2 ^10 2 e| FM ME

Mon 7 6 2020 4 35 01 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject Voorbereiding gesprek met AFM over kostenkader

MAIL RECEIVED Mon 7 6 20204 35 01 PM

20200703 Uitbreiding toezicht op accountantsoraanisaties Nadere onderbouwina voor FIN pdf

Aanvullende vragen FIN en antwoorden AFM docx

Voorbereiding ho 2 e| gesprek AFM kostenkader docx

5

Beste en |lQ 2 eL

Met excuses voor het late tijdstip als gezegd aan het einde van de middag 17 30 u spreken we met de AFM Om 17 00 hebben we

nog een voorbespreking Zie de bijiage voor een voorbereiding waarover we jullie een toelichting kunnen geven

In de bijiage vinden jullie tevens de nadere door de AFM aangeleverde informatie sheets in pdf bestand en onze vervolgvragen

plus antwoorden daarop

Hartelijke groet

|10 2 6|

[iazell 10 2 e

I 10 2 6 ]iEM3[10 2 6 10 2 6

Minist^ie van Financien

Directie Finand^e Markten

Afdding Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte VooThout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 6 I

toinmrin nlE^ 10 2 6
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Aanvullende vragen FIN en antwoorden AFM

In hetalgemeen zouden we graag nog extra duiding krijgen waarop enkele inschattingen zijn

gebaseerd Is het bijvoorbeeld een tijdsbeslag gebaseerd op ervaringen bij bet toezicht bij OOB
kantoren is het een educated guess op basis van reden x en reden y of op gevoel expert

judgement zonder verdere kwalitatieve kwantitatieve onderbouwing

Slide 9 Concept wijze van onderzoek niet OOB segment
• Algemeen klopt het dat er met ca 1 100 uur per fte wordt gerekend Waarop is dat

gebaseerd
Antwoord AFM Bij de berekening is uitgegaan van afgerondl d Idirecte toezichturen

per fte I 1Q 2 d |uur per fte minus circa 10 2 d indirecte uren van verlof opieidingen interne

overleggen etc

• Voorbereidinq en risicoanalvse Hoe worden de| 1Q 2 d^erdeeld over de verschillende rollen

risicoanalyse planning codrdinatie management en ondersteuning Waarop is deze

inschatting gebaseerd
Antwoord AFM Deze inschatting is gebaseerd op de ervaringen uit de start van het OOB

toezicht naar beneden gecorrigeerd voor de verwachtingen ten aanzien van het niet OOB

segment De verhouding tussen de genoemde rollen dient nog intern te worden bezien

• Onderzoek waarop is de inschatting van het tijdsbeslag van ca | 10 2 d ^uur per

wettelijke controle gebaseerd
Antwoord AFM Deze inschatting is gebaseerd op de ervaringen uit het OOB toezicht en

het niet OOB toezicht door NBAen SRA overgedragen zogenaamde rode kantoren met

een correctie naar beneden vanwege de naar verwachting beperktere controles in

omvang bij de niet OOB accountantsorganisaties Deze correctie is ingegeven door

eerdere ervaringen in onderzoeken bij niet OOB accountantsorganisaties
• Opvolaing waarop is de inschatting van het tijdsbeslag van opvolging gebaseerd Graag

voor de verschillende activiteiten van opvolging onderzoek |l0 2 c|uur rapportage l|l0 2 c

uur en communicatie kantoor hooren wederhoor |lQ 2 d|ur
Antwoord AFM Deze inschatting is gebaseerd op eerdere ervaringen uit het OOB

toezicht en uit het niet OOB toezicht door NBA en SRA overgedragen zogenaamde rode

kantoren

• Handhavinq Waarop is het tijdsbeslag van lO ^ uur gebaseerd voor zowel formele

hand having als hoger beroep bezwaar bijv obv het toezichtOOR k^antoren En welke

afweging maken jullie voor de inschatting van respectievelijl^
formele handhaving en hoger beroep bezwaar Is ditx van het aantal organisaties
waarvoor opvolging plaatsvindt Waarop is deze inschatting gebaseerd
Antwoord AFM Dit is een inschatting op basis van eerdere ervaringen uit het OOB en het

niet OOB toezicht Het betreft inderdaad doorberekening op basis van aantal onderzochte

accountantsorganisaties per jaar circal^^rganisaties circa|a2 ]jlA ettelijke controles a

percentage waarbij opvolging noodzakelijk wordt verwacht |10 2 d| circal^ctvettelijke
controles a percentage van de accountantsorganisaties dat naar verwachting in bezwaar

en beroep gaat schattin^ ^Wezwaar beroepj0 2h oger beroep

10 2 d
Drganisaties voor

Slide 10 Opvolging en handhaving inschatting
Verwachting is dat de risico s in de groep n OOB relatief hoog zijn en dat we rekening moeten

houden met een aroeo waarbii opvoloino nodio is 10 2 d

10 2 d

10 2 d

• Waarop is deze verwachting gebaseerd
Antwoord AFM De AFM heeft eerder twee scenario s aan jullie voorgelegd 1 scenario

van volledige implementatie en 2 gereduceerd scenario Waar in het scenario van

volledige implementatie het merendeel van de tekortkomingen zouden worden

opgevolgd is in het gereduceerde scenario sprake van beperkte opvolging van

tekortkomingen waarbij de AFM nadrukkelijker en vaker keuzes moet maken over wanneer

en op welke ernstige tekortkomingen opvolging wordt gegeven en evt handhavend wordt

opgetreden
In het eerdere voorstel van jullie ministerie hebben jullie de keuze gemaakt voor het

gereduceerde scenario voor wat betreft overheveling van de uitvoering van het niet OOB

toezicht waarvoor de voornoemde beperking voor de opvolging was opgenomen
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• Zou gedegen handhaving in combinatie met andere eventueie maatregelen deze risico s

kunnen verminderen in de toekomst Zou dit kunnen ieiden tot de intensivering en

besparing
Antwoord AFM De hoop is dat de kwaliteit van wettelijke controies van de

accountancysector ais geheei duurzaam verbetert met de opvoiging van de voorgenomen

maatregelen uit de kabinetsreactie op het Cta rapport Het is koffiedik kijken over hoeveei

tijd dit bewerkstelligd wordt en wat daarvan de impact op het toezicht zal zijn We wiiien

nogmaals benadrukken dat de sector de verbetering moet realiseren en dat het toezicht

van de AFM daarin stimulerend werkt

• Verwachten juiiie dat de opvoiging na verloop van tijd enkeie jaren minder noodzakeiijl^
intens wordt doordat het AFM toezicht kwaliteitsverhogend werkt

Antwoord AFM In aanvulling op het antwoord op de voorgaande vraag merken wij op

dat het circa 6 jaar zal duren voordat de AFM het gehele niet OOB segment heeft

onderzocht De tijdslijnen zijn te lang om met enige mate van zekerheid inschattingen over

de kwaliteitsontwikkelingen in dit segment te geven

Slide 12 Geschiktheidstoetsingen
Voor de bestaande geschiktheidstoetsingen bii de 6 OOB accountantsorqanisaties heeft de AFM

]per jaar excl fte voor gesprekken diestructureeliif^e voor gemiddeid

management doet De collectieven van de OOB accountantsorganisaties zijn in het algemeen
groterqua omvang dan bij de n OOB accountantsorganisaties

• Wat is juiiie inschatting voor het aantai fte dat benodigd is voor de

managementgesprekken Waarop baseren juiiie dat

Antwoord AFM Met de term gesprekken die het management doet wordt bedoeid dat

de toetsingsgesprekken worden gevoerd door de managers van de AFM Wij vragen

hiervoorgeen extra fte

10 2 d

Slide 13 Inschatting kosten NBA SRA

• Waarvan is diteen kosteninschatting De totale toezichtkosten van NBA SRA of spec ifiek

voor het wettelijk controiedomein

Antwoord AFM Zoals aangegeven op siide 13 beschikt de AFM niet over de kosten van

de NBA en SRA voor hun toetsingen Wij hebben slechts een ruwe schatting verstrekt op

basis van de ons bekende informatie over hun toetsingen Die informatie is niet

geverifieerd bij de NBA en SRA Wij stellen voordat het ministerie van Financien de

gevraagde informatie zeif opvraagt bij de NBA welke ookzelf een onder het ministerie

ressorterend bestuursorgaan v w b de Wab

In onze schatting op slide 13 hebben wij ons beperkt tot het wettelijkecontroiedomein

Slide 15 Indicatief effect op de heffingen
• Waardoor ontstaat het venschil in toename van heffingen tussen kleine 40 in 2024j

midden 64 in 2024 en grote 43 in 2024 AO s

Antwoord AFM In de tabel op siide 15 is per ongeiuk door een typefout bij Midden in

2024 een percentage van 64 vermeld dit zou 44 moeten zijn
• Voor de berekening van de kosten van het toezicht in 2020 komen wij op andere

bedragen Kiopt het dat de toezichtkosten die AFM doorberekent aan AO s als voIgt wordt

berekend basisbedrag van € 2 050 vermeerderd met €12 920 per miljoen euro omzet uit

wetteiijke controies

Antwoord AFM Het kiopt dat dit de bedragen zijn voor niet OOB accountantsorganisaties
in 2020 eerste bandbreedte tot € 20 min omzet In de presentatie is voor 2020 een

indicatief bedrag gekozen voor een gemiddelde accountantsorganisaties van een bepaalde
grootte Het geschetste beeid geeft een indruk van de hoogte van de AFM heffing voor een

accountantsorganisaties van een bepaaide omvang groot midden klein

N B Voor 2021 zal indien het kostenkader wordt verhoogd de AFM ook de begroting 2021

verhogen Dan zal als eerste het procentuele aandeel voorde categorie

accountantsorganisaties moeten worden aangepast en vervolgens de tarieven om daarmee

kostendekkend te kunnen heffen

• De kosten van de uitvoering van het n oob toezicht komen deels terecht bij de oob

instellingen Is dit voorde AFM uitlegbaar te verantwoorden

Antwoord AFM De huidige bekostigingssystematiek van het accountancytoezicht maakt

dat kosten niet kunnen worden toebedeeld op basis van het type vergunning dat een

accountantsorganisatie heeft OOB accountantsorganisatie versus niet OOB
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accountantsorganisatie maardat kosten verdeeld worden op basis van het type
controleclienten dat een accountantsorganisatie bedient Aangezien OOB

accountantsorganisaties zowei OOB als niet OOB controles verrichten komen

aanpassingen in de staffei voor omzet uit niet OOB controles ook bij de OOB

accountantsorganisaties terecht Om te voorkomen dat de extra kosten voor overheveling
van het niet OOB toezicht grotendeels bij de OOB accountantsorganisaties terecht

komen hebben wij eerderal voorgesteld om de bekostigingssystematiek te wijzigen
De enige uitieg die wij kunnen aanreiken voor het feit dat OOB accountantsorganisaties
een groot deei van de extra kosten voor hun rekening krijgen is dat ookzij gebaat zijn bij
een duurzame verhoging van de kwaliteit van de heie accountancysector

• Voor n OOB kantoren wordt stijging heffingen gedeelteiijk gecompenseerd door daling
kosten NBA SRA Hierdoor zou de werkelijke stijging van kosten voor een kiein kantoor

beperkt kunnen zijn 10 20

o De procentueie stijging van de heffingen is het grootst bij de midden kantoren Is

dit uitiegbaar
Antwoord AFM In de tabel op slide 15 is per ongeluk door een typefout bij
Midden in 2024 een percentage van 64 vermeld dit moet 44 zijn

o Is de stijging in de heffingen op te brengen door de verschillende type kantoren

Antwoord AFM Zoals eerder aangegeven hebben wij geen informatie waaruit

zou blijken dat de accountantsorganisaties gemiddeld genomen deze stijging van

40 45 in 2024 niet zouden kunnen opbrengen
Klein van circa €10k in 2020 naar circa €14k in 2024 40

Midden van circa €50k in 2020 naar circa €72k in 2024 44

OOB van circa €1400k in 2020 naar circa €2000k in 2024 43
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Voorbereiding gesprek met AFM AFM kostenkader en accountancytoezicht

6juli 2020

Drie beslispunten

1 Heeft de AFM voldoende informatie aangeleverd om de stijging van de kosten voor het

accountancytoezicht te onderbouwen Advies la

2 Willen we de brief over het kostenkader nog voor de zomer tas van woensdag 8 juli
verzenden Advies nee

3

Buiten verzoek

Ongeacht het antwoord op deze vragen moet worden besproken

• Proces indien brief over enkele weken wordt verzonden fconform advies

Voorstet FIN FIN en AFM gaan het gesprek aan met NBA en SRA over de overheveting van

het toezicht en de daarmee gepaard gaande kostenstijgingen Daarmee creeren we meer

draagviak en kunnen we een betere inschatting maken van evt kostendalingen aan de de

kant van de SRA en NBA Vervotgens worden de Kwartiermakers gedurende langere tijd in

de gelegenheid gesteld om te reageren op de aankomende kostenstijgingen
• Proces indien brief nog voor zomerreces wordt verzonden fniet conform advies hoe

worden de kwartiermakers en de SRAen NBA betrokken

Voorstel FIN morgen dinsdag krijgen de Kwartiermakers toekomst accountancysector de

gelegenheid om te reageren op de concept passage uit de brief |l0 2 e[ belt dinsdag met

NBA en SRA om de brief aan te kondigen en de inhoud toe te lichten

Toelichting op de beslispunten

Adi N a v het gesprek van 30juni heeft de AFM de gevraagde informatie aangeieverd FIN heeft

daarop nog enkeie verduideiijkende vragen gesteid Daarnaast heeft FIN met de NBA en SRA

contact opgenomen om in kaartte brengen weike kostendaiingen hun leden kunnen verwachten

Hoewei hierbij nog een heel aantal vervoigvragen te stellen zijn om precies scherp te krijgen waar

de kosten in zitten zijn wij van mening dat dit op dit moment wei voldoende onderbouwing voor

de benodigde €5 lmin Hierdoorzijn wij van mening dat de cijfers voidoende zijn onderbouwd

Echter de kostenstijging voor de sector biijft aanzieniijk

Buiten verzoek

SRA heeft aangegeven dat haar kosten niet zuilen dalen na overdracht van het toezicht [quote uit

memo SRA
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aan het reviewhuis van SRA dat een totaalpakket van toetsing en kvifaliteitsverbetering omvat

Dat laat zich niet zomaar rekentechnisch doorvertalen in theoretische scenario s De

toezichtkosten voor SRA accountantsorganisaties opererend in het nOOB segment zullen

vanwege dat totaalpakket [SRA reviewhuis niet afnemen

NBA heeft aangegeven dat een klein deel van de kosten weg zullen vallen Dit zal m n bestaan

uit de kosten voor toetsing van wettelijke controles die apart worden doorberekend aan

accountants €1 320 per toetsing bij kleine organisaties worden 2 wettelijke controledossiers

getoetst middel 4 en grote 6 Mogelijk wordt ook de Raad van Toezicht op termijn verkleind maar

daar hebben ze nog niet echt vender over nagedacht

Ad 2 AFM heeft de sterke voorkeur om de brief nog voor de zomer aan de TK te zenden Voor

HN FEZ is enkele weken uitstel ook mogelijk tot eind augustus Het AO Accountancy vindt

waarschijnlijk in September plaats Belangrijkste vraag is of bij verzending voor de zomer de

vereiste zorgvuldigheid ten opzichte van de sector in acht kan worden genomen De NBA en de

SRA zijn op de hoogte van de voorbereidingen van de brief Ook is met hen meemnaals contact

geweest over door hen aan te leveren gegevens ten aanzien van de kostendaling van de NBA en

SRA toezicht In de brief over het kostenkader zullen die gegevens niet worden genoemd ze

hebben uitsluitend gediend om voorons de gevolgen van de kostenstijging in kaart te brengen
Het verdient echter toch de voorkeur om eerst met zowel de NBA als de SRA verder te spreken
overde overheveling van het toezicht de ingangsdatum van het AFM toezicht 1 januari 2022 is

voor hen nog onbekende informatie Gelet op het gevoel van met name de SRA dat zij
onvoldoende wordt betrokken kan de spoedige verzending van de brief tot wrevel leiden

Ad 3 De mogelijke varianten zijn de volgende FEZ BOA en FM hebben een voorkeur voor variant

3 In de brief wordt verwezen naar de besluitvorming rondom de kabinetsreactie op het Cta

rapport Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat indien wordt besloten tot

Bulten verzoek |dit leidt aanpassing van het kostenkader

• Variant 1 In de brief wordt alleen ingegaan op n oob toezicht en welke middelen daarvoor

benodigd zijn
• Variant 2 Variant 1 er wordt verwezen naar de nog te volgen besluitvorming m b t Ota

• Variant 3 Variant 2 er wordt expliciet aangegeven dat als er wordt besloten tot

dat het kostenkader mogelijk moet worden aangepast

Variant 4 Variant 3 er wordt een inschatting bandbreedte gegeven van de mogelijk
extra middelen die benodigd zijn voor[
Variant 5 Variant 3 er wordt aangegeven welk bedrag erbij komt als er wordt besloten

Buiten verzoek

Buiten verzoek

Buiten verzoek ]

tot Buiten verzoek
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10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME [l 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e FM ME [1 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 e I |io 2 e I io 2 e | BEDR 0 P H lo^e |@minfin nl1

10 2|l0 2 eb HDFEZ EO

Wed 7 8 2020 10 27 29 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Kostenkaderbrief

MAIL RECEIVED Wed 7 8 2020 10 27 30 AM

335 5

Hoi I 10 2 e ]

Ik zou mikken op de tweede week van augustus Dit is direct na het zomerreces van het kabinet dat loopt van 13 juli t m 9 augustus
Dan wordt de brief nog steeds tijdig verzonden en weet de AFM met welk kostenkader zij rekening moet houden bij het opstellen van

de conceptbegroting 2021

Groet

|10 2 e|

Van I 10 2 e bp 2|^| 10 2 e |] FM ME

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 12 47

Aan i0 2 ^0 ^10 2 e| HDFEZ EO]
CC | 10 2 e | |10 2 ^ | 10 2 e^ BEDR O P

Onderwerp RE Kostenkaderbrief

1p]6jl0 2 e| FM ME10 2 6

Hi 10 2 6

Morgen heb Ik vooralsnog weinig afspraken staan Ik heb wel alvast een vraag zoals uit de terugkoppeling blijkt zal FIN een

procesvoorstel doen aan AFM tot aan het versturen van de brief over het kostenkader Hiervoor zou Ik graag van jou willen weten wat

de voorkeursdatum en uiterlijke datum is dat de brief de deur uit moet Dan kunnen we hier naartoe werken

Alvast bedankt

Groet

10 2 6

Van ^0 2 ^0 ^|l0 2 6| HDFEZ EO jl0 2 ^@rninfin nl

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 12 40

Aan 10 2 6 bP|^10 2 6| FM ME {
CC | lO S e | |l0 2 ej | 10 2 6 BEDR O P

Onderwerp RE Kostenkaderbrief

10 2 6 aminfin nl

@minfin nl | 10 2 e 10 2 e | FM ME10 2 6 10 2 6 @ minfin nl

Dank i0 ^ s voor deze nadere toelichting Geeft meer zicht op wat er nog moet gebeuren om tot een akkoord te komen

Vind het wel fijn om nog even te bellen Schikt morgen

Groet

10 2 6

Van I0 2 e |j^^10 2 6[ FM ME 10 2 6 l@miiifm nl

Datum dinsdag 07 jul 2020 10 41 AM

Aan l|0 2 ^0 2 e \ HDFEZ EO fo^^mmfm nl

Kopie |l0 2 e[ |10 2 6| 10 2 6 [ BEDR O P 10 2 e ~|@muifm nl | 10 2 e |l^6 10 2 e ~[ FM ME | 10 2 e |@mmfm nl

Onderwerp RE Kostenkaderbrief

Ha|l0 2 6|

Zie hier de terugkoppeling met dank aan 10 2 e | Bel maar even als je nog vragen hebt die ik uiteraard graag beantwoord of als je
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alsnog een webex meeting wilt planner

Gnoet

Terugkoppeling gesprek FM AFM d d 6 juli [kostenkader en accountancytoezicht

1 Informatieverstrekking over toename kosten toezicht AFM

V FIN geeft aan dat we nu een beter beeld hebben van de onderbouwing van de stijging toezichtkosten van AFM

VAFM verwacht weinig weerstand bij kleine en middelgrote accountantskantoren omdat de absolute toename van de lasten

niet groot is De absolute toename van de lasten voor OOB kantoren is wel groot echter stelt AFM dat er onder OOB kantoren

draagvlak is voor de uitbreiding van het toezicht door AFM

V FIN zou graag meer gevoel krijgen widen krijgen vergelijkbaarheid van de kosten van het toezicht op

accountantsorganisaties FIN vraagt AFM daarom om de kosten van het toezicht op AO’s te vergelijken

o Intemationaal

oNationaal met andere sectoren

o Activiteiten binnen bepaalde toezichtcategorieen

2 Wanneer wordt kostenkaderbrief verstuurd

VFIN stelt voor om de brief aan het einde van het reces naar de Kamer te versturen dit biedt de gelegenheid om draagvlak te

creeren bij NBA SRA en een beter gevoel te krijgen bij de vergelijkbaarheid van de toezichtkosten en bij de kosten v Bol ^n ver^oi
Bulten verzoek

V FIN zal een procesvoorstel maken tot aan het versturen van de brief over het kostenkader waarin ook het contact met NBA

en SRA wordt meegenomen

3 Kostenscenario’s in brief kostenkader AFM

VAFM wilt graag dat scenario’s worden meegenomen in het kostenkader om te voorkomen dat ze extra taken krijgt
toebedeeld waarvoor ze geen additionele middelen krijgt FIN zegt dat het de insteek is om scenario’s op te nemen in de brief

voor het OOB toezicht en vliegurencriteiium AFM is blij dat hiermee rekening wordt gehouden

Van j0 2 ^Q ^10 2 | {HDFEZ EO ^10 2 «^@minfin nl

Verzonden dinsdag 7jull 2020 09 02

Aan

10 2 e | |l0 2 i

10 2 e ^ 2[^10 2 b| {FM ME

BOA Advies 10 2 6 l@mlnfin nl

CC | 10 2 e ^|3 2[^ 10 2 I {FM ME |
l|l0 2 e| hdfEZ EO j 10 2 e |^minfin nl

Onderwerp RE Kostenkaderbrief

10 2 e @minfin nl | 10 2 e | |l0 2 €| | I0 2 e | {BEDR O P 10 2 e @ nninfin nl

10 2 e| 10 2 e | BOA Advies ^ 10 2 e

10 2 e[l 0 2 4
@nninfin nl

I0 2 e |io 2 e|FM ME 4 Pminfin nl 10 2 e

] HDFEZ E0 4 t0 2a Wminfin nl

I0 2 e ^minfin nl

10 2 6

Hoi |l0 2 e|

Balen dat 110 2 e | en |l0 2 e| er gisteren niet met elkaar uit zijn gekomen en dat de brief over het kostenkader nu na het zomerreces zal

worden verzonden Is het mogelijk om nog een nadere terugkoppeling te krijgen van het gesprek tussen 110 2 e| en |10 2 e| bijvoorbeeld
via Webex Ik hoor graag meer over waar het nu op stuk is gelopen en wat de komende tijd dus nader moet worden uitgewerkt

Groet

|l0 2 e|

10 2 6 ^| 2[^10 2 6| FM ME 1 10 2 e

959895
^’ ^ 08 33

@minfinjTlVan
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Aan ^0 2 ^l0 ^l0 2 6| HDFEZ EO ■^I0 2 ^@rninfin nl | l0 2 e | |lQ 2 ^ j lQ 2 e | {BEDR O P

van BOA Advies 1Q 2 e @minfin nl

CC | 10 2 e 10 2 6 | {FM ME | 1P 2 e

Onderwerp Kostenkaderbrief

@ minfin nl lQ 2 e |l0 2 ^]10 2 e

10 2 e| 10 2 e I BOA Advies j 10 2 e

^minfin nl

@minfin nl

10 2 e 10 2 6 FM ME ^ 10 2 6 |^minfin nl

Ha collega’s

We FM hebben gisteren ons gesprek met de AFM

o a besloten de brief niet voor het zomerreces te verstiiren Met het oog op een zorgviildig proces geven we er de voorkeur

aan verzending uitte stellen Wij gaanz s m eennieuwe planning maken en sturenjullie deze toe

o a gevoerd over de brief over het kostenkader We hebben daar10 2 6

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

fw^vw blackberry com

959895 00119



10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME^fl 10 2 e |@minfin nl]

1 FM ME H io^@minfin nl1

To

10 2 e[l0 2 dCc 10 2 e

10 2 e| FM ME

Thur 7 9 2020 3 35 53 PM

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject Actiepunten kostenkader

MAIL RECEIVED Thur 7 9 2020 3 35 54 PM

Normal

3

Ha 10 2 e I

We hebben voor het kostenkader nog twee actiepuntjes

1 buiten verzoek

2 Welk verhaal hebben we met de huidige tot onze beschikking staande informatie over de kosten voor het niet oob toezicht

Kunnen we de kostenstijging met dat verhaal onderbouwen en zo nee welke informatie ontbreekt nog

Zullen we de buit verdelen Wil jij nr 1 doen

Het zou goed zijn als we daar begin volgende week een beeld van hebben zodat we ons tot FEZ en IBI en vervolgens tot de AFM

kunnen wenden

Groet

|l0 2 e|

[I0 2 e|| lO Ze

I 10 2 e ] [[102 ^1 10 2 e10 2 e

Ministerie van Financien

Direclie Finand^c Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 e I

EI 10 2 6 Ifgjm infin nl

957816 00120



10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME [l 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e FM ME [1 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 6^0 241 I 10 2 eli0^FM ME

Thur 7 9 2020 3 56 04 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Akkoord met verzenden mail I0 2 e incl procesvoorstel
MAIL RECEIVED Thur 7 9 2020 3 56 05 PM

200709 Mall i0 2 e met procesvoorstel en verzoek veraeliikbaarheid f002 docx

5335

bij nadere lezing vielen me nog wat dingen op Hierbij nog wat opmerkingen in bet proces

10 2 e TM ME

Verzonden donderdag 9 juli 2020 14 44

^1^ I0 2 e I FMtME

10 2 eVan

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 van FM MEAan

Onderwerp Akkoord met verzenden mail incl procesvoorstel10 2 6

Hi 10 2 6

Ben je akkoord met bet verzenden van bet voorstel voor een mail aan inclusiefprocesvoorstel zie bijgevoegde10 2 6

Groet

10 2 6

To 2 6 [ifci^d 10 2 6

Verzonden donderdag 9 juli 2020 14 23

10 2 61 FM ME

FM MEVan

10 2 6 10 2 6 54ninFin nl 10 2 6 10 2 6 10 2 6
10 2 6 FM MEAan

1 10 2 S |@minfiii nl

Onderwerp RE Follow up kostenkader

Deze versie delen met io 2 e en voordat we bet delen met |io 2 6| en io 2 e

^ifg^d 10 2 6 FM ME

Verzonden donderdag 9 juli 2020 11 55

^i[^ 10 2 61 FM ME

Van 10 2 6

gtoinFin nl 10 2 6 FM MEAan

j 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE Follow up kostenkader

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ja lijkt me een goed idee

Groet

10 2 6

10 2 61 FM ME @minFin nlVan

Verzonden donderdag 9 juli 2020 11 45

Aan

1 10 2 e ®minfiii nl

10 2 6 10 2 6

^i[g^ | 10 2 6 FM ME @minFin nl 10 2 e FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE Follow up kostenkader

Is het een idee om om 13 00u nog even gedrieen te bellen om e e a kort te sluiten Dan kan het stuk z s m naar|10 2 e|

Greet

|10 2 6|

^i[g^ | 10 2 610 2 6 FM ME 10 2 6 @minFin nlVan

Verzonden donderdag 9 juli 2020 11 31

i[^io 2 6 I FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6 van FM ME | |@minFin nl 10 2 6Aan

959820 00121



@minfin nl

Onderwerp RE Follow up kostenkader

10 2 e

Hi 10 2 e

Dankje voor je commeritaar bijgevoegd vind je het aangepaste voorstel

en 10 2 6 van 20 juli tot 9 augustus hier hebben we geprobeerd rekening mee te houden

is van 17 augustus tot 3 September op vakantie10 2 6

Groet

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 | FM ME 1 |@minFin nlVan

Verzonden woenstkg 8 juli 2020 22 13

10 2 6 [l[0^ | 10 2 6

@minfin nl

\i^ 10 2 61 FM MEFM ME 10 2 6 @minFin nl 10 2 6Aan

10 2 6

Onderwerp RE Follow up kostenkader

Ha 10 2 6

Dank voor deze aanzet Ik heb in de bijlage wat suggesties opmerkingen vragen gezet

Groet 10 2 6

^ifg^d 10 2 610 2 6 FM ME 10 2 6 @minFin nlVan

Verzonden woensdag 8 juli 2020 13 06

10 2 61 fm ME10 2 6 10 2 6 @minFin nlAan

~] 10 2 6EM ME q l@minfin nlCC

Onderwerp RE Follow up kostenkader

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hi beiden

Ik heb het procesvoorstel aangepast op de input van
uitsturen naar io 2 e

Ik hoor ook graag hoe jij hiemaar kijkt 10 2 6 voordatwehet10 2 6

Groet

10 2 6

10 2 61 FM ME10 2 6 10 2 6 @minFin nlVan

Verzonden woensdag 8 juli 2020 11 28

Aan

CC

Onderwerp RE Follow up kostenkader

^l[^d 10 2 610 2 6 FM ME 10 2 6 @minFin nl

io 2 6 FM ME \ lfSminfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6 I en | 10 2 6 |

Dankjewel hiervoor I 10 2 6 ] Zie de bijlage voor wat opmerkingen waarbij ik me even beperkt heb tot de planning die we met de

AFM willen delen

Greet

10^

To 2 6 l[o^d
Verzonden woensdag 8 juli 2020 11 02

Aan

CC ^
959820

FM ME @minFin nlVan 10 2 6

^i[^ 10 2 61 FM ME @minFin nl

10 2 6 FM ME ] [@minfm nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

00121



Onderwerp RE Follow up kostenkader

Hi beiden

Zie bijgevoegd een voorstel voor de mail aan

van augustus te willen versturen Dat is meegenomen is bet procesvoorstel

en een proeesvoorstel Zojuist gafFEZ aan de brief in de tweede week10 2 e

NB Er staan 2 procesvoorstellen in eerste is intern en de tweede om te delen met AFM

Groet

10 2 S

J^l0 2 e I FMtME

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 13 01

Aan

CC

Onderwerp RE Follow up kostenkader

Van 10 2 e 10 2 6 @minFin nl

10 2 6 | FM ME10 2 6 10 2 6 @minFin nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 [FM ME ] l@minfm nl

We hebben gisteren afgesproken dat we erdeze week nog bij de AFM op terugkomen dus als we het uiterlijk morgen aan |10 2 6| en

|l0 2 ^kunnen versturen zou dat mooi zijn Goed om het voorstel met de planning en de vervolgvragen dan in een mail te stoppen

To 2 6 [ifg^d 10 2 6

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 12 40

Aan | i0 2 e | i^ io 2 e | FMtME

CC [
Onderwerp RE Follow up kostenkader

FM ME 10 2 6 @minFin nlVan

10 2 6 @minFin nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FMvME 1 l@minfm nl

Yes ga ik doen Wanneer moet het naar en 10 2 6 en wanneer willen we het naar AFM sturen

Groet

10 2 6

10 2 61 FMtME

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 12 08

Aan

CC

Onderwerp Follow up kostenkader

Van 10 2 6 10 2 6 @minFin nl

10 2 610 2 6 FM ME @minFin nl

io 2 6[FM ME j 10 ^ |@minfin nl

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hoi I 10 2 6 ]

Heb jij tijd om een voorstel te doen voor een planning t b v het kostenkader Daarzou dan in ieder geval ruimte moeten worden

ingepland voor afzonderlijke gesprekken met NBA en SRA en met de AFM Ook is dan belangrijk wanneer de brief uiterlijk de deur uit

moet Bij die laatste vraag kan 10 2 6| ons helpen

En lukt hetjou ookom een concept maiitje te maken metde vervolqvraqen die we gisteren hebben aangekondigd t a v de

vergelijkbaarheid Die moeten we dan denk ik ook nog even aan |l0 2 e] en| 10 2 6 ^oorleggen

Groet

|l0 2 e|

|i0Ye|| 10 2 e

I 10 2 6 10 2 6 lllioY^I lOYie

959820 00121



Minist^ie van Financien

Directie FinandeU Markten

Afdding Marktgedrag en Eflectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 e I

l@minfm nl10 2 e

959820 00121



Mail met verzoek aan AFM

Beste |l0 2 eL

Goed dat we elkaar maandag hebben gesproken En nogmaals dank voor de aanvullend

aangeleverde informatie Als gezegd verwachten we kritische vragen van de Kamerover de

kostenstijging waardoor we graag nog een beter gevoel willen krijgen bij de toezichtkosten voor

accountantsorganisaties Daarom willen we jullie vragen of jullie de volgende vergelijkingen
kunnen aanleveren

1 Internationale vergelijking van toezichtkosten voor accountantsorganisaties bij voorkeur

als van omzet uit wettelijke controles

2 Vergelijking van toezichtkosten voor organisaties uit verschillende sectoren bijvoorbeeld
banken verzekeraars beleggingsinstellingen

3 Vergelijking van de kosten voor toezichtactiviteiten die bij verschillende onder toezicht

gestelde instanties worden uitgevoerd bijvoorbeeld de kosten voor een geschiktheidstoets

bij accountantsorganisaties banken en verzekeraars

Daarnaast ontvangen we ook graag een verdere onderbouwing van de veranderingen in de kosten

als gevolg van de intensivering van het OOB toezicht en de invoering van het vliegurencriterium

Vender hebben we toegezegd jullie een procesvoorstel te sturen voor deze zomer Die is hieronder

opgenomen Graag horen we jullie reactie hierop

Procesvoorstel

s Actie Verwachte datum OpmerkingenM

Afstemmen AFM en RN over

benodigde onderbouwing bij de in

het kostenkader op te nemen

bedraqen

13 24 juli Onder meer vergelijkbaarheid van

toezichtkosten en onderbouwing kosten

voor intensivering OOB toezicht en

nadere duidinq evaluatiemoment

1

Plenair overleg met NBA SRA

AFM en FIN

16 17 juli Gesprek over de overdracht en het

proces voor het kostenkader Actiepunt
SRA NBA analyse van eigen kosten

voor en na overdracht

2

2 tripartiete overleggen tussen

FIN AFM SRA en RN AFM NBA

20 24 juli Gesprek primair over de kosten toezicht

niet OOB draagviak onder leden en de

kostendaling aan hun kant

3

Interne afstemming FIN over

concept passage brief

kostenkader en onderbouwing

27 31 juli4

Afstemmen passage brief

kostenkader met AFM

5 3 7 augustus

Gesprek 10 2 66 10 11 auqustus

Na akkoord AFM voorstel

voorleqqen aan kwartiermakers

7 12 14 augustus

Brief kostenkader AFM bij FIN de

lijn in

8 17 augustus

Brief kostenkader AFM naarTK9 24 augustus

960206 00122



I 1Q 2 e FM ME |1
^^M IBI [T lO^e I@tninfin nl1 | ^0■2 e ^ 2 e| 10 2 e I FM IBI [1
BEDR O pI
FM ME ri i0 2 e I@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject Bijpraat kostenkader

MAIL RECEIVED Tue 7 14 2020 2 17 31 PM

]@minfin nl1 10 2 ^lQ 2|lo 2 e| HDFEZ EO ||i^@minfin nl1 |i^
10 2 e I@rriinfin nl1 | 10 2 e | |l0 2 e| r 10 2 e I

J@minfin nl] 1Q 2 e 10 2 e | FM ME ^ ia2 e j@minfin nl1 | I0 2 e |0 2 |10 ie|

To 10 2 e

10 2 6

10 2 6 hO 2 ^ 10 2 6 ]FM ME
Tue 7 14 2020 2 17 30 PM

Normal

3

Ha

We hebben net even bijgepraat over het kostenkader voor het accountancytoezicht Zoals

wekelijkse call ingepland

aangafwordt er nu een10 2 e

Hieronder heb ik een actielijs^e opgenomen ik heb jouw naam bij het iiitdenken van de evaluatie gezet Ik probeer je

hiervandaag nog even over te bellen

Groet 10 2 6

Acties

Kosten onderbouwing

Onderbouwing kosten n oob toezicht op papier biindelen input adhv enkele vragen meelezen — wk 13 710 2 6

Ontvangen onderbouwingen veigelijkingen beoordelen — alien

10 2 6
buiten verzoek

bult6n V6fz06k

buiten verzoek

Ontvangen onderbouwing vlieguren beoordelen alien wk20 7

Evaluatie

Vormgeving iiitdenken en wijze van opnemen in de brief 10 2 6

Voorstel delen met AFM wk20 7

Draagvlak gesprekken

AFM vragen of zij in gesprekken schets van proces en betrokkenheid partijen kunnen geven—|

Gesprekken plannen 10 2 6

Gezamenlijk overleg begin wk 20 7

Inventariseren gesprekspunten iig overdrachtsmoment kostenkader en verder proces

Voorbereiding maken | iQ 2 e| ^^k 13 7

Overleg SRA eindwk 20 7

Gesprekspunten inventariseren iig kosten aan hun kant en ruimte voor daling en draagvlak
957819 00123



Voorbereiding maken met overzicht van hiiidige inzicht in kosten wk 13 710 2 6

Overleg NBA eind wk20 7

Gesprekspunten inventariseren iig kosten aan hun kant en ruimte voor daling en draagvlak

Voorbereiding maken met overzicht van hiiidige inzicht in kosten wk 13 710 2 6

957819 00123



10 2 e 10 2 e | FM ME^^ 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e FM ME [1 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 e I^0 2 e | FM ME

Tue 7 14 2020 7 17 35 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Opvolging afspraak AFM t a v kostenkader accountants

