
1Q 2 e FM ME |[
10 2 e | 1|0 2Ci0 2 6 | FM ME

Fri 1 10 2020 11 37 24 AM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject CTA voorlopige bevindingen xisx

MAIL RECEIVED Fri 1 10 2020 11 37 25 AM

CTA voorlopige bevindingen xisx

Heb jij zin om als eerste aan te vullen

964164 00001



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
To 2 e |l|0 2yial61 FM ME H i0 2 e I@mintin nl1

10 2 e^0 2 4 | I 10 2 6 Ip^FM ME

Sent Sun 1 12 2020 8 49 39 PM

Importance
Subject RE Planning en aanbevelingen rapport Commissie toekomst accountancysector
MAIL RECEIVED Sun 1 12 2020 8 49 41 PM

To

Cc

From

Normal

Oke dank Goed om nog een keen over door te praten

Is zal morgenochtend wel even bij Q^ ^langslopen

j[^10 2 e I FMtME

Verzonden zondag 12 januari 2020 20 47

Aan

CC

Onderwerp RE Planning en aanbevelingen rapport Commissie toekomst accountancysector

Van 10 2 e

10 2 e10 2 e1 1Q 2 e[FM ME10 2 e

1P 2 S [ FM ME10 2 6

Ha 10 2 6

Als hetgoed is komthetgoed met de rapportenvan de MCA maar misschien zouje wel inde loop van de ochtendbij
willen informeren of alles aangekomen is

10 2 6

Het klopt dat we die andere aanbevelingen andei^ willen opvolgen maar als jij daar bezwaar tegen hebt openbaar belang
moeten we het daar nog even over hebben Ik dacht dat we met de opneming van een lets aangescherpt criterium in de wet

waarmee we niets af doen aan de tot op heden aangewezen entiteiten gevolg kunnen geven aan de aanbeveling zonder de

ruimte om tot aanwijzing over te gaan in de praktijk echt beperken

Groet en tot morgen

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

wwvv blackberry com~

10 2 6 |]I0 2 4 | 10 2 6 |10 2 6[fm ME 10 2 6|@mmfm iil

Datum zondag 12 jan 2020 7 57 PM

1@miiifm nlAan 10 2 6 |l^ 2j6 |l0 2 6| FM ME j 10 2 6

Kopie | 10 2 e [l^^ I0 2 e| FM ME 10 2 e |@iiimfui nL

Onderwerp RE Planning en aanbevelingen rapport Commissie toekomst accountancysector

Ha en | 10 2 6 |

Dank voor het snelle opstellen van dit overzicht dat helpt denk ik

Op twee punten week het af van wat ik dacht dat onze insteek was Openbaar belang nader definieren ik dacht dat we dat niet

zouden doen Dan openen we de hele discussie rondom wat oob s zijn terwiji die net is afgerond

buiten verzoek

Ik ben ook heel benieuwd naar MCA morgen

g 10 2 6L moet ik de rapporten ngo halen bij de receptie of wordt dat al geregeld

964187 00002



Greet I 10 2 6

j[^10 2 e I FM ME
_

Verzonden vrij dag 10 j anuari 2020 16 54

Aan

10 2 0 10 2 0 @minFin nlVan

]io 2 e| fM 1 |@minfin nl

10 2 0 ] 10 2 0 pM ME 10 2 0 fgminfm nl

10 2 e IHFM ME

Onderwerp Planning en aanbevelingen rapport Commissie toekomst accountancysector

10 2 0

10 2 0 10 2 0 nj
@miiiFin nl

1^ 10 2 e I FM ME

@minFin nl

CC 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

Beste |10 2 e|

Aanstaande maandag spreken wij elkaar weer over de accountants

N a v je verzoeken sturen we je hierbij onze tabel met de mogelijke follow up op basis van de voorlopige bevindingen en een

aangepaste planning Voor de volledigheid heb ik ook nog een documentje met de betreffende passages uit het Cta rapport per

aanbeveling Hopelijk geeft dit enige houvast we spreken elkaar graag verder over

Ik heb groen gearceerd de aanbevelingen die m i in aanmerking zouden kunnen komen om uit te besteden aan een kwartiermaker

Goed weekend en tot maandag

Hartelijke groet

[io^

964187 00002



J@afrin nl]10 210 2 e 10 2 eTo

10 2 e ^|10 2 4 I I 10 2 e |10 2 e bJZ MTI

Thur 1 16 2020 12 06 24 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE Meeting volgende week
MAIL RECEIVED Thur 1 16 2020 12 06 24 PM

Beste [10 2 ^^

In aanvulling op onderstaande heb ik nog een vraag Je gaf aan het document met de mogelijke
oplossingsrichtingen voor het toezicht te zullen delen We hebben die nog niet gehad Het zou mooi zijn als

dat deze week nog lukt dan hebben we ook nog de tijd er goed naar te kijken

Groet I 10 2

■Oorspronkeliik bericht

]@afin nl10 210 2 e 10 2 eVan

Verzonden dondeidag 16 ianuari2020 08 23

Aan

Onderwerp RE Meeting volgende week

10 2 6 ^0 2 4 10 2 e[FM ME jl0 2 e|@minfm nl10 2 6

Bestel 10 2 r]^

Dank voorje bericht Fijn dat je erbij kunt zijn Vanuit het management zal |l0 2 e||^ 2 e ook bij de

meeting aanwezig zijn

Groeten |l0^

■Original Message
10 2 4i0 ^ I I 10 2 e hrz^FM MEj || 10 2 e @minfm nl]From

Sent woensdag januari 15 2020 21 13

10 2hci 2 d 10 2 6 @afin nlTo

Subject FW Meeting volgende week

Beste |10 2 4

Toen je me begin van de week belde spraken we af dat we een overleg zouden inplannen specifiek over de

aanbevelingen tav toezicht Volledigheidshalve mail ik je nog even dat dit overleg voor volgende week is

ingepland Ik zal hierbij aanwezig zijn Zie hieronder de afstemming hierover

Groet I 10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van j 1Q 2 e |l^^10 2 6 FM ME 10 2 e |@minfm nl mailto | 10 2 e [@minfm nl»
Datum woensdag 15 jan 2020 4 58 PM

Aan | 10 2 40 2 4] 10 2 e I0 2 6 FM ME] l0j^@minfm nl mailto 10 2 e @minfm nl»

Onderwerp FW Meeting volgende week

]@aSn nlVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden dinsd^ 14 januari2020 10 43

10 2 6

982649 00003



Aan | 10 2 |l^ ^10 2 ^ FM ME j 10 2 e n@mmfm nL

Onderwerp Meeting volgende week

HahO S eL

Ik heb even afgestemd intern en voor ons komt de woensd^ verreweg het beste uit Waarschijnlijk komen

wij dan met vier man sterk

10 2 e|| 10 2 e~ 10 2 e

10 2 e 10 2 6 lid team 10 2 6

|l0 2 e|| lO Z^

10 2 6 10 2 6

Mochten we toch andere mensen meenemen dan laat ik het weten

Greet

10 2 6

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
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 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 contain information that is not intended for you Ifyou 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 dam^e of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

982649 00003



I

Ministerie van Finanden
■

21 1 0

Hoofddlrectie Financleel

Economische Zaken

Inlichtingen

TER ADVISERING

Aar

de secretaris gener^
I

10 2 GT

1 U 2^mmfin nl

www minFrn nl

Datum

17 januari2020

notitie
flQtitiQnuminer

2020 OOOOOQ8S51
Nieuw kostenkader AFM 2021 2024

Auteur

1 O 2 ftj 2l0

Van

Elgenaarsadvtsering
Aanleiding

Op dinsdag 21 januari spreekt u van 13 30 tot 14 30 met het bestuur en de RvT

van de AFM over het nieuwe kostenkader van de AFM voor de periode 2021

2024 Op basis van informatie van de AFM hebben EA FM en BOA een concept
kostenkader opgesteld zie bijiage 2 Doel van het overleg is om dit concept

kostenkader op bestuurlijk niveau met de AFM te bespreken en w aar mogelijk te

komen tot overeenstemming over de verscheidene posten van het nieuwe

kostenkader en de hoogte daarvan

FM

BOA

Bijiagen
1 Agenda
2 Concept kostenkader AFM

2021 2024

Aanweziq

AFM 10 2 e AFM

AFM102e

]AFM10 2 e

]AFM10 2e I
FIN ]FIN10 2 e

FM10 2e

|10 2 ep 2 e ~| | 10 2 e HDFEZ

I 1» l 1U 2 e I I 10 2 9 I BOA
I 10 210 2Tfef| 10 2 e ] [ ] EA10 2 e

Geannoteerde agenda

1 Opening

Advies

• U heet de aanwezigen welkom en bedankt de wnd voorzitter van de AFM

voOr de informatie die de AFM in de atgelopen maanden heeft
—

aangeleverd bij Financien

• U kunt aangeven te hebben begrepen dat op 14 januari jl een

^n^ructier over[gBliTagiBBK^4 t4W l8T len over hefe^ooocepx KostenKaoer

tussen FIN en de AFM Naar aanleiding van dit overleg zijn er nog enkele

wijzigingen doorgevoerd in het concept kostenkader dat vandaag

voorligt

jgeaft aan dit bestuurlijk overleg te vritterTbenutcen om de openstaande

puntgn te^iesprek^ en indien mogelijk toreen akkoord op hoofdlijnen te

wtllen komen over het concept kostenkader

I

Toelichtina

buiten verzoek

Fagina 1 van 5

1013264 00004



buiten verzoek

buiter verzoek

2 Concept kostenkader AFM 2021 2024

2 1 Algemeen

Advies

• U geeft aan het fijn te vinden Hat nwnr HppI an hot nieuwe

ko^eriKaaer^eeds overeenstemming bestaat

• U geeft verder aan het belangrijk te vinden dat de AFM zich ook onder het

nieuwe kostenkader verder kan ontwikkeleo tot eon tookombtbegtendiae

en datagedreven toezichthouder Om die reden stemt FIN in met de door

de^^fTverzochte extra middelen voor dafagedreven toezicht

• U kunt de AFM tot slot complimenteren met de besparingen die zi] zelf

h^eff geidentificeerd om ruTmteTeTriakefTBiMehlie organtsatle vuur

rol van de AFM in het internationale speelveld

Toelichtinq

• In onderstaande tabel is per onderdeel van het kostenkader opgenomen

wat de stand van zaken is De onderdelen waarover nog geen

overeenstemming is worden besproken onder agendapunten 2 2 2 3 en

2 4

Stand van zaken2021 2022 2023 2024Component

kostenkader

Basisbedrag

Besparingen

Bekende uitbreiding

takenpakket

Datagedreven toezicht

Taaksteiling
buiten verzoek

Loon en prijsbijstelling

Flexibiliteitsmarge

Pagina 2 van 5
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2 2 Bekende uitbreiding takenpakket toezicht

Advies

buiten verzoek

• U geeffc aan dat de publicatle van het rapport van de Commissie

Toekomst Accountancysector CTA rapport is voorzjen voor eind januari
Hrerdoor zijn de mogelijke gevolgen voor het toezicht van de AFM nog

niet te overzien en acht u het te prematuur cm hier nu al extra middelen

voor op te nemen in het nieuwe kostenkader U stelt voor cm de

publicatie van het CTA rapport af te wachten en dan in gezamenlijkheid
te bezien wat de mogelijke gevoigen voor het toezicht van de AFM zijnr

^

buiten verzoek

Toe ichtina

m

m

buiten verzoek

2 3 Taakstelling

Advies

buiten verzoek

paglna 3 van 5
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buiten verzoek

ichtinoToe

buiten verzoek

2 4 Flexibiliteit

Advies

buiten verzoek

Toelichtino

buiten verzoek

Psgina 4 yafi S

1013264 00004



buiten verzoek

3 Afsiuiting
Advies

Lf bedankt de AFM voor haar komst en het construct|eve overleg
Indien er nog openstaande punten zijn kunt u aangeven dat deze in de

komende maanden nader zullen worden uitgeiwerkt In maart zal dan

eventueel nog een bestuurlijk overleg worden georganiseerd waar het

concept kostenkader wordt vastgesteld

»

I

I

I

Paging S van 5

1013264 00004



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e^o 2 4| I io 2 e | f^ FM ME || 10 2^ I@minfin nl1 | 10 2 e [1^110 2 61 FM ME^fl io 2 e |@minlin nl1 | i0 2 e [

10 2 6 |@minfin^| 10 2 6 \p 2\4 iO l B | FM ME J I0 2 e |@minfin nl1 | l0 2 e |
10 2 6 m 10 2 e I@i^ nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Graag input AFM op deze punten

MAIL_RECEIVED Mon 1 27 2020 3 49 31 PM

20200127 Input AFM op additionele CTA en MCA aanbevelingen verzending naar FIN final pdf

To

Cc

10 2 6 10 2 61
Mon 1 27 2020 3 49 12 PM

Normal

Beste

Zoals vrijdag besproken stuur ik je hierbij onze input over de in jouw mail genoemde MCA CTA aanbevelingen Ik wil

opmerken dat onze input voor wat betreft de CTA aanbevelingen is opgesteld aan de hand van het interim CTA rapport

mogelijk dat wijzigingen in aanbevelingen en context van het defmitieve CTA rapport nog van invloed kunnen zijn op onze

input

Wij vememen het graag als jullie vragen hebben over de inhoud van het bijgevoegde bestand

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6 I

ioXell 10^

Strategie Beleid Internationale Zaken

Telefoon 020 1 10 2 6

Fax 020 1 10 2 6 |
E mail 10 2 6 1@afin nl

An toriteit Finan ciae 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 onalhankelijke gedragstoezichthouder diagen wij bij aan duuizaam fmandeel welzijn in Nederland

10 2 6 J|0 2 ^ j 10 2 6 I FM ME 1 10 2 6 @minfin nl]From

Sent donderdag januari 23 2020 15 56

10 2 6 10 2 6To

10 2 6h[ 10 2 6 [fo^d 10 2 610 2 6 [FM ME FM ME JO 2 ^Cc 10 2 6 10 2 6
■ 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 [l|0 2 ^ j 10 2 6 ^FMME

Subject Graag inputAFMop deze punten

FM ME

Ha I 10 2 6

Zoals ik je net al telefonisch meldde

We zijn zoals jeweetbezig met het innemen van een standpuntop een aantal onderdelen Hierkomen ze

0 9buiten verzoek

0 buiten verzoek

0 Graag horen we 00k nogmaals kort of jullie een verband zien tussen de invoering van een vliegurencriterium

964180 00005



0 buiten verzoek

bulten verzoek

Groet

I 10 2 e I 10 2 e

I 10 2 e 10 2 e IlliO^I 10^

Ministcrlevan Finaaciea

Direclie Finand^e Marktea

Afdding Marktgedrag en Eflectenverkeer

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

T 070 1 1Q 2 e

M06 I 10 2 e I

l@minfm nl10 2 6

DItberichtkan Informatie bevatten die metvoor u is bestemd Indien u metde geadresseerde bent of dit bench abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het elektranisch verzenden van benchten

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 delaethe

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks ihherent ih 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

964180 00005



iTylFM

Input AFM op additionele CTA en MCA

aanbevelingen
Beantwoording AFM informatieverzoek van ministerie van

Financien ten behoeve van CTA eindrapport

CONCEPT

NOG TE BESPREKEN IN AFM

BESTUUR

Vertrouwei
964287 00006



builen verzoek

[Input AFM op additionele CTA en MCA aanbeve fngen 27januari 20
964287 800006



buiten verzoek

[Input AFM op additionele CTA en MCA aanbeve fngen 27januari 20
964287 800006



buiten verzoek

[Input AFM op additionele CTA en MCA aanbeve fngen 27januari 20
964287 800006



buiten verzoek

[Input AFM op additionele CTA en MCA aanbeve fngen 27januari 20
964287 800006



Vliegurencriterium
Vraag 3 Hoe kijkt de AFM aan tegen de invoering van een vliegurencriterium

De AFM meent dat een vliegurencriterium bij niet OOB accountantsorganisaties kan

bijdragen aan meer ervaring en versterking van vaktechniek

Een externe accountant dient bij het verrichten van een wettelijke controle een

professionele oordeelsvorming en een professioneel kritische instellingte hanteren Een

externe accountant dient voldoende vaktechnische kennis te hebben om een kwaiitatief

goede wettelijke controle te kunnen uitvoeren Om ditte ontwikkelen zal een

accountantsorganisatie zijn externe accountants voldoende wettelijke controles per jaar
moeten iaten verrichten om ervaring op te doen en te onderhouden Daarnaast is het bij
een te beperkt aantal wettelijke controles lastig voor de accountantsorganisatie om de

noodzakelijke investeringen ten behoeve van vaktechniek te doen zoals investeringen in

aansturingen staffing

Goed moet worden gekeken wat een adequaat aantal wettelijke controles is waarbij een

balans tussen enerzijds ervaring en vaktechniek en anderzijds onnodige

toetredingsbarrieres wordt bereikt

[Input AFM op additionele CTA en MCA aanbeve fngen 27januari 20
964287 800006



buiten verzoek

[Input AFM op additionele CTA en MCA aanbeve fngen 27januari 20
964287 800006



j@afm nl] | 1Q 2 e fC0MM fl^@minfin nl11Q 2 ej|
10 2 5 Id 10 2 6 0 COMM iO 2 e l@rininfin nl]
10 2 6 Id 10 2 e I COMM

Wed 1 29 2020 5 20 42 PM

To I 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Concept statement reactie AFM op CTA rapport
MAIL RECEIVED Wed 1 29 2020 5 20 43 PM

Normal

Bedanktj 10 2 6 || We geven morgen een sein als de stukken uit zijn

Greet 10 2 e

Van [
Verzonden woensdag 29 januari 2020 17 08

^

COMM t

Qnderwerp Concept statement reactie APM op CTA rapport

10 2 6

COMMAan 10 2 6 10 2 6

Hoi 10 2 6 en I0 2 e

Het statement is nog niet 100 defmitief maar dan kun je zien welke kant het opgaat

Met vriendelijke groet

10 2 6 ^

10 2 610 2 6

Telefoon 020 10 2 6

Mobiel 06 10 2 6

E mail @afm nl10 2 6

AFM

Autoriteit Financiele Markten

Bezoekadres Vijzelgracht 50 Amsterdam

Postadres Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telefoon 020 797 20 00 afm nl

De AFM maaktzich sterkvoor eerlijke en transparantefinanciele markten

Als onajhankelijke gedragstoezichthouder dragen wp bp aan duurzaamfinancieel welzpn 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

964183 00007



1Q 2 e |j 10 2 e|l0 2 H COMM C 10 2 e |@minfin nl1
10 2 41 I I

Thur 1 30 2020 10 42 24 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Concept statement reactie AFM op CTA rapport
MAIL RECEIVED Thur 1 30 2020 10 42 30 AM

Dank

Original Message
From I lQ 2 e | |10 2 6D1|0 2 ^CQMM [1 10 2 e |@minfm nl1
Sent donderdag januari 30 2020 10 42

To [i^ I 10 2 e I | f 10 2 6 n@afin nL

Subject RE Concept statement reactie AFM op CTA rapport

HierbiJ https www rijksoverheid nl documenten kamerstukken 2020 01 30 aaiibieding rapport commissie

toekomst accountancysector

Groetl 10 2Te

Verzonden met BlackBerry Work

WWW blackberry com

10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 S 10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

dubbel

10 2 6 10 2 6

964186 00008



dubbel

964186 00008



I 1Q 2 e FM ME |1
I 10 2 e r^10 2 e| FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl] | 10 2 i | 1^ |o 2 4 FM MeII

litg 2 ^ FM ME il 10 2 e I@minfin nl1

]@minfin nl1 l 1Q 2 e |1^ej 10 2 e FM ME H 10 2 e |@minfin nl1

I io 2 e n^@nninfin nl]

To 10 2 e

10 2 eN0 2iCc

10 2 e liaz^l 10 2 e | FM ME

Fri 1 31 2020 9 52 02 AM

From

Sent

Importance

Subject label aanbevelingen acccountancy
MAIL RECEIVED Fri 1 31 2020 9 52 03 AM

Normal

Als besproken bijgaand flabel Aanbevelingen Cta en MCA v2 j de laatste versie van de tabel met daarin een nieuwe kolom

uitzoekpunten en een kolom belanghebbende Zouden jullie deze tabel kunnen aanvullen en aanpassen waar nodig En is het nog

handig om weer een kolom toe te voegen voor wie met welke aanbeveling bezig is

Zelf zal ik iig nu allereerst vender gaan met de onderzoekspunten voor governance AO organisatie en aanstelling kwartiermaker

Hoor graag

Greet

I 10 2 6

964190 00009



1Q 2 e |1p T^ FM ME ^ 10 2 6 ]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Opvolging Cta

MAIL RECEIVED Mon 2 3 2020 9 21 57 AM

10 2 6

Mon 2 3 2020 9 21 52 AM

Normal

Beste |l0 2 e|

Ik ben donderdag 11 00 12 00u en 15 00 16 00u beschikbaar

Met vriendelijke greet

10 2 6

I 10 2 6 ~|

Rv atdelingshootdB C Manager Jaarverslaggeving

Directie Financieel Economische Zaken

Begroting en Control

Ministerie van Onderwijs Cultuuren Wetenschap

Bezoekadres Rijnstraat 50 2515XP Den Haag

Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

M 31 0 6 1 10 2 e~

El 10 2 6 l@minocw nl

Van | 10 2 e | 1p1a^10 2 e| FM ME

Verzonden donderdag 30januari 2020 15 59

Aan [

]@min fin nl]10 2 6

]@minez nl10 2 610 2 6 ] BD DWJZ PR I io 2 e I 110 2 6110 2 6 10 2 6

110 2 61
10 2 6^0 2 ^ iT I 10 2 I van FM ME

Onderwerp RE Opvolging Cta

CC

Beste collega’s

Nu de brieven in de kamers liggen zouden we ons graag op de volgende stap willen richten een inhoudelijke reactie op het rapport van de Cta waarin

we ingaan op de afzonderlijke aanbevelingen Wij mikken op de ministerraad van 20 maart waarvoor de stukken op 24 februari aan het ambtelijk
voorportaal CFEZIL moeten worden aangeboden

Graag plan ik alvast metjullie een overleg in om de concept kabinetsreactie te bespreken zodat we jullie opmerkingen tijdig kunnen meenemen Op welk

van de volgende momenten zouden jullie kunnen afepreken Zouden jullie datz s m kunnen laten weten

VWoensdag 12 februari 13 00 14 00u

V Donderdag 13 februari 11 00 12 00u

V Donderdag 13 februari 15 00 16 00u

Om eventuele twistpunten tijdig te kunnen signaleren zullen we over de punten die jullie specifieke beleidsterreinen raken al eerder metjullie
afeonderlijk contact opnemen

Wij hopen zo ondanks de korte deadline voor een nette inteirdepartementale afetemming te kunnen zorgen

Alvast bedankt voor jullie reactie

Met vriendelijke groet

964181 00010



10 2 e 1^1^10 2 61 FMtME

Verzonden donderdag 30 januari 2020 12 56

BD DWJZ PR’ | I0 2 e |

Van

@minez nl

I0 2 e I0 2 e [ FM ME
@minocw nlAan 10 2 e 10 2 e 10 2 e

I0 2 e|l0 2 e|l
Onderwerp RE Opvolging Cta

10 2 eCC 10 2 e 10 2 6

Beste collega’s

Hierbij een link naarde brief die zojuist openbaar is geworden https www riiksoverheid nl ministeries nninisterie van

financien documenten kamerstukken 2020 01 30 aanbiedina rapport commissie toekomst accountancvsector

Erzijn ten opzichte van de versie die ik jullie eerderzond nog watspreekwoordelijke punten en komma s gewijzigd maar geen inhoudelijke zaken

Met vriendelijke groet

EM3

^1^10 2 e I FMME
Verzonden woensdag 29 januari 2020 11 59

Aan

Van 10 2 e

BD DWJZ PR cj 10 2 6 l@minienv nl i0 2 e | j 1Q 2 6 |@minbzk nl

@minocw nl’

10 2 S10 2 6

l@minez nl’ |@minez nl

10 2 ^^FMME a [@mMn nl r
@minbzk nl | lO S e [^02^^ io 2 e [ FM ME

@minocw nl10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @minbzk nlCC 10 2 6

@minfm nl10 2 6 10 2 610 2 6

Onderwerp RE Opvolging Cta

Beste collega’s

Veel dank voor jullie snelle en positieve reaches Jullie horen snel van me met een voorstel voor een vervolgafspraak met het oog op de kabinetsreactie

waarvoor we als gezegd mikken op de ministerraad van 9 april

Hartelijke groet

^i[^ 10 2 61 FM ME

Verzonden woensdag 29 januari 2020 10 49

BD DWJZ PR

Van 10 2 6

@minienv nl 10 2 6 | |@minbzk nl

@minocw nl

Aan 10 2 6 10 2 6 10 2 6

e l@minez nl

10 2 6 |l0 2 ellj
@niinez nl @niinocw nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 piMieKFM ME |@mi^in nl |

@minbzk nl | 10 2 6 |jo 2 ^ 10 2 6 | FM ME

10 2 6 @minbzk nlCC 10 2 6

@iminfin nl10 2 6 10 2 610 2 6

Onderwerp RE Opvolging Cta

Beste collega’s

Ik heb beloofd jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen hier Jullie zorgen hebben effect gehad dus dat is volgens mij goed nieuws We

hebben vanmorgen ons voorstel voor een nieuwe sterk inaekorte brief met de minister besproken

De brief die wij willen verzenden vinden jullie bijgevoegd

Met deze versie beoaen we jullie zoraen weg te nemen doordat erniets concreets meer in staat overde opvolging van aanbevelingen buiten verzoek

I buiten verzoek Maar ik check dat hierbij graag nog even expliciet met jullie

Zouden jullie uiterliik 12 15u kunnen bevestigen of jullie met de huidige versie van de brief geen aanleiding zien om te escaleren Excuses voor deze heel

korte deadline ik zal jullie 00k zo nog even proberen te bellen

Schroom nietom mij te bellen als jullie nog vragen of opmerkingen hebben

Met vriendelijke groet

J[^io 2 6 I FM ME10 2 6Van
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Verzonden dinsdag 28 januari 2020 17 08

BD DWJZ PR @minienv nlAan

CC

10 2 6

10 2 e

10 2 6

Sminfm Til 1Q 2 6 L FM FM ME ^ i0 2 e

10 2 6 ^ 10 2 6 l@minbzk nl

@minbzk nl

^^ DWJZ PR j 10 2 6 l@minienv nl

@minfm nl10 2 6

@minbzk nl @minez nr10 2 610 2 6

@minez nl Sminocw nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 |10 2 6|i^i@minocw nl

io 2 e FMyME e @minfin nl

Onderwerp RE Opvolging Cta

10 2 6 10 2 610 2 6

Beste 10 2 6 beste collega’s

Dank voorje bericht We hebben jullie zorgen meteen na ons overleg van vanmiddag doongeleid die liggen nu bij de minister [
Met is nu even afwachten we houden jullie op de hoogte van de

bulten verzoek

buiten verzoek

bntwiKKeiingen nier

Hartelijke groet

10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 10 2 610 2 6

MiDisterievan FiDaaciea

Directle Flaaad^e Marktea

Afdeling Marktgedrag eu 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

l@mmrin nlE^ 10 2 6

BD DWJZ PR 10 2 e @minienv nlVan 10 2 6

Verzonden dinsdag 28 januari 2020 16 ^^

Aan 10 2 61 fmTME10 2 6 10 2 6 g minFin nl 10 2 6 10 2 61 10 2 6 |io 2 4 FM ME

1 s | Sminfin nl

CC 10 2 6 |j^ ] 10 2 6 [ FM ME j 10 2 6 |@minfin nl | 10 2 6 [^ ^ FM ME ^ i0 2 e

] gminbzk nl io 2 e | | 10 2 6 | g tninbzk nl

[Sminbzk nl

BD DWJZ PR j 10 2 6 |@minienv nl

@minfin nl

@minez nr10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minez nl giminocw nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 e

@minocw nl

Onderwerp RE Opvolging Cta

10 2 6 10 2 6

Beste I 10 2 6 ] en 1Q 2 e|

Voor de goede orde wil ik jullie {en de collega’s van de andere ministeries laten weten dat er hier ook een nota naar de MinRb gaat om

hem te informeren over de gang van zaken rond het rapport van de Cta en over het ter tafel brengen daarvan tijdens de komende

ministerraad Bovendien zal morgen vanuit hier ambtelijk contact opgenomen worden met het ministerie van AZ om te melden dat er

mogelijk een brief rechtstreeks naar de TK wordt gestuurd door jullie minister zonder dat die in de MR is afgestemd waar dat wel

noodzakelijk is

Vriendelijke groet
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I 10 2 e

10 2 e

Raadadviseur Legal Counsel

Ministerie van Justitie en Veiligheid Ministry of Justice and Security The Netherlands

Directie Wetgeving en Juridische Zaken Directorate of Legislation and Legal Affairs

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus PO Box 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 31 0 6 10 2 e

I 10 2 e ~l aiminienv nl {let op dit is een geuvijzigd e mailadres

www riiksoverheid nl veni

J^^l0 2 e I FM ME
Verzonden maandag 27 januari 2020 16 49

Aan

10 2 e 10 2 e @mirFin nlVan

10 2 e fSininbzk nl e @minbzk nl 10 2 e BD DWJZ PR10 2 6

[ Siminez nr
10 2 e

giminienv nl @minez iil10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

BD DWJZ PR@minbzk nl @minocw nl Staiinocw nlI0 2 e I0 2 e 10 2 6 10 2 e

@minienv nl10 2 e

io 2 eyM ME ] | ^minfin nl

@minfin nl io 2 e FM ME ^

1Q 2 e [ FM MECC 10 2 e 10 2 el 10 2 e 10 2 6

@minfin nlI0 2 e I0 2 e

Onderwerp Opvolging Cta

Urgentie Hoog

Beste collega’s

We hebben vandaag heel hard gewerktaan een aanpassing van de brief in reactieophet rapport van de Cta na overleg met onze minister vanmiddag
Bijgevoegde versiezitmomenteel opnieuw in de lijn Ik stuur jullie tevens de embargoversie van hetCta rapportop met het nadrukkeliike verzoek dit

niet verder te verspreiden

Het is mogelijk dus nog niet de definitieve versie maarwel zekereen in ‘gestolde’ versie waarwe het morgen overkunnen hebben Daamaast willen we

jullie morgen nader informeren over het proces de komende dagen en weken

Ik ben me ervan bewust dat we jullie door het krappe proces hier binnenshuis weinig tijd heb gegeven waarvoor excuses We nemen graag morgen

met jullie de tijd om de concept reactie te bespreken

Hartelijke groet

Ps We zitten morgen in zaal S3 55

^1^^10 2 e I FM ME
’

@minFin nlVan

Verzonden zondag 26 januari 2020 21 28

10 2 e 10 2 e

@minbzk nl io 2 e g i0 2 e | g minbzk nl

l@minez nr
@minvenj nl’10 2 6 10 2 6A 10 2 elan

@minvenj nl @minez nlI0 2 e 10 2 6 10 2 6 10 2 e

@minbzk nl @minocw nl @minocw nl BD DWJZ PR’10 2 e 10 2 e 10 2 6 10 2 e

@min\ enj nlI0 2 e■

10 2 6 I FM ME10 2 6 |l0 2 e|| 10 2 6 i0 2 e FM ME ] |@minfm nl

@miiifm nl | iQ 2 e [ FM ME

Onderwerp RE Uitstel Commissie toekomst accoiintancysector

10 2 6CC

@minfin nl10 2 e 10 2 S

Ha 10 2 6

Dank voor je bericht De eerste reactie gaat inderdaad op donderdag 30 januari naar de TK en zal anders dan we

aanvankelijkvoorogen hadden dus inderdaad niet in de ministerraad worden geagendeerd

Groet
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10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

1fa minbzk nlVan 10 2 6 10 2 6

Datum zondag 26 jan 2020 3 20 PM

Aanil I0 2 e | ip ji0 2 e| FM ME f
l@minveni nl

10 2 6 |@minbzk nl [
1 10 2 6 ^@rininveni nl

I0 2 e |@minfin nl | io 2 e |l@minbzk nl 10 2 6 n@nninvenj nl

l@minez nl | io 2 e

I BUyUWJZ PR

|@minez nr |
10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

J@minocw nr \ l@minocw nl10 2 6 10 2 6

Kopie | 10 2 6[l0 2 4fl | 1Q 2 e | i[o ^FM ME 10 2 6 |@minfin nl 10 2 6 |1p j 10 2 6 | FM ME j 10 2 6 |@minfin nl | 10 2 6

^ 0 2 41 FM ME 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE Uitstel Commissie toekomst accountancysector

Dag 10 2 6

Dank voor de update Ik kan de planning niet helemaal volgen Als Ik puzzel kom Ik op

dodag 30jan as aanbieding aan kamer met een eerste reactie

die reactie wordt afgestemd en gaat via mr vrijdag 31 eerstvolgende

Dat past niet inde de tijd

V\fear sla ik hier de plank mis lees je mail verkeerd

Groeten

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

1^6jl0 2 e| Fiyi ME 1fa minfin nlVan 10 2 6 10 2 6

Datum woensdag 22 jan 2020 4 20 PM

10 2 6 |@minbzk nl 10 2 6 | | 10 2 6 |@minbzk nl I 10 2 6 |@minvenj nr

10 2 6

Aan 10 2 6

|@minez nr | ra minez nl10 2 6 l@minveni nl

@minbzk nl [
@minveni nl

10 2 6 10 2 6

J@minocw nl l@minocw nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 } BD DWJZ PR10 2 6

10 2 e

10 2 6 | t^ FM ME j 10 2 6 |@minfin nl 10 2 6 FM ME 10 2 6 |@minfin nlKopie | I0 2 e [i0 2 4{
^dO 2 4 FM ME i 10 2 6 I@m1nfin nl

Onderwerp RE Uitstel Commissie toekomst accountancysector

Beste collega’s

Komende dinsdag hebben we overleg over de opvolging van de bevindingen van de Commissie toekomst accountancysector

Er is vanmorgen een wijziging in de planning gekomen Onze minister wil meteen een inhoudelijke reactie op hoofdlijnen
meesturen zodra het rapport aan de TK en EK wordt aangeboden donderdag 30 januari Die reactie wordt dan gevolgd door
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een nadere uitwerking in de kabinetsreactie die in de loop van het voorjaar volgt Dat betekent dat onze aanvankelijke
planning zoals we tijdens onze vorige bijeenkomst met jullie bespraken deels overboord moet Dat betekent ook dat we op die

hoofdlijnen veel minder tijd voor de afstemming met jullie uitmondend in de ministerraad kunnen nemen dan aanvankelijk
gepland waarvoor excuses

Mijn voorstel is daarom om het overleg van aanstaande dinsdag te laten doorgaan We zullen daaraan voorafgaand
waarschijnlijk maandag de reactie die we tot dat moment voomemens zijn te sturen met jullie delen Dan kunnen we samen

bezien of onze reactie voor jullie bewindspersoon onaanvaardbare punten bevat Mocht dat onverhoopt het geval zijn dan

moetenwe denk ik snel escaleren

Sorry dat we jullie hiermee overvallen Ik kan me voorstellen dat dit vragen oproept Als dat zo is schroom niet om mij te

bellen

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

06 10 2 e

^l[^10 2 e I FM ME
Verzonden vrijdag 20 december 2019 16 33

10 2 6

Van 10 2 0

@minbzk nl io 2 e ] i0 2 e |@minbzk nl

l@minez nr
@minvenj nl10 2 6Aan 10 2 6

@minveni nl @minez nl10 2 0 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minbzk nl @minocw nl @minocw nl BD DWJZ PR’10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minveni nl10 2 6

10 2 6 | ^^FM ME 10 2 e l@minfm nl | i0 2 e [|^ iq 2 6 [ FMdVE

j |@minFm nl l0 2 e lQ 2 e FM ME e @minfin nl

Onderwerp RE ETitstel Commissie toekomst accountancysector

10 2 6 10 2 61CC

Beste collega’s

Hartelijk dank voor de readies Hetwordt28 januati 14 30 16 OOu Hopelijk kunnen onze BZK collega’s dan ook

Met vriendelijke groet

EM3

10 2 01 FM ME

Verzonden vrijdag 20 december 2019 10 08

Aan

10 2 6Van

10 2 6 @minbzk nl | iQ 2 e | j i0 2 e |@minbzk nl

l@minez nr

10 2 6 @minvenj nl10 2 6

@minvenj nl @minez nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minbzk nl @minocw nl @minocw nl BD DWJZ PR10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minvenj nl10 2 6

10 2 0 |l0 2 elj iP 2 e [ FM ME|io 2 e| FM ME ] l@minfm nl

@minFin nl 10 2 6 fi^ FM ME

CC 10 2 0 10 2 6

@minfin nl10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE Uitstel Commissie toekomst accountancysector

Beste collega’s

Graag ontvang ik vandaag een aniwoord van hen die nog niet hebben gereageerd Dan kunnen de we datum vastleggen

Alvast bedankt

Hartelijke groet

^1^10 2 61 FMME

964i ^l
len dinsdag 17 december 2019 12 58

10 2 6Van

00010



@giinbzk nl | 10 2 e | j l0 2 e |@jninbzk nl

[@minez nr

10 2 e

@minvenj ill10 2 6 10 2 eAan 10 2 S

@minveni nl

J@niinbzk nl

@min\ enj nl

@minez iil10 2 0 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minocw iil StoLinocw nl BD DWJZ PR10 2 0 10 2 0 10 2 6

10 2 0

10 2 6 | ^ FM ME 1 10 2 ^ l@miiifm nl | io 2 e [[oz^i] 10 2 6 [ FM ME

^ 10 2 0 |@minfin nl | 10 2 e [^ FM ME T l@miiifin nl

Onderwerp RE Uitstel Commissie toekomst accountancysector

10 2 6 10 2 61CC

Beste collega’s

Als beloofd zou ik nog enkele data voorstellen ons overleg over de opvolging van het advies van de Commissie toekomst accountancysector Ik vemeem

graag op welke van de volgende data jullie zouden kunnen

VDonderdag 23januari 10 30 12 OOu

VDinsdag 28januari 14 30 16 00

VDonderdag 30januari 15 30 17 00

Alvast bedankt vo or jullie reactie

Ik wens jullie goede feestdagen

Hartelijke groet

EM3

^i[^ 10 2 01 FMME

Verzonden vrijdag 13 december 2019 15 20

Aan

Van 10 2 0

fSminbzk nl | 1Q 2 e 10 2 0 | g^inbzk nl @minvenj nl’10 2 6 10 2 010 2 6

10 2 0 @minveni iil

|@minbzk nl

@mirrveni nl

10 2 6 @minez nr

10 2 6

10 2 6 @minez iil 10 2 6

@minocw iil Staiinocw nl BD DWJZ PR10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 0

CC 10 2 6 10 2 61 10 2 6 |io 2 ^FM ME ] l@minfin nl 10 2 6
^

0 2 u \ 10 2 6 [ FM ME

@miiiFm nl

Onderwerp RE Uitstel Commissie toekomst accountancysector

10 2 6

Beste collega’s

Ik zou willen voorstellen om ons overleg van komende donderdag te verplaatsen naar eind januari Vanwege het uitstel dat de minister aan de Cta heeft

verleend is de planning opgeschoven Aangezien wij op dit moment anders dan ik had gehoopt nog geen concrete lijn hebben voor de opvolging van

het rapport lijkthet me nietzinvol ons overleg komende week te voeren

Ikzal een voorstel doen voor de tweede helft van januari

Metvriendelijke groet

[iaz^rUo^

I FMWIE

Verzonden maandag 25 november 2019 09 26

10 2 6

10 2 0Van

@minbzk nl | i0 2 e | i |[5 minbzk nl

l@minez nr

10 2 6 @minvenj nl10 2 6Aran

@minvenj nl

10 2 e |@minbzk nl

@minveni nl

10 2 011O 2 6IJ
j lP 2 e @minFin nl

Onderwerp RE Uitstel Commissie toekomst accountancysector

@minez nl10 2 0 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minocw nl @minocw nl BD DWJZ PR10 2 6 10 2 6 10 2 0

10 2 6■

1^ 10 2 e [ FM ME|io 2 ^ FM ME \ 10 2 e |@minFm nlCC 10 2 6 10 2 6

Beste collega’s
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Metis 19 december 10 30 12 00u geworden Ik hoopjullie dan te zien Locatie voIgt

Metvriendelijke greet

[102^ r~raz e~~|

J^10 2 e I FMtMEVan 10 2 e

Verzonden woensdag 13 november 2019 15 20

Aan 10 2 e Sminbzk nl I l0 2 €i | j i0 2 e | g niinbzk iil

Sminez nr

10 2 e Sminvenj nl

10 2 e

10 2 e

Sminvenj nl

| Sminbzk nl

{Sminveni nl

Sminez nl10 2 S 10 2 e 10 2 e

@minocw nl S minocw nl BD DWJZ PR’10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e

I0 2 e|l0 2 e|l|
SminFm nl

Onderwerp Uitstel Commissie toekomst accountancysector

10 2 e [ EVI ME10 2 6 pMTME q | S minfm nl10 2 6 10 2 6CC

10 2 6

Beste collega’s

Hierbij infbrmeer ik jullie graag over het feit dat de Commissie toekomst accountancysector uitstel heeft gevraagd Onze minister heeft dat ingewilligd de

deadline ligtnu op 1 februarl 2020

Hetbijgevoegde briefje daarover gaat vandaag naar beide kamers der Staten Generaal Zie de bijiage

Zoals we tijdens onze laatste bespreking afepraken zouden wij graag nog een keer met jullie spreken over de follow up van het advies Wij hopen voor

de kerstal enig zichtte hebben op de manierwaarop we met het advies van de Cta willen omgaan

Op welke van de volgende data zouden jullie kunnen

VMaandag 16 december 10 11u

V Dinsdag 17 december 13 14u

VDinsdag 17 december 14 15u

V Donderdag 19 december 10 30 12 00u

Alvast bedankt voor jullie reactle

Metvriendelijke groet

EM3

^1^^ 10 2 61 FM ME

Verzonden maandag 9 September 2019 17 21

10 2 6Van

10 2 6 @minbzk nl I 1Q 2 e | q 10 2 e | S minbzk nl 10 2 6 @minvenj nlAan 10 2 6

Sminveni nl

| S minbzk nl

5 min\^eni nl

Siminez nl

10 2 6

@minez nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minocw nl’ S minocw nl BD DWJZ PR10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 [FM ME 1 10 2 e | Sminfin nlCC

Onderwerp Verzoek i v m voorlopige bevindingen Commissie toekomst accountancysector

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste collega’s

Momenteel is de Commissie toekomst accountancysector bezig met haar onderzoek naar manieren om de kwaliteit van de wettelijke controle door

accountants te verbeteren Jullie zijn bij de instelling van de commissie betrokken geweest

Wij hebben inmiddels begrepen datde commissie emaarstreeftom rond 1 oktober‘voorlopige bevindingen’ te publiceren die vervolgens ter

internetconsultatie worden aangeboden Daarmee krijgen we natuurlijk al een voorzichtig beeld van de ‘richting’ die het uiteindelijke advies op gaat

Het leek ons goed om na het uitkomen van de voorlopige bevindingen elkaar te spreken over wat ons opvalt aan het advies vanuit het perspectief van
onze afzonderlijke beleidsterreinen Zouden jullie daar bij willen zijn
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Indien jullie zelf niet meer werkzaam zijn op dit gebied hoorik graag tot wie ik me kan wenden

Ik hoor graag van jullie zodat ik wat data kan gaan voorstellen

Metvriendelijke groet

[102^ r~raz e~~|

10 2 e

I 10 2 6 ]|[10 2 ^| 10 2 e10 2 e

Minist«‘ie van Finanden

Directie FinandeU Markten

Afdding Marktgedrag en Eflfectenverkeer

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

EI 10 2 9 [fg minfm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indian u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is taegezanden wordt u verzochtdat aan de afzenderte 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 resutting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security
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Ministerie van Financien

Hoofddfrectie

Finandeel

Econciniische Zaken

Inlichtingen

1 10 E 2|9

10 2 teimlnfln nl

www minfln nl

10 2 e

Datum

4februari 2G2G

versiag Periodiek overleg AFM FIN Nummer versiag

Auteur

1 10 g 2]9

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig

23 januari 2020

Financien P2 55

AFM I I0 2 e ~| lO S e 10 2 e | |10 2 e| 10 2 |
FIN I 10 2 e ~| | 10 2 e 0 2 4 [
10 2 e ^10 2|0 2 ^

10 2 e

1 Opening

• RN is voorzitter I 10 2 e [ stelt zich voor aan de AFM Hij is namens BOA

aanwezig bij het overleg en zal in het vervolg vaker aanschuiven

2
buiten verzoek

3 Teruqblik bestuurliik overleg 21 januari 2020 nieuw kostenkader AFM 2021

2024

• RN geeft een terugkoppeling op het overleg van 21 januari jl Het was

een goed overleg en er is op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de

hoogte en de componenten van het kostenkader 2021 2024 van de AFM

Afgesproken is om

het nieuwe kostenkader op te nemen voor de impact van de CTA

aanbevelingen op het toezicht van de AFM Deze PM post zal in de

komende periode nader worden ingevuld
• De AFM geeft aan dat het bestuur van de AFM ook tevreden was over het

overleg

buiten verzoek en een PM post in

1buiten verzoek

buiten verzoek

Met betrekking tot CTA geeft de

AFM aan dat er al contact is met FM over de mogelijke impact van de CTA

aanbevelingen op de AFM en dat FM bezig is met het opstellen van een

kabinetsreactie op het CTA rapport

buiten verzoek

«

buiten verzoek

Pagina 1 van 2
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buiten verzoek

4

bjiten verzoek

5

buiten verzoek

6

buiten verzoek

7 Afsiuiting

Paging 2 van 2
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1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
10 2 6^0 2 ^ I I io 2 e nfio 2^ FM ME ll 10 2^ |@minfin nl1 | io 2 e FM ME [l i0 2 e I@minlin nl1 l 1Q 2 6

ai0 2 e| FM MEIII 10 2 e |@minfin nl1 |10 2 e 10 2 6| FM ME][| I0 2 e |@minfin nl1 | 10 2 6 |l^ 2j€^ 10Te |
FM ME [l I0 2 e I@minfin7nl1 | I0 2 e lole | F[WME ll i0 2 e |@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Concept kabinetsreactie Cta

MAIL_RECEIVED Wed 2 5 2020 6 25 27 PM

Kabinetsstandpunt Cta advies 5 februari bespreking dFM docx

To

Cc

10 2 6 Ijl0 2 e| FM

Wed 2 5 2020 6 25 26 PM

Normal

Hoi 10 2 6

Veel dank ziet ergoed uit

Zie in de bijiage mijn opmerkingen kunnen we morgen bespreken

Groeten

I FM ME
Verzonden woensdag 5 februari 2020 16 18

Aan

CC FM Verzoeken

^ FM ME Q

10 2 6Van

10 2 6 1^ FM

f^ FM ME I i0 2 e ^FM FS 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 FMME10 2 6

i^ j 10 2 6 | FMME10 2 6 |o 2 4f 10 2 6 FMME i0 2 6

o 2 ^^ 10 2 6 \ FMME

Onderwerp Concept kahmetsreactie Cta

10 2 6

Beste

Hierbij stuur ik je namens het hele cluster ons concept voor de kabinetsreactie op het Cta rapport We spreken daar morgen om

