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Den Haag, — 1 MM 2017

Aantal bljlage(n):
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: ACM/DM/2017/201315
Contactpersoon: Zuidgeest-Meijs 1 Paula.Zuidgeest-Meijs@acm.nI 1 (070) 722 28 96
Onderwerp: 16.1098.51 Aanbiedingsbrief bij besluit

Geachte heer Franke,

Bijgaand treft u aan het besluit alsmede de daarbij behorende documenten. In het geval u hierover
nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt,
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II .J. Meijers,
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Teammanager Directie Mededinging
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Ons kenmerk: ACM/DM/2017/201292
Zaaknummer: 16.1098.51
Bijlagen: Juridisch kader, inventarislijsten en bijlagen getoetst op grond van artikel 10 Wob
Onderwerp: Besluit op uw verzoek om openbaarmaking
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Geachte heer Franke,

Bij brief van 31 oktober 2016 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 0) 0)
Wob) de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) verzocht om een groot aantal documenten —.

inzake hypotheekstudies uitgevoerd door de Monitor Financiele Sector binnen de Directie ~
Mededinging. Op 10 februari 2017 is u eerste documentatie in het kader van dit verzoek

D)~1 0cn
toegezonden.

1. Reikwijdte verzoek .Z

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van zowel de Wob als van de Instellingswet Autoriteit
Consument en Markt (hierna: 1w). Voor de relevante artikelen van beide wetten verwijst ACM naar
bijlage 1 van dit besluit. ~. ~i W—r’a

II. Aangetroffen documenten

Op basis van uw verzoek zijn er documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in de
inventarislijsten bijgevoegd bij dit besluit. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende
nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. Afhankelijk van de
beoordeling van het betreffende document op grond van artikel 10 Wob dan wel artikel 7 1w zijnde
documenten als geheel vertrouwelijk, gedeeltelijk vertrouwelijk dan wel openbaar aangemerkt.

III. Geheimhoudingsplicht 1w

Meerdere van de door u opgevraagde documenten bevatten informatie die valt onder de reikwijdte
van artikel 7, eerste lid, 1w. Achter de betreffende documenten is in de inventarislijst de aanduiding
‘artikel 7 1w’ toegevoegd. Ten aanzien van deze documenten overweegt ACM als volgt.

Op grond van artikel 7, eerste lid, 1w, gewijzigd per 1 augustus 2014,1 geldt voor gegevens of
inlichtingen, die ACM in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van een
wettelijk taak heeft verkregen, een bijzonder geheimhoudingregime dat voorrang heeft op algemene
wettelijke voorschriften omtrent de openbaarmaking van overheidsinformatie. ACM mag die

1 Wet van 25juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in

verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Stb. 2014, 247).
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gegevens namelijk uitsluitend gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van die
taak. Hierop bestaan slechts drie uitzonderingen: het geval waarin een ander wettelijk voorschrift het
gebruik van verkregen gegevens of inlichtingen regelt, het geval waarin een andere (buitenlandse)
overheidsinstelling of toezichthouder voor diens wettelijke taak gebruik wil maken van de gegevens,
en het geval waarin de gegevens worden gevraagd door de onderneming op wie de gegevens
betrekking hebben.

Dit in de 1w opgenomen geheimhoudingregime is een bijzondere wet, die voorrang heeft ten opzichte
van de Wob,2 die een algemene wet is. Indien gegevens op grond van het geheimhoudingregime
van de 1w niet kunnen worden verstrekt, vindt dus geen toetsing aan de Wob plaats. I~~)
De documenten die in de inventarislijst van de aanduiding ‘artikel 7 1w’ zijn voorzien, vallen onder het
bovenbedoelde geheimhoudingregime van de 1w. Deze documenten bevatten namelijk gegevens die
zijn verkregen bij de uitoefening van handhaving, toezicht of regulering door ACM. Bovendien doet
zich hier geen van de drie genoemde uitzonderingsgronden voor.

De Instellingswet ACM staat dan ook in de weg aan het inwilligen van het onderhavige verzoek, voor
zover het betrekking heeft op de bedoelde documenten. ACM wijst dat verzoek in zoverre dan ook af
op grond van artikel 7, eerste lid, 1w.