MAIL RECEIVED Tue 7 14 2020 7 17 36 PM

Gelukkig dat je ervoor open staat en idd ziet zoals bedoeld in ons teamwork alleen mee te denken en je zelf kan afwegen of het

wel niet helpt

1 Als dit ook bij AFM zo wordt begrepen is dat dus prima

2 Klopt geen kosten en extra duideiijk dat het eventueel sec verschil kosten appels met peren vergeiijken kan zijn vanwege de grote

verschillen in funding door de stelsels

Groetjes

10 2 e |1^ 2 [| 10 2 e | FM ME | 10 2 e |@mLiifm nIVan

Datum dinsdas 14 jul 2020 5 55 PM

Aan

Onderwerp RE Opvolging afspraak AFM t a v kostenkader accountants

10 2 e [ 10 2 e | FM ME 10 2 e |@minfin nl I 1P 2 e ]l^l^10 2 e| FM ME j 10 2 e |fg minfm nl

Hiho 2 e

Zoals ik eerder al aangaf kan je wat mij betreft altijd ongevraagd meedeitken en input leveren dus dankje

Mijn comments

1 De tabel van “Toezichtcategorieen en procentuele verdeling” volgens mij is dit de bekostigingssystematiek van de AFM

Dit geeft aan welk percentage van de kosten van AFM naar welke toezichtcategorie gaat Wij willen graag van de AFM weten

wat de toezichtkosten zijn voor een individuele instelling i e hoeveel procent van de omzet geeft een gemiddelde bank

verzekeraar en accountant uit aan toezicht Deze tabel is hiervoor inderdaad een begin daarbij moeten we dan nog weten

hoeveel instellingen onder toezicht staan bij AFM en wat de totale kosten van de AFM zijn

2 Klopt het dat er geen kosten worden vermeld bij de intemationale vergelijking van toezicht op AO’s

Groet

10 2 e

FM MEVan 10 2 e 10 2 e

Verzonden dinsdag 14 juli 2020 14 43

Aan I l0 2 e 10 2 6 FMME

FM ME

Onderwerp RE Opvolging afspraak AFM ta v kostenkader accountants

10 2 8

Sorry sorry sorry ik kan het niet laten maar nog even de check is het duideiijk aan AFM wat we van ze vragen En wat we

willen hebben

Vergelijking van toezichtkosten voor organisaties uit verschillende sectoren en toezichtsactiviteiten

Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

A Toezichtcategorieen en procentuele verdeling

960815 00124



Toezichtcategorie Percentage in

Aanbieders van krediet

Accoimtantsorganisaties
Adviseurs en bemiddelaars

Afwikkelondememingen betaalinstellingen en elektranischgeldinstellingen
Banken en clearinginstellingen
Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s alsmede bewaarders alsmede aanbieders van

beleggingsobj ecten alsmede beleggingsondememingen niet voor eigen rekening exclusief exploitanten van

een MTF of een georganiseerde handelsfaciliteit

Beleggingsondememingen voor eigen rekening
Centrale effectenbewaarinstellingen
Centrale tegenpartijen
Effectenuitgevende instellingen markt

Effectenuitgevende instellingen verslaggeving
Financiele infrastmctmir marktexploitanten exploitanten van een MTF OTF of een geoiganiseerde

handelsfaciliteit datarapporteringsdienstverleners beheerders van benchmarks en securitisatiepartijen
Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
Verzekemars leven en pensioen
Verzekemars schade niet zijnde zorg

Verzekemars zorg

4 5

11 9

13 4

0 1

18 7

16 4

1 4

0 4

0 3

7 1

4 3

8 7

3 4

6 9

2 1

0 4

Regeling bekostiging financieel toezicht 2020

Voor het kalenderjaar 2020 worden de bandbreedtes en tarieven bedoeld in artikel 9 eerste lid van het Besluit bekostiging
financieel toezicht 2019 voor de personen die onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten valien bedoeld in bijlage 1

onderdeel B van dat besluit als volgt vastgesteld

Maatstaf Bandbreedtes Tarieven

Toezichtcate

Aanbieders

van krediet

Particuliere climten PC € 2 093 vermeerderd met

0 tot en met 5 000

Aantal particuliere clienten dat met de aanbieder

rechtstreeks of middellijk als wederpartij een

overeenkomst is aangegaan inzake krediet

PC €6 33 per PC

in voorkomend geval
vermeerderd met5 000 tot en met

10 000 PC

€4 43 per PC

in voorkomend geval
vermeerderd met10 000 tot en met

100 000 PC

€0 63 per PC

Internationale vergelijking van toezichtkosten voor accountantsorganisaties https www accountancveurope eu wp

content uploads 2QQ6Q9_Qrganisation of the Public Qversight of the Audit Profession 2Q20 survey update pdf

zwarte vlakken is lechnisch probleem tekst is openbaar op genoemde website

960815 00124



To 2 6 10 2 6

Verzonden dinsda^ 14 juli 2020 13 H

Aan

EV1 ME @minFin nlVan 10 2 e

I lO S e [ FM ME 1 |@minfin nl

Onderwerp FW Opvolging afspmak AFM ta v kostenkader accountants

j[^10 2 e I FM ME
Verzonden maandag 13 jiili 2020 10 19

Aan

5iminFin nlVan 10 2 0 10 2 0

FMdBI e |@minfin nl i0 2 e io 2 e| fm io 2 e g minfin nl10 2 0

CC 10 2 0 ^10 2 10 2 0 FM ME 10 2 6

@niiiifin nl

@TTiinfin nl 10 2 0 | [10 2 0 | 10 2 0

FM ME iQ 2 6 @minFin nl

BEDR O P

10 2 0 I10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

FM ME

Onderwerp RE Opvolging afspraak AFM ta v kostenkader accountants

@niinfm nl10 2 0

Ha lo z asn^o^

Dank voor jullie suggesties Zie hiereen aangepaste versie De vraag van|l0 2 ^wordt beantwoord in de marge [io^ zou jij het bericht naar|lQ 2 e] willen

sturen Dank

Groet

FMdBI ^ 10 2 0 |@minfin nlVan 10 2 0

Verzonden vrijdag 10 juli 2020 17 13

Aan ^1^ 10 2 01 FMME

@minfin nl | ] 2 e | BEDR O P

FM ME j l@minfin nl

I 1O 2 0I FM | |@minfin nl

jo 2 ^ ] 10 2 6 FMdME

@niiiifin nl

@minfin nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 6 10 2 6CC

J 0 2 4 10 2 010 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

FM ME

Onderwerp RE Opvolging afspraak AFM ta v kostenkader accountants

@niinfin nl10 2 6

Ha

Ik heb in de bijiage geprabeerd nog iets meer toe te lichten en heb nog een vraag aan |1 Q 2 e| toegevoegd om helemaal scherp te krijgen

Groet

FM 1 s |@minfin nl

10 juli 2020 13 40

10 2 0Van

00124



10 2 e Ll^i0 2 e| FM7ME

jo 2 ^ | 10 2 e | EVL ME j 10 2 a

_@minFin nl

@minfin nl I d I BEDR O P

FM ME j 10 2 6 l@minFin nl

FM IBI | e |@minFin nl10 2 e 10 2 eAan

CC [ 10 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM ME

Onderwerp RE Opvolging afspraak AFM ta v kostenkader accountants

@minFin nl10 2 6

Jij nog opmerkingen|0 2 ^

10 2 61 FM ME

Verzonden vrijdag 10 juli 2020 13 13

Aan

CC

10 2 6 10 2 6 @minFin nlVan

10 2 6 I |io 2 6| fm 1 |@minFin nl

io 2 en FM ME 4
fSniiiiFin nl

FMylBI l@minFin nl

@minFin nl lole^ lo ie | ] 10 2 6 | BEDR O P

FM ME 1 | SminFin iiI

10 2 6

10 2 6 10 2 6

J 0 2 4 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM ME

Onderwerp RE Opvolging afspraak AFM ta v kostenkader accountants

fSminFin nl10 2 6

Ha[io^

Dat lijkt me een goed idee Ik heb de afstemming met de kwartiermakers nu opgenomen tussen de afetemming met de AFM op werkvioemiveau en jouw
gesprek met 110 2 6] Dan kunnen jullie inderdaad de input van de Kwartiermakers meewegen

Zie de bijiage

Groet

| i° 2 ^| FM 1 |@minFin nl

Verzonden vrijtkg 10 juli 2020 11 58

10 2 61 FM ME

FM ME

Van 10 2 6

10 2 6 10 2 6 |@minFin nl I
@minFin nl |

FM IBI 1 |@minFin nl

10 2 s| ] 10 2 e I BEDR O P

FM ME \ 10 ^ 6 @minfin nl

10 2 6Aan

CC [ 10 2 6 ^10 2 W 10 2 6

SmiiiFin nl

10 2 6

M J0^10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM ME

Onderwerp RE Opvolging afspraak AFM ta v kostenkader accountants

fSminfm nl10 2 6

HoiDa^

Dank lijkt mi] goed proces

Is het een idee om de kwartiermakers eerder te betrekken Bijvoorbeeld voor het overleg met|10 2 e] Als zij nuttige input hebben dan komt die in het

huidige procesvoorstel wat laat

Groeten

10 2 61 FM ME

Verzonden donderdag 9 juli 2020 16 32

Aan

@minFin nlVan 10 2 6 10 2 6

FMABI 1 10 2 6 | SminFin nl

^i|o 2 ^ ] 10 2 6 ~] FMdVE

io 2 6| fm

@minFin nl i° 2 ^ iP 2 e | | i0 2 e

FM ME 10 2 6 fSminfin nl

10 2 6 SiminFm nl10 2 6 10 2 6

CC 10 2 6 10 2 6 BEDR O P

10 2 6 ISminFm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM ME Sirr inFin nl10 2 6

Onderwerp Opvolging afspraak AFM t a v kostenkader accountants

Hoi|To ^en|lo 2 e|

Zoals we afgelopen maandag hebben afgesproken met o a pi^ie] hebben we een voorstel gemaakt voor het proces m b t het kostenkader voor de

komende weken en hebben we op een rijtje gezet welke informatie we nog van de AFM zouden willen ontvangen Jullie vinden het voorstel bijgevoegd
Mijn verzoek aan jullie zijn jullie akkoord met dit procesvoorstel en metde inhoud van het nadere infbrmatieverzoek Zoja zou jij 5M3 het dan aan

|10 2 6| willen verzenden

960815 00124



Verder is het wellicht goed om te weten dat we ME IBI vanmiddag met FEZ EA hebben gesproken Daar hebben we afgesproken om wekelijks te

webexen om de voortgang en actiepunten te bespreken | lQ 2 e | is daar ook bij

We zullen jullie ook goed op de hoogte blijven houden Mochten jullie behoefte hebben aan een reguliere bijpraat over dit onderwerp dan horen we dat

graag

Groet

960815 00124



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 r ^@minfin nl1 110 2 6 Ipioi^ | SRA^ 10 2 6 |@sra nl1
10 240 2^ I I io 2 e7TOXe1FM ME ll io 2^|@minfin nl1

10 2 e I110 2 6 I SRA

Tue 7 14 2020 9 30 23 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Bestuurlijk overleg ‘Overheveling toezicht niet oob segment en kostenkader AFM

MAIL RECEIVED Tue 7 14 2020 9 30 26 PM

5 5

Primal | 10 2 |^
Fijne avondnog

Groetl I0 2 e || I0 2 e

heeft voorlopig geen echte vakantieplaimen diis agendawise moet dat wel lukken10 2 e

Verzonden vaiiaf niijn Samsung Galaxy smartphone

Oorspronkeliik bericht

10 2 6 [l^^10 2 e| FM ME

Datum 14 07 20 21 08 GMT 01 00

Aan | 10 2 6 1110 2 6 11 SRA
Cc I 10 2 6 [|l0 2 e

Van

van FM ME

Onderwerp Bestuurlijk overleg ‘Overheveling toezicht niet oob segment en kostenkader AFM

10 2 6

Beste 10 2 61

In opvolging van heteerdere gesprek metjullie over het toezicht van de accountancysector zouden wij graag op korte termijn een Bestuurlijk overleg
over dit onderwerp willen plannen metjullie de NBA de AFM en Financien Dhr I 10 2 e |zal op korte termijn hierover worden benaderd door ons

secretariaat maar ik wilde die uitnodiging 00k langs deze weg al even bij jou aankondigen Als het gesprek is gepland meld ik me nog even bij jou om te

spreken over de agendapunten ok

Ikbegrijp dat het allemaal korte termijn is maar gelet op het belang van het onderwerp hoop ikdatwe dit gesprek toch snel kunnen organiseren

Met vriendelijke groet

[iaz^ r~raze~|

[10 2 6|| lO Ze

I 10 2 6 10 2 6 IlfiOl^l lOl^

Mmisterie van Fiuauciea

Directie Financi^e Marktea

Afdeling Marktgedrag en Eflectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 6 I

EI 10 2 6 | S mmfin nl

959835 00125



□it bericht kan informatia bavatten dia niat voor u is bastamd indian u niat da gaadrassaarda bant of dit baricht abusieveiijk aan u is toegezondan wordt u verzocht dat aan

da afeenderte maiden an hat bericht te verwijderen Da Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdtmet risico s veibonden

aan hat elektronisch vetzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform

the sender and deiete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

959835 00125



Ministerie van Financien

Hoofddfrectie

Finandeel

Econciniische Zaken

Inlichtingen

10 2 IP 2I9

10 2 feminfin nl

www minfin ni

I0 2 e

Datum

16 juli 2020

Nummer ver lag

Auteur
versiag Periodiek overleg AFM FIN

10 2 tP 2]9

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig

9 juli 2020

Webex

AFM I 10 2 9 n I 10 2 9 11 10 2 9 | | 10 2 9 |10 2 9[
FIN |l0 2 9p 2 e ~| |10 2 410 2 9 I |10 2 epo 2 4

1 Opening

De AFM is voorzitter«

2

buiten verzoek

3

buiten verzoek

Pagina 1 van 3
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«

«

buiten verzoek

4

buiten verzoek

5 Kostenkader 2021 2024 AFM

«

buiten verzoek

• Het is helaas niet gelukt om voor het zomerreces een akkoord te bereiken

op eta en de impact daarvan op het kostenkader FM en de AFM hebben

afgesproken om de laatste openstaande punten in de maanden juli en

augustus uit te werken zodat de Kamerbrief uiterlijk eind augustus eind

zomerreces kan worden verzonden Een van de openstaande punten is

Pagina 2 van 3

1013275 00126



het creeren van draagvlak bij de NBAen SRA en het krijgen van een

beter beeld bij de vergelijkbaarheid van de toezichtkosten tussen de AFM

enerzijds en de NBA en SRA anderzijds
• De AFM vraagt of de vertraging betekent dat er een Kamerbrief komt voor

de kostenkaders van de AFM en DNB RN geeft aan dat de planningen op

dit moment nog te ver uit elkaar liggen om beide kostenkaders in een

Kamerbrief op te nemen

• De AFM geeft tot slot aan dat de vertraging van het kostenkader slechts

een beperkt effect heeft op het opstelien van de begroting 2021 De

impact van Cta op de begroting 2021 is beperkt en raakt siechts aan een

afdeiing van de AFM

6 W v t tk

7 Afsloiting

Pagina 3 van 3
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Het Kostenkader AFM 2021 2024 en het toezicht op de accountancysector Bulten verzodk

Bulten verzoek

I 1Q 2 e I 10 2 a L FM ME

16juli 2020

In een mail aan|10 2 e| 10 2 e

onderbouwing ontvangt van de veranderingen in de kosten als gevolg van[
I Bulten verzoek |en de invoering van het vliegurencriterium

heeft |10 2 42 6 ~| aangegeven dat FIN graag een verdere

Bulten verzoek

Op 3 juli heeft AFM een nadere onderbouwing van de uitbreiding van het toezicht op

accountantsorganisaties met Financien gedeeld Hierin wordt onder andere inqeqaargoiteh vefzoek

en de invoering van het vliegurencriterium De vervolgvragenBulten verzoek

zijn primair gebaseerd op deze presentatie

bulten verzoek

bulten verzoek

960251 00127



Daarbij hebben we ook nog enkele additionele vragen

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

960251 00127



bulten verzoek

2 Vliegurencritenum

AFM geeft aan dat indien ereen vliegurencriterium wordt ingevoerd waarbij accountantsorganisatie
ten minste 10 wettelijke controles dient te verrichten zou het aantal niet OOB

accountantsorganisaties met circa 100 afnemen Toepassi^ van het vliegurencriterium zal de

benodigde extra capaciteit van de AFM reduceren met cal J 2fte zijnde €900 000

Vragen
• Kunnen jullie verder onderbouwen hoe een afname van ca 100 kantoren leidt tot en

reductie van de benodigde capaciteit met caij 2fte

• Leidt dit ook tot een afname van de efficienc^ag die te behalen is

960251 00127



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6

10 2 e |l^ 2jsf| 10 2 e I FM ME

Thur 7 16 2020 11 12 48 AM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Graag jullie blik onderbouwing kostenkader

MAIL RECEIVED Thur 7 16 2020 11 12 49 AM

5 5 53

Yes

j[^10 2 e I FMtME

Verzonden donderdag 16 juli 2020 11 12

Aan

Onderwerp RE Graag jullie blik onderbouwing kostenkader

Van 10 2 e

^l[o^ | 10 2 6 FM ME10 2 e

Dank dan kopieer ik deze in mijn document ok

10 2 6 FM ME @minFin nlVan

Verzonden donderdag 16 juli 2020 11 09

Aan

Onderwerp RE Graag Jullie blik onderbouwing kostenkader

10 2 6 10 2 6

^1^ 10 2 61 FM ME @minFin nl10 2 6 10 2 6

Ha|i0 2e

Zie bijgevoegd

Groet

10 2 6

10 2 61 FM ME
_

Verzonden donderdag 16 juli 2020 10 01

Aan

@minFin nlVan 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 FM ME j lP 2 e |@minFin nl

@minFin nl
_

10 2 6 |@minFin nl |iO 2 eL |io 2 6| ] io 2 e [6 FM IBI 4 i0 2 e

io 2 6| 10 2 6 ] FM IBI \ 10 2 6 |@minFm nl

Onderwerp RE Graag Jullie blik onderbouwing kostenkader

10 2 10 2 61 hDFEZ EO jio 2 6|@minFin nl

FM ME

10 2 6 10 2 6

10 2 6 [l|0 2 ^ | 10 2 6

@niinFin nl

10 2 6 ~[ia^iQ 2 6[ fm ME

BEDR O P10 2 6
^

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minfin nlCC 10 2 6

Veel dank alien Ik heb dit er van gemaakt Jullie vragen heb ik gebundeld en in een aparte paragraaf 9 opgenomen

g 10 2 6 wil je dit nog aan |10 2 ^ en|l0 2 e| voorleggen Of zullen we de vragen meteen naar de AFM sturen

10 2 6 10 2 6 I |io 2 4 FM ME 1 |@minFin nl

Verzonden woensdag 15 Juli 2020 22 10

Aan ]0 2410 2| io 2 e [ HDFEZ EO jio^@minFin nl 10 2 6 jj 10 2 61 | 10 2 6

10 2 6 i|o 2 ^ | 10 2 e I FM ME 1 10 2 6

io 2 6[Jio 2 6|yio 2 6[6 | FM tBI ] 10 2 6 |@minFm nl

10 2 6 |0 2 e| 10 2 6 ] FM IBI j 10 2 6

Onderwerp RE Graag jullie blik onderbouwing kostenkader

BEDR O P

jo 2 ^] 1^ FM ME
_

10 2 6 gtoinFin nl

@minFin nl@minFin nl 10 2 6 10 2 6

@niinFm nl g^10 2 e[ FMME ] 10 2 e @minfin nlCC 10 2 6

Ha 110 2 6 L

Veel dank voor dit stuk waarin alle inFo overzichtelijk bij eUtaar wordt gebmcht dat helpt echt heel erg om een totaalbeeld te

krijgen en om aFte pellen waar de gaten vallen

En dank 00k voor de scherpe blik en aanvullende vragen van de anderen

Ik heb in de bijlage ook nog wat opmerkingen vragen toegevoegd
959875 00128



Groet 10 2 e

Van

Verzonden woensdag 15 juli 2020 17 21

Aan

^0■2\^o 2 e\ HDFEZ EO jio 2 e|@minfm nl

10 2 6 10 2 6 | FM ME

@minFin nl e
^

io 2 e io 2 eje FM IBI

10 2 6 J 10 2 6 [ ] 10 2 6 I BEDR O P

@niinFin iil

[SlTLinFm nl

CC | | FM IBn ^ 10 2 a |@minf1n r1

i0 2 e @minfin nl io 2 e o 2 e 10 2 6 FM ME s |@minfin nl

Onderwerp RE Graag jullie blik onderbouwing kostenkader

@minfin nl10 2 6

^l[o^ 10 2 e I FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FlVl ME

Goed stuk

Zie bijgaand nog enkele aanvullingen en vragen opmerkingen van mijn kant

Groet

|10 2 e|

Van 10 2 e L BEDR O P

Verzonden woensdag 15 juli 2020 16 43

Aan

10 2 6 @minfin nl

10 2 6 I FM ME 1 10 2 6 ^1^^ 10 2 61 fm ME@minFin nl

10 2| i0 2 e I HDFEZ EO |i0 2 e|@minfm nl |i0 2 e |io 2 6|

10 2 6 10 2 6

@minfm nl FM4B110 2 6 10 2 6

fSniiiiFin nl10 2 6

CC | 10 2 e |o 2 e| 10 2 6 | fm IBI ^ 102 s |@minFm nl l lO ^ e ||iQ 2 6^

j 10 2 6 |@minFin nl | lo ^ e ^io 2 6| FM ME ^ i0 2 e |@minFin nl

Onderwerp RE Graag jullie blik onderbouwing kostenkader

10 2 6 10 2 6 pM ME

Ik heb net wat opmerkingen aanvullingen er in toegevoegd zal er zo nog een keen naar kijken voor de zekerheid

^i[g^ | 10 2 6 FM ME

Verzonden woensdag 15 juli 2020 12 16

10 2 6 1^^10 2 61 FM ME

^

10 2 6 IJ 10 2 6[ I 10 2 6 |
~

BEDR 0 P

] 10 2 e [fSminFin nl

@tninFin nlVan 10 2 6 10 2 6

@niinFin nl jo 2 | 10 2| 10 2 6 HDFEZ EO ji0 2 6|@minfin nl

@minFin nl 10 2 6
^

10 2 6 [10 2 6 6

10 2 6Aan

FM IBI10 2 6

10 2 6 |jlQ 2 e[FM ME10 2 6 I FM IBI @minFm nl

oS ^10 2 6| FM ME 1 10 2 e

CC 10 2 6 0 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

1 10 2 e | SminFin nl

Onderwerp RE Graag jullie blik onderbouwing kostenkader

SminFin nl10 2 6

Ha alien

Zie bijgevoegd mijn aanvullingen op het stuk van |i0 2 e| Buit6n V6rz06k

Graag 00k jullie blik daarop voordat we het naar AFM sturenBuiten verzoek

Groet

10 2 6

^i[^ 10 2 61 FM ME

Verzonden woensdag 15 juli 2020 01 31

Aan

Van 10 2 6 10 2 6 @minFin nl

10 2 10 2 6 HDFEZ EO ^iO 2 6|fSminFin nl 10 2 6 10 2 6 ] 10 2 6 | BEDR O P

10 2 6[J10 2 6|^ 10 2 6 [6 | FM 1BI ] 10 2 6^ |@minFin nl I lo ^ e | i|o 2 ^ 1 10 2 6 | FM ME

@minFin nl

10 2 e |@minFin nl io 2 e |o 2 6|io 2 6| FM ME i0 2 e

Onderwerp Graag jullie blik onderbouwing kostenkader

fg4ninfin nl10 2 6

10 2 6 @minFin nl

10 2 6 10 2 6 FMIBI 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM MECC

Sniinfin nl

Beste collega s

959875 00128



Zoals we hebben afgesproken ben ik nog een keen grandig door het door de AFM toegezonden materiaal ter onderbouwing van bet

kostenkader gegaan In de bijiage vinden jullie het resultaat van mijn arbeid Ik heb geprobeerd de onderbouwing in de vorm van een

verhaal te gieten omdat het zo volgens mij duidelijker wordt waar eventuele kwetsbaarheden in de onderbouwing zitten Die

kwetsbaarheden zitten m i vooral aan de kant van de NBA en de SRA mijn indruk is dat we vanuit de AFM bijna een voldoende beeld

hebben als zodra de aanvullende informatieverzoeken vergelijking met andere sectoren etc onderbouwing]
biten verzo^ijn ingewilligd Daarnaast is het stuk denk ik ook een nuttige samenvatting van alles dat we met de AFM gewisseld hebben

Bulten verzoek

Enfin ik zou jullie willen vragen er kritisch doorheen te gaan Zijn er vragen zaken die we tot op heden over het hoofd hebben gezien
en die we moeten oppakken voordat we echt een sterk verhaal hebben Ik heb enkele suggesties gedaan maar ik zou jullie willen

vragen om daar indien nodig vragen aan toe te voegen

Hopelijk lukt het jullie er morgen woensdag naar te kijken Dan kunnen we aan het einde van deze week de blind spots aan de AFM

voorleggen Alvast bedankt

Hartelijke groet

|l0 2 e|

I 10 2 e 1|[ia^| 1Q 2 e10 2 e

Ministcrle van Financi^

Directie Fiuand^e Markten

Afdeling Marktgedrag en Eflectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2

M06 I 10 2 e I

l@minfm nl10 2 e

959875 00128



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nn 10 2 e |1p]ej 10 2 e FM ME fl 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e |0 2^i0 2 e| fm mE H i0 2 e |@mintin nil
10 2 6 ^^0 24 1

Thur 7 16 2020’12 47 35 PM

Normal

To

Cc

| FM ME10 2 6From

Sent

Importance
Subject RE Onderwerp en doel van het gesprek
MAIL RECEIVED Thur 7 16 2020 12 47 36 PM

5

Veel dank voor dit voorstel Ik ben het helemaal eens met de doelen en vind je insteek 00k goed

Ik denk alleen dat het goed is als AFM 00k iets zegt over het proces zoals zij dat voor zich zien en twijfelde zelf enigszins over

waar dat nu het best in de agenda past Wat zijn jullie ideeen daarbij

Mooie aan jouw punten is dat ze heel open zijn en dan misschien niet iedereen gelijk in zijn loopgraaf duikt Dat pleit ervoor
om het daama te doen dus als 4^ agendapiint Anderzijds weten de partijen dat APM daaraan werkt en is het anders misschien

een beetje de roze olifant

Groeh 10 2 6

^i^ ]io 2 6 I FM ME
Verzonden donderdag 16 juli 2020 11 02

Aan

CC

10 2 6Van

10 2 6 10 2 6 10 2 6 ]io 2 e| FM ME
10 2 6 ^j0 2 ^ ] 10 2 6 I FM ME

10 2 6
IO 2 Mo 2 e[ FM ME

Onderwerp Onderwerp en doel van het gesprek

Ha 10 2 6 en 10 2 6 |

Ik heb kort wat op papier gezet ten aanzien van het doel en de agenda voor het overleg maandag Zie de bijiage

Dit zou ik graag aan |10 2 e| voorleggen zodat Ik m vervolgens bij de deelnemende organisaties in de week kan leggen en bij hun nog

punten kan ophalen Aan de hand daarvan kan ik dan een voorbereiding voor|10 2 ^ maken

NB dit is de mail die | 10 2 e | fop mim verzoekj heeft venstuurd Graag nodiq ik 110 2 61 10 2 6

voorzitter NBA enp
Financien uit voor een Bestuurlijk overleg Overheveling toezicht niet oob segment en kostenkader AFM Tijdens dit overleg wil hii

spreken over jullie gezamenlijke opgave ten aanzien van de herziening van het toezicht op de accountancysector Mijn collega |1Q 2 6|
I 10 2 6 ^wil op korte termijn contact met u opnemen om te spreken over de precieze agenda

J CAFM 10 2 i£ e

voorzitter SRA namens |10 2 42 6 | directeur Financiele Markten van het Ministerie van10 2 6

Hebben jullie aanvullingen op de bijiage

Groet

|lQ 2 e|

960808 00129



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6

10 2 e |l^ 2jsf| 10 2 e I FM ME

Thur 7 16 2020 5 08 03 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Overlegje bekostiging
MAIL RECEIVED Thur 7 16 2020 5 08 04 PM

5 5 555

Goed punt

Verzonden met BlackBeixy Work
www blackberry com

10 2 e |lp]q l0 2 e| FM ME

Datum donderdas 16 jul 2020 17 07

Aan j 10 2 e Jl^i^ 10 2 e | FM ME 10 2 e |@mLiiFm nl | 10 2 e [|l0 2 e| ^ 10 2 e | BEDR O P

10 2 e[ |10 2 ^ ] 10 2 ^e | FM IBI 10 2 e l@tninfin nL

Kopie

Onderwerp RE Overlegje bekostiging

10 2 6 @minfin nlVan

10 2 6 @minfm nl

1P 2 e L 10 2 e | FM ME | 10 2 e |@minfin nl

Goed om dan ook uit te nodigen die onze achtervang is de komende tijd

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

1^^ 110 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

dubbel

10 2 6 10 2 6 10 2 6 6 10 2 6

i|o^10 2 6 10 2 5 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

960821 00130



dubbel

960821 00130



Agendavoorstel bilateraal overleg SRA Kosten niet oob toezicht

[datum]

Deelnemers

• FIN I 10 2 e \ 2 9 |l0 2 e| en ^0^f I
SRA

Onderwerp van het overleq

] en10 2 e 10 2 6

Verandering van kosten van het niet oob toezicht voor accountantsorganisaties als gevoig van de

herziening van het toezicht op de accountancysector

Doei van het overieg

Onze doeien van het overleg zouden moeten zijn

Net als tijdens het plenair overleg toelichten dat de overheveling van het toezicht zai leiden

tot een stijging van de toezichtkosten en benadrukken dat wij daarom kritisch kijken naar

de kosten en de gevoigen ervan voor de sector

Inzicht krijgen in het draagviak onder de SRA ieden voor de herziening van het niet oob

toezicht incl de bijbehorende kostenstijging

Draagviak krijgen bij SRA dat het voor de uitiegbaarheid wenseiijk is dat hun kosten

omiaag gaan na de overheveling

Toezegging dat SRA haar huidige kosten inzichtelijk maakt voor FIN

Toezegging dat SRA samen met AFM NBA kritisch gaat kijken iwelke toezichtactiviteiten

na de overdracht niet meer door hen uitgevoerd hoeven te worden zoais de

kwfaliteitstoets van wettelijke controies en de beoordeiing van het kwaliteitssteisel Daarbij
ook inzichtelijk maken welke gevoigen het wegvallen van deze toezichttaken zal hebben

voor de kosten die SRA bij de leden in rekening brengt
Agendavoorstei

1 Ruimte voor vragen n a v plenair overleg

2 Toelichting stijging toezichtkosten bij AFM FIN

3 Fluidige kosten van SRA SRA

4 Hoe ziet de taakverdeling en samenwerking tussen SRA en AFM en NBA eruit tijdens en na de

overheveling SRA

5 Welke gevoigen heeft de taakverdeling tijdens en na de overheveling op de kosten van de SRA

SRA

961776 00131



10 2e FM ME ^ 10 2 e

10 2 e|lp 2H 10 2 e |^ FM

Thur 7 16 2020 5 32 17 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

MAIL RECEIVED Thur 7 16 2020 5 32 18 PM

Hoi|l0 2 e| ik heb nog geen def tijdstip want 2 zijn er niet op hetzelfde moment beschikbaar Ik mik op 15 00 uur Ik wacht op een reactie

van AFM agenda van |l0 2 e|
Ik zit er bovenop

Met vriendelijke greet

10 2 Ivan |10 2 a|

10 2 6

|10 2 ^ 2 e ~| directeur Finandele Markten

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Finandele Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

E 10 2 6 l@minfin nl

10 2 6 p 2 ^10 2 6 FM MEVan

Verzonden donderdag 16 juli 2020 17 26

Aan 10 2 e I0 2 ^ 10 2 e van FM

Onderwerp FW Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

Hoi I 1P 2 e L

Hebben we al een preeies tijdstip voor maandag En ik krijg hieronder de vraag waar het overleg zal plaatsvinden Misschien

ook maar z s m de webex link sturen

GroeE

10 2 6

Verzonden met BlaekBerry Work
www blackberry com

Van |l0 2 e|| 10 2 e [ ] 10 2 6 |@nba nl

Datum donderdag 16 jul 2020 5 16 PM

1@mmfm nl10 2 6 |ip 2 e |l0 2 6t FM ME i 10 2 6Aan

ipjaj 10 2 6 ] FM ME 10 2 6 l@mmfui nl | 1Q 2 e10 2 d 0 2 4 0 2 4 FM ME |l0 2 6|@mmfm nl10 2 6 10 2 6Kopie
tl0 2 4 FM ME 10 2 6 ®mmfm nl

957886 00132



Onderwerp RE Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

Lijkt me een ambitieuze agenda |l0 2 e[ wat ons betrefl geen aanvullingen Kun je me nog informeren over precieze tijd en locatie voor a s maandag

Vriendelijke groet

Oorspronkelijk bericht

Van | 10 2 e |1^gj10 2 e[] FM ME 10 2 e

Verzonden donderdag 16 juli 2020 17 05

Aan |l0 2 e|| | 10 2 e |@nba nl

CC | 1Q 2 e^0 2 4J 10 2 e [ van FM ME jl0 2 e|@minfm nl | 10 2 e 1D 2 e ^ FM ME 10 2 e |@mmfin nl | I0 2 e

flO 24 FM ME j 10 2 a |@minfm nl

Onderwerp Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

teminfm nl

Ha|lQ 2 4
Hierbij stuur ik je een voorstel voor de agenda van bet bestuurlijke overleg aanstaande maandag
Mochten jullie nog aanvullingen heb op de ^enda dan horen we die graag Die kunnen we dan maandag meenemen

Hartelijke groet
10 2 d

Agendavoorstel
1 Toelichting kabinetsvoomemen toezicht incl datum overdracht en stijging toezichtkosten FIN

2 Toelichting op stand van zaken proces implementatie van het nieuwe toezicht AFM

3 Rondje langs de deebemende organisaties wetke kansen en risico’s zien we SRA NBA AFM

4 Rondje langs de deebemende organisaties wat is ervoor nodig om de overhevelmg van het toezicht een succes te laten worden SRA NBA AFM

5 Voorstelprocesafspraak FIN

Verzonden met BlackBerry Work

www^blackberrv com

Dit bericht kan bformatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden
wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van weLke aard

ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contam mformation that is not mtended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to bform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kbd resultbg from the risks bherent m the

electronic transmission of messages

DISCLAIMER

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend Openbaarmaking vermenigvuldigmg verspreidmg en of verstrekkmg van dit bericht aan derden

is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemmbg van de NBA niet toegestaan De afzender staat niet b voor de juiste volledige en tijdige
overbrengmg van dit bericht Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en evenbele bijlage n virusvrij zijn of dat dit bericht wordt

overgebracht zonder bbreuk oftussenkomst van onbevoegde derden Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen wordt u verzocht het te

vemietigen en de afzender daaromtrent te bformeren

957886 00132



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nil 110 2 e1 | 4a^^^ FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nl1
10 240 2 4 I io 2 e tlg zSFM ME ll I0 2^ |@minfin nl1 | i0 2 e |i^e | io 2 e | PM ME^j i0 2 e I@minfin nl1

I 1Q 2 e [|| ^10 2 e| FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1 [ I0 2 e | |10 2 e1 j I0 2 e |HBEDR 0 P || 10 2 e |@minfin nl1 l 10 2 e

i I0 2 e I FM ME f iQ 2 e |@4Infin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Totaalbeeld en vervolgvragen kostenkader

MAIL RECEIVED Thur 7 16 2020 6 47 21 PM

To

Cc

10 2 e |jl0 2 e| FM

Thur 7 16 2020 6 47 20 PM

Normal

33

HoihO 2 eL

Ik heb twijfel bij de vragen aanNBA en SRA Bespreek ik graag mondeling

Groeten

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2 e |1p 2j^10 2 e| FM ME 10 2 e l@miiifiii nl

Datum donderdag 16 jul 2020 11 32 AM

Aan

Van

•’0 2 e |@minfin iil | lQ 2 e^g^ 0 2 4] EM IB I ] l@mLnFin nl

IfFM ME ^ 10 2 e |@mLtifitLnl \~^2 e |l|0 2 4| 10 2 e FM ME

10 2 6

10 2 6 | jl0 2 ^ FM

10 24a2 4J I 10 2 6 10 2 6 @minfin nlKopie

le10 2 6 ^Z41Q 2 6| FM ME i 10 2 6 |@minfm iil 10 2 e L h0 2 e| | 10 2 6 | BEDR O P

®minfln nl

10 2 6@mitifLn nl

|l0 2 g I FM ME 10 2 6

Onderwerp Totaalbeeld en vervolgvragen kostenkader

Ha]l0 2 e|en 0 2 ^

Zoals jullie weten hebben we de afgelopen dagen nog eens grondig de onderbouwing van de stijgende kosten voor het accountancytoezicht onder loep
genomen om te kijken of we nog blind spots kunnen ontdekken 0ns totaalbeeld op basis van de huidige beschikbare infbrmatie vinden jullie in de

bijiage

Op basis van die analyse hebben we een aantal vervolgvragen gesteld die wij graag nog aan de AFM zouden voorleggen Die vervolgvragen heb jij

aangekondigd in je mail aan h0 2 e| en gaan o a over de intensivering van het oob toezicht De vragen zijn opgenomen in de paragrafen 8 en 9

van hetbijgevoegde document Het stuk is afgestemd met| lQ 2 ^en FEZ

Hierbij leggen we het totaalbeeld en de vervolgvragen graag aan jullie voor Zijn jullie ermee akkoord dat we die vragen aan de AFM sturen De vragen

aan de NBA en SRA kunnen we tijdens onze nog te plannen gesprekken met hen aan de orde stellen De paragrafen 1 7 is voor ons eigen intern

gebruik dus het lijkt me niet nodig om die naar de AFM te sturen

Greet

I 10 2 6 10 2 6 IlliO^I 10~^

Minist«‘ie van Finanden

Directie FiuandeU Markten

Afdding Marktgedrag en EtTectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 25tt CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

960800 00133



T 070 1 10 2 6

MOO I 10 2 e I

l@mmfm nL102le

960800 00133



I 1Q 2 e [Ip^ap^ FM ME |1
|l0 2 e|^ 10 2 e | BEDR 0 P [1
From

Sent

Importance
Subject RE Overlegje bekostiging
MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 7 12 58 AM