13 00u over Erstaan nog wat notes to self in de marge Naastjouw mening over de inhoud zouden we ook metje willen bespreken
in hoeverre bijgevoegd stuk met de buitenwereld gedeeld kan worden Ik kan me voorstellen dat we het gehele stuk wel delen met de

andere departementen en de AFM en dat we met de NBA en de SRA alleen de voor hen relevante passages delen De overige partijen
geven we het stuk niet

Voorde volledigheid stuur ikje ook nog even een actuele vensie van de planning mee

Tot morgen

Groet

|10 2 e|

10 2 6

I 10 2 6 ]|[ioX^| 10 2 610 2 6

Minlsterle van Flnancl^

DireclieFinatid^e Markten

Afdding Marktgedrag en EfTectenverkeer

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

964170 00012



T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 e I

]@minfm nL10 2 e

964170 00012



I 10 2 e p 2 4 |ioX^ FM ME p 10 2 6 |@mlnfin nil | 1Q 2 e |ip]e |iM ¥| FM ME ^ 10 2 e |@mintin nl1 1Q 2 e | j^
di^ FM ME ll io^e I@minfin nl1 | 10 2 6 | | io 2 e | FM ME [1 io 2 e |@minlin nl1 | io 2 e |if 2j6f| io^ e |
FM ME [| lo i e |@minfin nil

^ ^

^ 10 2 6 10 2 6 I FM ME H 10 2 6 I@minfin nl1
10 2 efl0 Z^J I 10 2 6 Wil{FM ME

Thur 2 6 2020 11 02 39 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Punten voor gesprekken met stakeholders volgende week

MAIL RECEIVED Thur 2 6 2020 11 02 40 AM

Onderwerpen gesprekspartners PS docx

Hierbij mijn aanvullingen Deels via de ipad met polaris en deels op de computer op mijn eigen naam

Vender kwam ik na een nachtje slapen nog op de volgende punten die nog in de kabinetsreactie moeten worden verwerkt

Ergens benadrukken dat we bij de uitwerking van de maatregelen en vervoigstappen aandacht zullen hebben voor de lasten en

proportionaliteit Net zoals we dat de Cta 00k hadden meegegeven Door dat expliciet in de brief te benoemen komen we denk ik de

departementen alvast wat tegemoet

Intensivering van toezicht zit er nu volgens mij niet in De minister benoemde expliciet dat hij daar positief op wilde reageren maar

dat we daarbij wel konden aangevend at we gaan kijken wanneer en op welke wijze dat verantwoord kan

buit6n verzo6k

buiten verzoek

10 2 6
|0 2|io 2 6[^ FM MEVan

Verzonden donderdas 6 februari 2020 08 59

Aan

II FMME

CC \ 10 2 e

10 2 61 FM ME10 2 6 10 2 6 J0 2 H ]i0 2 ^ FM ME 10 2 6 10 2 6 FMME 10 2 6 10 2 3

I FMME10 2 6 EM ME

Onderwerp RE Punten voor gespt^eklzen met stakeholders volgende week

10 2 6 10 2 6

Zie bijlage voor nog enkele siiggesties

Graag in het gesprek met ook nog even polsen mbt de rondetafels10 2 6

Wat wilt hij aan voorbereiding en hoe ziet hij het verloop van 1 5 uur Bijv inleiding van hem en dan korte ronde daama

‘losse’ discussie op basis van informatie die hij als voorzitter heeft gehoord

Hoeveel transparantie hij aan de gasten wilt geven m b t kabinetsvoorbereiding

Praktisch wilt hij voor de tafelgasten naamkaartjes En kimnen toehoorders emaast of erachter zitten en mogen zij zich

mengen in de discussie

^1^10 2 61 FM ME

Verzonden woensdag 5 februari 2020 17 26

Aan I 10 2 ^ [^ [^ FMM^
I FM ME

10 2 6 10 2 6 @minFin nlVan

10 2 6 @minfin nl 10 2 6 0 2 jio 2 H FM ME

^ 10 2 6 I fMtME ^
I FM ME

10 2 6 |@minfin nl

@minFin nl@minFin nl

10 2 6 ffM ME e @minfin nl

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

CC 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 fSminFin nl

Onderwerp Punten voor gesprekken met stakeholders volgende week

Beste collega s

voorstel gedaan voor agendapunten die mi i volgende week op tafel moeten komen tijdens de gesprekken niet zijn i

964179 00013



rondetafels Zie de bijiage Zouden iullie dit liistie waar nodig willen aanvullen

Ik denk dat we in ieder geval morgen donderdag na bespreking met h0 2 e| contact moeten opnemen met 3 V en BZK om hen op de

hoogte te brengen van onze [in de bijiage genoemdej plannen die hen raken IkwiI hen onze brief vrijdag sturen dus dan hebben we

ze al van tevoren ingelicht wel zo netjes 5|io 2 e| enl 10 2 e | zouden jullie gelet op jullie betrokkenheid bij deze onderwerpen
daarvoor zorg kunnen dragen zodra jullie contact hebben gehad met DJZ Als ik nog kan helpen dan hoor Ik het graag

Alvast bedankt

Hartelijke groet

|l0 2 e|

10 2 e

I 10 2 e 11 102 ^1 10 2 e10 2 e

Ministerie van Financien

Directle 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

EI 10 2 e l@minfin nl

964179 00013



ONDERWERPEN PER GESPREKSPARTNER

bulten verzoek

Alle departementen incl J V en BZK

• Hele kabinetsreactie voorleggen en bespreken

Algemene Rekenkamer

• Rapport eta bespreken

bulten verzoek

ADR

• Rapport eta bespreken en kabinetsreactie mondeling toelichten

Begrotingszaken

• Rapport eta bespreken en kabinetsreactie mondeling toelichten

AFM

Afstemming passages over

bulten verzoek

Versterking en vereenvoudiging toezicht

bulten verzoek

Vlieguren

bulten verzoek

NBA

Afstemming passages over

• Versterking en vereenvoudiging toezicht

bulten verzoek

964298 00014



buiten verzoek

SRA

Rapport eta bespreken en kabinetsreactie mondeling toelichten

Afstemming passage over versterking en vereenvoudiging toezicht

964298 00014



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl]
10 2 6 [i0 2 ^0 2 4 FM ME [l io 2 e |@min fin nil F I | j^FM ME [1 i0 2 e |@minlin nl1 io 2 e

| HDFEZ EO || I0 2 e |@minfin nl1 fio^l0 2 e| | 10 2 a |]|o 2 4 BOA aWs [1 loie |@minfin nl1

1 ia2|10 2 ^^ HDFEZ EO

Mon 2 10 2020 5 18 02 PM

Normal

To

Cc

10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Concept kabinetsreactie

MAIL RECEIVED Mon 2 10 2020 5 18 03 PM

KabinetsstandpuntCta advies tbesprekina interdeoartementaall check EA docx

5333

Hoi |l0 2 e|

Zie bijgaand de vragen en opmerkingen van 10 2 e en mij Hopelijk kunnen jullie hier wat mee

Gelet op de inhoud van de conceptbrief is een medeparaaf van HDFEZ EA niet nodig Wij ontvangen de stukken wel graag ter info als

het de lijn in gaat

Met vriendeliike groet
110 2 6 lenpi^

10 2 6 10 2 61 FM ME

Verzonden maandag 10 februari 2020 14 45

Aan

CC [ 10 2 e L ^0 2 ^ |10 2 6| FM ME 10 2 e

Onderwerp Concept kabinetsreactie

Van

10 2| 10 2 6 I HDFEZ EO nio 2 6^ io 2 e j ] 10 2 6 | |^ BOA Advies

] W^ FMME
HDFEZ EO10 2 6

10 2 6

Beste collega s

Als beloofd stuur ik jullie hierbij het laatste concept van de kabinetsreactie op het Cta rapport De brief van 30 januari waarmee het

rapport is aangeboden aan de TK en EK vinden jullie hier

Nog even de planning we mikken dus op de ministerraad van 20 maart waarvoor we op 24 februari de stukken bij het CFEZIL

secretariaat zullen moeten aanleveren Op 19 februari willen de kabinetsreactie aan de minister voorleggen

Hartelijke groet

|l0 2 e|

10 2 6

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

Minist« ie van Finanden

Directie Fiuandele Markten

Afdding Marktgedrag en EITectenverkeer

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

tominrm nl10 2 6

964175 00015



[1 FM IBI |1 10 2 6 I@minfin nl1 1 |1p1e
^@minfin nl] T

I 10 2 6 I ®10 2 e|
10 2 e |l0 2 e|

I 10 2 e I 10 2 e AL GT^H 1Q 2 e

^ io 2 e I FM ME H io 2 e |@minfin nl1 | i0 2 e | |0 2 4
J jg^ FM MEl[1 l0T^@minfin nl1 l 10 2 e | 10 2~ ^10 2 b| FM ME || I02 e |@minfin nl1

FM MElH io^2^@minfin nl] r iQ 2 e |l|3 2j6 |l0 2 e| FM ME [1 i0 2 e |@minfin nl1 ^
HDFEZ iro ti 10 2 6 l@minfin nl]
From

I® minfin nl]
ri0 2 e I FM7M

To 10 2 e

10 2 e|l0 2 4 jt 2| e10 2 e

FM IBOD 10 2 l@minfin nl]10 2 S

I 10 2 6 |^10 2 e|HFM
Thur 2 13 2020 6 24 18 PM

Normal

Sent

Importance

Subject gesprek AFM

MAIL RECEIVED Thur 2 13 2020 6 24 19 PM

Korte teruqkoppelinq uit miln persoonlilke aantekeninqen van gesprek minister meth0 2 e|j0 2 ^fl0 2 e| en [T0 2 e| |Q 2 ^ s 1 fAFML
12 februari

VBegon met reflectie op eerste week van |10 2 ^ en hoe ze haar kennismaking vormgeeft

VVervolgens over accountants

o AFM hoopt dat het totale pakket van aanbevelingen voldoende is om kwaliteit duurzaam omhoog te brengen Vinden alles

afgewogen en prima bulten verzoek

bulten verzoek

^10 2 e
buiten verzoek

bulten verzoek

bulten verzoek

o Vlieguren volgens AFM wel degelijk Interessant om naarte kijken en relevant criterlum Wei eens met ons dat er verschillende

manieren zijn om naar te kijken en vlieguren vast te stellen

buiten verzoek

o Toezicht in een hand bij AFMijlOi^ wees op belang van goede randvoorwaarden Beaamde minister

10 2 e|

|l0 2 e| bulten verzoek

10 2 e

buiten verzoek

Groeten

|Ta^

964163 00016



1Q 2 e |1pyTM i|^ FM ME ^ 10 2 e I@minfin nl1
10 2 6^0 2 41 I |iO 2 e^FM ME ll I0 2^|@minfin nl1 | io 2 e |i^|io 2 e I FM ME^fl io 2 e I@minlin nl1 1 |

10 2 6 |@minfinjinyi 1Q 2 e [ f 2|^l0 2^| FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e \p 2\4 1072 6 |
FM ME [ 10 2 e |@minfinlTllT 10 2 e 1Q 2 e I FM ME ^ 10 2 e

10 2 e ifl 10 2 6 | ^alTn nl] | loi e

From

Sent

Importance

Subject RE Concept kabinetsreactie rapport Cta

MAIL_RECEIVED Fri 2 14 2020 2 52 36 PM

Kabinetsstandpunt Cta advies AFM Input AFM 20200214 docx

To

Cc

J@minfin nl] | i0 2 e [
@a1m nl]10 2 6

I 10 2 6 U 10 2 61
Fri 2 14 2020 2 52 25 PM

Normal

Beste hP 2 e I

Allereerst nogmaals bedankt voor het toezenden van de concept Kabinetsreactie op bet CTA rapport en de mogelijkheid die

jullie ons hebben geboden om siiggesties te geven Wij zijn blij met de toonzetting van de concept Kabinetsreactie met daarin

een juiste balans tussen de verschillende aanbevelingen die de CTA en MCA hebben gedaan Wij hebben in het bijgevoegde
document voorstellen gedaan om die balans te versterken en de inhoud op punten te verfijnen In deze e mail wil ik graag op

onze hoofdpunten ingaan waarvan de corresponderende comment boxes in het bijgevoegde bestand geel zijn gemarke^dtLn vei

Bulten verzoek

buiten verzoek

Wij willen gmag stilstaan bij vijf onderwerpen die voor de AFM belangrijk zijn

buiten verzoek

buiten verzoek

In de concept Kabinetsreactie staan enkele zinnen over verwachtingen ten aanzien van de wijze waarop de AFM haar Wta

toezicht inricht Wij menen dat de voorgestelde formulering niet helemaal recht doet aan de verhouding tussen de minister en

onafhankelijke toezichthouder om in de Kabinetsreactie verwachtingen over de wijze van toezichtuitoefening te uiten In het

verleden is al uilgebreide informatie uitgewisseld tussen AFM en FIN over de doorontwikkeling van het toezicht Om dit tot

uitdrukking te brengen hebben wij tekstsuggesties aangebracht

Buiten verzoek

964171 00017



bulten verzoek

buiten verzoek

bulten verzoek

buiten verzoek

Tot slot

Wij hopen dat jullie je kunnen vinden in onze input Mochten jullie vmgen hebben over onze reactie dan lichten we dat

uiteraard graag verder toe

Alvast een prettig weekend toegewenst

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 e hpio^
ioT^ell ioiZe

Strategie Beleid Internationale Zaken

Telefoon 020

Fax 020 1 1Q 2 e |
E mail 10 2 e niSjafiti nl

An tnritdt Finan clde Markten

Bezoekadres Vijzelgracht 50 Amsterdam

Postadres Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telefoon 020 797 20 00 www afm nl

964171 00017



De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante fmanciele markten

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

From 1Q 2 e |jo 2 ] 10 2 6 I EVL ME I
Sent maandas febman 10 2020 10 33

10 2 6 I 10 2 6 ■ 10 2 6 10 2 6 ■

10 2 6 @minfin nl]

10 2 6To

10 2 6 I van FM ME I 10 2 6 p|^ io 2 6 | FM ME 10 2 6 | ^ ^ FM MECc 10 2 6 10 2 6 10 2 6

P dio 2 6|j FMME

10 2 6 [i[^^ 10 2 6 \ FMME
^0 2 4^ 10 2 6 \ EMME

Subject Concept Jiabmetsreactie rapport Cta

Ha |10 2 e|| 10 2 7~^n | 10 2 e |

10 2 6

Hierbij stuur ik jullie de laatste versie van onze brief met de kabinetsreactie op het Cta rapport Het is uitdmkkelijknog een concept versie waar we

niettemin graag jullie opvattingen overhoren Graag zeer vertrouweliik behandelen

Metis denk ik goed om de onderwerpen die we hebben geagendeerd voor morgen tevens aan de hand van de betreffende passages in de brief te

bespreken

Jullie overige suggesties ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag a s het is ons voomemen om deze week tot een afgestemde brief te komen

Tot morgen

Met vriendelijke groet

mr diH^ 10 2 6

I 10 2 6 ]|[ia^| 10 2 610 2 6

Minist^ie van Financien

Directie FinandeU Markten

Afdeling Marktgedrag en ElTectenverkeer

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

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 rn

l@ininFm nl10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkfieid voor scfiade 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
964171 00017



I 10 2 8 FM ME l[
io 2 e H io 2 e |fa rriinbzk nl1 1 io 2 e

BD DWJZ PR H 10 2 e |@minienv nl1To @minfin nl] 10 2 6

io 2e l@minvws nl]110 2 6 10 2 6 10 2 6

I@minezk nl1
iQ Ze l@minocw nl1

10 2 |io 2 e FM ME || l0 2 6|@minfin nl1 | I0 2 e [j^d 10 2 6 |
FM MEMl 10 2 6 r@minfin nl1 |lo^^j^ o i4 FM MElf loV e |@minlin nil | I0 2 e ||io 2 e | 10 2 6 |
FM ME il 102 6 I@minfin nl1 | I0 2 e |i| 2K| I0 2 e |i FM ME | i0 2 e |@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Aangepaste versie kabinetsreactie

MAIL RECEIVED Tue 2 18 2020 7 02 11 PM

10 2 6 ill 10 2 6 I@minbzk nl110 2 6 10 2 6 J@minbzk nl]10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minocw nl

10 2 610 2Cc

10 2 6

Tue 2 18 2020 7 02 07 PM

Normal

5

Hallo 10 2 6

Dank voor het stuk zeker een goede verbetering t o v eerdere versie Vanuitons beleidsveld zijn de belangen van

ondernemend Nederland tweeledig Is

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Van daaruit een aantal kleine opmerkingen

buiten verzoek

Pagina 4 Meer inzicht in de kwaliteit van de sector

buiten verzoek

buiten verzoek

Pagina 4 en 5 Structuur Versterking governance accountantsorganisaties en aanbeveling en Structuur meer

inzicht in en praktijkervaring opdoen met alternatieve modellen

buiten verzoek

P^ina 6 Versterking processen gecontroleerde entiteit

buiten verzoek

buiten verzoek

o

o buiten verzoek

o

Dit waren voor nu onze opmerkingen Mocht je een toelichting wensen dan hoor ik het graag

964167 00018



Gr 10 2 e

FM ME

Verzonden maandag 17 februari 2020 16 47

BD DWJZ PR

Van 10 2 6

Aan 10 2 610 2 e 10 2 6 10 2 e

^fninocw nl

10 2 e ]IiaZ^10 2 e[

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

FM ME | 10 2 e ^^oI^o 2 6 |j | lo z e tjo Z H
Onderwerp Aangepaste versie kabinetsreactie

^0 2 4^ 10 2 6 I fm me

FM ME

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

Beste collega’s

Hierbij stuur ik jullie als beloofd een aangepaste versie van onze kabinetsreactie We hebben daarin jullie

suggesties overgenomen

Wj willen deze brief woensdagochtend de lijn in brengen met het oog op aanbieding aan het ambtelijk voorportaal
Mochten er vanuit jullie nog prangende punten zijn dan horen we die graag uiterlijk morgenmiddag 18 00u

Als gezegd indien jullie belemmeringen zien voor een soepele behandeling van het stuk in het ambtelijk
voorportaal dan horen wij dat 00k graag z s m

Nogmaals bedankt voor jullie tijd en medewerking

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

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

Ministerie van Financien

Directie Financiele Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

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

T070 10 2 6

M 06 10 2 6

E @minfin nl10 2 6

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 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 messaae
964167 I00018



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

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
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 Ifyou

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

964167 00018



n DGB^_ 1Q 2 e

^@minienw nl]

I@minienw nl1 [

1@minezk nl1 [To 10 2 e 10 2 e @minienw nl] 10 2 e InI0 2 e

I I0 2 e I i0 2 e |@minienw nW
1@rminienw nl1 r

I3 2 e n1 I@ininbzk nl1 l

10 2 e BSKf 10 2 e 10 2 6

DBOf PDGBf10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 I@minbzk nl110 2 6

j@minbzk nl]
_

t| 10 2 6 ^minezk nl]

„

10 2 6 |@minezk nl1 l
10 2 6 RTo 2 6b hbjH 10 2 9 [@tninienw nl1 niMin

10 2 6 |@Ri|ksoverheid nl1 P 2 e] io 2 e I

10 2 6 n FM ME ^ I0 2 rn ^minfin nl] | io 2 e 1 I0 2 e [@minbzk nl1
10 2 6 [i]^|10 2 6| FM MEir

10 2 6 |@minbuza nl1 |
@minienw nl]

10 2 6 10 2 6 10 2 6

0 2 f 10 2 610 2 6 |@minbzk nl] |
To 2 6 H 10 2 6 ^@tninezk ^il

FfBJzff

10 2 6

10 2 610 2 6

fa rriinienw nl1 l
10 2 61 10 2 e |@riik5overheid nl1 |io 2 6||iO 2 6|fM
FM7ME [| 10 2 6 |@minfin nl1 r

yan[| 102 6 |@rminbzk ni1

I 10 2 6 |@minbuza nr[]

I 102 ^ [^H BJ Zl
P^2ja2^minienw nl1 |

10 2 6

10 2 6

I@minfin nl1

DGB[1 ]@minienw nl] 10 2 610 2 6

10 2 6

] DBOC ]@minienw nl]10 2 610 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Deadline aanleveren CFEZIL maandag a s om 12 00 uur

MAIL RECEIVED Wed 2 19 2020 3 53 56 PM

] DBG
Wed 2 19 2020 3 53 52 PM

Normal

10 2 6

Allen

lanhouden voor juiste bezorging ©Graag 10 2 6

Dank

Van

Verzonden woensdag 19 februari 2020 15 18

Aan

DBO

10 2 6

DGB

^DGB
BSK 10 2 6 BSK 10 2 610 2 610 2 6

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

drs 10 2 6 }HBJZ[ 10 2 6 10 2 6 10 2 6

^10 2 6| _ HBJZ { 10 2 6 ||i0 2 6[||0 2 ^ FM ME { 10 2 ^ 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 | |0 2 | ] 10 2 6 ^ FM ME
HBJZ

10 2 6FM ME @minbuza nl 10 2 610 2 6 10 2 6

DGB 10 2 610 2 6

DBODBO MR

Onderwerp Deadline aanleveren CFEZIL maandag a s om 12 00 uur

10 2 610 2 6

Beste dossierhouders

Jullie hebben een agendapmit aangemeld voor komende CFEZIL Graag ontvangen wegens verlof| 10 2 e

10 2 6 en ik de stukken incliisief ingevuld aanbiedingsformulier uiterlijk maandag a s om 12 00 uur per mail Veel

10 2 6

dank

Hartelijke groeten

medenamens 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Commissie voorFmancide en Economische Zaken Infrastructuur en Landbotiw

Alleberichten vooi de CFEZIL richten aan

10 2 6 10 2 6 l@minienw nllenW 06 10 2 6

lenW 06 10 2 6 | 10 2 6 1@minienw nl10 2 6

r
iZK1 06l 10 2 e h112 B 10 2 8 ]@minezk nl

964177 00019



Zie https samenweikruimten riiksweb n 1 ruimtes CEZIM vooi meer infoimatie

Dit bericht kan infoimatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor schade vanwelke 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 Ifyou

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd I ndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden

en het bericht te venvijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid 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

964177 00019



1Q 2 e FM MEtf
10 2 6 [loi el io 2 e n BOA Advies [l

I 10 2 6 1 10 2 4 1 10 2 6 |] FM ME || lO Z e

FM ME [| 10 2 6 l@minfin nll

BOA BO P MIN [| 10 2 e |@minfin nl]
From Secretariaat Minister AL

Sent Thur 2 20 2020 2 51 11 PM

Importance

Subject RE Kabinetsreactie Commissie toekomst accountancysector
MAIL RECEIVED Thur 2 20 2020 2 51 12 PM

10 2 6 I@minfin nl1
10 2 6 I@minfin nl1 I 10 2 9^0 2 41 I i0 2 e

@minfin nlj
COMM [|io 2 e|@minlin nl1

To

] FM MEt| io 2 e I@minfin nl1
10 2 e |^10 2 e|j FM ^ I0 2 e |@minfin nl1 I

Cc

10 2 6 10 2 6

Normal

5 3

Hoi 110 2 61

We zullen het in de spoedmap doen en dan krijgen wij het als hetgoed is morgen terug van de minister

Groet

10 2 6

10 2 61 fm ME

Verzonden donderdag 20 februari 2020 14 46

Aan Secretariaat Minister ^AL ^

CC

10 2 6Van

10 2 6 |io 2 6 FM MEBOA Advies10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM ME

Qndcrwcrp Kabinetsreactie Commissie toekomst accountancysector

FM ME 7 ^io 2 6| fm COMM10 2 6 10 2 6 10 2 9 10 2 6

Beste 10 2 6

Vandaag zit de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector in de tas van de minister Wij vragen de

minister o a om akkoord te gaan met de aanbieding van de kabinetsreactie aan het ambtelijk voorportaal CFEZIL

Eventuele vragen opmerkingen van de minister willen wij onmiddellijk beantwoorden verwerken zodra hij naar het stuk gekeken
heeft De deadline voor het aanleveren van de stukken aan het CFEZIL secretariaat is namelijk maandag a s om 12 00u Omdat er

t m volgende week donderdag geen tassen zijn is het daarom belanorilk dat wii morgen akkoord kriioen van de minister

Daarom mijn verzoek zoujij z s m contact met ons willen opnemen zodra de minister ernaar gekeken heeft zodat wij indien nodig
meteen in actie kunnen komen en hem nog een aangepaste versie kunnen voorleggen

Alvast bedankt

Hartelijke groet

|l0 2 e|

10 2 6

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

Ministerie van Financien

Directie Financi^e Markten

Afdeling Marktgedrag 6U Effectenverkeer

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

T 070 1 10 2 6

964176 00020



M06 I 10 2 e I

]@minfm nL10 2 0

964176 00020



1Q 2 e FM Mp[
10 2 e | i0 2 j | 10 2 6 | FM ME P

10 2 i 10 2 6 |] FM ME |^

I0 2 e ^@minfin nl] [
io 2 e I@minfin nl1 | io 2 e^o 2 1 | io 2 e n~i^FM ME ^ io 2 6|@minlin nl1

]@minfin nl]

DBOH 10 2 e ]@minienw nl]To 10 2 6

Cc

I 10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Deadline aanleveren CFEZIL maandag a s om 12 00 uur

MAIL RECEIVED Mon 2 24 2020 12 59 33 PM

10 2 6

Mon 2 24 2020 12 59 30 PM

Normal

0 3 3 33 3

Veel dank Genoteerd dat het reeds is verzonden maar wel zo praktisch als de CFEZIL leden het rapport er niet zelf bij
hoeven te zoeken

Hartelijke groeten

10 2 6

^i[^ 10 2 61 FMtME

Verzonden maandag 24 februari 2020 12 51

H DBO

FM ME

Van 10 2 6

Aan 10 2 6

10 2 6 | M ME f^ ] 10 2 ^ I FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6CC

10 2 6

RE Deadline aanleveren CFEZIL maandag a s om 12 00 uur

Ha 10 2 6

Zie hier Zoals beschreven in de brief dit rapport is al aan het parlement gezonden openbaar

Groet

DBO

Verzonden maandag 24 februari 2020 12 50

Aan [i[^io 2 e | PM ME

Van 10 2 6 @minienw nl10 2 6

10 2 6 @minFin nl

10 2 6 10 2 6 [ FMME j i0 2 e |@minfin Til

j 10 2 6 @minfin nl

@minezk nl

Onderwerp RE Deadline aanleveren CFEZIL maandag a s om 12 00 uur

10 2 6ho 2 6fi 10 2 6 | ^ FM MECC

j 0 2 4 FMME @minFin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Beste 10 2 e

Dank voor de stukken Ik zie dat het rapport waarop deze reactie gebaseerd is niet is toegevoegd bij de stukken Kan Je deze

nog even toemailen

Dank je wel

Met vriendelijke groet

10 2 6

^1^^ 10 2 61 FM ME

Verzonden maandag 24 februari 2020 09 05

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @minFin nlVan

@minezk nl DBGAan 10 2 6 10 2 6

@minienw nl

CC 10 2 6 10 2 6 [ FMME T l@minFin nl

i0 2 e @minfLn nl

Onderwerp RE Deadline aanleveren CFEZIL maandag a s om 12 00 uur

10 2 6

10 2 6 10 2 61 i^ FM ME10 2 6

j 0 2 4 FM ME @minFin nl10 2 6 10 2 6

964174 00021



Beste |1Q 2 e|e n 10 2 e

Hierbij sturen wejullie de stukken voor de CFE2IL van 3 maart a s bij hetonderwerp ‘Kabinetsreactie rapport Commissie toekomst accountancysector’
Zie de bijiage

Hartelijke groet

r~ra e

[ 10 2 e

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

MinisterievaD Finaodea

Directie Fiuaud^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

M06 I 10 2 e I

EI 10 2 e [@minfm nl

10 2 6 @minezk nlVan 10 2 e

Verzonden woensdag 19 februari 2020 15 18

10 2 6 @mimenw nl [ 10 2 6 @mmienw nlDGB 1 BSKAan 10 2 e 10 2 6

@minierLw nl

DGB

10 2 6 ] 10 2 6 l@minbzk nl

@niinbzk nl ]

10 2 6 10 2 6 10 2 6 ^ DBO
@minienw nl@minienw nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 @minbzk nl 10 2 6 5^inbzk nl10 2 6

10 2 6 @niiiiezk nl

@minezk nl

10 2 6 10 2 610 2 6

@minezk nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

@minienw nl [HBJZ 10 2 6 ]l0 2 e| HBJZ10 2 6 10 2 6

@minienw nl

|@Riiksoverheid nl ||i0 2 6

FM ME
■

0 2 6 @minfin nl

10 2 6 | 2 ^] 10 2 6 | FM ME
DGB

@riiksoverheid nl10 2 6 10 2 6 110 2 610 2 6

FM ME 1 10 2 e |@mmFin nI

] 10 2 6 @minbzk n[ |
@minfm nl

10 2 6 10 2 6 10 2 1 10 2 6

l@niinbzk nl

@minbnza nl |l 0 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @niinbuza nr

^ HBJZ

10 2 6

@minienw nl10 2 6 10 2 610 2 6

@minienw nl10 2 6

@toinienw nl MR jo 2 temimenw nlCC DBO 10 2 610 2 6 10 2 6

@minienw nlDBO

Onderwerp Deadline aanleveren CFEZIL maandag a s om 12 00 uur

10 2 6

Beste dossierhouders

Ti 1111 p bebben een agendapmit aangemeld voor komende CFEZIL Graag ontvangen wegens verlof

en ik de stukken inclusief ingeviild aanbiedingsfonnulier uiterlijk maandag a s om 12 00 uur per mail Veel

10 2 610 2 6

10 2 6

dank

Hartelijke groeten

medenamem io 2 e

964174 00021



10 2 e

Secretarlaat CFEZIL

Commissie voorFinanciMe en Economische Zahen Infrastructuur enLandbouw

Alleberichten vooi de CFEZIL richten aan

penW 06| 10 2 e | | 10 2 6 If5iminienw nl10 2 6

10 2 e ^enW 06 10 2 e 10 2 6 IfSm inienw nl

]EZK 06| 10 2 6 | | 1Q 2 e |f5minezk nl10 2 6

Zie liftps samenweikmimten riiksweb n 1 ruimtes CEZIM vooi meer infoimatie

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
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 hetelektronisch

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

Dit benefit kan informafie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdaf aan de afzender te metden

en het bericht te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike 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 deiete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
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 eiektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou

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

964174 00021



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e

10 2 e | loi jr|10 2 6 I FM ME

Fri 2 28 2020 9 30 11 AM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject FW CFEZIL adviezen

MAIL RECEIVED Fri 2 28 2020 9 30 12 AM

Voorbereiding CFEZIL docx

CFEZIL advies docx

]{IRF VJFA

Verzonden vrijdag 28 februari 2020 09 29

Aan | 10 2 e ^[10 24 {|RF IDB | 1Q 2 e I FM ME

]{IRF VJFA [

Van [ 10 2 e

] | 10 2 e I FM MECC [ 10 2 610 2 6

Onderwerp RE CFEZIL adviezen

Hoi

Bijgevoegd de afgestemde adviezen voor FIN

Groet

10 2 6

Van | 10 2 6 I0 2 e IRF iDB 10 2 6 @ minfin nl

Verzonden vrijdag 28 februari 2020 09 27

Aan 1p|e^10 2 e|] FM ME10 2 6 II 10 2 a I FM ME 10 2 e |g minfin nl

IRF VJFA | 10 2 6 |@mmfin nl

10 2 6 10 2 6 @ minfin nl

CC 10 2 6

Onderwerp CFEZiL adviezen

Ha 10 2 6 10 2 6en

Lukt het jullie om het CFEZIL advies dat ik jullie gevraagd had op te stellen vanmiddag bij mij aan te leveren afgestemd met

I 10 2 6 p Het liefst voor 12 uur maar lets later in de middag kan 00k nog zolang het maar vandaag is Einde middag moet Oc de

adviezen namelijk opsturen naar de IRF’er die naar de CFEZIL gaat

Vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

964161 00022



Samenvatting

De minister van Financien heeft per 1 januari 2019 de Commissie toekomst accountancysector Cta

ingesteld en haar de opdracht gegeven te onderzoeken of aanvullende ingrepen in de

accountancysector noodzakelijk zijn om de kwaliteit van een wetteiijke controle te verhogen Op 30

januari 2020 heeft de Cta haar eindrapport opgeleverd met daarin 22 aanbevelingen om de kwaliteit

van de wetteiijke controle te verhogen In de voorliggende brief zet de minister van Financien

namens het kabinet uiteen hoe hij opvolging wil geven aan deze aanbevelingen Daarbij gaat de

minister ook in op de meest in het oog springende aanbevelingen van de monitoring commissie

accountancy MCA die ook recentelijk een rapport met aanbevelingen heeft opgeleverd

De belangrijkste maatregelen die FIN het kabinet wil nemen zien op het versterken van de hele

keten en moet als totaalpakket gezien worden er is geen silver bullet’ Hierbij gaat het om

Opstelling audit Quality indicators om meer objectieve informatie over de kwaliteit van de sector

te verkrijgen

Versterking van de governance van accountantsorganisaties door intern toezicht verplicht te

stellen bij de groep grootste accountantsorganisaties en de bevoegdheden van het intern

toezichtsorgaan uitte breiden

Nader onderzoek naar alternatieve structuurmodellen waaronder het starten van een

experiment met het intermediairmodel {waarbij de accountant wordt gecontracteerd door

tussenkomst van een tussenpersoon om de onafhankelijkheid van de accountant te versterken

Vereenvoudiging en versterking van het toezicht door de AFM ook toezicht te laten houden op

de niet oob accountantsorganisaties

Aanstelling van een kwartiermaker om de opvolging van een aantal aanbevelingen te monitoren

en aan te jagen

1

2

3

4

5

Advies

Instemmen

Toelichting

Financien is penvoerder op dit dossier

Krachtenveid

Wij verwachten geen nadere inhoudelijke opmerkingen van de departementen J V EZK en BZK

hebben zich in het voortraject het meest uitgesproken De belangen waren daarbij als voIgt

J V wil met name geen extra lasten taken voor ondernemingen is in eerste instantie ook

niet bereid om wijzigingen in het BW te maken Brief is nu zo ingesteld dat de maatregelen

passen binnen huidige wettelijk kader en dat nader onderzoek wat ook J V raakt {bijv rol

ava rvc bij inhuur accountant en in kaart brengen voor en nadelen bestuursverklaring door

FIN zelf opgepakt wordt en niet bij de kwartiermaker ondergebracht wordt

bulten verzoek

EZK is kritisch op de regeldruk maar lijkt het publieke belang van een kwalitatief goede

wetteiijke control afdoende te vinden om nu nadere maatregelen te treffen

964281 00023



Ministerie van Financien

m

T B V VOORBESPREKING VRIJDAG 6 MAART 16 00 TOT 16 30 UUR

TER ADVISERING

Hoofddirectie Financieel

EconomischeZaken

Aan

Inlichtingen
1 10 £Cr2lede secretaris generaal

i 0 2 ST

1U tPmitifin nl

www minfin nl

Datum

4 maait 2020

notitie
Notitienummer

2020 0000042911

Voorjaarsoverleg AFM 10 maart2020
Auteur

1
~

l Q ^0 2 le

Van

HDFEZ Eigenaarsadvisering
Aanleiding

Op dinsdag 10 maart spreekt u van 15 30 tot 17 00 uur met de Raad van

Toezicht RvT van de AFM over het jaarverslag en jaarrekening 2019 De

voorzitter van het bestuur van de AFM schuift ook aan Naast het jaarverslag

2019 zal er ook worden qesproken over het nieuwe kostenkader van de AFMWn ver

Kopieaan

Bijiagen

zoe

buiten verzoek
buiten verzoek

AanwezlQ

AFM 10 2 e buite

10 2 e

]10 2 e

10 2 e

FIN 10 2 e

10 2 e

|10 2 ep 2 e I 10 2 e

10 1 10 2 e Ipl0 2 e BOA

1U 21IU 2 b l 10 2 e ir

[

] Eigenaarsadvisering10 2 e

Beoogd resultaat

• De Kaderwet ZBO s schrijft voor dat de minister van Financien jaarlijks de

jaarrekening van de AFM goedkeurt Met de AFM dient dan ook

overeenstemming te worden bereikt over de inhoud en vormgeving van de

jaarrekening zodatdeze uiterlijk eind maart door de minister kan worden

goedgekeurd
«

buiten verzoek

• In het bestuurlijk overleg van 21 januari jl is reeds op hoofdlijnen akkoord

bereikt over de hoogte en de componenten van het nieuwe kostenkader van

de AFM Wii adviseren u vast te houden aan de reeds oemaakte afsoraken en

de voortaang op de nog openstaande punten met de AFM te bespreken

Pagina 1 van 6
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Geannoteerde agenda

DEEL I

1 Opening en kennismakinq

U kunt alle deelnemers welkom heten bij het overleg en vragen of iedereen

zich kort kan voorstellen

2

buiten verzoek

3

buiten verzoek

buiten verzoek

a

buiten verzoek

Pagina 2 van 6
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buiten verzoek

buiten verzoek

b

buiten verzoek
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c

buiten verzoek

buiten verzoek

4 Kostenkader 2021 2024

Advies

Pagina 4 van 6

1013269 00024



In het bestuurlijk overleg van 21 januari jl tussen het bestuur van de

AFM en de voormalig SG is op hoofdlijnen een akkoord bereiktover de

hoogte en de componenten van het nieuwe kostenkader van de AFM voor

de periode 2021 2024 Planning is om beide Kamers begin juni te

informeren over het nieuwe kostenkader van de AFM

Een van de openstaande punten in het kostenkader is de impact van het

CTA rapport op het toezicht van de AFM Deze PM post zal in de komende

maanden nader worden ingevuld Flierover is contact tussen FM en AFM

buiten verzoek

Toelichtino

• De aanbevelingen van de CTA kunnen grote gevolgen hebben voor het

toezicht van de AFM Verwachting is dat de kabinetsreactie op het CTA

rapport eind maart aan beide Kamers wordt verzonden Om meer zicht te

krijgen op de impact van de voorstellen op de AFM zal FM op korte

termijn het gesprek met de AFM hierover hervatten

9

buiten verzoek

DEEL II

5

buiten verzoek

Pagina 5 van 6
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buiten verzoek
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•fo 2 |0 2 j@rninienw nl1 r
10 2 e |@mlnezk nl|] 102 e

10 2 e |@tnlnaz nl[n0 2 e |@min^ nl1 I i0 2e |@minaz nl[| I0 2 e |@tninaz nl1 | 10 2 6

n®minbzk nlli1

]@minienw nl] | lQ 2 e |@minezk nl[| 10 2 6 |@minezk nl1

l@minezk nl] I i0 2 e |@minaz nlF i0 2 e I@rriinaz nl1 1 i^ e |@minaz nlfl i0 2 e]@minaz nl1

I 10 2^ ^@min bzk nl]

To 10 2 6 10 2 6

10 2 6

]@min bzk nl]

@minezk nl]
I 1P 2 e I

10 2 6 @mlnbzk nl] l
10 2 e@minbuza nl||l0 2 e@nninbuza nl] I0 2 e @mindef nl[l 10 2 6 @mindef nl]

lo ze @minezLnl[| 10 2 6 @minezk nl] |
AFEP [| 10 2 6 @minfin nl1 no ^DGMo|l 10 2 e

DGMir 10 2 6 @minienw nl1 M0 ^ e IdgLM loco SGlI
10 2 6 @minvenj nli i0 2 e @minvenj nl] iQ 2 e

|@min ocw nlll
~

10 2 6 ~|1 10 2^6 l@minszw nl]
j 10 2 6 @deltacommiss aris nl]

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 @minezk nl[l I0 2 e

10 2 61 IRF BZK || 10 2 6 @minfin nl1

@minienw nl]

10 2 6

10 2 6

@mlnienw nl1

©minlnv nlH 10 2 6 @minlnv nl]

@minocw nl[|

10 2 6

@minocw nl] ]@minocw nl] |lQ 2 e[10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 @minvws nl] [10 2 6 10 2 6

l@pbl nl] [ 10 2 6

]
10 2 6 10 2 6@pbl nl|

] DGRW[| 10 2 6 @minienw nl1@minbzkTirjy10 2 6 I 10 2 6 @minbzk nl1 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@pbl nl[ @pbl nl|| 10 2 6 @pbl nl] iQ 2 e @scp nl|| I02 e @scp nl]

p 10 2 6 @minvenj n^ 10 2 e ^
10 2 6 10 2 6 @pbl nl] 10 2 6

[@minvenj nl10 2 6 @scp nl[] 10 2 6 @scp nl]

@minienw nl]

I 10 2 6 @minaz nlj i0 2 e @minaz nl1 1 10 2 6 10 2 6 @nninbzk nl]

@minbuza nl[| I0 2 e ^@minbuza nl] 10 2 @minbuza nl[ o 2 ^minbuza nl

@minbuza nlj i02 e @mlnbuza nl] io 2 e ^@minbuza nlf i02 e ]@minbuza nl]
10 2 6 @minbuza nl[1 10 2 6 [@minbuza niu

@minbuza nl[| 10 2 6 @mlnbuza nl] | io 2 e @mindefnl[| i02 e @mindef nl]
10 2 6 @mlndef nl|] io 2 e @minde Til]rf 10 2 6 n@mindef nl[]

’

10 2 6 n@minezk nl[| 10 2 6 @minezk nl] I lO ^ g |@minezk nl|| iQ 2 e

IRF IDB ^ m^@min^l] | lo^ e @minlnVnir i0 2 e l@minlnv nl] I io 2 e

10 2 6 @minlnv nl[1 10 2 6 |^inlnv nl] r lO ^V | IRF OLE [
10 2 6 I DGMil io 2 ^6 @minienw nl1 l 10 2 6 ^ DGBH 10 2 6

@minienw nl1 l 102 6 | DGMI^ 10 2 6

@minienw nl1 l 10 2 6 | DGMo[| 10 2 6 @minienw nl] |
io 2 e| 10 2 6 @minienvimilj io 2 e @minocw nlfl 10 2 6 |@minqcw nl] | i ^ 6 @mlnocw^ 10 2 6 |@minocw nl] l
0 2 | 10 2 6 @minszw nl] l 10 ^ ^ Hl0 2 ^minszw nl] I i0 2^ | 10 2 6 @minszw nl]

n@ooinjenv nl|| 10 2 6 @minjenv nl] 10 2 6 | pio 2 e | []io 2 e|@minvws nl]
10 2 6 @cpb nl|1 10 2 6 @cpb nl1 l 10^ ^ IF I0 2 e | DC|| 10 2 6 @deltacommissaris nl]
10 2 6 @pbl nF io 2 e @pbl nl] | iQ 2 e H10 2 6@r1ninvws nl] | 10 2 e @cpb nlfl 10 2 6 @cpb nl]
10 2 6 ^@cpb nlil 10 2 6 l@cpb nl] I @minaz nlj

@minbzk nn | i0 2 e ||1 1^2 6 @minbzk nl1 l 10 2 6 j| io 2 e |@minbzk nn 10 ^ ^
o^si^minbuza nlj i02^@mlnbuza nl]ll i02 e @minezk nl[| iQ 2 e @minezk nl] pra2 6@minezk nl[|io 2 6@minezk nl]

10 2 6

10 2 6

DBO 10 2 6

Cc

10 2 6

10 2 6 10 2 6

l@rninbuza nl[] ]@m in buza nl]10 2 6 10 2 6

10 2 6

]@mindef nl]

@min ezk nl] | lo z e ~]10 2 6|
@minlnv nlfl 10 2 6 @minlnv nl]

@minfin nl] I 10 2 e

10 2 6

10 2 6

l@minienw nl]

]@minienw nl] C
10 2 6

10 2 6 ^ 10 2 6 |yr10 2 6DGRWD

DGMof 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 @minvws nl]10 2 6 10 2 6

@minaz nl]10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6

J@minezk nljl
@minezk nl|]

l@minezk nl] @minezk nlP j@minezk nl]10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minezk nl1 | io 2 e @minezk nl[] iQ 2 e @minezk nl]
10 2 6 J@minezk nir @minezk nl1

10 2 6 I

10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minezk nl[
10 2 6 |^@minezk nl

10 2 6 @minezk nl1
10 2 6 @minezk nl] BDG Belastingdienstll
@minfin nl] [ 0 2 tJ@Minfin nlll losle @minfin nl] [
@minienw nril

]@minfin nl] Secretariaat

10 2 6 10 2 6AFEPj

DGMlj
MRD 10 2 6 @minienw nl]

DGBrt ]@minienw nl] HBJZ

@minlenwli]j HBJZ secretariaat

]@minlnv nl]
J@minlnv nl]

@minszw nl] 1ToJ ^ZW^ I0 2 e @MINSZW NL]

@minszw nl] | iQ 2 e ll I0 2 e |@minszw nl] Postbus Secretariaat SG SZW[| 10 2 6 @MINSZW NL1

10 2 6 @nninjeny nl[l i0 2 e |@minjeriv nl] | I0 2 e @minjenv nl|| 10 2 6 @minjenv nl] lOJ
e @minjenv nl|l 10 2 6 J@minjenv nl] |io 2 e

10 2 6 |io 2 e@minvws nliri 10 2 6 @minez nl[| i^2T6@minez nl] I 10 2 6 @minez nl[| io 2^^@minez nl]
10 2 6 @minez nl[l io 2 e @minez nl] | i02 e |@nninez nl[l io 2 e |@rininez nl]

@minez nl] | 102 6 @minez nl[| lO si^e

l@minez nl] | 10 2 6 J@minez nl[

^ IRF OLE il 10 2 6 pminfin nl]

10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6■ DGLMJ
@minlnv nl|1

^@minlnv nl[|
10 2 6

@minienw nl] |
10 2 6 @minlnv nl|| io~2 6 @minlnv nl]

10 2 6 |@minlnv nl[l 10 2 6 @minlnv nl] ‘postbus MO ASEAll

10 2 6 10 2 6 10 2 6Mil
10 2 6 10 2 6

10 2 6

@minez nl[|
l@minez nllJ

]@m inienw nll Cl
IRF SZWRESO ^ 10 2 6 @minfin nl]

BSKjf 10 2 6

DBOl

l@minez nl]

@minez nl] KIS secretariaat[}o 2 4

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

DGBH 10 2 610 2 6 @minienw nl]

@minienw nl]
10 2 6 |@minbzk nl] l 10 2 6 |1 10 2 6 @minbzk nl1

]|1 10 ^6 @minbzkTnn
10 2 6 l@minezk nl|| ioTe ^@minezk nl]