IV. Wob

ACM heeft de inhoud van de overige documenten getoetst aan de Wob. In de inventarislijst is achter
die documenten de aanduiding ‘Wob’ toegevoegd, indien van toepassing aangevuld met de
wettelijke vindplaats van de toepasselijke Wob-weigeringsgrond.

ACM heeft besloten, voor zover de Wob van toepassing is, deels aan uw verzoek tegemoet te
komen en de informatie waarom u verzocht inzichtelijk te maken indien hier op grond van de Wob
geen weigeringsgrond van toepassing is,

Een deel van de door u gevraagde (en aan de Wob getoetste) informatie, opgenomen in de
voornoemde documenten zal niet openbaar worden gemaakt.

V. Overwegingen

Voor de overwegingen op basis waarvan (delen van) documenten vertrouwelijk zijn aangemerkt
verwijs ik u naar de motivering in de inventarislijsten.

2 Het CBb heeft dit bij uitspraak van 17 iuni 2016 bevestigd (EcLI:NL:cBB:201 6:169).



Autoriteit
Consument t Markt

Besluit

VI. Wijze van openbaarmaking

In de bijlage treft u de documenten, voor zover deze voor openbaarmaking in aanmerking komen, in
afschrift aan.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den
Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:la, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te
stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

T Directie Mededinging
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Bijlage 1—Juridisch kader

Relevante artikelen uit de 1w

Artikel 2
1. Er is een Autoriteit Consument en Markt.
2. De Autoriteit Consument en Markt is belast met de taken die haar bij of krachtens de wet zijn

opgedragen.
3. De Autoriteit Consument en Markt heeft tevens tot taak om, binnen het kader van de in het

tweede lid bedoelde taken, voorlichting te geven over de rechten en plichten van
consumenten. Zij maakt daarbij gebruik van een informatieloket.

4. Tot de taken van de Autoriteit Consument en Markt behoort het uit eigen beweging doen
van marktonderzoeken en maken van rapportages, indien dat naar haar oordeel nuttig is
voor de uitvoering van de taken, bedoeld in het tweede lid.

5. De werkzaamheden van de Autoriteit Consument en Markt hebben tot doel het bevorderen
van goed functionerende markten, van ordelijke en transparante marktprocessen en van
een zorgvuldige behandeling van consumenten. Zij bewaakt, bevordert en beschermt
daartoe een effectieve concurrentie en een gelijk speelveld op markten en neemt
belemmeringen daarvoor weg.

6. De toepassing van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen heeft mede betrekking op de
taken die de Autoriteit Consument en Markt uitvoert in de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba.

Artikel 7
1. Gegevens of inlichtingen welke in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de

uitvoering van een taak als bedoeld in artikel 2, tweede lid, zijn verkregen mogen uitsluitend
worden gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van die taak of van enige
andere taak als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover een wettelijk voorschrift het gebruik van
verkregen gegevens of inlichtingen regelt.

3. In afwijking van het eerste lid is de Autoriteit Consument en Markt bevoegd gegevens of
inlichtingen te verstrekken aan:

a. een bestuursorgaan, dienst, toezichthouder en andere persoon, belast met de
opsporing van strafbare feiten, onderscheidenlijk het toezicht op de naleving van
wettelijke voorschriften, indien bij regeling van Onze Minister is bepaald dat
verstrekking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een aan dat
bestuursorgaan, die dienst, die toezichthouder of die andere persoon opgedragen
taak,

b. een buitenlandse instelling, indien het gaat om gegevens of inlichtingen die van
betekenis zijn of kunnen zijn voor de uitoefening van de taak van die buitenlandse
instelling en die buitenlandse instelling op grond van nationale wettelijke regels is
belast met de toepassing van regels op dezelfde gebieden als waarop de taken,
bedoeld in artikel 2, tweede lid, betrekking hebben, of

c. degene op wie de gegevens of inlichtingen betrekking hebben voor zover deze
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gegevens of inlichtingen door of namens hem zijn verstrekt.
4. Verstrekking aan een bestuursorgaan, dienst, toezichthouder of andere persoon als bedoeld

in het derde lid, onder a, of aan een in het derde lid, onder b, bedoelde buitenlandse
instelling vindt uitsluitend plaats indien:

a. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen in voldoende mate is
gewaarborgd, en

b. voldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden
gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

Relevante an’ikelen uit de Wob (~7i
Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke
aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking
hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo
spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10
en 11.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen

vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet

bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang
daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of

dein artikel la, onder een d, bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de

informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
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3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft
ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef
en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op
emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken
van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt
tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor
zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste,
tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft
op emissies in het milieu.