1@minfin nl1 l 1Q 2 e 10 2 e |HFM ME ll 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e |
|@minfin nl1 |m2 e[[i^ fio 2 e| e | FM IBI ^ ioVe n@minfin nl1

To 10 2 e

10 2 e

I I0 2 e 1 1 lQ 2 e I FM ME

Fri 7 17 2020 7 12 57 AM

Normal

We hebben nu op dinsdag een wekelijks overleg staan om 1500 Ik denk dat dit voldoende en efficient is om elkaar op de hoogte
stellen bij te praten

Werkse vandaag

Groet

10 2 8

10 2 8 ^j3 2[^10 2 e| FM ME

Verzonden donderdag 16 juli 2020 17 07

Aan

I 10 2 8 |Jl0 2

^ I 10 2 e | BEDR O P |l0 2 e| 10 2 e | FM IBI

CC | 10 2 e I I 10 2 e | FM ME

Van

IQ 2 8 3 2 ^ 10 2 8 FM ME

Onderwerp RE Overlegje bekostiging

Goed om dan ook uit te nodigen die onze achtervang is de komende tijd

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com~

Van 10 2 e |lp]g[| 10 2 e [ FM ME | 10 2 e |@minfm nl

Datum donderdag 16 jul 2020 3 45 PM

Aan 110 2 61 |10 2 6| | 10 2 8 [] BEDR O P H 10 ^ e l@mmfin nl |10 2 8| 10 2 ^ ^10 2 6| e | FM IBI 10 2 e l@muifin iil 10 2 e

^10 2 e| FM ME \ 10 2 8 |@muifm ul

Onderwerp RE Overlegje bekostiging

10 2 8| is vanaf volgende week met vakantie maar ik ben dinsdag wel beschikbaar

Van | 10 2 e | |10 2 ^ | lO zie^^ BEDR O P
_

Verzonden donderdag 16 juli 2020 15 38

Aan |l0 2 e| |l^jl0 2 e| e~^ FM IBI | 10 2 e

I 10 2 8 | FM MIE ^ 1^

Onderwerp RE Overlegje bekostiging

10 2 8 @ minfin nl

j^gjl0 2 8| FM ME10 2 6 10 2 8 aminfin nl I0 2 e 2«aminfin nl

@minfin nl

Ik ben dinsdag beschikbaar hiervoor

Van |l0 2 8| |i^ |l0 2 8| 8~^ FM IBI 10 2 8

Verzonden donderdag 16 juli 2020 15 11

Aan

10 2 6| | 10 2 6 BEDR O P

Onderwerp Overlegje bekostiging

S minfin nl

10 2 6 p 2 j 10 2 6 FM ME 10 2 8 @minfin nl 10 2 6 0 2 ^ 10 2 6 FM ME 10 2 8 @minfin nl 10 2 6

10 2 6 ^minfin nl

Ha alien

Zijn jullie in de gelegenheid om begin volgende week ma of di even kort te overleggen over bekostiging accountancy Ben

en morgen vrij maar vindhet wel fijn om even eenkorte update te krijgen daar bet ook alweer evengeleden is d^ ’k

00134



me met bekostiging heb bezig gehouden

Groeten vanuit de TGV ergens tussen Marseille en Parijs

10 2 e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

960818 00134



1Q 2e FM ME ^
10 2 e|lp 2j4 10 2 e |l0 2 e] FM
Fri 7 17 2020 9 13 42 AM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 9 13 43 AM

Hi 10 2 e ja ik begreep al zo lets Dat verloopt wel een beetje rommelig

Ik boor net dat ik de afspraak om 3 uur maandag kan plannen dus ga zo nog ff snei voor het MT de meeting inschieten

Heb jij het emailadres van 10 2 e voor mij Daarna ben ik compleet geloof ik

Met vriendelijke groet

I 10 2 10 2 eJ|l0 2 e[

10 2 e

|10 2 ^ 2 e directeur Finandele Markten

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte VoorhoLTt 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 eT

E 10 2 e |@minfin ni

10 2 e 13 2e10 2 e

10 2 e|lf^^ 10 2 8

10 2 e

I I0 2 e I10 2 e

10 2 6| ] |10 2 6|10 2 6 10 2 6

dubbel

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

957907 00135



110 2 I10 2 6

10 2 6

10 2 ^ 2 e I

10 2 e

10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 e 10 2 6 10 2 6

10 2 6

dubbel

10 2 6

|l0 2 e|| 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 |1^6| 10 2 610 2 e|l0 2 4 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

[10 2 4 10 2 6

10 2 6

10 2 e|

10 2 6 |l^e|l0 2 6 10 2 6

|l0 2 e|| 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |1^| 10 2 6 II 10 2 6 40 2 4
957907^^^

|l0 2 e| I 10 2 610 2 6 10 2 6

00135



] 10 2 e [

|l0 2 e|

10 2 6

dubbel

957907 00135



1Q 2e FM ME ^
10 2 e|lp 2j4 10 2 e |j10 2^ FM

Fri 7 17 2020 9 14 44 AM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 9 14 45 AM

5 5 555

10 2 e staat hieronderAh never mind

Kan ik die agenda hieronder ook meesturen in het vergaderverzoek Of wijzigt er nog iets denk je

Met vriendelijke groet

I 10 2 6 |10 2 |l0 2 e

I0 2 e

I10 2 42 6 ~| directeur Financiele Markten

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie [ Directie Financiele Markten

Korte VoorhoLit 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

E 10 2 6 l@minfin nl

10 2 e 10 2e10 2 e

10 2 6 10 2 e 10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 I10 2 6

10^ [To^10 2 6 10 2 6

10 2 6| dubbel

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 ‘

10 2 6

110 2 6 1
957904^ 00136



10 2 e

10 2 ^ 2 e I

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

dubbel

10 2 6

|10 2 6|| 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |l^6|l0 2 e| I 10 2 6 ~|

10 2 6 |1^6| 10 2 6 I10 2 6|IQ 2 4 |10 2 6| I 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 4 10 2 6

10 2 6

10 2 6|

10 2 6 13 2 610 2 6 10 2 6

1^| 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |1^| 10 2 610 2 6^0 2 4 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 I

957904 00136



10 2 e|

dubbel

n

957904 00136



I 10 2 e |@nba nl^ 10 2 e |@nba nl] | 10 2 6 |1p]e T^ FM ME |1
io 2 e Id io 2 e l@blmbastion nl1 | 10 2 6 |@nba nl[1 io 2 e |@nba nl1 |

n@ionglaan nl1

I 10 2 6 l@nba nl | io 2 e |i^pi^ FM ME | 10 2 6 | 10 2 6 |@nba nl

n@minfin nl1

Pafm nifl
To 10 2 6

]@afm nl]10 2 e 10 2 6

10 2 e 10 2 6 ri 10 2 6

Required Attendees

| @aftn nl | 10 2 6 ||i0 2 e

Via Webex

10 2 6

Location

Importance

Subject Bestuurlijk overleg ‘Overheveling toezicht niet oob segment en kostenkader AFM

Start Date Tlme Mon 7 20 2020 3 00 00 PM

End Date Tlme Mon 7 20 2020 4 00 00 PM

Recurrence Pattern

Normal

None

Agendavoorstel
1 Toelichting kabmetsvoornemen toezicht ind datum overdracht en stijging toezichtkosten FIN

2 Toelichting op stand van zaken proces Lmplementatie van het nieuwe toezicht AFM

3 Rondje langs de deebemende organisaties wetke kansen en risico’s zien we SRA NBA AFM

4 Rondje langs de deebemende organisaties wat is ervoor nodig om de overhevelmg van het toezicht een succes te laten worden SRA NBA AFM

5 Voorstelprocesafspraak FIN

10 2 6 10 2 410^
1|lQ 2 6t2 6 ~| directeur Financiele Markten10 2 6

Ministerie van Financien

T | 10 2 6

E 10 2 6 l@minfin nl

De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen

Wanneer het tijd is kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo
Vergadering

10 2 6Vergaderingsnummer toegangscode
10 2 6

Wachtwoord voor vergadering 10 2 6

Deelnemen aan

vergadering

Tlk om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat alleen deelnemers]

Jetherlands Toll

United States Toll
10 2 6

Deelnemen via telefoon

Jetherlands Toll

United States Toll
10 2 6

Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of toepassing

Kies

U kuntooki io 2 a Ikiezen en uw vergaderingnummer invoeren

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven
Kies

AIs u een host bent kunt u hier hostinformatie bekijken
Hebt u hulp nodig Ga naar http help webex com

@riiksvideo webex com10 2 6

10 2 6 @lvnc webex com

957822 00137



10 2 e FM ME |[
10 2 e|lp 2H 10 2 e |^^ FM

Fri 7 17 2020 9 29 39 AM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 9 29 40 AM

5 5 555

De rest is met 2 En jij en |l0 2 e| Mis ik nog iemand1t 10 2 6Met verzoek is er uit ik heb van AFM maar 1 persoon namelijk

Met vriendelijke groet

I 10 2 6 |10 2 a 10 2 e

10 2 6

110 2 42 6 directeur Finandeie Markten

Ministerie van Financien

Generaie Thesaurie | Directie Finandeie Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

E 10 2 6 |@minfin ni

10 2 6 ^j3 2[^10 2 e| FM ME

Verzonden vrijdag 17 juli 2020 09 17

Aan 10 2 6 |0 2 ^ 1^2 6 |Tq ^FM
Onderwerp RE Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

Van

Ha 10 2 6 I

Ja sorry het is inderdaad een beetje rommelig vanwege de extra personen die aansluiten De agenda kan je meesturen hij is

afgestemd met |10 2 e|

Groet

|10 2 6|

Van 110 2 610 2 6 | [ia^FM n~0 2 e |^minfin ni

Verzonden vrijdag 17 juli 2020 09 15

Aan

Onderwerp RE Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

10 2 6 ^42|^10 2 6| FM ME 10 2 6 @minfin nl

10 2 6Ah never mind staat hieronder

Kan ik die agenda hieronder 00k meesturen in het vergaderverzoek Of wijzigt er nog iets denk je

Met vriendelijke groet

I 10 2 6 [10 2 6110 2 6 I

10 2 6

957901 00138



I10 2 42 6 directeur Financiele Markten

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 e

E I 10 2 e l@minfin nl

10 2 6 ^| 2[^1Q 2 6| {FM ME

Vet7onden vrijdag 17 juli 2020 08 24

Aan lQ 2 e li 2 ^ loI^FM lQ 2 e g minfin nl

Onderwerp RE Agenda bestuurlijk overleg maandaga s

Van 10 2 6 @minfin nl

Ha 10 2 e I

Nog even voor de zekerheid de SRA en de NBA komen elk met twee personen Vanuit de SRA zijn dat j
|10 2 6| zie de bijiagej vanuit de NBA zijn dat[
maandag aan hen sturen Bedankt alvast

en I 10 2 e |
10 2 6 | Dus graag de webex link voor het overleg van

10 2 6

|10 2 610 2 6 en

Greet

Van 10 2 6 ]0 2 ^ 10 2 6 ]iq 2 6 FM 10 2 6 @minfin nl

Verzonden donderdag 16 juli 2020 17 32

Aan 10 2 6 ^j3 2[^10 2 6| FM ME

Onderwerp RE Agenda bestuurlijk overleg maandaga s

10 2 6 @minfiruTl

Hoi|l0 2 6[ jk heb nog geen def tijdstip want 2 zijn er niet op hetzelfde moment beschikbaar Ik mik op 15 00 uur Ik wacht op een reactie

van AFM agenda van |l0 2 e

Ik zit er bovenop

Met vriendelijke greet

I 10 2 6 |10 2 6110 2 6

10 2 6

|10 2 ^ 2 6 directeur Financiele Markten

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

2 6

957901 00138



E I I0 2 e l^minfin nl

10 2 e 2 ^i0 2 b {FM ME I0 2 e @minfin nlVan

Vet7onden donderdag 16 juli 2020 17 26

Aan |l0 2 e] i[i ^^ 10 2 ^ jl0 2 e| FM | I0 2 e |@ minfin nl

Onderwerp FW Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

Hoi I 10 2 e L

Hebben we al een precies tijdstip voor maandag En ik krijg hieronder de vraag waar het overleg zal plaatsvinden Misschien

ook maar z s m de webex link sturen

Groet

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van |10 2 ^ 1Q 2 e | 10 2 e |@Mba nl

Datum donderdag 16 jul 2020 5 16 PM

1@muifin nlAan 10 2 e |j|J 2Hl0 2 e[ FM ME j 10 2 e

10 2 6^0 2 4 1 lfioi^M ME |l0 2 6|@miiifm nl | 10 2 e 10 2 e [] FM ME 10 2 e |@mmfm nl | 10 2 eKopie
fl0 2 4 FM ME 1 10 2 6 |@mmfSrnl

Onderwerp RE Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

Lijkt me een ambitieuze agenda [io^ wat ons betrefl geen aanvullingen KunJerne nog informeren overpreeieze tijd en loeatie voor a s maandag

Vriendelijke groet
10 2 e|

Oorspronkelijk bericht

Van | 10 2 e |l^^10 2 e[ FM ME 10 2 e 1@minfm nl

Verzonden donderdag 16 juli 2020 17 05

Aan |l0 2 e| I 10 2 e | 10 2 e |@nba nl

10 2 6 bflMi^m ME jl0 2 6|@minfm nl | 10 2 e |l^i |^ I0 2 e fa FM ME 10 2 e |@minfm nl | I0 2 e [0 2 410 2 40 2 4CC

PO 2 4 FM ME j 10 2 6 |@minFm nl

Onderwerp Agenda bestuurlijk overleg maandag a s

Ha |10 2 4
Hierbij stuur ik je een voorstel voor de agenda van bet bestuurlijke overleg aanstaande maandag
Mochten jullie nog aanvullingen heb op de ^cnda dan horen we die graag Die kunnen we dan maandag meenemen

Hartelijke groet
10 2 e|

Agendavoorstel
1 Toelichting kabinetsvoomemen toezicht incl datum overdracht en stijging toezichtkosten FIN

2 Toelichting op stand van zaken proces implementatie van het nieuwe toezicht AFM

3 Rondje langs de deebemende organisaties welke kansen en risico’s zien we SRA NBA AFM

4 Rondje langs de deebemende organisaties wat is ervoor nodig om de overhevelmg van het toezicht een succes te laten worden SRA NBA AFM

5 Voorstelprocesafspraak FIN

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com
Dit bericht kan mformatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden
wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contam bformation that is not mtended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

957901 00138



requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages

DISCLAIMER

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van dit bericht aan derden

is behoudens voorafgaande schriflelijke toestemming van de NBA niet toegestaan De afeender staat niet in voor de juiste volledige en tijdige

overbrenging van dit bericht Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage n vfrusvrij zijn of dat dit bericht wordt

overgebracht zonder inbreuk oftussenkomst van onbevoegde derden Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen wordt u verzocht het te

vemietigen en de afzender daaromtrent te informeren

957901 00138



10 2 e

10 2 e p0 2e| FM ^ 10 2 6 |@minfin nl1 [l^@nba nl lllM g@nba Qj]
l^ 2 ^l0 2 e| FM MEl

To

]@minfin nl ]@afrin nl]Cc 10 2 e 10 2 e10 2 e

Fri 7 17 2020 9 30 51 AM

Normal

From

Sent

Importance
Subject RE Bestuurlijk overleg ‘Overheveling toezicht niet oob segment en kostenkader AFM

MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 9 30 53 AM

335 5

Geachte mevrouw | i0 2 e |

Ik ben vanuit SRA akkoord Wij vernemen graag de werkwijze van de vergadering Webex of Teams en het exacte tijdstip

Met vriendelijke groet

Drs I0 2 S 10 2 e

Bastion 50

5509 MJ Veldhoven

T 31

M 31 10 2 e

F 31

@blmbastion nlE 10 2 e

Van 110 2 e[ip 2 |6 ] I0 2 e |l0 2 e | FM |

Verzonden woensdag 15 juli 2020 16 53

Aanji0 ^ ^|
CC

Onderwerp RE Bestuurlijk overleg ‘Overheveling toezicht niet oob segment en kostenkader AFM

10 2 e |i0 ^ g|@nba nl

jo 2 ^j 10 2 e I FM ME 10 2 e10 2 e

Beste

Excuses ik heb de datum verkeerd geschreven ik bedoel maandag 20 juli
i0 2 e[ dank dat je me hierop attendeerde

Groet

I 10 2 e |van[i0X^

Van |l0 2 e[l^ 10 2 e |]io 2 e^M
Verzonden woensdag 15 juli 2020 16 30

Aan @blmbastion nl @afm nl’ @afm nlI0 2 e I0 2 e 10 2 0 10 2 0

e l@nba nl’ j |@nba nl

10 2 0 [l^ 10 2 0 I FM ME

10 2 6l@nba nl jio 2 0|@jiblnl
Onderwerp Bestuurlijk overleg ‘Overheveling toezicht niet oob segment en kostenkader AFM

Urgentie Hoog

|@afm nl10 2 0 @minFin nl 10 2 0CC 10 2 0

I heer i0 2 ^ 10 2 0Geachte heer en heer10 2 0 10 2 0

0 2 ^ e] AFMGraag nodig ik

namens

voorzitter NBA enpO ^ ^ iP 2 e voorzitter SRA

directeur Financiele Markten van het Ministerie van Financien nit voor een Bestuurlijk overleg
‘Overheveling toezicht niet oob segment en kostenkader AFIVT Tijdens dit overleg wil hij spreken over jullie gezamenlijke

10 2 0 10 2 0

10 2 0 2 0

959832 00139



opgave ten aanzien van de herziening van het toezicht op de accoiintancysector Mijn collega| l0 2 e

termijn contact met u opnemen om te spreken over de precieze agenda

wil op korte10 2 e

Graag plan ik dit overleg op maandag 20 jiili om 15 00 of 16 00 uiir in Ik hoor graag of ik dit kan inplannen of er voorkeiir

voor een tijdstip is

Metvriendelijke greet

I 10 2 6 |l0 2 d0 2 a|

10 2 e

[10 2 42 6 ] directeurFinanciele Markten

Ministerie van Financier

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T | 10 2 6

E 10 2 6 l@minfin nl

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aam u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

959832 00139



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
10 240 2 41 T |io 2 e Fm ME H I0 2^@minfin nl1 | io 2 e [j^io 2 e| FM ME^H 102 6 |@minfin nl1 | i0 2 e |

10 2 a | FM ME r |@minlin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Bilateraal overleg SRA FIN

MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 9 39 06 AM

To

Cc

I 10 2 e|| lQ 2 e|| SRA
Fri 7 17 2020 9 39 00 AM

Normal

55 3 33 3

Goedemorgen |io 2 e

Dank voor je mall Zojuist even overleg gehad met I0 2j io 2 e | in dat kader twee zaken

• Tav de afspraak van aanstaande maandag[io 2 e^n iQ 2 e ||io 2 e| hebben nog geen bevestiging ontvangen Zij gaan ervanuit dat

het overleg digitaal is en start om 15 00 uur

• Tav jouw vraag |iQ 2 ^ io 2 e en ik zijn volgende week beschikbaar voor een bilateraal overleg alleen bij voorkeur niet op vrijdag
Gezien de vakantieperiode is het handig om deze afspraak via mi] kort te sluiten

vriendelijke groeten

drs 10 2 e 10 2 6

Public affairs

SRA SRA

Rljnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 6 11 M 31 I 10^
Hit

^
1 I

E I 10 2 6 l@sra nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |l|o^ I 10 2 6

dubb6l

110 2 61

110 2 42 6 I I 10 2 6 | 2 6 110 2 4

959836 00140



10 2 e|| 10 2 e

10 2 6 10 2 6

dubbel

10 2 6

I 10 2 6 I

10 2 6

959836 00140



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e p 2jio 2 e| fm ME H i0 2 e |@mintin nil
10 2 e loi e I FM ME

Fri 7 17 2020 9 45 00 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Voorstel agenda bila met SRA

MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 9 45 01 AM

Dank voor de aanpassingen kan me er goed in vinden 1 puntje m i is een expliciet doel wel om een toezegging te krijgen van
SRA om inzicht te bieden in hun kosten A1 volgt dit impliciet ook uit het duidelijk maken van het belang voor ons om te

kosten inzichtelijk te krijgen en zal dit ook wel begrijpen10 2 e

Groet

10 2 e

10 2 e [l^l0 2 e| FMME

Verzonden vrijdag 17 juli 2020 08 01

Aan

Van

10 2 e 10 2 i 10 2 e EM ME

FM MECC 10 2 e

Onderwerp RE Voorstel agenda bila met SRA

Zie hier

^i[g^ | 10 2 6 FM ME

Verzonden donderdag 16 juli 2020 17 25

Aan I
CC

Onderwerp Voorstel agenda bila met SRA

@minFin nlVan 10 2 6 10 2 6

s I FM ME l |@minFin nl

10 2 6 WO 2 ^io 2 eluFM ME ^ 10 2 6 |@minfii^nl

Ha|i0 2 e

Ik heb een eerste aanzet gemaakt voor de bila met SRA zal vergelijkbaar zijn voor NBA Kanje hier morgen nog even naar

kijken

Guten Abend

10 2 6

10 2 e 10 2 6

Ministerie van Financien

Financiele Markten

Korte Voorhout 7 2 511 CW Den Haag

Phone 31 61

E mail | 10 2 6 ~l@minfin nl

960885 00141



10 2 e FM ME ^ 10 2 6

10 2 e|lp 2j4 10 2 e |[To 2 ¥|FM
Fri 7 17 2020 10 35 20 AM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE deelname overleg maandag 20 juli
MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 10 35 21 AM

5 5 535

Top Mag ik een cc

Met vriendelijke groet

I 10 2 e |P o 2 JToT^

10 2 e

|10 2 ^ 2 s directeur Financiele Markten

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 1 2500 EE [ Den Haag

T 10 2 6

E 10 2 6 l@minfin nl

^1^10 2 61 FM ME

Verzonden vrij^g 17 luli 2020 10 34

Aan ho 2 ^b^ | j^ FM

CC

Onderwerp RE deelname overleg maandag 20 juli

Van 10 2 6

Ta2T]FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hoi I 10 2 6 I

Dank Er komt nog een notitie voor|l0 2 6] Die ben ik nu aan het maken en hoop ik z s m aan |1Q 2 6| te kunnen sturen

Groet

10 2 6

Van 110 2 e[ip]ze | 10 2 e jl0 2 e]FM ]@minfin nl

Verzonden vrijckg 17 juli 2020 10 32

Aan | \ FM ME
CC [
Onderwerp RE deelname overleg maandag 20 Juli

10 2 6 @minFin nl

10 2 6 10 2 6 102 6 | Rbj^FM ME q 10 2 6 |@minfm nl

Thanks i02 e | Ik heb het vergaderverzoek verstuurd

wil je me nog laten weten of er een notitie richting gestuurd wordt Ofkan ik deze al uit digidoc halen10 2 6

Met vriendelijke groet

I 102 6 Il0 2 d102 6|

959850 00142



10 2 e

|10 2 ^ 2 e directeur Financiele Markten

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte VoorhoLit 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 eT

E I I0 2 e |@minf[njTl

10 2 e [l^^10 2 e| FMME

Verzonden vrij^g 17 juli 2020 09 51

10 2 6 1D 2 £|f 10 2 6

CC I 10 2 6 [|l0 2 e[
Onderwerp FW deelname overleg maandag 20 juli

10 2 e @minFin nlVan

|@minfin nl

^MTMEj s @minfin nl10 2 e

Ha 10 2 e I

Zie hieronderde tweede persoon van de AFM voor het bestuurlijk overleg maandag

Groet

|l0 2 e|

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @afm nlVan

Verzonden vriidag 17 juli 2020 09 50

Aan 10 2 61 fm ME10 2 0 @minFin nl

|l0 2 e|FM ME ] io 2 e @minfm nl

|@afm NE

10 2 0

@afm nlCC 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 Z 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

Onderwerp RE deelname overleg maandag 20 juli

Hi|lP 2 e I

1o| 10 2 6Voor het bestuurlijk overleg van komende maandag 20 juli zou ik vanuit de AFM naast

willen doorgeven als tweede deelnemer Beiden zijn opgenomen in CC Zou je ervoor kunnen zorgen dat zij de

uitnodiging alsmede de Webex invite beiden ontvangen Bij voorbaat dank

10 2 0tevens

10 210 2 0

Met vriendelijke groet

10 2 0

jo 2 ^ ] 10 2 0 I FM ME [
Sent donderdag juli 16 2020 10 12

@minfm nl1From 10 2 0 10 2 0

10 2 6 10 2 6 10 2 6 ^afm nlTo
10 2 0

FM ME 1 10 ^ 6 |fg minfin nlCc 10 2 0 10 2 0 10 2 0

Subject deelname overleg maandag 20 juli

Ha 10 2 6 I

■7^ bU
zojuist telefonisch bespraken wij kregen vanuit de NBA het verzoek om vanuit iedere organisatie twee personen te l ^

iJirA

959850 00142



deelnemen Dat lijkt ons een goed idee Wie mag ik vanuit jullie naast |l0 2 e| als tweede persoon noteren

Groet

I 10 2 6 11 [102 ^1 10 2 e10 2 e

Ministerievan Finaadea

DirectieFinand^e Markten

Afdding Marktgcdrag en EiFectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2 e

M06 I 10 2 e I

IfgjmmFm nl10 2 8

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd I ndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzocht dat aan de afzender te melden

en het bericht te verarijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard 00k die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal

959850 00142



10 2 e ^[10 2 6
■

1Q 2 e ^ 2 |io 2 e| FM Mb^ 10 2 ^ l^infin nll [~

]@afrn NL1

___
]@minfin nl]

io 2 e fi^ FM ME H io 2^@minfin nl1 l i0 2 e |i^e^ io 2 e I FM ME^H i0 2 e I@minfin nl1

J@afrn nl] [

To 10 2 e

Cc

10 210 2 6 ri 10 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

Fri 7 17 2020 11 22 29 AM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE Agendavoorstel bestuurlijk overleg maandag 20juli
MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 11 22 37 AM

5

Beste |

Ik stuur je hierbij enkele bullets met daarin de hoofdpunten waar

maandag in het bestuurlijk overleg op in willen gaan Wellicht ten overvloede merk ik op dat deze bullets niet verder gedeeld

mogen worden Aangezien ik na vandaag met verlof ben heb ik

voorafgaand aan het bestuurlijk overleg nog vragen hebben

10 2 6 komende10 10 2 6 10 2 6 10 2 6en

in CC opgenomen voor het geval jullie10 2 6 10 2 6en

Bullets t b v agendapunt 2 Toelichting op stand van zaken proces implementatie van het nienwe toezicht APM

Medio juni is een Programmamanager gestart om uitvoering en sturing te geven aan o a verwachte overgang niet OOB

toezicht

Er wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak voor dit programma Vanwege vakanties zal dit begin September naar

verwachting afgerond worden

In programma komen verschillende werkstromen en activiteiten o a

O Ontwerp methodologie n OOB toezicht en vervolgens implementatie van toezichtmethodologie

O Overdracht NBA SRA toezicht naar AFM en toekomstige samenwerking

O Communicatieplan en kalender extern en intern

O Beleidsontwikkeling o a overleg MinFin en andere stakeholders ondersteuning Kwartiermakers bij experimenten AQI’s

O Imichting nOOB toezicht binnen AFM KAV en Governance

O HR activiteiten werving en selectie opleidingen profielen en competenties

Nadere uitwerking en planning volgt zodra Plan van aanpak voor het programma in een verdere fase is

Start is gemaakt met Ontwerp Methodologie n OOB toezicht en inschatting kosten ivm Kostenkader 2021 2024

Met vriendelijke groet

10 2 6

■Original Message
10 2 6 jo 2 ^ ] 10 2 61 FM ME [mailto 10 2 6 @minfin nl]From

Sent donderdag juli 16 2020 17 01

To 10 2 6 10 2 6

10 2 6 | jo^ | 10 2 6van FM ME FM MECc 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 [^io 2 6| FM ME

Subject Agendavoorstel bestuurlijk overleg maandag 20 juli

Hal 10 2 e I

959818 00143



Hierbij stuur ik je een voorstel voor de agenda van het bestuurlijke overleg aanstaande maandag Zoals we bespraken zouden

we jullie willen vragen om bij punt 2 een toelichting te geven en ons van tevoren even de hoofdpunten van die toelichting te

sturen Dan kan 10 2 e zich ook voorbereiden

Mochten jullie nog aanvullingen heb op de agenda dan horen we die graag Die kunnen we dan maandag meenemen

Hartelijke greet

10 2 e

Agendavoorstel

1 Toelichting kabinetsvoomemen toezicht incl datum overdracht en stijging toezichtkosten FIN 2 Toelichting op stand

van zaken proces implementatie van het nieuwe toezicht AFM 3 Rondje langs de deelnemende organisaties welke kansen

en risico’s zien we SRA NBA AFM 4 Rondje langs de deelnemende organisaties wat is ervoor nodig om de

overheveling van het toezicht een succes te laten worden SRA NBA AFM 5 Voorstel procesafspraak FIN

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal

959818 00143



10 2 6 p^ FM [1 10 2 6 I@minfin nl1
io 2 e| ip 2j€ | io 2 e ] ^0 2 FM ^ i^2 e |@minfin nl1 | 10 2 6 ^^0 24

^10 2 6b FM ME || 10 2 6 I@minfin nl1 1 10 2 6 Mej 10 2 6 |] FM ME || 10 2 e |@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject Voorbereiding Bestuurlijk overleg met AFM NBA en SRA maandag 20 juli
MAIL RECEIVED Fri 7 17 2020 2 50 14 PM

Voorbereiding |io 2 e| bestuurliik overleg 20 iuli docx

To

| FM ME | 10 2 6 I@minlin nl1 1 i0 2 eCc 10 2 e

I 10 2 6 |l^ 2 |a^10 2 e| FM ME

Fri 7 17 2020 2 50 13 PM

Normal

Ha |i0 2 6|

Zie hier de voorbereiding voor het Bestuurlijk overleg aanstaande maandag Hopelijk kan je hiermee uit de voeten

10 2 6Overigens is vandaag mijn laatste \werkdag voor de vakantie vanaf morgen ben Ik drie \weken tot 10 augustusj vrij

begin volgende w eek nog en daarna 00k op vakantie Daarna zullen |10 2 6| en | 10 2 6 | de honneuns w aarnemen

is er

Ik wens je wat rustiger weken en een mooie zomer toe

Hartelijke groet

[10^

961587 00144



Voorbereiding Bestuurlijk overleg Overheveling toezicht niet oob segment en

kostenkader AFM

maandag 20ju i

Deelnemers

FIN |lO 2 e| 2 e n vzQ enRO ^ e 1 2 6 |1Q 2 ^
• AFM

• NBA

• SRA

Onderwerp van het overlea

10| 10 2 6 1

lenRo^R^

10 2 e

10 2 8

Gezamenlijke opgave ten aanzien van de herziening van het toezicht op de accountancysector

Doel van het overleq

Onze doelen van het overleg zouden moeten zijn

• De deelnemende organisaties ervan overtuigen dat de aangekondigde herziening van het

toezicht op het niet oob deel van de accountancysector een gezamenlijke opgave is

ondanks dat hun belangen niet parallel lopen
• Het noemen van en het vinden van draagvlak voor 1 januari 2022 als datum waarop het

toezicht wordt overgeheveld naar de AFM waarbij in 2021 de nodige voorbereidingen
worden getroffen

• Toelichten dat de overheveling van het toezicht zal leiden tot een stijging van de

toezichtkosten en benadrukken dat wij daarom kritisch kijken naar de kosten en de

gevolgen ervan voorde sector

• Het maken van een procesafspraak bijv om gezamenlijk periodiek te spreken over de

toezichtoverheveling zodat zij zorgvuldig en tijdig plaats kan vinden

Agenda frondaestuurd

1 Toelichting kabinetsvoornemen toezicht incl datum overdracht en stijging toezichtkosten

FIN

2 Toelichting op stand van zaken proces implementatie van het nieuwe toezich AFM

3 Rondje langs de deelnemende organisaties iwelke kansen en risico s zien zij SRA NBA

AFM

4 Rondje langs de deelnemende organisaties iwat is ervoor nodig om de overheveling van

het toezicht een succes te laten \«orden SRA NBA AFM

5 Voorstel procesafspraak FIN

Spreekpunten per agendapunt

1 Toelichting kabinetsvoornemen toezicht^ ind datum overdracht en stijging
toezichtkosten FIN

U wordt geadviseerd toe te lichten dat

de kabinetsreactie op het Cta rapport duidelijk maakt dat het toezicht op het niet oob

segment niet alleen juridisch maar ook in de praktijk door de AFM moet worden

uitgevoerd Het doel daarbij is een versterking en vereenvoudiging van het toezicht

de NBA en de SRA een belangrijke rol in het toezicht hebben gespeeld en dat nog steeds

doen

het belangrijk is om een punt in de toekomst te zetten waarop de betrokkenen zich kunnen

richten om de overheveling van het toezicht te realiseren en dat u het toezicht per 1 1

2022 door de AFM wil laten uitvoeren Deze datum is informeel al bekend bij de partijen

maar nog niet formeel met hen besproken
het jaar 2021 een overgangsjaar zou moeten zijn waarin alle partijen gezamenlijk

voorbereidingen treffen om de overheveling van het toezicht zorgvuldig te laten verlopen

1
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• de overheveling van het toezicht per 1 1 2022 ook gevolgen heeft voor de kosten van het

toezicht op sector

• de deelnemende organisaties bedanken voor hun informatie om deze kosten beter

inzichtelijk te krijgen
• de minister aan het einde van de zomer een brief over het kostenkader van de AFM 2021

2024 aan de Tweede Kamer zal zenden

• dat u vanwege de verwachte kostenstijging hier zorgvuldig en op basis van goede
informatie stappen \Afil zetten

2 Toelicbting op stand van zaken proves implementatie van bet nieuwe toezicbt AFM

De AFM geeft hier een toeiichting op de stand van zaken De grote iijnen hiervan zijn als voIgt

Medio juni is een Programmamanager gestart om uitvoering en storing te geven aan o a

verwachte overgang nietOOB toezicht

Er wordt gewerkt aan een Pian van Aanpak voor dit programma Vanwege vakanties zal dit

begin September naar verwachting afgerond worden

In programma komen verschiliende werkstromen en activiteiten o a

o Ontwerp methodoiogie n OOB toezicht en vervolgens implementatie van

toezichtmethodoiogie
o Overdracht NBA SRA toezicht naar AFM en toekomstige samenwerking
o Communicatieplan en kaiender extern en intern

o Beleidsontwikkeling o a overieg MinFin en andere stakeholders buitenverzoek

buiten verzoek

o Inrichtingi nOOB toezicht binnen AFM KAV en Governance

o HR activiteiten werving en seiectie opieidingen profielen en competenties

Nadere uitwerking en planning voIgt zodra Plan van aanpak voor het programma in een

verdere fase is

U wordt qeadviseerd te zeggen dat u

• u begrijpt dat de AFM zeifstandig de nodige interne voorbereidingen moet treffen voor de

nieuwe toezichttaak

• het belangrijk vindt dat de AFM de NBA en de SRA waar mogelijk gezamenlijk optrekken
• vanuit RN graag goed aangesioten wil biijven vanuit de systeemverantwoordeiijkheid van

de minister voor het toezicht op de sector

3 Rondje langs de deelnemende organisaties welke kansen en risico s zien zij SRAf

NBA^ AFM

U wordt Qeadviseerd

• de deelnemers in de gelegenheid te stelien hun mening te geven

• uit te dragen dat u de herziening van het toezicht ais een belangrijk onderdeei van de

kabinetsreactie te beschouwen

• te benadrukken dat gezameniijk optrekken een belangrijke voorwaarde is om dit tot een

succes te maken

Toeiichting SRA heeft eerder duidelijk gemaakt zich zorgen te maken over het proces van de

overheveling van het toezicht en hun betrokkenheid daarbij Het verrichten van de

kwaliteitstoetsingen door de SRA bij hun ieden is een belangrijk onderdeei van het bestaansrecht

en het verdienmodei van de stichting Dat komt onder druk te staan wanneer het toezicht wordt

overgeheveid naar de AFM In het bijzonder in de relatie met de AFM is er frictie meest recent ais

gevoig van een artikel gepubiiceerd doorl 10 2 ^ 1Q| 10 2 6 | io 2 e [ waarin zou staan dat de

kwaliteitstoetsingen door de SRA onvoidoende zijn om de kwaliteit te waarborqen r 11 1

11 1

11 1

2
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4 Rondje fangs de deefnemende organisaties wat is ervoor nodig om de overbevefing
van bet toezicbt een succes te faten warden SRAj^ NBA^

U wordt qeadviseerd de deelnemers in de gelegenheid te stellen hun mening te geven en te

benadrukken dat gezamenlijk optrekken een belangrijke voorwaarde is om dit tot een succes te

maken

Toelichting Ook hier geldt dat de SRA eerder duidelijk heeft gemaakt zich zorgen te maken over

het proces van de overheveling van het toezicht en hun betrokkenheid daarbij 11 1

11 1
11 1

5 Voorstef procesafspraak FIN

U wordt qeadviseerd op basis van wat er besproken is een procesafspraak te maken om

qezamenliik een periodieke vervolqafspraak te maken Tijdens die overleggen kan de voortgang

van de overheveling van het niet oob toezicht lA^orden besproken en eventuele knelpunten vi^orden

opgelost Dit komt de zorgvuldigheid van het proces en het draagviak voor de overheveling ten

goede

3
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1Q2 e FM ME ^ 10 2 6

10 2 ^i0 2 ^
Sat 7 18 2020 10 07 08 AM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Bilateraal overleg NBA FIN

MAIL RECEIVED Sat 7 18 2020 10 07 16 AM

Geachte heer 10 2 e

U kunt contact met mij opnemen om de afspraak met en in de agenda te krijgen volgende week