10 2 6

@minienw nl] 110 2 61[
l@minienw nl] [ io 2 e ||

@minbzk nl] ni^2 6 | [ io 2 e

10 2 6 @minezk nl|| i^ e @minezk nl]
10 2 6 |@minezk nl[| I0 2 e @minezk nl] |

10 2 6 l^io zel HBJZr^ 2 6 I@minlenw nl1 ] lO ^ ^

10 2 6 @Rijksoverheid nl] Ui0 2 e

tFM ME][| io 2 e J@minfin nl] I 10 2 6~

F M ME D 10 2 6 l@minlin nl] I
~

HBJZJ
HBJZr

10 2 6 10 2 61 BSKI10 2 6

10 2 610 2 6

10 2 6

]@minienw nl] |io 2 e|h HBJZH
10 2^^ 1@rijksoverheid nl] 10 2 6 io 2 6|

10 2 6 | FM ME]|1 10 2 6 l@minfin nl] I 10 2 e J 10 2 6 |]
10 2 6 1@minbzk nl]

] DGB[| 10 2 6 l@minienw nl] |

l@minbzk nl] I 102 6

Jl@minienw nl]

10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@minbzk nl] I io 2 e |i^io 2 e|10 2 6

10 2 6 10 2 6

@minienw nl]10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

|@min ienw nl]
BZ BBUll 10 2 6 @minfin nl]
From [

JD^10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

] DBO10 2 6

Sent Thur 3 5 2020 4 34 03 PM

Normal9641^69 ®
00025



Subject Conceptverslag cfezil 3 maart 2020

MAIL_RECEIVED Thur 3 5 2020 4 34 05 PM

31 CFEZIL 03 Conceptverslag 3 maart 2020 docx

5 3

Geachte leden van de CFEZIL

Hierbij ontvangt u mede namens mijn collega
2020

10 2 e het conceptverslag van de CFEZIL van afgelopen dinsdag 3 maart

Met vriendelijke groet

Secretariaat Commissie voor Financiele en Economische Zaken

Infrastructuur en Landbouw CFEZIL

Alle berichten voor de CFEZIL richten aan

lenW 06| 10 2 e ~] \ 1 g minienw nl10 2 e 10 2 e

] EZK 061 10 2 e | | 10 2 e teminezk nl[ 10 2 e

Op https samenwerkruimten riiksweb nl ruimtes CEZIM is alle

informatie rondom de CFEZIL te vinden

964169 00025



Commissie Financiele en

Economische Zaken

Infrastructuur en Landbouw

Secretariaat CFEZIL

p a lenW DBO

Postbus 20 951

2500 EZ Den Haag

Verslag

Hierbij het verslag van de 30® ronde van de CFEZIL op 3 maart 2020

Contactaeoevens

10 2 e
Aanweziae leden

ICIenW
^CIenW AZ | 102 e ^ BHOS 10 2 e

DEF | IQ li EZK 10 2 e |10 2 9| Fin | W l sj
I0 2 e t JenV | lQ 2 e 1 LNV

\ SZW | 10 2 e I VWS
I0 2 e [Secretariaat I 10 2 e I lenW en I

Voorzitter

BZK

lenW ^

10 2 e 10 2 e

10 2 e ]{EZK10 2 e

10 2 e 10 2 6OCW

] CPB10 2 6 10 2 610 2 6

dc7[ 10 2 6

CEZK

Aanweziqe dossierhouders

• I10 2 6|J 10 2 6 L Fin facendapunt 5~

buiten verzoek«

buiten verzoek

buiten verzoek

1 Opening en mededelingen

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Pagina 1 van 8

964291 00026



buiten verzoek

5 Kabinetsreactie rapport Commissie toekomst accountancysector Fin

EZK wil graag betrokken worden bij de nadere uitwerking van de voorstellen

BZK vraagt om aandacht voor het risico dat accountants zich zullen richten op de

meer lucratieve private sector ten koste van de toegankelijkheid van

accountancydiensten voorde publieke sector

Fin zal EZK betrekken bij de nadere uit\«erking van de voorstellen en daarbij ook het

aandachtspunt van BZK meenemen

Conclusie Het stuk wordt als glad stuk doorgeleld naar de ministerraad

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek
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bulten verzoek

buiten vsrzoek

buiten verzoek

bulten verzoek
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buiten verzoek

bulten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Kagina ^ ven ts
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bulten verzoek

bulten verzoek

1 Kamenstukken II 2019 2020 29696 nr 7
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buiten verzoek
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1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
10 2 6^0 2 ^ 10 2 6 | j^FM ME H 10 2^ I@minfin nl1

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

Tue 3 10 2020 8 52 21 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE 24 3 gesprekken Accountancy
MAI L RECEIVED Tue 3 10 2020 8 52 22 AM

Uitnodiaing 24 maart 2020 docx

033

In de bijlage het eerste concept voor de iiitnodiging Voorts zal ik de andere acties zie hieronder opstarten

Voorstel om deze te verzenden aan

]sJBA 10 2 e |0 2 j~10 2 6

daama een telefoon^e aan| io 2 e~| dat hij een willekeurig kantoor mee mag nemen en we daarvan de contactgegevens graag

ontvangen Namelijk een kantoor iiitnodigen kwam uit de brainstorm met communicatie Eventueel heroverwegen om dit niet

te doen

SRA 10 2 6

AFM 10 2 S 10 2 6

NBAYP 10 2 6

Eventueel kwartiermaker s

Opvolgende acties

1 Uitnodiging na afstemming verzenden aan communicatie accordering 10 2 6

2 Logistiek memo voorbereiden

3 NO voorbereiding Minister maken

^1^10 2 61 FM ME

Verzonden maandag 9 maart 2020 12 32

Aan

Van 10 2 6

bi0 2 6| FM ME10 2 6

van FM ME

Onderwerp FW 24 3 gesprekken Accountancy

10 2 6 10 2 6 10 2 6CC

Ha

Zoals besproken fijn dat jij het voortouw wil nemen t a v de voorbereiding voor de 24^ dankjewel

Greet

[10^

Van Secretariaat Minister AL

Verzonden maandag 9 maart 2020 12 17

Aan

@minfin nl10 2 6

10 2 e FM ME

COMM jt | g4ninfin nl

10 2 6 | fa^ FM ME i0 2 e {g4ninfin nl io 2 e ipi ^io 2 6| FM ME | i0 2 e

fSminfin nl Seer EM j 10 2 6 [@minfin nl Seer Thesaurier Generaal

10 2 6 10 2 61 10 2 6 ] BOA Advies i^

@minfin nl Secretariaat Minister AL

@minFin nl10 2 6 0 2 10 2 6

COMM ]i0 2 e|@minfin nl

@minfin nl

10 2 6CC 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

1P 2 e I FM ME 10 2 e

1P 2 6 @minfiii nl

10 2 6

@minfin nl 10 2 6

mnA Ro P MIN

964165
@minfin nl10 2 6 10 2 6

00027



Onderwerp 24 3 gesprekken Accountancy

Dank staat genoteerd op 24 3 10 00 10 45 uur kanner nninister

Voorbereiding uiterlijk vr 20 3 in de tas

Groet

10 2 e

J^10 2 e I FM ME
Verzonden maandag 9 maart 2020 12 06

Aan Secretariaat Minister AL

@minFin nlVan 10 2 S 10 2 e

10 2 © @minfin nl

ICOMIN^ l iP 2 e |@minfin nl

[iq 2 ^ FM ME @minfin nl

fSminFin nl

COMM l iO 2 e|@minFin nl

fSminFin nl

CC 10 2 S10 2 e 10 2 e

Jo 2|10 2 e| FM ME | 10 2 e10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

] 1P 2 e [ FM ME

Onderwerp RE 24 3 gesprekken Accountancy

10 2 6

Dag 10 2 e

Zie hieronder Graag zouden wij de 24^ in de agenda van de minister willen bevestigen

Hartelijke groet

|l0 2 e|

COMM 1 1e|@minFin nlVan 10 2 6

Verzonden maandag 2 maart 2020 09 50

Aan 10 2 6 I ^^ FMME10 2 6 |i|0 2 |10 2 6[ FM ME I 10 2 6 IlSminfiTi rl

10 2 6 10 2 61 FMME i
^ COMM 10 2V |@minFin nl

Onderwerp FW 24 3 gesprekken Accountancy
Urgentie Hoog

10 2 6 10 2 6

j 10 2 6 | Sminfin nl @minFin nl10 2 6

CC 10 2 6

Dag collega s

Zie onderstaande mail van het secretariaat van de minister Willen jullie laten weten of het gaat lukken om de vertegenw oordigers
dan uit te nodigen

Groeten

10 2 6

Van Secretariaat Minister AL

Verzonden vrijdag 21 februari 2020 10 39

Aan

CC Secretariaat Minister AL

fSminfin nl

Onderwerp 24 3 gesprekken Accountancy

Urgentie Hoog

10 2 6 @minfin nl

10 2 6 1110 2 ^1 FM ME ^ l@mMn nl |
@minFin nl

COMM jio 2 e|@minFin nl

BOA BO P MIN

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Stas Vijibrief kan op di 24 3 tot 11 00 uur vervangen in de onderraden

We kunnen de Accountancysector dus ontvangen van 10 00 10 45 uur

Horen we nog als het definitief is

964165 00027



Greet

10 2 6

Van Secretariaat Minister AL

Verzonden donderdas 6 februari 2020 16 43

Aan

CC Secretariaat Minister AL

@niinfin nl

Onderwerp RE 19 3 gesprekken Accountancy

10 2 6 @minfin nl

10 2 6 |ga2]l0 2 B[ FM ME ^ 2 e |@minfin nl

@minfin nl

COMM |tO ^ ^|@minfin nl

BOA BO P MIN

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

|l0 2 e| | io 2 e

De minister wil het wel doen op vrijdag 20 3 maar dan v66r de MR om 09 15 uur

Lukt dat

Groet

10 2 6

Van Secretariaat Minister AL 10 2 6 @minfin nl

Verzonden donderdag 6 februari 2020 14 36

Aan J FM Mm10 2 6 10 2 e @minfin nl

CC Secretariaat Minister AL

@iTiinfin nl

@minfin nl10 2 6 BOA BO P MIN10 2 6

10 2 6

Onderwerp RE 19 3 gesprekken Accountancy

Dat moeten we even bespreken met de minister is namelijk een vrijdag dus MR

Je hoort

Groet

10 2 6

10 2 e [J 1l|l0 2 e[j FM ME | 10 2 e |@minfin nl

Verzonden donderdag 6 februari 2020 14 32

Aan Secretariaat Minister AL

Onderwerp RE 19 3 gesprekken Accountancy

Van

@minfin nl10 2 6

Excuses het overleg moet verzet worden naar 20 niaart na de ministerraad Dit op advies van communicatie

Is dit mogelijk

Groet

10 2 6

10 2 6 [J Ijl0 2 e| FM ME

Verzonden donderdag 6 februari 2020 14 12

10 2 6

Van

Aan Secretariaat Minister AL

CC 10 2 6 [ifo^d 10 2 6

@minfin nl

FM ME 10 2 6 @minfin nl 10 2 6 ^i|o 2 ^ 10 2 61 FM ME

10 2 6 @minfin nl Seer FM 1 |@minfin nl Seer Thesaurier Generaal

@minfin nl

10 2 6

IQ 2 6 |@minfin nl ’0 2 6 I BOA Advies

fSminfm nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6

BOA BO P MIN

Onderwerp RE 19 3 gesprekken Accountancy

10 2 6

or het informeren en de gedane moeite Je kunt uitgaan van een groep tot ca 12 per^onen
964165 00027



In aanloop naar de 19^ ziillen we zorgen voor de adviesnotitie Dank voor de tip mbt de tastijden

Groet

10 2 e

Van Secretariaat Minister AL @minfin nl10 2 6

Verzonden donderdag 6 februari 2020 12 49

Aan J ijiQ 2 6[ FM ME j 1Q 2 6 |@minfin nl

10 2 6 EMdUE

@minfin nl Seer FM i e |@minFin nl Seer Thesamier Generaal

iO 2 e @minfm nl Secretariaat Minister AL

BOA BO P MIN

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @minfin nl 10 2 6 1|0 2 ^ 10 2 6 I FM MECC

10 2 6 10 2 6

|@minfin nl

10 2 6

10 2 e I BOA Advies10 2 6

@niinfin nl

Onderwerp 19 3 gesprekken Accountancy

@minFin nl10 2 610 2 6

10 2 e|

Genateerd in de agenda van de minister do 19 3 16 30 17 00 uur

Graag horen we hoeveel personen er bij dit overleg aanwezig zullen zijn

Tot ca 12 personen kan het op de kamer van de minister

Adviesnotitie aanleveren uiterlijk ma 16 3 di 17 3 gaat er geen tas

Groet

10 2 6

10 2 6 y H]10 2 6[ FM ME 1 10 2 6 rl

Verzonden donderdag 6 februari 2020 11 25

10 2 6

Van

Aan Secretariaat Minister AL

10 2 6 ifo^d 10 2 6

fSniiiifm nl

@Tninfin nl

FM ME @minfin nl ^1|0 2 ^] 10 2 6 I FM MECC 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Onderwerp Inplannen afspraak agenda minister

Beste collega’s

De minister heeft goedgekeurd om een half uur in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit de accountancysector zie

bijgevoegde bijlagen Kunnen jullie hiervoor een half uur in zijn agenda vinden met de volgende uitgangspunten

Locatie ministerie en

Ergens in de periode tussen nu en 19 maart

Ik vemeem graag Bij voorbaat dank

Groet

10 2 6

[ 10 2 6 |10 2 6| | 10 2 6

Ministerie van Financien

Directie Financiele Markten
I hout 7 I 2511 CW I Den Hsag

964165 00027



Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T H

10 2 e

M

[ 0 2 e lOminfin nr

http www riiksoverheld nl mmisteries Fm

964165 00027



Ministerie van Financien

[PM] Drrectre Ffnanciete

Markten

Inlichtinqen

10 2 ^ 10 2 e

T I 10 2 6

F I I0 2 e

10 2 a |@imInfin nl

Datum

10 maart 2020

uitnodiging
Omschnjving

Vergaderdatum en tijd

Gesprek Minister van Financien

24 maart 2020 10 00 10 45 uur

Onze referentie

Geachte [PM]

Namens de heer Hoekstra Minister van Financien nodig ik u uit voor een

vervoiggesprek naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie toekomst

accountancysector Dit gesprek vindt plaats op 24 maart van 10 00 tot 10 45 op

het ministerie van Financier Korte Voorhout 7 te Den Haag

Het rapport van de Commissie toekomst accountancysector evenals de rapporten
van de Monitoring Commissie Accountancy en de Autoriteit Financiele Markten

zijn van groot belang voor het debat over de toekomst van de accountancysector

Zij leveren met hun heldere analyses en duidelijke aanbevelingen een belangrijke

bijdrage aan een duurzame kwaliteitsverbetering

Tijdens het gesprek licht de Minister aan u en de andere genodigden zijn visie

toe In de komende periode zal nog nader onderzoek worden verricht naar een

aantal onderwerpen De Minister zou daar ook graag met u over spreken

Vriendelijk verzoek ik u uw deelname of de deelname van een andere

vertegenwoordiger van uw organisatie uiterlijk maart te bevestigen door

middel van een bericht aan | 10 2 e ^ giminfin nl Graag ontvangen we bij de

aanmelding ook een telefoonnummer voor mogelijkheid tot direct contact De

agenda van de Minister kan onverwachts wijzigen Daarbij worden afspraken

altijd order voorbehoud gemaakt Mocht deze situatie zich voordoen zullen we

telefonisch contact met u opnemen

Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze uitnodiging kunt u contact

opnemen via bovenstaand rummer

Met vriendelijke groet

|l0 2 42 e ~|

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Financien

Hoofddfrectie

Finandeel

Econciniische Zaken

Inlichtingen

10 2 IP 2I9

10 2 e I

10 2 teimlnfln nl

www minfln nl

Datum

13 maart 2020

versiag Versiag Voorjaarsoverleg AFM 10 maart 2020 Nummer versiag

Auteur

10 2 t0 2]9

Vergaderdatum

Aanwezig

10 maart 2020 15 30 tot 17 00 uur

AFM [ 10 2 6 10 2 6

r 10 2 6

[ 10 2 6

FIN

10 2 6

10 2 6

10 2 6 lElgenaarsadvisering
10 2 e |riMT~|BOA |l0 2 e^0 2 ^ | 10 2 6 [

Eigenaansadvisering

] DG Werk SZW

10 2 6

10 2 6

Afwezjg 10 2 6

1 Opening en kennismaking
De SG heet iedereen welkom

buil6n V6rz06k

buiten verzoek

Pagina 1 van 4
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bulten verzoek

110 2 e I ToXe

buiten verzoek
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bulten verzoek

bulten verzoek

4 Kostenkader 2021 2024

De directeur FM geeft aan dat er nog een PM post zit in het kostenkader 2021

2024 CTA De kabinetsreactie CTA wordt eind nnaart in de MR besproken en

daarna venstuurd naar beide Kamers Eind april zal de kabinetsreactie in de

Tweede Kamer worden besproken AO Accountancysector FIN verwacht dat het

tijdens dit AO vooral zal gaan over de voorgestelde maatregelen en in mindere

mate over de daamnee gepaard gaande kosten

De voorzitter bestuur geeft aan niet te lang te willen wachten met het uitvwerken

van de mogelijke impact op de AFM De directeur FM geeft aan dat FM de

komende tijd de gesprekken met de AFM zal hervatten over de impact van de

kabinetsreactie op de AFM Het is de ambitie van FIN om deze impact in de

komende maanden nader uit te werken zodat de financiele gevolgen kunnen

worden opgenomen in het kostenkader 2021 2024

Het lid RvT geeft aan dat de AFM de nieuwe taken goed wil gaan uitvoeren maar

dat daar extra middelen voor nodig zijn De SG geeft aan dat een deel van de

kosten nu al elders wordt gemaakt Een deel is extra maar dat is ook de wens de

lat moet omhoog Tot slot zullen zaken hopelijk ook efficienter kunnen worden

uitgevoerd benutten van schaalvoordelen De voorzitter bestuur waarschuwt

tegen hoge verwachtingen voor doelmatigheidswinsten

buiten verzoek
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buiten verzoek

5 Afsiuiting en rondvraag

buiten verzoek
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I0 2 e | ri0 2 e[| COMM |1lO 2 e|@minfin nl1

]@afm nl]

To

10 2 e| || 10 2 e ||
I 10 2 e | 10 2 eflO 2 e| COMM
Thur 3 19 2020 10 04 16 PM

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE persbericht accountants

MAIL RECEIVED Thur 3 19 2020 10 04 16 PM

Normal

Hoi

Ja zeker |l0 2 e |jzodra ik onze definitieve versie van het persbericht heb stuur ik hem aan je door We hebben ookeen factsheet

gemaakt zet ik ook op de mail

Groetenf I0 2 e

1 10 2 e a COMM

Verzonden donderdag 19 maart 2020 22 01

Aan

Ondcrwcrp RE persbericht accountants

Ha 10 2 e I zie je kans de versie die terugkomt met AEU te delen Met| ^

Van 10 2 8

110 2 6 tpjg^COMM10 2 e

10 2 6

@a£m nl10 2 6

Thanx Morgen bellen

Groeten

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | 10 2 6 | |l0 2 e[ van COMM | lQ 2 e |@mLnfm nl

Datum donderdag 19 mrt 2020 9 23 PM

10 2 6 fg mmaz nlAan 10 2 6

10 2 6 1 10^ COMM |l0 2 ^@mmfin nL J 10 2 e |j 10 2 6 | COMM 10 2 6 |@mmfm iilKopie

Onderwerp persbericht accountants

Hoi 10 2 6

Hierbij alvast het concept persbericht over de maatregelen voor de accountancysector Ik stuur je morgen nog een definitieve versie

Hopelijk iedereen nog gezond en fit bij jullie

Groeten 10 2 e

Met vriendelijke groet

10 2 6

Financiele Markten10 2 6

Ministerie van Financien

964i g^Communicatie 00030



Korte Voorhout 7| 2511 CW | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

06| 10 2 6 I

I 10 2 e | 5 minfin nl

www riiksoverheid nl ministeries fin

Niet aanwezig op vrijdag

964184 00030



|io 2 ^ | 1Q 2 e I f
I io 2 e | |io 2 e[i COMM fliO 2 e|@rininfin nl]

I 10 2 a |fl10 2 e| f^fCOMM

Fri 3 20 2020 4 14 41 PM

Normal

To 10 2 0 @afm nl]
Cc

From

Sent

Importance
Subject RE persbericht accountants

MAIL RECEIVED Fri 3 20 2020 4 14 41 PM

Hal
De stukken staan online https www riiksoverheid nl documenten kamerstiikken 202Q 03 20 kamerbrief met reactie kabinet

op rapport commissie toekomst accountancysector

Groeten I0 2 e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Vap |l0 2 ^[ 10 2 e

Datum vrijdag 20 nut 2020 11 49 AM

Aan

Onderwerp RE persbericht accountants

10 2 6 @aftn nl

10 2 6 I 110 2 6 ill 0 2 4 COMM 10 2 6 l@minfin nl

Hoi 10 2 6

Dank voor het seintje alvast

De opmerkingen ben ik nu intern aan het bespreken Ik laat het je weten

Heb je voor mij nog de Q A die jullie gebruiken

Fijn weekend ook

Groet

10 2 0

110 2 0 IfMi^CCOMM [ 10 2 6 @minfin nl]From

Sent vrijdag maart 20 2020 11 46

To |l0 2 e|

10 2 0

10 2 6

lai^ COMM

Subject RE persbericht accountants

Cc 10 2 6

Hoi I 10 2 6 II

Bijgaand de def versie van ons bericht Ik geef je een sein vanmiddag Wil jij nog temgkoppeling geven op onze feedback op jullie bericht

Dank en goed weekend vast

Groeten rro 2 e

Van 1 t0 2 e ] | tO 2 6 van COMM

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 09 04

Aan jio a e^
CC

10 2 6 10 2 6 @afm nl

] 10 2 6 COMM 11Q 2 6|@minfin nl

Onderwerp RE persbericht accountants

10 2 6

964189 00031



Hoi| 10 2 e t

Bijgaand ons concept persbericht en de factsheet Het moet nog langs een paar mensen dus kan dat er nog een paar kleine wijzigingen komen maar ik

hoop van niet Ik stuur je sowieso nog een def versie in de loop van de ochtend

Van onze beleidscollega’s kregen we nog wat feedback op jullie persbericht zie onder Zou jij dit nog in overweging willen nemen Ik begrijp dat met

name hetlaatste punt voor ons nogal nauw luistert

Hoor het graag dank vast en mocht het handig zijn dan kunnen we nog even bellen ik ben goed bereikbaarop Q6| 10 2 e^

Greet 10 2 e

• De eta en de MCA worden op een lijn gesteld Dat is vanuit ons in ieder geval niet helemaal juist we geven een reactie op het Cta rapport maar gaan

daarbij tevens in op enkele aanbevelingen uithetMCA rapport

• T a v de zin “De AFM vindt dit belangrijk voor het geval structurele verbetering en borging van de kwaliteit niet lukt in de huidige stnictuur van de

sector
’’

Misschien kan met oog op vertrouwen uitstralen nog lets positiever geformuleerd

• Suggestie is om de zin “Dit betekent ook dat de heffingen die accountantsorganisaties aan de AFM afdragen zullen stijgen
’’

te schrappen Het kan

mogelijk tot misverstanden leiden Het is namelijk aannemelijk dat de gehele groep van accountantsorganisaties gezamenlijk meer aan de AFM moet

afdragen maar dit zegtniets over individuele heffingen Als ik het goed begrijp komen er275 organisaties bij waaraan kosten in rekening gebracht
kunnen worden Het is geheel afhankelijk van het uiteindelijke bedrag dat in totaal aan de accountantsorganisaties in rekening gebracht moet gaan

worden en de wijze waarop ditverdeeld wordt over de OOB en niet OOB organisaties wat de gevolgen voor individuele organisaties zijn Per saldo is het

denkbaar dat de huidige organisaties die onder toezicht staan minder hoeven te gaan betalen vanwege de toetreding van die nieuwe patlijen binnen de

bekostiging maar ook dat is nu speculeren

• Momenteel staan er 275 accountantsorganisaties onder toezicht vergunning Moet de zin ‘circa 275 niet OOB accountantsorganisaties’ niet 275 6 269

zijn

Dit bench kan infermatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusrevelrjk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte metden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektromsch 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 deiete the

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

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

964189 00031



I 10 2 e FM ME H 10 2 e |@minfin nl1 l 1Q 2 e | 1p]e |lM ¥| FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1 10 2 e

I0 2 e |@minfin nlino 2 e |i^^jefTo ^ e | FM ME [1 io 2 e I@minfin nl1

I 10 2 6 l jOy^p^ FM ME

Wed 4 8 2020 10 10 50 AM

Normal

To

i io 2 e I FM MEM

From

Sent

Importance
Subject RE Gesprekken herziening toezicht

MAIL RECEIVED Wed4 8 2020 10 10 51 AM

5335

Goedemorgen

Mijn enige bespreekpunt met de AFM zal buiten verzoek zijn

Groeten

10 2 e |0 2 H0 2 e| FM MEVan

Verzonden woensdag 8 april 2020 08 03

Aan i[^ i0 2 e I FM ME |io 2 6[| io 2 e I FM ME i0 2 e [^ f^ FM ME io 2 e10 2 0 10 2 0

d 10 2 e FMME

Onderwerp RE Gesprekken herziening toezicht

Goedemorgen

Ik zou graag nog met de AFM willen spreken over

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Groet

10 2 e

^1^^ 10 2 01 FM ME

’

@minFm nlVan

Verzonden dinsdag 7 april 2020 18 35

Aan | iQ 2 e |io 2 eJ[
i0 2 e [ FM ME j 10 2 e n@minfin nl I d^O H FM ME j

I0 2 e |o 2 ^lo 2 e FM ME i |@minFin nl | |Jo 2 ^ | I0 2 e

Onderwerp FW Gesprekken herziening toezicht

10 2 0 10 2 e

S^inFm nl

FM ME @minFin nl10 2 6

Ha cliistergenoten

Onderstaande mail stuurde ik jullie al eerder toe Ik zou graag een lijstj e maken met onderwerpen die wij zouden willen

agenderen Zouden jullie het mij willen laten weten als Jullie jullie onderwerp op tafel willen hebben

Dank alvast

Groet

10 2 e

10 2 e10 2 6 10 2 6 @afm nlVan

Verzonden maandag 6 april 2020 19 59

Aan 10 2 0 ■0 2 s I FM ME
10 2 e |TfM^FM MEl J e [fSminFin nl I i0 2 e 1 1 i0 2 e [ [

10 2 0 @minFin nl
y yr 10 2 0 |l0 2 e|J ] 2 afm nl10 2 6

959878 00032



Onderwerp RE Gesprekken herziening toezicht

Ha 110 2 6 L

Dank voor je mail Wat ons betreft zijn goede kandidaten voor een reeks conference calls de volgende geprioriteerd

bulten verzoek

bulten verzoek

buiten verzoek

Inrichting nOOB toezicht Gezien die omvang de volgende sub onderwerpen welllicht apart behandelen

o Vliegiirencriterium

o Bulten verzoek

o Kostenkader

bulten verzoek

jiten verzoek

We zijn uiteraard ook benieuwd waar jullie graag over willen spreken Voor ons hangt het afvan het onderwerp af wie er

vanuit de AFM deelnemen We proberen het wel zo te regelen dat ^Q 2 e [
aanwezig zijn als vast CTA aanspreekpunt We denken dat wekelijks of tweewekelijks wel een goede interval kan zijn

en of ik standaard bij de gesprekken10 2 e

Als jullie vanuit Fin voorstellen willen doen voor data en te bespreken onderwerpen dan proberen wij de juiste mensen bij
elkaar te brengen Als we een paar dagen voor iedere call een soort agenda hebben met eventueel aanvullende vragen dan is

dat ook fijn qua voorbereiding

Kom je hier mee uit de voeten We horen het graag

Groet

10 2 e

J|0 2 ^ l 10 2 6 I FM ME [
Sent donderdag april 02 2020 16 59

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @minfin nl1From

@afm nlTo

Cc

Subject Gesprekken herziening toezicht

10 2 6 10 2 6

I0 2 e | |10 2 6[fm ME 10 2 e |@minfin nl10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6

Ter opvolging van onze afspraak gisteren over de in te plannen gesprekken over de herziening van het toezicht ter opvolging van de

eta wat lijkt jullie een goede frequentie en wie zouden daar vanuit jullie bij willen zijn

Dan kan ik eens in de agenda s gaan kijken en moeten we gezamenlijk maar tot een lijstje onderwerpen prioriteiten komen

Ik hoor graag van je

Greet

[10^

f10 2 s|l 10 2 6

959878~ 00032



I 10 2 6 10 2 e10 2 e

Minist^ie van Financien

Directie Financiel^ Markten

Afdeling Marktgedrag en ElFectenvcrkeer

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@mmfm nl10 2 e

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 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 mimediately 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

959878 00032



Ministerie van Financien

Hoofddfrectie

Finandeel

Econciniische Zaken

Inlichtingen

1 10 E 2|9

10 2 teimlnfln nl

www minfln nl

10 2 e

Datum

29 april 2020

versiag Periodiek overleg AFM FIN Nummer ver lag

Auteur

1 10 g 2]9

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig

23 april 2020

Telefonisch

AFM I 10 2 9 n I 10 2 9 [ I 10 2 e | |10 2 e| 10 2 6 |
FIN |l0 2 ep 2 e ~| | 10 2 e ^0 ^^0 2 4 |10 2 e^0 2 ^

1 Opening

• De AFM is voorzitter Indien het volgende overleg van 26 mei niet fysiek
kan plaatsvinden Is het voornemen om het overleg via Webex l p v

telefoon plaats te laten vinden

2

buiten verzoek

3

buiten verzoek

4

buiten verzoek

Pagina 1 van 3
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buit@n verzoek

«

5

bjiter verzoek

6 stand van zaken nieuw kostenkader 2021 2024

«

buiten verzoek

Pagina 2 van 3

1013270 00033



bulten verzoek

bulten verzoek

• De AFM geeft aan dat zij in mei juni start met het opstellen van de

begroting voor 2021 en dan graag meer zicht heeft op de hoogte van het

kostenkader 2021 RN geeft aan dat conform huidige planning medio

juni beide Kamers worden geinfomneerd over het nieuwe kostenkader van

de AFM Hiermee heeft de AFM tijdig zicht in de hoogte van het

kostenkader 2021 De laatste PM post in het kostenkader is de impact
van CTA op de AFM Hierover zijn de directie FM en de AFM reeds in

overleg en dit wordt de komende maanden nader uitgewerkt De

verwachting van FM is dat de wetswijzigingen op zijn vroegst per 1

januari 2022 in zullen gaan en gefaseerd van kracht worden De impact
van CTA in het jaar 2021 zal naar verwachting van FM nihil zijn maar de

AFM sluit niet uit dat in 2021 al personele en materiele kosten moeten

worden gemaakt in voorbereiding op de uitvoering van de aanbevelingen
CTA

7 W v t tk

• RN geeft aan dat de SG graag een keer op werkbezoek komt bii de AFM

De AFM geeft aan dat hierover kan worden geschakeld met 110 2 e~| 110 2 e [

8 Afsluiting

Pagina 3 van 3
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1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6 ]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject Reactie NBA op rapporten CTA MCA en kabinetsreactie

MAIL RECEIVED Fri 5 1 2020 12 12 10 PM

10 2 e 10 2 e

Fri 5 1 2020 12 12 06 PM

Normal

20 05 01 Reactie NBA op eindrapporten CTAen MCAen kabinetsreactie pdf

Ha|iO 2 eL

Zoals gisteren besproken stuur ik je in de bijlage onder embargo tot he moment van publicatie de reactie van de NBA op de

eindrapporten van de CTA en de MCA en de kabinetsreactie van de minister

De reactie zal later vandaag ofuiterlijk maandagochtend gepubliceerd worden op nba nl en accountant nl

Zou jij de reactie ook door widen geleiden aan de CTA en de kwartiermakers

Veel dank en een goed weekend vast

GroeT I02 e

10 2 9 10 2 9

manager public affairs

Nederland

rekent op zijn
accountantsNBA

Koninklijke Nederlandse

Beroepsorganisatie van Accountants

Antonio Vivaldistraat 2 8

Postbus 7984

1008 AD Amsterdam

T020| 10 2 e

M06^ 10 2 6

E| 10 2 e~l@nba nl

I www nbani

DISCLAIMER

Aan dit bericht kunnen geen recliten worden ontleend Openbaaimaking vermaiigvuldiging verspreiding en ofverstrekking van dit beridit aan derden is behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van de NBA niet toegeslaan De afeender staat nid in voor de juiste volledige en tijdige overts enging van dil bericht Ook kan de aDender geen garantie geven dat

dit bericht en evenkiele bijlage n virusvrij zijn of dat dit bericht wordt cfvergebracht zraider inbreuk oftussenkomst van onbevoegde derden Indim dit bericht per abuis bij u is

terechtgekomen wordt u verzocht het te vemietigen en de afzmder daaromlrent te informer™

964188 00034



10 2 e FM ME ^ 10 2 6

FM ME || I0 2 e feminfin nl]
]@minfin nl] 1Q 2 e | | lolie FM ME [1 10 2 e |@minfin nn | 10 2 e |1p]e

1 FM ME || 10 2 e|@minfin nl1 l 10 2 e | |^^^ FM ME ^ 10 2 e |@minlin nl1

To

i 10 2 e

10 2 4 0 2 ^J 10 2 eCc

10 2 e 1 1 10 2 8 | FM ME

Wed 5 6 2020 8 48 00 AM

From

Sent

Importance

Subject RE Vliegurencriterium
MAIL RECEIVED Wed 5 6 2020 8 48 01 AM

Normal

Notitie vliegurencriterium PS docx

5333

Goedemorgen

Ik heb naar het stuk gekeken en nog wel enkele suggest es zie bijlage Als dit tot vragen oproep bel me gerust

Groeb

10 2 S

I FM MEVan

Verzonden maandag 4 me 2020 16 46

10 2 S

10 2 6 [J I0 2 e I FM MEAan

10 2 6 I FMME
10 2 6 f^ FM ME

i0 2 e I FM ME10 2 0 10 2 0

10 2 6 FM MECC

Onderwerp Vliegurencriterium

10 2 0 10 2 0 10 2 0

Ha collega s

T b v ons gesprek met de AFM heb ik bijgevoegde notitie gemaakt Als jullie tijd en zin hebben om ernaar te kijken graag

Greet

|l0 2 e|

Ito^l 10 2 0

I 10 2 6 10 2 010 2 0

MinisterievaD FiDRDciea

DirectieFiuaud^e Marktea

Afdeling Marktgedrag en Eflectenverkeer

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

l@mmfm nlt02le

960872 00035



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl]
10 2 6 [io 2 ^0 2 4 fm ME [1 10 2 e |@minfin nl] | io 2 e [ | io 2 e 1^ FM ME H i0 2 e I@minfin nl1 1 10 2 6 I

FM ME [| To 2 e |@minfin nl1 l I0 2 e |l^ 2j€[| 10 2^1 FM ME || loie |@minfin nl1

From

Sent Wed 5 6 2020 9 35 26 PM

Importance

Subject RE T b v bespreking volgende week vliegurencriterium
MAIL RECEIVED Wed 5 6 2020 9 35 27 PM

To

Cc 10 2 6 |]

10 2 610 2 4 J FM ME10 2 6

Normal

Ha|iQ 2 eL

Ik heb nog even een blik op bet stiik geworpen Een mooi stuk waarin dit complexe dilemma wordt afgepeld in goede

disciissiepimten De belangrijkste aspecten worden daarmee geadresseerd

Misscbien nog twee aanviillende vragen die mij uit eerdere gesprekken zijn bijgebleven voor bet veivolg van de disciissie

Er is eerder nog geopperd of niet daadwerkelijk moet worden gekeken naar bet aantal uren dat besteed is aan een controle —

die zit denk ik al meegenomen in jouw vraag of een complexere daadwerkelijk veel meer tijd kost Maar je kunt dus ook

expliciet kijken naar boe je vliegiiren definieert

In bet stuk gaat bet nu steeds over bet kantoor daarbij komt wel de vraag op of er niet ook iets gerelateerd aan de

accountant zou moeten zijn Als twee accountants bun kantoren samenvoegen om bet criterium te balen maar de facto niets

met elkaar doen zal dat geen kwaliteitsverbogend effect bebben Misscbien is dat ook wel interessant om met AFM nog een

door te denken

Groet 10 2 6

1^10 2 e I EMMEVan

Verzonden woensdag 6 mei 2020 12 30

Aan

10 2 6

10 2 6 10 2 6 ■ 10 2 6

CC 10 2 e L PM ra FMME 10 2 6 D FMME

10 2 6 10 2 6 \ FMME

Onderwerp T b v bespreking volgende week vliegurencriterium

EMME■ 10 2 6 10 2 6

Ha 110 2 6 I en 10 2 e

Hierbij stuur ik jullie t b v onze bespreking volgende week een discussiestuk over het vliegurencriterium Het stuk is m i een eerste

stap om tot een beleidskeuze bij dit ingewikkelde onderwerp te komen

Jullie ontvangen z s m nog een stuk over de aanbeveiing aangekondigde maatregei t a v het intern toezichtorgaan bij de grootste

accountantsorganisaties ook ter bespreking volgende week

Hartelijke groet

|l0 2 e|

fia^l 10 2 6

I 10 2 6 10 2 6 ||[io^| 10^

MinisterievaD Finaaciea

Directie Fiaaaci^e Markteu

Afdeling Marktgedrag eu EUectenverkeer

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

960837 00036



T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 e I

tominrm nl10 2 6

960837 00036



10 2 6 I tM p^ FM ME [l 10 2 6 I@minfin nl1 | 1Q 2 e fFM ME ^ 10 2 6 |@minfin nl1 | 10 2 6 ]lp]e
FM ME^H io 2 e I@minfin nl1
10 2 6 [ r^ 2 e |] FM MEll| 10 2 6 1@minfin nl1 [ 10 2 6^0 2 41 I 10 2 e | FM ME J 10 2 e |@minlin nn

1Q 2 e |1^ 2 ^10 2 e| FM ME

Wed 5 20 2020 10 52 57 AM

Normal

To

j 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance

Subject Voortgangsbewaking uitvoering Cta maatregelen
MAIL RECEIVED Wed 5 20 2020 10 52 58 AM

Proiectstructuur uitvoering Cta rapport t14 mei 2020Ldocx

Plan van aanpak opvolaing Cta 20 mei 2020 docx

Beste clustergenoten

Tijdens het laatste clusteroverleg meldde ik al dat we binnenkort |l0 2 e| bijpraten overde voortgang sbewaking van de uitvoering van

de kabinetsreactie Ik beloofde jullie het plan van aanpak op te sturen

In de bijiage vinden jullie twee stukken die ik onlangs aan |10 2 6| heb gestuurd

1 Plan van aanpak uitvoering kabinetsreactie bevat een overzicht van alle maatregelen dus ook de maatregelen die niet op de AFM

betrekking hebben

2 Projectstructuur voorde onderwerpen waarover AFM en RN samen aan de latstaan bijv toezicht Daarin voorziet het voonstel is

een soort escalatiemodel waarbij we op werkvioerniveau beleidskeuzes voorbereiden die op hoger niveau kunnen worden bezegeld

Mochten jullie deze stukken nog aan een kritische blik willen onderwerpen graag

Hartelijke groet

I 10 2 6 ]i[io 2 ^l 10 2 610 2 6

Ministerievan Finaadea

DirectieFiuaud^e Markteu

Afdeling Marktgedrag en Eflecteuverkeer

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

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 r~|

lfgimmrm nl10 2 6

961603 00037



Plan van aanpak opvolging rapport Commissie toekomst accountancysector

8 me 2020

In dit plan van aanpak staat een bondige weergave van de acties die nodig zijn om uitvoering te

geven aan de kabinetsreactie op bet rapport van de Commissie toekomst accountancysector

A Aanstelling kwartiermaker

Aangekondigde maatregelen

bulten verzoek

buiten verzoek

bulten verzoek

buiten verzoek

bulten verzoek

B Herziening toezicht

Aangekondigde maatregelen

Het toezicht op de niet oob accountantsorganisaties moet ook feitelijk door de AFM worden

uitgeoefend maar ook enkele andere maatregelen vragen capaciteit
^

Er moet voldoende budget en capaciteit bij de AFM beschikbaar zijn aanpassing kostenkader

en kostentoerekening
Er moet rekening worden gehouden met een overgangsperiode inclusief de vraag of de AFM

vooruitlopend op de wetswijziging al uit eigen beweging het toezicht op niet oob

accountantsorganisaties wil gaan uitvoeren

1

2

3

4 buiten verzoek

5
bulten verzoek

Planning

• Gesprekken met AFM om knopen door te hakken over bovenstaande onderwerpen
2020

• Opstellen concept wetsvoorstel zie planning Wet en regelgeving
C Andere maatregelen deels wijziging van wet en regelgeving nodig

Q2 Q3

Q4 2020

Maatregel Wie afrondingStart

uitvoering
1 bulten verzoek

tp iktllen verzo

buiten verzoek

1

Gegeven ook de extra commissarissen die op geschiktheid getoetst moeten worden

1

961775 00038



2
bulten verzoekbuiten verzoek

3

4

5

bulten verzoek

6

7

D Wet en regelgeving

Hiervan zullen volgens een eerste inschatting deel uittnaken

1 Verplichting intern toezichtorgaan voorgrootste accountantsorganisaties

o

buiten verzoek

o

2 Herzieninq toezicht Czie hierboven

o

buiten verzoek

o artikel 48 van de Wet toezicht accountantsorganisaties komt te vervallen tenzij het

behoud van dat artikel door de AFM om andere redenen wenselijk wordt geacht In dat

geval zouden regels ten aanzien van het toezicht kunnen worden opgenomen in een

krachtens artikel 48 tweede lid op te stellen algemene maatregel van bestuur

o wordt voorzien in een deugdelijke overgangsperiode
o aanpassing bekostigingswetgeving apart traject

bulten verzoek

1

2

bulten verzoek
3

4

5

6

Planning

• Onderzoek infomnatie verzamelen gesprekken
Beleidskeuzes

Q2 2020

Q3 2020

2
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• Afronding beleidskeuzes en opstellen concept wetsvoorstel

• Consultaties

• Interdepartementale afstemming ind ministerraad

• Advisering Raad van State en indiening bij Tweede Kamer

NB In verband met de aankomende TK verkiezingen zal dit schema hoogstwaarschijnlijk niet

realistisch zijn Dit wetsvoonstel wordt naar verwachting controversieel verklaard Het doorlopen van

de consultatiefase lijkt het hoogst haalbare

E Voortgangbewaking

• Zeswekelijkse bijpraat dFM ledere zes v^eken praten | 10 2 e | en het accountancycluster dFM

bij over de voortgang van de uitvoering van de kabinetsreactie

• Daarnaast een projectstructuurtje ten aanzien van de overleggen met de AFM

F Bijiage overzicht uitvoering kabinetsreactie rapport Cta MCA]

Q4 2020

Q12021

Q2 2021

Q3 2021

Maatregel In wet of

regelgeving
Afronding
beleidskeuze

voorzien in

Eerstverant

woordelijk

bulten verzoek

|l0 2 e|

10 2 6 I
|10 2 e|

|Ta^
10 2 6 I

Jio^
10 2 6 I

FIN 110 2 e|eF
achtervanq]

Herziening toezicht inci mogeiijke
intensiverinq en zorqplichtdiscussie

Ja Q4 2020

3
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AFM

RN f110 2 ehNader onderzoek vliequrencriterium MCA Ja Q2 2020

10 2 e[
10 2 e

G Overige onderwerpen

Maatregel Eerstverant

woordelijk

In wet of

regelgeving

Afronding
beleidskeuze

voorzien in

110 2 er
10 2 0

10 2 0

4
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Voorstel projectstructuur FIN AFM ter uitvoering van de kabinetsreactie op het rapport

van de Commissie toekomst accountancysector

|l0 2 e|| 1Q 2 e [

14 mei 2020

A Voorstel besluitvorming en voortgangsbewaking op drie niveaus

1 Projectgroep

• Komt eens per twee weken bijeen
• Bestaat uit coordinatoren AFM SBI en h0 2 | aangevuld met de inhoudelijk

verantwoordelijken van AFM en RN voor de onderwerpen die in de betreffende sessie op

de agenda staan

• Doel beieidskeuzes voorbereiden uitmondend in concrete voorsteiien t b v

voortgangsbewaking op MT niveau

2 Voortgangsbewaking op MT niveau

• Komt eens per vier weken bijeen

• Bestaat uit I 10 2 ^ | en |l0 2 e| l0 2 e

• Doelen

o bewaken van de voortgang van de projectgroep

o evt voorsteiien van de projectgroep bekrachtigen of wijzigen

o hun besiuiten voorieggen aan stuurgroep

3 Stuurgroep Fin AFM

• Komt bijeen wanneer een fase uitmondt in besluitvorming
• Bestaat uit betrokkenen afhankeiijk van de geagendeerde concept besluiten op

directeursniveau of mt niveau wanneer onderwerpen capciteit kostentoerekening het

kostenkader raken zullen IBI FEZ en BOA aansluiten

• Onder voorzitterschap van dFM

• Doel besiuiten in het kader van de voortgangsbewaking op MT niveau bekrachtigen of

wijzigen

Zeswekelijkse bijpraat dFM

ledere zes weken praten I 10 2 e en het accountancycluster dFM bij over de voortgang van de

uitvoering van de kabinetsreactie

B Planning

Maand jaar Onderwerpen ter bespreking Evt toelichting
05 20 Vliegurencriterium Prioriteit want bepaiend

vooromvang toezicht

AFM
buiten verzoek

06 20 Vliegurencriterium
Buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verz^
07 20 Toezicht ingangsdatumi herziening

toezicht overgangstermijn haaibaarheid

intensivering toezicht gevolgen voor

capaciteit en kostenkader

buiten verzoek

08 20 • Toezicht ingangsdatum herziening
toezicht overgangstermijn haaibaarheid

961771 00039



intensivering toezicht gevolgen voor

capadteit en kostenkader

buitsn verzoek

09 20 • Toezicht ingangsdatum herziening
toezicht overgangstermijn haalbaarheid

intensivering toezicht gevolgen voor

capaciteit en kostenkader

bulten verzoek

10 20 Opstellen wetsvoorstel is

voorzien in Q4 2020

11 20 Opstellen wetsvoorstel is

voorzien in Q4 2020

12 20 Opstellen wetsvoorstel is

voorzien in Q4 2020
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1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1 1Q 2 e FM ME t 10 2 6 |@minfin nl1
io 2 e I |io 2 e[ | io 2 e | BEDR 0 P H 10 2^ |@minfin nl1
0 2 |i10 2|l0 2 eb HDFEZ EO

Wed 5 20 2020 1 45 25 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject Stand van zaken gesprekken AFM FM over impact Cta op de AFM