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad,
wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die
deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de
informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan
het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen
plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat
aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is
gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de
persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over
persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het
tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.



Documenten vallend onder verzoekonderdeel A

FW Type document beoordeling WOB 1w afzender begunstigde
18 juli 2013- gespreksverslag ABN-AMRO geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
14 juni 2013- gespreksverslag AFM geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
14 maart2013 - gespreksverslag DACSI geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
31 oktober 2013- gespreksversJag Delta Lloyd geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
18 oktober 2013- gespreksverslag Moody’s geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
11 januari 2013- gespreksverslag UvT geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
19 maart2013 - gespreksverslag Rabobank geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
31 oktober 2013- gespreksverslag Rabobank geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
9juli 2012- gespreksverslag Adflz geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
18 april 2012- gespreksverslag AFM geweigerd art, 71w Nma intern Nma intern

Z 19juli 2012- gespreksverslag AFM geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
29 november 2012 - gespreksveslag Ardanta geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
27 augustus 2012- gespreksverslag BinkBanck geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
4 september 2012- gespreksverslag DaCSI geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
4 september 2012- gespreksverslag DELA geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
16 november 2012_-_gespreksverslag ING geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
6 december 2012- gespreksverslag Kas Bank geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
13 november 2012- gespreksverslag Mijn Broker geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
17 april 2012- gespreksverslag MinFin geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
14 november 2012- gespreksverslag Monuta geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
19 juni 2012 - gespreksverslag NorthWest geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
26 november 2012 - gespreksverslag NorthWest geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
3 juli 2012 - gespreksverslag NVB geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
8 november2012 -gespreksverslag Rabobank geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
31 oktober 2012- gespreksverslag Saxo Bank geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
25 juli 2012 - gespreksverslag SNS Bank geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
12 november 2012- gespreksverslag Today’s Broker geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
27juni 2012- gespreksverslag Triodos geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
31 mei 2012 - gespreksverslag VEB geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern

31 mei 2012- gespreksverslag Verbond van Verzekeraars geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
20 juni 2012- gespreksverslag VEHH geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
6juni2012 - gespreksverslag Wijzer in Geidzaken geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
14 november 2012- gespreksverslag Yarden geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
18 maart 2014- gespreksverslag ABN Amro geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
27 januari 2014- gespreksverslag KNAB geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
16januari 2014- gespreksverslag MKB adviseurs geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
20september2013 - gespreksverslag DC Internal Markt
Services geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern

9december2013 - gespreksverslag Dun en Bradstreet geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
11 december2013 - gespreksverslag Graydon geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
2 oktober 2013- gespreksverslag NVB geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern

PRISMANUMMER
27-2-2017



Documenten vallend onder verzoekonderdeel A
26 september 2013- gespreksverslag Royal Bank of
Scotland geweigerd art. 7 1w Nma intern Nma intern
4 november2013 - gespreksverslag Triodosbank geweigerd art 7 1w Nma intern Nma intern
18 juli 2012- gespreksverslag BNP Paribas geweigerd art. 71w Nma intern Nma intern
Jaarrapportage 2012-2013 aan MinFin geweigerd art. 11 WOB
Jaarrapportage 2012-2013 aan MinFin geweigerd art. 11 WOB

E

PRISMANUMMER
27-2-2017



c

c

c



c

c

(t



.~ ~
ORSOEWATER 26 T. 079 343 0200

POSTBUS 7001 F. 079 343 02 02

2701 AA ZOETERMEER E. IMFOØnM,NL

~WEIM.NL

Onderzoek voor Bedrijf & Beteid

Nederlandse Mededingingsautoriteit
T.a.v. de heer mr. G.J.C.M. Bakker
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG REl 5FREEZE1