Ik heb al even gekeken naar beide agenda’s en er is niimte voor de afspraak op

donderdag 23 juli a s

• van 10 00 tot 11 00 uur

• tussen 12 30 en 15 15 uiir

Groet

10 2 el|0 2 4

gjifox4rro 2 e

fefii n klijke M oderian d^e

aatiBp£o |sjmBat«

van AcccunLanta

NBA
Antonio Vivaldistraat 2

Postbus 7984 11008 AD Amsterdam

T020I 10 2 ^ |M06| 10 2 e~|

El0 2 tonba nl

I www nba nl

^1^10 2 e I FM ME10 2 6Van

Verzonden vrijdag 17 juli 2020 15 17

Aan |i0 2 6’ 10 2 e

jMZlFM ME I 10 2 6 io 2 e FM MECC 10 2 0 10 2 6 10 2 0

I 10 2 0 FMME

Onderwerp RE Bilateraal overleg NBA FIN

Ha[io^

Wij zouden het overleg graag volgende week laten plaatsvinden hetgeen voorl0 2 ^dus niet mogelijk is Mag Ik jou en [10 2 ^dan noteren Weetjij hoe Ik

haar kan bereiken

Greet

Van 110 2 6

959834^

10 2 6 10 2 0 @nba nl
00146



Verzonden vrijtkg 17 juli 2020 15 07

10 2 6 10 2 6 @mirFin nlAan

CC ^l[o^ | 10 2 610 2 6 pm ME j [@niiiiFin nl

_|^10 2 e[ FM ME

FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minFm nl @minflrL nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Onderwerp Re Bilateraal overleg NBA FIN

Hoi|iO 2 eL

Ik zou in dit geval io 2 e en s

planning vanken ik niet

laten aansluiten is overigens vanaf volgende week met vakantie de

Groet

10 2 6

Verzonden via IPhone

Op 17 jul 2020 om 08 37 heeft jo 2 ^ ] 10 2 6 I FM ME Stoinfin nl het volgende geschreven10 2 6 10 2 6

Ter opvolging van het overleg van aanstaande maandag zouden wij ook graag nog een keer apart {dus zonder AFM en SRA met jullie doorpraten
en daarbij lets meerfocussen op hettoezichtop accountancysector en kosten voor de sector jullie achterban Wat ons betreflzou dat overleg
waarbij vanuit ons[10 2 6t2 e | en

Mag ik ons secretariaat vragen zich nog een keer tot jullie te wenden Wie zouden daar vanuit jullie bij zijn

10 2 6 |10 2 4aanwezig zouden zijn volgende week plaatsvinden na het bestuurlijk overleg op maandag

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke greet

liO^I 10 2 e~~|

1|jl0 2 6|| 10 2 610 2 6 10 2 6

Minisiterieviia Fiasindea

DirectieFinauciele Marktea

AfdellngMarktgedrag en Effectenverkeer

Korte Vooihout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T070 QMZ

M06 I 10 2 6 I

EI 10 2 6 lfSimmfin nl

Drt bericM kart informatie bevatten die niel voor u rs bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit beriebt abusrevetijk aan u istoegezonden word u veizocht dat aan de afeender te

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook dis verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to yon by mistake you are reguested to inform the sender and

rlelete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

959834 00146



DISCLAIMER

Aan dit bericlit kurmen geen recliten worden ontleend Openbaarmaking vermemgvuldiging verspreiding en ofverstrekkiTig van dit bericlit aan derden is behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van de NBA niet toegestaan De afzender staat met in voor de juiste volledige en tijdige overbrenging van dit bericht Ook kan de afzender geen garantie geven dat

dit bericht en eventuele bijlage n virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zcaider inbreuk oftussenkomst van onbevoegde derden Indien dit bericht per abuis bij u is

terechtgekomen wordt u verzocht het te vemietigen en de afzender daaromlient te informeren

DISCLAIMER

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend Openbaaimakiiig vermenigvuldiging verspreiding en ofverstrekking van dit bericht aan derden is behoudens voorafgaande

schriftelijke toestemming van de NBA niet toegestaan De afzender staat niet in voor de juiste volledige en tijdige overbrenging van dit bericht Ook kan de afzender geen garantie geven dat

dit bericht en eventuele bijlage n virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zcnder inbreuk oftussenkcmst van onbevoegde derden Indien dit bericht per abuis baj u is

terechtgekomen wordt u verzocht het te vemietigen en de afzender daaromlient te informeren

959834 00146



10 2 e |i^ ^i0 2 e| FM ME || I0 2 e |@minfin nl1
10 2 e ||io 2 e|[l io 2 e |@|onglaan nil | 10 2 6

10 2 e I110 2 e I SRA

Mon 7 20 2020 7 53 13 AM

Normal

To

]@blmbastion nl]Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Agenda bestuurlijk overleg maandag
MAIL RECEIVED Mon 7 20 2020 7 53 16 AM

Goedemorgen |l0 2 e|

Ik heb geen aanvullingen meer ontvaugen op onderstaande agenda
Graag nog even contact over de vervolgafspraak met SRA deze week Dank alvast

Met vriendelijke groet

drs |l0 2 e||l0 2 e|| SRA
Public affairs

SRA

Rijnzathe 14 3454PV Utrecht

KvK 40481496 | www sra nl

T 0301 10 2 6 11 M 311 10 2 e 11E |l0 2 g|@sra nl

10 2 e |l^e|l0 2 a 10 2 e

|l0 2 e||l0 2 e| |10 2 6|
I0 2 e |l^^| I0 2 e10 2 ^0 2 4 10 2 e I0 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

dubbel

957903 00147



dubbel

957903 00147



10 2 e I |10^ FM ME H 10 2 6 I@minfin nl1 | 1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e

10 240 2 ^1 I io 2 e pio 2 etFM ME ll io 2 e I@minfin nl1
10 2 e |l|3 2j^| 10 2 e I FM MEl

Mon 7 20 2020 4 01 16 PM

Normal

]@min fin nl]To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Eerste uitwerking evaluatie Cta

MAIL RECEIVED Mon 7 20 2020 4 01 17 PM

Concept besluit en passage kostenkader en accountancvtoezicht 26 iuni 2020 docx

Eens met de opmerkingen van 10 2 S

lijkt inderdaad te gaan over intensivering oob toezicht

vliegurencriterium en andere besluiten waaronder de governance grootste accoiintantsorganisaties Zie bijgaand en
onderstaand de concept passage

11 1

11 1

Wellicht kan de zin

dat het hierbij onder meer gaat om de intensivering van het oob toezicht en het vliegurencriterium
specifieker worden gemaakt door aan te geven

11 1

0 2 e|io 2 6[ FM MEVan 10 2 e

Verzonden vrijckg 17 jiili 2020 07 46

I FM ME FMyMEAan 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 FM MECC

Onderwerp RE Eerste uitwerking evaluatie Cta

Goedemorgen

Ik denk dat 1 reactie vanuit ME handiger is en jullie zitten er beter in diis hierbij kleine notes van mij alleen aan jullie Wie

weet behulpzaam

Vooropgesteld hoe verhoudt een evaluatie zich tot de reeds vastgelegde afspraken in de Kaderwet ZBO’s en Wet

bekostiging fm 11 1

In de stijging van toezichtskosten voorzie ik tevens een politick risico voor gevolgen van de prijzen van de wettelijke
controles Graag zou ik deze 00k terugzien als onderdeel

RvT moet al toezien op begroting en verantwoording kaderwet en wet bekostiging Lijkt me onnodig om dit nog expliciet
voor te schrijven

11 1

En toezicht de jure en de facto is een aanbeveling van de Cta en 00k MCA maar uiteindelijk een keuze van FIN Wellicht

andere benaming

959866 00148



Van j0 24l0 2|l0 2 e| HDFEZ EO

Verzonden donderdag 16 juli 2020 17 26

j[^ io 2 e | FMyME

@minFin nl

@minfin nl

@minfin nl ho 2 e| |io 2 e| ] io 2 e rjTMdBI

l@minFin nl I l0 2 6~^ I0 2 e| p^
g^inFin nl

] FM ME ] 10 2 6 g^inFin nl

10 2 S 10 2 eAan

10 2 e| 10 2 e | FM IBI | e

10 2 6 |^ j0 2 ^ j 1Q 2 e | FM ME

iQ 2 e I BEDR O P

tgg]iO 2 H FM ME

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 d r@minFm nl

Onderwerp Eerste uitwerking evaluatie Cta

10 2 6 10 2 6

Beste collega s

Zie bijgaand een eerste uitwerking van de evaluatie van de middelen Cta Hoor graag of jullie nog aanvullingen hebben Planning is

om dit volgende week met de AFM te delen

Groet

|l0 2 e|

Evaluatie middelen Cta

De AFM heeft het aanbod gedaan om na verloop van een periode twee jaar halverwege het kostenkader het nieuwe toezicht te

evalueren mede in het licht van mogelijke intensiveringen FIN acht het wenselijk om de komende jaren periodiek te evalueren te

checken of de financiele ruimte die aan het kostenkader is toegevoegd voorCta adequaat is De evaluatie zou minimaal moeten

zien op de volgende onderdelen

Beschikt de AFM over voldoende financiele ruimte om het toezicht uit te voeren

Ligt de AFM op schema m b t het ingroeipad en

Is de volledige financiele ruimte nodig

De evaluatie wordt uitgevoerd door het bestuur van de AFM en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT De resultaten van de

evaluatie worden in de Agenda en begroting opgenomen De uitkomsten van de evaluatie worden besproken met FIN in het

begrotings en najaarsoverleg

Waarom is een evaluatie check wenselijk

Flet tempo van het ingroeipad is mede afhankelijk van het vermogen van de AFM om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken

en in te kunnen werken het maken van overdrachtsafspraken met de NBA en SRA en de ontwikkeling van de toezichtsmethodiek voor

de niet oob sector

Er zijn meerdere aannames gemaakt m b t het toezicht en de opvolging daarvan door niet oob kantoren en

De impact van nog te volgen besluitvorming is onbekend

Doel van de evaluatie

Met de evaluatie laten we zien dat wij AFM en RN scherp kijken naar de extra middelen voor Cta en in hoeverre deze echt nodig
zijn

Dit moet comfort geven aan de sector en de Kamer dat er doelmatig wordt omgegaan met het geld van de sector en dat wij oog

hebben en houden voor de betaalbaarheid van het toezicht

Daarnaast kan uit de evaluatie volgen dat de AFM te weinig middelen heeft ontvangen voor het adequaat uitvoeren van het toezicht

bijv omdat de Kamer extra eisen heeft gesteld aan het toezicht In die gevallen kan uit de evaluatie volgen dat er meer middelen

nodig zijn voor het toezicht Dit moet comfort geven aan de AFM dat zij niet wordt opgezadeld met toezicht hoge verwachtingen die

zij niet kan waarmaken

Knoppen waar wij aan kunnen draaien m b t de evaluatie dikgedrukt miin voorkeur

Grondigheid van de evaluatie Lean and mean vs zeer uitgebreid

Uitvoering evaluatie bestuur AFM vs externe partij

Frequentie jaarlijks tweejaarlijks en

959866 00148



Bespreking resultaten evaluatie separaat overleg of bij behandeling begroting AFM

959866 00148



1Q 2 e | FM ^ 10 2 6 |@minfin nl1 l 10 2 6 |1pMl^ FM MB[l 10 2 e |@minfin nl]
10 240 241 I io 2 e | FM ME H 10 2 0 I@minfin nl1 1 | lO S e j FM ME^H io^6~n@minfin nl1

10 2 e |l^ 24| I0 2 e | FM MEy
Tue 7 21 2020 12 36 39 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Verzoek twee overleggen plannen met|i0 2 6|
MAIL RECEIVED Tue 7 21 2020 12 36 40 PM

5 5

Hi I 10 2 e L

Bedankt Mooi dat het is geliikt om dit toch nog op korte teonijn in te plannen Voor beide overleggen wordt apart een

voorbereiding gemaakt dit moet echter worden aangepast nav het overleg dat gisteren had met AFM SRA en NBA Ik

laat het weten wanneer we het verwachten te versturen

Groet

10 2 S

Van | l0 2 e[lp 2 ^ I0 2 e | van FM

Verzonden dinsdag 21 juli 2020 11 38

Aan

CC

lEzWmz^lwFM ME 10 2e | FM ME

10 2 e IJ 10 2 e | IMdVIE

10 2 6 10 2 e

10 2 e10 2 e 10 2 0 I0 2 e FM7ME

Onderwerp RE Verzoek twee overleggen plannen met 10 2 6

Hi de overleggen staan gepland voor woensdag en donderdagmiddag

SRA 22 juli van 16 00 17 00 uur

NBA 23 juli van 14 30 15 30 uur

Komt er nog een voorbereiding voor Is kan ik de docs van afgelopen maandag gebruiken

Met vriendelijke greet

10 2 6

10 2 0

|10 24 2 6 10 2 6 ]Finandele Markten

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

E I 10 2 0 | aminfin nl

10 2 61 FM ME

Verzonden vrijdag 17 juli 2020 14 25

960861

10 2 6 10 2 6 @minFin nlVan

00149



jCFM 1 lO Z g j@tninfln nlAan hO 2 e|ip 2 K
CC

10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 @minfm nl L I FM ME

@minFin nl

10 2 etFM Mh

10 2 0 ] jo^ | 10 2 e

Onderwerp Verzoek twee overleggen plamienmet

@miiifm nl FM ME10 2 0 10 2 0

10 2 0

Hoi I 10 2 0 I

Ik ga je nog een keen lastigvallen Zou jij nog twee andere overleggen in de agenda van |1O 2 0| willen plannen Beide hebben betzelfde

onderwerp maar zijn met een andere qesprekspartner Voor beide overleggen geldt ze zouden een uur moeten duren via Webex

moeten plaatsvinden vanuit HN moeten | IQ 2 0 | en |1O 2 0| aanwezig zijn Ook moeten ze volgende week op 21 22 of 23 juli
plaatsvinden ze zijn een vervolg op het gezamenlijke bestuurlijk overleg van 20 juli Het maakt niet uit welk overleg als eenste

plaatsvindt

1 Overleg RN met SRA

Onderwerp Toezicht op accountancysector en kosten voorde sector

] en I 10 2 0 I|l0 2 e| Contactpensoon is | lQ 2 e 1110 2 e | | 10 2 0 | asra nlDeelnemers 10 2 0

2 Overleg RN met NBA

Onderwerp Toezicht op accountancysector en kosten voorde sector

Deelnemers [ 1 en |10 2 e11 10 2 e ~| Secretariaat^O 2 0| O^1O 2 0|@nba nl10 2 0

Zowel de NBA en de SRA weten dat dit eraan komt al heb ik van |lQ 2 e| geen bevestiging van de personen die namens de NBA

aanschuiven

Alvast bedankt

Groet

Ps Ik ben na vandaag met verlof Zou jij je bij vragen willen wenden tot| 10 2 ^ of |l0 2 e| 10 2 0 | is er volgende week maandag
en dinsdag nog dus je kan ook bij hem terecht

960861 00149



10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME^H 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e p 24 io 2 e | FM IBI [l i0 2e |@minlin nl1

10 2 e I |l0 2 e| | 10 2 6 I BEDR O P

Tue 7 21 2020 1 55 53 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Kosten AFM 2021

MAIL RECEIVED Tue 7 21 2020 1 55 55 PM

Ha 1Q 2 e | enkel onderstaande in het onderbouwingsdocument

“Ditvoordeel doet zich overigens in beperkte voor in het overgangsjaar 2021 als we uilgaan van de ingangsdatum van het

nieuwe toezichtper 1 1 2022 Over dat jaar maakt de AFMvolgens haar eigen ingroeipad 30 van de jaarlijkse kosten

oftewel €1 5 min Die kosten zullen worden verdisconteerd in de kosten die in de daaropvolgende jaren aan de sector worden

doorberekend ze zullen dus nog niet in 2021 in rekening worden gebracht bij de sector De AFM kan ervoor kiezen om de

gemaakte kosten over 2021 oftewel €1 5 min te activeren over de jaren daama Om dit te kunnen doen moet het voor de AFM

uiteraard wel duidelijk zijn om welke activiteiten het in 2021 gaat of dit al inhoudelijk toezicht betreft of het gaat om het

treffen van voorbereidingen etc Verder moet de AFM over de benodigde data beschikken in de daaropvolgende jaren om de

kosten goed door te berekenen

Tegelijkertijd zullen de NBA en SRA mogelijk in 2021 nog kwaliteitstoetsingen verrichten en daarvoor kosten in rekening
brengen bij hun leden

”

Dit heb ik destijds nog aangeleverd het is echter aan de AFM om te bepalen dit te doen overigens zit de AFM aan onze kant

en FEZ erg te pushen om de heffingsreserve aan te vullen met een overheidslening wat mij doet denken dat ze een deel zo

willen financieren

10 2 6 FM MEVan

Verzonden dinsdag 21 juli 2020 13 45

Aan | i0 2 e | iQ 2 e[ ] 10 2 6 | BEDR O P

Onderwerp Kosten AFM 2021

10 2 6

Ha 10 2 6

Ik heb gekeken naar wat AFM wilt doen met de kosten in 2021 maar ik kon het net niet vinden Heb j ij al gekeken

Groet

10 2 6

10 2 6 10 2 6

Ministerie van Financien

Financiele Markten

Korte Voorhout 7 2 511 CW Den Haag

Phone 31 61 TOZT

E mail I 10 2 6 Itaminfin nl

959885 00150



I 10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME [l 10 2 e I@minfin nl1 |l^ |l^^10 2 6| 6 l FM IBI |^ 10 2 ^@minfin nl1 | 10 2 e [
1@min1in nl1 l io 2 e [ io 2 e1 | 10 2 e | BEDR 0 P [l

To

p]6^l0 2 e| FM ME j
HDFEZ EO ^l0 2 e|@minfin nl1 | 10 2 e [3 2 e| I0 2 e |] FM IBI ^ l0 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e f^10 2 e| FM ME][| l0 2 e |@minfin nl1

From

l@nninfin nl] 10 2|l0 2 e|10 2 e 10 2 e

10 2 e NO 2 4 1Q 2 e UFIWME
Sent

Importance

Subject RE Kostenkader

MAIL RECEIVED Tue 7 21 2020 3 02 28 PM

Tue 7 21 2020 3 02 27 PM

Normal

Dat dacht ik 00k maar ik kna hem nu toch niet openen |io 2 e|kijkt nu even

^i[o^ | 10 2 6 FM MEVan

Verzonden dinsdas 21 juli 2020 15 00

10 2 6

io 2 4 FM ME jo 2 ^] 10 2 61 FM ME

10 2 6 |0 2 e| 10 2 6 | FMdBI

Aan 10 2 6
^

10 2 6 io 2 e 6 FMdBI i0 2 e io 2 e

10 2 6 IJ 10 ^6 [ ] 10 2 6 | ^DR Q P ]o 2 ^io 2| 10 27] HDFEZ EO]l
| 10 2 6 ^10 2 6| FM ME

10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE Kostenkader

10 2 6 ookJa

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com~

Van |10 2 4 ilO M \ 10 2 e FM IBI j 10 2 e |fg mmfm nl

Datum diiisdag 21 jul 2020 14 59

10 2 6 ^0 2 4 I 10 2 6 10I7]FM ME dl0 2 6|@minfm nl I 10 2 6 |j^€jl0 2 6[ FM ME 10 2 6 l@minfLii nl | 10 2 6 |lp
j 10 2 6 FM MEH 10 2 6 |@minfm til 110 2 6 ni0 2 e| ^ 10 2 e [] BEDR O P ] 10 2 e |@itimfm nl 1|0 2 ^0 ^10 2 6b HDFEZ EO

^0 2 4@mmfui iil 1 10 2 6 p 2 e

Aan

FM lBI j 10 2 6 i@mmfiii nl 10 2 e |[o ^0 2 4 FM ME 10 2 e |@mmfm iil

Onderwerp RE Kostenkader

Kunnen we de vergadering wel in nu 10 2 6| als host afwezig is Is er iemand anders 00k host

] FM ME ^ iP 2 e |@minFin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden dinsdas 21 juli 2020 10 42

10 2 6 |^i[^ 10 2 61 FM ME

10 2 6 infmWj 10 2 6 L110 2 6[ 1 10 2 6 | ^EDR Q F

FM IBI

10 2 6 ^10 2 e[ FM ME ^ 10 2 6

@mirfin nl FM ME

l@minfm nl |o 2 4 1Q 2| io 2 e | HDFEZ EO

j FM IBI

Aan 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 0 2io 2 6l@niinfm nl [10 2 6 |Jio 2 e j 10 2 6 6

10 2 6 |@minFin nl

Onderwerp RE Kostenkader

@minFin nl

@minfin nl

10 2 6 6 10 2 6

Goedemorgen

Ik heb een poging gedaan om een overzicht te maken met de verschillende onderdelen kostenkader bekostiging en

accomitancytoezicht Tot nu toe was mijn aandacht met name gericht op die laatste en ik merk dat ik onvoldoende scherp heb
hoe het proces rondom bekostiging en kostenkader normaal verloopt en 00k onvoldoende scherp heb welke stappen op dat

vlak tot nu toe zijn gezet Ik zou het fijn vinden om daar vanmiddag even samen doorheen te lopen Bijgevoegd document is

nu dus vooral mijn beeld en de vragen die bij mij leven Zou mooi zijn als we de plaatjes scherp kunnen krijgen en samen tot

een goed overzicht van vervolgstappen kunnen komen Ik verleng het overleg even tot een uur zodat we voldoende tijd
hebben

Ik heb met

tijdlijn gaan maken tav het inhoudelijke proces van de overdracht van taken met name om aan te geven hoe en wanneer NBA

en SRA betrokken worden Ik zou dan 00k graag eventuele andere actiepunten met ze bespreken die uit ons overleg naar voren

komen

959911

van AFM besproken dat ik vanmiddag na ons overleg nog even met hem bel AFM moet een10 2 6 10 2 6

00151



Groet 10 2 e

Van

Verzonden maandag 20 jiili 2020 17 47

^1^ FM ME

|@minFm nl e i0 2 e | io 2 e | BEDR O F

1Q 2 e| atoinfin ri |lO 2 eL|l0 2 e| j l0 2 e|e | FM IBI 1Q 2 e

io 2 e l@minFm nl I 1Q 2 6 |0 2 ^io z^ PM ME ^ i0 2 e

Onderwerp RE Kostenkader

10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e [FM ME

@niiiiFm nl EM ME10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0Aan

10 2 0 10 2| 10 2 0 I HDFEZ EO

FM IBIStaiinfin nl

5taiinfin nl

10 2 0 10 2 0

Fla alien

en ik hebben zojuist het bestuurlijk overleg gehad met AFM NBA en SRA

Ze zijn in het proces onvoldoende meegenomen en hadden tot onze verrassing ook nog geen

10 2 0 11 1

11 1

enkel beeld van de kosten voor het kostenkader

11 1

Ik probeer voor morgen een overzicht te maken met wat er allemaal moet gebeuren dan kiinnen we samen bespreken ofwe

nog dingen missen wie wat op kan pakken en hoe we eea het beste kunnen realiseren Ook goed om te kijken waar we zelf

nog een stap extra moeten zetten en waar we de AFM op aan kunnen spreken

Ik zou het heel fijn vinden als jullie er morgen allemaal bij zijn zodat we alle verschillende invalshoeken hebben Mocht je

onverhoopt niet kunnen dan hoor ik het graag Muv uitemard van iO 2 e en die al met verlof zijn10 2 0

Groet 10 2 0

■Qorspronkelilke afspraak

i^10 2 e I FM ME
Verzonden dinsdag 14 juli 2020 14 12

[i^ 10 2 01 FM ME [
10 2 6 IJ 10 2 0 [ 10 2 6 | BEDR 0 P

10 2 0 I Fl^BI
Onderwerp Kostenkader

Tijd dinsdag 21 juli 2020 15 00 15 30 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Locatie Webex zie onderstaande gegevens

StaiinFm nlVan 10 2 0 10 2 0

10 2 6 hfci^d 10 2 0

FM IBI ^
10 2 e [Fiy^E

10 2| 10 2 6 I HDFEZ EO^ 10 2 e I |l0 2 e|

FMME10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0Aan

10 2 0 10 2 6

Is ingepland tot einde jaar Volgens de planning komt dit tijdstip het beste uit bij een paardata ga ik het aanpassen naar 14 00u

|1O 2 0| en I 10 2 6 | zijn host

Gr 10 2 6

De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen

Wanneer het tijd is kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering

Vergaderingsnummer toegangscode
Wachtwoord voor vergaderingj

10 2 6

10 2 0

1Deel enn

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat alleen deelnemers

959911 00151



Metherlands Toll

United States Toll
10 2 6

Deelnemen via telefoon

31 ^ 10 2 6 [Netherlands Toll

1 1 10 2 6 ^United States Toll

Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of toepassing

Kies

U kuntookf 10 2 6 ^kiezen en uw vergaderingnummer invoeren

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven
Kies I

10 2 6 t5 riiksvideo webex com

1@lvnc webex com10 2 6

Als u een host bent klik dan hier om hostgegevens weer te geven

Hebt u hulp nodig Ga naar http helD webex com

959911 00151



Classificatie

AFM Zeervertrouwelijk

Op 13 februari 2020 hebben de leden van het adviserend panel en de AFM gesproken over het concept

kostenkader AFM 2021 2024 dat in samenwerkingtussen het ministerie van Finanden en de AFM is

opgesteld Op 4 maart heeft de AFM een nadere toelichting gegeven op vragen die tijdens de

panelbijeenkomst door de panelleden naar voren zijn gebracht Op 26 maart hebben de NVB het Verbond

van Verzekeraars de Pensioenfederatie Dufas en de Association of Propietary Traders hierop aanvullende

vragen gesteld Hieronder vindt u een nadere toelichting op de vragen die in de gezamenlijke mail door de

panelleden zijn gesteld

buiten verzoek

961766 00152



bulten verzoek

buiten verzoek

961766 00152



buiten verzoek

buiten verzoek

961766 00152



buiten verzoek

buiten verzoek

961766 00152



PM post op accountants Tijdens het panel is gevraagd naar de orde van grootte van de PM post op

accountants i v m de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancy is

dit € 5 min of € 0^5 min In de schriftelijke reactie staat nu De AFM is zich ervan bewust dat deze kosten

door de sector gedragen moeten worden en houdt hier rekening mee Wat is de inzet van de AFM

hiervoor

Met de kamerbrief die de minister op 20 maart 2020 naar de Kamer heeft gezonden is op hoofdlijnen

duidelijk wat de beleidsintenties voor de opvolging van de aanbevelingen van de CTA zijn

DeAFM is zich intern aan het beraden weike kosten aan het toezicht op de verschiliende elementen van

deze aanbevelingen verbonden zouden zijn Wij verwachten daar in de loop van april het overleg met

het ministerie van financien over te beginnen Dit zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen

omdat het ministerie ook afweegt in welktempo de verschiliende aanbevelingen doorgevoerd kunnen

worden De AFM hoopt dat hier voor het zomerreces voldoende duidelijkheid over zal ontstaan Gezien

de impact van de aanbevelingen van de CTA {toezicht nOOB kantoren geheel bij AFM intensivering

toezicht OOB ligt het niet voor de hand dat het hier om relatief beperkte kosten zal gaan

buiten verroek

bulten verzoek

961766 00152



bullen verzoek

buiten verzoek

961766 00152
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FM ME D
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From

Sent

Importance

Subject FW overleg met NBA en SRA

MAIL RECEIVED Wed 7 22 2020 4 41 44 PM

10 2 e ®minfin nll

10 2 e[l0 24 10 2 6 | jM^FM ME

Wed 7 22 2020 4 41 43 PM

Normal

5333

ti

IQ 2 6 ]10 2 6| FM

Verzonden woensdag 22 juli 2020 11 47

Aan

Van

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM ME

XFM ME j 10 2 6 ^ ^g^io 2 ^ tFM IBICC 10 2 0 10 2 0

i FW overleg met NBA en SRA

10 2 6 FMVan

Verzonden woensdag 22 juli 2020 11 45

@afin nlAan

Onderwerp overleg met NBA en SRA

10 10 2 0 10 2 0

Beste 110 2 61

Een bericht voor na je vakantie

Zoals je weet hadden we maandag overleg met NBA SRA en AFM Vanuit jullie waren daar|10 2 q 0 2 4[
|i0 2 €| bij aanwezig | lQ 2 g H

10 2 6 I en I 10 2 6 ^ e~

NBA en SRA lieten duidelijk horen dat ze mee willen worden genomen in het proces van de overdracht van taken niet in de laatste

plaats omdat zij ook aan hun zijde zullen moeten gaan afbouwen ook qua personeel Ze vroegen om samen na te denken over de

overdracht Tijdens het overleg raakten ze niet overtuigd van de Intenties van AFM om hlerin gezamenlijk op te trekken Het beeld

was dat de AFM eerst zelf veel wil ultdenken en ultwerken en pas daarna het gesprek aan wll gaan Vanuit jullie kant werd gezegd dat

eerst het plan van aanpak gereed moet zijn alvorens er iets kan worden gedeeld of besproken Aanvankelljk werd daarbij telkens de

maand September genoemd als eerste moment dat de AFM in gesprek wilde Ik vind dat laat Het is m i belangrijk dat de betrokken

stakeholders goed en tijdig worden meegenomen Dat is ook voor het draagviak belangrijk |10 2 6| heeft uiteindelijk in het overleg
toegezegd volgende week contact met de partijen op te nemen tav het verdere proces

Verder is het gebruikelijk dat de AFM het kostenkader met de sector bespreekt en onderbouwt in ieder geval de orde grootte

Tijdens het gesprek bleek dat NBAen SRA nog geen beeld hadden van de te verwachten kostenstijging bij de AFM Wij zijn daar

natuurlijk ook nog met jullie over in gesprek dus wellicht dat jullie daar op hebben gewacht Ik zou graag met jou bespreken wat

jullie beeld is van het proces daarbij Als we de Kamer gaan informeren over het nieuwe kostenkader dan moet dat voor de sector

uiteraard geen verrassing zijn

Kortom ik denk dat het van belang is dat jullie vanuit AFM op korte termijn het gesprek aangaan op deze beide punten het proces

van de overdracht en de verwachtte kostenstijging En ik denk dat het behuipzaam kan zijn als jij daar zelf een actieve rol in neemt

Wellicht handig om hierover komende week als jij weer aan het werk bent als ik het me goed herinner even te bellen

Groeten

957858 00153



1^ l\ 10 2 e | FM IBI H 1Q 2 e |@minfin nl1 [
lp 2je |l0 2 6| FM ME H
FM IBIllI io 2 ^@tninfin nl1 | 10 2 e Jo ^l0 2 e| FM ME || 1Q 2 e |@minlin nl1
10 2 e [ 10 2 e| | 1oi e | BEDR 0 P |]
0 2 ^10 2|10 2 ^ HDFEZ EO

Wed 7 22 2020 5 21 10 PM

Normal

10 2 6^0 2 4 rr |l0 2 e^FM ME ^ 10 2 6 |@minfin nil

I@minfin nl1 r e |i^ 2je^ io 2 e | fm MEM1 io 2e ^@minfin nl1

To

I 10 2 6 10 2 6 10 2 6

i 10 2 6 I

J@minfin nl]Cc 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Ter info Terugkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

MAIL RECEIVED Wed 7 22 2020 5 21 12 PM

3 33 35 3

Eens met het voorstel van |10 2 6| om eerst de reactie van de AFM op onze vervolgvragen af te wachten en eventuele gesprekken
tussen de AFM en de NBA SRA alvorens een overleg in te plannen in augustus met alle drie de betrokken afdelingen van RN en de

drie betrokken afdelingen van AFM toezicht beleid en PSlC] over het totaalplaatje en de samenhang

Groet

|l0 2 e|

Van |i0 2 e| |io 2 6| 10 2 6 FM7IBI

Verzonden woensdag 22 juli 2020 10 47

Aan

10 2 6 IJo 2 ^ 10 2 6 I FM ME

| 10 2 6 10 2 6 I FM IBI

| 10 2 e ^10 2 e| FM ME

jJaz^J 10 2 61 FMA4Eio 2 6^FM ME 10 2| 10 2 6 [ HDFEZ EO10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

CC io 2 e 1^110 2 6} 10 2 6 | BEDR O P

Onderwerp RE Ter info Temgkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

Ha 10 2 6 I

De consultatie van de wijziging percentages Bbft 2019 liep tot en met 07 07 We zijn nu bezig met het verwerken van de reacties In

theorie is het inderdaad mogelijk om de percentages nogmaals aan te passen en dattoe te lichten in de nota van toelichting en later

het consultatieverslag De sector kan daar alleen niet meer op reageren Omdat alle categorieen m u v de accountants omiaag
zullen gaan zullen de andere instellingen daar waarschijnlijk niet ontevreden mee zijn maar het uitgangspunt is dat we alles

consulteren Groter probleem zal zijn dat AFM op zeer korte termijn alle percentages moet herzien Als het percentage van de

accountants wordt verhoogd zal dat invioed hebben op alle andere percentages Ik ga ervan uit dat dat een heel moeilijke exercitie

wordt zekerop korte termijn

Je zou een aantal van mijn opmerkingen als vragen aan AFM kunnen voorleggen Het gaat dan met name om het toerekenen van de

accountancykosten zonder aanpassing van de percentages en het gebruik van technische kunstgrepen activeren etc Daarnaast is

het wellicht niet onverstandig om met z n alien in augustus iets in te plannen maar dat kunnen we ook laten afhangen van de

volgende reactie van AFM Mochten ze snel intern en met de brancheverenigingen tot een eensluidende opiossing komen dan zijn wij
ook snel tevreden ga ik vanuit

Hartelijke groet

|1D 2 6|

Van

Verzonden woens^g 22 juli 2020 10 33

Aan |io 2 e[ |io 2 e| ]io2 6[6 I FMTBI i
10 2 6 Li^ 2 ^]10 2 6| F]^^E

10 2 e| 10 2 6 | FM IBI [ 10 2 6

CC | 10 2 e IJ 10 2 6 [ 10 2^ BEDR O P

Onderwerp RE Ter info Terugkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 TM ME 1 |@minfin nl

io 2| 10 2 6 [ hdfEZ EO ^i0 ^H@minFm nl

@minfm nl I ^ FMME
10 2 6 FM ME

@minfin nl

10 2 6 10 2 6 @minfin nl

fSmmFin nl @minFm nl10 2 6

SminFin nl10 2 6

Ha

Ik zou jullie nog terugkoppelen over mijn gesprekken met j lO ^ ^l en met AFM

We hebben inderdaad besloten de bilaterale gesprekken met NBA en SRA deze week te annuleren

960842 00154



Richting AFM heb ik aangegeven dat we er echt aan hechten dat zij op heel korte termijn zowel over het proces als over de

kosten het gesprek aangaan |i0 2 e[ was niet op hoogte van het gehruik dat zij daarover met de sector spreken Ik heb benadrukt

dat dat de bestaande afspraak is stuurt vandaag waarschijnlijk ook nog een mail om dit te benadrukken

Met heb ik afgesproken dat we vooralsnog blijven mikken op uitsturen eind aiigiistus met in ons achterhoofd dat als de

gesprekken nog onvoldoende zijn gevorderd we nog wat ruimte kunnen nemen

helemaal eens dat we de communicatie in het grotere geheel moeten bezien Begrijp ik goed dat het

bekostigingsbesluit nu geconsulteerd wordt en daama naar de voorportalen gaat Tot wanneer loopt die consultatie dan In

theorie zou je dan het percentage toch nog wel kunnen aanpassen als de extra bedragen voor accountancy daar aanleiding toe

geven En het zou dan toch ook goed kunnen dat iemand hier in de consultatie nog iets over zegt gelet ook op de

opmerkingen uit het adviserend panel die

toezicht en die zou contact leggen met P C hierover

@ I 10 2 6

doorstuurde Ofverwachtenjullie dat niet Ik sprak dus gisteren|io 2 e| van10 2 e

Moeten we daar nog snel contact over leggen met AFM Misschien door een aantal vragen op de mail te zetten over hoe ze de

doorwerking van eta en kostenkader naar bekostiging en begroting voor zich zien Of is het nuttig om op korte termijn met alle

drie de betrokken afdelingen van FIN en de drie betrokken afdelingen van AFM toezicht beleid en P C over het

totaalplaatje en de samenhang te praten @ 10 2 e 10 2 e 10 2 e Hoe zien jullie daten

Groet 10 2 e

@minfm nlVan |l0 2 e |lQ 2 e| | lQ 2 e FMTBI | 10 2 6

Verzonden dinsdag 21 juli 2020 17 09

Aan

10 2 e l|0 2 y 10 2 e

io 2|io 2 e[ HDFEZ EO ^io
2 6|@minfin nl io 2 e | i|o 2 ^ ] 10 2 61 fm ME 10 2 6 |@minfin nl

FM7ME f
1Q 2 e |o 2^10 2 e[ FM ME T 10 2 6

CC | ^ I BEDR O P i0 2 e

Onderwerp RE Ter info Terugkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

@minfin nl

gminfin nl
^

FMTBI 1 10 ^ ^ lfSminfin nl

D [10 2 4EM ME 1 10 2 6 |@minFin nl

10 2 6 10 2 6 0 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minfin nl

Ha alien

Hierbij zoals zojuist besproken mijn opmerkingen bij het stuk van |10 2 e| Ik laat het even aan jullie ME ers over of jullie mijn

opmerkingen willen omvormen tot specifieke vragen aan AFM

Daarnaast nog een paar algemene opmerkingen

11 1

11 1

Belangrijk aandachtspunt is de samenloop tussen CTA discussie doorlopend najaar brief kostenkader eind augustus consultatie

bekostigingsbesluit eind augustus ambtelijk voorportaal en de reguliere bekostigingseydus vanaf September Voorkomen moet

wforden dat de ene discussie moeilijke vragen opievert in een ander traject Lijkt me daarom goed om alle externe communicatie

ook in het geval vanuit AFM altijd in het grotere geheel te bezien

AFM zal intern ook de koppen bij elkaar moeten steken dat wil zeggen direct toezicht SBI en Finance

dus hoe eerder zij tot een gezamenlijk voorstel komen des te beter

10 2 g

10 2 g

Hartelijke groet

|10 2 e|

io 2| 10 2 61 HDFEZ EO jio 2 6|@minfm nlVan

Verzonden dinsdag 21 juli 2020 16 34

Aan io 2 e 1^^ io 2 e | FM ME
’
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Onderwerp Ter info Terugkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

Hoi

Zoals net besproken in onze bijpraat staur ik jullie bijgaand bet versiag toe van het extra adviserend panel van 13 februari jl dat