MAIL RECEIVED Wed 5 20 2020 1 45 27 PM

BR Kostenkader AFM 2021 2024 docx

Hoi |l0 2 e| en ^0 2 j

Zoals jullie wellicht weten ben ik bezig met de Kamerbrief over het nieuwe kostenkader van de AFM voor de periode 2021 2024 zie in

de bijiage de meest recente versie

Hebben jullie al meer zicht op de impact van Cta op het toezicht van de AFM en zo nee wanneer verwachten jullie dit inzicht te

hebben Deze informatie zal namelijk worden verwerkt in het nieuwe kostenkader van de AFM en de Kamerbrief zie onder meer

Bekende uitbreiding takenpakket j Als jullie al informatie metmij kunnen delen of de Kamerbrief op onderdelen kunnen aanvullen

dan verneem ik het graag

Planning is om de brief medio juni te versturen

Greet

|l0 2 e|

961581 00040



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e ]@minfin nl]To

10 2 6 [|l0 2 e|[] J@afrm nl]Cc 10 2 6

10 2 6

Wed 5 20 2020 6 24 21 PM

10 2 6From

Sent

Importance
Subject Informatie AFM vliegurencriterium
MAIL RECEIVED Wed 5 20 2020 6 24 30 PM

Normal

20200520 Brief vliegurencriterium schoon docx

553

Beste iO 2 e

Tijdens de eerste van de serie Cta conference calls hebben we onder meer gesproken over het vliegurencriterium Daar

meldden we dat de AFM heeft gewerkt aan een data analyse op dit onderwerp en hebben we toegezegd dat we zouden

bekijken of en hoe we de resultaten met jou en collega’s konden delen Bijgaand vind je de betreffende informatie Mijn

collega’s lichten dit memo graag verder toe tijdens het eerste half uur van de call aanstaande dinsdag10 2 6 en 10 2 6

Nog even ter bevestiging vanuit AFM zijde zullen

vliegurencriterium zullen

10 2 6 en 10 2 6

en ik de hele call aanwezig zijn Het eerste half uur

10 2 6 deelnemen In de tweede helft

10 2 6

zullen10 2 6 10 2 6 10 2 6 Bulten v6rzo6ken

10 2 6 aanhaken10 2 6

Een prettig lang weekend en tot dinsdag

Groeh

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

Strategie Beleid en Internationale Zaken | Strategy lO ^ s and International Affairs

Autoriteit Financiele Markten | Dutch Authority for the Financial Markets

10 2 6 @afm nl | \V www afm nlT 020 10 2 6 M E10 2 6

Postadres | Postal address Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Bezoekadres | Visiting address Vijzelgracht 50 1017 HS Amsterdam

^FM
DeAFM maaktzich sterk voor eerlijke en tramparantefinancide markten

A Is onafhankelijke geclragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam Jinancieel welzijn in Nederland

The AFM is committed to promotingfair and transparentfinancial markets

As an independent market conduct authority we contribute to a sustainable financial system and theprosperity in the Netherlands

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

957873 00041



M 4FM1

Vertrouwelijk

Per e mail verstuurd

Ministerie van Financien

Postbus 20201

2500EE S 6RAVENHA6E

1

20 mei 2020Datum

10 2 e 20051222Ons kenmerk

1 van 5Pagina

10 2 e @afm nlE mail

VliegurencriteriumBetreft

Geachte beer

De AFM heeft data tot zijn beschikking om een verband te onderzoeken met kwaliteitstoetsingen

NBA SRA

De AFM heeft de afgelopen jaren een data positie opgebouwd door middel van de AFM Monitor en het

ontvangen van de toetsingsuitkomsten NBA SRA naar aanleiding van de door hen uitgevoerde

kwaliteitstoetsingen

In de zomer van 2019 heeft de AFM geanalyseerd of een mogelijk {statistisch verband aanwezig is tussen

de uitkomsten van de toetsingsresultaten van de NBA en SRA en kenmerken van accountantsorganisaties

De AFM heeft in deze analyse voor 50 variabelen in onderlinge samenhang getoetst of sprake is van een

mogelijk verband met de uitkomsten van de kwaliteitstoetsingen

In het MCA rapport van afgelopen januari 2020 is gesteld dat een vliegurencriterium een maatregel is om

de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren Sinds de oproep voor hettoepassen van een

vliegurencriterium zijn diverse stakeholders betrokken in deze discussie In deze discussie is tot op heden

weinig tot geen objectieve data gevonden die gebruikt kan worden en zodoende kan bijdragen aan het

nemen van een besluit tot het invoeren van een {vorm van vliegurencriterium

2 Ontwikkelde data analyses van de AFM kunnen bijdragen aan het objectiveren van de discussie over

het vliegurencriterium

De uitgevoerde data analyse kan mogelijk bijdragen aan het objectiveren van de discussie of het

implementeren van een vliegurencriterium passend kan zijn Voorwaarde voor het gebruik van deze data is

dat de uitkomsten van de analyse een statistisch significant verband
^
laten zien tussen bepaalde

Van een statistisch significant verband kan kortweg worden gesproken indien er een correlatie bestaat tussen

Stichting Autoriteit Financiele Markten

Kamervan Koophandel Amsterdam nr 41207759

f0^2DD51222

Bezoekadres Vijielgracht 50

Postbus 11723 • 1001 6S Amsterdam

Kenmerk van deze brief Telefoon 31 0 20 7972000 • Fax 31 0 20 7973800 • www afm nl
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M IFM1

20 mei 2020

[10^20051222

Datum

0ns kenmerk

2 van 4P^ina

kenmerken van accountantsorganisaties en de uitkomsten van de kwaliteitstoetsingen Een andere

belangrijke voorwaarde is dat data voldoende betrouwbaar is In paragraaf 4 gaan we hier nader op in

3 Data analyse toont aan dat kleinere accountantsorganisaties een verhoogde kans hebben op een

negatieve uitkomstvan kwaliteitstoetsingen NBA SRA

De uitkomst van de data analyse toont aan dat er een statistisch significant verband kan worden gevonden

tussen kleinere accountantsorganisaties en een negatieve uitkomst van kwaliteitstoetsingen van de

NBA SRA Kleinere accountantsorganisaties zijn op basis van de uitgevoerde analyse organisaties met de

volgende kenmerken

een gemiddelde vergoeding van wettelijke controles van minder dan € 16 000 eerste rode blokje in

de figuur en

voeren minder dan 17 wetteliike controles uit tweede rode blokje in de figuur

Binnen de groep accountantsorganisaties die gemiddeld meer dan € 16 000 vergoeding ontvangen voor een

wettelijke controle zijn het de organisaties met een totale omzet uit verleende diensten van meer dan €

1 5 miljoen en waar een significant verband kan worden gevonden met een positieve uitkomst van

kwaliteitstoetsingen NBA SRA groene blokje in de figuur

269 cases 42 rood

Weco vergoeding 16KWeco vergoeding 161

120 cases 58 rood 149 cases 29 rood

Weco s 17 Weco s 17 Omzet Org 1 izet Org 1 5M

79 cases 70 rood 41 cases 37 rood 70 cases 41 rood 79 cases 18 rood

weco wettelijke controle

Weco vergoeding c lOK

6 cases 100 rood
Hoog risico ss iom mod

Legenda

Midden risico 26 42 rood

Weco vergoeding lOK

35 cases 26 rood
Laag risico is mod

twee data punten en deze niet op toeval berust De verbanden zijn middels machine learning technieken gevonden

en vastgesteld na input van meerdere toezichtshypotheses De causaliteit staat niet voor 100 vast en er kan in

theorie een andere onbekende oorzaak zijn voor de verhoogde kans Dit geldt voor elke correlate

958295 00042
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20 mei 2020

10 2 6 L20051222

Datum

0ns kenmerk

3 van 4P^ina

4 De gebruikte brondata is ontvangen vanuit de sector en vanuit de NBA en SRA

Op grond van de convenanten met de AFM voeren de NBA en SRAvoeren toetsingen uit bij de nOOB

accountantsorganisaties Hierbij wordtzowel het stelsel van kwaliteitsbeheersing als de kwaliteit van enkele

wettelijke controles getoetst naast een toetsing van vrijwillige controles en de samenstelpraktijk De

uitkomsten van deze toetsingen zijn te typeren als [voldoende] of [niet voldoende] en deze worden

gedeeld met de AFM Over de periode 2014 2019 heeft de AFM data verzameld van 290 toetsingen

Daarnaast vraagt de AFM elk jaar gegevens uit van de accountantsorganisaties met de AFM Monitor en

houdt de AFM registers bij met informatie over deze organisaties Uit deze data zijn op organisatieniveau

ca 50 variabelen samengesteld waarvan mogelijkerwijs een statistisch verband met de uitkomsten van de

kwaliteitstoetsingen door SRA NBA verondersteld kan worden Voorbeelden zijn het aantal wettelijke

controles het relatieve aantal kwaliteitswaarborgen ten opzichte van het aantal wettelijke controles en

bestuurderswisselingen

Deze variabelen zijn gecombineerd met de toetsingsuitkomsten per organisatie voor het jaar waar de

toetsing op heeft plaats gevonden Na deze stappen is er een dataset beschikbaar van 269 toetsingen met

toereikende betrouwbare data

5 Machine learning is toegepast waarbij ca 50 variabelen zijn getoetst met de volgende uitkomst

Middels machine learning^ vinden we met voldoende betrouwbaarheid {gecombineerd zeker drie

kenmerken met een mogelijk hogere kans op een negatieve uitkomst bij de toetsingen NBA SRA

€ 16 000 per wettelijke controle is een belangrijke ondergrens voor een positieve

toetsingsuitkomst van de NBA SRA

17 wettelijke controles zijn qua aantal een belangrijke ondergrens voor een positieve

toetsingsuitkomst van de NBA SRA

Bij een weco vergoeding 16k en omzet 1 5 miljoen euro op organisatieniveau dan is er

een hogere kans op een negatieve uitkomst {anders gezegd met meer dan 1 5 miljoen euro

omzet is er een grotere kans op positieve toetsingsuitkomst van de NBA SRA

^
Machine learning iseen vormvan kunstmatige intelligentie en omvat technieken waarmee computers zelfstandig

verbanden kunnen vinden in datasets

958295 00042
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20 mei 2020

I 10 2 e [20051222

Datum

0ns kenmerk

4 van 4P^ina

Om hiertoe te komen zijn verschillende type machine learningmodellen waaronder de decision tree met

eigen voor en nadelen getraind en geevalueerd op de relevante statistieken De data is in een train en

testset verdeeld om vast te kunnen stellen of er voorspelwaarde in de data zit Naar aanleiding van het

trainen van de diverse machine learningmodellen blijkt een decision tree het meest geschikt te zijn Een

decision tree is getraind om deze voorspelwaarde te optimaliseren waarblj uitkomsten goed zijn te

interpreteren De decision tree is hiervoor in paragraaf 3 in de kern weergegeven en heeft een accuraatheid

van ca 62 76 op respectievelijk de testset en de hele trainset Ter referentie willekeurig gokken zou tot

50 accuraatheid leiden Het percentage van 62 76 is daarmee statistisch gezien significant beter

waardoor een significant verband is aangetoond Dit betekent dat er een verhoogde kans is maar dat het

geen absolute zekerheid is

6 De AFM staat positief tegenoverhettoepassen van een vliegurencriterium

De AFM is van mening dat bovenstaande uitkomsten laten zien dat hettoepassen van een

vliegurencriterium kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering in de sector Immers doordat bij de kleinere

accountantsorganisaties sprake is van een verhoogde kans op een negatieve toetsingsuitkomst NBA SRA

zal bij de invoering van een vliegurencriterium meer kans zijn op een positieve toetsingsuitkomst Voor

kleinere accountantsorganisaties die minder dan de benodigde vlieguren maken vraagt dit een strategische

keuze groeien in het aantal wettelijke controles of het richten op andere dienstverlening

samenstelwerkzaamheden belastingadvies etc
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Ministerie van Financien

Hoofddfrectie

Finandeel

Econciniische Zaken

Inlichtingen

1 10 E 2|9

10 2 teimlnfln nl

www minfln nl

10 2 e

Datum

B juni 2020

versiag Periodiek overleg AFM FIN Nummer versiag

Auteur

1 10 g 2]9

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig

26 mei 2020

Webex

AFM I 10 2 9 n I 10 2 9 [I 10 2 e | |10 2 e| 10 2 a |
10 2 6

FIN I 10 2 6 I |10 2 eH0 2 ^

1 Opening

RN is voorzitterm

2 Versiag periodiek overleo 23 april 2020

• Er zijn geen opmerkingen op het versiag Met versiag is vastgesteid

3

buiten verzoek

4

buiten verzoek

Pagina 1 van 3
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buiten verzoek

9

9

5

buiten verzoek

6 Concept Kamerbrief nieuw kostenkader 2021 2024 AFM

9

buiten verzoek

• Het laatste openstaande punt is de impact van de Cta aanbevelingen op

het toezicht van de AFM Hiertoe heeft de AFM een gedetailleerd voorstel

Pagina 2 van 3
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gedaan aan de directie FM Op 10 juni staat weer een overleg gepland
tussen de AFM en directie FM over Cta

buiten verzoek

7 W v t tk

I 10 2 e

|10 2 e|

|l0 2 e|
10 2 e | 2 6 |l0 2 6^3ri verzoek 10 2 6 10 2 6

«

8 Afsluiting

Pagina 3 van 3
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10 2 6^0 24 [
10 2 6 L pioi^ FM ME H io 2 e I@minlin nl1 | io 2 e |ip]6f| 10 2 6 | FM ME^H i0 2e |@minfin nl1
10 2 6 |l^ 2 ^10 2 e| FM ME

Tue 6 9 2020 5 15 14 PM

Normal

] FM ME H 10 2 6 l@minfin nlTo 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject Terugkoppeling periodiek overleg AFM en FIN

MAIL RECEIVED Tue 6 9 2020 5 15 15 PM

20200603 FIN kosten implementatie CTA PDF

Hoi I 10 2 6 1

Zojuist hebben we onze tweewekelijkse meeting met de AFM collega s gehad Andermaal een goed overleg zie hierondereen kleine

terugkoppeling Graag in het bijzonder je aandacht voor het kostenkaderpunt

Als jij graag wii aansiuiten bij de meeting met FEZ dan boor ik het graag Dan geef ik 00k jouw naam door

Groet

|l0 2 e|

Vliegurencriterium

AFM wil informatie over viiegurencriterium waarnaar mogelijk gevraagd zal worden indien minister een wetsvoorstel met

viiegurencriterium in procedure brengt Never uit zichzelf openbaar maken Mogeiijk gezameniijk met NBA en SRA voor het draagvlak
RN wii open zijn over dat dit onderzoek in overieg met de AFM is gedaan en is gebruikt ter onderbouwing van het invoeren van het

viiegurencriteriumi FIN doet voorstei ten aanzien van invoering viiegurencriterium en agendeert dit tijdens het volgende periodiek

overieg met de AFM

Kostenkader

VPresentatie bijgevoegd

V Luxepakketi ^Fte kosten €10 5mln Basispakket met vliegurencriteriumj|0 2 |fte €6 5min

VAFM piant een bijeenkomst met FEZ FM en de counterparts bij AFM

V|10 2 e| geeft door welke namen daarbij moeten aansiuiten

V|l0 2 e| stuurt presentatie aan FEZ door en doet het verzoek evt vragen van tevoren te stellen

Groet

|ia^| 10 2 6

I 10 2 6 ] I [10241 •’O 2 e10 2 6

Minist^ie van Financien

Directie Finandel^ Markten

Afdeling Marktgedrag 6U 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
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10 2 6 tFM ME H 10 2 6 I@minfin nl1
io 2 e |i^ ^io 2 e| fm ME ^ io 2 e |@minfin nl1

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

Tue 6 16 2020 11 32 37 AM

Normal

10 2 6^0 2 ^To

Cc

From

Sent

Importance
Subject Verzoek i v m kostenkader AFM accountants

MAIL RECEIVED Tue 6 16 2020 11 32 37 AM

Ha 10 2 6

In aanloop naar ons gesprek met AFM heeft ^^^enkele vragen aan ons gesteld over het kostenkader mbt de

accountants Hieronder vind je een eerste reactie op deze vragen

Om 13 00u is de voorbespreking op het gesprek van morgen met AFM Onderstaande punten zullen we dan bespreken

Groet

10 2 6

j[0^ | 10 2 610 2 6 FM MEVan

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 10 59

Aan jo 24 ^0 2| HDFEZ EO
_

CC I 10 2 6 IJ 10 2 6 f 10 2 6 I BEDR O P

Onderwerp RE Verzoek i v m kostenkader AFM accountants

10 2 6 ^1|0 2 ^ ] 10 2 6 I IM ME

Ha 10 2 6 en 10 2 6

Hieronder alvast een eerste reactie op de vragen voor FM Tot IS OOu

Groet

10 2 6

Vragen FM

1 Welk scenario acht FM het meest realistisch het beste om nu te volgen

Wij neigen ook naca scenario 2 of3 Scenario I is met een toename van^^te indei~daad ergruim De keuze tussen scenario 2

en 3 is natuurlyk afhankelijk van de invoering van het vliegurencriterium Daarover moet een politieke keuze warden

genomen

2 Wat vindt FM van het door de AFM voorgestelde ingroeipad Is dit realistisch

Wij zijn het eens metAFMdot het vinden vcm gekwalificeerdpersoneel een belangrjkefactor is voor het tempo van het

ingroeipad Het is voor ons echter lastig te bepalen wat een realistisch tempo is voor het aannemen van nieuw personeel als

ook voor de anderefactoren die hierop van invloedzjn NBA gafaan dat de overdracht van dossiers eindditjaar niet reeel is

Find 2021 is realistischer

3 Kan FM zich vinden in de intensiteit waarmee de AFM toezicht wil gaan houden in de verschillende scenario’s zie

slides 4 t m 7 Indien nee zou dit dan meer ofminder moeten zijn

Buiten verzo6k

In deBuiten verzoek

kabinetsreactie op het Cta rapport hebben we aangegeven te kijken welke mate van intensivering haalbaar is Hier zal dus nog

ruimfe ziften voor discussie
961598 00045



4 Op slide 5 geeft de AFM aan dat zij de gewenste verhoogde frequentie van controles bij n OOB niet gaat uitvoeren

omdat dit leidt tot onaanvaardbaar hoge kosten Wat vindt FM hiervan

Zander onderbouwing kurmen we dit statement lastig heoordelen We kunnen AFMvragen naar deJinanciele onderbouwing
hietwan

I HDFEZ EO |i0 2 6|@minfm nl

Verzonden vrijtkg 12 juni 2020 15 52

io 2 e I FMtME [
FM ME

@minFin nlAan 10 2 e 10 2 e

10 2 6 10 2f 10 2 6

@minfin nl

Onderwerp RE Verzoek i v m kostenkader AFM accountants

10 2 6 @minfin nl 10 2 6 10 2 6 10 2 6 BEDR O PCC

10 2 6

Hoi[io^

Zie bijgaand de input vanuit EA en BOA op de scenario s die de AFM heeft opgesteld Wij hebben ook wat vragen aan FM

geformuleerd Deze vragen zien vooral op jullie reactie s op de scenario s en ivatjullie het meest wenselijk achten Als opdrachtgever
kunnen jullie namelijk beter dan dat wij dat kunnen een inschatting maken van wat nodig is

Wat in ieder geval duidelijk wordt uit de door de AFM opgestelde scenario s is dat de impact van de Cta aanbevelingen groot is Een

toename van tussen da^^2]cterl o^te inclusief ondersteuning Op basis van de informatie die wij nu hebben neigen wij naar scenario

2 of 3 scenario 1 lijkt ons erg ruim Dit is onder andere ingegeven door het feit dat we het hier nog hebben over een

kabinetsvoornemen Het is dus nog helemaal niet zeker of hetgeen wij nu voot^tellen ook daadwerkelijk wet wordt Gelet op deze

onzekerheid zouden wij opteren voor wat voorzichtigheid bij het kiezen van een bepaald scenario Als blijkt dat er meer nodig is bijv
omdat de Kamer meer toezicht inspanning eist dan kan het kostenkader daar altijd nog tussentijds op worden aangepast Het is

immers makkelijker om er later iets bij te doen dan er wat vanaf te halen

Vragen FM

1 Welk scenario acht FM het meest realistisch het beste om nu te volgen

2 Wat vindt FM van het door de AFM voorgestelde ingroeipad Is dit realistisch

3 Kan FM zich vinden in de intensiteit waarmee de AFM toezicht wil gaan houden in de verschillende scenario s zie slides 4 t m 7

Indien nee zou dit dan meer of minder moeten zijn

4 Op slide 5 geeft de AFM aan dat zij de gewenste verhoogde frequentie van controles bij n OOB niet gaat uitvoeren omdat dit leidt

tot onaanvaardbaar hoge kosten Wat vindt FM hiervan

Vragen AFM

1 Algemeen Hoe zijn de scenario s tot stand gekomen welke informatie is gebruikt en met wie is gesproken gespart en is er ook

gekeken naar hoe landen om ons been dit doen

2 Algemeen Klopt het dat bij een volledigej overname van de toezichtuitvoering op n OOB niet zo zeer sprake is van een

kostenstijging van het toezicht maar meer van een kostenverschuiving

3 Slide 8 Waarom heeft de AFM in 2021 al 30 van de totale fte nodig Is dit niet heel veel aangezien de regels op zijn vroegst per

1 1 2022 in gaan en erdan waarschijnlijk nog sprake zal zijn van een overgangsregime

4 Slide 8 Alle drie de scenario s hebben een grote impact op de AFM als organisatie Er komen tussen de 43 en 70 fte bij op een

afdeling die nu bestaat uit 0 2 yte direct toezicht Hoe gaat de AFM dit inpassen in de organisatie Worden afdelingen opgesplitst etc

5 Slide 8 Meer toezicht betekent ook meer heffingen doorberekenen aan de sector Bij extra toezicht Brexit hebben we gezien dat

het extra budget niet tot moeilijk is door te belasten aan de sector partijen zijn nog niet aanwezig de kosten zijn moeilijk te dragen
of worden als te hoog ervaren door de sector Hoe schat de AFM dit in voor de extra middelen Cta Naast goed toezicht is het ook

van belang dat het toezicht betaalbaar is te dragen is door de sector

Groet

|l0 2 e|

10 2 6 [lp d 10 2 6 I FMME 10 2 6 S mmfin nlIT

961598 00045



Verzonden dinsdag 9 jmii 2020 17 ^
Aan 10 2|10 2 e| aDFEZ EO ^10 2 S|@minfin nl L ] | BEDR O P

ffiminfin nl

10 2 S @minfin nl

^l|0 2 ^ | 10 2 6 FM MECC

Onderwerp Verzoek i v m kostenkader AFM accountants

10 2 6 10 2 6

Ha |10 2 6| en | 10 2 e |

Zojuist kregen wij bijgevoegde presentatie van de AFM over de kosten van het accountantstoezicht t b v kostenkaderdiscussie

Hierbij stuur ik het jullie met hun goedvinden toe

Ik heb met de AFM afgesproken dat we volgende week vender praten over het kostenkader en dat wij jullie en jullie counterparts bij
de AFM daarvoor willen uitnodigen zodat we snel gezamenlijk de benodigde stappen kunnen zetten

Mijn verzoeken aan jullie

1 Zouden jullie willen aansluiten

2 Zouden jullie me morgen woensdag kunnen laten weten welke perso o n en daar vanuit jullie bij zouden moeten zijn We

zullen met een aardig grote groep zijn dus gelieve daarmee rekeningi te houden

3 Zouden jullie evt vragen over de presentatie uiterlijk maandag om 12 00u aan mij willen sturen Dan kan de AFM goed beslagen
ten ijs komen

Ik hoor graag van jullie

Groet

[laz^rAo^

I 10 2 6 ] I [102 ^1 10 2 e10 2 6

Ministerie van Financien

Direclie Finand^e Markten

Afdeling Marktgedrag en Enectenverkeer

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

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 6 I

IfSminrm nl10 2 6

961598 00045



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6

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

Wed 6 17 2020 3 29 38 PM

Normal

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

From

Sent

Importance

Subject RE Voorstel toezicht accountants en kostenkader

MAIL RECEIVED Wed 6 17 2020 3 29 39 PM

5553

Ha|iO 2 eL

Ik heb er snel naar gekeken maar ik ben bet eens met de conclusie dat we nu alleen concreet kiinnen worden over bet

kostenscenario

Groet

10 2 e

j[^10 2 e I FMtME

Verzonden woensdag 17 jmii 2020 14 54

Aan

Van 10 2 0

10 2 0 FM ME

FM ME

10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

Onderwerp Voorstel toezicht accountants en kostenkader

10 2 e lenpO S e LBeste

Omdat de discussie over het kostenkader nu in een stroomversnelling dreigt te komen heb ik me even gebogen over de opties Zie

bijgevoegd documentge waarin ik aiies afwegende eigenlijk tot de slotsom kom dat we in dit stadium dus in de brief over het

kostenkader nog v66r het AO is geweest we aiieen concreet kunnen worden over het kostenscenario zie de bijiage onder 4 Wat

vinden jullie daarvan

Groet

|l0 2 e|

Ps Graag bijgevoegd document nog even niet deien met FEZ IBI of de AFM iaten we eerstde discussie zometeen afwachten

I 10 2 0 10 2 e llliolF^I 10^

Ministerievan Finaadea

Directie Fiuaud^e Marktea

Afdding Marktgcdrag en Eflectenverkeer

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

T 070 1 10 2 0

M06 I 10 2 ^1

l@minfm nl10 2 0

961566 00046



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e

10 2 e^0^ | I 10 2 e |1Pi efFM ME^

Wed 6 17 2020 4 59 10 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject kosten accountants

MAIL RECEIVED Wed 6 17 2020 4 59 11 PM

Ha|iQ 2 eL

Wil jij met iO 2 e kijken of er maandag lets geprikt kan worden om ons voorstel te bespreken Als het heel lastig wordt kan
het ook vrijdag

Groet 10 2 e

957868 00047



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6

I0 2|l0 2 e|j^ HDFEZ EO

Wed 6 17 2020 5 38 55 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Planning besluitvorming accountancy t b v kostenkader

MAIL RECEIVED Wed 6 17 2020 5 38 56 PM

5 5 5

En nog een andere vraag

Weet jij tot wanneer de minister nog op kantoor is iees brieven tekent Dat is natuuriijk wei van belang voor de planning Vaak is

de minister nog wel een week of 2 te vinden op kantoor nadat bet reces is ingegaan

HDFEZ EOVan

Verzonden woensdag 17 jmii 2020 16 29

Aan

Onderwerp RE Planning besluitvorming accountancy t b v kostenkader

J^ i0 2 e I FM ME10 2 S

Ik zal dan nog even wachten totdat ook |10 2 e| S er een blik op heeft geworpen

PS Wie is|10 2 e| 10 2 e

^l[^10 2 e I FMME
_

Verzonden woensdag 17 juni 2020 15 30

Aan

Onderwerp RE Planning besluitvorming accountancy t b v kostenkader

Van 10 2 e 10 2 e @minFm nl

iO 2|io 2 e[ HDFEZ EO ^io 2 6|@minfm nl

Ha |10 2 L

Ik zal deze specifieke planning nog niet tijdens de call delen wil ook |10 2 e| s de gelegenheid geven om er wat van te vinden Maar ik

zal wel in algemene zin duidelijk willen maken dat we op heel korte termijn knopen moeten doorhakken

Groet

^0■2\^Q 2 B\ HDFEZ EO ^io 2 6|@ininfin nl

Verzonden woensdag 17 juni 2020 15 28

^1^10 2 e I FM ME

Van

@minFin nl10 2 S 10 2 eAan

Onderwerp RE Planning besluitvorming accountancy t b v kostenkader

Dank voor het delen van deze planning Fijn om zicht te hebben op wanneer jullie verwachten duidelijkheid te hebben over Cta en

wanneer de Kamerbrief dan de lijn in kan Goed dat jullie dat met de AFM delen Ga je dat vanmiddag al doen in onze call I I l l

11 1

Ik zal de planning ook delen met mijn collega s bij EA en BOA

Groet

|l0 2 e|

I FM ME
_

Verzonden woensdag 17 juni 2020 13 10

Aan HDFEZ EO iO ^ ^ Stoinfm nl

CC

@minFin nlVan 10 2 e 10 2 e

10 2 6

®minfm nl

FM ME q lP 2 e |@minfin nl

j 10 2 6 |@minfin nl i0 2 e | hOH 10 2 6 | BED~R 0 P T
Onderwerp Planning besluitvorming accountancy t b v kostenkader

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM ME

10 2 6

Ha jl0 2 6|

Gisteren hadden wij ons vooroverleg over het kostenkader Ik heb een planning opgesteld voorde besluitvorming de komende weken

Om ookjou goed te informeren overde stappen die aan onze kant gezet moeten worden stuur ikje het hierbij toe

960830 00048



VWoensdag 17juni gesprek met FEZ en AFM over kostenkader

VTussen 17 juni en 23 juni verkrijgen we alle benodigde informatie om de TK brief over het kostenkader te sturen

VDinsdag 23 juni gesprek met AFM over kostenkader

VNog te planner rondom 25 juni] gesprek|l0 2 4e |en lQ 2 e |

VTussen donderdag 25 juni en dinsdag 7 juli krijgen de Kwartiermakers de gelegenheid om hun visie te geven

V Nog te planner rondom 7 juli ambtelijk besluit 110 2 e | en |l0 2 e| S

VDaarna brief kostenkader gaat de lijn in

Gelieve deze planning nog niet te delen met de AFM dat wil ik graag zelf doen 11 1

Greet

|10 2 e|

I 10 2 e 1|[ia^| 1Q 2 e10 2 e

Minist^ie van Financien

Directie Financi^e Markten

Afdelmg Marktgedrag en EfTectenverkeer

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

T 070 1 10 2 6

M06 I 1Q 2 e I

l@inmfm nl101^

960830 00048



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6 ]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Procesvoorstel kostenkader en accountantstoezicht

MAIL RECEIVED Thur 6 18 2020 8 49 16 AM

10 2 6 10 2 6

Thur 6 18 2020 8 49 10 AM

Normal

Hi|iP 2 e L

Ik bespreek het intern en kom hier zsm bij jou op terug

Gt 102 6

jo 2 ^ ] 10 2 6 I FM ME [ @minfin nl]From

Sent woensdag juni 17 2020 17 31

10 2 6 10 2 6

To 10 2 6 10 2 6

10 2 6 jo^ziJ 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 FM ME FM MECc

10 2 6

Subject Procesvoorstel kostenkader en accountantstoezicht

Ha|l0 2 6|

Opnieuw bedankt voor ons nuttig overieg van zojuist Als beloofd sluur ik je hierbij een procesvoorstel om de komende tijd knopen door te hakken over de

kosten van het accountantstoezicht

23 juni
Rondom 25 juni nog te piannen
25juni 7juli
Rondom 7 juli nog te piannen

Afstemming voorstel in projectgroep AFM FIN

Afstemming voorstei tussen iQ z st e ^n I lQ 2 e |

Zienswijze Kwartiermakers toekomst accountancysector

Besiultpia^ en [10 2 4 S

Het voorstei datwij op 23 juni terbespreking wiiien agenderen sturen wejuiiie van tevoren Dat doen we uiteraardz s m

Zou je mij z s m willen laten weten of je je in dit proces kan vinden Dan kunnen we de gesprekken gaan piannen

Harteiijke groet

|iaTe|| 10 2 e

I 10 2 6 ]|[ia^| 10 2 610 2 6

Ministerle van Finanden

Directie FiuandeU Markten

Afdding Marktgedrag vn EITectenverkeer

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

l@minfm nl10 2

960835 00049



Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afzenderte meiden

en het berictit te verwyderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdt metrisico sverbonden 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 deiete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectranictransmission 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

960835 00049



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e

I0 2|l0 2 e|j^ HDFEZ EO

Thur 6 18 2020 9 47 23 AM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Procesvoorstel kostenkader en accountantstoezicht

MAIL RECEIVED Thur 6 18 2020 9 47 24 AM

5 5 555

Ik vond het ook een nuttige call Dank dat Ik bij de call aanwezig kon zijn Ik zal de komende dagen ruimte houden in mijn agenda om

een bilk te werpen op jullie voorstel

Greet

|l0 2 e

^l[^10 2 e I FM ME
Verzonden woensdag 17 jmii 2020 17 40

Aan

Van 10 2 e

10 2| io 2 e HDFEZ EO

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM ME 10 2 6 Jo 2 ^ ] 10 2 6 I FMMECC

10 2 6 1^ I 10 2 6 I ] 10 2 6 I BEDR O P

Onderwerp FW Procesvoorstel kostenkader en accountantstoezicht

Ha pia^

Bedankt voor je deelname aan de call zojuist Was nuttig wat mij betreft

Zie hieronder mijn mail aan de AFM Voor jou is het goed om te weten dat wij vlak voor het overleg met de AFM op 23 juni dus

waarschijnlijk op 22 juni moet nog gepland worden met h0 2 6| en |10 2 e| spreken over het voorstel Daarvoor dus komende dagen
ergens sturen vnij het ook nog aan jou om van jou te horen of FEZ daarmee kan instemmen

Groet

[10^

^1^^ 10 2 61 FM ME10 2 6Van

Verzonden woensdag 17 juni 2020 17 31

@afm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6Aan

CC 10 2 6 ifo^d 10 2 6

fg afm nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM ME @minfm nl FM ME

fSminFin nl

Onderwerp Procesvoorstel kostenkader en accountantstoezicht

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6 I

Opnieuwf bedankt voorons nuttig overleg van zojuist Als beloofd stuur ikje hierbij een procesvoorstel om de komende tijd knopen
doorte hakken overde kosten van het accountantstoezicht

Afstemming voorstel in proiectqroep AFM RN

Rondom 25 juni nog te plannen Afstemming voorstel tussen |1Q 2 et e |en I 10 2 e |
25 juni 7 juli
Rondom 7 juli nog te plannen

23 juni

Zienswijze Kwartiermakers toekomst accountancysector

Besluit|| l0 2 e|en |10 2 6| S

Het voorstel dat wij op 23 juni ter bespreking willen agenderen sturen we jullie van tevoren Dat doen we uiteraard z s m

Zou je mij z s m willen laten weten of je je in dit proces kan vinden Dan kunnen we de gesprekken gaan plannen

Hartelijke groet

|10 2 6|

|la^| 10 2 e

I loT i

960825
]|[ia^| 10 2 610 2 6

00050



Mlnlstcrle van Flnancien

Directie Finandele Markten

Afdding Marktgedrag vn 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 nlE 10 2 e

960825 00050



10 2 6^0 24 r
^

10 2 6 | FM ME ll 10 2 6 I@minfin nl1
10 2 6 |i^ 2jsf| 10 2 6 I FM ME^fl i0 2 e |@minfin nl1 | io 2 e | f^^ io 2 e I FM ME |[
10 2 6 |l^ 2 ^10 2 e| FM ME

Thur 6 18 2020 1 59 02 PM

To

]@minfin nl]Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject Vaorstel kostenkader en toezicht

MAIL RECEIVED Thur 6 18 2020 1 59 04 PM

Normal

Voorstel toezicht en kostenkader docx

20200603 FIN kosten implementatie CTA PDF

3

Hoi I 10 2 6 1

Ik heb voorstel voor het toezicht aangepast n a v onze bespreking gisteren Het voorstel order 4 heb ik geconcretiseerd en ik heb

de ingangsdatum van het toezicht ook als beslispunt gemarkeerd

Bijgevoegd vind je de versie die ik zou willen bespreken met |10 2 6| enh0 ^ ^|en vervolgens met de AFM Met de tabel order 3 hoop ik

|10 2 ^en |iO 2 6| mee te nemen in onze gedachte waarom we sommige beleidskeuzes nu nog niet maker

Zou jij het goed willen bekijken En zal ik als jij akkoord bent het al aan |10 2 6| voorleggen Het lijkt me goed als de we input van

FEZ al hebben als we bij |l0 2 e| en |10 2 6^ aan tafel zitten

Hartelijke groet

[10441

Ps h0 2 6| checkt nog even bij BOA wanneer de minister op vakantie gaat Zodat er nog iemand is om de aan het einde van de rit de

brief te tekenen ©

[10^1 10 2 e

I 10 2 6 11 [10241 IP 2 e10 2 6

Miuisterie van Finanden

Directie Finand^e Markten

Afdding Marktgedrag en Eflectenverkeer

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

T 070 [ 10 2 6

M06 [ lO Z^eH

Ifgjminrm nl10 2 6

961592 00051



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e

10 2 6^0 2 ^ I I 10 2 enpl^ FM ME

Thur 6 18 2020 3 26 41 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject Voorstel toezicht en kostenkader

MAIL RECEIVED Thur 6 18 2020 3 26 42 PM

Voorstel toezicht en kostenkader docx

Ha|iO 2 eL

Ik heb een beetje op dit stuk zitten puzzelen en heb bijgevoegd wat suggesties gedaan Zet hem nu op de mail even alleen naar

jou dan bel ik je gelijk Dan kan ik even mijn worsteling op sommige pmiten bespreken

Groet 10 2 6

961602 00052



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e

10 2 e | 2 | 10 2 e | FM B
10 2 0 2 4 I

Fri 6 19 2020 9 13 33 AM

Normal

1@minfin nl1

1@minfin nl]

To

Cc 10 2 e

1 FM ME10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject Voorstel toezicht en kostenkader

MAIL RECEIVED Fri 6 19 2020 9 13 34 AM

Voorstel toezicht en kostenkader docx

Ha|iQ 2 e|

Hierbij mijn opmerkingen bij het stuk voor het overleg met[io^en
het tijdpad van ovemame en indien nodig willen checken bij AFM Mijn beeld was dat ze in de presentatie een iets ander

tijdpad schetsten

maandag Zou je nog even goed willen kijken naar10 2 6

Je wilde deze nog even aan voorleggenvandaag toch10 2 6 en 10 2 6

Als je nog vragen hebt kan je me bellen

Groet 10 2 6

961593 00053



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl]
io 2 e I |io 2 e[ | io 2 e | BEDR 0 P H 10 2^ |@minfin nl1
0 2 |i10 2|l0 2 eb HDFEZ EO

Fri 6 19 2020 11 45 03 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Voorstel kostenkader en accountancytoezicht
MAIL RECEIVED Fri 6 19 2020 11 45 04 AM

HoipiO^

Ik heb net een reactie ontvangen van BOA op de planning De week van 6 juli is de laatste week dat de minister in huis is en op

woensdag 8 juli gaat de laatste tas Tekenstukken moeten het liefst nog eerderworden aangeleverd Een overleg tussenP^O S slen
|10 2 ^ op 7 juli zou de planning dus heel krap maken

Flet is dus van belang dat de overleggen zo vroeg als mogelijk in de tijd plaatsvinden Om tijd te winnen kunnen we daarnaast de

notitie al voor het overleg tussenP0 2 e | en |l0 2 efde lijn in doen zoals vanmorgen met je besprokenj Na het overleg kan FM de

notitie dan paraferen en kan die nog dezelfde dag met de minister mee

Greet

|10 2 e|

J^i0 2 e I FM MEI0 2 eVan

Verzonden yrijdas 19 juni 2020 10 30

Aan ]0 24l0 2|l0 2 e] HDFEZ EO | lO ^ e

Onderwerp Voorstel kostenkader en accountancytoezicht

10 2 e 10 2 e BEDR O P

Beste |l0 2 e| en | 1Q 2 e |

Zie hier een concept voorstel aan de hand waarvan ik het gesprek met h0 2 e| en|lQ 2 6|wil aangaan over het kostenkader en de relaties

met de te nemen beleidskeuze op accountancyterrein

Voordat ik het aan hen stuur zou ik jullie willen vragen of jullie je erin kunnen vinden Eventuele aandachtspunten kan ik dan weer

naar hen meenemen Omdat ik het nog niet aan hen heb gestuurd zou ik jullie willen vragen om het nu even niet verder te

verspreiden

Lukt het jullie uiterlijk 14 00 te reageren Dan kan ik het nog voor het weekend aan |10 2 e| en|1Q 2 e|sturen

Flartelijke groet

|l0 2 e|

|ia^| 10 2 e

I 10 2 6 11 [102 ^1 10 2 e10 2 e

Ministerie van Financien

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

M06 10 2 e

1fS minfin nl

961561 00054



10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e II 10 2 e | SRA

Fri 6 19 2020 12 05 33 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE agendapunten afspraak 23 juni a s

MAIL RECEIVED Fri 6 19 2020 12 05 38 PM

Graag gedaan | I0 2 e |

Fijn weekend en tot dinsdag

10 2 e [ buiten verzoek

vriendelijke groet
10 2 e II 10 2 e

Public affairs

fir^ hrt d

SRA
—3Cl^

SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 e 11 M 31 | EI io 2 e l@sra nl

10 2 e 10 2 e EV[ MEVan

Verzonden vrijdag 19juni 2020 11 58

Aan | SRA

CC 10 2 6 10 2 6 ■ 10 2 6

Onderwerp RE agendapunten afspraak 23 juni a s

Beste 10 2 e

Bedankt voorjullie snelle reactie Wij hebbenhierop geen toevoegingen

Met vriendelijke groet

10 2 6

Van i0 2 e 110 2 6 11 SRA ^ lO ^ e |@sra nl

Verzonden donderdag 18 juni 2020 17 32

Aan

CC 10 2 6 10 2 6

Onderwerp agendapunten afspraak 23 juni a s

^ifo^d 10 2 610 2 6 FM ME 10 2 6 @minFin nl

@ionglaan nl @blmbastion nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Geachte heer | 10 2 6 | beste | io 2 e |

Zoals vanmiddag telefonisch besproken geef Ik hlerblj graag de bespreekpunten van onze kant voor de afspraak van aanstaande dinsdag
door

959822 00055



Wij hebben geen toevoegingen aan onze eerder genoemde agendapunten te weten

Evaluatie kern gesprek 20 maart jl overleg minister van Financien en DG Financiele Markten met NBA AFM Young profs SRA en

vervolgontwikkelingen

SRA Top 6 Aandachtspunten Kabinetsmaatregelen wettelijke controledomein

Wetgevingsbrief AFM 2020

Zijn er ook nog punten ter bespreking van jullie kant

Tot dinsdag

vriendelijke groeten

10 2 e 10 2 e

Public affairs

firf Wd

SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 e 11 M 31 |
SRA

El io 2 e Ifgisra nl

nil

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan 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 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 resuming from the risks inherent in the electronic transmission of messages

959822 00055



10 2 6^0 2 ^ I 10 2 6

I0 2 e ^@tninfin nl1

] FM ME H io ^@minfin nl1

To 10 2 6

Cc

10 2 e I |l0 2 e| I 10 2 6 I BEDR O P

Fri 6 19 2020 2 55 41 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Voorstel kostenkader en accountancytoezicht
MAIL RECEIVED Fri 6 19 2020 2 55 41 PM

Normal

Ha h^ 2 e| klopt en je had het natuurlijk eerder al aangegeven dat de qevolqen meer liggen bij het aantal kleinere kantoren dat

mogelijk hierdoor geraakt worden Heb dit nog meegegeven aan |l0 2 ^maar de kans is groot dat de vraag weer opkomt

10 2 6 |^1[^ 10 2 61 FM ME

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 14 54

Aan l0 2 e I0 2 e I0 2 e

CC

Onderwerp RE Voorstel kostenkader en accountancytoezicht

Van

BEDiyO F

] FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 | Ik denk dat ik je suggesties in het achterhoofd meeneem voor maandag Je vraag naar de gevolgen voor deDankjewel
heffingen aan de sector is natuuriijk ook een terechte maar ik denk dat we daar in dit stadium nog weinig over kunnen zeggen Maar

wel goed om ons bewust van te zijn

Groet

10 2 6

Van i0 2 e ] I BEDR O P

Verzonden vrijtkg 19 juni 2020 13 46

^1^10 2 61 FM ME

@minfin nl10 2 6

@minFin nl10 2 6 10 2 6Aan

Onderwerp RE Voorstel kostenkader en accountancytoezicht

Ha 10 2 e| heb even gekeken

Op zich overzichteiijk echter is er voor mij enige begrenzing nog altijd aangezien ik geen accountant ben de scenario s met

bijbehorende kosten begrijp ik en de keuze voor het gereduceerde scenario snap ik echter puur vanuit een financieel beleidsmatig
oogpunt wat je zeif al aangeeft je kan altijd later meer gaan doen niet minder

Ik verwacht dan ook dat vragen van 10 2 e en |10 2 e| met name van verklarende natuur zullen zijn wat betekend regel X nu eigenlijk
Wat doet dit met de kwaliteit van het toezicht En met name wat betekent dit qua kosten heffingen voor de sector

Je zou mogelijk al dergelijke concrete uitwerkingen kunnen bijvoegen of kunnen voorbereiden voor maandag Op dat onderwerp ik

ben maandag zeif niet aanwezig had ik vanochtend over de telefoon even moeten aangeven maar gezien aanwezigheid Irma

verwacht ik dat dit geen probleem is

Groet

I 10 2 6 I

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Q 2 ^10 2| 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 I

dubbel

961564 00056



10 2 6|| W lle

io 2 e I fia^l 10lT10 2 ®

dubbel

10 2 6

I 10 2 ® I

10 2 6

961564 00056



10 2 6 |p^HFM [l 10 2 e I@minfin nl1 l| 10 2 e | | FM IBI H 10 2 6 |@minfin nil
10 2 6^0 2 41 I 10 2 6 ] FM ME H io 2 e l@minfin nl]

10 2e 10 2 6 I FM ME^H i0 2e I@minfin nl1
10 2 6 1 10 2 4 1 10 2 6 |V FM ME || 10 2 e |@tninfin nl] | I0 2 e |l0 2 e| | 10 2 6 | BEDR 0 P |1 10 2 e |@minfin nl1 |10 2 e|

2|4| 10 2 6 |hfM [| io 2 e I@minfin nl1

I IQ 2 6 |l^~ i^10 2 e| FM ME

Fri 6 19 2020 3 42 36 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Update discussie toezicht accountancysector en kostenkader

MAIL RECEIVED Fri 6 19 2020 3 42 38 PM

20200603 FIN kosten implementatie CTA PDF

Voorstel toezicht en kostenkader docx

05555

Maandag a s van 10 30 tot ll 00u spreken vifij over het kostenkader van de AFM 2021 2024 en de relatie met de uitbreiding van het

AFM toezicht op de accountancysector

In de bijiage vinden jullie een voorstel met een beslispunt aan de hand waarvan \«ij maandag met jullie het gesprek \«illen voeren

Dit voorstel moet uiteindelijk na afstemming met de belanghebbenden AFM Kwartiermakers uitmonden in een passage over het

accountancytoezicht in de brief aan de TK over het kostenkader

Aangezien de tijdslijnen heel kort zijn FEZ wfil de brief over het kostenkader voor de zomer versturen en de week van 6 juli is de

laatste week waarin de minister in huis is moeten we denk ik ook goed stilstaan bij het proces Een voorstel daartoe vinden jullie
ook in het bijgevoegde word document

Het voorstel is afgestemd met | I0 2 e |
presentatie van de AFM over de scenario s vinden jullie apart bijgevoegd