{Reg~t~ 28DEC 2D1[I

zz~

ONDERWERP KENMERK DATUM

Opdrachtbevestiging onderzoek ‘Con- 267153/PZE 27 december 2010
surnentengedrag op de hypotheek
markt en op de markt voor make
laarsdiensten’, uw kenmerk
7026/35.8975 en 7090/1.8975

Geachte heer Bakker,

In goede orde ontvingen wij uw brief (kenmerk 7026/35.8975 en 7090/
1.8975), inhoudende de opdracht aan EIM tot het uitvoeren van het Onderzoek
‘Consumentengedrag op de hypotheekmarkt en op de markt voor makelaars-
diensten’.

Als bijlage bij deze brief ontvangt u de opdrachtverlening voor akkoord gete
kend retour. Zoals overeengekomen hebben we tevens een geheimhoudings
verklaring bijgesloten.

Bij deze zeggen wij u dank voor het verlenen van deze opdracht.

Met vriendelijke groet,

drs. P.Th. van der Zeijden
accountmanager marktwerking

Bijlage: Opdrachtbevestiging
Geheimhoudingsverklaring

RABOEAIIV 37 3609.310

3TW-iIP, lL~09P81 942 Bol

K/I( HAI*GLhl IDEM 27199370
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~ ~-t----.



SECTORSTUDIE HYPOTHEEKMARKT

Documenten vallend onder verzoekonderdeel B en C
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Reeds verstrektKr Type document ..~. Rogfefxatlerap. beoordeling WOS 1w afzender ,.‘,;, ontvanger Ver(rocrw&ijkheld (EXTERN) 12-2-2017

brief, toezending geldgida nov/dec. 2009 7026118 reeds openbaar NV. Nma ja
brief, reactie (check) 7026130 Integraal openbaar art 10,1,4 lIma Rabobank openbaar ja —

brief offerte 7026133 deels openbaar art 10.1.d Mol,ejorlewResearch Nma brief openbaar, offerte vertrouwelijk
brief, a1wjzlng offerte 7026136 openbaar art, 10.1,4 Nma BlaewReaearch ja
brief, arwjzing offerte 7026/30 openbaar art. 101.4 Nma ITNS NIPO ja
brief, opdrachrbeventlging 1026/43 A openbaar art. 10.1.d EIM lIma openbaar
brief, opdrachtbevestigleg /026144 deels openbaar art. 10.1,4 Moneyview Research lIma Oeeta vertrouwelijk p, 2’3

Waarbargfondn Eigenhnef, Infoimatieverzoek 7026146 deels openbaar art 10,1,4 lIma Wongingnn

Deela eertrouwelijk p. l’2e-mail, reactie op geapreksvemlag 7020140 deels openbaar art. 10.1,4 ING Nma Verirousotijk p. 3.5

J brief, bespreken rarlefafelting 7026/49 openbaar art. 10.1.4 Nma Rabobank openbaar le
briet, Informafreverzoek 7026150 deels openbaar art. 10.1.4 lIma ING p. 3 Mm 5 vertrouwelijk ja
bnef, lefoniiar,eeerzoek 7026151 deels openbnar art. 10.1,4 lIma AbN AMRO p. 3 Mm 5 vertrouwelijk ja
beer, informatleverzoek 7026/52 deeta openbaar art, 10.1.4 lIma Wesltand Utrecht p.3 Mm 5 vertrouwelijk ja
brief, ilnforrnatlovelzoek 7026/53 deels openbaar art. 10.1.4 Nmn Obvlon p.3 Mm 5 vertrouwelijk ja
bnef, informatieverzoek 7026/54 deels openbaar art. 1O.1.d Nma BNP Paribas p. 3 Mm 5 verlrusremtijk
brief, tsfornrrafieverzoere 7026/55 deels openbaar art. 1O.1.d Nma Rorisa p. 3 Mm 5 vertrosirralijk ja
brief, lnforrnafieyerzoek 7026158 deels openbaar art. 1O.td lIma Oelta Lloyd p. 3 Mm 5 vertrouwelijk ja
beer, informatleeerzoek 1026)59 deels openbaar art. 10.1.4 lIma HOl p. 3 Mm 5 vertrouwelijk ja
brief, informatleverzoek 7026/60 deela openbaar en. 10.1,4 lIma Reaal p.3 Mm 5 vertrouwelijk ja
brief, tnformarieveizoek /026/51 deels openbaar art. 10.1.d Nma back of Scorland p. 3 Mm 5 eerlroces’etijk
brief, Informafieverzook 7020162 deels openbaar art. 1O.1.d lIma Aegon p.3 Mm 5 verirocavolijk
brief, lnformalieeetzoek 7026/63 deels openbaar art. 1O.1.d lIma ASR p. ‘Mm 5 vertrouwelijk ja
brief, lnformarieeerzoek 7026/64 deels openbaar art. I0.1.d lIma Rabobnnk p. 5 Mmv vertrouwelijk ja
overig, sectomfudy Hypotheekmarkt 7026/88 reeds openbaar lIma Intern Nma Iniem ja
rapport EIM hypotheekmarkt 7026/113 reeda openbaar
brief_reactie op conferentie Isoningmarkr Rabobank 7028/140 geheel vertrouwelijk art. 7 1w Nma Rabobank
brief,_silirrodiging conferentie wuninomurkt 7026/141 qeheet vertrouwelijk art. 7 1w Rabobank lIma
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Sectorstudy Hypotheekmarkt 7423