I 10 2 e I en ik hebben opgesteid In dit adviserend panei heeft de AFM de sector meegenomen geinformeerd] over het nieuwe

kostenkader Uit het versiag blijkt dat toen ook al vragen zijn gesteld over Cta zie geel gearceerde passages Leden vroegen hoe de

kosten werden doorbelast en de SRA gaf aan dat het toezicht van de AFM efficient en effectief moest worden ingericht Zij zijn bang
dat dit toezicht veel geld gaat kosten

Na het panel zijn nog aanvullende vragen gesteld door de NVB VvV Pensioenfederatie Dufas en APT Zie in de bijiage de antwoorden

van de AFM op deze vragen Aangezien sommige vragen raakten aan het werkterrein van RN wetgeving proces kostenkader

hebben wij input geleverd aan de AFM voor de beantwoording Een van de vragen zag op de PM post voor Cta Zie hieronder het

antwoord van de AFM

PM post op accountants Tijdens het panel is gevraagd naar de orde van grootte van de PM post op accountants Lv ni de

kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancy is dit € 5 min of € 0 5 min In de schriftelijke
reactie staat nu “De AFM is zich ervan bewust dat deze kosten door de sector gedragen moeten worden en houdt bier rekening
mee

”
Wat is de inzet van de AFM hiervoor

Met de kamerbrief die de minister op 20 maart 2020 naar de Kamer lieeft gezonden is op hoofdlijnen duidelijk wat de beleidsintenties

voor de opvolging van de aanbevelingen van de CTA zijn

De AFM is zich intern aan het beraden welke kosten aan het toezicht op de verschillende elementen van

deze aanbevelingen verbonden zouden zijn Wij verwachten daar in de loop van april het overleg met het ministerie van

financien over te beginnen Dit zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen omdat het ministerie ook afweegt in welk

tempo de verschillende aanbevelingen doorgevoerd kunnen worden De AFM hoopt dat hier voor het zomerreces voldoende

duidelijkheid over zal ontstaan Gezien de impact van de aanbevelingen van de CTA toezicht nOOB kantoren geheel bij
AFM intensivering toezicht OOB ligt het niet voor de hand dat het hier om relatiefbeperkte kosten zal gaan

Groet

|l0 2 e|

10 2 6 II0 2 e| HDFEZ EO |@minfin nl

Verzonden donderdag 13 februari 2020 18 56

Aan

Van

10 2| 10 2 6 [ ^FEZ EO jlO 2 e|fg tninfm nl I e |l0 2 e I0 2 e

^Ho^BOA Advies j l@minfm nl

HDFEZ EO ^ 10 2 6 |@minfm nl

BOAAdvies

] FMIBI i |@minfin nl

g minfin nl10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

CC 110 2 6 [ 10 2 6 | BEDR O P

Onderwerp RE Terugkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

10 2 6 @minfin nl

Hallo|iO 2 eL

Dank voor de uitgebreide terugkoppeling Nuttig Irma deel Jij ook binnen FM en met

vanuit gesprek met minister en AFM

e a Zag net zijn terugkoppeling10 2 6

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

Van l|0 2 ^0 2 e HDFEZ EO 4o^^mmfm nl

Datum donderdag 13 feb 2020 6 05 PM

Aan I0 2 e |0 2 6| I0 2 e BQAAdvies | 10 2 e |@mmfin nl [10 2 4 |l0 2 e| \ 10 2 6 po 2 6feoA Advies 10 2 6 |@miiifui nl 10 2 e

FM4BI j 10 2 6 l@muifm nl

1 10 2 6 l@minfm nl
] HDFEZ EO j 10 2 6~l@mmfui nL ] HDFEZ EO10 2 6 10 2 6

960842 00154



Kopie |l0 2 eL |l0 2 e| l\ 10 2 [ BEDR O P j 10 2 e 1fg muifm nl

Onderwerp Terugkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

Hoi

Zie bijgaand een teruqkoppelinq van het extra adviserend panel van de AFM over het concept kostenkader 2021 2024 van 13

februari Namens FIN warenM^ ^ ^ I en ik aanwezig De AFM stelt nog een verslag op van de panelbijeenkomst Deze zullen wij t z t

met jullie delen

Alaemeen

10 2 e|fg^0 2 e

|10 2 e|
buiten verzoek

|10 2 e| |i^

buiten verzoek

|l0 2 e|

buiten verzoek

buiten verzoek

Als jullie naar aanleiding van deze terugkoppeling nog vragen hebben neem dan gerust contact op met | 10 2 e | of mij

Groet

|l0 2 e|

Vragen en opmerkinqen panelleden

buiten verzoek

buiten verzoek

2 buiten verzoek

buiten verzoek

Sommige panelleden vroegen

zich af of zij ook moeten meebetalen aan bijvoorbeeld de intensivering van het accountantstoezicht Kunnen de heffingen niet

meebewegen met de draagkracht van de onder toezichtstaande instellingen

3 buiten verzoek

buiten verzoek4

buiten verzoek

5 buiten verzoek

|uiten verzoe|k

buiten verzoek6

960842 00154



7 De SRA reageerde op de PM post voor accountantstoezicht en gaf aan dat het toezicht van de AFM efficient en effectief moet

worden ingericht Zij zijn bang dat dit toezicht veel geld gaat kosten

960842 00154



Eerdere mail 10 met verzoek aan AFM

Beste |l0 2 eL

Goed dat we elkaar maandag hebben gesproken En nogmaals dank voor de aanvullend

aangeleverde informatie Als gezegd verwachten we kritische vragen van de Kamerover de

kostenstijging waardoor we graag nog een beter gevoel willen krijgen bij de toezichtkosten voor

accountantsorganisaties Daarom willen we jullie vragen of jullie de volgende vergelijkingen
kunnen aanleveren

1 Internationale vergelijking van toezichtkosten voor accountantsorganisaties bij voorkeur

als van omzet uit wettelijke controles

2 Vergelijking van toezichtkosten voor organisaties uit verschillende sectoren bijvoorbeeld
banken verzekeraars beleggingsinstellingen

3 Vergelijking van de kosten voor toezichtactiviteiten die bij verschillende onder toezicht

gestelde instanties worden uitgevoerd bijvoorbeeld de kosten voor een geschiktheidstoets

bij accountantsorganisaties banken en verzekeraars

Daarnaast ontvangen we ook graag een verdere onderbouwing van de veranderingen in de kosten

als gevolg van de intensivering van het OOB toezicht en de invoering van het vliegurencriterium

bulten verzoek

961179 00155



steunend werk

Daarbij hebben we ook nog enkele additionele vragen

buiten verzoek

buiten verzoek

• Kan nog schriftelijk worden toegelicht hoe AFM aankijkt tegen een intensiveringi voor de

niet OOB aangezien dat ook onderdeel is van de aanbevelingen En hoe de slag die nu

wordt gemaakt in intensivering voor n oob zich verhoudt tot de aanbeveling die daarover

is gedaan

buiten verzoek

961179 00155



buiten verzoek

Aanvullende vragen n oob toezicht

AFM verwacht gemiddeld 10 2 cjuur te besteden aan elke opvolging van diel|o 2 hetteli]ke
controles De opvolging bestaat uit de volgende activiteiten onderzoek |l0 2 uur

rapportage |l0 2 c^ur en communicatie kantooren hooren wederhoor 3 2 tjur De

inschatting van de tijdbesteding is gebaseerd op ervaringen uit bet oob toezicht Kan de

AFM aangeven hoe deze tijdbesteding zich verhoudt tot andere sectoren waarop zij
toezicht houdt

De AFM rekent|l0 2 d|voor de opstelling van de audit quality indicators Dit is echter een

opdracht die bij de Kwfartiernnakers toekomst accountancysector ligt die daar zonder

twfijfel ook contact nnet de AFM over op zullen nennen Welke werkzaannheden zullen door

deze fte worden uitgevoerd Met andere vwoorden hoe kan dit wforden onderbouwd

Heeft de AFM infornnatie vwaaruit zou blijken dat de sector de verwachte toezichtkosten kan

dragen
Hoe groot is en wordt het aandeel van de toezichtkosten in de omzet van wfettelijke
controles van accountantsorganisaties in het niet oobsegment Indien daarover informatie

beschikbaar is hoe verhoudt dit aandeel zich tot de situatie in andere landen

Verwacht de AFM dat zowel zij als de NBA en de SRA het stelsel van kwaliteitsbeheersing
van een accountantsorganisatie gaan beoordelen En kan de AFM garanderen dat er geen

overlap ontstaat

Kan de AFM een onderbouwing geven van de verwachte stijging van het aantal fte s dat

voor toezichtondersteuning nodig is

AFM geeft aan dat indien er een vliegurencriterium wordt ingevoerd waarbij

accountantsorganisatie ten minste 10 wettelijke controles dient te verrichten zou het

aantal niet OOB accountantsorganisaties met circa 100 afnemen Toepassing van het

vliegurencriterium zal de benodigde extra capaciteit van de AFM reduceren met ca 10 2 d

zijnde
leidt tot en reductie van de benodigde capaciteit met ca |lO S d^ Leidt dit ook tot een

afname van de efficiencyslag die te behalen is

Moet er rekening worden gehouden met aanvullende indirecte toezichtskosten die

accountantsorganisaties moeten maken om aan toezichtinspanningen te voldoen

rapportageverplichtingen etc

In de onderbouwing worden de extra toezichtkosten voor het n oob toezicht omgeslagen
over de ondertoezichtstaande kantoren Dit lijkt alleen het geval als het percentage uit het

besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in de toekomst opnieuw verandert In de

huidige situatie lijkt slechts na de op hande zijnde aanpassing 12 6 van de

kostenstijging bij de kantoren neerte slaan Voorziet AFM een nieuwe wijziging in de

percentages Of wordt hiermee bedoeld dat de kosten van AFM 40 hoger zijn vergeleken
met huidige situatie Kunnen jullie de kostenstijging irt hoe deze neerslaat in de

bekostiging nader toelichten

1

2

3

4

5

6

7

10 2 d Kunnen jullie verder onderbouwen hoe een afname van ca 100 kantoren

8

9

961179 00155



Aanvullende vragen onderbouwing kosten uitbreiding accountancytoezicht

Vragen uit mail directeur FM 14 7

Het is voor ons belangrijk dat we een goede onderbouwing hebben bij de toezichtkosten voor

accountantsorganisaties Daarom willen we jullie vragen of jullie de volgende vergelijkingen
kunnen aanleveren

Vergelijking van toezichtkosten voor organisaties uit verschillende sectoren bijvoorbeeld
banken verzekeraars beleggingsinstellingen

Vergelijking van de toezichtactiviteiten die bij verschillende onder toezicht gestelde
instanties worden uitgevoerd en wat dat betekent voor bekostiging bijvoorbeeld de kosten

en uren voor een geschiktheidstoets bij accountantsorganisaties in vergelijking met

toetsen bij bijvoorbeeld banken en verzekeraars en kosten voor eenmalige handelingen
Veel verschillen zullen daarbij uitlegbaar zijn we zijn in dat geval ook benieuwd naar die

toelichting
Internationale vergelijking van toezichtkosten voor accountantsorganisaties bij voorkeur

als van omzet uit wettelijke controles

Daarnaast ontvangen we ook graag een verdere onderbouwing van de veranderingen in de kosten

als gevolg van de intensivering van het OOB toezicht en de invoering van het vliegurencriterium

1

2

3

buiten verzoek
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buiten verzoek

Aanvullende vragen n oob toezicht

AFM verwacht gemiddeld 460 uurte besteden aan elke opvolging van die 15 wettelijke
controles De opvolging bestaat uit de volgende activiteiten onderzoek 250 uur

rapportage 140 uur en communicatie kantooren hooren wederhoor 70 uur De

inschatting van de tijdbesteding is gebaseerd op ervaringen uit bet oob toezicht Kan de

AFM aangeven hoe deze tijdbesteding zich verhoudt tot andere sectoren waarop zij

toezicht houdt

De AFM rekent 1 fte voor de opstelling van de audit quality indicators Dit is echter een

opdracht die bij de Kwfartiermakers toekomst accountancysector ligt die daar zonder

twijfel ook contact met de AFM over op zullen nemen Welke werkzaamheden zullen door

deze fte worden uitgevoerd Met andere woorden hoe kan dit worden onderbouwd

Heeft de AFM informatie \waaruit zou blijken dat de sector de verwachte toezichtkosten kan

dragen
Hoe groot is en wordt het aandeel van de toezichtkosten in de omzet van wettelijke
controles van accountantsorganisaties in het niet oobsegment Indien daarover informatie

beschikbaar is hoe verhoudt dit aandeel zich tot de situatie in andere landen

Verwacht de AFM dat zowel zij als de NBA en de SRA het stelsel van kwaliteitsbeheersing
van een accountantsorganisatie gaan beoordelen En kan de AFM garanderen dat er geen

overlap ontstaat

Kan de AFM een onderbouwing geven van de verwachte stijging van het aantal fte s dat

voor toezichtondersteuning nodig is

AFM geeftaan dat indien ereen vliegurencriterium wordt ingevoerd waarbij

accountantsorganisatie ten minste 10 wettelijke controles dient te verrichten zou het

aantal niet OOB accountantsorganisaties met circa 100 afnemen Toepassing van het

vliegurencriterium zal de benodigde extra capaciteit van de AFM reduceren met ca 6 fte

zijnde €900 000 Kunnenjullie verder onderbouwen hoe een afname van ca 100 kantoren

leidt tot en reductie van de benodigde capaciteit met ca 6 fte Leidt dit ook tot een

afname van de efficiencyslag die te behalen is

Moet er rekening worden gehouden met aanvullende indirecte toezichtskosten die

accountantsorganisaties moeten maken om aan toezichtinspanningen te voldoen

rapportageverplichtingen etc

1

2

3

4

5

6

7

8

Vragen tav het neerslaan van de kosten

9 In de onderbouwing worden de extra toezichtkosten omgeslagen over de

ondertoezichtstaande kantoren obv aantal wettelijke controles Dit lijkt alleen het geval
als het percentage uit het besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in de toekomst

opnieuw verandert In de huidige situatie lijkt slechts na de op hande zijnde aanpassing
12 6 van de kostenstijging bij de kantoren neerte slaan Voorziet AFM een nieuwe

wijziging in de percentages Kunnenjullie de kostenstijging irt hoe deze neenslaat in de

bekostiging nader toelichten

10 Kunnen de voorziene wijzigingen binnen de bekostiging van de accountancysector naar

behoren worden doorberekend op basis van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
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maatstaven staffels en de gewijzigde percentages voor 2020 zoals die recent

geconsulteerd zijn
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J6 heffing
maatstafwaarde

K heffing
[ mzet

Inschatting

heffing 2020Cat^orie Maatstaf Maat tafwaarde Totale Qmzetin NL fndicatiehJaam

Ernst Young Accountants LLP omzet uit wettelijke OOB en naOB controles 0 95 0 24Accounta nts

Omzetgerelateerd aan de activiterten waarvoor

de vergunning is verleend
Aon Nederland C V

Adviseursen bemiddelaars 0 07 0 06

ING BankN V 0 02 0 02Banken en clearinginatellingen Minimum omvangtoetsingsvermogen

0 00 0 06APG Asset M anagement N V

Vermogen waarover wordt geadviseerd beheerd

Balanstotaal Type beleggingsdienst of

activiteit

10 2 g 10 2 g 10 2 g
Beheerder

0 00 0 12BSG Asset M anagement B VBeieggingsordernemirg rietvoor eigen

rekening

Nationaie Nederlanden

Levensverzekering Maatschappij
N VVerzekeraars leven en pensioen Bruto premie inkomen in Nederland 0 04 0 01

Het getoonde bedrag van de heffing 2020 is obv de meeste recent beschikbare gegevens De daadwerkelijke heffing kan afwijken indien recentere maatstafgegevens beschikbaarzijn

Gegevensuit jaarversiagen beschikbaar op het internet geen toezichtsdata cijfers bedoeid om een indicatie te krijgen van de ondernemingsgrootte
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hefling 2021 [obv
mutatie

aandeelj 12

heffing 2021

Heffng2020 [obv m utatie

aandeelj

heffing 2024 [obv

heffing 2021 J
40

aa ndeel 2021 Te heffen bedrag Schatting aa nta I

[geconsullteerd 2020 €1 min instellingen
oandeel 2020 Maatstafwaarde

Categorle

Accountants

nOGB klein

nOGB middel

nGGBgroot

GGB klein

GOB groot

Ban ken encleannginstelNngen
klein

middel

groot

zeer groot

Verzekeraars levenen pensioen

klein

middel

groot

10 2 dAdvfseursen bemiddelaars

zeer klein

klein

middel

groot

zeer groot

Beheerdersvan

beleg^nganstelllngen en

beleggingsondernemingen nietvoor

eigen rekenlng

Beleggingsondememingnietvooreigen r

klein

middel

groot

zeer groot

Beheerder

klein

middel

groot

zeer groot

Deverondersteldeheffing2021 isgebaseerd opde heffing 2020 Mutatiest av begroting exploilatieresultaale d zijn hlernletIn meegenomen

Op basis van een ingroeipad wordt 30 vaningeschatteverhogingkostenkader uitbreidingtoezicht accountantsorganisaties in 2021 in rekenlng gebracbt met de inscbattlng dat ditobv hetgeconsulteerde aandeel 2021 zal ziijn

op basis van dehuidigeinschattingzullen aanvullende kosten accountantstoezichtin 2024toteen verhoging van 40 van detoeziditkosten leiden t o v 2020
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Evaluatie middelen uitbreiding accountancytoezicht AFM
De AFM heeft het aanbod gedaan om na verloop van een periode [twee jaar halverwege het

kostenkader het nieuwe toezichtte evalueren mede in het licht van mogelijke intensiveringen
FIN acht het wenselijk om de komende jaren periodiek te evaiueren [te checken of de financiele

ruimte die aan het kostenkader is toegevoegd voor de uitbreiding van het accountancytoezicht in

opvolging van het Cta rapport adequaat is De evaiuatie zou minimaal moeten zien op de

volgende onderdelen

Beschikt de AFM over voidoende financieie ruimte om het toezicht uit te voeren

Ligt de AFM op schema m b t het ingroeipad en

Is de voliedige financiele ruimte nodig

De evaiuatie wordt uitgevoerd door het bestuur van de AFM en ter goedkeuring voorgeiegd aan de

RvT De resultaten van de evaiuatie worden in de Agenda en begroting opgenomen De

uitkomsten van de evaiuatie worden besproken met FIN in het begrotings en najaarsoveriegi

Waarom is een evaluatie check wenselijk

Het tempo van het ingroeipad is mede afhankelijk van het vermogen van de AFM om goed
gekwalificeerd pensoneei aan te trekken en in te kunnen werken het maken van

overdrachtsafspraken met de NBA en SRA en de ontwikkeling van de toezichtsmethodiek

voorde niet oob sector

Er zijn meerdere aannames gemaakt m b t het toezicht en de opvolging daarvan door [niet
oob kantoren en

De impact van nog te volgen besluitvorming is onbekend

Doei van de evaiuatie

Met de evaiuatie iaten we zien dat wij AFM en RN scherp kijken naar de extra middelen

voor het accountancytoezicht en in hoeverre deze echt nodig zijn
Dit moet comfort geven aan de sector en de Kamer dat er doeimatig wordt omgegaan met

het geid van de sector en dat wij oog hebben en houden voor de betaalbaarheid van het

toezicht

Daarnaast kan uit de evaiuatie voigen dat de AFM te weinig middelen heeft ontvangen voor

het adequaat uitvoeren van het toezicht bijv omdat de Kamer extra eisen heeft gesteld
aan het toezicht In die gevallen kan uit de evaiuatie volgen dat er meer middelen nodig
zijn voor het toezicht Dit moet comfort geven aan de AFM dat zij niet wordt opgezadeid
met toezicht hoge verwachtingen die zij niet kan waarmaken

Knoppen waarwii aan kunnen draaien m b t de evaiuatie [dikoedrukt mi1n voorkeur

Grondigheid van de evaiuatie [Lean and mean vs zeer uitgebreid
Uitvoering evaiuatie [bestuur AFM vs externe partij

Frequentie [jaarlijks tweejaariijks en

Bespreking resuitaten evaiuatie [separaat overleg of bij behandeling begroting AFM
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BEDR O pH
From

Sent

Importance

Subject RE Beantwoording vragen toezichtkosten

MAIL RECEIVED Tue 7 28 2020 2 25 41 PM

10 2 e ®minfin nll

] FM ME10 2 e ^10 24 10 2 e

Tue 7 28 2020 2 25 40 PM

Normal

Ha|i0 2 e [

Dank voor je snelle blik Hieronder mijn reactie op jouw punten

Groet 10 2 e

Van |iO 2 sL|i0 2 e| ] i0 2 e FMdBI

Verzonden maandag 27 jiili 2020 14 49

Aan 10 2 e10 2 e 10 2 e FM ME iO 2MO 2 e| HDFEZ EO 10 2 e jo 2 ^] 10 2 91 FM ME

10 2 6 No zkr FM ME10 2 6

10 2 6 0 2 6 10 2 6 I FM IBI

]po 2 6| FM ME10 2 6

10 2 6 I I 10 2 6 I ] 10 2 6 I BEDR O P

Onderwerp RE Beantwoording vragen toezichtkosten

Ha 10 2 9 I

Op zich prima overzichten Heb ersnel een blik op geworpen hierbij een paareerste opmerkingen van mijn kant

Eenmalige handelingen opmerkingen AFM snijden hout Inspanningen op het gebied van vergunningaanvragen verschillen

inderdaad nogal en daarom is in veel gevallen in de regeling eenmalige handelingen gekozen voor uurtarieven i p v vaste

bedragen Ik kan me daamaast goed vinden in het argument om n OOBs niet op te laten draaien voor toetsingskosten van grote
OOBs

Doorlopend toezicht eerste deel argumentatie t a v probleemgericht toezicht geldt volgens mij in algemene zin en is op alle

categorieen instellingen van toepassing is De specifieke argumentatie ta v complexiteit accountancysector en striktheid

wetgeving laat ik graag aan de dossierhouders van ME over maar vind ik niet overal even sterk ‘Bepaald niveau van

handhaving
’

lijkt me ook binnen andere categorieen ‘onontbeerlijk’ Maar vind het zelf lastig om de afweging te maken of er

binnen de accountancy inderdaad meer tucht rechtelijke procedures lopen in vergelijking met andere categorieen instellingen
De regelgeving is op dit punt inderdaad vrij strikt en laat weinig ruimte voor risicogestuurd toezicht Dat de bestuunsrechtelijke
en tuchtrechtelijke handhaving intensief is klopt De intensiteit van het toezicht ligt vast in zoverre dat is bepaald dat ze

dossiers moeten bekijken hoe intensief ze dat den daar is natuurlijk wel keuze in en of in alle gevallen handhaving

noodzakelijk is bij tekortkomingen is denk ik ook een keuze

Verschillen individuele instellingen voor alle instellingen geldt in beginsel de stekegel dat hoe groter de omzet is des te

kleiner het relatieve aandeel aan toezichtkosten Desondanks betaalt

kleinere beleggingsinstelling Deze cijfers vind ik echter niet heel schokkend al lopen ze de komende jaren wel gestaag op

Ben overigens wel benieuwd naar wat o 2 ^u aan de brancheverenigingen betaalt voor toezicht Wat me wel enigszins zorgen

baart zijn de kosten voor de kleine en middelgrote kantoren Vergeleken met de adviseurs en bemiddelaars met dezelfde

omvang zijn die fors hoger Of dit te billijken valt hangt afvan onze inschatting op het punt van doorlopend toezicht zie

hierboven en de mate van draagvlak die AFM weet te creeren binnen de sector Viel miJ inderdaad ook op dat die kosten fors

hoger zijn

to v bijvoorbeeld 0 12 voor een10 2 g

Bekostiging gelukkig gaat AFM bij de heffing van 2021 uit van het percentages zoals recentelijk geconsulteerd te weten

12 9 “Op basis van een ingroeipad wordt 30 van ingeschatte verhoging kostenkader uithreiding toezicht

accountantsorganisaties in 2021 in rekening gebracht met de inschatting dat dit obv het geconsulteerde aandeel 2021 zal
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zijn
”

Voor de jaren erop wordt er wel een extra percentage genoemd Wellicht dat dan wel een aanpassing van de

procentuele verdeling voorzien is Lijkt me goed als APM dit intern ook met P C bespreekt voor zover daar nog geen sprake
van is geweest Ik begreep niet wat ze daar opschreven laten we daar zo nog even naar kijken

Hartelijke groet

10 2 e

FM ME 1 e |@minFin nl10 2 e 10 2 e 10 2 6

Verzonden maandag 27 jiili 2020 13 37

Aan |l0 2 e[ ho 2 s| ]l0 2 6|e | FMdBI ^ ^ e

10 2 6 | l|0 2 ^] 10 2 6 | FMME
10 2 6 |o 2 e| 10 2 6 | FMaBI ^ |@minfin nl

10 2 61 ] 10 2 6 | BEDR 0 P

Onderwerp FW Beantwoording vragen toezichtkosten

|@minfin nl

|@minFm nl

io 2| 10 2 61 FEDFEZ EO ji O ^ ^lfSminFin til

IM ME | 1Q 2 6 |@minfin nl

10 2 6 [iM ^io 2 e[ FM ME ] 10 2 6 l@ttniTifin nl | 10 2 6 [

l0 2 k10 2 6 10 2 6 10 2 6

raminfin nl10 2 6

Zie hieronder de reactie van AFM nav de vragen tav de vergelijkbaarheid verwijst naar vragen 1 en 2 Dat zijn de

volgende vragen

1 Vergelijking van toezichtkosten voor organisaties uit verschillende sectoren bijvoorbeeld banken verzekeraars

beleggingsinstellingen

2 Vergelijking van de toezichtactiviteiten die bij verschillende onder toezicht gestelde instanties worden uitgevoerd en wat dat

betekent voor bekostiging bijvoorbeeld de kosten en uren voor een geschiktheidstoets bij accountantsorganisaties in

vergelijking met toetsen bij bijvoorbeeld banken en verzekeraars en kosten voor eenmalige handelingen Veel verschillen

zullen daarbij uitlegbaar zijn we zijn in dat geval ook benieuwd naar die toelichting

Zouden jullie hiemaar kunnen kijken en beoordelen op dit voldoende antwoord geeft op onze vragen Er valt in ieder geval op

dat het accoiintancytoezicht nu al fors duurder is dat in andere sectoren

Groet 10 2 6

fg afm nlVan 10 2 10 2 6 10 2 6

Verzonden vrijdag 24 juli 2020 11 32

Aan |io 2 6| FM 1 |@minfln nl10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 ]FM ME ] |@minfm nl

FM IBl j 10 2 6 |@niinFin nl

10 2 6 gjminfin nlCC

@minfm nl [
fg afm nl

_

l@afm NL

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

fg afm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Onderwerp Beantwoording vragen toezichtkosten

Beste

Hierbij ontvang je antwoorden n a v je mail aan

activiteiten Met vraag 3 zijn wij nog aan de slag gezien de intemationale component kost het wat meer tijd om deze

informatie te verzamelen

d d 14 juli 2020 voor jullie vragen 1 en 2 over toezichtkosten en10 2 6

Laat ons ajb weten of dit voldoende antwoord geeft op deze vragen

V Er zijn twee excelsheets bijgevoegd Een excelsheet geeft een vergelijking van de toezichtkosten 2020 voor accountantsorganisaties

met andere toezichtcategorieen Het tweede excelsheet geeft op individueel niveau enig inzicht in verschillen in absolute bedragen van

toezichtkosten tussen enkele partijen uit verschillende toezichtcategorieen en ook welk percentage de toezichtkosten uitmaken van de

omzet We hebben hier de toezichtkosten voor een grote accountantsorganisatie vergelijken met de toezichtkosten voor grote re

partijen uit andere toezichtcategorieen Dit voor jullie beeldvorming uiteraard vertrouwelijke informatie

V De tekstuele toelichting hieronder geeft aanvullende uitleg over de verschillen in toezichtactiviteiten bij eenmalige handelingen en

g58330
hting op doorlopend toezicht
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De toezichtactiviteiten voor verschillende groepen instellingen kunnen verdeeld worden in eenmalige handelingen en

doorlopend toezicht

A Eenmalige handelingen specifieke verrichtingen

Dit zijn kosten die in rekening gebracht worden voor instellingsspecifieke eenmalige verrichtingen De belangrijkste
categorieen hierbij zijn beoordelen vergminingaanvraag en bestuiirderstoetsingen Daamaast zijn er nog wat andere

activiteiten zoals prospectustoetsingen die hier niet relevant zijn

A1 vergunningaanvragen een vergelijking is hier nauwelijks relevant omdat de kosten hier sterk worden bepaald door de

specifieke vergunning eisen Tarieven worden zoveel mogelijk kostendekkend vastgesteld tenzij dit tot ongewenste

toetredingsdrempels leidt In dat geval worden tarieven soms lager vastgesteld en de niet gedekte kosten aan het doorlopend
toezicht toegerekend

A2 bestuiirderstoetsingen het tarief voor geschiktheidstoets bij een accountantsorganisatie bedraagt € 7 000 en bij banken

verzekeraars etc € 2 900 of € 1 000 Deze tarieven zijn vorig jaar herzien en staan voor 5 jaar vast Het verschil in kosten

tussen geschiktheidstoetsingen bij enerzijds Wta en anderzijds Wft toezicht wordt veroorzaakt doordat bij Wta een meer

kostendekkend tarief is berekend terwij 1 bij Wft toezicht de kosten van de toets voor groot deel verrekend is in doorlopende
toezichtkosten Een reden om dit bij Wta meer kostendekkend te factureren is dat bij Wta tot nog toe alleen bij de OOB

accountantsorganisaties bestuurders getoetst worden Wanneer hier een lager tarief gehanteerd zou worden zou er de facto een

subsidiering van grote OOB accountantsorganisaties door kleine n OOB accountantsorganisaties plaatsvinden hetgeen
onwenselijk is

B Doorlopend toezicht

Een vergelijking van toezichtkosten tussen verschillende wettelijke taken is moeilijk te maken vanwege de grote verschillen in

de aard van het toezicht Hieronder worden daarom alleen de hoofdpunten benoemd

De AFM houdt probleemgestuurd toezicht Dit houdt in dat de AFM toezichtactiviteiten prioriteert en daarvoor middelen

alloceert op basis van de maatschappelijke schade die door non compliance wordt veroorzaakt en de effectiviteit die ons

toezicht kan hebben in het mitigeren van die schade Dit in tegenstelling tot compliance gericht toezicht waarbij vooral vanuit

toezicht op de wettelijke regels geprioriteerd wordt De AFM vindt het probleemgestuurde toezicht tot betere resultaten en

lagere kosten leidt omdat het effect voor stakeholders geoptimaliseerd wordt Dit systeem kan niet wetenschappelijk
onderbouwd worden maar gebeurd op basis van globale professionele inschattingen

Het niveau van kosten wordt voomamelijk bepaald door de volgende factoren

V De risico s in de markt en de schade die overtredingen veroorzaken

V De complexiteit van het toezichtgebied Is het een complexe markt en of zijn de activiteiten die uitgevoerd worden complex Is er

veel expertise nodig en is het moeilijk de vinger achter het probleem te krijgen Is het lastig om overtredingen te ontdekken en aan te

tonen

V Het aantal instellingen en de grootte van de instellingen waar de AFM toezicht op moet houden

V De wettelijke bepalingen op basis waarvan toezicht wordt gehouden Zijn de regels complex en of gedetailleerd Zijn de wettelijke

regels zo opgeschreven dat de AFM eenvoudig overtredingen kan aantonen en verbetering kan afdwingen

V Het uitgangsniveau van compliance onder instellingen Bij lage compliance en of negatieve commerciele prikkels nemen instellingen

weinig eigen verantwoordelijkheid en moeten het toezicht en de interventies van de AFM intensiever zijn Als instellingen gevoelig zijn

voor reputatieschade zullen zij meer eigen verantwoordelijkheid nemen

V Het benodigde niveau van handhaving om verbeteringen af te dwingen Handhaving is zeer arbeidsintensief en daardoor kostbaar

zowel in onderzoek en rapportage als in procesvoering
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Zonder dit iiitputtend te willen beschrijven zijn er een aantal factoren die het toezicht op accountantsorganisaties relatief duur

maken

V Toezicht houden op accountantsorganisaties aan de hand van wettelijk controles is complex en arbeidsintensief Een toets op de

wettelijke controle is intensief en je moet de diepte in om bijv vast te stellen of wel of niet goed gecontroleerd is of omzet in een

buitenlandse dochter {bijv op de Filipijnen wel bestaat Dat is waar het in de praktijk van wettelijke controles vaker mis gaat dus een

simpele high over check gaat nooit de echte problemen in de uitvoering van een wettelijke controle naar boven halen

V De wettelijke eisen zijn zeer specifiek er moet lx in 6 jaar toezichtonderzoek zijn waarbij wettelijke controles betrokken moeten

worden Dit beperkt mogelijkheden om {nog sterker risico gestuurd toezicht te houden en bv kleinere accountantsorganisaties minder

te controleren

V Handhaving zowel bestuursrechtelijk als tuchtrechtelijk is intensief complex en tijdrovend en daarmee leidt dit tot aanzienlijke
toezichtkosten

V Het niveau van naleving van de normen voor wettelijke controles is bij accountantsorganisaties nog niet op gewenste niveau Uit het

laatste onderzoek bij de overige OOB accountantsorganisaties {dus exclusief de Big 4 bleek de meerderheid van de onderzochte

wettelijke controles na 12 jaar wettelijke regels nog steeds substantiele tekortkomingen te bevatten De accountantsorganisaties

hebben financiele prikkels die leiden tot een verhoogd risico om controles niet {altijd goed genoeg uit te voeren

V Vanwege bovengenoemde complexiteit is ookeen bepaald niveau van handhaving onontbeerlijk Dit verhoogt de kosten aanzienlijk

De combinatie van deze factoren maakt dat het toezicht op accountantsorganisaties intensiever en gedetailleerder is dan op een

aantal andere toezichtgebieden Het iiitvoeren van toezicht op n OOB accountantsorganisaties voegt daar een grote groep

instellingen aan toe waar relatiefveel inspanning op kleinere accountantsorganisaties gepleegd moet worden

Vriendelijke groeten

[10 2 ^ 1Q| 10 2 e

[ 10 2 e
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Autoriteit Financiele Markten
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|T^ 10 2 e I FM IBDH 10 2 e |@minfin nl] 1 10 2|10i ^ HDFEZ E0 P^@minfin nl1 | 1Q 2 e |1p |l^
FM ME [1 1° ^ |@minfin nl1 | io 2 e |it 2j6f| io^ e | FM MEIfl i0 2 e |@minfin nl1 | io 2 r p 2 e| lo^z e {
FM IBI [r~^ 2 e |@minfin nl1 l lo 2 e | | 10^2 6 f^M ME [1 10 2 e |@minfin nl1

^To 2 e I |l0 2 e| | I0 2 e | BEDR 0 P |1 i0 2 e |@minfin nl1
10 2 e[l0 2 ^J I 10 2 6 111 0 2 j F M ME

Tue 7 28 2020 2 27 23 PM ^

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Ter info Terugkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

MAIL RECEIVED Tue 7 28 2020 2 27 24 PM

3 33 35 3

Ik zou eind vorige week nog bellen met SRA en NBA om ook te horen wat hun afdronk was van het overleg met AFM

Hieronder een korte temgkoppeling van die gesprekken

10 2 g

I0 2 gi0j2 g I AFM is in hun ogen nog niets concreet geworden Er zijn een halfjaarlang door AFM geen stappen gezet De irritatie

zit er vooral op dat er steeds een datum wordt genoemd terwiji er nog geen zicht is op een planning proces

NBA geeft aan dat wat hun betreft voor de overgang geldt hoe sneller hoe beter maar er moet wel rekening worden gehouden met

lopende cydi dus er moeten tijdig afspraken zijn

NBA geeft aan dat de toezichtmethodiek aan AFM is maar informatie uitwisseling over de toezichtstrategie is wel belangrijk om deze

te kunnen afstemmen AFM voor wettelijke controles vs NBA voor niet wettelijke controles

SRA bevestigd ook dat de methodiek aan AFM is maar wil wel gesprek over hoeveel tijd er moet worden gestoken in een dossier

tijdsbesteding AFM is disproportioneel

Beide benadmkken het belang van goede communicatie Kantoren zullen adhv het kostenkader hun kostenstijging gaan berekenen

De communicatie moet niet focussen op handhaving ze vinden dat|l0 2 e| dat veel doetj dat vergroot de angst in de sector voor de

toezichthouder daar willen we juist vanaf

SRA AFM suggereert nu dat het toezicht niet goed genoeg was Dat is wonderlijk want ze hadden daar in het kader van het

convenant een verplichting voor

Beide spreken hmi zoig uit over de wetgevingswens van AFM die ook de angst bevordert

van FM MEVan

Verzonden donderdag 23 juli 2020 21 41

Aan |iO 2 eL|i0 2 e| ] io 2 e I FMdBI
] I FM ME

■I 10 2 6 |o 2 6| 10 2 e | FM IBI

| 10 2 6 p 2 4o 2 6|j FM ME

10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 61 FM ME10 2| io 2 e I HDFEZ EO 10 2 6 10 2 6

CC 10 2 e L \ 10 2 6 | BEDR O P

Onderwerp RE Ter info Temgkoppeling extra adviserend panel AFM 13 febmari 2020 concept kostenkader 2021 2024

Ik heb het stuk zojuistverstuurd en jullie allemaal meegenomen in cc

In reactie op onderstaande De heffing bij accountantskantoren wordt naar ik begreep gedaan obv het aantal wettelijke
controles dat zij uitvoeren Dat geldt dus zowel voor oob als n oob kantoren Oob kantoren voeren veel meer wettelijke
controles uit en betalen dus ook veel meer toezichtskosten Zij zullen daarom dus ook het grootste deel van deze stijging
betalen In de bekostiging is dus geen onderscheid gemaakt tussen oob ofn oob voorzover Ik weet

Veel dank voor de input

@minfin nlVan |lO 2 eL|lQ 2 e| | 10 2 6 [e FMTBI | 10 2 6

Verzonden donderdag 23 juli 2020 17 56

Aan 10 2 6 van FM ME iP 2 e @minfin nl Q 24i0 2 10 2 6 HDFEZ EO s@mjnfin nl10 2 6 10 2 6

W 2k10 2 6 IJ|0 2 ^ 10 2 6 I FM ME
10 26| 10 2 6 | FM IBI r |@ininfin nl

CC | IJ 10 2 6 [ j 10 2 6 I BEDR O P

960846

@minfm nl FMdVIE @minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |g^10 2 6[ FM ME j 10 2 e @minfin nl

