Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met
enkele wijzigingen vanaf 2022

Beantwoording IAK-vragen
1. Wat is de aanleiding?
Vanaf 2022 zal de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het toezicht gaan uitvoeren op alle
accountantsorganisaties met een vergunning, dus ook de zogenaamde niet OOB-kantoren.
Met deze uitbreiding van het toezicht zijn extra kosten gemoeid. Deze extra
toezichtinspanningen voor accountantsorganisaties moet verwerkt worden in de
kostenverdeling over de financiële sector.
Daarnaast is bij De Nederlandsche Bank (DNB) het integriteitstoezicht op betaalinstellingen
in de afgelopen jaren geïntensiveerd. Onder dit toezicht vallen ook partijen met een
vergunning in een andere lidstaat. Omdat deze partijen voor hun vergunningplichtige
activiteiten zelf niet onder toezicht van DNB staan, werd tot op heden geen vergoeding voor
het toezicht bij deze betaalinstellingen in rekening gebracht. Nu de kosten van het
integriteitstoezicht substantieel zijn geworden, is het passend deze partijen voor dat deel van
het toezicht een heffing in rekening te brengen.
2. Wie zijn er betrokken?
De toezichthouders AFM en DNB
3. Wat is het probleem?
Zie onder 1. De doorberekening van de kosten van het financieel toezicht is wettelijk
geregeld. Zonder aanpassing van de wetgeving kunnen de zaken onder 1 niet gerealiseerd
worden.
4. Wat is het doel?
Een evenredige kostenverdeling, waarbij de toerekening van toezichtkosten zo goed mogelijk
overeen komt met de toezichtinspanningen.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De doorberekening van de toezichtkosten is wettelijk geregeld.
6. Wat is het beste instrument?
Zie onder 3.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De kosten voor accountantsorganisaties nemen in lijn met de extra toezichtinspanningen toe.
Daarnaast zal de wijziging financiële gevolgen hebben voor betaalinstellingen die in
Nederland actief zijn met een vergunning in een andere lidstaat. Zij zullen gaan bijdragen in
de toezichtkosten van DNB voor betaalinstellingen. Dit zorgt tegelijk voor een vermindering
van de kosten voor de betaalinstellingen met een vergunning in Nederland, die nu alle
toezichtkosten voor betaalinstellingen dragen.
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