Documenten vallend onder verzoekonderdeel D

Nr Type document Registratlenr Beoordeling WOB 1w Afzender Ontvanger

Z brief, reactie op wijzigingsbesluitfin. Markten 2013 7423/1 geweigerd Wob/I0.2.d NMa Min. Fin
brief, offerte 7423/2 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
overig, plan van aanpak 7423/3 geweigerd WobfI 1 intern intern
e-mail, data hypotheken 7423/4 geweigerd art. 71w NMa Kadaster —

e-mail, data hypotheken 7423/5 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
e-mail, data hypotheken 7423/6 geweigerd art. 71w NMa Kadaster
e-mail, data hypotheken 742311 geweigerd art. 71w NMa Kadaster
e-mail, data hypotheken 7423/8 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
e-mail, data hypotheken 7423/9 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa —

e-mail, data hypotheken 7423/10 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa -

brief, opdracht 7423fl 1 geweigerd art. 71w NMa Kadaster
e-mail, acceptatiebeleid 7423/12 geweigerd art, 71w SNS bank NMa
e mail hypotheekscan 7423/13 geweigerd art 7 1w Kadaster NMa
oveng telefoongesprek 7423/14 geweigerd art 71w intern intern
overig, telefoongesprek 7423/15 geweigerd art. 71w intern intern
overig, telefoongesprek 7423/16 geweigerd art. 71w intern intern
overig, telefoongesprek 7423/17 geweigerd art. 71w intern intern

‘ e-mail, beantwoording ondeizoeksvragen 7423/18 geweigerd Wob/10/2.d DNB NMa
overig, telefoongesprek 7423/19 geweigerd art. 7 1w intern intern
e-mail, catculatiemethode 7423/20 geweigerd art. 7 1w Uva NMa
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/21 geweigerd Wob/10/2,d DNB NMa --

e-mait, info hypotheekmarkt 7423/22 geweigerd Wob/l0/2.d NMa DNB
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/23 geweigerd Wob/10/2,d NMa DNB
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/24 geweigerd Wob/l0/2.d NMa DNB
e-mail, data hypotheken 7423/25 geweigerd art. 7 1w NHG NMa
brief, hypotheekscan 7423/26 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
brief, offerte 7423/27 geweigerd art. 7 1w NMa Kadaster
e~maii, contactgegevens 7423/28 geweigerd art. 71w NHG NMa —

e-mail, infouitwisseling 7423/29/30 /31/32 geweigerd Wob/10/2.d NMa Min. Fin
overig, stand van zaken 7423/33 geweigerd Wob/li intern intern
brief, informatieverzoek aan partijen 74/23/34 geweigerd art. 7 1w NMa partijen
overig, update stand van zaken 7423/35 geweigerd Wob/1 1 Intern intern