10 2 6 @minfin nl

00162



Onderwerp RE Ter info Temgkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

Ha 10 2 6

Veel dank ziet er goed uit Twee kleine opmerkingen De vraag over percentages zien op de gehele accomitancysector Het

is sowieso niet mogelijk om onderscheid te maken tussen OOB en N OOB via de percentages dat gaat via de maatstaven en

staffels Daamaast komt de vraag over kostenstijging van 40 nu een bee^e iiit de lucht vallen Die was edit gerelateerd aan
de tekst uit het eerdere stuk Wellicht beter om die nu te schrappen om verwarring te voorkomen bij ATM

Groeten fijne avond

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

10 2 6 IjT^ 10 2 e I van FM ME Jl0 2 e|@mmfm nlVan

Datum donderdag 23 jul 2020 5 33 PM

Aan |l0 2 4hO M jl0 2 e| 6 | FM lBl j I0 2 e I@mmfm nl l|0 2 ^0 ^l0 2 e[ fHDFEZ EOI 4oI^mmfui iiL 10 2 e |lp]6^10 2 e[ FM ME

10 2 6 n^mfin nl J 10 2 e |lpffl 10 2 e fa FM ME 4 10 2 6 |@mmfin nl | 10 2 e ^ 2 e

I 10 2 6 ^0 2 4 FM MEH 10 ^ » 1@muifiii nl

FM IBD4 10 2 6 |@mmfui nl

Kopie 110 2 6 [ |10 2 6| l\ 10 2 6 BEDR O P j 10 2 6 1fg muifm nl

Onderwerp RE Ter info Terugkoppelmg extra adviserend panel AFM 13 fetimari 2020 concept kostenkader 2021 2024

Bijgevoegd document met vragen zal ik dan aan de AFM sturen

10 ^ ^ L daarin heb ik nu naar aanleiding vanjouw vragen opmerkingen de volgende vraag opgenomen

In de onderbouwing worden de extra toezichtkosten voor het n oob toezicht omgeslagen over de ondertoezichtstaande

kantoren Dit lijkt alleen het geval als het percentage uit het besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in de toekomst

opnieuw verandert In de huidige situatie lijkt slechts na de op hande zijnde aanpassing 12 6 van de kostenstijging bij de

kantoren neer te slaan Voorziet AFM een nieuwe wijziging in de percentages Ofwordt hiermee bedoeld dat de kosten van

AFM 40 hoger zijn vergeleken met huidige situatie Kunnen jullie de kostenstijging irt hoe deze neerslaat in de bekostiging
nader toelichten

Dan kunnen ze dat inderdaad eerst een keer toelichten en kunnen we er daama eventueel over doorspreken Mocht ik dit niet

juist verwoord hebben dan hoor ik het graag

Van |i0 2 e| |10 2 6| ] I0 2 e FM7IBI 10 2 6 [@minfm nl

Verzonden woensdag 22 juli 2020 10 47

Aan 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FMME 1 l g minfm nl

{2 minfin nl

^0■2\^Q 2 B\ HDFEZ EO iiO 2 4@minfin nl

®minfinmlI FMME

^ FM IBl

CC io 2 e L 10 2 6 I BEDR O P

Onderwerp RE Ter info Temgkoppeling extra adviserend panel AFM 13 febmari 2020 concept kostenkader 2021 2024

10 2 6 10 2 ^ 10 2 6

10 2 6 ^0 2 ^10 2 6 FM ME

{®minfm nl

FMME10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@minfin nl S minfin nl10 2 6 0 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Ha 10 2 6 I

De consultatie van de wijziging percentages Bbft 2019 liep tot en met 07 07 We zijn nu bezig met het verwerken van de reacties In

theorie is het inderdaad mogelijk om de percentages nogmaals aan te passen en dat toe te lichten in de nota van toelichting en later

het consultatieverslag De sector kan daar alleen niet meer op reageren Omdat alle categorieen m u v de accountants omiaag
zullen gaan zullen de andere instellingen daar waarschijnlijk niet ontevreden mee zijn maar het uitgangspunt is dat we alles

consulteren Groter probleem zal zijn dat AFM op zeer korte termijn alle percentages moet herzien Als het percentage van de

accountants wordt verhoogd zal dat invioed hebben op alle andere percentages Ik ga ervan uit dat dat een heel moeilijke exercitie

wordt zekerop korte termijn

960846 00162



Je zou een aantal van mijn opmerkingen als vragen aan AFM kunnen voorleggen Het gaat dan nnet name om het toerekenen van de

accountancykosten zonder aanpassing van de percentages en het gebruik van technische kunstgrepen activeren etc Daarnaast is

het wellicht niet onverstandig om met z n alien In augustus lets in te plannen maar dat kunnen we ook laten afhangen van de

volgende reactie van AFM Mochten ze snel intern en met de brancheverenigingen tot een eensluidende opiossing komen dan zijn wij
ook snel tevreden ga ik vanuit

Flartelijke groet

|10 2 e|

1l0 2 e| FM ME e l@minFin nlVan

Verzonden woensdag 22 juli 2020 10 33

10 2 e 10 2 e 10 2 6

Aan Mo 2 eL|io 2 e| ] iQ 2 e FM7IBn j l@minfin nl

10 2 6 | 2 ^] 10 2 6 I FMME ^
FM IBI T

CC 10 2 e L ] 10 2 6 | BEDR O P

Onderwerp RE Ter info Temgkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

1Q 2| 10 2 6 [ hdfEZ EO ^io 2 e|@minfm nl

FMdV[E ^
10 2 6 |0 2 ||l0 2 e| FM ME j 10 2 6

{®minfm nl

0 2 k@minFin nl

@minFin nl

@minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@niinfin nl10 2 6 0 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Ha

Ik zou jiillie nog terugkoppelen over mijn gesprekken met |i0 2 6| en met AFM

We hebben inderdaad besloten de bilaterale gesprekken met NBA en SRA deze week te annuleren

Richting AFM heb ik aangegeven dat we er edit aan hechten dat zij op heel korte termijn zowel over het proces als over de

kosten het gesprek aangaan

dat dat de bestaande afspraak is

was niet op hoogte van het gebruik dat zij daarover met de sector spreken Ik heb benadmkt

nog een mail om dit te benadrukken

10 2 6

stuurt vandaag waarschijnlijk ook10 2 6 10 2 6

Met |i0 2 e[ heb ik afgesproken dat we vooralsnog blijven mikken op uitsturen eind augustus met in ons achterhoofd dat als de

gesprekken nog onvoldoende zijn gevorderd we nog wat ruimte kunnen nemen

helemaal eens dat we de communicatie in het grotere geheel moeten bezien Begrijp ik goed dat het

bekostigingsbesluit nu geconsulteerd wordt en daama naar de voorportalen gaat Tot wanneer loopt die consultatie dan In

theorie zou je dan het percentage toch nog wel kunnen aanpassen als de extra bedragen voor accountancy daar aanleiding toe

geven En het zou dan toch ook goed kunnen dat iemand hier in de consultatie nog iets over zegt gelet ook op de

opmerkingen uit het adviserend panel die

toezicht en die zou contact leggen met P C hierover

@ I 10 2 6

doomtuurde Ofverwachten jullie dat niet Ik sprak dus gisteren|i0 2 ^| van10 2 6

Moeten we daar nog snel contact over leggen met AFM Misschien door een aantal vragen op de mail te zetten over hoe ze de

doorwerking van eta en kostenkader naar bekostiging en begroting voor zich zien Of is het nuttig om op korte termijn met alle

drie de betrokken afdelingen van FIN en de drie betrokken afdelingen van AFM toezicht beleid en P C over het

totaalplaa^e en de samenhang te praten @ i0 2 6[ 10 2 6 en Hoe zien jullie dat10 2 6

Groet 10 2 6

@minfin nlVan 10 2 e |10 2 e| 110 2 6 [e
Verzonden dinsdag 21 juli 2020 17 09

Aan

10 2 6 l|0 2 ^j 10 2 6 I FM ME

10 2 6 ||^10 2 6[ FMd^ j
CC I 10 2 e j 10 2 e | BEDR O P

Onderwerp RE Ter info Temgkoppeling extra adviserend panel AFM 13 febmari 2020 concept kostenkader 2021 2024

FMTBI 10 2 6

io 2| 10 2 6 [ HDFEZ EO |io 2 6|@minfin nl

@minfin nl

jo 2 ^^10 2 6 I FM ME

10 2 61 10 2 6^ FMTBI 1 10 2 6

10 2 6 io 2 6j FM ME 10 2 6 fgtoinfin nl

@minfin nl10 2 6 10 2 6

@^minfin nl10 2 6

@minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minfm nl

Fla alien

Fllerblj zoals zojuist besproken mijn opmerkingen blj het stuk van |l0 2 e| Ik laat het even aan jullie ME ers over of jullie mijn

opmerkingen willen omvormen tot specifieke vragen aan AFM

960846 00162



Daarnaast nog een paar algemene opmerkingen

11 1

11 1

Belangrijk aandachtspunt is de samenloop tussen CTA discussie doorlopend najaar brief kostenkader eind augustus consultatie

bekostigingsbesluit eind augustus ambtelijk voorportaal en de reguliere bekostigingscyclus vanaf September Voorkomen moet

worden dat de ene discussie moeilijke vragen opievert in een ander traject Lijkt me daarom goed om alle externe communicatie

ook in het geval vanuit AFM altijd in het grotere geheel te bezien

AFM zai intern ook de koppen bij eikaar moeten steken dat wil zeggen direct toezicht SBI en Finance

dus hoe eerder zij tot een gezamenlijk voorstel komen des te beter

10 2 g

10 2 g

Harteiijke groet

|10 2 e|

Van i0 2 e HDFEZ EO i0 2 e@minfin nl

Verzonden dinsdag 21 juli 2020 16 34

Aan io 2 e | i[^ io 2 e | FM7ME 4

|@minFin nl I0 2 e
^

I0 2 e I0 2 e [e

10 2 6 |j[o^ ] 10 2 6 | fm me

@minfmnl

alminfin nl

10 2 6 @minFm nl

10 2 6 FM IBI

aZ^iO 2 e[ FM ME [

10 2 6 10 2 6 10 2 6 1 fm ibi

n 10 2 6 IFM MEiQ 2 e l@minFm nl

lO 2 e |@mrnfin nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

BEDR O P

Onderwerp Ter info Terugkoppeling extra adviserend panel AFM 13 februari 2020 concept kostenkader 2021 2024

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @minfin nlCC

Hoi

Zoals net besproken in onze bijpraat stuur ik jullie bijgaand het verslag toe van het extra adviserend panel van 13 februari jl dat

I 10 2 6 I en ik hebben opgesteld In dit adviserend panel heeft de AFM de sector meegenomen geinformeerd over het nieuwe

kostenkader Uit het verslag blijkt dat toen ook al vragen zijn gesteld over Cta zie geel gearceerde passages Leden vroegen hoe de

kosten werden doorbelast en de SRA gaf aan dat het toezicht van de AFM efficient en effectief moest worden ingericht Zij zijn bang
dat dit toezicht veel geld gaat kosten

Na het panel zijn nog aanvullende vragen gesteld door de NVB VvV Pensioenfederatie Dufas en APT Zie in de bijiage de antwoorden

van de AFM op deze vragen Aangezien sommige vragen raakten aan het werkterrein van RN wetgeving proces kostenkader

hebben wij input geleverd aan de AFM voor de beantwoording Een van de vragen zag op de PM post voor Cta Zie hieronder het

antwoord van de AFM

PM post op accountants Tijdens het panel is gevraagd naar de orde van grootte van de PM post op accountants Lv ni de

kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancy is dit € 5 min of € 0 5 min In de schriftelijke
reactie staat nu “De AFM is zich ervan bewust dat deze kosten door de sector gedragen moeten worden en houdt bier rekening
mee

”

Wat is de inzet van de AFM hiervoor

Met de kanierbrief die de minister op 20 maart2020 naar de Kamer lieeft gezonden is op hoofdlijnen duidelijk wat de beleidsintenties

voor de opvolging van de aanbevelingen van de CTA zijn

De AFM is zich intern aan het beraden welke kosten aan het toezicht op de verschillende elementen van

deze aanbevelingen verbonden zouden zijn Wij verwachten daar in de loop van april het overleg met het ministerie van

financien over te beginnen Dit zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen omdat het ministerie ook afweegt in welk

tempo de verschillende aanbevelingen doorgevoerd kunnen worden De AFM hoopt dat hier voor het zomerreces voldoende

duidelijkheid over zal ontstaan Gezien de impact van de aanbevelingen van de CTA toezicht nOOB kantoren geheel bij
AFM intensivering toezicht OOB ligt het niet voor de hand dat het hier om relatief beperkte kosten zal gaan

Groet

|l0 2 e|

10 2 6 Iio 2 6| HDFEZ EO io 2 e |@minfin nl

Verzonden donderdag 13 februari 2020 18 56

960846
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10 2|lQ 2 e| HDFEZ EO ^10 2 e|@minfin nl 1Q 2 e |l0 2 e| I0 2 e | BOA Advies l0 2 e

pOA Advies | l@miiifin nl | 10 2 6 | FM IBI | e |@minfin nl

HDFEZ EO ^ 10 2 6 |@minfin nl

@minfin nl

@minfin nlAan

10 2 e“ 10 2 6
“

10 2 6

^ J7z ¥

10 2 6 pi0 2 e^ 10 2 6 | BEDR O P

Onderwerp RE Tenigkoppeling extra adviserend panel AFM 13 febmari 2020 concept kostenkader 2021 2024

10 2 6

Hallo|io 2 eL

Dank voor de uilgebreide terugkoppeling Nuttig io 2 e deel jij 00k binnen FM en met

vanuit gesprek met minister en AFM

e a Zag net zijn terugkoppeling10 2 6

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

Van l|0 2 ^0 ^10 2 eb HDFEZ EO 4a^mmfm nl

Datum donderdag 13 feb 2020 6 05 PM

BOA Advies H 10 2 e |@mmfiii nl [10 2 4 |l0 2 e| j 10 2 e f0 2 6^pA Advies 10 2 e |@mmfui nl | 10 2 e

|
~

HDFEZ EO j 10 2 6 |@mmfm nL

Aan 10 2 6 ^0 2 e

FM IBI j 10 2 6 |@muifm nl

1 10 2 6 |@mmfin nL
|hdfez eo10 2 6 10 2 6

Kopie 110 2 61 |10 2 6| 10 2 6 BEDR O P 10 2 6 1@mmfm nl

Onderwerp Temgkoppeling extra adviserend panel AFM 13 febmari 2020 concept kostenkader 2021 2024

Hoi

Zie bijgaand een terugkoppeling van het extra adviserend panel van de AFM over het concept kostenkader 2021 2024 van 13

februari Namens FIN wareni 10 2 6 | en ik aanwezig De AFM stelt nog een verslag op van de panelbijeenkomst Deze zullen wij t z t

met jullie delen

Alaemeen

|l0 2 e| j0 2 ^1Q 2 6|
|10 2 6|

bulten V6rz06k
110 2 6 I |10 2 6| 110 2 6 I

bult6n verzo6k

buiten verzoek

bulten VerZ06k

960846 00162



Als jullie naar aanleiding van deze terugkoppeling nog vragen hebben neem dan gerust contact op met | 10 2 6 | of mij

Greet

|1D 2 e|

Vragen en opmerkinaen panelleden

buiten verzoek1

buiten verzoek

2i buiten verzoek

buiten verzoek

^Sommige panelleden vroegen

zich af of zij ook moeten meebetalen aan bijvoorbeeld de intensivering van het accountantstoezicht Kunnen de heffingen niet

meebewegen met de draagkracht van de onder toezichtstaande instellingen

3 buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

5 buiten verzoek

uiten verzoe

buiten verzoek6

7 De SRA reageerde op de PM post voor accountantstoezicht en gaf aan dat het toezicht van de AFM efficient en effectief moet

worden ingericht Zij zijn bang dat dit toezicht veel geld gaat kosten

960846 00162



10 2 ^10 2|10 2 ej HDFEZ E0 P^@minfin nl1 | 1Q 2 e FM ME | 10 2 6 |@minfin nl1 |l^
^^FM IBDT |@minlin nl1 | 1^2e p e| 10 2 ri FM IBI [1 10 2 e |@minlin nl1 f 10 2 e | |l0 2 e| r 10 2 e |
BEDR O RlI 10 2 6 |@minfin nl1 | 1Q 2 e ^p 2jej 1Q 2 e | FM ME ^ ia2 e |@minfin nl1 | I0 2 e |o 2 j10 2 e|
FM ME [l io 2 e I@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Eerste uitwerking evaluatie Cta

MAIL RECEIVED Wed 7 29 2020 10 50 20 AM

To

10 2 e 10 2 6 FM ME

Wed 7 29 2020 10 50 18 AM

Normal

5333

Dank i0 2 e \

Het ziet er goed iiit Ik kan me er wel in vinden om die laatste passage te laten staan dat biedt ook een handvat om met eUcaar

het gesprek aan te gaan

Ik zal dit ook nog even voorleggen aan als hij zich hierin kan vinden dan kunnen we dit versturen aan AFM

Groet 10 2 e

HDFEZ EO

Verzonden dinsdag 28 iuli 2020 16 46

Aan

Van

J FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 ^1|0 2 ^ | 10 2 6 I FM ME |l0 2 e[ |10 2 61 ] 10 2 6 |6 TM IBI

FM IBI

10 2 6 ^10 2 61 ] 10^ BEDR O P

10 2 6 ^m 2 6| FMdUE

10 2 6 0 2 6 10 2 6

^l[o^ | 10 2 6 FM ME10 2 6

Onderwerp RE Eerste uitwerking evaluatie Cta

Hoi alien

Zie bijgaand het voorstel van RN voor de monitoring van de middelen voor de uitbreiding van het accountancytoezicht van de AFM Ik

heb hetgeen zojuist besproken hierin verwerkt

De iaatste passage over aan welke knoppen kan worden gedraaid kan eventueel nog \«orden geschrapt biedt weinig meerwaarde

Reden waarom ik de laatste passage zou laten staan is om aan de AFM kenbaar te maken dat het voorstel afgewogen is De scope

van de monitoring had bijvoorbeeld nog uitgebreider gekund en je had de monitoring ook bij een externe partij kunnen beleggen Hier

hebben wij niet voorgekozen

Groet

110 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM ME 1 |@minFm nl

Verzonden maandag 27jiili 2020 15 50

Aan |o 2 fi^i0 2e~] HDFEZ EO ji0 2e|@minfm iil

10 2 e|^ 10 2 6 ^IfM IBI 10 2 6

] 10 2 e | Bm^Q F T
10 2 6 |3 2 6|io 2 6[ FMME ^ 10 2 6 |@^infin nl

Onderwerp RE Eerste uitwerking evaluatie Cta

10 2 6 7|0 2f |i0 2 6| FM ME 1 |@minfin nl ^ e

10 2 6 | FM IBI ^ 10 21

FM ME

@minfin nl
_

@minfin nl

@miiiFin nl i0 2 6

@minfm nl

10 2 6 0 2 6 10 2 6

10 2 6 [Jo 2 ^ | 10 2 610 2 6 10 2 6

Ha|i0 2 6

Veel dank voor deze aanzet Met excuus voor de late reactie de focus was even verschoven naar de rest van het proces

hierbij reactie op je voorstel voor de evaluatie

In de bijlage wat suggesties en een vraag Zou je verder nog iets kunnen toelichten wat je onder lean en mean verstaat Wat

verwachten wij dat AFM dan minimaal inzichtelijk maakt

Groet 10 2 6

959871 00163



10 2| 1Q 2 e [ HDFEZ EO jl0 2 e| g minfm nlVan

Verzonden donderdag 16 juli 2020 17 26

j[^ io 2 e | FMyME

@minFin nl
_

S minfin nl

@minfin nl M0 2eL|iP 2 e| ] 10 2 6 [e ^FMdBI

@minFin iil I ^

I0 2 e|

[FM ME | i0 2 ^ g minfm nl

10 2 S 10 2 eAan

10 2 e p 2 e 10 2 e FM IBI 1P 2 e

10 2 6 ^0 2 ^ j 10 2 8 | FM ME

I BEDR O P

10 2 6 jlQ 2 ^10 2 6| FM ME

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 dr@minfm nl

Onderwerp Eerste uitwerking evaluatie Cta

10 2 6 10 2 6

Beste collega s

Zie bijgaand een eerste uitwerking van de evaluatie van de middelen Cta Hoor graag of jullie nog aanvullingen hebben Planning is

om dit volgende week met de AFM te delen

Groet

|l0 2 e|

Evaluatie middelen Cta

De AFM heeft het aanbod gedaan om na verloop van een periode [twee jaar halverwege het kostenkader het nieuwe toezicht te

evalueren mede in het licht van mogelijke intensiveringen FIN acht het wenselijk om de komende jaren periodiek te evalueren [te
checken of de financiele ruimte die aan het kostenkader is toegevoegd voorCta adequaat is De evaluatie zou [minimaal moeten

zien op de volgende onderdelen

Beschikt de AFM over voldoende financiele ruimte om het toezicht uit te voeren

Ligt de AFM op schema m b t het ingroeipad en

Is de volledige financiele ruimte nodig

De evaluatie wordt uitgevoerd door het bestuur van de AFM en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT De resultaten van de

evaluatie worden in de Agenda en begroting opgenomen De [uitkomsten van de evaluatie worden besproken met FIN in het

begrotings en najaarsoverleg

Waarom is een evaluatie check wenselijk

Flet tempo van het ingroeipad is mede afhankelijk van het vermogen van de AFM om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken

en in te kunnen werken het maken van overdrachtsafspraken met de NBA en SRA en de ontwikkeling van de toezichtsmethodiek voor

de niet oob sector

Er zijn meerdere aannames gemaakt m b t het toezicht en de opvolging daarvan door [niet oob kantoren en

De impact van nog te volgen besluitvorming is onbekend

Doel van de evaluatie

Met de evaluatie laten we zien dat wij [AFM en RN scherp kijken naar de extra middelen voor Cta en in hoeverre deze echt nodig
zijn

Dit moet comfort geven aan de sector en de Kamer dat er doelmatig wordt omgegaan met het geld van de sector en dat wij oog

hebben en houden voor de betaalbaarheid van het toezicht

Daarnaast kan uit de evaluatie volgen dat de AFM te weinig middelen heeft ontvangen voor het adequaat uitvoeren van het toezicht

[bijv omdat de Kamer extra eisen heeft gesteld aan het toezicht In die gevallen kan uit de evaluatie volgen dat er meer middelen

nodig zijn voor het toezicht Dit moet comfort geven aan de AFM dat zij niet wordt opgezadeld met toezicht [hoge verwachtingen die

zij niet kan waarmaken

Knoppen waar wij aan kunnen draaien m b t de evaluatie [dikgedrukt miin voorkeur

Grondigheid van de evaluatie [Lean and mean vs zeer uitgebreid

Uitvoering evaluatie [bestuur AFM vs externe partij

Frequentie [jaarlijks tweejaarlijks en
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Bespreking resultaten evaluatie separaat overleg of bij behandeling begroting AFM
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10 2 6 U|l^ FM [1 10 2 6 |@minfin nl1 [| 10 2 6 Jl FM IBI ll 10 2 6 |@minfin nn
10 2 6 10 2 6 I fm ME H io 2 e ^^MWn nl]
10 2 6^0 2 41 I 1rro s eiDJZ MT

Wed 7 29 2020 12 07 03 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE overleg met NBA en SRA

MAIL RECEIVED Wed 7 29 2020 12 07 04 PM

Eens goed dat ze nu actief het gesprek aangaan

11 1

11 1

Verder hebben wij vorige keer aangeboden om ook af en toe aan te schuiven en werd telefonisch door NBA en SRA ook

benadrukt dat ze het erg waarderen als wij erbij zijn Ik denk dat het nuttig is als wij bij een van de gesprekken over de

overdracht aanwezig zijn en ook bij het gesprek over de kosten in principe als toehoorder Misschien goed om voor te stellen

aan de AFM

Gelet op zijn opmerking over het samen optrekken we kunnen onderschrijven dat we gezamenlijk optrekken maar wel goed
om te signaleren dat dit niet betekent dat we volledig achter de bedragen staan Dan is dit misschien toch het moment om

alvast aan te geven dat we tot op heden nog wel vragen hebben bij de iiitlegbaarheid van de intensiteit van het toezicht voor de

n oob zeker gelet op de relatief hoge kosten En dat we daar ook de reactie vanuit de sector erg relevant vinden

bulten verzoek

buiten verzoek

10 2 6 bulten verzoek

buiten verzoek

Wil je hier nog een mail op sturen dan kan ik een concept maken ofwilde j e hem vanmiddag belien

Groet 10 2 6

Van

Verzonden woensdag 29 juli 2020 11 42

Aan

10 2 e i0 2 e| FM

10 2 6 10 2 6 10 2 6 I van FM ME

J0 2 ^ ] 10 2 6 I FM ME

FW overleg met KBA en SRA

10 2 6 FM IBI

CC 10 2 6

Dit klinkt goed

|Ta^

|@afm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden wo^sdag 29 juli 2020 11 40

10^ FM 10 2 6 @minfin nl10 2 6Aan

Onderwerp RE overleg met NBA en SRA

Beste |l0 2 e|

Dank voor je bericht we begrijpen je punt goed Ik heb gisteren iiitgebreid gesproken met
eerdere overleg geevalueerd en samen vervolgstappenbepaald

het10 2 6 10 2 6 10 2 6en

Over het proces

We hebben nagedacht hoe we dit proces meer kunnen structureren en op korte termijn vaart kunnen maken We gaan in

augustus verschillende overleggen plannen met SRA en NBA over het proces van overdracht We hebben hiertoe gisteren een

email aan NBA en SRA verstuurd zie bijlage Ik zal zelf ook bij op z’n minst 1 van die gesprekken aanwezig zijn
982651 00164



Over het kostenkader

We zijn het eens dat het goed is dat de APM het kostenkader in elk geval op hoofdlijnen onderbouwd en toelicht aan de

sector Meestal doen we dat via het adviserend panel maar in dit geval is een aparte toelichting logisch Het klopt dat het ons

belangrijk lijkt dat we eerst op hoofdlijnen met FIN tot overeenstemming komen voordat we naar de branche organisaties
gaan Ik denk dat we dat punt wel bereikt hebben in ons laatste overleg dus we vinden het prima om ook hierover op korte

termijn in gesprek te gaan met SRA en NBA Ook dat willen we in de eerste weken van aiigustus doen zie email Ondanks

dat wij vinden dat het een goed onderbouwd en spaarzame uitbreiding is kan ik me voorstellen dat de brancheoiganisaties dit

anders zien Het lijkt me wel van belang dat FIN en AFM hierin samen optrekken

Ik heb een bee^e een hink stap sprong vakantie waarbij dit de stap is Ik ben vandaag aan het werk en ben vanaf morgen

weer 2 weken vrij Als Je wilt kunnen we vanmiddag bellen Anders ben rk 14 augustus weer in de lucht en natuurlijk eerder

als het van groot belang is

Hartelijke groet 10 2 e

From ]l0 2 e| FM [
Sent woensdag juli 22 2020 11 45

10 2 e 10 2 e @minFin nI1

@afm nlTo 10 10 2 e 10 2 6

Subject overleg met NBA en SRA

Beste 110 2 61

Een bericht voor na je vakantie

Zoals je weet hadden we maandaq overleq met MBA SRA en AFM Vanuit jullie waren daarh0 2 e|[i s j 10 2 e

|i0 2 €| bij aanwezig

enl 10 2 6 ^ 6

11 1

NBA en SRA lieten duidelijk horen dat ze mee willen worden genomen in het proces van de overdracht van taken niet in de laatste

plaats omdat zij ook aan hun zijde zullen moeten gaan afbouwen ook qua personeel Ze vroegen om samen na te denken over de

overdracht Tijdens het overleg raakten ze niet overtuigd van de intenties van AFM om hierin gezamenlijk op te trekken Het beeld

was dat de AFM eerst zelf veel wil uitdenken en uitwerken en pas daarna het gesprek aan wil gaan Vanuit jullie kant werd gezegd dat

eerst het plan van aanpak gereed moet zijn alvorens er iets kan worden gedeeld of besproken Aanvankelijk werd daarbij telkens de

maand September genoemd als eerste moment dat de AFM in gesprek wilde Ik vind dat laat Het is m i belangrijk dat de betrokken

stakeholders goed en tijdig worden meegenomen Dat is ook voor het draagviak belangrijk |10 2 6| heeft uiteindelijk in het overleg
toegezegd volgende week contact met de partijen op te nemen tav het verdere proces

Verder is het gebruikelijk dat de AFM het kostenkader met de sector bespreekt en onderbouwt in ieder geval de orde grootte

Tijdens het gesprek bleek dat NBAen SRA nog geen beeld hadden van de te verwachten kostenstijging bij de AFM Wij zijn daar

natuurlijk ook nog met jullie over in gesprek dus wellicht dat jullie daar op hebben gewacht Ik zou graag met jou bespreken wat

jullie beeld is van het proces daarbij Als we de Kamer gaan informeren over het nieuwe kostenkader dan moet dat voor de sector

uiteraard geen verrassing zijn

Kortom ik denk dat het van belang is dat jullie vanuit AFM op korte termijn het gesprek aangaan op deze beide punten het proces

van de overdracht en de verwachtte kostenstijging En ik denk dat het behuipzaam kan zijn als jij daar zelf een actieve rol in neemt

Wellicht handig om hierover komende week als jij weer aan het werk bent als ik het me goed herinner even te bellen

Groeten

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan deafeenderte melden

en het bericht te verarijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal
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Question UK France

1 Is the regulator
where it concerns their

oversight of audit firms

based on the Audit

Directive Regula tio n

oversight} fullyfunded

by audit firms via levies

or other contributions

or do they receive a

government

contribution

The FRC does not receive a Government contribution

All our work is funded by market participants as shown

in the attached summary This summary explains the

current funding arrangements which will be reformed

by Government as the FRC transitions to the new

Audit Governance and Reporting Council ARGA

ARGA will continue to be funded by market

participants

Yes the FISC is fully funded by contributions from

auditors audit firms

The funding arrangements of the FISC are set out

under Art L821 5 and Art L821 6 1 of the French

Commercial Code

The fisc s revenues are based on the payment by the

auditors of a proportional contribution based on the

fees invoiced during the previous year to the entities

they have audited

It shall be noted that there is an additional contribution for

entities that are considered to be PIEs

• If government

contributions for their

audit oversight are

provided what is the

ratio between levies and

government

contribution

2 What is the average

range of the ratio

between the annual

levies paid by audit firms

on the one hand and

their revenues from

statutory audits

The FRC does not levy audit firms directly As noted in

the attached summary of the current funding

arrangements the FRC raises all the costs of audit

regulation {monitoring audit quality oversight of the

professional bodies supervision of the largest audit

firms and enforcement costs from the professional

bodies

The funding of the FISC is comprised in a range which is set by
Law between 0 5 and 0 7 of the fees invoiced to audited

entities with an extra 0 2 to 0 3 of the fees invoiced for

PIE audits

The current rates set by decree are both at the minimal level

decree No 2017 1855 December 30th 2017

Non PIEs 0 5 {the ratio between the annual levies

paid by audit firms and fees invoiced during the

previous year is 0 5

PIEs 0 7 {0 5 0 2 on top of the 0 5

mentioned above the additional contribution rate for

entities that are considered to be PIEs is 0 2 of the

• If possible could you

provide a distinction

between PIE and non

PIE audit firms

The professional bodies raise the costs of their

contributions to the FRC from their member firms The

member firms are required to pay those contributions

as a component of their membership fees and licence

to operate as auditors Their membership fees are

958225 00165



fees invoiced during the previous yearbased on their size in terms of revenue and the

number of audit partners Forthe larger audit firms

the professional bodies recover the costs of the FRC

supervisory and enforcement activities in relation to

each individual firm

An additional funding is due to the CNCCas professional body

Please note however that the budget for non PIE supervision

is fully supported by the H3C since the funding for the tasks

delegated to the CNCC is provided by the H3CAs background I attach the FRC publication Key Facts

and Trends which shows the audit firm revenues

page 40 You will see that FRC funding is relatively

small in relation to fee income

Aanvulling vanuit de AFM

Kosten FRC Audit Assurance 13m professional

oversight 3 1m Enforcement 3 3m TOTAAL voor

toezicht audit 19 4mln

Audit fees total 2 680 min

percentage kosten 0 7 t o v omzet hierbij most

worden opgemerkt dat de kosten voor toezicht op

nOOB audits door de RSBs niet zijn meegenomen en

dat de kosten voor FRC Enforcement wel zijn

meegenomen

N A3 Do auditfirms pay a

separate levy costfor

inspection of theirfirm

No

• Ifso what Is the

separate levy cost per

inspection 7

• If so what is the ratio

between the separate

levies costs and the

collective turnoverfrom

statutory audits

958225 00165



iB
4 Could you provide us

with links to the

budgets annual

accounts

2019 Operating revenues 15 5M€

2019 Operating costs 17M€

Page 148 of the 2019 Annual Report

http h3c org textes Rapport 20annuel 202Q19 pdf

FRC Current

funding arrangemer

The CNCC budget and annual account are not public
Key Facts and Tren

ds 2019 pdf

958225 00165



||10 2 6|[^^^10 2 6| e | ^M IBI H 10 2 e^@minfin nl] 1 10 2|10 ^ HDFEZ E0 P^@minfin nl1
10 2 e |@minfinl^] r 10 2 e [If 2j6f| 10^ e | FM ME [1 10 2 e I@min1in nl1 I 10 2 e| lO^Z e I

ll||j1Q 2 e| FM ME [1 10 2 e |@minfin nl1 I0 2 e | |10 2 e| | 10 2 e~^

^FM ME

To

FM ME D
FM IBDlf 10 2 e I@minfin nl1

BEDR O^H iQ 2 e |@minfin nl]

From

Sent Thur 7 30 2020 2 51 22 PM

Importance

Subject FW Beantwoording informatie over toezichtkosten

MAIL_RECEIVED Thur 7 30 2020 2 51 25 PM

Overzicht antwoorden funding toezicht Audit buitenland docx

10 2 e[l0 24 10 2 e

Normal

En hierbij de beantwoording van 3 van de vragen over de vergelijkbaarbeid

10 2 10 2 SVan

Verzonden donderdag 30 juli 2020 12 25

Aan ]l0 2 e| FM10 2 e

10 2 e [l^ ] 10 2 61 FM ME | 10 2 e | ^^l0 2 e| FM ME10 2 e 10 2 «| I0 2 e fio^FM MECC

10 10 2 e 10 2 e 10 2 8 10 2 6 ■ 10 2 8 10 2 8

Onderwerp Beantwoording informatie over toezichtkosten

Beste

Bijgaand ontvang je een deel antwoord op verzoek 3 van je mail aan d d 14 juli10 2 8

Het verzoek was 3 Internationale vergelijking van toezichtkosten voor accountantsorganisaties bij voorkeur als van omzet

uit wettelijke controles

In de bijlage vind je informatie die we van de Franse en Engelse toezichthouder hebben ontvangen We hebben deze vragen

ook gesteld aan de Duitse en Belgische toezichthouder Het is nu nog niet bekend of en wanneer we eventueel informatie van

hen gaan ontvangen We hebben besloten om bijgaande informatie alvast met jullie te delen

We horen graag of deze informatie voldoet aan de behoefte om nadere toelichting voor dit specifieke punt

Metvriendelijke groet

I 1Q| 10 2 8 I
Hoofd Head of division

Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving

Oveirsight Audit and Reporting Quality

AFM

Telefbon 020 1 10 2 e

Fax 020 1 10 2 6 I
E mail

Mobiel 06 1 10 2 6 |

1@afm nl10 2 6

AutoriteitFinanciele Markten

Bezoekadres Vijzelgracht 50 Amsterdam

Postadres Postbus 1 1723 1001 GS Amsterdam

Telefbon 020 797 20 00 www alm nl

De AFM maakt zich steii vooreerlijke en fransparanfe ffnanc e e markten

Als onaflianketijke gedragstoezichthouder diagen wij bij aan duurzaam financieet welzijn in Nederland
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This e mail and any attachments may contain confidential and privileged infonnation If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal
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10 2 ^10 2|1Q 2 e| HDFEZ E0 il^@minfin nl1 |1Q 2 e| e | FM IBI [1 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 6 |1^e^ 10 2 6 |
FM ME [| 10 2 e I@minfin nl1 I 10 2 e | |l0 2~e| | 10 2 e |HBEDR 0 [^
From

Sent

Importance
Subject RE concept antwoorden toezichtskosten accountants

MAIL RECEIVED Thur 7 30 20204 54 37 PM

To

j@minfin nl]10 2 e

I 10 2 e ^^0 2 41 I 10 2 6 IliOX^fFM ME
Thur 7 30 2020 4 54 36 PM

Normal

Dank voor jullie snelle bilk Dat was ook mijn beeld Ik laat dat weten en dan volgen de definitieve antwoorden nog

Van i0 2 ^0 |l0 2 e| {HDFEZ EO

Verzonden donderdag 30 juli 2020 16 19

Aan |l0 2 e| |i^jl0 2 e| e | FM IBI 10 2 e fjlO ^
I 10 2 e | |10 2 ^ | 10 2 e | BEDR O P

Onderwerp RE concept antwoorden toezichtskosten accountants

10 2 e |ji^ FM ME 10 2 e 10 2 e | FM ME

Hoi 10 2 e

Volgens mij is de mate van diepgang goed

Groet

10 2 e

Van |l0 2 e| jl^ |l0 2 e| e^ FM IBI 10 2 e 5 minfin nl

Verzonden donderdag 30 juli 2020 15 59

Aan
^

10 2 e hm 2 »TM ME i 10 2 e| aminfin nl nD 2 e 10 2 e |] [FM ME]

|l0 2 e| HDFEZ EO ^10 2 gj@minfin nl I 10 2 6 1 110 2 ^ | 10 2 e | BEDR O P

10 2 €j 10 2 9 | FM IBI ^ 10 2 e

Onderwerp RE concept antwoorden toezichtskosten accountants

^minfin nl 0 2 ^10 2 S 10 2 6 10 2 6

10 2 e @minfin nl

@minfin nlCC

Ha 10 2 6

Mate van diepgang lijkt me prima Aanpassing percentages voor 2021 is zoals we eerder hebben besproken wel een lastige
zaak Denk dat het goed is als

opnemen met de financiele kant van AFM

en ik dit ook met bespreken als hij terug is en dan snel daama contact10 2 6

Groeten

10 2 6

10 2 6 1^0^ 10 2 6 |o 2 e | FM ME | 10 2 6 |@minfin nlVan

Verzonden donderdag 30 juli 2020 14 48

Aan | FM IBI | 10 2 «i | Sminfin nl 10 2 e 10 2 e | fm ME 10 2 e

HDFEZ EO jlO 2 ^@minfin nl | 10 2 e | |10 2 ^ | 10 2 e | BEDR O P ^
Onderwerp FW concept antwoorden toezichtskosten accountants