10 2 6 I en |10 2 6|j0 2^ vanuit FEZ aanspreekpunt voor de brief over het kostenkader De

Hartelijke groet en alvast een goed weekend

10 2 e ]10 2 e| pM

Verzonden donderdag 18 juni 2020 20 41

Aan

CC 10 2e 10 2 6

Van

1^ 10 2 61 FMtME10 2 6

10 2 6 10 2 6 I rpMME
10 2 6 I FM ME

Ondcrwcrp RE Update discussie toezicht accountancysector en kostenlcader

FM ME10 2 6

FMABI BEDR O P10 2 6 10 2 6

Hoi|i0 2 6|

Dank hiervoor Er word een afspraak tav kostenkader ingepland

Groeten

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

1fg muifm nlVan 10 2 6 | p 2j€ |lQ 2 6t FM ME j 10 2 6

Datum woensdag 17Jun 2020 1 27 PM

10 2 6 10 2 4 FM |j0jjJ@mmfm nLAan

FM ME flO^@mmfm nl J 10 2 e |l^4 10 2 e [ FM ME [ 10 2 e |@minfui nl J| 10 2

|^mfm nl 10 2 6 [|10 2 6| 10 2 6 [ BEDR O P

Kopie | 10 2 e ^0 2 4
^

0 2 ^ FM IBI i 10 2 6 @mmfm nl I 10 2 e ljo 2 ^ 10 2 e] FM ME

4 10 2 6 |@mmfm nl

10 2 6

10 2 6

960852 00057



Onderwerp Update discussie toezicht accountancysector en kostenkader

Beste |10 2 e[

Graag informeer ik je even over de lopende zaken t a v het accountancytoezicht en de relatie met het kostenkader

Vanmiddag spreken wij accountancycluster FEZ en IBI met AFM over het kostenkader van de AFM Centraal staat de vraag welke

bedragen in het kostenkader moeten worden opgenomen voor het toezicht op de accountancysector AFM heeft daarvoor enkele

scenario s uitgedacht zie bijiage FEZ wil de brief met een reactie op het kostenkader voor de zomer uitsturen

Daarom is het belangrijk dat we op korte termijn met de AFM besluiten nemen over het toezicht op de accountancysector voor zover

elementen daarvan per se in de brief moeten worden genoemd Daarbij is ook relevant dat de minister aan de TK heeft geschreven
tot het AO geen onomkeerbare stappen te zetten

De planning nog niet afgestemd met de AFM die we daarbij voor ons zien is de volgende

VWoensdag 17juni gesprek met FEZ en AFM over kostenkader

VTussen 17 juni en 23 juni verkrijgen we alle benodigde informatie om de TK brief over het kostenkader te sturen

VDinsdag 23 juni gesprek met AFM over kostenkader

VNog te plannen rondom 25 juni gesprek[lQ 2 e|6 |en| I0 2 e~|

VTussen donderdag 25 juni en dinsdag 7 juli krijgen de Kwartiermakers de gelegenheid om hun visie te geven

VNog te plannen rondom 7 juli ambtelijk besluit 10 2 e en |l0 2 e| S

VDaarna brief kostenkader gaat de lijn in

Als je hieroverop korte termijn wil worden bijgepraat laat het me weten

Flartelijke groet

I 10 2 6 ]|[ioX^| 10 2 e10 2 e

Ministerie van Financien

Direclie Finand^e Markten

Afdeling Marktgedrag en Eflectenverkeer

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

T 070 1 10 2

M06 I 10 2 e I

llgjminfm nl10 2 9

960852 00057
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aanbevelingen
Gesprek met ministerie van Financien

Vertrouwelijk

9juni 2020
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Samenvatting

• AFM heeft verschillende scenario s uitgewerkt voor het

implementeren kabinetsvoornemens nav aanbevelingen CTA

• Voor volledige implementatie van de kabinetsvoornemens zijn

jmiljoen per jaar nodig vanaf 2024

• Met beperktere ambitie en scherpere keuzes is een redelijke

invulling ook mogelijk met

• Wanneer een vlieguren criterium wordt ingevoerd kan dit verder

miljoen

• Het ingroeipad hiervoor vindt geleidelijk plaats

pim buiten verzoek

miljoenbuiten verzoek

ingeperkt worden tot buiten verzoek

\Kosten implementatie Kabinetsvoornemens Accoun tantsorganisaties Jtini 20
961212 800058



Inleiding

• Bij de afronding in januari van de gesprekken over het AFM

Kostenkader 2021 2024 is voor de implementatie van de

aanbevelingen CTA een PM opgenomen

• Er is toen afgesproken om voor het zomerreces van de 2®

Kamer een invullingte geven aan deze PM zodat de

Minister het Kostenkader inclusief de impact van de

kabinetsvoornemens naar de Kamer kan sturen

• Met deze presentatie geeft de AFM toelichting op de

kosten die met implementatie van de kabinetsvoornemens

gemoeid zijn

\Kosten implementatie Kabinetsvoornemens Accountantsorganisaties Jtini 20
961212 800058



Kosten volledige implementatie
kabinetsvoornemens

Fte s ToelichtingOnderwerp

Niet OOB segment

Toezicht op niet OOB

accountantsorganisaties incl

marktreacties vergunningverlening

Niet OOB segment

Invoeren geschiktheidstoetsingen
bestuurders en commissarissen n OOB

AFM neemt volledige toezichtuitvoering van het niet

OOB segment ca 250 ondernemingen op zich

Frequentie toezicht iedere 6 jaar bij elke onderneming
NB dit is zonderfrequentieverhoging bij n OOB

Voor de grotere niet OOB accountantsorganisaties circa

14 ondernemingen komen erbij moeten ook

bestuurders en commissarissentoetsingen worden

uitgevoerd naast de 6 OOB AO s

10 2 d

n verzoek

Sectorbreed Ontwikkeling AQ I Het ontwikkelen en beheer van AQI registratie follow

up kan bijdragen aan de effectiviteit in het toezicht en

draagt bij aan de kwaliteit in de sector

Toezichtondersteuning JZ Handhavingseenheid etc

Ondersteuning HR ICT TSC etc

Toezicht ondersteunende afdelingen

Totaal extra FTE

buiten verzoek

Extra kosten € x min

\Kosten implementatie Kabinetsvoornemens Accountantsorganisaties Juni 20
961212 800058



Toelichting volledige implementatie

• Niet OQB toezicht
• AFM moet ca 250 accountantsorganisaties lx per 6 jaar controleren We gaan er

van uit dat de gewenste verhoogde frequentie bij n OOB tot onaanvaardbaar hoge
kosten leidt

• Minder beslag tov 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

buiten verzoek

• Toezicht ondersteunende afdelingen
• Toezichtondersteuning vooral JZ en Handhavingseenheid HE moeten fors

bijschakelen om handhaving te ondersteunen
• HR werving T ^ifte p j en ICT uitbreiding automatisering en data en risico

analyse leveren grote extra inspanning om grote nieuwe populatie te hanteren

\Kosten implementatie Kabinetsvoornemens Accountantsorganisaties Juni 20
961212 800058



Gereduceerd scenario

Fte s ToelichtingOnderwerp

Meergestandaardiseerde en dus minder effectieve

aanpak Minder handhaving mogelijk waardoor issues in

de markt in lager tempo worden aangepakt

Niet OOB segment

Toezicht op niet OOB

accountantsorganisaties incl

marktreacties vergunningverlening

Niet OOB segment

Invoeren geschiktheidstoetsingen
bestuurders en commissarissen n OOB

Met een efficiency slag door te voeren door meer

risicogebaseerd geschiktheidtoetsingen uit te voeren

10 2 d buiten verzoekbuiten verzoek

Sectorbreed Ontwikkeling AQI Het ontwikkelen en beheer van AQI registratie follow

up kan bijdragen aan de effectiviteit in het toezicht en

draagt bij aan de kwaliteit in de sector

Minder follow up mogelijk door minimale inzet hiervoor

in dit scenario

Minder handhaving leidttot lagere belastingJZ en HE

Minder sterke groei fte s vergt lagere inspanning HR

Toezicht ondersteunende afdelingen

Totaal extra FTE

buiten verzoek

Extra kosten € x min

\Kosten implementatie Kabinetsvoornemens Accountantsorganisaties Juni 20
961212 800058



Gereduceerd scenario met vlieguren
criterium

Onderwerp Fte s Toelichting

Niet OOB segment

Toezicht op niet OOB

accountantsorganisaties inci

marktreacties vergunningverlening

Kleinere organisaties minder dan 10 wettelijke
controles per jaar hebben kans op onvoldoende

kwaliteit en vergen daardoordisproportioneel

capaciteit Door geen toezicht in te richten op deze

groep is een aanzienlijke besparing mogelijk

Ongewijzigd tov gereduceerd scenarioNiet OOB segment

Invoeren geschiktheidstoetsingen

bestuurdersen commissarissen n OOB 10 2 d

jiten verzoek

Sectorbreed Ontwikkeling AQI Ongewijzigd

Toezicht ondersteunende afdelingen Ongewijzigd

Totaal extra FTE

buiten verzoek

Extra kosten € x min

\Kosten implementatie Kabinetsvoornemens Accountantsorganisaties Juni 20
961212 800058



Ingroeipad voorbeeld gereduceerd
scenario

totaal Fte extra min

2021 30

502022

buiten verzoek

2023 80

2024 100

Tempo o a bepaald door

• Vermogen AFM om goed gekwalificeerd personeel aan te

trekken en in te kunnen werken

• Overdrachtsafspraken met NBA SRA afbouw en opbouw

• Ontwikkeling toezichtsmethodiek n OOB sector

• Tijdslijnen ten aanzien van eventuele wetwijzigingen

\Kosten implementatie Kabinetsvoornemens Accountantsorganisaties Jtini 20
961212 800058



10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME^^ 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e ^10 2 e| FM ME

Fri 6 19 2020 4 17 46 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Cijfers SRA
MAIL RECEIVED Fri 6 19 2020 4 17 48 PM

interim rapport van de Commissie ToekomstAccountancvsector pdf

p 78 De commissie meent dat het voorgaande evenzeer geldt voor de SRA De SRA is belangenbehartiger voor de bij haar

aangesloten leden Zij verleent die leden tegen betaling allerhande diensten maar is ook toezichthouder De SRA heeft

daarenboven geen wettelijke grondslag ofwettelijke taak maar is een vereniging waaraan op basis van een convenant

oneerbiedig gezegd een afspraak met AFM een toezichtrol is toegekend De commissie hecht er aan te benadrukken dat de

SRA in absolute aantallen toezicht houdt op het grootste aantal vergunninghoudende accountantsorganisaties in Nederland De

AFM houdt toezicht op slechts de OOB organisaties De NBA houdt toezicht op circa 90 oiganisaties Op de overige circa

200 accountantsorganisaties met een Wta vergunning wordt toezicht gehouden door de SRA Dit zijn ook grotere

organisaties zoals De Jong Laan Nr 11 in de lijst met grootste accountantsorganisaties en ABAB nr 12 in diezelfde lijst

957833 00059



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e

0 2 ^10 2|l0 2 e|j^ HDFEZ EO

Fri 6 19 2020 4 18 18 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Voorstel kostenkader en accountancytoezicht
MAIL RECEIVED Fri 6 19 2020 4 18 18 PM

5 5 53

Jij ook bedankt voor het delen en het overnemen van de suggesties

Ook jij alvast een fijn ^weekend toegewenst

^1^10 2 61 FMME

Verzonden vriidag 19 juni 2020 15 23

Aan

CC [ 10 2 e L ] I BEDR O P

Onderwerp RE Voorstel kostenkader en accountancytoezicht

10 2 eVan

io 2|io 2 e[ HDFEZ EO

Dank En vooral bedankt ten aanzien van de rekensom daarin heb je natuurlijk helemaal gelijk

Ik neem je suggesties allemaal al dan niet in ietwat aangepaste variant over

Groet en een mooi weekend

I0 2 e

iO 2|io 2 e[ HDFEZ EO ]io 2 6|@rninfm nlVan

Verzonden vrijtkg 19 juni 2020 13 48

10 2 e I FM ME

CC io 2 e |JlQ 2 e[ ] 10 2 9 | BEDR O P

Onderwerp RE Voorstel kostenkader en accountancytoezicht

@minFin nlAan 10 2 e 10 2 e

10 2 e @minfin nl

Hoi[ia^

Het voorstel ziet er goed uit Ik kan mij ook vinden in hetgeen jullie voorstellen Zie bijgaand nog wat tracks en opmerkingen vragen

Bij de planning heb ik een tekst toegevoegd waarin wfordt ingegaan op de laatste tas van de minister M b t de berekening van het

aantal fte en ondersteuning kom ik op een ander aantal uit zie opmerking in het stuk

Als iets niet duidelijk is laat het dan weten

Groet

|10 2 e|

10 2 S 10 2 S 10 2 e

0 2 i^10 2| 10^ 10 2 e 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 I

lia^
dubbel

|10 2 e|

960886 00060



10 2 e[

iO^I 10 2 e

] [102^1 lOT10 2 e 10 2 e

dubbel

10 2 e

I 10 2 e I

10 2 S

960886 00060



10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME [l 10 2 e |@minfin nl1
10 2 6^0 241 I 1o ^ ^1[T^ FM ME

Tue 6 23 2020 9 42 02 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject NO Overleg dFM met SRA 23 juni 2020

MAIL_RECEIVED Tue 6 23 2020 9 42 15 AM

NO Overleg dFM met SRA 23 iuni 2020 docx

Ha 10 2 6

Dank voor de aanpassingen Het zag er goed uit

Ik heb hem met enkele aanpassingen gelijk doorgezet In de bijlage nog een versie met tracks

Groet 10 2 6

957882 00061



Ministerie van Financien

Drrectre Ffnanciete

MarktenTER BE5PREKING

Aan

de directeur Financiele markten
Inlichtingen
10 2 6 irro 2 ¥]

T 061 10 2 e I
10 2 6 | aim infin nl

www mlnfln nl

Datum

19 juni 2020

notitie
Notitienum mer

2020 0000116646

Voorbereiding gesprek met SRA

Auteur

10 2 6 i[TO 2 e]

Van

Aanleiding

Op dinsdag 23 juni van 13 00 tot 14 00u spreekt u op hun verzoek met de

Samenwerkende Registeraccountants SRA overde kabinetsreactie op het Cta

eindrapport de kabinetsreactie Namens de SRA zijn J

I 10 2 6 I pTo 2 6| vice voorzitter en 110 2 6 | pib 2 6 manager Pubiic Affairs aanwezig

Vanuit ME bellen I 10 2 e | 2 e |10 2 6| en PTo^^l 10 2 6 I ook in

voorzitter10 2 e

Agenda
1 Evaluatie gesprek 20 maart jl en SRATop 6 Aandachtspunten

Kabinetsmaatreqelen wetteliike controledomein

bulten v6rzo6k2

1 Evaluatie gesprek 20 maart jl en SRA Top 6 Aandachtspunten
Kern

buiten verzoek

1

bulten verzoek

2

bulten verzoek

3 Kwaliteitstoetsingen SRA en NBA voeren kwaliteitstoetsingen naast het

wettelijke domein ook uit op andere domeinen zoals de samenstelpraktijk

Pagina 1 van 4

958309 00062



en het vrijwillige controle domein Volgens SRA is de uitvoering van

verschillende kwaliteitstoetsingen door een organisatie van belang om

gelaagdheid in het toezicht en daartnee opiopende lasten en kosten te

voorkomen Aangezien het toezicht op de wettelijke controles bij AFM

wordt belegd kunt u SRA vragen hoe zii deze samenwerkinq met AFM voor

zich ziet U kunt daarbij vraqen hoe de iasten voor onderneminoen beperkt

kunnen wforden U kunt ook vragen of er al contact is tussen SRA en AFM

over de overdracht van het toezicht

4 Vliegurencriterium Voigens SRA zou het criterium niet om de

accountantsorganisatie aantai opdrachten moet draaien maar om de

professional op het dossier Daarnaast vindt SRA het van belang dat de

wettelijke controlemarkt ook toegankelijk blijft voor kleine rej kantoren

De SRA vertegenwoordigt de kleinere accountantskantoren en juist die

groep loopt het risico niet aan het vliegurencriterium te kunnen voldoen U_

kunt desoevraaod stellen dat wordt onderzocht of het vliegurencriterium

een kwaliteitsverhoqend effect heeft alvorens verdere stappen worden

genomen U kunt SRA vragen of zM daarover data beschikbaar heeft Ook

moet de politieke besluitvormina hierover nog plaatsvinden

5

burten verzoek

6

Toelichting

• Op 11 februari heeft ME met de SRA gesproken over het Cta rapport De SRA is

daarnaast op 12 februari aanwezig geweest bij de door u voorgezeten

rondetafel in het kader van de voorbereiding van de kabinetsreactie Ook heeft

de SRA deelgenomen aan de telefoongesprek met de minister op 20 maart

2020 om de kabinetsreactie toe te lichten

• Toezicht van SRA naar AFM De AFM is de verantwoordelijke toezichthouder

voor de accountantsorganisaties Ter uitvoering van de Wet toezicht

accountantsorganisaties heeft de AFM momenteel convenanten gesloten met de

NBA respectievelijk de SRA In de kabinetsreactie geeft de minister aan dat het

toezicht eenvoudiger en transparanter moet en dat in de toekomst het toezicht

op de niet oob accountantsorganisaties ook feitelijk door de AFM moet worden

uitgevoerd
• Vliegurencriterium Kern van deze aanbeveling is dat alleen

accountantsorganisaties die een bepaald aantai wettelijke controles per jaar
verrichten voor een vergunning in aanmerking zouden mogen komen In de

kabinetsreactie geeft de minister aan eenst in overleg met de AFM te

onderzoeken of een vliegurencriterium inderdaad een kwaliteitsverhogend
effect heeft

buitan verzoek

Paging 2 van A

958309 00062



buiten verzoek

bulten verzoek

Alaemene toelichtino over SRA en aespreksdeelnemers

10 2 6

|1Q 2 e|

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

• Achtergrond SRA De SRA is een netwerk ca 370 accountants en

belastingadvieskantoren werkzaam in het MKB De SRAverricht

kwaliteitstoetsingen bij bun leden niet alleen op terrein van wettelijke
controles maar ook t a v andere diensten zoals vrijwillige controles en

samenstelopdrachten Ook biedt de SRA diensten aan haar leden die de

kwaliteit van hun werkzaam bed en kan vergroten
• De SRA is geaccrediteerd doorde NBA en beeft een convenant aesioten met de

AFM Dit betekent dat de NBA en de AFM bij hun kwaiiteitscontroies resp

toezicht gedeeltelijk vertrouwen op de toetsingen van de SRA Waarde AFM

zich richtop toezicht op het oob segment beeft het SRA toezicht betrekking op

het mkb segment

• De AFM houdt toezicht op de OOB organisaties De NBA houdt toezicht op

circa 90 organisaties Op de overige circa 200 accountantsorganisaties met een

Wta vergunning wordt toezicht gehouden door de SRA Dit zijn ook grotere

organisaties zoals De Jong Laan Nr 11 in de lijst met grootste

accountantsorganisaties

buiten verzoek

Pagina 3 van A

958309 00062



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1 10 2 e |1p]ej 10 2 e FM ME fl 10 2 e |@minfin nl1
10 2 6^0 2 ^ 10 2 6 | [i^ e[FM ME ll 10 2^ I@minfin nl1

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

Tue 6 23 2020 2 24 27 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject Gesprek met SRA 23 juni 2020

MAIL RECEIVED Tue 6 23 2020 2 24 28 PM

3

Voorstelrondje

] vz SRA I 10 2 6 I 10 2 6 en 10 2 6 I 10 2 6[ vice vz SRA10 2 6

|10 2 ^ 2 e I I 10 2 6 | 2 e |l0 2 e| 10 2 6 [ [10^1 10 2 6

Verbolgenheid over de wetgevingsbrief Toezichtsmodel moet nog worden uitgekristalliseerd SRA heeft hierover ook gesproken met

de AFM

Stijging van de toezichtkosten en schaarste van personeel in de markt

Wat stoort jullie in de wetgevingsbrief Zorgplichtdiscussie

Welke zorg ta v overheveling van het toezicht Er wordt wel al gesproken over een datum zonder dat er een projectplan ligt
Schaarste

Zorgvuldig proces is belangrijk Daar heeft de SRA zorgen over Oproep om betrokken te worden bij die gesprekken Wij gaan deze

zorg met de AFM delen en terugkoppelen aan de SRA

SRA houdt ons op de hoogte van gesprekken met AFM en deelt informatie over het vliegurencriterium

fia^l 10 2 e

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

Minist^ie van Financien

Direclie Finand^e Markten

Afdeluig Marktgedrag en Eflectenverkeer

Korte Vooihout 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 [@minfm nl

957863 00063



10 24o 2 I I 10 2 6nifM 4fFM ME |l 10 2 6 I@minfin nl1 1 10 2 e FM ME [1 10 2 e

I io 2 e io 2 e | FM ME ^ io 2 ^ ^@minfin nil | lo^ e | |io 2 e| fM H loi e |@minfin nl1

]@jonglaan nl]

]@min fin nl]To

l@blmbastion nl] I0 2 e ||i0 2 e|[|10 2 e 10 2 eCc 10 2 «

10 2 e||l0 2 e|| SRA
Tue 6 23 2020 2 40 29 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject Wetgevingsbrief AFM standpuntSRA
MAIL RECEIVED Tue 6 23 2020 2 40 39 PM

StandpuntSRAWetaevinasbrief AFM mei2020 pdf

Goedemiddag alien

Dank voor het prettige gesprek van vanmiddag Zoals besproken bijgaand onze reactie en standpunt op de wetgevingsbrief AFM

Op korte termijn zullen wejullie ook nog aanvullende data sturen op andere thema’s dan toezicht binnen de kabinetsmaatregelen

We houden elkaar op de hoogte

vriendelijke groeten
mede namensjo^en i0 2 e

10 2 6 10 2 6

Public affairs

\

Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klant IT
rj

lirt W ©

SRA SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 6 11 M 31 I
Llil ^ 1^

EI 10 2 6 l@sra nl

Van | io 2 e|i^ 2 ^ lo ze I FM

Verzonden dinsdag 23 juni 2020 10 41

Aan | i0 2 e ||io 2 e| I SRA
^

] 10 2 e | FM ME

CC 10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE Bespreking met SRA

10 2 6

^i[^ 10 2 61 FM ME10 2 6 EM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM

10 2 6 Joost Smits10 2 6 10 2 6

Goedemorgen alien

961609 00064



Met betrekking op de vraag van| I0 2 ^stel ik voor dat we de duiir van de afspraak op 45 minuten laten staan We zitten in de

laatste twee wekenvoor het zomerreces en daardoor is het ontzettend druk

Er is wel een kwartier uitloop als deze echt nodig is

Met vriendelijke greet

10 2 e

10 2 e

I I0 2 e ~| directeur Financiele Markten

Ministerie van Financier

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T | 10 2 e

E 10 2 e l@minfin nl

Van io 2 e || io 2 e| I SRA ] |@sra nl

Verzonden maandag 22 jiini 2020 17 55

Aan iO 2eiO 2A I0 2 e FM @minfin nl

10 2 e [l^10 2 e| FM ME

j 10 2 6 | FM MEH
CC 10 2 6 10 2 e j 10 2 e

Onderwerp RE Bespreking met SRA

10 2 e

10 2 e10 2 e
i0 2 e [FM ME j |@minfin nl

|l0 2 e| pM j 10 2 e |fg minfin nl | 10 2 e [1^

10 2 e

@minFin nl10 2 e 10 2 e

J@minfin nl

@ionglaan nl fSblmbastion nl

I 10 2 e 10 2 e Joost Smitsy

10 2 e 10 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Goedemiddag alien

Vanwege vergaderingen zijn we helaas niet eerder in staat geweest om de mail{s van eerder vanmiddag te beantwoorden

Ten aanzien van de eerste mail De evaluatie van het gesprek van 20 maart met minister Hoekstra en de vervolgontwikkelingen zoals

bijvoorbeeld de benoeming van de kwartiermakers en de wijze waarop stakeholders al aan de slag zijn gegaan kunnen we gezamenlijk
met onze top 6 aandachtspunten bespreken

In dat kader delen we deze top 6 aandachtspunten vanzelfsprekend graag ze zijn bij deze mail bijgesloten

Ten aanzien van de tweede mail waarin de vergadering wordt ingekort Gezien de agendapunten en een constructieve interactie denken

we aan drie kwartier te kortte hebben We stellen hetzeer op prijs om de vergadertijd van een uurte kunnen handhaven Wellichtzou

een opiossing zijn om eerder te beginnen namelijk om 12 45 uur

Graag ontvangen wij nog een reactie op dit voorstel

Fijne avond

vriendelijke groeten

10 2 6 10 2 6

Public affairs

961609 00064



Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klantcf

HSJCtl

SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

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

El I0 2 e l@sra nl

\l I

Van | io 2 e|i^ 2 ^ lo z e I FM j io 2 e |@minfin nl

Verzonden maandag 22 jiini 2020 16 55

Aan | [| I0 2 e]
j 10 2 e |@^ nl

@ionglaan nl @blmbastion nl I || | SRAI0 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e I0 2 e 10 2 e io 2 e FM ME 1 l@minfin nl 10 2 e J0 2 ^ 10 2 6 I FM MECC

[gjmiiifin nl

Onderwerp RE Bespreking met SRA

10 2 6

10 2 6

I Joost Smits 110 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

Beste

Morgenmiddag om 13 00 uiir staat de bovengenoemde bespreking gepland
Graag informeer ik jullie dat dit overleg ingekort wordt naar 45 minuten De begintijd blijft hetzelfde

Met vriendelijke groet

[ 10 2 6 ]

10 2 6

[10 2 42 6 ] directeurFinanciele Markten

Ministerie van Financier

Generale Thesaurie | Ditectie 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

geigQg
pronkelijke afspraak

00064



FM FS Namens

Verzonden vrijdag 22 mei 2020 10 37

Aan

]io 2 6| TMVan 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6 FM 10 2 S

10 2 6 [i|o^ 10 2 61 fmme

Onderwerp Bespreking met SRA
10 2 6

10 2 6 ■

[io 2 6| FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

Joost Smits10 2 610 2 6 10 2 610 2 6

Tijd dinsdag 23 jimi 2020 13 00 14 00 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Locatie Webex

De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen

Wanneer het tijd is kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering

10 2 6
Vergaderingsnummer toegangscode
V\fechtwoord voor vergadering 10 2 6

Deelnemen aan veraaderinq|

Deelnemen via telefoon

Tik om in te bellen vanaf een mobiel apparaat alleen deelnemers

31 2072 19842 Netherlands Toll

1 650 215 5226 United States Toll

Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of toepassing

Kies 10 2 6 l@riiksvideo webex com

U kuntook 62 109 219 4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

]@lvnc webex com

Als u een host bent kunt u hier hostinformatie bekijken
Hebt u hulp nodig Ga naar http help webex com

Kies 10 2 6

Contactpersoon SRA

I SRA @sra nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Metvriendelijke groet

I 10 2 6 1

Managem entond6rsteun6r

|0 2 ^2 6 ~|i directeur Financiela Marktan

Afdeling Financiele Stabiliteit

Ministerie van Financien

Generals Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag | Kamer CB 3 94

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 e

961609 00064



E l 10 2 e l@minfin nl

Ditbenchtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonderL 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 Stale accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

961609 00064



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6

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

Tue 6 23 2020 6 13 37 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Voorstel toezicht en kostenkader 23 juni 2020

MAIL RECEIVED Tue 6 23 2020 6 13 37 PM

Ja ik ga er nu naar kijken

j[^10 2 e I FMtME

Verzonden dinsdag 23 juni 2020 17 55

Aan | I0 2 e lo z e

Onderwerp Voorstel toezicht en kostenkader 23 juni 2020

Van 10 2 e

FM ME

Ha 10 2 e I

Wat vind je er zo van Graag nog even in het bijzonder kritisch kijken naar mijn weergave van het overgangsregime Klopt dat zo

Als jij akkoord bent zou je m dan naarl 10 2 e | willen sturen Morgen moeten we dan even contact zoeken met FEZ IBI NBA en

SRA

Groet

10^

961562 00065



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
I0 2 e | FM ME H I0 2^1@minfin nl1 | io 2 e |i^e^ io 2 e I FM ME^H i0 2e I@minfin nl1

To

10 2 e[l0 2 4Cc

1Q 2 e[| 10 2 e I FM ME

Tue 6 23 2020 7 09 54 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Verzoek om input kwartiermakers toezicht en kostenkader

MAIL RECEIVED Tue 6 23 2020 7 09 58 PM

Normal

5

Hoi

Dank voor de heads up A1 zicht op wanneer jullie het stuk kunnen delen

Groet

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

I0 2 e |l 3 2 ^l0 2 e fm ME 10 2 e @mitifiii nlVan

Datum diiisda^ 23 jun 2020 6 11 PM

Aan

Onderwerp Verzoek om input kwartiermakers toezicht en kostenkader

10 2 6 10 2 6 1 FM MEj 10 2 6 ®minfm nl

FM ME 10 2 e |@minfm nl I I FM ME10 2 6 10 2 6 @minfin nl

Ha|10 2 e[

Alvast even een heads up wij willen later deze week de Kwartiermakers informeren over een voorstel ten aanzien van de overheveling van het niet oob

toezichtnaarde AFM Dit voorstel moetzijn beslag krijgen in een passage in de brief van de minister over het kostenkader van de AFM voor 2021 2024

met een daarbij horende kostenberekening voor het toezicht op de accountancysector Wij horen daarover graag hun gedachten alvorensjo^ en

|10 2 e|]een besiuit zuiien nemen

De tijdlijn is echter kort omdat de brief over het kostenkader van de AFM nog voor het reces aan de TK wordt gezonden Wij zouden juiiie dan ook willen

vragen om binnen twee dagen te reageren Zou jij| 10 2 6 |en|l0 2 6|hier alvast van op de hoogte willen brengen Dan weten ze dat het eraan komt

Alvast bedankt

Hartelijke groet

|ia^| 10 2 6

I 10 2 6 10 2 610 2 6

MinlsterlevaD FinaDden

Directie Fiuaud^e Markten

Afdding Marktgedrag en EtTectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 25tt CW | Den Haag
Postbus 2020t I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2 6

Tkr nz

960864 00066



EI 10 2 e [@]ninfm nl

960864 00066



10 2 e |1p]i | 102 e | FM ME [l 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e FM ME [1 10 2 6 |@minfin nl1
io 2 e |jo2^^ |io 2 e| FM ME l1 10 2^ |@minfin nl1
10 2 e^0 24 I I 10 2 6 liM i] FM ME

Tue 6 23 2020 10 00 07 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Kostenkader

MAIL RECEIVED Tue 6 23 2020 10 00 09 PM

Voorstel toezicht en kostenkader 23 iuni 2020 docx

Ha 10 2 e

Dank voor de snelle terugkoppeling Klinkt al een goed overleg

11 1

11 1

Zie in de bijiage nog twee opmerkingen Voor dit stuk geldt natuiirlijk wel nog steeds het voorbehoud dat onze vragen naar

tevredenheid zijn beantwoord Ik denk dat daar nog wel een slag overheen moet Maar daar moeten we morgen maar goed naar

kijken En goed om snel contact met SRA en NBA over de kosten voor kwaliteitstoetsingen te hebben In dat contact kunnen

ze dan ook alvast worden meegenomen in wat we voomemens zijn in het kostenkader op te nemen en waarom dat nu

vooruitlopend op de besliiitvomiing en het debat al moet Ik kan me voorstellen dat Je wacht met verzending van dit stuk tot

we antwoord op de vragen hebben Dan is er geen voorbehoud en weten we dat het gesprek dat zij intern met

obv de Jiiiste info wordt gevoerd

10 2 e voeren op

En in reactie op de mail van

stijging is De vraag is ook wat die mensen dan het hele jaar gaan doen als het toezicht nog niet wordt overgenomen Daar

moeten we inderdaad een scherp beeld bij hebben Goed dat jullie dat gesignaleerd hebben bij AFM

de dubbele lasten voor 2021 zijn zeker lastig uitlegbaar ook omdat het al best een forse10 2 e

Groet 10 2 e

^i[g^ | 10 2 6 FMMEVan

Verzonden dinsdag 23 juni 2020 18 39

io 2 e I FMtME

Onderwerp RE Kostenkader

10 2 e

jl0 2 e| FM MEAan 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

Hi 10 2 0

Hieronder vind je een terugkoppeling van het gesprek met de AFM van zojuist Daamaast bijgevoegd ook het aangepast
voorstel obv ons gesprek

• AFM is momenteel bezig met een PvA over de toezichtsmethodiek en heefl een projectmanager gekozen Er wordt nog

niet gewerkt aan een PvA voor de implementatie en overdracht

• AFM en FIN eens dat we in het proj ectplan moeten verduidelijken dat het toezicht overgaat op 1 januari 2022 en dat de

voorbereidingen een jaar eerder beginnen op 1 januari 2021 Ditbetekent dat het ingroeipad voor de toezicht kosten

30 in het eerste j aar start op 1 januari 2021 FIN geeft aan zorgen te hebben over de politieke uitlegbaarheid van deze

‘dubbele lasten’ in 2021

• Voor 2021 betekent dit dat SRA en NBA in de kwaliteitstoetsingen uitvoeren terwijl AFM additionele kosten maakt die

in dit jaar ook zullen worden doorberekend aan de sector In 2022 voeren NBA en SRA geen kwaliteitstoetsen meer uit

op de wettelijke controles waardoor deze kosten waarschijnlijk zullen dalen indien SRA enNBA daardoor minder

kosten doorberekenen aan hun leden

buiten verzoek

• Rond 30 juni wordt een gesprek ingepland tussen

akkoord ook contact wordt gezocht met SRA enNBA om ze te informeren over de tijdslijn
• FIN past het voorstel zsm aan en deelt dit met AFM AFM zoekt deze week nog afstemming met

dat zij positief zullen adviseren t a v het voorstel m b t het niet oob toezicht

In het voorstel neemt FIN op dat na dit gesprek en10 2 0

AFM geeft aan10 2 0

Buiten verzoek

959899 00067



Bulten verzo«k

• AFM wilt na de vakaiitie verder praten met NBA AFM over de implementatie en overdracht van toezicht

Groet

10 2 e

^1^10 2 e I FM ME
Verzonden dinsdag 23 juni 2020 15 14

Aan

@minFin nlVan 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 |@minFin nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

ToT e [l|0 2 ^d 10 2 0

Onderwerp RE Kostenkader

FM ME 10 2 0 @minfin nlCC

Hoi I 10 2 0 I

T a v je aanbod om de vragen naar|1O 2 0] en | 10 2 e | te sturen graag Ik zal actie ondernemen richting de NBA en de SRA

Wij zullen ook om het plan van aanpak vragen

T a v je laatste punt ja dat viel mij ook op

even vragen hoe die afstemmingslijnen bij hun lopen

Ik kan zo wel11 1

Graet

10 2 0 10 2 6 I van FM ME 1 |@minFin nl

Verzonden dinsdag 23 juni 2020 14 56

1o 2 e I FM ME

@minFin nl

@minFin nl FM MEAan 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

Onderwerp FW Kostenkader

Ha 10 2 0 en 10 2 6

bult0n verzo0k

Tav him antwoorden op onze vragen zal ik die doorsturen naar

kijken

en i0 2 e[ met het verzoek of zij daar naar willen10 2 0

En kan een van jullie dan de vraag aan SRA en NBA voorleggen over de kosten die zij maken en hoe dat werkt

Gelet op het gesprek net is het fijn als zij ons him PvA sturen voor het ovememen van het toezicht Ik hoorde vatj 1Q 2 0 |dat
I1O 2 0I 610 2 0 jlaar bij AFM projectleider voor is Zouden jullie willen vragen of ze dat toe kunnen sturen Dan kan ik met

donderdag afspraken maken over onze betrokkenheid en afstemmingsmomenten Lijkt me sowieso goed om in dat eerste

overleg naast het kostenkader ook het proces op de agenda te hebben en dan zowel ons voorstel voor de projectstructuur als

dus hun PvA en de wijze waarop we elkaar aangehaakt houden op de onderdelen waar we het voortouw op hebben

Valt mij trouwens op dat er nu steeds bij jullie overleg allemaal AFM managers

idee van dit overleg was om dat tussen medewerkers te voeren Het is eigens wat gek als ik met|i0 2 e| e |de uitkomsten

bespreek van het overleg waar

[I aanschuiven Ik dacht dat het10 2 0

bij zit zijn allebei manager bij SBI10 2 0 10 2 010 2 0 en

Groet 10 2 0

@a£m nlVan 10 2 0 10 2 0 10 2 6

Verzonden dinsdag 23 juni 2020 12 26

10 2 01 FMME10 2 0 10 2 0 @minFin nlAnn

959899 00067



0 2 ^0 2 4 10 2 e ^ 2 e | TM ME ifg afm TilCC 10 2 6 10 2 S 10 2 6 10 2 6

FM ME \ 10 2 6 |@jiiinfin^ nl1 ^ e |@minfin nl

Onderwerp FW Kostenkader

10 2 6 10 2 6

Beste 10 2 e

Dank voor jullie voorstel en het zevental vragen Wij bespreken graag vanmiddag het voorstel waarover wij meteen enkele

vragen hebben opgenomen Daamaast widen wij hierbij alvast reageren op jullie vragen

Gelet op jullie vragen over de doorbelasting van de additionele kosten in de heffmgen zal in plaats van
het overleg deelnemen

het overleg vanmiddag deelnemen

10 2 6 10 2 6 aan

len vanuit de AFM aanvan onze afdeling Planning Control Finance D10 2 6 10 2 6

10 2 6
en ik10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Vragen over jullie voorstel

Ten aanzien van jullie voorstel hebben wij vragen over het volgende

buiten verzo6k

B Verduidelijldng gevraagd over passage over overgangsdatum

Wat bedoelen jullie met de zinnen over ingangsdatum 01 01 2022 voor gehele overheveling toezicht in combinatie met de

daarbij genoemde oveigangsperiode waarin dossiers worden oveigedragen

Op pagina 2 is bij Toelichting Voorstel hetvolgende opgenomen In 2021 treft de AFMde noodzakelpke voorbereidingen voor

het uitoefenen van het toezicht op het niet oob segment Met ingang van 1jamiari 2022 Ugt dat toezicht by de AFM In nader

overleg met de NBA en de SRA die op dit moment nog verantwoordelijk zyn voor een deel van het toezicht wordt een

overgangsperiode afgesproken waarin de dossiers worden overgedragen aan de AFM

Door deze laatste zin is het ons niet duidelijk hoe jullie die overgangsperiode voor jullie zien Ligt deze oveigangsperiode
alleen voor 01 01 2022 of strekt deze periode zich mogelijk ook uit tot na die datum van 01 01 2022 Vanuit ons perspectief
is het nodig om de voorbereidingen in 2021 te beginnen en de volledige overdracht uiterlijk 01 01 2022 te laten plaatsvinden

Daamaast wordt steeds gesproken over overdracht van ‘dossiers
’

Wat ons betreft worden er geen dossiers overgedragen maar

gaat de toezichtuitvoering van de nOOB accountantsorganisaties over naar de AFM

C FTE voor toezichtondersteuning

^ De beperking van het aantal fte voor de toezichtondersteuning met ^^2|gte gaat uit van een proportionele verdeling tussen

OOB en niet OOB toezicht Dit is niet het geval omdat de intensieve handhaving bij het niet OOB toezicht relatief meer

toezichtondersteuning vergt

959899 00067



Als niet wordt gekozen vooi

toezichtondersteuning Het overgrote deel van de fte’s voor toezichtondersteiming betreft namelijk begrote fte’s voor

handhavingstrajectenrichting niet OOB accountantsorganisaties die onder ons directe toezicht komen Eveneens zullen

relatief zwaardere administratieve lasten gepaard gaan met de grote omvang van de niet OOB sector 260 niet OOB t o v 6

OOB accoiintantsoiganisaties Daarom moet van de toezichtondersteuning^^ aan het niet OOB toezicht worden

op te nemen in het

zal dat echter niet naar rato van invloed zijn op de fte’s voorBulten verzoek

toegerekend etp Sjfte aan OOB Wanneer jullie kiezen om geenT
kostenkader is de daling van de toezichtondersteuning slechtt^fte

Buiten verzoek

Beantwoording van jullie vragen

1 Q Hoeveel gaan de verschillende kantoren meer betalen aan AFM dan in de huidige situatie

A Accountantsoiganisaties betalen een heffing op basis van de omzet uit wettelijke controles bij enerzijds organisaties van

openbaar belang en anderzijds niet oob’s Daarmee wordt de heffing niet bepaald door het type vergunning dat een

accountantsorganisatie heeft maar de omzet die zij behalen uit het verrichten van wettelijke controles bij die twee typen
controleclienten De in rekening gebrachte heffing is een redelijke constante De heffing per accountantsorganisaties zullen

stijgen door de toename in de kosten Over 2019 is EUR 11 9 min gefactureerd aan de kantoren Een toename van EUR 5 min

in 2024 betekent derhalve een stijging van ca 40 voor alle kantoren en voor 2021 een stijging van ca 12 5 In de huidige
bekostigingssystematiek worden de kosten voor ca 75 betaald door de OOB vergunninghouders de heffing in 2019 varieert

van EUR 0 3 min tot ruim EUR 2 1 min voor OOB kantoren Bij een ongewijzigde systematiek zullen de extra kosten ook voor

ca 75 door hen worden opgebracht Voor niet OOB kantoren varieert de heffing in 2019 van EUR 5k 10k voor de kleine re

kantoren tot EUR 100k voor de grote kantoren

2 Q Hoeveel geven SRA en NBA nu uit aan kwaliteitstoetsingen Betalen kantoren deze partijen hier specifiek voor

A Wij hebben dit eerder bij SRA en NBA gevraagd en hebben daarop geen antwoord gekregen Wij beschikken daarom niet

over de gewenste betrouwbare cijfers Het lijkt ons goed als jullie hierover navraag doen bij de NBA en SRA

3 Q Hoe verhoudt dit zich tot elkaar Wat krijgen kantoren voor de extra kosten terug oftewel wat merken deze

bedrijven van de overheveling van het niet oob toezicht naar de AFM

A Vanwege het ontbreken van de cijfers kunnen wij hier geen antwoord op geven In algemene termen kunnen we wel

meegeven dat niet OOB accountantsorganisaties geen extra kosten maken en dit daarom ook niet terug kunnen krijgen
Immers er zijn nog geen heffingen voor 2021 en 2022 gedaan Onze verwachting is dat de NBA en SRA toetsingskosten die

NBA en SRA maken voor hun toetsingen buiten het wettelijke controledomein blijven maken en dat hun heffingen waar het

toetsing van controles van jaarrekeningen betreft zullen verdwijnen
De NBA heeft ook aangegeven een meer coachende rol te widen pakken onduidelijk is hoeveel en wie dat betaalt

Per saldo krijgt de maatschappij voor de extra kosten toezicht door de AFM Dit was de wens van de CTA MCA die in de

kabinetsreactie is overgenomen Zoals hier boven gezegd vallen deze kosten vooral bij de grotere OOB

accountantsorganisaties Wat deze bedrijven hiervoor terug krijgen is beter toezicht en daarmee een beter functionerende

markt een meer level playing field en uiteindelijk een betere reputatie van de sector door het strenger aanpakken van

kwalitatief zeer slecht functionerende accountantsoiganisaties

4 Q Wordt er met NBA en SRA ook gesproken over eventuele ‘dubbele kosten’ als AFM toezicht over heeft genomen

A Wij zien geen dubbele kosten aangezien de AFM enerzijds en NBA SRA anderzijds na overheveling van het toezicht op

andere zaken toezicht houden c q toetsingen verrichten Voor zover wordt beargumenteerd dat naar hetzelfde wordt gekeken
de AFM verricht wettelijk voorgeschreven toezicht in welk geval de NBA en SRA de scope van hun toetsingen onder de loep
dienen te nemen en daarop aan te passen

5 Q Hoe verhoudt de hoogte van de kosten voor het accountancytoezicht zich tot de kosten voor andere vormen van

toezicht Hoe kunnen verschillen worden verklaard

A Deze vraag is in onze ogen niet op een zinnige manier te beantwoorden daar de kosten voor de verschillende

toezichtgebieden afhankelijk zijn van de verschillen in wettelijke regels de marktsituatie de vormen van marktfalen die

geadresseerd worden en daarmee de verschillende invulling van het toezicht Het toezicht van de AFM op de diverse sectoren

is verschillend ingericht en daarmee ook de kosten van het toezicht In de basis worden alle toezicht kosten gealloceerd naar

de toezichtcategoriem conform de bekostigingssystematiek Door het vaststellen van de procentuele aandelen over de

categorieen worden de heffingen berekend Dit gebeurt in nauw overleg met Minfin
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6 Q Kan aanvullende synergic worden behaald ten aanzien van de toezichtondersteunende werkzaamheden

A In de beschreven scenario’s is al rekening gehouden met verwachte syneigievoordelen Er is daarom geen aanvullend

synergievoordeel meer te behalen

7 Q Welke kosten worden gemaakt t a v de geschikthcidstoets voor accountantsorganisaties en hoe verhoudt dat zich

tot andere geschiktheidstoetsingen

A Op onze website is de volgende tekst opgenomen over waarom de kosten van een geschiktheidstoets bij het toezicht op

accountantsorganisaties hoger is dan bij andere categorieen onder toezicht staande instellingen

Waarom zijn de tarieven voor accountantsorganisaties hoger dan die voor banken en verzekeraars

De bestuurders en commissarissen van alle banken en verzekeraars in Nederlandworden getoetst door De Nederlandsche

Bank DNB in samenwerking met de AFM De heffing voor deze toetsingen is echter niet cdtrjd kostendekkend De resterende

kosten worden via het doorlopende toezicht verrekend By accountantsorganisaties toetst de AFM alleen bestuurders en

interne toezichthouders van de accountantsorganisaties met een vergunning voor de uitvoering van wettelyke controles van

organisaties van openbaar belong OOB’s Bestuurders en interne toezichthouders van de overige accountantsorganisaties
worden niet op geschiktheidgetoetst Het grootste deel van de kosten van de geschiktheidstoetsingen worden daarom

gedragen door de OOB accountantsorganisaties

Wij kijken uit naar het gesprek van vanmiddag waar wij nader in kiinnen gaan op de hovenstaande antwoorden

Met vriendelijke groet

I0 2 e

1Q 2 6 I
10 2 e||

Strategie Beleid Internationale Zaken

Telefoon 020 4p 2 H0 2 t^
Fax 020 I 10 2 e |
E mail I 10 2 e IfSaliii nl

An toriteit Finau ciHe Marktcn

Bezoekadres Vijzelgracht 50 Amsterdam

Postadres Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telefoon 020 www afm nl10 2 e

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante fmanciele markten

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

10 2 e |j0 2 ^ ]l0 2 e| PM ME [
Sent maandag juni 22 2020 14 30

10 2 e

@minfin nl1From 10 2 e

@afm nlTo 10 2 e 10 2 e

■joz^d 10 2 e10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 FM ME 1 |@minfin nl 10 2 6 FMtMECc

