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“GEZOCHT: EEN TOEZICHT-
HOUDER VOOR DE 
TOEZICHTHOUDERS”

COLINDA ROSENBRAND, 

directeur OvFD

WIE STOPT STIJGING 
TOEZICHTKOSTEN? 
Goed toezicht is belangrijk, daar kan niemand 
het mee oneens zijn. Als OvFD maken wij ons 
echter wel enstige zorgen over de almaar stij-
gende toezichtkosten van de AFM. De verhoging 
2013 ten opzichte van 2012 bedraagt voor kanto-
ren met 1,0 fte al 51 procent, wat bij hogere aan-
tallen fte’s verder oploopt tot 82 procent.

Belangrijkste reden hiervoor is volgens de AFM de verla-
ging van de overheidsbijdrage van 29 miljoen euro in 2012 
naar 20 miljoen in 2013. Als deze verlaging al dergelijke 
gevolgen heeft, houden wij ons hart vast voor de toekomst. 
In de Wijzigingswet financiële markten 2015 is immers het 
voornemen uit het regeerakkoord opgenomen om de over-
heidsbijdrage voor het door de AFM en DNB uit te oefenen 
toezicht op de financiële markten geheel af te schaffen. 

Voor de financiering van de AFM en DNB draagt de Rijks-
overheid op dit moment 20 resp. 18,8 miljoen euro bij in de 
financiering. Het voorstel is om het toezicht door te belasten 
aan de partijen die actief zijn op de financiële markten, aan 
u dus. Een indicatie van de mate waarmee het totaal van het 
aan de sector door te berekenen bedrag aan toezichtkosten 
zal toenemen, wordt berekend op gemiddeld +31,5 procent, 
maar onduidelijk is nog op welke wijze de kosten exact zul-
len neerslaan. Het is echter wel duidelijk dat de doorbelas-
ting zal leiden tot flink hogere toezichtstarieven.

Daarmee zijn we er nog niet. Ook in de toekomst is een ver-

dere toename van de toezichtskosten te verwachten, omdat 
– mede vanwege de Europese regelgeving – het takenpakket 
van beide toezichthouders nog steeds in ontwikkeling is. Ver-
der hebben wij al eerder kritiek geuit op het feit dat de AFM 
zich naar onze mening meer bevoegdheden en taken toekent 
dan strikt genomen is toegestaan.

De minister moet erop toezien dat de toezichtskosten be-
heersbaar blijven, maar als de overheid geen bijdrage meer 
levert, zal ook de prikkel verdwijnen om de ontwikkeling 
van de kosten te bewaken. De budgettaire onzekerheid voor 
onder toezicht staande ondernemingen wordt dan wel erg 
groot. 

In 2007 bleek uit een internationale vergelijking van kosten 
en tarieven dat de toezichtskosten in Nederland relatief hoog 
waren. In de afgelopen jaren zijn de toezichtskosten echter 
zodanig toegenomen dat Nederland nu internationaal in de 
koppositie zal staan en we bereiken ongetwijfeld de absolute 
top als de overheidsbijdrage volledig vervalt. De internati-
onale concurrentiepositie van Nederland zal dan ook ver-
slechteren. Oneerlijke concurrentie ook, want in veel andere 
landen worden de toezichtskosten nog wel (deels) uit de 
publieke middelen gefinancierd. De consument is uiteinde-
lijk de dupe, want financiële dienstverlening zal alleen maar 
duurder worden doordat prijzen van adviezen en producten 
zullen stijgen.

De OvFD is dus tegen (volledige) afschaffing van de over-
heidsbijdrage, mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan 
moeten binnen de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) 
aanvullende waarborgen worden gecreëerd. Het allerbelang-
rijkste daarbij is dat er meer en beter (financieel) toezicht op 
de toezichthouders komt. Een toezichthouder voor de toe-
zichthouders dus! ««