‘ e-mait, informatie gebruik spreadsheets 7423/36 geweigerd art. 7 1w Rabobank NMa
e-mail, informaite gebruik spreadsheets 7423/37 geweigerd art. 7 1w NMa Rabobank
e-mail, update consultatie 7423/38 geweigerd art, 7 1w NMa SNS bank —

e-mail, informatie spreadsheets 7423/39 geweigerd art, 7 1w Rabobank NMa
e-mail, update consultatie 7423/40 geweigerd art, 71w ING Nma
brief, reactie op vragen 7423/41 geweigerd art. 7 1w Argenta NMa
brief, reactie op vragen 7423/42 geweigerd art. 7 1w 8NP Paribas NMa
e-mail, terugkoppeling 7423/43 geweigerd art. 71w Delta Lloyd NMa
e.mail, terugkoppeling 7423/44 geweigerd art. 71w Rabobank NMa
fax, terugkoppeling 7423/45 geweigerd art, 7 1w ING NMa
e-mail, terugkoppeling 7423/46 geweigerd art, 71w Argenta NMa
e-mail, reactie 7423/47 geweigerd art. 71w MinFin NMa —

e-mail, reactie 7423/48 geweigerd art. 7 1w DNB NMa

: e-mail, reactie 7423/4g geweigerd art. 71w Aegon NMa
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Overstapdrempels 7351

Documenten vallend onder verzoekonderdeel E
Nr Type document Registratienr Beoordeling WOB 1w Afzender

Verslag gesprek Wijzer in Geldzaken 7351/1 geweigerd Art. 7 1w Nma intern

E e-mail, reactie MinFin 7351/2 geweigerd Art. 7 1W MinFin
gespreksveslag NorthWest 7351/3 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail Reactie op verslag 7351/4 deels openbaar Wob/1O.1.d North West Verzekeringen
Verslag gesprek Triodos 7351/5 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-maii, reactie op verslag 7351/6 geweigerd Art. 7 1w Triodos
e-mail, reactie op verslag 7351/7 geweigerd Art. 7 1w VEH
verslag VEH 7351/8 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
Verslag bijeenkomst AFM 7351/9 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail, reactie op verslag 7351/10 geweigerd Art. 71w SNS bank
verslag VEB 7351/11 geweigerd Art. 71w Nrna intern
verslag NVB 7351/12 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
verslag SNS 7351/13 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail Reactie op verslag 7351/14 geweigerd Art. 7 1w NorMWest Verzekeringen
verslag Verbond van Verzekeraars 7351/15 geweigerd Art. 71w Nrna intern
verslag DACSI 7351/16 geweigerd Art. 7 1w Nma intern

Z verslag Adfiz 7351/17 geweigerd Art. 71w Nma intern

e-mail, reactie DACSI 7351/18 deels openbaar Wob/10.1.d DACSI

e-mail, reactie Adfiz 7351/19 geweigerd Art. 71w Adtiz

brief, leidraad tbv gesprek 7351/20 deels openbaar Wob/10.1.d Nma
bijlage bij leidraad brief 7351/20 geweigerd Art. 7 1w Nma
verslag BinckBank 7351/21 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
verslag DELA 7351/22 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-niail, reactie BinckBank 7351/23 deels openbaar Wob/10.1.d BinckBank

Z e-mail, reactie DELA (1) 7351/24 deels openbaar Wob/10.1.d DELA

e-mail, reactie DELA (2) 7351/25 deels openbaar Wob/10.1.d DELA
verslag Saxo Bank 7351/26 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail reactie Saxo Bank 7351/27 deels openbaar Wob/10.1.d Saxo Bank
verslag ING bank 7351/28 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail reactie ING 7351/29 deels openbaar Wob/10.1.d ING
e-mail reactie Mijnboker 7351/30 deels openbaar Wob/10.1.d Mijnbroker
verslag Mijnbroker 7351/31 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
vervallen document 7351/32
vragenbrief 7351/33 geweigerd Art. 7 1w Nma
vragenbrief 7351/34 geweigerd NMa
vragenbrief 7351/35 geweigerd Art. 7 1w NMa