10 2 6 fSiminFin nl

Subject Kostenkader

Ha 10 2 6

HierbiJ stuur ik je ons voorstel ten aanzien van het toezicht op de accountancysector en de gevolgenvoor het kostenkader Ik

moet er wel een belangrijk voorbehoud bij maken ons MT wil een beter zicht op de gevolgen van de baten en lasten voor de

ondertoezichtgestelde accountantsorganisaties en op de onderbouwing van de scenario’s Meer in het bijzonder

r el gaan de verschillende kantoren meer betalen aan AFM dan in de huidige situatie1 XJ
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2 Hoeveel geven SRA en NBA nu uit aaii kwaliteitstoetsingen Betalen kantoren deze partijen hier specifiek voor

3 Hoe verhoudt dit zich tot elkaar Wat krijgen kantoren voor de extra kosten terug oftewel wat merken deze bedrijven van

de overheveling van het niet oob toezicht naar de AFM

4 Wordt er met NBA en SRA ook gesproken over eventuele ‘dubbele kosten’ als AFM toezicht over heeft genomen

5 Hoe verhoudt de hoogte van de kosten voor het accountancytoezicht zich tot de kosten voor andere vormen van toezicht

Hoe kunnen verschillen worden verklaard

6 Kan aanvullende synergic worden behaald ten aanzienvan de toezichtondersteunende werkzaamheden

7 Welke kosten worden gemaakt t a v de geschiktheidstoets voor accountantsorganisaties en hoe verhoudt dat zich tot andere

ges chiktheidstoets ingen

Zouden jullie een antwoord kunnen geven op bovenstaande vragen

Tot moigen

Hartelijke groet
10 2 e|

|ia^| lo ale

I 10 2 6 llliaz^l 10 2 e10 2 e

Minist^ie van Financien

Directie Financier Markten

Afdding Marktgedrag en Effectenverkeer

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

T 070 1 10 2 S

M06 I 10 2 en

l@iiiinfin nl10 2 e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd I ndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusiewelijk aan u is toegezonden word u veizocht dat aan de afzender te melden

en het bericht te verarijderen 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 etedronic 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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1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6

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

Wed 6 24 2020 9 53 42 AM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Ingroeipad
MAIL RECEIVED Wed 6 24 2020 9 53 43 AM

Ha|iO 2 eL

Als ik er zo naar kijk zal het ook van belang zijn wanneer het percentage ingaat Is 30 het einde van het jaar begin van bet

jaar of het gemiddelde voor het jaar Indien het 30 is aan het einde van het jaar zal het gemiddeld 15 zijn in het eerste

jaar

Groeh
10 2 e

j[^10 2 e I FMtMEVan

Verzonden woensdag 24 jmii 2020 09 39

Aan

10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e [l[0^ | 10 2 610 2 e FM MECC

Onderwerp Ingroeipad

10 2 e
■

Ha 10 2 6 I

Ik probeerde je net nog even te bellen Zie de tabel hieronder Is dit j i een correcte weergave van hetgeen we gisteren bespraken
En zo ja hoe verhoudt de volledige overheveling van het toezicht tot een gedeeltelijke ingroei M a w als jullie het volledige toezicht

overnemen moeten jullie dan niet al op 100 zitten

Zou je me even terug willen bellen

Dank alvast

Greet

|l0 2 e|

Periode

2021

Fase

Start toezichtactiviteiten

overheveling in de loop van 2021

Niet oob toezicht wordt geheel door 50

AFM verricht

Niet oob toezicht wordt geheel door 80

AFM verricht

Niet oob toezicht wordt geheel door 100

AFM verricht

Ingroei percentage
30

€

€l 5mln

€2 6mln2022

10 2 d

€4 1 min2023

2024 €5 lmln

[iaz^rAo^

I 10 2 6 ]|[ioX^| 10 2 e10 2 6

Minist^ie van Financien

Directie Financiele Markten

Afdeling Marktgedrag en EHectenverkeer

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

959880 00068



T 070 1 10 2

M06 I 10 2 e I

temmfiii pL10 2 e
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10 2 e 10 2 e | FM ME^^ 10 2 e |@minfin nl1 | 10 240 2 ^ 1 | 10 2 6 nil^ FM ME ^ 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 e |l^ 2 ^10 2 e| FM ME

Wed 6 24 2020 11 18 10 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject SRA en kostenkader

MAIL RECEIVED Wed 6 24 2020 11 18 11 AM

Ha 10 2 e I en | 10 2 e |

Ter informatie Net even met 110 2 F| 110 2 e gesproken en kort stil gestaan bij onze call gisteren positief

SRA is op de hoogte van het kostenkader van de AFM zitten 00k in de adviesraad o i d van de AFM en twijfelde nog of ze daarop
moet reageren Fleb aangegeven dat onze zorg vooral zit in de behapbaarheid van nieuwe kosten voor de sector Heb haar daarom

gevraagd dat wij wel prijs zouden stellen op hun reactie op het kostenkader en daarnaast graag een paar rekenvoorbeelden

ontvangen groot middelgroot en klein kantoor uit hun achterban ten aanzien van de kosten die gemoeid zijn met de

kwaliteitstoetsingen doorde NBA Ze komt daar morgenochtend op terug

Groet

|l0 2 e|

I 10 2 6 1|[ia^| 1Q 2 e10 2 e

Ministcrle van Financien

Directie 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 e I

l@minfm nl10 2 e

961580 00069



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@tninfin nn 10 2 e |1p]ej 10 2 e FM ME fl 10 2 e |@minfin nl1
10 2 6 I FM ME

To

10 2 e[l0 2 6

Wed 6 24 2020’12 13 38 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE SRA NBAen kostenkader

MAIL RECEIVED Wed 6 24 2020 12 13 39 PM

5 5 53

Fiji dat je ze beide hebt gesproken en ze iig beide bereid zijn lets aan te leveren

En als de kosten niet afiiemen bij NBA zou dat wel vervelend zijn Roept toch de vraag op of er dan niet beter moet worden

gekeken naar de synergic die te behalen is tussen de controle die AFM doet en de toetsing die NBA SRA doet

10 2 61 FM ME

Verzonden woensdag 24 juni 2020 11 33

Aan

Van 10 2 6

10 2 6 I FM ME

FMME

Onderwerp RE SRA NBA en kostenkader

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hal 10 2 6 leni 10 2 6

10^ 10 2 6 I NBA gaat deze informatie 00k aanleveren voor de NBA

Interessant hij zei te verwachten dat de kosten voor het NBA toezicht niet substantieel zullen dalen omdat alle overhead grotendeels
onaangetast blijft en de kosten voor het wettelijkcontroledeel maareen beperkt deel is van de toetsingen van de kantoren Al met al

is de vraag wat de cijfers zeggen aldus |10 2 e|

Ik heb m gevraagd deze noties 00k bij d rekenvoorbeelden mee te geven aan ons

Groet

|10 2 e|

10 2 61 FM ME10 2 6Van

Verzonden woensdag 24 juni 2020 11 18

1 |@minfin nl

10 2 6 10 2 6 FM ME 10 2 6 @minFin nl 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM MEAan

Onderwerp SRA en kostenkader

Ha 10 2 6 I en | 10 2 e |

Ter informatie Net even met| 10 2 6~| 110 2 6 gesproken en kort stil gestaan bij onze call gisteren positief

SRA is op de hoogte van het kostenkader van de AFM zitten 00k in de adviesraad o i d van de AFM en twijfelde nog of ze daarop
moet reageren Heb aangegeven dat onze zorg vooral zit in de behapbaarheid van nieuiwe kosten voor de sector Heb haar daarom

gevraagd dat wij wel prijs zouden stellen op hun reactie op het kostenkader en daarnaast graag een paar rekenvoorbeelden

ontvangen groot middelgroot en klein kantoor uit hun achterban ten aanzien van de kosten die gemoeid zijn met de

kwaliteitstoetsingen doorde NBA Ze komt daar morgenochtend op terug

Groet

|10 2 6|

|ia^| 10 216

I 10 2 6 ]|[l0 2 e|| 10 2 610 2 6

Minlsto levan FinaDciea

Directie Fiuauci^e Marktea
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Afdding Marktgedrag en Eflfectenverkeer

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

T 070 1 10 2 e

M06 I 1Q 2 e I

toininrm nl10 2 6
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1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl]
io 2 e I |io 2 e[ | io 2 e | BEDR 0 P H 10 2^ |@minfin nl1
0 2 |i10 2|l0 2 eb HDFEZ EO

Wed 6 24 2020 12 54 41 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Voorstel kostenkader en accountancytoezicht
MAIL RECEIVED Wed 6 24 2020 12 54 43 PM

Goede vervolgvragen om te stellen Zie hieronder nog een paar kleine toevoegingen

j[^10 2 e I FMtME

Verzonden woensdag 24 jmii 2020 12 19

Aan

CC [ 10 2 e L h0 2 e[ ] 10 2 6 | BEDR O P

Onderwerp FW Voorstel kostenkader en accountancytoezicht

Van 10 2 e

10 2| 10 2 0 [ hdfEZ EO

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van 10 2 61 |10 2 6| | 10 2 6 j BEDR O P H 10 2 6 l@mmfin nl

Datum woensdag 24jun 2020 11 48 AM

10 2 6 |1^i^10 2 6| FMME j 10 2 6 [fg muifm nlAan

Onderwerp RE Voorstel kostenkader en accountancytoeziclit

Ha 10 2 e| ik heb order nog aangevuld

10 2 61 FMtME
_

Verzonden woensdag 24 juni 2020 10 35

Aan

@minFin nlVan 10 2 6 10 2 6

io 2| 10 2 0 | hdFEZ EO ^io 2 0|@minfin nl lO ^ e 110 2 61 10 2 0 | BEDR O P

10 2 6 ii|o 2 y 10 2 6 I fm me 4
fg4ninf1n nl10 2 6

[gminfm nl10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 fM ME ] 10 2 e l@minfm nlCC

Onderwerp FW Voorstel kostenkader en accountancytoezicht

Ha pjg^ I 10 2 6 en 10 2 e |

De zaken die nog nader opqehelderd zouden willen zien heb ik hieronder dikaedrukt en onderstreept toegevoegd Zouden jullie
n a v het verzoek van | 10 2 6 | hieronder jullie aanvullingen willen doen Dan kunnen lijst met aanvullende vragen aan de AFM

sturen

Alvast bedankt

Groet

|10 2 6|

10 2 6 TM ME 1 10 ^ 6 |@minFin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden dinsdag 23 juni 2020 21 57

Aan |@minfin nlio 2| 10 2 6 HDFEZ EO ^io 2 6|@minFin nl 10 2 6 110 2 01 ] 10 2 0 | BEDR O P

10 2 6 [i|o 2 ^ 10 2 61j fm ME
@minFm nl

10 2 6

10 2 6 @minFin nl 10 2 6 10 2 6 FM MECC

10 2 6

Onderwerp RE Voorstel kostenkader en accountancytoezicht

Ha 102 6 en 10 2 6

961567 00071



Gister bespraken we methO 2 e| en|l0 2 e|het voorstel dat l0 2 e met jiillie had afgestemd

en| l0 2 6|hadden vooral ook vragen over de kosten in het verlengde van de vraag die jij ook AFM a[ steldeI0 2 e

In afstemming metho ^ heeft

opgebouwd wat de vergelijkbaarheid is en waar de kosten in welke omvang gaan neerslaan Dit zodat wij die verhoging dan

ook goed kiinnen uitleggen

onderstaande vragen aan AFM gestuurd om scherp te krijgen hoe de kosten zijn10 2 e

Hieronder ook de reactie die AFM heeft gegeven op de vragen

Wij kijken natuiirlijk kritisch naar de nut en noodzaak van de activiteiten die zij noodzakelijk achten voor goed toezicht

Zouden jullie kritisch widen kijken naar de antwoorden over de kosten ook irt die op andere toezichtsterreinen en voor andere

OTSI’s Zouden jullie daar morgen woensdag op widen reageren

Groet 10 2 e

Beantwoording van jullie vragen

1 Q Hoeveel gaan de verschillende kantoren meer betalen aan AFM dan in de huidige situatie

A Accountantsoiganisaties betalen een heffing op basis van de omzet uit wettelijke controles bij eneizijds organisaties van

openbaar belang en anderzijds niet oob’s Daarmee wordt de heffing niet bepaald door het type vergunning dat een

accountantsorganisatie heeft maar de omzet die zij behalen uit het verrichten van wettelijke controles bij die twee typen
controleclienten De in rekening gebrachte heffing is een redelijke constante De heffing per accountantsorganisaties zullen

stijgen door de toename in de kosten Over 2019 is EUR 11 9 min gefactureerd aan de kantoren Een toename van EUR 5 min

in 2024 betekent derhalve een stijging van ca 40 voor ade kantoren en voor 2021 een stijging van ca 12 5 In de huidige
bekostigingssystematiek worden de kosten voor ca 75 betaald door de OOB vergunninghouders de heffing in 2019 varieert

van EUR 0 3 min tot ruim EUR 2 1 min voor OOB kantoren Bij een ongewijzigde systematiek zullen de extra kosten ook voor

ca 75 door hen worden opgebracht is dit proportioneel tot hde draagkracht van de sector en het aantal grootte van deze

vergunninghouders Voor niet OOB kantoren varieert de heffing in 2019 van EUR 5k 10k voor de kleine re kantoren tot

EUR 100k voor de grote kantoren @AFM Kunnen jullie aangeven voor welke activiteiten van de AFM op dit moment

kosten worden gemaakt voor het toezicht op niet OOB kantoren Suggestie Wat hetekent dit voor de draaghaarheid

van de heffingen Welke prohlemen voorzien jullie hierin en wat wordt gedaan om de heflingen zoveel mogelijk naar

draagkracht te verdelen Neemt de populatie van kantoren spedfiek niet OOB kantoren toe met de overheveling van

het toezicht naar de AFM Als dat het geval is dan heeft dat een dempend effect op de stiiging van de heffingen

2 Q Hoeveel geven SRA en NBA nu uit aan kwaliteitstoetsingen Betalen kantoren deze partijen hier specillek voor

A Wij hebben dit eerder bij SRA en NBA gevraagd en hebben daarop geen antwoord gekregen Wij beschikken daarom niet

over de gewenste betrouwbare cijfers Het lijktons goed als jullie hierover navraag doen bij de NBA en SRA Het verhaast

me dat de AFM deze cijfers niet heeft @ [ | ik hegrijp dat jullie dit nu uitvragen bij de SRA en NBA

3 Q Hoe verhoudt dit zich tot elkaar Wat krijgen kantoren voor de extra kosten terug oftewel wat merken deze

bedrijven van de overheveling van het niet oob toezicht naar de AFM

A Vanwege het ontbreken van de cijfers kunnen wij hier geen antwoord op geven In algemene termen kunnen we wel

meegeven dat niet OOB accountantsoiganisaties geen extra kosten maken en dit daarom ook niet terug kunnen krijgen
Immers er zijn nog geen heffingen voor 2021 en 2022 gedaan Onze verwachting is dat de NBA en SRA toetsingskosten die

NBA en SRA maken voor hun toetsingen buiten het wettelijke controledomein blijven maken en dat him heffingen waar het

toetsing van controles van jaarrekeningen betreft zullen verdwijnen
De NBA heeft ook aangegeven een meer coachende rol te willen pakken onduidelijk is hoeveel en wie dat betaalt

worden er dan nog meer kosten verwacht voor een coachende rol Wat is de invulling van die rol

en is hier behoefte aan vanuit de sector Zou die behoefte blijven bestaan met bet oog op eventuele verdere kosten

Per saldo krijgt de maatschappij voor de extra kosten toezicht door de AFM Dit was de wens van de CTA MCA die in de

kabinetsreactie is overgenomen Zoals hier boven gezegd vallen deze kosten vooral bij de grotere OOB

accountantsorganisaties Wat deze bedrijven hiervoor terug krijgen is beter toezicht en daarmee een beter functionerende

markt een meer level playing field en uiteindelijk een betere reputatie van de sector door het strenger aanpakken van
kwalitatief zeer slecht functionerende accountantsoiganisaties @AFM dat is duidelijk maar kunnen jullie ook aangeven

wat dat voor individuele kleinere accountantsorganisaties zelf betekent M a w wat gaan deze kantoren merken van

11 1

11 1
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het AFM toezicht in termen van toezichtbezoeken door de AFM beoordelen van dossiers etc

4 Q Wordt er met NBA en SRA ook gesproken over eventuele ‘dubbele kosten’ als AFM toezicht over heeft genomen

A Wij zien geen dubbele kosten aangezien de AFM enerzijds en NBA SRA anderzijds na overheveling van het toezicht op

andere zaken toezicht houden c q toetsingen verrichten Voor zover wordt beargimienteerd dat naar hetzelfde wordt gekeken
de AFM verricht wettelijk voorgeschreven toezicht in welk geval de NBA en SRA de scope van hun toetsingen onder de loep
dienen te nemen en daarop aan te passen

5 Q Hoe verhoudt de hoogte van de kosten voor het accountancytoezicht zich tot de kosten voor andere vormen van

toezicht Hoe kunnen verschillen worden verklaard

A Deze vraag is in onze ogen niet op een zinnige manier te beantwoorden daar de kosten voor de verschillende

toezichtgebieden afhankelijk zijn van de verschillen in wettelijke regels de marktsituatie de vormen van marktfalen die

geadresseerd worden en daarmee de verschillende invulling van het toezicht Het toezicht van de AFM op de diverse sectoren

is verschillend ingericht en daarmee ook de kosten van het toezicht In de basis worden alle toezicht kosten gealloceerd naar

de toezichtcategorieen conform de bekostigingssystematiek Door het vaststellen van de procentuele aandelen over de

categorieen worden de heffingen berekend Dit gebeurt in nauw overleg met Minfin Niet echt een antwoord er zijn andere

vormen van toezicht met een prijskaartje en dat kan vergeleken worden Misschien een vrij normatieve vraag Is deze vorm

van toezicht relatief hoog of laag vergeleken met andere vormen van toezicht los van de invulling en wettelijke regels

6 Q Kan aanvullende synei^ie worden behaald ten aanzien van de toezichtondersteunende werkzaamheden

A In de beschreven scenario’s is al rekening gehouden met verwachte syneigievoordelen Er is daarom geen aanvullend

synergievoordeel meer te behalen @AFM kunnen iullie een beschrijving seven van de nadere synergievoordelen die al

in de scenario’s zijn verdisconteerd Eens

7 Q Welke kosten worden gemaakt t a v de geschiktheidstoets voor accountantsorganisaties en hoe verhoudt dat zich

tot andere geschiktheidstoetsingen

A Op onze website is de volgende tekst opgenomen over waarom de kosten van een geschiktheidstoets bij het toezicht op

accountantsorganisaties hoger is dan bij andere categorieen onder toezicht staande instellingen

Waarom zijn de tarieven voor accountantsorganisaties hoger dan die voor banken en verzekeraars

De bestuurders en commissarissen van alle banken en verzekeraars in Nederlandworden getoetst door De Nederlandsche

Bank DNB in samenwerking met de AFM De heffing voor deze toetsingen is echter niet altyd kostendekkend De resterende

kosten worden via het doorlopende toezicht verrekend By accountantsorganisaties toetst de AFM alleen bestuurders en

interne toezichthouders van de accountantsorganisaties met een vergunning voor de uitvoering van wettelijke controles van

organisaties van openbaar belang OOB’s Bestuurders en interne toezichthouders van de overige accountantsorganisaties
worden niet op geschiktheidgetoetst Het grootste deel van de kosten van de geschiktheidstoetsingen worden daarom

gedragen door de OOB accountantsorganisaties
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Memo Kosten Doorlopend Toezicht nOOB segment

Aanleiding
Het Ministerie van Financien heeft het SRA bestuur gevraagd ten behoeve van het kostenkader AFM

2021 2024 inzichtte geven in de huidige kosten die accountantskantoren in het nOOB segment voor

hun eigen doorlopende toezicht maken Wat zijn de kosten die een individueel kantoor voor de

kwaliteitstoetsingen doorlopend toezicht en wat staat daar dan tegenover
In dit memo gaan we hier nader op in

Uitsplitsing kosten doorlopend toezicht^

Accountantsorganisaties in het nOOB segment hebben voor hun doorlopende toezicht te maken met

de volgende kosten

1 Kosten financieel toezicht eenmalige handelingen^
Hierondervallen bijvoorbeeld alle kosten in het kader van de aanvraag ofwijziging
vergunning inschrijving in het register toetsing betrouwbaarheid personen

2 Kosten doorlopend toezicht AFM^

De Autoriteit Financiele Markten rekent de kosten van haar doorlopend toezicht toe aan de

toezichtcategorieen genoemd in bijiage 1 onderdeel A overeenkomstig de in dat onderdeel

opgenomen procentuele verdeling
De Autoriteit Financiele Markten brengt de kosten van het doorlopend toezicht die worden

toegerekend aan een toezichtcategorie in rekening bij de personen die op grond van bijiage 1

onderdeel B tot die categorie behoren

De hoogte van het jaarlijks aan een persoon in rekening te brengen bedrag voor het

doorlopend toezicht wordt bepaald aan de hand van de maatstaven zoals voor die persoon

vastgesteld in bijiage 1 onderdeel B

3 Kosten kwaliteitstoetsingen in het kader van het doorlopende toezicht uitgevoerd onder de

convenanten met SRA en AFM ^

Ontwikkeling kosten doorlopend toezicht AFM

Marktpartijen betalen hun eigen toezicht Het overgrote deel van de toezichtkosten wordt gevormd
door het doorlopend toezicht Voor hen is het uitgangspunt van voorspelbaarheid en stabiliteit van te

vergoeden kosten relevant Bij de vaststelling van de Wbft is er daarom voor gekozen behoudens

noodzakelijke aanpassingen de verdeling elke vijf jaarte bezien Dit uitgangspunt blijftvan kracht ^

Het jaarlijks te heffen bedrag doorde AFM wordt via vaste percentages aan 16 categorieen van onder

toezicht staande ondernemingen toegerekend Deze percentages staan in principe voor een periods
van vijf jaar vast De jaarlijkse bijdrage voor het doorlopend toezicht bestaat uit twee onderdelen

een basistarief en een variabel tarief Het variabele tarief is afhankelijk van de omzet

Voor het niet OOB segment gelden de volgende bandbreedtes per 2019

Omzet uit niet OOB controles Variabele tarief

€ 0 tot en met € 20 miljoen
€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen
€ 100 miljoen

€ 13 211 per € miljoen omzet

€7 421 per€ miljoen omzet

€2 715 per€ miljoen omzet

1 We richten ons hier alleen op de kosten in het kader van de Wta Kosten in het kader van de Wwfl of andere

wetten die zien op vormen van toezicht op accountantsorganisaties
^ https wetten overheid ni BWBR0041647 2Q2Q 05 21
^ https zoek officie ebekendmakinqen nl stb 2019 156 htmi d17e392

^Zie pagina 7
®
Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit

Financiele Markten en de Nederiandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten Wet bekostiging
financieei toezicht 2019 Memorie van toeiichting Kamerstuk 34870 nr 3 2017 2018
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Gezien de omzet uit niet OOB controles van accountantsorganisaties die alleen actief zijn in het niet

OOB segment vallen de meeste nOOB accountantsorganisaties in de eerste schijf van het variabele

tarief

Ontwikkeling kosten doohopend toezicht AFM accountantsorganisaties in het niet OOB segment
® ^

Kosten Toezicht

AFM

Jaar Basisbedrag Variabel tarief
~

per miijoen
omzet

Percentage
totale

toezichtkosten

AFM

2016 €1 730 €10 901 10 3

2017 €1 780 €11 228 10 3

2018 €1 980 € 12 463 10 3

2019 €2 100 €13 211 11 9

Consultatie® 12 6

Kostenkader AFM 2021 2024

Ook het concept kostenkader 2021 2024 AFM gaat uit van een uitbreiding van een takenpakket met

1 5 miijoen 2021 en 2 miijoen In de daaropvolgende jaren Hlerin zIjn de maatregelen ten aanzien

van toezicht uit het CTA rapport en de kabinetsreactie daarop nog niet meegenomen De stijgende
lasten voor de kantoren worden in dat kader dus nog groter

e Zie Staatscourant van het Koninkrijkder Nederlanden Staatscourant2016 29150 3 juni 2016 Staatscourant

2017 30318 1 juni 2017 Staatscourant 2018 33795 18 juni 2018 Staatscourant 2019 31387 12juni 2019

^Staatsblad 2019 156
^ https Avww internetconsultatie nl bbft
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Kwaliteitstoetsingen SRA in het kader van het doorlopende toezicht

De vereniging SRA Kent 375 leden waarvan 190 via een Wta vergunning op de wettelijke
controlemarkt opereren Op basis van het convenant mettoezichthouder AFM voert de SRA

reviewcommissie de kwaliteitstoetsingen uit

Uitqanqspunten toetsinqssystematiek

• De reviewcommissie toetst periodiek of de potentiele SRA ieden werken conform de in Nederland

geldende regeigeving en overige van overheidswege en door bevoegde pubiiekrechtelijke

beroepsorganisaties gegeven regels
• De reviewcommissie toetst of SRA ieden voldoen aan de kwaliteitseisen die door de algemene

iedenvergadering zijn vastgesteld
• De vereniging SRA bewaakt het kwa I ite its niveau van de leden o a door het stimuleren en toetsen

van de leden

• In het reviewreglement van de reviewcommissie zijn de taken en verantwoordelijkheden van de

commissie vastgelegd

Convenant Autoriteit Financiele Markten

SRA heeft een convenant met de AFM inzake de kwaliteitstoetsingen bij nOOB

accountantsorganisaties die lid zijn van SRA De AFM steunt vanaf 1 januari 2012 op het

reviewsysteem van SRA SRA voert periodiek kwaliteitstoetsingen uit bij alle SRA leden met een Wta

vergunning Elk bij SRA aangesloten kantoor wordt tenminste een keer per zes jaar getoetst SRA

verstrekt per kwartaal aan de AFM een overzicht met de uitkomsten van de toetsingen die bij de Wta

vergunninghouders uitgevoerd zijn Indien er bevindingen zijn die duiden op een ernstige overtreding
van de Wta is de commissie gehouden dit onverwijid aan de AFM te melden In 2016 is de bijiage bij
het convenant Werkdocument nadere operationele afspraken AFM en SRA geactualiseerd

Volgens het huidige convenant kan de AFM op 3 manieren inzicht krijgen in de wijze van het

toetsen door SRA

1 De AFM kan kantoor specifieke onderzoeken naar uitkomst deelwaarnemingen uitvoeren

De AFM kan besluiten tot het steekproefsgewijs uitvoeren van toetsingen bij SRA aangesloten
kantoren De AFM richt zich dan in eerste instantie op die kantoren die van de reviewcommissie

de toetsingsuitkomst oranje hebben gekregen en die daarna bij een hertoetsing een positief
oordeel hebben gekregen In 2018 en 2019 hebben deze onderzoeken niet plaatsgevonden

2 De AFM kan kantoor specifieke onderzoeken uitvoeren bij SRA ieden

Op basis van de volgende criteria kan hiertoe besloten worden

De ‘onvoldoende’ uitkomst van toetsingen
De uitkomsten van de jaarlijkse AFM Monitor

Signalen waaronder klokkenluidersbrieven of berichtgeving in de media

Meldingen op grond van de Wta en het Burgerlijk Wetboek zoals fraude en incidentmeldingen
Meldingen van tussentijdse beeindigingen van wettelijke controles

De uitkomsten van de door de AFM uitgevoerde onderzoeken

Een kantoorspecifiek onderzoek door de AFM zal onder meer afhangen van de aanleiding voor

het onderzoek en de omvang van de accountantsorganisatie en het aantal wettelijke controles dat

zij verricht

3 De AFM kan themaonderzoeken uitvoeren

Voor alle onderzoeken geldt dat de AFM handhavend kan optreden indien zij ernstige overtredingen
op naleving van de Wta constateert Elk kwartaal is er op operationeel niveau overleg met de AFM en

de RC Daarnaast wordt er twee keer per jaar op bestuurlijk niveau overleg gepleegd

3

960282 00072



©

SRA
Accreditatie Nederlandse Beroepsoinanisatie van Accountants

Het SRA reviewsysteem is door de NBA Raad voor Toezicht geaccrediteerd Dit betekent dat alle

aangesloten leden onder de SRA toetsing vailen en vrijgesteid zijn van toetsing door de NBA De

Raad en SRA hebben een uniforme beoordelings en rapportagesystematiek Elk bij SRA aangesloten
kantoor wordt tenminste een keer per zes jaar getoetst Eens in de 3 jaar wordt het SRA

reviewsysteem door de Raad voor Toezicht getoetst Per 1 juli 2020 is de accreditatie verlengd voor

een periode van 3 jaar Periodiek vindt overleg plaats met de Raad voor Toezicht en het bureau van

de NBA

Alaemene informatie kwaliteitstoetsingen

Bij een toetsing wordt de kantoororganisatle getoetst op de werking van het stelsel van

kwaliteitsbeheersing De SRA reviewers onderzoeken of alle aangesloten kantoren voldoen aan de in

de wet gestelde eisen met inachtneming van de voorwaarden uit de NBA accreditatie het AFM

convenant en het BFT toezichtarrangement De kantoren worden met name getoetst op

• de opzet van het stelsel van kwaliteitsbeheersing kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek

• de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing in het aigemeen
• de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing voor wat betreft de wettelijke en vrijwillige

controledossiers alsmede de samenstelopdrachten beoordelingsopdrachten en overige

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

kwaliteitsbewaking
• De compliance met betrekking tot geldende wettelijke bepaiingen en overige van overheidswege en

doorde bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels zoals

o Wet toezicht accountantsorganisaties Wta

o Besluit toezicht accountantsorganisaties Bta

o Verordening accountantsorganisaties VAO

o Maatregelen opgenomen in het Rapport ‘In het publiek belang het kan echt beter
’

van oktober

2015

o Verordening gedrags en beroepsregels accountants VGBA

o Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance opdrachten ViO

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

ISA’s zoals gepubliceerd doorde lAASB

o Nadere voorschriften kwaliteitssystemen NVKS

o Nadere voorschriften permanente educatie

o Nadere voorschriften Non Compliance with Laws and Regulations NOCLAR

Daarnaast wordt de werking van het stelsel getoetst door een review van een tot zes dossiers per
domein te weten het domein wettelijke controle Wta domein het vrijwillige controledomein het

domein samenstellen het domein beoordelen en het domein overige accountantsopdrachten
Bij het domein wettelijke controle wordt afhankelijk van de grootte van het kantoor of de

klantenportefeuille en op basis van risicoprofielen het aantal te toetsen dossiers bepaald van 1 2

dossiers met een portefeuille tot 10 wettelijke controle opdrachten tot maximaal 6 dossiers bij de

grotere nOOB accountantsorganisaties

Vanuit kwaliteitsoogpunt kan eerder overgegaan worden op een toetsing indien daar aanleiding toe

bestaat Aanleiding daartoe kan worden gevonden op basis van risicoanalyses met als input onder

meerde 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 Daarnaast kan ook gedacht worden aan signalen uit de markt klachten en

incidenten fraudesignalen of civiele strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures fusies

overnames en afsplitsingen Ook kan op basis van een inventarisatiegesprek als onderdeel van de

aanvullende toetsingssystematiek vanuit de vereniging SRA besloten worden tot een vervroegde
review overte gaan
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Bij de toetsingen wordt elk domein voldoende of onvoldoende bevonden De overall ultkomst van een

toetsing is altijd op kantoorniveau en hierin wordt het volgende onderscheid gemaakt voldoet groen
voldoet op belangrijke onderdelen nog niet oranje voldoet niet rood

Aanvullende toetsingssystematiek vanuit de vereniging SRA

Inventarisatleaesprekken freauentere beaeleiding

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 en Verordening op de

kwaliteitstoetsingen 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

ge mtroduceerd

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 hetstelsel van kwaliteitsbeheersing

• Bij een kantoor zonder Wta vergunning is een inventarisatie elke 3 jaar
• Bij een kantoor met Wta 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 op jaarbasis wordt elk jaar een inventarisatiegesprek gehouden

Tijdens het inventarisatiegesprek met een beleidsbepaler en veelal de compliance QMZI wordt het

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

regiocobrdinator 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

In onderstaand figuur is een standaard voorbeeld van een reviewcyclus visueel weergegeven

Jaarl Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7Tijdlijn

Review

N A

Domeinen

1 X per 6jaar

liTverleriaalie

gespfek

Review

NBA

□omeinen

1 X per 6 jaar

Kantoor zonder

Wla

vergunning
1 X per 3 jaar

Inventansalid Review

AFM OomeIn

EnventarisaHa

flesprek

Review

NBA

Domeinen

1 xper 6 jaar

Review

NBA

[1 X per e jaar

Karttoor met

IVta

vergunning 1 xper2jaar IX per 6 jaar 1 xper2 jaar

uetcelljke controles

pferjaar

Review

NBA

Domelnen

1 xpfirejaai

Inventarisatie

gesprek

inventafisatie

gesprek

Review

AFM Domein

Invantgaisatie

gasprek

inwantarisalie

gesprek

Review

NBA

Domeinen

1 xpar 6 Jaer

Kantoor mot

Wta

vergunning
^perj^]1 X periaar {1 X per § jaar 1 x per Jaar tx per Jaar

50 wettalijke controlat

per jew

NBA dom9in»n

Vrijwillige contrale

Samenstellen

Beoordelen

Overige accountants c^drachten

AFM domein

Wettelijke controle NB de daadwerkeifjke revtewcycius ksn per

kantoor i erschiHen door veriopen tarmijnen

eanhidfng tot onchrzoek herfoet^mgan fusiea an

spiftsmgan aarr\^ragan Wis varganning ate

5

960282 00072



©

SRA
Toetsing fiscale domein

In 2012 is de vereniging gefaseerd 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 kwaliteitsbeheersings
systeem en het kwaliteitsbeleid van het kantoor de basis is voorde volledige dienstverlening van het

kantoor dus ook het fiscale domein Voor een fiscale toetsing wordt een fiscale reviewer toegevoegd
aan het reviewteam De fiscale reviewer besteedt per kantoor gemiddeld 6 uur aan fiscale toetsing

Er is een vragenlijst met kernvragen overde fiscale praktijk waarmee inzicht wordt verkregen in het

fiscale kwaliteitssysteem van een kantoor Aan de hand van de vragenlijst en de doorde

regiocoordinatoren ingeschatte risico’s wordt doorde fiscalist uit het reviewteam bekeken of ereen

handbook voor de fiscale werkzaamheden is worden de beschreven procedures beoordeeld en

vastgesteld dat deze procedures dan ook gehanteerd worden De verslaglegging wordt gemaakt door

de fiscale reviewer en door de regiocodrdinator opgenomen in de algehele verslaglegging

Aanvullend kwaliteitsbeleid SRA

SRA is een vereniging van accountantskantoren die kwaliteit van een hoog niveau leveren aan alle

belanghebbenden Deze intrinsieke drive zit in de genen van kantoren die bewust kiezen voor het

SRA lidmaatschap SRA leden willen presteren volgens een bepaald kwaliteitsniveau en werken met

een kwallteltsmanagementsysteem gerichtopde volledige dienstverlening SRA kantoren

onderschelden zlch daarmee en hebben een kwaliteltsvoorsprong SRA wil die voorsprong voor haar

leden behouden en blijven realiseren

Om volwaardig lid te kunnen zijn geldt daarom een collegiale verplichting passend bij de

verenigingsgedachte dat elk SRA kantoor ballotage lid en volwaardig lid aantoonbaar bezig moet

zijn met kwaliteit en waar nodig aan kwaliteitsverbetering Een integraal kwaliteitsbeleid bevat naast

vaktechnische kwaliteit ook andere kwaliteitsindicatoren zoals cultuur en gedrag
^

Op basis van de resultaten van kwaliteitstoetsingen ontwikkelingen die relevant zijn voor het Integrale
kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsniveau van haar leden heeft SRA de mogelljkheld om

kwaliteitsprogramma’s vanuit de beroepsotganisatie of SRA zelf verplicht te stellen voor haar leden

Dit geeft SRA de mogelijkheid om los van wet en regelgeving zaken verplicht te stellen aan haar

leden waar het de kwaliteit van de gehele kantoororganisatle betreft

Instrumentarium en verslaaleQaina

Doorde ontwikkeling op hetgebled van Interne beheersing en bewaking bIj de kantoren kunnen de

reviewers steeds meergebruik maken van de reeds doorde kantoren opgestelde interne informatie

Zoals bijvoorbeeld het CO verslag en het samenvattende verslag van de interne review en het

klachten en schendingenregister en het kwaliteitsevaluatieverslag NVKS SRA hanteert dezelfde

vragenlijsten als de NBA De wijze van rapportage is afgestemd met de NBA en voor het Wta domein

metde AFM

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende standaarddocumenten

samen met Raad voor Toezicht NBA ontwikkelde vragenlijsten per soort opdracht
modelverslagen voorde verschillende soorten van onderzoek

De verslaglegging is afgestemd met de Raad voor Toezicht NBA en is in lijn met NBA rapportages
De rapportages van de SRA Reviewcommissie zijn op bepaalde onderdelen wel gedetailleerder om
de SRA kantoren meer guidance te geven in mogelijke verbeterpunten binnen hun organisatie zoals

beleid en strategic aandacht voor cultuur en kwaliteit en de implementatie van de maatregelen
Publiek Belang

®
https Avww 5ra nl media 5rawebsite documenten openbaar dossiers kwaliteit 5ra kwaliteitsbeleid november

2018 pdf
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Kosten kwaliteitstoetsingen SRA voor leden met een Wta vergunning

Voor kantoren met een Wta vergunning geldt dat alle kosten volgens onderstaande tarieven

doorbelast worden

• Inventarisatiegesprek ongeacht grootte kantoor omzet

Ditwordt in 1 dagdeel ophet kantoor uitgevoerd doorde regiocoordinator Hierwordt

€ 1 800 voor doorbelast Dit is inclusief voorbereiding en de versiaglegging

• Kosten reguliere toetsing hertoetsing ongeacht grootte kantoor omzet

Uitgevoerd door twee reviewers € 3 800 per dag
Uitgevoerd door de regiocoordinator € 2 300 per dag
Voor 1 dagdeel wordt de helft van bovenstaande tarief doorbelast

• Meerwerk

Bij het uitvoeren van meerwerk worden de kosten van extra gemaakte uren doorberekend aan

een kantoor Het uurtarief voor meerwerk is € 165 per uur Deze kosten worden in rekening

gebracht conform afspraak met de regiocoordinator
Meerwerk doet zich voor als bijvoorbeeid extra toetsingen moeten worden gedaan om tot een

goed oordeel te komen als nadere ultleg moet worden verstrekt op beoordelingen van

dossiers bij beoordelen van het verbeterplan of na te zenden stukken of een eindbespreking
in het kader van de versiaglegging

Vergelijking kosten NBA review

Ter vergeiijking onderstaand de kosten die NBA rekent voor een review artikel 12 Verordening opde
kosten kwaliteitsbeoordelingen Voorde gedetailleerde indeling van de categorieen verwijzen wij u

naar de totaie verordening

Artikel 12 Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

1 De tarieven bedoeld in artikel 3 vierde lid luiden als voIgt

Categorie
I 1 accountant omzet € 450 000

II 1 accountant omzet € 450 000

III 1 accountant en assuranceopdrachten
IV 2 accountants zonder assuranceopdrachten
V 2 accountants en assuranceopdrachten
VI 3 tot 9 accountants

VII 10 tot en met 49 accountants

VIII 50 tot en met 200 accountants

IX vanaf 200 accountants

Toetsing
€ 1 650

€2 350

€2 350

€2 650

€3 650

€4 750

€25 000

€41 500

€66 500

Tarief hertoetsing
€3 200

€4 155

€4 155

€4 870

€6 510

€ 9 020

€44 895

€ 74 825

€119 720

2 In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met tot een wettelijke
controle wordt beoordeeld worden de tarieven bedoeld in het eerste lid verhoogd met€ 1 320 per

beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle

3 Het tarief dat op grond van het eerste lid in rekening wordt gebracht voor een toetsing van een

accountantspraktijk of een accountantsafdeling welke is ingedeeld in categorie III kan met eenheden

van € 125 worden verminderd maar niet verderdan tot€ 1 320 in het geval de toetsing uitsluitend

wordt uitgevoerd door een toetser optredend als teamleider

• SRA Fiscale review

Voor een fiscaal review uitgevoerd door een fiscalist als medereviewer wordt er€ 1 300 per dag
extra doorberekend Indien de toetsing plaatsvindt bij een kantoor met minder dan 25

medewerkers volstaat een halve dag toetsen In dat geval wordt er€ 750 doorberekend
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Onze zorgen

Mede gezien ontbrekende toekomstscenario’s ten aanzien van de overdracht en invuHing van het

doorlopende toezicht kwaliteitstoetsingen in het nOOB segment heeft het SRA bestuur ernstige
zorgen over het volgende

1 Ondanks dat percentages vanwege voorspelbaarheid en stabiliteit voor vijf jaar vast zouden

moeten staan zijn de toezichtkosten per accountantsorganisatie met een niet OOB

vergunning de afgelopen vijf jaar per saido gestegen zie tabel op pagina 2

Van € 12 631 in 2016 minimaie kosten basisbedrag pius variabei tarief 0 1 miijoen omzet

naar€ 15 311 per accountantsorganisatie in 2019 Een stijging in drie jaar van 17 5

2 Gezien de aangekondigde verhoging in de consuitatie Wijziging percentages Bbft 2019 °
van

het percentage voor de accountantsorganisaties in de totaie toezichtkosten van 11 9 naar

12 6 zal het minimaie te betalen bedrag aan kosten voor het dooriopende toezicht per

accountantsorganisatie nog vender stijgen

3 Het verhoogde kostenkader voor 2020 ziet met name op toenemende kosten in het kader van

toezicht op marktmisbruik in reiatie tot brexit extra toezichthouders vanwege brexit en

afnemende iT investeringskosten Ook in het concept kostenkader AFM 2021 2024 is nog

geen rekening gehouden met ontwikkeiingen in het kader van de Toekomst

Accountancysector waarbij het toezicht op het niet OOB segment de jure en de facto aan de

AFM wordt gelaten
^

Dit betekent een uitbreiding van de toezichtfocus en inspanningen van 6 voorheen 9 naar

290 accountantsorganisaties

4 Het uitgangspunt bij de verdeiing van de toezichtkosten onder de verschiiiende categorieen

insteiiingen is dat deze zoveei mogeiijk meet aansluiten bij de toezichtinspanningen met

betrekking tot die categorieen
De toezichtinspanningen van de AFM binnen het nOOB segment overde periode 2010
2020 hebben zich voorzoverwij dat kunnen vaststeiien in vergeiijking tot de veie

onderzoeken in het OOB segment siechts gericht op een thema onderzoek onder 20 SRA

kantoren en 30 NBA kantoren in 2013 de opvolging van maximaal 4 aan de AFM

overgedragen SRA kantoren in het kader van haar handhavende rol trendanaiyses en

kieinschaiige onderzoeken over OKB of corruptie Uiteraard vailen daar ook de diverse

bestuuriijke en operationeie overieggen met SRA bestuur en reviewcommissie aisook met de

NBA en de opzet van een algemene organisatie onder

Wanneerde huidige verdeiing van de toezichtkosten 11 9 in 2019 ter consuitatie 12 6 in

2020 aansiuit bij de huidige inspanningen van de AFM in het nOOB segment wat betekent

dat dan voorde toekomstige verdeiing in het kader van de overdracht van de

kwaiiteitstoetsingen in dit segment naar de AFM

5 Niet aiieen de sectorkosten op het wettelijke controiedomein zulien percentueei per

accountantsorganisatie stijgen Ook stijgen de totaie toezichtkosten per individueie

accountantsorganisatie
Vanuit ons kwaliteitsbeieid en op basis van de accreditatie van de beroepsorganisatie zai de

vereniging SRA de kwaiiteitstoetsingen in het vrijwiiiige controiedomein en de andere

domeinen biijven uitvoeren Toetsing van het kwaliteitsbeheersingssysteem staatdaarbij
centraai aangevuid met toetsingen van de dossiers in deze domeinen Met het wegvaiien van

de dossiertoetsingen in het wetteiijke controiedomein worden dus maarenkeie dossiers

tijdens de review minder getoetst

https www internetconsultatie nl bbft

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector

8
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©

SRA
Onze toetsingsinspanningen en daarmee kosten voor de kantoren zullen in dat kader

nauwelijks wijzigen verminderen in de huidige wettelijk gestelde toetsingscyclus van zes jaar
scheeit het grotere kantoren weilicht een toetsingsdag uitgevoerd door twee reviewers

€ 3 800

Dat betekent dat kantoren in het nieuwe toezichtmodel dus inclusief de kosten voor het

toetsen van het wettelijke domein door de AFM hoe dan ook meer voor hun eigen toezicht

gaan betalen

6 De stijgende kosten van het toezicht zullen impact hebben op diverse aspecten binnen de

totale financiele keten

Als laatste

We kunnen ons voorstellen dat niet alleen inzicht in de kosten maar juist ook begrip van en inzicht in

andere aspecten van het huidige doorlopend toezicht van belang zijn voor het opstellen van ramingen
en scenario’s ten aanzien van het nieuwe toezichtmodel Vanuit het SRA bestuur bureau en de

reviewcommissie dragen wij daar graag ook op korte termijn aan bij

Met vriendelijke greet
namens het bestuur

drs IQ 3 10 2 e I RB

voorzitter

9
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10 240 2^ | I 10 2 6 |l0 2 e| FM ME H 10 2 6 I@minfin nl1
io 2 e |i^2jsf| io 2 e | fm ME [1 i0 2 e |@minfin nl1
I0 2 e |l^ 2 ^l0 2 e| FM ME

Thur 6 25 2020 9 55 08 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject Voorstel toezicht en kostenkader 24 juni 2020

MAIL RECEIVED Thur 6 25 2020 9 55 09 AM

Voorstel toezicht en kostenkader 24 juni 2020 docx

Ha 10 2 6 I

We bespreken zo het voorstel t a v het kostenkader Zie bijiage Die versie heeft de AFM nog niet maar wel een hier sterk op

gelijkende versie

|10 2 ^10 2 e ]gaat benadrukken datde intensivering van het oob toezicht moet worden ingeboekt in het kostenkader Daarover

stuurde ik je gisteren een voicenote per whatsapp

Verder is het aantal fte voor toezichtondersteuning verhoogd omdat die meer wordt toegeschreven aan het niet oob toezicht dan aan

het oob toezicht

Groet

961601 00073



|FM ME H 10 2 6 I@minfin nl1 1 10 2 e | FM ME^^ 10 2 e |@minfin nl110 2 6^0 2 1To 10 2 6

10 2 e |l^ ^10 2 ef FMEy
Thur 6 25 2020 1 29 41 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject Concept passage kostenkader

