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Geachte heer Zuidam, 

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voert momenteel een sectorstudie uit naar de 

hypotheekmarkt in Nederland. Deze studie wordt uitgevoerd door de Monitor Financiele Sector 

(MFS) van de NMa. De MFS is een onderzoeksteam binnen de NMa dat economisch onderzoek 
doet naar deelgebieden van de financiele sector en concurrentie in de financiele sector op een 

structurele wijze volgt. Naar verwachting zal de sectorstudie naar de hypotheekmarkt in het 

voorjaar van 2011 worden gepubliceerd' 

Om een zo volledig mogelijk beeld van de (ontwikkelingen van de) concurrentiele 

omstandigheden op de hypotheekmarkt te krijgen, verneemt de NMa graag de visie van 

marktpartijen op de hypotheekmarkt en verzoekt de NMa hen zoveel mogelijk feitelijke informatie 

over deze markt te verstrekken. 

In dit licht verzoek ik u als hypotheekverstrekker om uw visie op de hypotheekmarkt in Nederland 

te geven door bijgevoegde vragen (zie bijlage) te beantwoorden. Graag ontvang ik uw reactie 

uiterlijk op vrijdag 18 maart 2011. 

' In november 2010 heeft de MFS at een quick scan van de margeontwikkelingen op de Nederlandse hypotheekmarkt 

gepubliceerd. Deze studie is online beschikbaar via http://www.nmanet.nliimages/Quick962oscan%2odefinitief_tarn6-  

40886.pdf. 
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haE tend,  

Iva 
Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer 

B.M. Overvest (tel: 070 - 330 3397, e-mail: b.m.overvest@nmanet.n1)  of met de heer j. van Zwet (tel: 
070 - 33o 1712, e-mail: j.vanzwet@nmanet.n1).  

lk dank u bij voorbaat vrie 7elijk voor uw medewerking. 

drs. j.  -a 
Dire  ededinging 
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