~vragenbrief 7351/36 geweigerd NMa

PRISMANUMMER
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Overstapdrempels 7351
e-mail, reactie vragenbrief 7351/80 geweigerd Art. 7 1w Hypotheker
e-mail, reactie vragenbrief 7351/81 geweigerd Art. 7 1w Today’s Broker
e-mail, reactie vragenbrief 7351/82 geweigerd Art. 7 1w ABN AMRO
e-mail, reactie vragenbrief 7351/83 geweigerd Art. 7 1w Aegon
e-mail, reactie vragenbrief 7351/84 geweigerd Art. 7 1w Rabobank
e-mail, reactie vragenbrief 7351/85 geweigerd Art. 7 1w DELA
e-mail, aanvullende reactie 7351/86 geweigerd Art. 7 1w Yarden
e-mail, reactie vragenbrief 7351/87 geweigerd Art. 7 1w SNS
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/88 geweigerd Art. 7 1w Ardanta
e-rnail, reactie vragenbrief 7351/89 geweigerd Art. 7 1w ASR
e-mail, reactie vragenbrief 7351/90 geweigerd Art. 7 1w BinckBank
e-niail, reactie vragenbrief 7351/91 geweigerd Art. 7 1w Monuta
e-mail, reactie vragenbrief (1) 7351/92 geweigerd Art. 71w WestiandUtrecht
e.mail, reactie vragenbrief (2) 7351/93 geweigerd Art. 7 1w WestlandUtrecht
e-mail, reactie vragenbrief 7351/94 geweigerd Art. 7 1w ING
e-mail, gespreksverslag 7351/95 geweigerd Art. 7 1w Nma

: e-mail, reactie gespreksverslag 7351/98 geweigerd Art. 7 1w UvT
e-mail. prijsopgave 7351/97 geweigerd Art. 7 1w Nma
e-mail, offerte 7351/98 geweigerd Art. 7 1w Actuaris Eigenraam
brief, opdrachtbevestiging 7351/99 geweigerd Art. 7 1w Nma
e-mail, gespreksverslag 7351/100 geweigerd Art. 7 1w Nrna
brief, beantwoording vragenlijst 7351/101 geweigerd Art. 7 1w Actuaris Eigenraam
brief, geheimhoudingsverklaring 7351/1 02 geweigerd Art. 71w Actuaris Eigenraam
e-mail, reactie 7351/1 03 geweigerd Art. 71w Today’s Brokers
e-niail, gespreksverslag 7351/1 04 geweigerd Art. 71w Nma
telefoonnotitie AFM 7351/1 05 geweigerd Art. 7 1w Nnia intern

~ e-mail. reactie gespreksverslag 7351/106 geweigerd Art. 7 1w ABN AMRO
telefoonnotitie ABN AMRO 7351/107 geweigerd Art. 71w Nma Intern
e-maiI, reactie gespreksverslag 7351/1 08 geweigerd Art. 71w Standard & Poors
telefoonnotitie DACSI 7351/1 09 geweigerd Art. 71w Nma Intern
e-niail, reactie gespreksverslag 7351/110 geweigerd Art. 71w Moodys
e-mail gespreksverslag 7351/111 geweigerd Art. 71w Standard & Poors

Z telefoonnotitie Standard & Poors 7351/112 geweigerd Art. 71w Nma Intern
e-maiI, gespreksverslag 7351/113 geweigerd Art. 71w Nma

Z telefoonnotiei Moody’s 7351/114 geweigerd Art, 71w Nma Intern
e~rnaiI, reactie op vragen 7351/115 geweigerd Art. 7 1w RBS
e-mail, reactie op vragen 7351/116 geweigerd Art. 7 1w RBS
e-mail, reactie op vragen 7351/117 geweigerd Art. 7 1w Moody’s
e-mail, reactie op vragen 7351/118 geweigerd Art. 71w Moody’s
e-mail, reactie op vragen 7351/119 geweigerd Art. 7 1w Standard & Poors
e-mail, reactie op verslag 7351/120 geweigerd Art. 7 1w Nma

“ gespreksverslag 7351/121 geweigerd Art. 71w Nma intern
e~rnaiI, reactie conceptrapportage 7351/122 geweigerd Art. 7 1w ING
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/123 geweigerd Art. 7 1w Delta Lloyd
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/1 24 geweigerd Art. 71w Nma
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Overstapdrempels 7351
vragenbrief 7351/37 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/38 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/39 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/40 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/41 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/42 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/43 geweigerd Art. 7 1w NMa