MAIL RECEIVED Thur 6 25 2020 1 29 43 PM

RE brief kostenkader

Concept besluit en passage kostenkader en accountancvtoezicht 25 iuni 2020 docx

Hoi I 10 2 6 en | 1Q 2 e |

Ik stuurde hem jullie net al in mijn mail aan |10 2 e| maar nu ook met een verzoek aan jullie als jullie al aanvullingen hebben dan

hoor ik het graag

In de bijgevoegde mail vinden jullie de concept brief over het kostenkader

Groet

|l0 2 e|

|ia^| 10 2 6

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 6 I

teminfin nl

957832 00074



Voorstel ten aanzien van het toezicht op de accountancysector t b v brief van de

minister over het kostenkader van de AFM 2021 2024

|l0 2 e|I 1Q 2 e t FM ME

Aangepast na gesprek RN AFM op 23juni 2020

1 Beslispunt

In dit memo wordt een voorstel gedaan ten aanzien van het toezicht door de AFM op de

accountancysector en de implicate daarvan voor het kosten kader van de AFM U wordt verzocht

akkoord te gaan met

1 de voorgestelde overname van het toezicht op het niet oob segment door de AFM per 1

januari 2022 met 2021 ais jaar van voorbereidingen de overgangsperiode voor de

overdracht van dossiers wordt in nader overieg met NBA en SRA bepaaid

2 de keuze voor het gereduceerde kostenscenario [ bulten verzoek

bulten verzoek

Samengevat zijn deze voorstellen ais voIgt

Period Ingroeipercentage bij
einde periode

Fase Fte €

e

Start toezichtactiviteiten

overheveling in de loop van 2021

€l 5mln2021 30 10

Niet oob toezicht wordt geheel
door AFM verricht

€2 6mln2022 50 17

Niet oob toezicht wordt geheel
door AFM verricht

€4 lmln2023 80 27

Niet oob toezicht wordt geheel
door AFM verricht

€5 lmln2024 100 34

De directe aanleiding voor deze beleidskeuzen ligt in de brief over het kostenkader van de AFM

2021 2024 die FEZ voor de zomer aan de Tweede Kamer wil sturen In die brief moet ook worden

ingegaan op de financiele gevolgen van de uitbreiding van het AFM toezicht op de

accountancysector De Wbft 2019 schrijft voor dat beide Kamers tijdig worden geinformeerd over

de vaststelling van een nieuw kostenkader

NB Deze gevolgen hangen nauw samen met de nog te maken beleidskeuzes op het terrein van

het toezicht op de accountancysector die op hun beurt weer samenhangen met de toezegging van

de minister aan de Tweede Kamer om tot het AO Accountancy geen onomkeerbare stappen te

zetten

2 Vertaaislag beslispunt in passage brief over kostenkader AFM 2021 2024

Het hierboven beschreven beslispunt kan in op deze wijze in de brief aan de Tweede Kamer

worden opgenomen

Toeiichting kostenkader AFM

11 1
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W^|10 26|| SRAH 10 2 e I@sra nl1 10 2 e | FM ME |f
10 2 e |l^ 2 ^10 2 e| FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e^

^onglaan nil

l0 2 e I@minfin nl1
io 2 e ]@blmbastion nl1 | i0 2 e

To

Cc

110 2 ellf 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Re input SRA kosten doorlopend toezicht

MAIL RECEIVED Thur 6 25 2020 2 15 21 PM

10 2 e SRA

Thur 6 25 2020 2 15 15 PM

Normal

Allen

Zojuist gesproken met

vraag inderdaad plat heeft geslagen maar hij probeert tot concrete antwoorden te komen Ik heb een ieder geval toegelicht hoe
ons systeem werkt qua inventarisatie gesprekken toetsingen En dat antwoorden niet zo simpel te geven zijn Daarbij heb ik

aangegeven dat wij in 2018 bij zijn collega’s een kennissessie hebben gedaan ik heb wat basis zaken uitgelegd zodat hij in

ieder geval weet wat wij als vereniging extra doen Hij gaat contact met zijn collegas zoeken of zij daar hem verder over

kunnen bijpraten Heb ook het aanbod gedaan voor een kennissessie met

hoog over beeld hebben van hoe het nu er uitziet en hoeveel tijd en geld erin zit Ik ben algemeen gebleven en heb de

complexiteit benadrukt hij gaf aan dat hij erkent dat die er is

Ik heb geprobeerd hem de complexiteit van zijn vragen uit te leggen Hij beaamde dat hij de10 2 e

erbij Hij wil vooral een10 2 e

Groet 10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

Projectmanager Beleid Kwaliteit

SRA

Van |l0 2 e||l0 2 e I SRA

Verzonden Thursday June 25 2020 1 04 37 PM

Aan 10 2 e 10 2 6 I FM ME

■ 10 2 6 10 2 6 SRA

ceil ^■2[^10 2 6| FM ME

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

Beste rHoiz^

10 2 6 10 2 6 10 2 6

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

Voor wat betreft de vragen die gaan over de review wii ik je doorverwijzen naar mijn coliega pro 2 e||lo 2 e] projectmanager beieid en

kwaliteit en in die hoedanigheid volledig betrokken bij de reviewcommissie

Het snelste is als je haar belt] 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 voigende week

vriendeiijke groeten

10 2 6 10 2 6

Pers public affairs

Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klant odf

959884 00076



rirf wd

SRA
SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 e 11 M 31 | 10^
—

ll ]

E I 10 2 e l@sra nl

10 2 e 10 2 e | FM ME

Verzonden donderdag 25 jmii 2020 12 24

Aan | i0 2 e ||i0 2 6|| SRA
CC I 10 2 e | 2^1Q 2 e| FM ME I 10 2 e I | 10 2 e

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

Van

10 2 e

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 widen 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 0

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

Verzonden donderdag 25 juni 2020 12 07

Aan ifo^d 10 2 6 FM MEj
10 2 0 Li|0 2 ^

10 2 0 | FM ME

@ionglaan nl

@minFin nl

@minFin nl

10 2 6 10 2 6

10 2 0 10 2 0 10 2 0 @blmbastion nl 10 2 0CC

10 2 0

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

10 2 0

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

959884 00076



10 2 6 10 2 6

Pers public affairs

■

Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klantd

SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

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

SRA
rir±

ll«l
^

El 10 2 6 Itasra nl

^i[g^ | 10 2 6 FM MEVan

Verzonden donderdag 25 jimi 2020 11 41

Aan io 2 e || 10 2 6 | SRA @sra nl

|@blmbastion nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @jonglaan nl 10 2 6

10 2 e

jo 2 ^] 10 2 6 I FM ME

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

@minFm nlCC 10 2 6 10 2 6

Hi I 10 2 e L

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 ook 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 nit de

contributies

Ik hoor graag ofjullie dit met ons kunnen delen Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

10 2 6

1^^10 2 g I FM ME
_

Verzonden woensdag 24 juni 2020 20 24

FM ME

@niinfin nlVan 10 2 6 10 2 6

^l[ozk | 10 2 6 @minfm nl10 2 6 10 2 6Aan

CC

Onderwerp FW input SRA kosten doorlopend toezicht

10 2 6 10 2 6 10 2 6 j 0 2 6 iTM ME j io 2 e |@minfin nl

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Van 110 2 6 || I0 2 e | SRA 4 I0 2 e |®sra nl

959884^^ 00076



Datum woensdag 24 jun 2020 8 13 PM

10 2 e |l^10 2 e|] FM ME 10 2 e 1@minfin nlAan

Kopie I l0 2 e ||l0 2 e| 1 10 2 e |@ionalaan nl | I0 2 e ~| | 10 2 e ^@blmbastion nl

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

Hi I0 2 e

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 e 10 2 e

Pers public affairs

Dossier Coronavirus

Actuele informatie voor u en uw klant

SRA
—3^

SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK4048149B | www sra nl

T 030 I 10 2 e I I M 31 10 2 e El io 2 e l@sra nl

10 2 e [l[^10 2 e| FM ME

Verzonden woensdag 24 jmii 2020 17 58

Aan | SRA @sra nl

Onderwerp RE input SRA kosten doorlopend toezicht

10 2 0 @niinFin nlVan

Ha 110 2 01

Heel fijn dankjewel Nee hoor cc en is niet nodig Ik zal zorgen voor de verspreiding bij ons binnenshuis

Hartelijke groet

Van 10 2 0 || 10 2 0 | SRA | 10 2 6 |@ sra nl

Verzonden woensdag 24 juni 2020 17 5^
Aan ^i[^ 10 2 01 FM ME

Onderwerp input SRA kosten doorlopend toezicht

@niinFin nl10 2 0 10 2 0

Beste |io 2 6|

959884 00076



Om je even op de hoogte te houden van de stand van zaken ik heb een concept memo neergelegd bij enkele bestuursleden Zij gaan
vanavond nog reageren Ik hoop je onze dellnitieve input dus later vanavond nog te kunnen sturen Moet ik daarbij ook nog jouw collega’s
cc en

Hopelijktotsnel

vriendelljke greet

10 2 6 10 2 6

Pers public affairs

\

Dossier Coronavirus
o

Actuele informatie voor u en uw klant 5eff

SRA
~3 3^

SRA

Rijnzathe 14 | 3454 PV Utrecht

KvK40481496 | www sra nl

T 030 I 10 2 6 11 M 31 I 10 2 6 El 10 2 6 l@sra nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit berioht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het berioht 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

959884 00076



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6 ]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject Vanmiddag bellen over dubbele kosten

MAIL RECEIVED Thur 6 25 2020 2 35 06 PM

10 2 6 10 2 6

Thur 6 25 2020 2 35 02 PM

Normal

Ha|iQ 2 eL

Vanmorgen hadden we besproken dat| i0 2 e [enjij vanmiddag nog even zouden bellen om te spreken over het punt van de

dubbele kosten Aangezien[
probeerde jou zojuist al te bellen maar kreeg je niet aan de lijn

]vanmiddag helemaal vol blijkt te zitten kan je mij over dat onderwerp bellen Ik10 2 6

Gt 10 2 6

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

961590 00077



10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1

T@minfin nl] i0 2 e 10 2 6 |i0 2 e|[[
To

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

I 10 2 6 10 2 6 |@nba nl1 10 2 ^[i^r 10 2 6 |@nba nl1

From

1@NBA NL1 [i^Cc 10 2 e 10 2 e

10 2 d 10 2 e

Sent

Importance

Subject FW NBA Raad voor Toezicht kosten Wta

MAIL RECEIVED Thur 6 25 2020 4 00 32 PM

Thur 6 25 2020 4 00 28 PM

Normal

Beste 10 2 6

Bij afwezigheid van

vragen oproept Stel ze gerust Morgen zal lastig zijn voor ons om vragen te beantwoorden maar vanafmaandag kun je weer

bij terecht met vragen

beantwoord ik Je onderstaande e mail Ik kan mij voorstellen dat een en ander juist nog weer10 2 6

Met vriendelijke greet

1l0 2 e^ 10 2 6Mw mr

Secretaris Raad voor Toezicht NBA

Coordinator Toezicht

Koninklijke Nederlandse

B6ro6psorganisati6 van Accountants

Antonio Vivaldistraat 2

Postbus 7984

1008 AD Amstsdam

T 020 301 0419

MObI 10 2 6 I
EI 10 2 6 iSnbajJ

I www nba nl

Verzonden donderdag 25 juni 2020 12 20

Aan

CC [ 10 2 6

Onderwerp RE NBA Raad voor Toezicht kosten Wta

10 2 6 10 2 6 FM MEVan

10 2 61 fm ME 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
J J

Beste 10 2 e

Ik had nog enkele vragen ter verduidelijking van onderstaande informatie over toetsingen in het Wta domein door de NBA

Als ik het goed begrijp bestaan de kosten voor de toetsingen in het Wta domein iiit directe kosten van € I0 2 g in 2019 en

indirecte kosten van X van € i o 2 g van de overige kosten bestaande iiit de Raad het Bureau scholing Juridische kosten

en de toetsingsapplicatie

1 Klopt bovenstaande tekst Dit klopt deels Die € io 2 g betreffen additionele kosten dwz toetsing van de wettelijke
controledossiers Echter onze toetsing betreft ook het stelsel Daamaast kennen wij een cyclus van zes jaar Genoemde kosten

zien dus op l 6e deel van de totale populatie

2 Wijzen jullie een percentage van de indirecte lasten toe aan de toetsingen in het Wta domein Zo ja welke Zo nee kunnen

jullie hiervan een inschatting maken Wij splitsen de indirecte lasten niet naar Wta domein en NBA domein Daarbij komt dat

wij integrale toetsingen uitvoeren Kantoren met gemengde praktijken Wta en NBA domein krijgen dus een toetsing

3 Welke kosten berekenen jullie door aan de accountantsorganisaties voor de toetsingen Is dat alleen de € i0 2 g of ook een

deel van de indirecte kosten Wat wij in rekening brengen bij de accountantspraktijken ligt vast in de Verordening op de kosten

kwaliteitsbeoordelingen https www nba nl globalassets over de nba regelgeving beroepsorganisatie huidige
regelgeving raad VQor toezicht verQrdening Qp de kosten kwaliteitsbeQordelingen2 pdf en

957847 00078



https www nba nl globalassets over de nba regelgeving beroepsorgamsatie hmdige regelgevmg raad voor

toezicht berekening tarieven 2020 In die verordening staan ook onze kosten voor toetsers vermeld

Daamaast zouden we ook graag beter inzicht willen krijgen in hoe een kwaliteitstoetsing in het Wta domein emit ziet bij de

NBA Hierbij zijn we benieuwd

1 Welke contactmomenten zijn er tussen de NBA en de accountantsorganisatie in een toetsingscyclus Jaarlijks vragen wij
alle accountantspraktijken de monitoringsvragenlijst in te vullen Zonder risico indicatie blijft het contaet bij het invullen van

die vragenlijst envervolgens de toetsing

2 Hoeveel tijd wordt er door NBA toetsers besteed per accountantsorganisatie evt ook onderscheid tussen kleine

middelgrote en grote organisaties Voor de beoordeling van een wettelijke controledossier rekenen we een dag Zoals gezegd
beoordelen wij ook het stelsel en bovendien toetsen wij de beide domeinen WtaNBA in een integrale toetsing Dat maakt het

lastig te bepalen wat aan het Wta deel toe te rekenen valt Hoe veel tijd een integrale toetsing kost is afhankelijk van de

omvang van het kantoor Wij hanteren categorieen In de bovengenoemde verordening staan de categorieen gedefmieerd In

het algemeen rekenen we naast kantoorbezoek ook 2 uur per toetsing voor de teamleider aan voorbereiding en afwerking

3 Gaat de NBA altijd langs bij de accountantsorganisatie Ja

4 Indien NBA langsgaat kunnen jullie een indicatie geven hoe lang een bezoek gemiddeld evt onderscheid tussen kleine

middelgrote en grote organisaties Zie vraag 2

Ik weet dat het een korte deadline is maar lukt het om hier vandaag nog een reactie op te geven

Alvast bedankt en groet

10 2 e

^1^10 2 e I FM ME @minFin nlVan

Verzonden woensdag 24 juni 2020 16 43

Aan

10 2 e 10 2 0

@NBA NL10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

@nba nl 10 2 e 10 2 e @nba nl 10 2 © 0 2 ^
] 10 2 e I FM ME

Onderwerp RE NBA Raad voor Toezicht kosten Wta

10 2 0 j |@nba nl [to^
@minfm nl

10 2 0 10 2 0

10 2 0

Beste 10 2 01

Veel dank voor deze informatie die is heel behuipzaam Wij gaan hetz s m bekijken en komen misschien nog met wat aanvullende vragen hopelijkzien
jullie kans die dan te beantwoorden

Hartelijke groet

[I0 2 e|| lO Ze

10 2 0 10 2 0 10 2 0

0^1 10 2 010 2 0 10 2 0

10 2 ^ 110 2 010 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

Dubb0l iT 0t 0 mall van 24 JunI 2020 16 02

957847 00078



Dubbel met e mail van 24 juni 2020 16 02

10 2 e 10 2 e

957847 00078



I 1D 2 e

10 2 6

Dubbel met e mail van 24 juni 2020 16 02

957847 00078



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 6 25 2020 4 55 49 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE brief kostenkader

MAIL RECEIVED Thur 6 25 20204 55 50 PM

Concept besluit en passage kostenkader en accountancvtoezicht 25 iuni 2020 docx

Hoi |l0 2 e|

Ik kan mij goed vinden in de door jullie opgestelde tekst Is wel wat aan de lange kant maar ik zie weinig ruimte om deze in te korten

zonder hele onderdelen te schrappenj Zie bijgaand nog een paar tracks en vragen opmerkingen

bulten verzoek

Groet

|l0 2 e|

10 2 e [l^^10 2 e| PM ME

Verzonden donderdag 25 juni 2020 13 22

Aan ]0 24 io 2| 10 2 ej HDFEZ EO

CC I 10 2 6 [i|o 24 | 10 2 6

Onderwerp RE brief kostenkader

Van

FM ME

Ha |10 2 e|

Zie hier een voorzet voorstel voor de passage in de brief die ik overigens nog niet binnen FM heb afgestemd Wat vind je er zo

van

bulten verzoek

Zou je mij daarover nog even \willen bellen

GroeE

10 2 e

HDFEZ EO jio 2 e|@minfin iil

Verzonden woensdag 17 juni 2020 15 10

3^ 10 2 g I FMME

10 2 10 2 eVan

10 2 e 10 2 e @minFin nlAan

Onderwerp RE brief kostenkader

Zie bijgaand de concept notities en brieven Vooral in de Kamerbrief en notitie zal wrat moeten worden opgenomen

Groet

|l0 2 e|

^l]^10 2 e I FM ME
_

Verzonden woensdag 17 juni 2020 13 32

10 2 io 2 e HDFEZ EO i0 2 6@ijijnfin nl

@minfm nlVan 10 2 e 10 2 e

Aan

Onderwerp brief kostenkader

I I _ I 4 n O I

95984r 00079



Heb jij voormij nog even jouw laatste versie van de brief over het kostenkader Dan kunnen wij eens aan wat proza beginnen

Groet

|10 2 e|

I 10 2 6 ]|[ioX^| 10 2 e10 2 e

Minist^ie van Financien

Direclie Finand^e Markten

Afdeling Marktgedrag eti Effectenverkeer

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

T 070 1 10 2 6

M06 I 10 2 e I

e| 10 2 9 ligiminfm nl
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] FM ME H 10 2 6 I@minfin nl1 1 |1p]€^ 10 2 e | FM ME^^ 10 2 e |@minfin nl1

n@fiiinfin nl]

10 2 e^0 2 ^JTo 10 2 6

10 2 e 10 2 ^ 1 10 2 e | FM ME |]
10 2 6 |l^ 2 ^10 2 e| FM ME

Fri 6 26 2020 9 03 31 AM

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Passage kostenkader

MAIL RECEIVED Fri 6 26 2020 9 03 32 AM

Normal

3 3

I 10 2 6 I

Dank

@FEZ heeft op de vormgeving meegekeken Ik heb het uitvoerig met|1Q 2 e] besproken In de passage staat nu een harde toezegging
dat het kostenkader wordt aangepast Zal Ik de mogelijke verhogen en verlagingen anders uitdrukkelijk in de tabel hierondertot

uitdrukking brengen Dat geeft de AFM misschien nog meer comfort

Kostenkader AFM 2021 2024 in miljoenen
2020 2021 2022 2023 2024

11 1

@AQI’s geen bewuste keiize wilde alleen voorbeelden van evt verhogingen of verlagingen zodat we niet alles nu uitputtend
hoeven te dicht te timmeren terwijl de AFM wel het cmfort heeft dat meer toezicht meer middelen voor de AFM betekent

Groet

10 2 6

] FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden vrijdag26 juni 2020 08 57

Aan 10 2 6 10 2[^m 2 6| fm ME 10 2 6 10 2 6 | FM ME

CC | IQ 2 9 | ipl2yia^ FM ME

Onderwerpi Passage kostenkader

Ha|iQ 2 e|

Hierbij mijn suggesties bij de passage voor in de kostenkaderbrief

Ik heb twee meer algemene opmerkingen

Volgens mij hadden we AFM toegezegd om te kijken of er een mogelijkheid was waarbij het
‘

onder voorbehoud’ in het

kostenkader wordt opgenomen bijv als concrete reservering zodat als het doorgaat het kostenkader niet hoeft te worden

aangepast Misschien kunnen 1Q ^ ^ en

sturen weten we op voorhand al dat ze er niet meer akkoord zullen gaan Ik vind het alleen lastig inschatten hoe wij als FIN

960822

aangeven of en op welke wijze we dat vorm kunnen geven Als we deze tekst10 2 6

00080



staan tegenover zo’n vorm en in hoeverre we dan echt de handen nog vrij hebben Daarom echt van belang dat IBI en FEZ

daar goed op meekijken
n de brief zijn nu n oob toezicht intensivering en vlieguren genoemd De kleinere dingen zoals de AQI’s niet IS dat een

bewuste keuze Gaan we ervan iiit dat ze dat wel oplossen as dat er later nog bij komt Die hadden we nu nog niet

meegenomen toch

Groet 10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com~

960822 00080



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1 10 2 e |1p]ej 10 2 e FM ME fl 10 2 e |@minfin nl1
I0 2 e | 2 |io 2 e| FM ME H io 2 e |@minfin nl1
10 2 e^0 24 I I 10 2 6 1h^ FM ME

Fri 6 26 2020 9 04 13 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE aanvullende vragen kostenkader en accountancytoezicht
MAIL RECEIVED Fri 6 26 2020 9 04 14 AM

AFM had toegezegd inzicht te bieden in de moeite keiizes die ze hadden gemaakt in het gereduceerde scenario En wat ze er

dus al af hadden gehaald tov het volledig scenario Dat mis ik nog in onderstaande antwoorden Heb je daar nog iets over

gehoord

Groet 10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

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

Datum donderdag 25 jnn 2020 9 56 AM

Aan

Onderwerp FW aanvullende vragen kostenkader en accountancytoezicht

10 2 6^0 2 4 10 2 6 | g^M ME | 10 2 6 |f3minfm nl

En ter info de laatste antwoorden van de AFM zie hieronder

10 2 6Van 10 2 6

Verzonden woensdag 24 jmii 2020 17 58

Aan 10 2 6 10 2 6 I FMtME

CC 10 2 6 Li|Q 2 ^ ] 10 2 6 ] FM ME

I 10 2 e L|l0 2 e| | 10 2 6 IHBEDR O P ]o 2 t^ 10 2| io z^] HDFEZ EO I 10 2 6

Onderwerp RE aanvullende vragen kostenkader en accountancytoezicht

10 2 6

Ha 110 2 6 1

Lijkt inderdaad het meest realistisch nu Spreken elkaar moigenochtend

Groet

10 2 6

10 2 6 1|0 2 ^ ] 10 2 6 I FM ME [
Sent woensdag juni 24 2020 17 57

10 2 6 @minfin nI1From

10 2 6 10 2 6 @afm nlTo 10 2 6

10 2 6 [ \0 2 ^ 10 2 6 f FMyME i io 2 e |@minfin nl io 2 e | |io 2 e[ j 10 2 6 | BEDR O P

io 2| io 2 6 I HDFEZ EQ ^i^@minfin nl | 10 2 6 | | io 2 e |

Subject RE aanvullende vragen kostenkader en accountancytoezicht

Cc

@minrin nl @afm nl10 2 6 10 2 6

Dank I 10 2^] we gaan het bekijken Het lukt echter niet meer om jullie een aangepast stuk te sturen dus ik zou willen voorstellen om het gesprek voort

tezetten op basis van hetvorige stuk uiteraard indachtig wat we daarover hebben besproken afgelopen woensdag OK

@afm nlVan 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden woensdag 24 juni 2020 17 53

Aan 10 2 6 i[o^ 10 2 61 FMTME

10 2 6 I i|o 2 t | 10 2 6 I FM ME

10 2 6 @minFin nl

@minfm nl 10 2 6 | 110 2 61 ] io 2 e | BEDR Q P

io 2| 10 2 6 [ HDFEZ EO ji^@minfm nl

e vragen kostenkader en accountancytoezicht

CC 10 2 6

@miiifm nl @afin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE aanvullenc

957898 00081



Beste 10 2 e

Dank voor je bericht Hieronder vindje onze antwoorden Hopelijk is dit de nadere toelichting waar jullie naarzoeken

Schroom niet om contact op te nemen als jullie nog verdere vragen hebben ik ben goed bereikbaar

Groet

10 2 e

AanvuUende vragen bij vraag 1

Is dit proportioneel tot de draagkracht van de sector en bet aantal grootte van deze vergunninghouders S Wij menen

van wel De huidige systematiek is gebaseerd op de omzet van accountantsorganisaties daar zit het proportionaliteitselement
feitelijk al inverweven Intotaal slaat van de kostenbij de grotere OOB accountantsorganisaties neer De stijging van
kosten voor kleine re accountantsorganisaties valt dus mee terwijl juist die ook een kostenverlaging zouden moeten gaan zien

wat betreft kostenreducties bij NBA en SRA omdat zij geen toetsingen onder het convenant meer verrichten Wta gedeelte
Voor grotere accountantsorganisatie is bovendien het voordeel dat er een gelijker speelveld ontstaat doordat problemen aan de

onderkant van de markt worden aangepakt

Kuppen jullie aangeven voor welke activiteiten van de AFM op dit moment kosten worden gemaakt voor het toezicht

op niet OOB kantoren Si Momenteel verricht de AFM al de een aardige reeks activiteiten in het nOOB segment Op grond
van de convenanten vindt reguliere afstemming sturing met NBA en SRA plaats en bij de overdracht van ‘rode’

accountantsorganisaties verrichten wij onderzoek Dit laatste kan resulteren in handhavingsactiviteiten zoals het voeren van

tuchtprocedures zie hier een voorbeeld Voorts doen wij vergunningverlening signalen en incidentenonderzoeken en doen

wij jaarlijkse de Monitor uitvraag Tot slot verrichten wij thematische onderzoeken en data analyses zie bijvoorbeeld deze

handvatten beheersing integriteitsrisico’s en deze trendanalyse

Wat betekent dit voor de draagbaarheid van de hefftngen Welke problemen voorzien jullie hierin en wat wordt

gedaan om de befftngen zoveel mogelijk naar draagkracht te verdelen S Zoals hierboven gezegd verwachten we voor de

draagbaarheid geen lastige issues Kleine accountantsorganisaties komen er relatief goed van af grote accountantsoiganisaties
hebben de draagkracht om de hogere kosten te kunnen betalen Wanneer de uitkomsten minder gewenst zouden zijn wat wij
niet verwachten zou de heffmgssystematiek eventueel aangepast kunnen worden

Neemt de populatie van kantoren specifiek niet OOB kantoren toe met de overheveling van het toezicht naar de

AFM Als dat het geval is dan heeft dat een dempend effect op de stiiging van de heffingen S Wij verwachten niet dat

de populatie zal toenemen alle accountantsorganisaties staan formeel al onder ons toezicht Met een vliegurencriterium zou de

huidige populatie wel kunnen afnemen hoeveel hangt afvan de criteria die daarvoor worden aangehouden

AanvuUende vragen bij vraag 3

Worden er nog meer kosten verwacht voor een coachende rol Wat is de invulling van die roL en is hier behoefte aan

vanuit de sector Zou die behoefte bliiven bestaan met het oog op eventuele verdere kosten S Dit is een intentie die de

NBA geuit heeft naar aanleiding van de Kabinetsreactie Zij meent dat zij daarmee beter haar rol als beroepsorganisatie pakt
De NBA heeft zich voor zover wij weten nog niet uitgelaten over de wijze waarop zij dit vorm wil geven of dit voor

accountantsorganisaties verplicht wordt etc Wat ons betreft ligt een stijging van kosten niet voor de hand omdat hun

toezichtactiviteiten op grond van de Wta verdwijnen Coaching is wezenlijk anders dan toetsen dus een daling zou naar onze

mening logisch zijn De eventuele kosten vallen buiten het Wta domein

Dat is duidelijk niaar kunnen jullie ook aangeven wat dat voor individuele kleinere accountantsorganisaties zelf

betekent M a w wat gaan deze kantoren merken van het AFM toezicht in termen van toezichtbezoeken door de AFM

beoordelen van dossiers etc S Het grootste verschil is dat accountantsoiganisaties ten aanzien van het toezicht nu direct met

de AFM te maken krijgen dat toezicht is intenser diepgaander dan toetsingen door de NBA SRA De AFM zou

]een eigen toezichtonderzoek bij de niet OOB accountantsorganisaties verrichten Dat kan mogelijk
meer vaker zijn wanneer zij ook betrokken kunnen worden bij thema onderzoeken Daamaast zou een fors percentage
50 naar verwachtingen met toezichtbevindingen en eventuele follow up activiteiten van de AFM In emstige gevalien kan

10 2 e

10 2 e
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dit leiden tot handhaving

AanvuUende vraag bij vraag 4

Is deze vorin van toezicht relatief hoog of laag vergeleken met andere vormen van toezicbt los van de invulling en

wettelijke regels Het toezicht op accoimtantsorganisaties is al jarenlang een van de prioriteiten c q speerpunten van de

APM Dit is de afgelopen jaren in de publieke AFM Agenda verwoord zie hier ter illustratie de Agenda 2020 Er zijn ook

aanhoudende emstige problemen met de kwaliteit van de wettelijke controles die deze verhoogde aandacht nodig maken In

die zin is het toezicht ‘hoger’ dan bij andere gebieden maar dat kunnen wij alleen vanuit dat perspectief zeggen Wat ook

relevant is hierbij is dat het toezicht op accoimtantsorganisaties vanuit politick en de maatschappij als e^ van de belangrijkste
toezichtterreinen van de AFM wordt gezien In ieder geval is dit toezicht een stuk zichtbaarder dan het toezicht op andere

terreinen

AanvuUende vraag bij vraag 5

Kunnen jullie een beschrijving geven van de nadere synergievoordelen die al in de scenario’s ziin verdisconteerd S

We hoeven in tegenstelling tot bij de start van ons toezicht in 2006 en de jaren ema geen nieuwe processen procedures te

ontwikkelen voor de toezichtondersteuning en ervaringen op te doen De ervaringen die we de afgelopen jaren in het OOB

segment hebben opgedaan kunnen we nu ook meenemen bij het nOOB segment Processen en procedures bestaan al en daar

is dus een efficientieslag mee te halen Zo hebben we bijvoorbeeld vergunningverlenings en handhavingsprocedures waar we

ook al jaren ervaring mee hebben Ook kunnen we meeliften op support en management dat al bestaat en schaalvoordelen

benutten bij bijvoorbeeld
zoals gepresenteerd

Deze overwegingen zijn al meegenomen in de scenario’sBuiten verzoek

j0 2 ^ ]l0 2 e| FMME [
Sent woensdag juni 24 2020 13 00

10 2 e |

@minfin nl1From 10 2 e 10 2 6

@afm nlTo 10 2 6 10 2 6

i[a^ ^ 10 2 610 2 6 10 2 6 @afm nl

nfSminfm nl o 2 4 io 2| io 2 e | HDFEZ EO jio 2 e|@minfin nl

10 2 6 10 2 6 @minfin nlCc FMME i10 2 6

10 2 6 1^ 110 2 6 [ ^ io 2 r^j~ BEDR 0 P

Subject aanvullende vragen kostenkader en accountancytoezicht

10 2 6

Ha|l0 2 6|

Zie hier een aanvulling op de vragen die wij jullie al eerderstelden Lukt het jullie hier op korte termijn een antwoord op te formuleren Alvast bedankt

Hartelijke groet

Beantwoording van jullie vragen

I Q Hoeveel gaan de verschillende kantoren nieer betalen aan AFM dan in de huidige situatie

A Accountantsoiganisaties betalen een heffing op basis van de omzet uit wettelijke controles bij enerzijds organisaties van

openbaar belang en anderzijds niet oob’s Daarmee wordt de heffing niet bepaald door het type vergunning dat een

accountantsorganisatie heeft maar de omzet die zij behalen uit het verrichten van wettelijke controles bij die twee typen
controleclienten De in rekening gebrachte heffing is een redelijke constante De heffing per accountantsorganisaties zullen

stijgen door de toename in de kosten Over 2019 is EUR 11 9 min gefactureerd aan de kantoren Een toename van EUR 5 min

in 2024 betekent derhalve een stijging van ca 40 voor alle kantoren en voor 2021 een stijging van ca 12 5 In de huidige
bekostigingssystematiek worden de kosten voor ca 75 o betaald door de OOB vergunninghouders de heffing in 2019 varieert

van EUR 0 3 min tot ruim EUR 2 1 min voor OOB kantoren Bij een ongewijzigde systematiek zullen de extra kosten ook voor

ca 75 door hen worden opgebracht @AFM is dit proportioneel tot de draagkracht van de sector en het aantakgrootte

van deze vergunningbouders Voor niet OOB kantoren varieert de heffing in 2019 van EUR 5k 10k voor de kleine re

kantoren tot EUR 100k voor de grote kantoren @AFM Kunnen jullie aangeven voor welke activiteiten van de AFM op

dit moment kosten worden gemaakt voor het toezicht op niet OOB kantoren Wat betekent dit voor de draagbaarheid

van de heffingen Welke problemen voorzien jullie hierin en wat wordt gedaan om de heffingen zoveel mogelijk naar

draagkracht te verdelen Neemt de populatie van kantoren fspecifiek niet OOB kantoren toe met de overheveling van

het toezicht naar de AFM Als dat het geval is dan heeft dat een dempend effect op de stijging van de heffingen

957898 00081



2 Q Hoeveel geven SRA en NBA nu uit aan kwaliteitstoetsingen Betalen kantoren deze partijen hier specifiek voor

A Wij hebben dit eerder bij SRA en NBA gevraagd en hebben daarop geen antwoord gekregen Wij beschikken daarom niet

over de gewenste betrouwbare cijfers Het lijkt ons goed als jullie hierover navraag doen bij de NBA en SRA

3 Q Hoe verhoudt dit zich tot elkaar Wat krijgen kantoren voor de extra kosten terug oftewel wat nierken deze

bedrijven van de overheveling van het niet oob toezicht naar de AFM

A Vanwege het ontbreken van de cijfers kunnen wij hier geen antwoord op geven In algemene termen kunnen we wel

meegeven dat niet OOB accoiintantsoiganisaties geen extra kosten maken en dit daarom ook niet terug kunnen krijgen
Immers er zijn nog geen heffmgen voor 2021 en 2022 gedaan Onze verwachting is dat de NBA en SRA toetsingskosten die

NBA en SRA maken voor hun toetsingen buiten het wettelijke controledomein blijven maken en dat hun heffingen waar het

toetsing van controles van jaarrekeningen betreft zullen verdwijnen
De NBA heeft ook aangegeven een meer coachende rol te willen pakken onduidelijk is hoeveel en wie dat betaalt @AFM

Worden er nog nieer kosten verwacht voor een coachende rol Wat is de invulling van die roL en is hier beboefte aan

vanuit de sector Zou die behoefte blijven bestaan met het oog op eventuele verdere kosten

Per saldo krijgt de maatschappij voor de extra kosten toezicht door de AFM Dit was de wens van de CTA MCA die in de

kabinetsreactie is overgenomen Zoals hier boven gezegd vallen deze kosten vooral bij de grotere OOB

accountantsorganisaties Wat deze bedrijven hiervoor terug krijgen is beter toezicht en daarmee een beter functionerende

markt een meer level playing field en uiteindelijk een betere reputatie van de sector door het strenger aanpakken van
kwalitatief zeer slecht functionerende accountantsoiganisaties @AFM dat is duidelijk niaar kunnen jullie ook aangeven

wat dat voor individuele kleinere accountantsorganisaties zelf betekent M a w wat gaan deze kantoren nierken van

het AFM toezicht in termen van toezichtbezoeken door de AFM beoordelen van dossiers etc

4 Q Wordt er met NBA en SRA ook gesproken over eventuele ‘dubbele kosten’ als AFM toezicht over heeft genomen

A Wij zien geen dubbele kosten aangezien de AFM enerzijds en NBA SRA anderzijds na overheveling van het toezicht op

andere zaken toezicht houden c q toetsingen verrichten Voor zover wordt beargumenteerd dat naar hetzelfde wordt gekeken
de AFM verricht wettelijk voorgeschreven toezicht in welk geval de NBA en SRA de scope van hun toetsingen onder de loep
dienen te nemen en daarop aan te passen

5 Q Hoe verhoudt de hoogte van de kosten voor het accountancytoezicht zich tot de kosten voor andere vormen van

toezicht Hoe kunnen verschillen worden verklaard

A Deze vraag is in onze ogen niet op een zinnige manier te beantwoorden daar de kosten voor de verschillende

toezichtgebieden afhankelijk zijn van de verschillen in wettelijke regels de marktsituatie de vormen van marktfalen die

geadresseerd worden en daarmee de verschillende invulling van het toezicht Het toezicht van de AFM op de diverse sectoren

is verschillend ingericht en daarmee ook de kosten van het toezicht In de basis worden alle toezicht kosten gealloceerd naar

de toezichtcategorieen conform de bekostigingssystematiek Door het vaststellen van de procentuele aandelen over de

categorieen worden de heffingen berekend Dit gebeurt in nauw overleg met Minfin @AFM Is deze vorm van toezicht

relatief hoog of laag vergeleken met andere vormen van toezicht los van de invulling en wettelijke regels

6 Q Kan aanvullende synergic worden behaald ten aanzien van de toezichtondersteunende werkzaamheden

A In de beschreven scenario’s is al rekening gehouden met verwachte syneigievoordelen Er is daarom geen aanvullend

synergievoordeel meer te behalen @AFM kunnen jullie een beschrijving geven van de nadere synergievoordelen die al

in de scenario’s zijn verdisconteerd

7 Q Welke kosten worden gemaakt t a v de geschiktheidstoets voor accountantsorganisaties en hoe verhoudt dat zich

tot andere geschiktheidstoetsingen

A Op onze website is de volgende tekst opgenomen over waarom de kosten van een geschiktheidstoets bij het toezicht op

accountantsorganisaties hoger is dan bij andere categorieen onder toezicht staande instellingen

Waarom zijn de tarieven voor accountantsorganisaties hoger dan die voor banken en verzekeraars

De bestuurders en commissarissen van alle banken en verzekeraars in Nederlandworden getoetst door De Nederlandsche

957898 00081



Bank DNB in samenwerking met de AFM De heffing voor deze toetsingen is echter niet altpd kostendekkend De resterende

kosten warden via het doorlopende toezicht verrekend By accountantsorganisaties toetst de AFM alleen bestuurders en

interne toezichthouders van de accountantsorganisaties met een vergunning voor de uitvoering van wettelyke controles van

organisaties van openbaar belong OOB ’s Bestuurders en interne toezichthouders van de overige accountantsorganisaties
warden niet op geschiktheidgetoetst Het gpootste deel van de kosten van de geschiktheidstoetsingen warden daarom

gedragen door de OOB accountantsorganisaties

[I0 2 e|| 10 ^

I 10 2 e 10 2 e
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FM ME || 10 2 6 I@minfin nl110 2 e^0 2 fl 10 2 6 |
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Fri 6 26 2020 9 06 27 AM

Normal

To

l@minfin nl] io 2 e |iple^ io 2 e |] FM ME H io 2e |@minfin nl1Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject FW Gevraagde informatie over 1 Verschillen tussen scenario s en 2 Verduidelijking activiteiten nOOB toezicht 2021

MAIL RECEIVED Fri 6 26 2020 9 06 28 AM

5 5

Deze kwamen gisteravond binnen

Van 10 2 6 10 2 6

Verzonden donderdag 25 jimi 2020 18 30

Aan ^ 10 2 e I FMAiE

10 2 6 ljo 2 ^ 10 2 6 | FM MECC

10 2 6

Onderwerp Gevraagde informatie over 1 Verschillen tussen scenario s en 2 Verduidelijking activiteiten nOOB toezicht

2021

Ha|iO 2 eL

Naar aanleiding van het goede overleg deze ochtend stuur ikjehier de gevraagde informatie over 1 Nadere toelichting over

de verschillen tussen de twee scenario’s voor wat betreft intensivering van het OOB toezicht en de overheveling van het niet

OOB toezicht en 2 Verduidelijking over de activiteiten die van de AFM in het kader van het niet OOB toezicht in 2021

kunnen worden verwacht in welk jaar sprake is of kan zijn van extra kosten

Ik hoop dat deze informatie jullie vragen voldoende beantwoord Mochten hier nog vervolgvragen over bestaan dan vemeem

ik het graag

Prettige avond

Met vriendelijke groet

10 2 6

a^To 2 e| nO 2 e I

iOZeP idiZe

Strategie Beleid Internationale Zaken

Telefoon 020 jp 2 H0 2 4
Fax 020 1 10 2 6 |
E mail I 10 2 6 IfS afin nl

Ao toriteit Finan ciae 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 onafhankelijke gedragstoezichthouder diagen wij bij aan duuizaam fmancieel welzijn in Nederland

1 Nadere toelichting over de verschillen tussen twee scenario’s

In de begin juni verstrekte presentatie zie bijlage werden twee scenario’s gepresenteerd I Volledige implementatie 2

Gereduceerd scenario Hiema geven wij nadere toelichting over de afslagen die zijn gemaakt tussen deze twee scenario’s

waaruit blijkt wat kan in het scenario van volledige implementatie wel wat in het gereduceerde scenario niet gedaan kan

worden Met andere woorden wat zijn de verschillen tussen de twee scenario’s voor wat betrefi

jiten verzoj^ de overheveling van het niet OOB toezicht

957851

Buiten verzoek

00082



buiten verzoek

Overheveling niet OOB toezicht

In het scenario van volledige implementatie is bij overheveling van het niet OOB toezicht uitgegaan van

V Wettelijke onderzoekfrequentie De AFM betrekt elke niet OOB accountantsorganisatie conform het wettelijke vereiste ten

minste eens in de zes jaar in een onderzoek EN

V Organisatie specifieke onderzoekaanpak De onderzoeken worden ingericht op de kenmerken van de te onderzoeken niet

OOB accomitantsorganisatie op vergelijkbare wijze als in het huidige toezicht op de OOB accountantsorganisaties

V Opvolging alle tekortkomingen De AFM gaat effectief beinvloeden waaronder stimiileren en uiteindelijk ook handhavend

optreden tegen de emstige tekortkomingen die worden geconstateerd

In het gereduceerde scenario is uitgegaan van

V Wettelijke onderzoekfrequentie De AFM blijft dezelfde frequentie van onderzoek eens in de zes jaar hanteren EN

V Gestandaardiseerde onderzoekaanpak Voor de te onderzoeken wordt een gestandaardiseerde aanpak gehanteerd die minder

rekening kan houden met de omstandigheden en daarom mogelijk minder effectief zal zijn We zullen meer op segmentatie
gaan inzetten en meer thematisch gaan toezichthouden om toch tot genoeg datapunten inzicht te komen mede omdat de niet

OOB accountantsoiganisaties een diverse groep zijn EN

V Beperkte opvolging tekortkomingen De AFM zal nadrukkelijker en vaker keuzes moeten maken over wanneer en op welke

emstige tekortkomingen handhavend wordt opgetreden

2 Verduidelijking activiteiten niet OOB toezicht in 2021

De AFM zal bij de overheveling van het niet OOB toezicht naar de AFM aanloopkosten moeten maken voordat

daadwerkelijk met onderzoeken gestart kan worden Om te voorkomen dat er sprake gaat zijn van een toezichtvacuiim doordat

de AFM pas kosten in rekening kan brengen nadat de overheveling van het toezicht op de niet OOB accountantsorganisaties
formed een feit is is het onvermij delijk dat er gedurende een korte periode voorafgaand aan de overheveling sprake is van

957851 00082



extra kosten Daarbij dienenniet OOB accountantsorganisaties enerzijds dehuidige toetsings heffingen vanNBA SRA te

voldoen indien zij in 2021 worden getoetst en zullen alle accountants organisaties een hogere heffing van de AFM ontvangen

Daarbij kan worden opgemerkt dat het wegvalien van de rekening voor toetsingen door de NBA SRA relatief gezien voor de

grootste reductie bij de kleinste niet OOB accountantsoiganisaties zorgt waardoor de impact van de toegenomen heffing van

de AFM opgevangen kan worden

De AFM ziet 2021 in het besproken tijdspad als aanloopjaar waarin mensen worden geworven en getraind als toezichthouder

wordt gestart met informatie verzamelen opbouwen van kennis door middel van een marktverkenning van de niet OOB

sector zal mogelijk de opvolging van signalen en incidenten bij niet OOB accountantsorganisaties worden geintensiveerd en

zal mogelijk worden meegelopen met de toetsingen van NBA en SRA laatste onder voorbehoud van afsteniming met NBA en

SRA Tevens worden de huidige toezichtactiviteiten die de AFM verricht op de sector doorgezet Met de marktverkenning

verkrijgt de AFM een beeld van de opbouw van de niet OOB sector wat zijn accountantsorganisaties met een laag of hoog
risicoprofiel welke bewegingen in dit segment zijn gaande Op basis van dit verkregen beeld kan de AFM vanaf de formele

overheveling van het toezicht op 1 januari 2022 gerichter haar toezichtmethodiek en interventies laten aansluiten op de

verschillende delen risicoprofielen in de sector

Vanwege het ingroeipad zal in 2021 dan 30 van de uiteindelijke toename in jaarlijkse kosten in de heffmgen worden
verrekend waarmee de extra kosten beperkt blijven Op basis van het besproken tijdspad zal de AFM vanaf 1 januari 2022 het

toezicht op de niet OOB accountantsorganisaties volledig op zich nemen Dit zou betekenen dat de NBA en SRA vanaf dat

moment geen heffing meer in rekening zouden moeten brengen voor toetsingen in het kader van het Wta toezicht

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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I 10 2 e |1p]i | 10 2 e | FM ME [l 10 2 e |@mintin nl1

Rg^FM MElH i0 2 e |@minfin
I I0 2 e |l^ 2 h^lH i1y^ FM ME

Fri 6 26 2020 12 02 15 PM

1Q 2 e 10 2 e | FM ME [[ ]@minfin nl]To 10 2 e

10 2 e|l0 2 4 10 2 e nl]
From

Sent

Importance
Subject FW Update afronding kostenkader 2021 2024 AFM

MAIL RECEIVED Fri 6 26 2020 12 02 16 PM

Normal

5 5 5

Ter info

Van ]o 24io 2|io 2 e[ HDFEZ EO

Verzonden vrijckg 26 juni 2020 11 49

10 2 e I FAEME

Onderwerp FW Update afronding kostenkader 2021 2024 AFM

Aan 10 2 0

Ter info

Groet

10 2 0

Van l|O 2 ^O 2 0 \ HDFEZ EO 4o^^mmfm nl

Datum vrijd^ 26 jun 2020 11 48 AM

Aan | 10 2 e ^0 2 e

10 2 0 ^0 2 6| BOAyAdvies 10 2 6 |@miiifm nl

BOA Advies | 10 2 e |f5 mmfin nl I 10 2 0 | ^0 2 Ao 2 j BOA Advies \ 10 2 e |@miiifm Dl [I0 2 4 |1O 2 0

10 2 0|l0 2 e[] HDFEZ EOJ^ 10 2 0 |@mmfm iil

YHDFEZ EO j 10 2 0 |@mmfm iil 110 2 0 [ |1O 2 0| IO 2 0 BEDR O P j 10 2 e 1@mLnfm nlKopie 10 2 0