Urgentie Hoog

^minfin nl 0 2 ^0 ^10i^
10 2 6 @minfin nl

Ha

Even een mail alleen naar de aanwezigen

Zoals ik aankondigde dinsdag had ik metj 10 2 6 jafgesproken dat hij een concept van hun antwoorden toe zou sturen zodat ik even

kon checken of dat de mate van diepgang was waar we naar op zoek waren We hoeven nu dus niet te kijken of dit al onze vragen

beantwoord

Zouden jullie ook een bilk willen werpen of dit voldoende diepgang heeft om de vragen te beantwoorden Het liefst zou ik eind van de

dag reageren dan kan ik dan ook echt afsiuiten voor mijn vakantie Kunnen jullie laten weten als het niet lukt om er voor die tijd naar te

kiiken

959843 00167



Graag ook even kritisch jullie blik op de vraag over percentages want dat antwoord kon ik iig niet helemaal volgen Ze lijken te zeggen

dat we een terecht constatering doen maar geven volgens mij niet echt antwoord op de vraag of het nu voor volgens jaar goed geregeld

is Ik vermoed dus dat het overleg waar we het dinsdag over hadden tussen IBI FEZ en AFM P C alsnog wel nuttig kan is

Ik hoor graag van jullie

Groet 10 2 6

10 2 e 10 2 6 ^afm NLVan

Verzonden donderdag 30 juli 2020 11 46

Aan

Onderwerp concept antwoorden toezichtskosten accountants

Urgentie Floog

10 2 e ]jl0 2 6FM ME | 10 2 6 | aminfin nl10 2 6

10 2 6Hoi

Zoals afgelopen vrijdag afgesproken hierbij een concept versie van onze beantwoording

Als jij aangeeft waar deze nog niet voldoende inzicht geeft kunnen we nog aanvullingen doen voor we de definitieve versie sturen

Lukt dat nog voor het einde van de week

Groeten

10 2 6

10 2 6^0 2 4 10 2 6 ||io 2 J FM ME] 1 10 2 6 |@minfin nl

Sent donderdag juli 23 2020 21 33

To [l0 2 «| I 10 2 6 I 1^6

From

10 2 6 ^jl0 2 e|10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6^afm NL ^afm nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 P 2 4o 2 6| FM MEH 10 2 e

I 10 2 6 I FM IBiH 10 2 6 |@minfin nl 10 2 6 | |10 2 4 | 10 2 6 | {beDR O P

HDFEZ EO jlO 2 4@minfin nl

Subject FW toezichtskosten accountants

10 2 6 10 2 6@afm nl @afm nl

10 2 6 FM ME 4 10 2 e

10 2 6

aminfin nl 10 2 6 | |i 0 2 4
10 210 2 6|

^minfin nlCc

g minfin nl

Beste AFM ers

In onderstaande mail gaf 10 2 4 aan dat we alle verstrekte informatie op een rij zouden zetten en tav onduidelijke punten nog bij jullie

terug zouden komen Bulten verzoek

Bulten V6rz06k

In bijgevoegd document hebben wij alle vragen gebundeld

Als dit nog tot vragen bij jullie leidt dan hoor ik het graag

Groet 10 2 6

Van I 10 2 6 | |10 2 4 PM j 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden dinsdag 14 juli 2020 13 45

Aan lO j 10 2 6 10 2 e @ afm nl

10 2 6
|0 2 e]FM ME 110 2 6 @minfin nl

|10 2 6| FM ME j 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp toezichtskosten accountants

10 2 610 2 6 10 2 6 FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl 10 2 6 1 2 6
rCC

Beste 10 2 e [

Goed dat we elkaar vorige week maandag hebben gesproken En nogmaals dank voor de aanvullend aangeleverde infonnatie

959843 00167



Het is voor ons belangrijk dat we een goede onderbouwing hebben bij de toezichtkosten voor accountantsoiganisaties Daarom

willen we jullie vragen ofjullie de volgende vergelijkingen kunnen aanleveren

1 Vergelijking van toezichtkosten voor organisaties uit verschillende sectoren bijvoorbeeld banken verzekeraais

beleggingsinstellingen

2 Vergelijking van de toezichtactiviteiten die bij verschillende onder toezicht gestelde instanties worden uitgevoerd en wat dat

betekent voor bekostiging bijvoorbeeld de kosten en uren voor een geschiktheidstoets bij accountantsorganisaties in

vergelijking met toetsen bij bijvoorbeeld banken en verzekeraars en kosten voor eenmalige handelingen Veel verschillen

ziillen daarbij uitlegbaar zijn we zijn in dat geval ook benieuwd naar die toelichting

3 Internationale vergelijking van toezichtkosten voor accountantsorganisaties bij voorkeur als van omzet uit wettelijke
controles

We zetten nu nog alle eerder door jullie verstrekte informatie op een rij voor een totaalbeeld Mochten er nog bepaalde punten

onduidelijk zijn voor ons dat laten we jullie dat z s m weten Daamaast ontvangen we ook graag een verdere onderbouwing
van de veranderingen in de kosten als gevolg van

vliegurencriterium

en de invoering van hetBuiten verzoek

Verder hebben we toegezegd jullie een procesvoorstel te sturen voor deze zomer Die is hieronder opgenomen Aangezien de

eerste gesprekken staan geagendeerd voor het einde van deze week kijk ik uit naar je spoedige reactie Alvast bedankt

Groeten

10 2 e

Procesvoorstel

Actie Verwachte datumOpmerkingen
Afstemmen AFM en FIN over 13 24 juli

benodigde onderbouwing bij de

in het kostenkader op te nemen

bedragen

Onder meer vergelijkbaarheid van

toezichtkosten en Buiten verzoek

1

Buiten verzoek

B|ulten verzo4fen nadere duiding
evaluatiemoment

Gesprek over de overdracht en het

proces voor het kostenkader

Actiepunt SRA NBA analyse van

eigen kosten voor en na overdracht

Gesprek primair over de kosten

toezicht niet OOB draagvlak onder

leden en de kostendaling aan hun

kant

2 Plenair overleg met NBA SRA 16 17 j uli
AFM enFIN

3 2 bilaterale overleggen tussen 20 — 24 juli
FIN SRA enFlN NBA

4 Interne afstemming FIN over 27 — 31 juli
concept passage brief

kostenkader en onderbouwing
5 Afstemmen passage brief 3—6 augustus

kostenkader met AFM

6 Gesprek Flanzo Joost

7 Na akkoord AFMvoorstel

voorleggen aan kwartiermakers

8 Brief kostenkader AFM bij FIN 17 augustus
de lijn in

9 Brief kostenkader AFM naar 24 augustus

6 7 augustus
10 — 14 augustus

TK

nif hprirhf kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melripn
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en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for yon If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eledronic transmission of messages

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal
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lFM ME H 10 2 6 I@minfin nl1
io 2 e |i^ 2 ^i0 2 e| FM ME]| io 2 e |@minfln nil | 10 2 e |i^ej io 2 e |HFM ME H io 2 e I@minfin nl1

I 1Q 2 e |o 2 ^10 2 e| FM ME ^ 10 2 e |@rninfin nil |l0 2 er[i^ I ftFM IBI]|1 l0 2 e 1@minfin nl1 | l0 2 e |niO 2 e| | 10 2 e |
BEDR O P^il iQ 2 e |@minfin nl] ll ia2 ^1^0 24 | FM IBI [1 i0 2 e |@minfin nl1 | lQ 2 e I0 2 e |
FM ME [| l0 2 e l@minfin nl] | I0 2 e 2 e| lo 2 e | FM IBI ^ 1072 9 |@minfin nl]
From | 10 2 6 FM

Sent Fri 7 31 2020 9 31 52 AM

Importance

Subject RE Eerste uitwerking evaluatie Cta

MAIL RECEIVED Fri 7 31 2020 9 31 54 AM

10 2 6 ^^0 2 6To 10 2 6

Cc

Normal

Oke akkoord

Groeten

|ia^

FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden donderdas 30 juli 2020 22 13

Aan io 2 6| FM

jo 2 ^ 10 2 61 fm ME

^\ FM ME

10 2 6

jg^d 10 2 610 2 6 10 2 6 FM MECC

10 2 6 10 2 6

^FM IBI Jo 2 ^FM tBI 10 2 6 [10 2 6 d 10 2 6 I BEDR O P10 2 6
^

10 2 6 10 2 6

d 1P 2 e I FM ME ^ 10 2 e |0 2 6| 10 2 6 | FM IBI

i RE Eerste uitwerking evaluatie Cta

10 2 6 10 2 6

Hierbij mijn ^liet met de rest afgestemde siiggestie om dat nog explicieter te maken De aamiames stonden als wel genoemd
als aanleiding van de monitoring Volgens mij moeten we dat inderdaad niet al teveel widen inviillen ik heb nu in de voetnoot

een aantal voorbeelden opgenomen

Je zou nog kimnen overwegen om in de opsomming 00k nog de draagkracht van de sector mee te nemen als vierde punt

Groet 10 2 6

d~ P ^ ^| FM 1 g |@minfin nlVan 10 2 6

Verzonden donderdag 30 juli 2020 17 11

Aan I van FM ME | iP 2 e [@minFin nl

10 2 6 Li|0 2 H]i0 2 e| FM ME

@minFin nl

10 2 6 |@minfin n1 1Q 2 e [10 2 6

10 2 6 [@minfm nl

Onderwerp RE Eerste uitwerking evaluatie Cta

10 2 6 10 2 6

10 2 6 i[oT^d I FM ME

iP 2 e[ FM ME i i0 2 e |@minfin nl nTo 2 e [Jl0 2 e[ 10 2 6

d iQ 2 e [ BEDR O P

10 2 6 @minFm nlCC

10 2 6 2 e FVMBI

@minfin nl l i0 2 6 ^ ^^ FMIBI

10 2 6

10 2 6

Hoi

Dank voor het voorstel Ik mis hierin nog wat punten die wij dan willen monitoren bijvoorbeeld of de aannames kloppen die zij nu

hebben t b v het toezicht Moeten ze inderdaad X keer iangs Duurteen controle Y uur Dat soort dingen Moeten we daarook niet

wat over zeggen zonder dat voiledig in te vuilen uiteraard

] FMME 10 2 e @minFin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden woensdag 29 juli 2020 10 58

Aan 10 2 6 1o 2 6| FM [ 10 2 6 [@minFin nl

jo 2 ^] 10 2 ^ fmme d
@niinFin nl

@minFm nl [ 10 2 6 [

i^^^3^d I FMME
ip 2 6 |@minfin nl iP 2 e

^

io 2 e 10 2 6

@minFin nl

@minFin nlCC 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 [J 10 2 6 [ FM ME

10 2^ BEDR O P

FMTBI6

10 2 6 10 2 6

Onderwerp FW Eei^te uitwerking evaluatie Cta
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Ha 10 24

Zoals gisteren aangekondigd heeft ^1044 vanuit FEZ een voorstel opgesteld om de ontwikkeling van de toezichtkosten voor de

uitbreiding van het accountancytoezicht te monitoren

Dat voorstel is bijgevoegd Hiermee hebben we invulling gegeven aan de afspraak die jij met
evalueren

maakte om tussentijds te10 2 6

Gisteren hebben we dit in het team besproken We denken dat dit een goede invulling is waarmee we onszelf comfort bieden

als het toch ruim blijkt te zijn en AFM comfort bieden als het door extra wensen van de TK toch te krap blijkt te zijn
zonder het onnodig zwaar te maken

Kan j ij j e vinden in dit voorstel Dan willen we dit nog deze week aan de AFM sturen

Groet 10 2 6

Van

Verzonden dinsdag 28 juli 2020 16 46

Aan

iO 2|io 2 e[ HDFEZ EO ^io 2 e|@minfm nl

FM ME ^ i0 2 e |@Tninbn nl I iQ 2 e i0 2 e | FM ME
@minfin nl io 2 e lo z^d io 2 e FM IBI io 2 e @minfin nl

10 2 6 I BEDR 0 P T
FM ME

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 e| 10 2 6 I FM [BI

10 2 6 l|0 2 ^d 10 2 64@minFm nl l0 2 e | |l0 2 e[
@minfin nl

@minfm nl10 2 6 10 2 6

FM ME

Onderwerp RE Eerste uitwerking evaluatie Cta

@minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hoi alien

Zie bijgaand het voorstel van RN voor de monitoring van de middelen voor de uitbreiding van het accountancytoezicht van de AFM Ik

heb hetgeen zojuist besproken hierin verwerkt

De iaatste passage over aan viielke knoppen kan worden gedraaid kan eventueel nog viforden geschrapt biedt weinig meerwaarde

Reden wiaarom ik de Iaatste passage zou laten staan is om aan de AFM kenbaar te maken dat het voorstel afgewiogen is De scope

van de monitoring had bijvoorbeeld nog uitgebreider gekund en je had de monitoring 00k bij een externe partij kunnen beleggen Hier

hebben wij niet voorgekozen

Groet

|l0 2 e|
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Aanvullende vragen onderbouwing kosten uitbreiding accountancytoezicht

Beantwoording door de AFM in blauw

Vragen uit mail directeur FM 14 7

Het is voor ons belangrijk dat we een goede onderbouwing hebben bij de toezichtkosten voor

accountantsorganisaties Daarom willen we jullie vragen of jullie de volgende vergelijkingen
kunnen aanleveren

Vergelijking van toezichtkosten voor organisaties uit verschillende sectoren bijvoorbeeld
banken verzekeraars beleggingsinstellingen

Vergelijking van de toezichtactiviteiten die bij verschillende onder toezicht gestelde
instanties worden uitgevoerd en wat dat betekent voor bekostiging bijvoorbeeld de kosten

en uren voor een geschiktheidstoets bij accountantsorganisaties in vergelijking met

toetsen bij bijvoorbeeld banken en verzekeraars en kosten voor eenmalige handelingen
Veel verschillen zullen daarbij uitlegbaar zijn we zijn in dat geval ook benieuwd naar die

toelichting
Internationale vergelijking van toezichtkosten voor accountantsorganisaties bij voorkeur

als van omzet uit wettelijke controles

Deze 3 vragen zijn separaat beantwoord

Daarnaast ontvangen we ook graag een verdere onderbouwing van de veranderingen in de kosten

en de invoering van het vliegurencriterium

1

2

3

als gevolg van Buiten verzoek

bulten verzoek
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bulten verzoek

Toelichting AFM

butten verzoek

Daarbij hebben we ook nog enkele additionele vragen

buiten verzoek
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buiten verzoek

bulten verzoek

bulten verzoek
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buiten verzoek

buiten varzoek

buiten verzoek

Aanvullende vrageti n oob toezicht

1 Q AFM verwacht gemiddeld|0^uur te besteden aan elke opvolging van die 15 wettelijke
controles De opvolging bestaat uit de volgende activiteiten onderzoek fl0 2 i|luurl

rapportage jO^uur en communicatie kantooren hooren wederhoor ^ Lur De

inschatting van de tijdbesteding is gebaseerd op ervaringen uit het oob toezicht Kan de

AFM aangeven hoe deze tijdbesteding zich verhoudt tot andere sectoren waarop zij

toezicht houdt

A Het toezicht op accountantsorganisaties is qua aard wezenlijk andens dan andere

toezichtgebieden van de AFM Daarom is deze vergelijking moeilijk te maken Bij het

toezicht op accountantsorganisaties \«orden controledossiers betrokken die qua omvang en

aard anders zijn dan bijvoorbeeld dossiers van een financieel dienstverlener Bovendien is

ersprake van professionele oordeelsvorming en is een beoordeling dus complexer en

veelomvattender van een controledossier Daarbij komt nog dat er sprake is van

gescheiden verantwoordelijkheden waardoor zo\wel met de externe accountant als met de

accountantsorganisaties \wordt gecommuniceerd
Om deze reden is de vergelijking met andere toezichtgebieden niet op een zinnige manier

te maken Wei is het zo dat het anekdotisch duidelijk is dat opvolging bij andere

toezichtgebieden ook zeer arbeidsintensief is en honderden uren per casus kost
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2 Q De AFM rekent ^ffie voor de opstelling van de audit quality indicators Dit is echter een

opdracht die bij de Kvifartiermakers toekomst accountancysector iigt die daar zonder

tiAfijfel ook contact met de AFM over op zulien nemen Weike werkzaamheden zullen door

deze fte worden uitgevoerd Met andere \woorden hoe kan dit iworden onderbouwd

A Deze fte aanvraag betreft niet specifiek het niet OOB toezicht maar gaat over zowei het

OOB als niet OOB toezicht De AFM heeft aangegeven capaciteit nodig te hebben voor het

bijdragen aan het ontwikkeien van en foiiow up geven aan AQI s Dit betreft enerzijds het

in continuTteit bijdragen aan het ontwikkeien van AQI s bijvoorbeeld dooranaiyse van

toezichtinformatie en anaiyse van wat andere toezichthouders verdergaand ontwikkeien

Daarnaast zal de AFM in haar toezicht follow up geven waar AQI s reden geven voor

nadere verdieping bijvoorbeeld waarom de trend niet eenduidig is Dat past immers bij
risico gestuurd toezichthouden waarbij de AQI s een bron vormen

3 Q Heeft de AFM informatie waaruit zou blijken dat de sector de verwachte toezichtkosten

kan dragen
A De huidige heffing van de AFM Iigt ongeveer afhankelijk van de omzet uit wettelijke
controles en een basisbedrag tussen de onder de 1 tot ongeveer 2 van die omzet Met

de verondenstelde toename van de toezichtkosten zal dit percentage met ca 0 5 1

stijgen over een periode van 4 jaar De jaarlijks te verwachten kostenstijging conform

het ingroeipad zal daarbij jaarlijks in de begroting worden opgenomen en worden

opgenomen in de heffingen de stijging zal daarmee naar verwachting geleidelijk

verlopen Wij verwachten dat deze toename goed te dragen is Natuurlijk zal de sector niet

blij zijn met een toename van kosten Zie ook vraag 10

4 Q Hoe groot is en wordt het aandeel van de toezichtkosten in de omzet van wettelijke
controles van accountantsorganisaties in het niet oobsegment Indien daarover informatie

beschikbaar is hoe verhoudt dit aandeel zich tot de situatie in andere landen

A Zie hiervoor het kostenoverzicht dathP M 10| lQ 2 e | eerder als antwoord op de

vragen 1 en 2 van |l0 2 e| 2 6 | heeft toegestuurd
5 Q Verwacht de AFM dat zowei zij als de NBA en de SRA het stelsel van

kwaliteitsbeheersing van een accountantsorganisatie gaan beoordelen En kan de AFM

garanderen dat er geen overlap ontstaat

A De AFM gaat niet over weike activiteiten NBA en SRA uitvoeren en weike zij in de

toekomst uitvoeren Het Iigt echter voor de hand om activiteiten niet dubbel uit te voeren

ook omdat accountantsorganisaties niet voor dubbele activiteiten zullen willen betalen

Daarom lijkt het logisch dat NBAen SRA naast hun toezichtactiviteiten op de

dienstverlening waaronder vrijwillige controles geen activiteiten ontplooien op het gebied
waar de AFM toezicht op houdt wettelijke controles Initiatieven voor

kwaliteitsverbetering zouden wel bij NBA en SRA passen in de toekomstige situatie

Nee de AFM kan niet garanderen dat er geen overlap ontstaat Wij zullen ook in overleg
treden met NBA en SRA om eventuele overlap te voorkomen Tot slot merkt de AFM op dat

het stelsel van kwaliteitsverbetering voor wettelijke controles en vrijwillige controles qua

regelgevend kader verschilt In het OOB segment is in de afgelopen 12 jaar deze situatie

vergelijkbaar de AFM onderzoekt het stelsel en de NBA onderzoekt het stelsel elk vanuit

hun mandaaten naleving van de betreffende regelgeving Hierbij speelt ook mee datde

werking van het stelsel samenhangt met de onderzochte controles en dat elke partij dat

onderzoekt aan de hand van controles in hun eigen mandaat

6 Q Kan de AFM een onderbouwing geven van de verwachte stijging van het aantal fte s dat

voor toezichtondersteuning nodig is

A Zie tabel hieronder

Onderwerp ft Toelichting
e

Handhavingseenhei De HE en JZ ondersteunen de handhaving door KAV

Wij gaan u t van extr3i§^andhavingsdossiers per jaar

waarvaftP ^lFhet bezwaar en beroep

Op basis van de ervaring met handhavingstrajecten is

hiervootMjfte nodig

0 2

d

JZ
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Dataverzameling en

analyse en

Informatisering

Er komen ongeveertl0 2 cjn OOB organisaties onder direct

toezicht van de AFM Om hier efficient toezicht op te

houden is intensiever gebruik van data en data analyse tbv

risico analyse noodzakelijk
Er is nu nog een beperkte data infrastructuur voor KAV

omdat er op een beperkt aantal organisaties direct toezicht

gehouden \«ordt Daarom voorzien wij ook dat

Informatisering nieu\«e applicaties moet ontwikkelen om dit

te ondersteunen

0 2 d

Er zal over een periode vatl^^^ar een uitbreiding met

ongeveelt3 2 fte gerealiseerd moeten worden Om dit te

ondersteunen is tenminste 1 wervingsadviseur extra nodig
Verder moeten de nieuwe medeviferkers trainingen volgen
en inhoudelijk on tejob ontwikkeld worden

HR en werving 2

Totaal

7 Q AFM geeftaan dat indien ereen vliegurencriterium wordt ingevoerd waarbij

accountantsorganisatie ten minste 10 wettelijke controles dient te verrichten zou het

aantal niet OOB accountantsorganisaties met circa 100 afnemen Toepassing van het

vliegurencriterium zal de benodigde extra capaciteit van de AFM reduceren met cdl ^fte
zijnde €900 000 Kunnenjullie verder onderbouwen hoe een afname van ca 100 kantoren

leidt tot en reductie van de benodigde capaciteit met caK 2file Leidt dit ook tot een

afname van de efficiencyslag die te behalen is

A Antwoord een reductie met 100 accountantsorganisaties van de ca llM^niet OOB
accountantsorganisaties betekentca 1 3 minder toezichtonderzoeken wat in

voorbereiding en onderzoek een reductie van ca jlO^ dfte betekent Daarnaast is er ook

beperkt] minder opvolging en handhaving nodig ca 10 2 |fte] Dit is minder dan

proportioneel omdat het kleinere organisaties betreft die een minder grote inspanning

vergen dan bijvoorbeeld de middelgrote n OOB accountantsorganisaties Het lijkt logisch
dat bij een kleiner aantal accountantsorganisaties er ook minder efficiencyvoordelen te

behalen zijn Het is echtergezien de vele variabelen en onzekerheden niet goed mogelijk
om hier een reele inschatting van te maken

8 Q Moet er rekening worden gehouden met aanvullende indirecte toezichtskosten die

accountantsorganisaties moeten maken om aan toezichtinspanningen te voldoen

rapportageverplichtingen etc

A Theoretisch zou dit beperkt het geval moeten zijn omdat de accountantsorganisaties
reeds aan de wet dienen te voldoen De inschatting van de AFM is echter dat vele

organisaties nog onvoldoende aan de wet voldoen Deze zullen dus een mogelijk stevige

inspanning moeten verrichten om te gaan voldoen

Wij verwachten een toename van bijvoorbeeld informatie uitvragen omdat deze nodig zijn
om de data voor de risicoanalyse te voeden Deze risicoanalyse draagt vervolgens bij aan

de efficiencyslagen die wij ambieren

Wij schatten in dat de extra inspanning om aan de wet te gaan voldoen groter zal zijn dan

de extra indirecte kosten als gevolg van bijvoorbeeld rapportageverplichtingen

Vragen tav het neerslaan van de kosten

9 Q In de onderbouwing worden de extra toezichtkosten omgeslagen over de onder toezicht

staande kantoren obv aantal wettelijke controles Dit lijkt alleen het geval als het

percentage uit het besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in de toekomst opnieuw
verandert In de huidige situatie lijkt slechts na de op handen zijnde aanpassing 12 6

van de kostenstijging bij de kantoren neer te slaan Voorziet AFM een nieuwe wijziging in

de percentages Kunnen jullie de kostenstijging irt hoe deze neerslaat in de bekostiging
nader toelichten

A het is juist dat bij een kostenstijging een aanpassing nodig is van de procentuele
aandelen In het aandeel voor 2021 van 12 6 onlangs geconsulteerd is onderhavige

verhoging niet meegenomen Een toename van de toezichtkosten op de

accountantsorganisaties is direct te relateren naar het procentuele aandeel voor deze

sector Bij een ingroeipad dus een geleidelijke jaarlijkse kostenstijging is er helaas geen

958794 00169



andere opiossing dan het jaarlijks aanpassen van de procentuele aandelen Hiermee wordt

voorkomen dat kosten \worden toegerekend aan andere sectoren

10 Q Kunnen de voorziene wfijzigingen binnen de bekostiging van de accountancysector
naar behoren worden doorberekend op basis van het Besluit bekostiging financieel toezicht

2019 [maatstaven staffels en de gewijzigde percentages voor 2020 zoals die recent

geconsulteerd zijn
A in principe kunnen alle extra toezichtkosten voor de accountancysector worden

doorberekend naar deze sector aangezien het een aparte heffingscategorie betreft In

eerste instantie gebeurt dit door het vaststellen van de procentuele aandelen zie ook

vraag 9 wat dus betekent dat bij een stijging van de toezichtkosten voor deze sector ook

het procentuele aandeel moet worden aangepast Daarnaast is het binnen de regeling

mogelijk de hoogte van de heffing voor een kantoor aan te passen doorte varieren met

het basisbedrag en de tarieven binnen de staffels voorzowel OOB

accountantsorganisaties en niet OOB accountantsorganisaties
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Overdrachtsdocumerit Kostenkader uitbreiding accountancytoezicht

Actielijst

Draagvlak
AFM gaat in gesprek met NBA en SRA over het proces van de overdracht van taken

AFM gaat in gesprek met NBA en SRA over de verwachtte kostenstijging
FIN zal op MT niveau bij enkeie van deze gesprekken aanschuiven

Bekostiging
FIN IBI FEZ leggen contact met P C hoe ze dit nu voor2021 e v qua percentages zien

AFM moet intern KAV SBI en P C in gesprek over de consequenties van de

kostenstijging voor de percentages voor 2022 e v

o Wijzigen van percentage voor 2021 is nagenoeg onmogelijk is al geconsulteerd moet

wel nog naar MR onduidelijk is of AFM nog wel een wijziging voor 2021 voorziet zie

reactie op vragenlijst 23 7 die binnenkort komt

Onderbouwing nieuwe toezichtstaken

Op 23 7 is een iijst met aanvuilende vragen gestuurd die op 31 7 is beantwoord

FIN alien beoordeeld de reactie tav de vergelijkingen verstuurd door l0 2 e| en tzt de

andere antwoorden

FIN ME verwerkt de antwoorden in het document tav de onderbouwing
FIN ME met input van alien stelt eventuele vervolgvragen vervolgvragen nav

vergelijkingen zijn
o Gelet op het grote verschil in hoogte van toezicht kosten met andere sectoren en de

fors zwaardere tijdsbesteding van AFM controle tov de SRA NBA controle

■ kan AFM de noodzaak onderbouwen van de mate van intensiteit van de controle bij
n oob zeker de kleinste

■ is nog een risicoafweging mogelijk bij de opvolging van tekortkomingen om de

kosten voor hand having te beperken
FIN alien weegt oordeel van de sector nav gespreken AFM SRA NBA tav hoogte kosten

FIN alien moet concluderend beoordelen of wij de kosten voor het n oob toezicht

verdedigbaar vinden

bulten verzoek

Evaluatie

FIN FEZ voorstel delen met AFM

Aandachtspunte n

Proces

Draagvlak AFM moet draagvlak organiseren voor proces en kosten

Communicatie

o van belang dat die niet de angst voor de toezichthouder bevorderd niet overmatige

nadruk op handhaving
o duidelijk maken wat kostenkader wel en niet is kan niet lopl worden vertaald

naar heffingen het is geen begroting

Samenloop tussen 1 beleidskeuzes accountancy incl AO doorlopend najaar 2 brief

kostenkader eind augustus 3 consultatie bekostigingsbesluit eind augustus ambtelijk

voorportaal en 4 de reguliere bekostigingscyclus vanaf September Alle externe

communicatie ook vanuit AFM moet in het grotere geheel worden bezien

Belangen SRA NBA AFM lopen uiteen Niet alles hoeft uitgekristalliseerd te zijn om

stappen te zetten itt wat Mg SRA wenst

Onderbouwing
N oob

o grootste zorg is is de relatieve hoogte van kosten tov andere sectoren zit ook in

vragen 23 7 internationaal gezien voldoende uitlegbaar In de vergelijking gaf
zeker accountants vs adviseuns gerelateerd aan omzet een fors verschil
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o intensiteit van de controle zal een discussiepunt zijn heeft SRA al aangegeven

10 2 S 10 2 61 verzoek

Vlieguren duidelijk maken dat het scenario s zijn een scenario is afgesproken is dat ook

hiervoor een concreet bedrag zal worden opgenomenj

Proces

Kostenkader

Om een zorgvuldig begrotingsproces met adequate kostenbeheersing te kunnen waarborgen zijn
er meerjarige afspraken gemaakt met de AFM over de totale kosten die zij jaarlijkse gedurende de

betreffende periode mogen maken

De gesprekken nu betreffen het kostenkader voor 2021 2024 Om jaarlijks het kostenplafond te

kunnen vaststeiien wordt bij het maken van de afspraken onder meer rekening gehouden met

voorziene wijzigingen in het takenpakket van de toezichthouders Bij uitzondering kan het

kostenplafond ook om nieuvi^e redenen aangepast worden bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in het

takenpakket van de toezichthouder of andere omstandigheden die op het moment van het maken

van de afspraken nog niet waren voorzien Er moet dan echter wel sprake zijn van bijzondere

omstandigheden en er is expliciete toestemming van de Minister voor nodig Conform artikel 4 van

de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 Wbft 2019 wordt de Kamer hierover geinformeerd
De SG voert met de AFM gesprekken overde begroting en het kostenkader De AFM is bij het

opstellen van haar toezichtbegroting gebonden aan de hoogte van het plafond dat voIgt uit het

kostenkader Verder publiceert de AFM haar begroting met toelichting op haar website Hierin en in

de openbare activiteitenagenda die zij jaarlijks in februari uitbrengt geeft de AFM per

toezichtthema aan welke activiteiten zij wil uitvoeren

AFM heeft twee keer per jaareen adviserend panel waarin zij de begroting en de agenda

bespreekt en indien aan de orde ook het kostenkader In het adviserend panel zitten

sectorvertegenwoordigers waaronder NBA en SRA FIN is daar als toehoorder bij aanwezig Op 13

februari 2020 hebben de leden van het adviserend panel en de AFM gesproken over het concept
kostenkader AFM 2021 2024 Tijdens het panel is gevraagd naar de orde van grootte van de PM

post op accountants i v m de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Cta AFM sprak de hoop
uit dat hier voor het zomerreces voldoende duidelijkheid over zou ontstaan Daarbij werd

aangegeven dat gezien de impact van de aanbevelingen het niet voor de hand ligt dat het hier om

relatief beperkte kosten zal gaan

AFM is verantwoordelijk voor het draagviak onder partijen voor de toezichtkosten De afspraken

zijn dat AFM het kostenkader met de sector bespreekt en de kosten onderbouwt Na het adviserend

panel heeft geen gesprek meer plaatsgevonden met de sector over de kosten

Bekostiging
Aan de hand van maatstaven die per toezichtcategorie waaronder de accountantsorganisaties in

de Bbft 2019 zijn vastgelegd vindt de verdeling over individuele instellingen plaats Deze verdeling
wordt door middel van verschillende bandbreedtes en tarieven per ministeriele regeling

vastgesteld Voor accountancytoezicht zijn er bandbreedtes tav de omzet uit wettelijke controles op

basis waarvan de toezichtskosten worden vastgesteld In de periode van 10 juni tot en met 7 juli is

een voorstel tot wijziging van de Bbft geconsulteerd voor 2021 waarbij de accountantsorganisaties
van 11 9 naar 12 6 wijzigen Dit besluit gaat eind augustus naar het ambtelijk voorportaal

Begroting
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September De AFM stuurt het de begro ngsdocument en naar het ministerie en naar de leden

van het adviserend panel en organiseert een panelbijeenkomst De panelbijeenkomst heeft een

tweeledig doel In de eerste plaats wordt voor de onder toezicht staande ondernemingen de

mogelijkheid gecreeerd om kennis te nemen en te discussieren met AFM over haar plannen In de

tweede plaats kan het overleg de AFM nuttige inzichten verschaffen inzake de finandele gevolgen
waaronder administratieve lasten en overige nalevingskosten die het toezicht voor ondernemingen
met zich brengt RN zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn als toehoorder Panelleden reageren op

het de begrotingsdocument en De AFM verwerktde verkregen adviezen en stuurt deze zo nodig
met zijn zienswijze naar het ministerie

Oktober Overleg AFM met SG De AFM stuurt de door de RvT vastgestelde begroting naar het

ministerie

Onderbouwing nieuwe toezichtstaken

AFM heeft RN een powerpoint gestuurd v aarin stond hoeveel extra fte nodig was voor de nieuwe

toezichtstaken en ondersteuning Naar aanleiding daarvan hebben enkele rondes plaatsgevonden
waarin een nadere onderbouwing is gevraagd Op hoofdlijnen zagen die vragen erop welke

aannames ten grondslag liggen aan de keuzes welke afwegingen en efficientyslagen zijn gemaakt
een nadere uitsplitsing van de taken en fte en vergelijkingen met andere sectoren

Deze vragen zijn eerst voor het n oob toezicht gesteld en later ook voor de intensivering nadat was

afgesproken dat ook ten aanzien van de intensivering een bedrag in de brief over het kostenkader

zal worden opgenomen

Terugkappelingen

Contact 10 2 e 29 7

10 2 6 heeft aangegeven dat AFM in augustus verschillende overleggen plant met SRA en NBA over

het proces van overdracht en een overleg om het kostenkader op hoofdlijnen onderbouwd en

toelicht aan de sector Daarbij gaf 110 2 e aan dat hoewel AFM het een goed onderbouwde en

spaarzame uitbreiding vindt hij zich kan voorstellen dat de brancheorganisaties dit anders zien en

hij graag ziet dat AFM en RN gezamenlijk optrekken |l0 2 e| heeft daarop meegegeven dat het goed
kan zijn eerst te spreken over het proces en dan de kosten en dat het nuttig kan zijn als wij af en

toe aanschuiven Verder heeft hij aangegeven dat we gezamenlijk optrekken maar dit niet

betekent dat we volledig achter de bedragen staan We hebben nog vragen hebben bij de

uitlegbaarheid van de intensiteit van het toezicht en we vinden ook de reactie vanuit de sector erg

relevant om te komen tot een oordeel

GesprekkenI 10 2 e | met| 10 2 6 yi0 2 e| fSRAj 22 7 en |l0 2 6y 10 2 e | fNBAj 23 7

SRA en NBA vonden beide het gesprek een herhaling van zetten met het gesprek dat ze in juni met

AFM hadden waarna ze niets gehoord hebben AFM is in hun ogen nog niets concreet geworden Er

zijn een half jaar lang door AFM geen stappen gezet De irritatie zit er vooral op dat er steeds een

datum wordt genoemd terwiji er nog geen zicht is op een planning proces

NBA geeft aan dat wat hun betreft voor de overgang geldt hoe sneller hoe beter maar er moet wel

rekening worden gehouden met lopende cycii dus er moeten tijdig afspraken zijn

NBA geeft aan dat de toezichtmethodiek aan AFM is maar informatie uitwisseling over de

toezichtstrategie is wel belangrijk om deze te kunnen afstemmen AFM voor wettelijke controles vs

NBA voor niet wettelijke controles

SRA bevestigd ook dat de methodiek aan AFM is maar wil wel gesprek over hoeveel tijd er moet

worden gestoken in een dossier tijdsbesteding AFM is disproportioneel
Beide benadrukken het belang van goede communicatie Kantoren zullen adhv het kostenkader

hun kostenstijging gaan berekenen De communicatie moet niet focussen op handhaving ze

vinden dat|10 2 e| dat veel doet dat vergroot de angst in de sector voor de toezichthouder daar

willen we juist vanaf

SRA AFM suggereert nu dat het toezicht niet goed genoeg was Dat is wonderlijk want ze hadden

daar in het kader van het convenant een verplichting voor

Beide spreken hun zorg uit over de wetgevingswens van AFM die ook de angst bevordert
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aan |l0 2 e| 21 7 en in mail van |l0 2 e| aan 10 2 61 22 7Verzoek aan AFM telefonisch

Verzoek van belang dat AFM op korte termijn het gesprek aangaat op beide punten het proces

van de overdracht en de veraachtte kostenstijging

10 2 6

Overleg AFM NBA SRAen FIN 20 7

NBA en SRA lieten duidelijk horen dat ze mee willen worden genomen in het proces van de

overdracht van taken niet in de laatste plaats omdat zij ook aan hun zijde zullen moeten gaan

afbouwren ook qua personeel Ze vroegen om samen na te denken over de overdracht Tijdens
het overleg raakten ze niet overtuigd van de intenties van AFM om hierin gezamenlijk op te

trekken Het beeld was dat de AFM eerst zelf veel wil uitdenken en uitwerken en pas daarna het

gesprek aan wil gaan |l0 2 e| heeft uiteindelijk in het overleg toegezegd volgende week contact met

de partijen op te nemen tav het verdere proces

SFLA en NBA leken nog geen enkel beeld te hebben van de te verwachten kostenstijging tbv het

kostenkader SRA verwees wel naareen kostenstijging die al is geconsulteerd
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Voorstel FIN voor monitoring middelen uitbreiding accountancytoezicht AFM
De AFM heeft het aanbod gedaan om de middelen die benodigd zijn voor de uitbreiding van het

accountancytoezicht op gezette tijden bijvoorbeeld halverwege het nieuwe kostenkader te

monitoren RN acht het wenselijk om gedurende de looptijd van het nieuvife kostenkader 2021