Onderwerp RE Update a ondiag kostenkader 2021 2024 AFM

Dat zeker Voor reces kabinet uiterlijk 8 juli bij de minister moet echt wel lukken Naast dat wij daar naar streven is dat ook

een grote wens van de AFM Dus gedeelde belangen om er op korte termijn met elkaar uit te komen

Groet

10 2 0

Van 10 2 0 |0 2 e| IO 2 0 [] BOA Advies | 1O 2 0 1f5 mmfin nl

Datum vrijd^ 26 jun 2020 9 44 AM

b HDFEZ EO 4a^mmfm nl I 10 2 0 | 0 2 4o 2 e| BOA Advies 10 2 0 te mmfm ul [IO 2 4 |1O 2 0| \ IO 2 0 10 2 ^
1O 2 e|lO 2 0h HDFEZ^Ebyg 10 2 0 |@mLnfm nl

Aan l|O 2 ^O 2 0

BOA Advies l 10 2 e |@mmfin nL

HDFEZ E0 ] 10 2 0 |@minfm nl |l0 2 e| |l0 2 e| \ 10 2 e BEDR O P j 10 2 e 1@minfm nlKopie 10 2 0

Onderwerp RE Update a onding kostenkader 2021 2024 AFM

Oke dank voor de update En wat niet kan dat kan niet Je moet er natuurlijk wel uit zijn met elkaar Als 1 juli echt te ambitieus

wordt dan gaat de brief niet meer voor het reces vd TK maar dan streven jullie wel nog naar uitsturen voor het reces van het

kabinet toch Dus dan uiterlijk 8 juli naar de minister

iO 2|io 2 e[ HDFEZ EO |io 2 e|@minfin nlVan

Verzonden vrijdag 26 juni 2020 09 41

BOA Advies gtoinfin nl

|1Q 2 0[BOA Advies lO ^ g |@minfin nl

io 2 ^ io 2 e[BOA AdviesAan

10 2 0 [a^iofiTi r1 |l0 2 e[ 10 2 0 ] 10 2 0

io 2 e l®minfm nl

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

io 2 6| HDFEZ EO10 2 0

HDFEZ EO ^ e l@minfin nl 110 2 01 ] 10 2 0 BEDR O PCC 10 2 0

10 2 0 fc mintin nl

em RE Uodate afrondine kostenkader 2021 2024 AFM
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van FM gesproken Zij doen him best om op 1 jiili een akkoord te hebben met de AFM over CtaNetmetpO ^ e

zodat de stukken 1 jiili de lijn in kunnen maar dat is wel ambitieiis begreep ik

10 2 e

Er zijn nog een paar belangrijke stappen te zetten in de onderhandelingen en FM kan niet met zekerheid zeggen of deze dan al

helemaal afgerond zijn Ik houdjullie op de hoogte

Groet

10 2 e

Van 10 2 e ^0 2 e| 10 2 e [ BOA Advies 4 10 2 e |@mmfiii nl

Datum vrijd^ 26 jun 2020 8 58 AM

Aan l|0 2 ^0 ^10 2 eb HDFEZ EO 4o^^mmfm nl J 10 2 e d^0 2 6| BOA Advies 10 2 e fe minfm nl [l0 2 4 h0 2 e| 10 2 e |l0 2 e

BOA Advies j 10 2 e |@mmfin nL 10 2 e|l0 2 et HDFEZ EOJ^ 10 2 e |@minfm nl

HDFEZ EO 4 l@mmfm nl |l0 2 e[ |l0 2 e| | 10 2 6 [] BEDR O P 102 e 1fg mLufm nlKopie 10 2 6

Onderwerp RE Update a ondiag kostenkader 2021 2024 AFM

Ha |10 2 6|

De minister wil iiever niet dat er nog heei veei stukken op de laatste dag voor het reces aan de TK gestuurd worden Vandaar het

verzoek van 30 juni in de tas omdat het dan op 1 juli naar de TK kan Op 2 juli is de iaatste vergaderdag van de TK voor het reces

Denk je dat de tas van 1 juii wrei gaat iukken Dat zou dan wel heei fijn zijn als dat zou lukken

Groetl I0 2i^

Van ]o 2 ^io 2|io 2 e[ hdFEZ EO ji0 2 e|f5minfm nl

Verzonden donderdag 25 juni 2020 15 05

Aan

10 2 6 |@minfm nl io 2 e |io 2 e| io 2 e I BOA Advies

10 2 e |@minfm nl

io 2 e|io 2 e BOA Advies | iQ 2 6 jg minFin nl |io 2 6|J io 2 e io 2 e BOA Advies10 2 e 10 2 e

@minfin nl 10 2 6 [ HDFEZ EO10 2 6 10 2 6

HDFEZ EO 1 10 2 ^ |@minfin nl lO ^ a 10 2 6 | I0 2 e BEDR O PCC 10 2 6

@minfm nl10 2 6

Onderwerp Update afronding kostenkader 2021 2024 AFM

Hoi

De overleggen tussen FM en de AFM over impact Cta iopen voorspoedig FM heeft bijgaand voorstei gedaan aan de AFM en het iijkt
erop dat de AFM zich hier wel in kan vinden Toezicht niet OOB kantoren wordt opgenomen in het kostenkader 2021 2024 Omdat er

nog geen besluit is genomen over de mogelijke intensivering van het toezicht op OOB kantoren haalbaarheid en wenseiijkheid wii

FM dit nog niet in het kostenkader opnemen

In de Kamerbrief zai dit worden toegelicht FM is nu bezig met hetopstellen van passages [ buiten verzo6k

buiten verzo6k

buiten verzoek 11 1

10J2 e 11 1

Doordat de overieggen spoedig verlopen is de planning 00k ingekort zie hieronder Het overleg tussen 110 2 e| en |10 2 e| zal nu rond 30

juni plaatsvinden i p v 7 juli @ BOA Ik las dat stukken die nog voor het zomerreces aan de hCamer verzonden moeten worden

uiterlijk in de tas van dinsdag 30 juni aan de bewindspersonen moeten worden aangeboden Op deze regei is echter wel uitzondering
mogelijk Geldt nog steeds dat wij de stukken lets na 30 juni mogen aanleveren bij de minister Uiterlijk 30 juni zal namelijk niet

lukken

Groet

|l0 2 e|

Datum periode
17 juni 23 juni

Actie besluitvorming
AFM en HN inventariseren benodigdheden t b v hierboven

beschreven voorstei
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Bespreking voorstel met |10 2 ^ en| 10 2^^
Afstemming voorstel in projectgroep AFM HN

FIN informeert NBA en SRAen verzoek om informatie kosten

22 juni
23 juni
24 juni

kwaliteitstoetsingen
Afstemming voorstel tussen |lQ 2 e^X^en I lQ 2 e |
Zienswijze Kwfartiermakers toekomst accountancysector

25 juni
25 juni 29 juni
Rondom 30 juni nog te plannen Besluit pl0 2 e | en |lQ 2 e^ 2 ^
Na gesprek 110 2 e | en |10 2 e| e HN spreekt met de NBA en de SRA over het kostenkader en de

ingangsdatum voor het toezicht
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1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e |i^ 2jsf| io 2 e | fm ME [1 i0 2 e |@minfin nl1 [ 10 2 e | f^^ 10 2 e | FM ME |[

10 2 ^ I0 2 e Ihfm IBDII I0 2 e |@minfin nl]
I 10 2 e 1 110^ I 10 2 e | BEDR O P

Fri 6 26 2020 12 07 46 PM

Normal

To

]@minfin nl]Cc 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Concept besluit en passage kostenkader en accountancytoezicht {26 juni 2020

MAIL RECEIVED Fri 6 26 2020 12 07 47 PM

Concept besluit en passage kostenkader en accountancytoezicht {26 iuni 2020 docx

Bijgevoegd opzet bekostiging lijkt in orde te zijn echter kreeg ik ook net te horen van 10 2 6 dat ze specifiek zal kijken naar of er een

indicatie per kantoor zal zijn met nadruk op indicatie

Denk je dat mogelijk is om hierover een regel over toe te voegen

j[^10 2 e I FM ME10 2 SVan

Verzonden vriidag 26 juni 2020 10 42

I BEDR O P

10 2 6 Li|0 2 10 2 6 | FM ME

FM ME ^

Qndcrwcrp RE Concept besluit en passage kostenlcader en accountancytoezicht 26 juni 2020

Aan 10 2 6 10 2 e { 10 2 6

CC

FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6 I

Dankjewel voorje snelle en grondige blik Zie hieronder mijn korte reactie op je suggesties

Groet

|10 2 6|

Van i0 2 e L I BEDR O P

Verzonden vrijtkg 26 juni 2020 10 19

I FM ME
10 2 6 |1|o 2 ^ 10 2T^ FM ME

10 2 6

10 2 6 {aiminfm nl

10 2 6 10 2 6 @j3iinFin nlAan

CC Sminfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM ME

^ |i^ ] 10 2 6 I FM ME1 i0 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Concept besluit en passage kostenkader en accountancytoezicht 26 juni 2020

{S minfin nl10 2 6

Ha |10 2 6|

Mooi stuk overigens heb ik het bijgevoegd met een paar correcties grammaticaal Ik zou nog de softe suggestie doen om een

passage toe te voegen mogelijk bij de NB op pagina 1 dat er ook nader zal worden ingaan op de uitlegbaarheid van dit toezicht in

relatie tot andere vormen van toezicht die de AFM uitoefent Ik verwacht dat dit wederom zal opkomen als gedachte bij|l0 2 6|en |10 2 ^
en gezien het tijdspad zouden we dat voor willen zMn Paar had ik lets duidelijker in moeten zijn maar bijgevoegd stuk is ons

voorstei in de richting van de AFM |l0 2 e| en 10 2 6|kriigen naast dit stuk nog reactie op de vragen die zij tijdens onze

iaatste caii stelden o a over de vergeiijking met andere vormen van toezicht

informatie te bundeien voor 110 2 ^ en|lo 2 6[

10 2 6 is nu druk bezig om die

De ingroeikosten blijven een lastige vraag maar het zou mooi zijn als de kosten in 2021 doorgeschoven kunnen worden naar 2022

door activering De kosten zouden dan in 2022 uitkomen op 4 1 miljoen en de kosten zijn dan in dejaren 2022 2023 en 2024 redelijk
stabiel We zouden dan vanaf 2022 de percentages kunnen aanpassen Ook als slechts een deel geactiveerd kan worden zou dat fijn
zijn De kosten die in 2021 zouden landen zijn dan beperkt en daarvoor hoeven dan de percentages niet aangepast te worden

Het is bij bovenstaande van belang dat de kosten ook in rekening gebracht kunnen worden 10 2 e | stelde ook al de vraag of de AFM

vanaf 2022 voldoende data heeft over de instellingen om de kosten aan de hand van de maatstaf toe te rekenen dit zou dan deze

optie makkelijker maken

Een andere optie is om de voorbereidingskosten op een separate manier door te berekenen maar naar ik beoriip is daarvoor een

buiten verzoekwettelijke bepaling nodig en die zal er niet voor 2022 zijn op zijn vroegst vanaf 2023

buiten verzoek

Zoals je ziet is het lastig maar zou het mogelijk moeten zijn om de ingroeikosten te spreiden ietwat gelijkend aan de

voorbereidingskosten voor nieuwe spelers die wie hier en daar zien Dit hangt dan wel af van de beschikbare data van de AFM Gezien

het realtime toezicht wat zij hanteren zou het in theorie mogelijk moeten zijn om de kosten te spreiden vanaf 2022 Deze Iaatste

959844 00084



punten lijken me heel relevant maar hiervoor moet Ik echt naar jullie kijken want dit is echt IBI terrein We moeten

gezamenlijk tot een voorstel komen waarmee we 10 2 e en kunnen laten instemmen Als jullie vinden dat dit

belangrijke punten zijn die nog voor een besluit met de AFM moeten worden besproken dan zou ik je echt willen vragen
om die uitdrukkelijk in mijn stuk op te nemen een concreet voorstel te doen en daarover contact op te nemen met de

AFM En dan ook graag de haalbaarheid i r t de bekostigingswetgeving opnemen Bel me anders nog even

Groet

I 10 2 e I

l[^l0 2 e I FM ME10 2 0 10 2 0 @mmFin nlVan

Verzonden vriidag 26 juni 2020 09 47

Aan 0 2 e[
CC

10 2 0 |@minfin nl

Onderwerp Concept besluit en passage kostenkader en accountancytoezicht 26 juni 2020

10 2 9 I BEDR O P

10 2 0 | EWME |
10 2 0

10 2 0 f5 minfin nl

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

JQ 2 4 10 2 0 FM ME @minfin nl10 2 0

Ha 10 2 0 I

Zou jij me kunnen laten weten of je akkoord bent met het voorstel in biigevoegd document Graag ook bet antwoord op de vraag die

ik je al eerder stelde Dan stuur ik het daarna door aan |1Q 2 e| en| 10 2 01

Lukt het jou uiterlijk 10 30 te reageren Met excuses voorde krappe deadline uiteraard

Alvast bedankt

Groet

|1O 2 0|
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Voorstel ten aanzien van het toezicht op de accountancysector t b v brief van de

minister over het kostenkader van de AFM 2021 2024

fio^ I 10 2 6 FM ME

T b v bespreking AFM en FIN op 30 juni 2020

1 Beslispunt

In dit memo wordt een voorstel gedaan ten aanzien van het toezicht door de AFM op de

accountancysector en de implicatie daarvan voor het kosten kader van de AFM U wordt verzocht

akkoord te gaan met

1 de voorgestelde overname van het toezicht op het niet oob segment door de AFM per 1

januari 2022 met 2021 als jaar van voorbereidingen de overgangsperiode voor de

overdracht van dossiers wordt in nader overleg met NBA en SRA bepaald

2 de keuze voor het gereduceerde kostenscenario buiten verzoek

bulten verzoek

Samengevat zijn deze voorstellen als voIgt

Pe riod Ingroeipercentage bij
einde periode

Fase Fte €

e

Start toezichtactiviteiten

overheveling In de loop van 2021

€l 5mln2021 30 10

NIet oob toezicht wordt geheel
door AFM verricht

€2 6mln2022 50 17

NIet oob toezicht wordt geheel

door AFM verricht

£4 lmln2023 80 27

Niet oob toezicht wordt geheel
door AFM verricht

€5 lmln2024 100 34

Het is niet mogelijk om voor 2021 de bekostigingswetgeving nog aan te passen waardoor de

noodzaak ontstaat om de kosten in 2021 te verdelen door middel van activering De kosten zouden

dan in 2022 uitkomen op 4 1 miljoen en de kosten zijn dan in de jaren 2022 2023 en 2024

redelijk stabiel en getuigen van bestuurlijke rust We zouden dan vervolgens in 2021 de wetgeving
kunnen aanpassen om vanaf 2022 de percentages te kunnen wijzigen Van belang bij deze

bekostiging is dat de AFM vanaf 2022 voldoende data heeft over de instellingen in kwestie om

kosten aan de hand van de maatstaf toe te rekenen Gezien het realtime toezicht wat zij hanteren

zou de AFM voldoende data voorhanden moeten hebben hiervoor Via deze weg is het mogelijk om
de ingroeikosten te spreiden ietwat gelijkend aan de voorbereidingskosten voor Brexit partijen
Eventuele onvoorziene gebeurtenissen zouden in overleg met Financien vanaf 2023 kunnen

worden gedemptdoor de introductie van de heffingsreserve

De directe aanleiding voor deze beleidskeuzen ligt in de brief over het kostenkader van de AFM

2021 2024 die FEZ voor de zomer aan de Tweede Kamer wil sturen In die brief moet ook worden

ingegaan op de financiele gevolgen van de uitbreiding van het AFM toezicht op de

accountancysector De Wbft 2019 schrijft voor dat beide Kamers tijdig worden gemformeerd over

de vaststelling van een nieuw kostenkader

NB Deze gevolgen hangen nauw samen met de nog te maken beleidskeuzes op het terrein van

het toezicht op de accountancysector die op hun beurt weer samenhangen met de toezegging van

de minister aan de Tweede Kamer om tot het AO Accountancy geen onomkeerbare stappen te

zetten

2 Vertaaislag beslispunt in passage brief over kostenkader AFM 2021 2024

960209 00085



Het hierboven beschreven beslispunt kan in op deze wijze in de brief aan de Tweede Kamer

worden opgenonnen

Toelichting kostenkader AFM

Basisbedrag

11 1

Bekende uitb raiding takenpakket

11 1
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1Q 2 e FM ME ^ 10 2 e |@minfin nl1
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Mon 6 29 2020 9 04 23 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE update kostenkader

MAIL RECEIVED Mon 6 29 2020 9 04 30 AM

Bedankt voor de heads up Voor de zekerheid

ik verwacht niet voor die tijd jullie een stuk te kunnen sturen Bedoel je daarmee de concept passages voor de KamerbriefKostenkader

Overigens hebben we uitstel gekregen tot 8 juli en ik denk dat wij dat uitstel ook willen gaan gebruiken Bedoel je daannee uitstel voor de

Kamerbrief Kostenkader

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6 I FM ME [
Sent maandag juni 29 2020 8 52

To

Cc

Subject update kostenkader

10 2 6 10 2 6 @minfin nl]From

10 2 6 10 2 6

^jo 2 ^d ^0^ FM ME10 2 6

Ha|10 2 e|

Even een update van onze kant Wij spreken vanmiddag ons MT over het kostenkader en ik verwacht niet voor die tijd jullie een stuk te kunnen sturen

Overigens hebben we uitstei gekregen tot 8 juli en ik denk dat wij dat uitstel ook willen gaan gebruiken

Groet

EM3

[I0 2 e|| lO Ze

I 10 2 6 10 2 610 2 6

Ministerie van Financien

Directle Fiuand^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

EI 10 2 6 torninfin nl

□it benefit kan rnformatre bevatten die nretvoor u is bestemd Indren u nretde geadresseerde bent of dit berrefit abusrevelrjk aan u is toegezanden word u verzocfitdat aan de afzenderte melden

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

960848 00086



10 2e FM ME ^ 10 2 6

10 2 e|lp 2j6a 10 2 e | FM

Mon 6 29 2020 9 19 34 AM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject Kostenkader AFM en accountancytoezicht stukken

MAIL RECEIVED Mon 6 29 2020 9 19 35 AM

5553

Hi iO 2 e 1^ kan jij nog stukken voor de afspraak vanmiddag sturen

Gr

10 2 e

^1^10 2 61 FM ME10 2 6Van

Verzonden donderdag 25 juni 2020 12 04

Aan FM Verzoeken secretariaat e o 2 e ] io 2 e FM

Onderwerp Verzoek planning afspraak
Urgentie Hoog

10 2 e

Ha 10 2 e I

Zoujij aisjeblieft nog een afspraak met|lQ 2 ^ willen plannen van een halfuur pro 2 e | 10 2~^ | I0 2 e |J I0 2i^ en ikzelf moeten

daarbij aanwfezig zijn Het onderwerp is Kostenkader AFM en accountancytoezicht en de call moet plaatsvinden voor het overleg van

|10 2 ^ en 10 2 61 op dinsdag aanstaanden om 17 00ui

Alvast bedankt

Groet

I 10 2 e 10 2 e 11 [10^1

Minist^ie van Financien

Directie Financiele 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

EI 10 2 6 l@ininfin nl

957869 00087



1Q 2 e FM ME ^ 10 2 6

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

Mon 6 29 2020 10 25 19 AM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject Kostenkader

MAIL RECEIVED Mon 6 29 2020 10 25 20 AM

200629 Vraaen bekostiaina toezicht accoutancv docx

Ha|iO 2 eL

Kan je hier nog snel een blik op werpen

Groet

10 2 e

10 2 6 10 2 6

Ministerie van Financien

Financiele Markten

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Heag

Phone 31 61 10 2 6

E mail I 10 2 6 |g minfin nl

957875 00088



Vragen tbv kostenkader voor het accountancvtoezicht

29juni 2020

Samenvatting

In de afgelopen week is er veel contact geweest met IBI FEZ AFM SRA en NBA om beter inzicht

te krijgen tbv het kostenkader voor het accountancytoezicht

De totale kosten van AFM stijgen in het gereduceerd kostenscenario met ca 40 van EUR 11 9

min naar EUR 17 0 min in 2024 Bij de huidige bekostigingssystematiek betekent dit dat alle

accountancykantoren ca 40 extra zullen betalen aan AFM Ca 75 van de kosten worden

betaalt door OOB kantoren Tegen deze stijging van kosten bij de AFM staat een daling van de

kosten die kantoren betaien aan SRA en NBA

Bij NBA bestaan de toezichtkosten uit een vast toezichtteam en aparte kosten voor toetsingen Het

vaste toezichtteam voert integrale toetsingen uit waarbij wordt gekeken naar hetstelsel wettelijke
controies ep ook andere typen controles en opdrachten Het toezichtteam kost op jaarbasis

mogelijk valt een deei van deze kosten weg nadat het toezicht op niet OOB kantoren

wordt overgeheveid naar AFM

Voorde toetsingen van wettelijke controles worden de kosten apart in rekening gebracht bij de
kantoren In 2019 werd er| 10 2 g apart in rekening gebracht voorde wettelijke controles van

l[02^antoren gemiddeld ca l lQ 2 g |per kantoor leder kantoor wordt elke| io 2 g |
gecontroleerd de kosten voorde wettelijke controles worden dus ookeens perj io 2 g Igemaakt
en zullen wegvallen nadat het toezicht naar AFM gaat

10 2 g

Ook SRA voert ook een integrale toets uit en geeft zelf aan dat het daarom is het lastig om aan te

geven welk deei van de tijd wordt besteed aan het wettelijk controle deel Afhankelijk van de

organisatie duurt een integrale toets meestal tussen 1 en 5 dagen Hierbij wordt gekeken naar het

stelsel wettelijk controledossiers en ook andere typen dossiers De kosten per dag zijn €2 300 tot

€3 800 Kantoren betalen altijd specifiek voor de toetsing

Ondanks dat er nog geen compleet beeld van de kosten SRA en NBA op gebied van wettelijke
controles zullen de kosten van AFM voor het toezicht op niet OOB kantoren hoger liggen De

belangrijkste reden hiervoor is dat de toetsingen door AFM diepgaander worden dan toetsingen
door de NBA en SRA

Beantwoording van vragen

Vraag 1 input AFM
Hoeveel gaan de verschillende kantoren meer betalen aan AFM dan in de huidige situatie

Antwoord

Zowel OOB als niet OOB kantoren betalen momenteel een heffing aan AFM Over 2019 is in totaal

EUR 11 9 min gefactureerd aan de kantoren In het gereduceerd kostenscenario stijgen de kosten

van AFM met EUR 5 1 min in 2024 Na afloop van het ingroeipad bedragen de kosten dus €17mln

Dit betekent dat met de huidige bekostigingssystematiek de heffing die ieder kantoor betaalt aan

AFM met ca 40 zal stijgen in 2024 en met ca 12 5 in 2021

De huidige bekostigingssystematiek is gebaseerd op de omzet die kantoren halen uit wettelijke
controles dit leidt ertoe dat ca 75 van de kosten wordt betaald doorde OOB kantoren De

heffing van AFM varieert in 2019 van EUR 0 3 min voor het kleinste OOB kantoor tot ruim EUR 2 1

min voor het grootste OOB kantoor Voor niet OOB kantoren varieert de heffing van AFM in 2019

van EUR 5k 10k voor de kleine re kantoren tot EUR 100k voor de grote kantoren Gegeven het

feit dat 25 van de kosten worden gedragen door het niet oob segment en er ca 280 kantoren

zijn zullen de gemiddelde kosten per kantoor in 2024 €14 000 bedragen tegenover €10 000 in

2019 De precieze kosten hangen als gezegd af van de omzet uit de wettelijke controlepraktijk en

moeten nog worden verminderd met de kosten als gevolg van het vervallen van het toezicht van

de NBA en de SRA

958285 00089



Vraag 2

Hoeveel geven SRA en NBA nu uit aan kwaliteitstoetsingen Betalen kantoren deze partijen hier

specifiek voor

Antwoord input SRA en NBA]
Bij de NBA bestaan de toezichtkosten uit kosten voor een vast toezichtteam en daarnaast wordt

voor de toetsingen zelf apart kosten in rekeninq gebracht
I0 2 g

• Toetsingen wetteiijke controies

• Vast toezichtteam

10 2 g

10 2 g

NBAdoet iedere 6 jaar een integrale toets Hierbij wordt gekeken naar het stelsel en verschillende

typen dossiers waaronder bijvoorbeeld wetteiijke controledossiers en samenstelopdrachten] De

kosten voor het vaste toezichtteam zijn niet direct te linken aan de wetteiijke controies Pit

toezichtteam bestaat uit de Raad voorzitter piv voorzitter 4 accoutants

10 2 g en het bureau

10 2 g

10 2 g

Ook SRA voert ook een integrale toets uit en geeft zeif aan dat het daarom is het lastig om aan te

geven welk deel van de tijd wordt besteed aan het wettelijk controie deei Afhankelijk van de

organisatie duurt een integrale toets meestal tussen 1 en 5 dagen Hierbij wordt gekeken naar het

stelsel wettelijk controiedossiers en ook andere typen dossiers De kosten per dag zijn €2 300 tot

€3 800 Kantoren betalen altijd specifiek voor de toetsing

Het toezicht bij SRA ziet er ais voigt uit Eike 6 jaar vindt een kwaliteitstoetsing plaats Hierin

wordt een integraie toets uitgevoerd van de organisatie waarbij wordt gekeken naar het

kwaliteitstelsel en verschiiiende typen dossiers zoais samenstelverkiaringen vrijwiiiige controies

en wetteiijke controledossiers SRAgaat dan aitijd iangs bij de organisatie Vender wordt er ook

een inventarisatiegesprek gevoerd met de organisaties lx per jaar voor grote organisaties lx per

2 jaar voor kleinere Een inventarisatie duurt gemiddeld een dag Het totaai aantai dossiers dat

wordt getoetst varieert per organisatie Voorde beoordeiing van een wetteiijke controledossier

wordt een dag gerekend

Vraag 3 input AFM
Hoe verhoudt dit zich tot elkaar Wat krijgen kantoren voorde extra kosten terug oftewei wat

merken deze bedrijven van de overheveling van het niet oob toezicht naar de AFM

Antwoord

Ondanks dat er nog geen compleet beeid van de kosten SRA en NBA op gebied van wetteiijke
controies zullen de kosten van AFM voor het toezicht op niet OOB kantoren hoger liggen

In algemene zin krijgen kantoren hiervoor beter toezicht en daarmee een beter functionerende

markt meer level playing field en uiteindelijk een betere reputatie van de sector door het strenger

aanpakken van kwalitatief zeer slecht functionerende accountantsorganisaties

Voor de kantoren is het grootste verschil met het toezicht nu dat ze direct met de AFM te maken

krijgen en dat het toezicht diepgaander wordt dan toetsingen door de NBA SRA De AFM zou ten

minste een keer per zes jaar een eigen toezichtonderzoek bij de niet OOB kantoren verrichten Dat

kan mogelijk vaker zijn wanneerzij ook betrokken kunnen worden bij thema onderzoeken

Daarnaast zal naar verwachting een significant percentage 50 van niet OOB kantoren te

maken krijgen met toezichtbevindingen en eventuele follow up activiteiten van de AFM In ernstige

gevallen kan dit leiden tot handhaving

Vraag 4

Wordt er met NBA en SRA ook gesproken over eventuele dubbele kosten als AFM toezicht over

heeft genomen

Antwoord input AFM
De mate van dubbele lasten zal afhankelijk zijn van de mate van overlap in de werkzaamheden

Het is mogelijk dat bij een kantoor SRA of NBA de niet wettelijke controledossiers beoordeelt AFM

de wetteiijke controledossiers en beiden het stelsel beoordelen Zonder goede samenwerking kan

dit leiden tot dubbele lasten

958285 00089



AFM ziet zelf geen dubbele kosten aangezien de AFM enerzijds en NBA SRA anderzijds na

overheveling van het toezicht op andere zaken toezicht houden c q toetsingen verrichten AFM

NBA en SRA gaan na de zomer vender met elkaar in gesprek over de overdracht en implementatie

Vraag 5 input AFM
Hoe verhoudt de hoogte van de kosten voor het accountancytoezicht zich tot de kosten voor

andere vormen van toezicht Hoe kunnen verschillen worden verklaard

Antwoord

AFM geeft aan dat deze vraag lastig is om te beantwoorden De kosten voor de venschiiiende

toezichtgebieden zijn afhankelijk van de verschillen in vwettelijke regels de marktsituatie de

vormen van marktfalen die geadresseerd worden en daarmee de verschillende invulling van het

toezicht Het toezicht van de AFM op de diverse sectoren is verschillend ingericht en daarmee ook

de kosten van het toezicht In de basis worden alle toezicht kosten gealloceerd naar de

toezichtcategorieen conform de bekostigingssystematiek Door het vaststellen van de procentuele
aandelen overde categorieen worden de heffingen berekend Dit gebeurt in nauw overleg met

Minfin

Het toezicht op accountantsorganisaties is al jarenlang een van de prioriteiten c q speerpunten
van AFM Dit is de afgelopen jaren in de publieke AFM Agenda verwoord zie hier ter illustratie de

Agenda 2020 Er zijn ook aanhoudende ernstige problemen met de kwaliteit van de wettelijke
controles die deze verhoogde aandacht nodig maken In die zin is het toezicht hoger dan bij
andere gebieden maar dat kan AFM alleen vanuit dat perspectief zeggen Voor AFM is het ook

relevant dat het toezicht op accountantsorganisaties vanuit de politiek en de maatschappij als een

van de belangrijkste toezichtterreinen van de AFM wordt gezien In ieder geval is dit toezicht een

stuk zichtbaarder dan het toezicht op andere terreinen

Vraag 6 input AFM
Kan aanvullende synergie worden behaald ten aanzien van de toezichtondersteunende

werkzaamheden

Antwoord

Volgens AFM is in de beschreven scenario s al rekening gehouden met verwachte

synergievoordelen AFM stelt dat er daarom geen aanvullend synergievoordeel meer te behalen is

De synergien die AFM heeft meegenomen in de scenario s zijn de ervaringen die AFM de afgelopen
jaren in het OOB segment heeft opgedaan Dit kan AFM nu ook meenemen bij het niet OOB

segment Daarnaast bestaan processen en procedures al daar is dus een efficientieslag mee te

halen Zo heeft AFM bijvoorbeeld vergunningverlenings en handhavingsprocedures waar ze ookal

jaren ervaring mee hebben Ook kan AFM gebruikmaken van support en management dat al

bestaat en schaalvoordelen benutten bij bijvoorbeeld Bulten verzoek

Vraag 7

Welke kosten worden gemaakt t a v de geschiktheidstoets voor accountantsorganisaties en hoe

verhoudt dat zich tot andere geschiktheidstoetsingen

Antwoord input AFM

De bestuurders en commissarissen van alle banken en verzekeraars in Nederland worden getoetst
door De Nederlandsche Bank DNB in samenwerking met de AFM De heffing voor deze

toetsingen is echter nietaltijd kostendekkend De resterende kosten worden via het doorlopende
toezicht verrekend Bij accountantsorganisaties toetst de AFM alleen bestuurders en interne

toezichthouders van de accountantsorganisaties met een vergunning voor de uitvoering van

wettelijke controles van organisaties van openbaar belang OOB s Bestuurders en interne

toezichthouders van de overige accountantsorganisaties worden niet op geschiktheid getoetst Het

grootste deel van de kosten van de geschiktheidstoetsingen worden daarom gedragen doorde

OOB accountantsorganisaties

958285 00089



FM ME H 10 2 6 I@minfin nl1 | 1Q 2 e FM ME [1 10 2 e10 2 6^0 24 [ ]@min fin nl]To 10 2 6

10 2 6 |i^ 2jsf| 10 2 6 | FM MEy
Mon 6 29 2020 10 51 50 AM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE Verzoek i v m kostenkader

MAIL RECEIVED Mon 6 29 2020 10 51 51 AM

200629 Vraaen bekostialna toezicht accoutancv docx

5335

Hi 10 2 6

Bijgevoegd vind je de antwoorden op de vragen die we hebben gesteld met als bijlagen de mails van SRA en NBA en memo

van SRA Kmmen we dit zo naar i0 2 e en|lo 2 e| sturen

Groet

10 2 6

] FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonden maandag 29 jiini 2020 09 23

Aan

Onderwerp RE Verzoek i v m kostenkader

10 2 6 ] FM ME10 2 6 0 2 i 2^ FM ME 10 2 6

Ha I0 2 e en 10 2 6

Liikt bet om bet overzicbt van de info die we van AFM bebben gekregen deze ocbtend te bundelen zodat die kan worden

rondgestuiird

Ik denk dat dat de focus van de bespreking vanmiddag zal zijn gelet op ook de eerdere vragen van|io 2 e|en |10 2 6| We moeten

ze nog wat tij d geven om bet te lezen

Verder was ik wel benieuwd wat jiillie eigen oordeel is na bet ontvangen van alle input Zijn de vragen wat jullie betreft naar

tevredenbeid beantwoord

Groet 10 2 6

FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden zondag 28 juni 2020 21 49

[i^ 10 2 61 fm ME

CC | io 2 e |Jio ze[ ] 10 2 6 | BEDRyO P

@minfin nl

@minfin nl

Onderwerp RE Veizoek i v m kostenkader

10 2 6Van

10 2 6 10 2 6 |iQ 2 e| fM i° 2 e |@miiifm nl

10 2 e | FMME
10 2 e I van FM ME 4 10 2 e |@minfin nl | 1Q^ l[^ ] 1Q 2 e |

@minFin nl

@minfin nl

10 2 6Aan

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM ME 10 2 6

Ha

Excuus ik was vergeten hierop te reageren Wat mij betreft mikken we niet meerop 1 juli maar op 8 juli en dan bespreek ik Never

morgen even voordat naar externen gaat

Groet

10 2 6

^1^10 2 61 FM ME

Verzonden vrijdag 26 juni 2020 12 55

Aan

@minfin nlVan 10 2 6 10 2 6

10 2 6 FM 10 2 ® 3minfin nl FM IBI i0 2 e [@minfin nl10 2 6 10 2 6

Jo 2 ^ ] 10 2 6 | FMdVlE

10 2 6 | l[oP^ | 10 2 6 I
CC | 10 2 s Uio 2 e[ 10 2 6 | BEDR O P

@minFin nl

FM ME i 10 2 6 |@minfin nl

J@minfin nl

van FM ME i° 2 e |@minFin nl

10 2 6 10 2 6

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

Otirl
™rerp Verzoek i v m kostenkader

960876 00090



Urgentie Hoog

Ha |l0 2 e| enfro^

Zoals jullie weten zijn we druk bezig met de brief over bet kostenkader We hebben mede n a v de call met jullie de afgelopen
weken dagen veel met de AFM gesproken over de kosten voor het AFM toezicht op de accountancysector en wat we de sector

daarvoor mag terugverwachten Op basis van die gesprekken kom ik zoals we met de AFM hebben afgesproken tot het bijgevoegde
voorstel dat ik met FEZ ]10 2 e| | 10 2 e | en | I0 2 e | heb afgestemd

Hierbij stuur ik het ook alvast naar jullie gegeven de volgende tijdlijn

V Maandag 29 juni aan het einde van de middag hebben we nog een call om te spreken over de nadere informatie over de

onderbouwing van de kostenscenario s waarnaar jullie vroegen | 10 2 e ] is nu druk bezig om die informatie te bundelen

V|l0 2 e| en 10 2 I hebben volgende week dinsdagmiddag 30 juni een overleg 17 00u waarin ze wordt gevraagd een knoop door te

hakken voor wat betreft het kostenkader i r t het accountancytoezicht

VWe hebben de Kwartiermakers beloofd eind deze week vandaag dus hetstukaan hen te sturen Zij kunnen heel snel reageren

zodat pi^ 2 eI en |l0 2 e| de input van de Kwartiermakers kunnen meewegen

V BOA wil het liefst dat we de tas van 1 iuli halen met het oog op reces TK en anders 8 lull met het oog op reces kabinet

In het voorstel willen we 1 duidelijkheid scheppen overde kosten van het AFM toezicht op de accountancysector 2 duidelijk maken
aan de TK dat de politieke besluitvorming over de kabinetsreactie op het Cta rapport nog moet plaatsvinden en er op dit moment dus

nog veel onduideliik is over daadwerkeliike kosten van het accountancytoezicht en| bulten verzoek

builen verzoek

bulten verzoek

Miin voorstel is om bijgevoegd document Concept besluit en passage enz met het concept voorstel aan de Kwartiermakers en de

AFM voor te leggen onderde uitdrukkelijke vermelding dat het een concept is dat wij nog niet intern met jullie hebben kunnen

afstemmen Zo kunnen wij wel al de afstemming met de AFM en de Kwartiermakers in gang zetten maar is duidelijk dat jullie er nog

geen besluit over genomen hebben Mijn vraag aan jullie zijn jullie daarmee akkoord

Andere opties die ik zie

VWe sturen het nu wel al aan de Kwartiermakers maar nog niet aan de AFM Het voorstel gaat pas naar de AFM nadat wij met jullie
hierover gesproken hebben de call van maandag einde dag dus

V Het voorstel gaat pas naar de AFM en de Kwartiermakers nadat wij met jullie hierover gesproken hebben de call van maandag
einde dag dus In dit geval is de deadline 1 juli niet haalbaar tenzij we de Kwartiermakers anders dan eerder toegezegd een

deadline van enkele uren geven om te reageren De uiterste deadline van 8 juli is dan wel haalbaar

Ter informatie stuur ik je ook de hele concept brief die FEZ heeft opgesteld De gecursiveerde passage uit het andere word document

Concept besluit en passage enz zou uiteindelijk een plek moeten krijgen in die brief

Alvast bedankt voor je snelle reactie

Hartelijke groet

I 10 2 6 11 [102^1 10 2 e10 2 e

MinlsterlevaD FiaaDdra

Directie Fiaaad^e Markten

960876 00090



Afdding Marktgedrag en Eflfectenverkeer

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

T 070 1 10 2 e

M06 I 1Q 2 e I

toininrm nl10 2 6

960876 00090



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

To

10 2 e[l0 2 6

10 2 e FM M^
Mon 6 29 2020 12 42 24 PM

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE concept mailtje voor |io 2 e| en i0 2 e

MAIL RECEIVED Mon 6 29 2020 12 42 25 PM

Normal

5335

Ha 1Q 2 e |

Misschien goed om de drie bullets van p 7 van het SRA memo nog even integraal te kopieren |l0 2 e|en |l0 2 e| gaan namelijk het hele

memo wraarschijnlijk niet meer lezen voor vanmiddag

Die passage is volgens mij de samenvatting van de kosten die de SRA maakt en doorbeiastj voor het toezicht

Greet

|10 2 e|

10 2 6

Verzonden maandag 29 jiini 2020 12 33

Aan

CC

Onderwerp RE concept mailtje voor | i0 2 e| en Irma

Van FM ME

io 2 e FM ME

|io 2 6 fm me10 2 e10 2 e 10 2 e

Hi |lP 2 e I

Dankje wil Je nog kijken naar de aanpassingen

Groet

10 2 e

j[^10 2 e I FM ME
Verzonden maandag 29 juni 2020 12 19

Aan

CC

Onderwerp eoncept mailtje voorliO ^ ^l erJ io 2 e

@minFin nlVan 10 2 S 10 2 S

10 2 6^ FM ME

]jio 2 e FM7ME @minfin nl

@minFin nl10 2 6 10 2 6

10 2 e 10 2 6

Ha 10 2 6 I

Je kan het maiitje hieronder gebruiken als jij je erin kan vinden Misschien goed om dan te reageren op het iaatste antwoord van

|l0 2 6| van gisteravond dan is iedereen weerop de hoogte

Greet

|l0 2 e|

Ha |10 2 e| en 10 2 6

Vanmiddag om 16 45 spreken wiij elkaar over het kostenkader van de AFM en het toezicht op de accountancysector Op basis van ons

vorige gesprek en de vragen die juilie steiden over de onderbouwing van de kostenscenario s en de gevolgen voor de sector hebben

we hierover navraag gedaan bij de AFM de NBA en de SRA Hun input voorafgegaan door een samenvatting vinden juilie
bijgevoegd De inhoud kunnen we vanmiddag verder toelichten

Hartelijke groet

ItOE^I 10 2^6

959846 00091



I 10 2 6 10 2 e10 2 e

Minist^ie van Financien

Directie Financiel^ Markten

Afdeling Marktgedrag en ElFectenvcrkeer

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@mmfin nl10 2 e

959846 00091



©

SRA

Beste

In vervolg op onze mailwisseling en de inhoudelijke input die je al ontving over de activiteiten

achtergrond van de SRA reviewcommissie willen we je graag verder informeren

Elementaire uitaanasounten

We vinden het belangrijk te benadrukken dat de bevraagde aspecten zoals kosten en tijdsbesteding

gebaseerd zijn op een aantal elementaire uitgangspunten op basis waarvan het SRA

toetsingssysteem is ingericht en ingebed in de vereniging

11 De visie van de vereniging kwaliteitsdenken kwaliteitsbeleid leerdrkel vanaf 1994

2 Kennis over onze leden 370 leden waarvan 190 kantoren met een Wta vergunning dagelijks
contact vanuit Bureau en Review wij weten welke uitdagingen elk individueel kantoor kent

3 Kwaliteitsbeheersingssysteem als uitgangspunt review van alle domeinen met

dossieronderzoek als ‘controlemiddel’ en de Wettoezicht accountantsorganisaties Wta en

de Wet op het accountantsberoep Wab als basis

4 De SRA kwaliteitstoetsingen zien niet alleen op wet en regelgeving maar nemen ook

belangrijke aspecten uit het bindende kwaliteitsbeleid van de vereniging mee zoals cultuur en

gedragsaspecten
5 Frequentere beoeleiding De SRA kwaliteitstoetsingen gaan in vergelijking met de NBA en

AFM uit van extra contact toetsmomenten bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde

inventarisatiegesprekken

Deze elementaire uitgangspunten zijn onzes inziens van uiterst belang om mee te wegen ten aanzien

van de overdracht van de toetsingen aan de toezichthouder in het bijzonder de aspecten rond kosten

tijdsbesteding intensiteit van toetsingen en dergelijke Immers

De toezichthouder kent het nOOB segment niet een wezenlijk ander segment met andere

karakteristieken dan het OOB segment De toezichthouder heeft zich met name gericht op het OOB

segment op dit moment zes kantoren

Ten aanzien van de diverse bevraagde aspecten betekent dit het volgende

Kosten kwaliteitstoetsingen domein wetteliike controle

Het is voor ons niet mogelijk om inzicht te geven in de kosten voor kwaliteitstoetsingen in het wettelijke
controledomein De kosten die wij in rekening brengen betreffen de totale kosten van toetsingen op
alle domeinen en worden als zodanig niet uitgesplitst Niet in onze systemen niet op de factuur

Kosten voor de kwaliteitstoetsingen worden doorberekend aan de kantoren en vallen niet onder de

contributie De ‘vervuiler’ betaalt voor toetsingen hertoetsingen inventarisatiegesprekken en

eventuele vervolgonderzoeken Voorde vereniging SRA toetsingsapparaat is dit kostendekkend

1 Zie bijiage Kwaliteitstoetsingen SRA De basis

1 De vereniging SRA bewaakt het kwaiiteitsniveau van de leden Dat doet zij door het stimuieren en toetsen van

de naleving door de leden van de voor hen geldende wettelijke bepalingen en overige van overheidswege en

door bevoegde pubiiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regeis
2 De door de algemene ledenvergadering vastgelegde kwaliteitseisen worden getoetst door een onafhankelijke
reviewcommissie RC

3 In het reviewreglament van de RC zijn de taken en verantwoordelijkheden van de commissie vastgelegd
Conform de statuten en reglemenfen toetst de RC periodiek of de potentiele SRA leden werken conform de in

Nederland geldende regelgeving
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Tiidsbestedinq kwaliteitstoetsingen domein wetteliike controle

Onderstaande grafieken geven inzicht in het aantal uitgevoerde onderzoeken van de

Review commissie in het kadervan de kwaliteitstoetsingen in het jaar 2019

AAIMTAL UITGEVOERDE ONDERZOEKEN

2019

178TOTAALAANTAL BEZOEKEN

102INVENTARISATIEGESPREKKEN

REGULIERE TOETSINGEN

HERTOETSINGEN

FISCALE TOETSINGEN

WWFT ONDERZOEKEN

fiscale toetsingen en wwfi onderzoeken warden over het algemeen gecombineerd met reguliere toetsingen

T0ETSINGSDA6EN

i ITOTAAL AANTAL TOETSINGEN

245TOTAAL AANTAL TOETS INGSDAGEN

Toetsingssystematiek domein wetteiijke contFole

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

jaar Elke bij SRA aangesloten kantoororganisatie wordt tenminste een keerpeF zes jaar
getoetst Aile kantoren staan daarmee ondereen regime van doorlopend toezicht

‘In beginsel’ betekent dat de RC een hogere frequentie van review kan hanteren wanneer

daar vanuit kwaliteitsoogpunt aanleiding toe bestaat Aanleiding daartoe kan worden

gevonden op basis van risicoanalyses met als input ondermeerde 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 Ook signalen
uit de markt klachten en incidenten fraudesignalen of civiele strafrechtelijke en

tuchtrechtelijke procedures kunnen tot een tussentijdse toetsing leiden

2 De voorzitter van de RC bepaalt 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

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

van kwaiiteitsbeheersing De SRA reviewers onderzoeken of de aangesloten kantoren met

een Wta vergunning voldoen aan de in de wet gesteide eisen De kantoren worden met name

getoetst op

de opzet van hetsteisei van kwaiiteitsbeheersing kwaiiteitsbeleid en kwaiiteitshandboek

de werking van hetsteisei van kwaiiteitsbeheersing in het aigemeen
de werking van het stelsel van kwaiiteitsbeheersing voor wat betreft de wettelijke
centre ledossiers

de werking van hetsteisei van kwaiiteitsbeheersing in het kadervan enafhankelijkheid
de werking van het stelsel van kwaiiteitsbeheersing specifiek ep het gebied van

kwaliteitsbewaking

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 Wta domein en of de NBA domeinen

5 SRA hanteert voor haartoetsingen 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 met de Raad voorToezicht NBA

ontwikkelde vragenlijsten persoort opdracht modelverslagen voorde verschillende soorten

onderzoeken

6 Toetsingssystematiek aanvullend vanuit de vereniging SRA

De vereniging SRA heeft gesteld dat de uitvoering van een kwaliteitstoetsing met een

frequentie van slechts eens perzes 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

gemtroduceerd 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 kwaiiteitsbeheersing

Bij een kantoor zonder Wta vergunning is een inventarisatie elke 3 jaar

Bij een kantoor met Wta 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 op jaarbasis wordt elk jaar een inventarisatiegesprek
gehouden

In onderstaand figuur is een standaard voorbeeld van een reviewcyclus visueel weergegeven

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar5 Jaar6 Jaar
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