2024 te monitoren te checken of de financiele ruimte die aan het kostenkader is toegevoegd
voor de uitbreiding van het accountancytoezicht in opvolging van het Cta rapport adequaat is De

monitoring zou minimaal moeten zien op de volgende onderdelen

1 Beschikt de AFM over voldoende financiele ruimte om het toezicht adequaat uit te voeren

2 Ligt de AFM op schema m b t het ingroeipad en

3 Is de volledige financiele ruimte in enig jaar nodig
o zijn er initiele verhogingen in de capaciteit die wreer wregvallen

^

o zijn de gedane aannames ten aanzien van de benodigde capaciteit terecht gebleken^

De monitoring wordt jaarlijks uitgevoerd door het bestuur van de AFM en ter goedkeuring
voorgelegd aan de RvT De uitkomsten van de monitoring worden besproken met FIN in het

begrotings en najaarsoverleg Daarnaast kunnen de resultaten van de monitoring door de AFM in

de Agenda en begroting worden opgenomen

Waarom is een monitoring wenselilk

Het tempo van het ingroeipad is mede afhankelijk van het vermogen van de AFM om

gekwalificeerd pensoneel aan te trekken en in te kunnen werken het maken van

overdrachtsafspraken met de NBA en SRA en de ontwikkeling van de toezichtsmethodiek

voorde niet oob sector

Er zijn meerdere aannames gemaakt m b t het toezicht en de opvolging daarvan door niet

oob kantoren waarvan in de uitvoering moet blijken of deze juist waren en

De impact van nog te volgen besluitvorming bijvoorbeeld over

I Buiten verzoek | en het vliegurencriterium is nog onbekend

Bulten verzoek

Doel van de monitoring

Met de monitoring laten we zien dat wij AFM en FIN scherp kijken naar de extra middelen

voor het accountancytoezicht en in hoeverre deze echt nodig zijn Gelet op de

onzekerheden aan de voorkant ten aanzien van de politieke besluitvorming en de

aannames voor de benodigde kosten is het van belang om scherp te kijken hoe dit zich in

de praktijk ontwikkeld

Dit moet comfort geven aan de sector en de Kamer dat er doelmatig wordt omgegaan met

het geld van de sector en dat wij oog hebben en houden voor de betaalbaarheid van het

toezicht

Daarnaast kan uit de monitoring volgen dat de AFM te weinig middelen heeft ontvangen
voor het adequaat uitvoeren van het toezicht bijv omdat de Kamer extra eisen heeft

gesteld aan het toezicht In die gevallen kan uit de monitoring volgen dat er meer

middelen nodig zijn voor het toezicht Dit moet comfort geven aan de AFM dat zij niet

wordt belast met toezicht hoge verwachtingen die zij niet of niet volledig kan waarmaken

Wij vernemen graag van de AFM wat zij vindt van bovenstaand voorstel voor de monitoring van de

middelen voor de uitbreiding van het accountancytoezicht Met betrekking tot de monitoring kan

worden gedraaid aan de volgende knoppen
Grondigheid van de monitoring onderdelen 1 t m 3 of uitgebreider

Uitvoering monitoring door bestuur AFM ofexterne partij

Frequence van de monitoring jaarlijks of halverwege het kostenkader

Bespreking resultaten monitoring separaat overleg of bij behandeling Agenda en begroting
AFM en

Opname van de resultaten van de monitoring in de Agenda en begroting ja of nee

^

Hierbij kan worden gedacht aan initiele HR inzet voor werving en aan het opzetten en inrichten van een

nieuw toezichtsteam en methodiek

^

Hierbij kan worden gedacht aan aannames tav het aantal dossiers dat opvolging behoeft het benodigde
aantal uren en capaciteit voor controls van een n oob kantoor de draagkracht van kantoren de mogelijke

efficiencyslag
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0 2 ^10 2|1Q2 ej HDFEZ E0 P^@minfin nl1
10 2 e |l^ 2 ^10 2 e| FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1 Il0 2 e[^^ [l0 2 e| e B FM IBI ^ 10 2 e n@minfin nl] | 10 2 e I

I0 2 e | FM IBn[1 10 2 a |@minfin nl1 | l0 2 e | |10^T ] BEDR 0 P][j 10 2 e n@minfin nil | 10 ^6 10 2 e |
FM ME [| I0 2 e T@minfin nllTl lQ 2 e lo 2 ^10 2 e|HF^ ^ ME^^ I0 2 e ^@minfin nl1 l lQ 2 e ^f^ | I0 2 e |
FM ME i I0 2 e l@minfin nl]
From | 10 24 o 2 ^jr^
Sent Fri 7 31 2020 10 36 42 PM

Importance

Subject FW Eerste uitwerking evaluatie Cta

MAIL_RECEIVED Fri 7 31 2020 10 36 44 PM

Voorstel FIN voor monitoring middelen uitbreiding accountancvtoezicht AFM docx

To

Cc

10 2 6 FM ME

Normal

Ha|io 2 e I

Nav de afstemming met heb ik nog een aantal siiggesties bij de evaluatie opzet
10 2 e

Zou jij die als je je hierin kunt vinden met de AEM widen delen Handig om iig de mensen uit de mail van

vanmiddag aan te schrijven en wellicht 00k jouw eigen counterparts

10 2 0 van

Groet 10 2 0

10 2 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 6 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 6 10 2 0 10 2 6 0 10 2 6 10 2 6 10 2 0

l|0 2 ^ 10^10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I0 2 e|
Dubb0l zie e mail 28 juli 2020 16 46
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1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1 1Q 2 e FM ME | 10 2 6 |@ min fin nil
io 2 e | |iole[ | io 2 e | BEDR 0 P H 10 2^ |@minfin nl1 |io 2 e|J0 24 [io 2 e| e [ FM IBI ^ io 2 e l@minfin nl1

I0 2 e| I0 2 e I FM IBH

Mon 8 3 2020 3 02 37 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject wijzigingen regelgeving accountancy
MAIL RECEIVED Mon 8 3 2020 3 02 38 PM

Ha piO^ en

Wij zijn aan het kijken of en wanneereen wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 nodig is ivm uitbreiding van

het toezicht door de AFM op accountantsorganisaties Eerder bespraken we al eens dat 00k inhoudelijke wetgeving mbt

accountantsorganisaties moet worden aangepast naar aanleiding van de Cta waaronder het Besluit toezicht accountantsorganisaties
Op voorhand lijkt het meest passend om de inhoudelijke wijzigingen en de financiele gevolgen in een traject te regelen Wat is de

stand van zaken bij de inhoudelijke wijzigingen en wat is jullie planning

Groeten

I 10 2 e I
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1Q 2 e FM ME |[
From io 2 e |g]^io 2 e| fm ME

Sent Tue 8 11 2020 7 45 48 AM

Importance Normal

Subject RE kostenkader accountancy
MAIL_RECEIVED Tue 8 11 2020 7 45 50 AM

Onderbouwing kostenkader 05082020 docx

]@minfin nl]To 10 2 e

5

Zoals gisteren besproken in de bijlage een update van bet document Ik vind het lastig om de antwoorden die we hebben

ontvangen te beoordelen omdat bet mijn vragen niet zijn Graag zou ik voor vanmiddag bv agenderen wat jiillie ervan vinden
en of er nog vervolgacties biertoe moeten worden gedaan Ik beb APM reeds geinfomieerd dat we de antwoorden in goede
orde bebben ontvangen en wellicbt bier nog op terug zouden komen

Groetjes

10 2 e10 2 6 10 2 6 FM MEVan

Verzonden vrijdag 31 juli 2020 22 45

Aan ^1^^ 10 2 61 FM ME o 2 ^10 2 e| FM ME10 2 6 10 2 6

I FM ME

Ondcrwcrp kostenlcader accountancy

CC 10 2 6

Ha|i0 2 e| en|i0 2 e I

Ik beb net een overdracbtsmail gestuiird iO 2 e zal dit van mij ovememen en Lk beb bem ook gevraagd om in mijn

afwezigbeid na zijn terugkomst bet wekelijks overleg op dinsdag te doen @ kun jij dat komende week leiden d 10 2 6 |

beeft jou host gemaakt De belangrijkste acties en aandacbtspunten beb ik in bet document gezet Het eerste wat aan FIN

zijde moet gebeuren is bet beoordelen van alle antwoorden die we deze week bebben ontvangen @ wij bellen maandag

10 2 6

nog even

Het is in principe ook de bedoeling dat

bebben we dan eventueel nog als escalatie Als AFM daarover contact opneemt kunnen jullie dat dus doorgeven Mocbten we

niet snel iets boren over de overleggen dan moeten we aan de bel trekken Ze wilden de eerste gesprekken al komende week

plannen Zoals aangegeven in de terugkoppeling in bet document dat ik net stuurde beeft

we voor enkele gesprekken zullen worden uitgenodigd

aanscbuift bij enkele overleggen van AFM met SRA en NBA 10 2 610 2 6

bevestigd ricbting h0 2 e| dat10 2 6

Succes met alles

Groet 10 2 6
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Het Kostenkader AFM 2021 2024 en hettoezicht op de accountancysector de onderbouwing

FM ME

5 augustus 2020

Hieronder wordt beschreven in hoeverre FIN de stljging voor de kosten ter uitvoering van de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst

accountancysector kan rechtvaardigen op basis van de informatie die haar op dit moment ter beschikking staat

1 Waarom gaan de kosten voor het toezicht op de accountancysector stijgen

In de reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector is aangekondigd dat het toezicht op het niet oob segment

voortaan niet alleen juridisch maar ook in de praktijk zal worden uitgeoefend door de AFM Dat betekent dat de AFM een groter deel van het toezicht

zelf zal gaan uitvoeren De met die stijging gepaard gaande kosten worden door de AFM geschat op 34 fte oftewel €5 1 min per jaar naar €17 min vanaf

2024 Buiten verzoek

Buiten verzoek

De AFM zal het toezicht middels een ingroeipad van vier jaar vormgeven

Pe riode Ingroeipercentage bij
einde periode

Fte €

€l 5mln2021 30

€2 6mln2022 50
10 2 d

2023 80 €4 lmln

€5 lmln2024 100

Het tempo is mede ingegeven door het vermogen van de AFM om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken en in te kunnen werken het maken van

overdrachtsafspraken met de NBA en SRA de ontwikkeling van de toezichtsmethodiek voor de niet oob sector

2 Waaruit bestaat de kostenstijging

De gevraagde capaciteit van 34 fte €5 1 min is als voIgt opgebouwd

Ten eerste zijn 24 fte €3 6 min benodigd voor het toezicht op het niet oob segment Hiervoor wordt o a elk van de ca 260 accountantsorganisaties
10 2 d perl0 2 |jaar onderzocht Bij dat toezichtbezoek worden zowel wettelijke controles als het stelsel van kwaliteitsbeheersing onderzocht Voor de

onderzoeken wordt anders dan bij het oob segment een gestandaardiseerde aanpak gehanteerd om de toename van de kosten te beperken Deze

aanpak zal echter minder rekening houden met de omstandigheden van een individuele organisatie en zal daarom mogelijk minder effectief zijn De AFM

gaat in het niet oob segment uit van een groot risico op kwaliteitsgebreken waarbij het in het gereduceerd kostenscenario niet aan alle tekortkomingen

1
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gevolg kan geven Op termijn is een kwaliteitsverbetering van de sector mogelijk maar dat zal pas onder het volgende kostenkader duidelijk worden

aldus de AFM

Ten tweede zijW ^fte €450 000 benodigd voor het uitvoeren van de geschiktheidstoetsingen Het gaat hier om jaarlijks 25 toetsingen bij ca 14

organisaties Hierbij wil de AFM een efficiencyslag maken door geschiktheidstoetsingen meer risicogestuurd te iaten plaatsvinden

Ten derde ^ fte €150 000 benodigd voor de ontwikkeling van de audit quality indicators

Ten vierde zij i@fte €0 9 min benodigd voor toezichtondensteuning Hieronder vallen o a de ondersteuning door Juridische Zaken en de

Handhavingseenheid handhaving Human Resources werving en ICT ondersteuning data analyse

3 Is die kostenstijging goed onderbouwd

De gevraagddll2 fte voor het niet oob toezicht zuiien worden ingezet voor voorbereiding en risicoanalysei6 2 fte onderzoek L2 } opvoigingi^cpn
hand having

Ten aanzien van de voorbereiding en risicoanalyse wordt het aantal gevraagde fte s niet met cijfers onderbouwd AFM stelt dat de activiteiten data en

kennisopbouw planning codrdinatie en communicatie met accountantsorganisaties en management en ondersteuning en de inschatting van de

benodigde capaciteit is gebaseerd op de ervaringen met de start van het oob toezicht Daarbij is de benodigde capaciteit naar beneden gecorrigeerd voor

het niet oob toezicht De activiteiten lijken nuttig en als aandeel in het totaal redelijk

Ten aanzien van het onderzoek zelf wordt de claim goed onderbouwd met cijfers waarbij AFM uitqaat van|o 2 |i nderzochte accountantsorganisaties ca

260 accountantsorganisatied0 2deer per 10 2 d erl 0 2 vettelijke controles perjaar gemiddeld ca10 2 rettelijke controles per accountantsorganisatie en

een tijdbesteding van 110 160 uur per wettelijke controle gebaseerd op ervaringen met het huidige oob toezicht

Ten aanzien van de opvolging gaat men ervanuit dat bij calO 2 van de onderzochte wettelijke controles opvolging in enigerlei vorm nodig is oftewel10 2 d

wettelijke controles perjaar AFM baseert het opvolgingspercentage op ervaringen uit het oob toezicht en niet oob toezicht rode kantoren die door de

NBA en SRA worden doorverwezen naar de AFM AFM verwacht gemiddeld 460 uur te besteden aan elke opvolging van die O^ettelijke controles De

opvolging bestaat uit de volgende activiteiten onderzoek 250 uur rapportage 140 uur en communicatie kantoor en hoor en wederhoor 70 uur De

inschatting van de tijdbesteding is gebaseerd op ervaringen uit het oob toezicht Relatief met het daadwerkelijke onderzoek wordt er veel tijd besteed

aan de opvolging

Ten aanzien van de met de handhaving gemoeide capaciteit geeft de AFM een goede onderbouwing waarbij ze uitgaat van formele handhavingstrajecten
ten aanzien vanjl0 2 t^ccountantsorganisaties plus hogerberoepprocedures ten aanzien van10 2 d3ccountantsorganlsatles Dat maakt In totaal 9^500 uur

oftewel ca 4 fte AFM zegt dat zowel de inschatting van het aantal accountantsorganisaties onderhevig aan hand having als de verwachte tijdsbesteding

schattingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het oob toezicht en niet oob toezicht rode kantoren die door de NBAen SRA worden doorverwezen naar

de AFM
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De verhoging van de capaciteit voor de geschiktheidstoetsingen met in totaal 3 fte lijkt redelijk De 2 fte worden ingezet voor jaarlijks ca 25

aanvangstoetsingen bij ca 14 accountantsorganisaties voor de onder de huidige wetgeving door de AFM uit te voeren ca 25 aanvangstoetsingen bij de

6 oob accountantsorganisaties per jaar heeft de AFM ook 2 fte De overige 1 fte is voor ca 25 jaarlijkse inhaaltoetsingen voor de ca 14

accountantsorganisaties

De ciaim die verband houdt met de opsteiiing van de audit quality indicators is gering 1 fte De AFM heeft aangegeven capaciteit nodig te hebben voor

het bijdragen aan het ontwikkelen van en follow up geven aan AQI s Dit betreft enerzijds het in continuiteit bijdragen aan het ontwikkelen van AQI s

bijvoorbeeld door analyse van toezichtinformatie en analyse van wat andere toezichthouders verdergaand ontwikkelen Daarnaast zal de AFM in haar

toezicht follow up geven waar AQI s reden geven voor nadere verdieping bijvoorbeeld waarom de trend niet eenduidig is Dat past immers bij nsico

gestuurd toezichthouden waarbij de AQI s een bron vormen

De uitbreiding van de capaciteit voor de toezichtondersteuning

Onderwerp ft Toelichting
e

Hand having seenhei De HE en JZ ondersteunen de handhaving door KAV

Wij gaan uit van extrd 3 2 |landhavingsdossiers per jaar

waarvaft^ 2 ql et bezwaaren beroep

4

d

JZ

Op basis van de ervaring met handhavingstrajecten is

hiervoor 4 fte nodig

Dataverzameling en

analyse en

Informatisering

Er komen ongeveer 265 n OOB organisaties onder direct

toezicht van de AFM Om hier efficient toezicht op te houden

is intensiever gebruik van data en data analyse tbv risico

analyse noodzakelijk

Er is nu nog een beperkte data infrastructuur voor KAV

omdat er op een beperkt aantal organisaties direct toezicht

gehouden wordt Daarom voorzien v^ij ook dat

Informatisering nieu\we applicaties moet ont\«ikkelen om dit

te ondersteunen

2

HR en werving 2 Er zal over een periode van 4 jaar een uitbreiding met

ongeveer 34 fte gerealiseerd moeten worden Om dit te

ondersteunen is tenminste 1 wervingsadviseur extra nodig

3
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Vender moeten de nieuwe tnedewerkers trainingen volgen
en inhoudelijk on te job ontwikkeld worden

Totaal 8

4 Zijn de verwachte kosten voor het AFM toezicht op de accountancysector redelijk in verhouding tot andere sectoren activiteiten en

onder toezicht staande instellingen

Z e antwoorden in de bijiage De verhouding voor accountantsorganisaties zullen hoger zijn in vergelijking met andere sectoren De redenatie is

plausibel maarstaat we weer in schrii contrast met het buitenland

De kosten van het toezicht zijn te verdeien in fivee categorieen te weten kosten voor het doorlopend toezicht en kosten voor eenmaiige

toezichtshandelingen zoals het verlenen van vergunningen De heffingen voor het doorlopend toezicht bestaan uit een vaste en een variabele

component^ waarbij de vahabele component gebaseerd is op de omzet van de accountantsorganisaties uit wettelijke controles bij OOB s en nOOB s

5 Wat betekent deze kostenstijging voor de totale kosten die bij de sector in rekening worden gebracht

De heffing van de AFM zal met de huidige bekostigingssystematiek in de komende vier jaar toenemen met circa 40 voor alle type

accountantsorganisaties met een Wta vergunning Hieronder vallen dus zowel oob kantoren als niet oob kantoren Bij niet oob kantoren staat hier een

mogelijke daling tegenover van de kosten voor de SRA en NBA omdat het toezicht op wettelijke controles overgaat van hen naar AFM

De kosten van het accountancytoezicht worden op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 doorberekend aan de accountantsorganisaties

die een vergunning hebben op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties 11 9 van de kosten van de AFM komen voor rekening van

accountantsorganisaties
^
Het bedrag dat aan een individuele accountantsorganisatie in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de omzet uit

wettelijke controles ^
De stijging van de kosten voor het accountancytoezicht wordt geheel doorberekend aan de vergunninghouders Dat betekent

mogelijk ook dat de prijs van wettelijke controles gaat stijgen hoewel precieze informatie hierover ontbreekt

De huidige bekostigingssystematiek van het accountancytoezicht maakt dat kosten niet kunnen worden toebedeeld op basis van het type vergunning dat

een accountantsorganisatie heeft [oob accountantsorganisatie versus niet oob accountantsorganisatiej maar dat kosten verdeeld worden op basis van

het type controleclienten dat een accountantsorganisatie bedient Aangezien oob accountantsorganisaties zowel oob als niet oob controles verrichten

komen aanpassingen in de staffel voor omzet uit niet oob controles ook bij de oob accountantsorganisaties terecht In de huidige

bekostigingssystematiek worden de kosten voor ca 75 betaald door de oob vergunninghouders de heffing in 2019 varieert van €300 000 tot ruim

€2 1 min voor oob kantoren Bij een ongewijzigde systematiek zullen de extra kosten ook voor ca 75 door hen worden opgebracht

‘

Bijiage 1 ondeideel A Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 Bbft
^

Bijiage 1 onderdeel B onder 2 Bbft
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Momenteel worden de toezichtactiviteiten kwaliteitstoetsingen voor niet oob kantoren uitgevoerd door de SRAen de NBA Na de overdracht van het

niet oob toezicht aan de AFM kunnen de kosten die de NBA en de SRA aan hun leden doorberekenen dalen Echter zowel de SRA als de NBA stellen dat

het toezicht op iwettelijke controles het deel dat overgaat naar AFM slechts een klein onderdeel is van de totale kwaliteitstoets SRA en NBA zeggen

beide dat ze een integraie kwaliteitstoetsen uitvoeren Hierbij wordt naast de wettelijke controles ook gekeken naar het steisei van kwaliteitsbeheersing
en andere accountantsopdrachten zoais samensteiopdrachten en vrijwiilige controies SRA verwacht vooralsnog dat de kosten voor een integraie
k\«aiiteitstoets niet zullen daien als gevolg van de overdracht van het toezicht op wetteiijke controies NBA verwacht wel een beperkte daiing van de

kosten die worden doorberekend aan hun ieden

Onze grove inschatting die nog nader met de SRAen NBA moet worden besproken van de kostenstiiging en kostendaling voor niet oob kantoren in

2024 einde ingroeipad kosten is als voIgt

Lid NBA

TotaalAFM NBA SRA

Klein

Middel

€ 2 929 43 € 392 53 €

€ 2 929 43 € 4 387 13 €

€ 76 757 43 € 7 357 11 €

0 € 3 320 15

€ 7 315 3

€ 84 114 36

0

Groot 0

Lid SRA

TotaalAFM NBA SRA

Klein € 2 929 43 €

€ 2 929 43 €

€ 76 757 43 €

0 € 2 217 0

€ 3 167 0

€ 6 333 0

€ 5 146 21

€ 6 096 17

€ 83 090 38

Middel 0

0Groot

Klein 1 accountant omzet uit wettelijke controles is € 75 000

Middel 10 accountants omzet uit wettelijke controles is € 750 000

Groot 50 accountants omzet uit wettelijke controles is € 4 000 000

6 WelW voordeel heeft de sector van het AFM toezicht

In algemene zin heeft het AFM toezicht voor de samenleving als geheel tot voordeel dat de kwaliteit van de wettelijke controles die door niet oob

accountantsorganisaties worden uitgevoerd verhoogt Dat heeft ook een positief effect op de reputatie van de sector

Daarbij is ook van belang dat als gezegd het toezicht dat door de AFM zal worden uitgevoerd niet meer door de NBA en de SRA hoeft te worden

uitgevoerd Dat levert zoais hierboven weergegeven dus ook het voordeel van een beperkte kostendaling op
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Dit voordeel doet zich overigens in beperkte voor in het overgangsjaar 2021 ais we uitgaan van de ingangsdatum van het nieuwe toezicht per 1 1

2022 Over dat jaar maakt de AFM volgens haar eigen ingroeipad 30 van de jaariijkse kosten oftewei €1 5 min Die kosten zullen worden

verdisconteerd in de kosten die in de daaropvolgende jaren aan de sector worden doorberekend ze zuilen dus nog niet in 2021 in rekening worden

gebracht bij de sector De AFM kan ervoor kiezen om de gemaakte kosten over 2021 oftewei €1 5 min te activeren over de jaren daarna Om dit te

kunnen doen moet het voor de AFM uiteraard wei duideiijk zijn om welke activiteiten het in 2021 gaat of dit al inhoudeiijk toezicht betreft of het gaat
om het treffen van voorbereidingen etc Verder moet de AFM over de benodigde data beschikken in de daaropvoigende jaren om de kosten goed door te

berekenen

Tegelijkertijd zullen de NBA en SRA mogelijk in 2021 nog kwaliteitstoetsingen verrichten en daarvoor kosten in rekening brengen bij hun leden

7 Kan de sector de kostenstijging dragen

De huidige heffing van de AFM ligt ongeveer afhankelijk van de omzet uit wettelijke controles en een basisbedrag tussen de onder de 1 tot ongeveer

2° o van die omzet Met de veronderstelde toename van de toezichtkosten zai dit percentage met ca 0 5 l° o stijgen over een periode van 4 jaar De

jaadijks te verwachten kostensdjging conform het ingroeipad zai daarbijJaarlijks in de begroting worden opgenomen en worden opgenomen in de

heffingen de stijging zai daarmee naar verwachting geleidelijk veriopen De grootste percentuele afdracht ligt bij de kleine organisaties Gezien de

verhoging van kosten doet de vraag zich voor of dit voor de mkb markt behapbaar en betaalbaar blijft

buiten verzoek
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Aanvullende vragen onderbouwing kosten uitbreiding accountancytoezicht {23 7 verstuurd

Vragen uit mail directeur FM 14 7

Het is voor ons belangrijk dat we een goede onderbouwing hebben bij de toezichtkosten voor accountantsorganisaties Daarom willen we jullie vragen of

jullie de volgende vergelijkingen kunnen aanleveren

1 Vergelijking van toezichtkosten voor organisaties uit ver^chiilende sectoren bijvoorbeeid banken verzekeraar^ beieggingsinstellingen
2 Vergelijking van de toezichtactiviteiten die bij venschiilende onder toezicht gestelde instanties worden uitgevoerd en wat dat betekent voor

bekostiging bijvoorbeeid de kosten en uren voor een geschiktheidstoets bij accountantsorganisaties in vergelijking met toetsen bij bijvoorbeeid
banken en verzekeraars en kosten voor eenmalige handelingen Veel verschillen zullen daarbij uitlegbaar zijn we zijn in dat gevai ook

benieuwd naar die toeiichting

heffing heffing

omz€t

Irschatting

heffinE2020Cat€£orie Maabtaf Maatstafwaarrfe Totale omz€t in NL fintScalie }Naam

Accountints

^ ^5 PLT I[5

^arjtenjr dearinginstellingen_

10 2 g
Beheerder

Beleggingsondernemingnietvoor

_eigen Tokening

_yeirek^r3a£s l^ve^ en^pe^siqen

Hetgetoonde bedragvan de heffing2020 is obv de meeste recent beschikbaregegevens De daadwerkelijke heffir^g kan afwijken indien recentere maatstafgegevens beschikbaar lijn

Gegevens uit jaarverslagen beschikbaar op het intsrnet geen toeiichtsdata cijfers bedoeld omeen indicatiete krijgen vande ondernemingsgrootte
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heffins2021

obv mutatie

aandeelj 4 12

Te heffen

bedrag2020 €

Imln

hefling 2021

Heffing2020 obv mutatie

aandeelJ

heffing 2024 obv

heffi 00 2021 ^4

« “

^aandeel 2021

geconsulteerd

Schattingaantal

instellmgen
Maatstafwaardeaandeel2020

Categorie

Ao ountants

nOOBkIein

nOOBmiddel

nOOBgroot

OOB kleim

_00Bgroot_ _

Ban ken e n clean n^ natel M nge n

klein

middel

groot

^eer^grqot

Veriek raars leven en pensioen

klein

middel

jroot

10 2 dAdviseursen beraiddelaars

zeer klein

klein

middel

groot

_zeer_|rqot _______
Beheerdersvan

belegg ngs nstel I i nge n e n

beleggngaondernemingen nietvoor

eigen rekenmg

Beleaginasonderneming nietvoor

klein

middel

groot

zeergroot
Beheerder

klein

middel

groot

_zee r_gr^^t _______
Deveronderstelde heffing 2021isgebaseerd op de heffing2020 Mutatiest av begroting exploitatieresultaate d zijn hierniet in meegenomen

0p basis van een ingroeipad wordt 30 van ingeschatte verhogingkostenkaderuitbreiding toezicht accountantsorganisaties in 2021 in rekeninggebracht met deinschattingdatditobv hetgeconsulteerde aandeel 2021 zal zijn

op basis van de huidlge inschatting zullen aanvullende kosten acmuntantstoezlchtin 2024tot een verhogingvan40 vandetoezichtkosten leident o v 2020

A Eenmaliae handelinaen specifieke verrichtingen
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Dit zijn kosten die in rekening gebracht worden voor instellingsspecifieke eenmalige verrichtingen De belangrijkste categorieen hierbij zijn beoordelen

vergunningiaanvraag en bestuurderstoetsingen Daarnaast zijn er nog wat andere activiteiten zoals prospectustoetsingen die hier niet relevant zijn

Al vergunningaanvragen een vergelijking is hier nauwelijks relevant omdat de kosten hier sterk worden bepaald door de specifieke vergunning eisen

Tarieven worden zoveel mogelijk kostendekkend vastgesteld tenzij dit tot ongewenste toetredingsdrempels leidt In dat geval worden tarieven soms

lager vastgesteld en de niet gedekte kosten aan het doorlopend toezicht toegerekend

A2 bestuurderstoetsingen het tarief voor geschiktheidstoets bij een accountantsorganisatie bedraagt € 7 000 en bij banken verzekeraars etc € 2 900

of € 1 000 Deze tarieven zijn vorig jaar herzien en staan voor 5 jaar vast Het verschil in kosten tussen geschiktheidstoetsingen bij enerzijds Wta en

anderzijds Wft toezicht wordt veroorzaakt doordat bij Wta een meer kostendekkend tarief is berekend terwiji bij Wft toezicht de kosten van de toets

voor groot deel verrekend is in doorlopende toezichtkosten Een reden onn dit bij Wta meer kostendekkend te factureren is dat bij Wta tot nog toe alleen

bij de OOB accountantsorganisaties bestuurdens getoetst worden Wanneer hier een lager tarief gehanteerd zou worden zou er de facto een subsidiering
van grote OOB accountantsorganisaties door kleine n OOB accountantsorganisaties plaatsvinden hetgeen onwenselijk is

B Doorlopend toezicht

Een vergelijking van toezichtkosten tussen verschillende wettelijke taken is moeilijk te maken vanwege de grote verschillen in de aard van het toezicht

Hieronder worden daarom alleen de hoofdpunten benoemd

De AFM houdt probleemgestuurd toezicht Dit houdt in datde AFM toezichtactiviteiten prioriteert en daarvoor middelen alloceert op basis van de

maatschappelijke schade die door non compliance wordt veroorzaakt en de effectiviteit die ons toezicht kan hebben in het mitigeren van die schade Dit

in tegenstelling tot compliance gericht toezicht waarbij vooral vanuit toezicht op de wettelijke regels geprioriteerd wordt De AFM vindt het

probleemgestuurde toezicht tot betere resultaten en lagere kosten leidt omdat het effect voor stakeholders geoptimaliseerd wordt Dit systeem kan niet

wetenschappelijk onderbouwd worden maar gebeurd op basis van globale professionele inschattingen

Het niveau van kosten wordt voornamelijk bepaald doorde volgende factoren

• De risico s in de markt en de schade die overtredingen veroorzaken

• De complexiteit van het toezichtgebied Is het een complexe markt en of zijn de activiteiten die uitgevoerd worden complex Is er veel expertise

nodig en is het moeilijk de vinger achter het probleem te krijgen Is het lastig om overtredingen te ontdekken en aan te tonen

• Het aantal instellingen en de grootte van de instellingen waar de AFM toezicht op moet houden

• De wettelijke bepalingen op basis waarvan toezicht wordt gehouden Zijn de regels complex en of gedetailleerd Zijn de wettelijke regels zo

opgeschreven dat de AFM eenvoudig overtredingen kan aantonen en verbetering kan afdwingen

• Het uitgangsniveau van compliance onder instellingen Bij lage compliance en of negatieve commerciele prikkels nemen instellingen weinig eigen

verantwoordelijkheid en moeten het toezicht en de interventies van de AFM intensiever zijn Als instellingen gevoelig zijn voor reputatieschade
zullen zij meer eigen verantwoordelijkheid nemen

• Het benodigde niveau van handhaving om verbeteringen af te dwingen Handhaving is zeer arbeidsintensief en daardoor kostbaar zowel in

onderzoek en rapportage als in procesvoering
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Zonder dit uitputtend te willen beschriiven zijn er een aantal factoren die het toezicht op accountantsorganisaties relatief duur maken

• Toezicht houden op accountantsorganisaties aan de hand van wettelijk controles is complex en arbeidsintensief Een toets op de wettelijke
controle is intensief en je moet de diepte in om bijv vast te stellen of wel of niet goed gecontroleerd is of omzet in een buitenlandse dochter

bijv op de Filipijnen wel bestaat Dat is waar het in de praktijk van wettelijke controles vaker mis gaat dus een simpele high over check gaat
nooit de echte problemen in de uitvoering van een wettelijke controle naar boven halen

• De wettelijke eisen zijn zeer specifiek er moet lx in 6 jaar toezichtonderzoek zijn waarbij wettelijke controles betrokken moeten worden Dit

beperkt mogelijkheden om nog sterker risico gestuurd toezicht te houden en bv kleinere accountantsorganisaties minder te controleren

• Handhaving zowel bestuursrechtelijk als tuchtrechtelijk is intensief complex en tijdrovend en daarmee leidt dit tot aanzienlijke toezichtkosten

• Het niveau van naleving van de normen voor wettelijke controles is bij accountantsorganisaties nog niet op gewenste niveau Uit het laatste

onderzoek bij de overige OOB accountantsorganisaties dus exclusief de Big 4 bleek de meerderheid van de onderzochte wettelijke controles na

12 jaar wettelijke regels nog steeds substantiele tekortkomingen te bevatten De accountantsorganisaties hebben financiele prikkels die leiden

tot een verhoogd risico om controles niet altijd goed genoeg uit te voeren

• Vanwege bovengenoemde complexiteit is ook een bepaald niveau van handhaving onontbeerlijk Dit verhoogt de kosten aanzienlijk

De combinatie van deze factoren maakt dat het toezicht op accountantsorganisaties intensiever en gedetailleerder is dan op een aantal andere

toezichtgebleden Het uitvoeren van toezicht op n OOB accountantsorganisaties voegt daar een grote groep instellingen aan toe waar relatief veel

inspanning op kleinere accountantsorganisaties gepleegd moet worden

3 Internationale vergelijking van toezichtkosten voor accountantsorganisaties bij voorkeur als van omzet uit wettelijke controles

Hieronder de informatie die van de Franse en Engelse toezichthouder is ontvangen Deze vragen zijn ook gesteld aan de Duitse en Belgische
toezichthouder Het is nu nog niet bekend of en wanneer AFM eventueel informatie van hen gaan ontvangen

Question UK France

1 Is the regulator
where it concerns their

oversight of audit firms

based on the Audit

Directive Regulation

oversight fully funded by
audit firms via levies or

other contributions or

do they receive a

government contribution

The FRC does not receive a Government contribution

All our work is funded by market participants as shown

in the attached summary This summary explains the

current funding arrangements which will be reformed

by Government as the FRC transitions to the new Audit

Governance and Reporting Council ARGA ARGA will

continue to be funded by market participants

Yes the H3C is fully funded by contributions from

auditors audit firms

The funding arrangements of the H3C are set out under

Art L821 5 and Art L821 6 1 of the French Commercial

Code

The H3C s revenues are based on the payment by the

auditors of a proportional contribution based on the

fees invoiced during the previous year to the entities

they have audited

10

960300 00175



It shall be noted that there is an additional contribution for

entities that are considered to be PIEs
• If government
contributions for their

audit oversight are

provided what is the

ratio between levies and

government contribution

2 What is the average

range of the ratio

between the annual

levies paid by audit firms

on the one hand and

their revenues from

statutory audits

The FRC does ievy audit firms directiy As noted in

the attached summary of the current funding

arrangements the FRC raises ali the costs of audit

regulation monitoring audit quaiity oversight of the

professional bodies supervision of the iargest audit

firms and enforcement costs from the professional
bodies

The funding of the H3C is comprised in a range which is set by
Law between 0 5 and 0 7 of the fees invoiced to audited

entities with an extra 0 2 to 0 3 of the fees invoiced for

PIE audits

The current rates set by decree are both at the minimal level

decree No 2017 1855 December 30th 2017

Non PIEs 0 5 the ratio between the annuai ievies

paid by audit firms and fees invoiced during the

previous year is 0 5

PIEs 0 7 0 5 I 0 2 on top of the 0 5

mentioned above the additionai contribution rate for

entities that are considered to be PIEs is 0 2 of the

fees invoiced during the previous year

• If possible could you

provide a distinction

between PIE and non

PIE audit firms

The professional bodies raise the costs of their

contributions to the FRC from their member firms The

member firms are required to pay those contributions as

a component of their membership fees and iicence to

operate as auditors Their membership fees are based

on their size in terms of revenue and the number of

audit partners For the larger audit firms the

professional bodies recover the costs of the FRC

supervisory and enforcement activities in relation to

each individual firm

An additional funding is due to the CNCC as professionai body

As background I attach the FRC publication Key Facts

and Trends which shows the audit firm revenues page

40 You will see that FRC funding is reiatively smaii in

reiation to fee income

Piease note however that the budget for non PIE supervision is

fuliy supported by the H3C since the funding for the tasks

delegated to the CNCC is provided by the H3C

AanvuHing vanuit de AFM
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Kosten FRC Audit Assurance 13m professional

oversight 3 1m Enforcement 3 3m TOTAAL voor

toezicht audit 19 4mln

Audit fees total 2 680 min

percentage kosten 0 7 t o v omzet hierbij moet

warden opgemerkt dat de kosten voor toezicht op nOOB

audits door de RSBs niet zijn meegenomen en dat de

kosten voor FRC Enforcement wel zijn meegenomen

3 Do audit firms pay a

separate ievy cost for

inspection of their firm

N A No

• If so what Is the

separate levy cost per

inspection

• If so what is the ratio

between the separate

levies costs and the

collective turnover from

statutory audits

4 Could you provide us

with links to the

budgets annual

accounts

m
2019 Operating revenues 15 5MC

2019 Operating costs 17M€
FRC Current

funding arrangemet
Page 148 of the 2019 Annual Report
http h3c ora textes Rapport 20annuel 202019 pdf1

Key Facts and Tren

ds 2019 pdf The CNCC budget and annuai account are not pubiic

Daarnaast ontvangen we ook graag een verdere onderbouwing van de veranderingen in de kosten als gevolg van

en de invoering van het vliegurencriterium

Buiten verzoek
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