E vragenbrief 7351/44 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/45 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/46 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/47 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/48 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/49 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/50 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/51 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/52 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/53 geweigerd Art. 7 1w NMa
Bijlagen bij vragenbrieven 7351/33 - 7351/53 geweigerd Art. 7 1w Nma
vervallen document
vervallen document
e-mail, reactie op verslag 7351/56 deels openbaar Wob/10.1.d Monuta
gespreksverslag Monuta 7351/57 geweigerd Art. 7 1w Nma Intern
vragenbrief 7351/58 geweigerd Art. 7 1w Nma

e-mail, vertrouwelijkheid 7351/59 geweigerd Art. 7 1w Today’s Broker
gespreksverslag Today’s Broker 7351/60 geweigerd Art. 7 1w Nma Intern
e-mail, uitstelverlening 7351/61 deels openbaar Wob/10.1.d Nma
e-mail, reactie op vragenbrief 7351/62 geweigerd Art. 7 1w NorthWest
gespreksverslag Rabobank 7351/63 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
brief, reactie vragenbrief 7351/64 geweigerd Art. 7 1w Argenta
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/65 deels openbaar Wob/10.1.d North West
gespreksverslag NorthWest 7351/66 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-niail, vragenbrief nogmaals 7351/67 geweigerd Art. 7 1w Nma
brief, reactie vragenbrief 7351/68 geweigerd Art. 7 1w De Hypotheker
gespreksverslag Kas Bank 7351/69 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail, reactie gespreksverslag (1) 7351/70 geweigerd Art. 71w Kas Bank
e-mail, reactie_gespreksverslag_(2) 7351/71 geweigerd Art. 7 1w Kas Bank
e-rnail, reactie gespreksverslag (3) 7351/72 geweigerd Art. 7 1w Kas Bank
gespreksverslag Ardanta 7351/73 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
brief, reactie vragenbrief 7351/74 geweigerd Art._7 1w NorffiWest
e-mail, reactie vragenbrief 7351/75 geweigerd Art. 7 1w Nuvema
e-mail, reactie vragenbrief (1) 7351/76 geweigerd Art. 7 1w Argenta
e-mail, reactie vragenbrief (2) 7351/77 geweigerd Art. 7 1w Argenta
e-mail, reactie vragenbrief 7351/78 geweigerd Art. 7 1w Yarden

E e-mail, reactie vragenbrief 7351/79 geweigerd Art. 7 1w Hypotheekshop
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Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMaI ‘70 £67 83~
Tav. Dhr. 8. M. Overvest
Postbus 16326
2500 8H DEN HAAG

Betreft: Ondertekende opdrachtbevestiging
Amsterdam, 21 decenher 2010

Geachte heer Overvest,

Bijgaand ontvangt u de door mij ondertekende opdrachtbevestiging retour. In de opdrachtbevestiging is
geen opleverdatum genoemd. Ik bevestig u bij deze, wellicht ten overvloede, dat wij onze levering
uiterlijk per 15januari2011 aan u zullen doen toekomen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en met dank voor het in ons gestelde
vertrouwen,

Met vriendeI~ke groet,

Vêpijwvah Kleef -

c

MonoyViow flesearch e.v. • Prinsengracht 468 • Postbus 1966 • 1000HZ Amsterdam • T: 10201626 8585 • F: 102016264248
E: nfo@moneyview.nl s W: www.moneyview.nt • KvlC: 33292632 • BTW-nummer: NL806233291801 • ING 9306590
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Nederlandse Mededingingsautoriteit INMa) ~~~J:~ijI~ /t~
Tav. Ohr. 8. M. Overvest Asrara -

Postbus 18326 t3 DEC aJlu
2500 8H DEN HMG -------..

Betreft: Overeenkomst levering historische hypotheekrentes
Amsterdam, 13-12-2010

Geachte heer Overvest beste Bastiaan,

Bijgaand tref je de overeenkomst voor levering van historische hypotheekrentes aan in tweevoud.

Zou ie één ondertekend exemplaar aan mij retour willen zenden?

Met vriendelijke groet,

Lidy roenewoud

Monoyview Research 3.V Prinsençracht 468 Posibus 966 000 az Amsterdam • T 1(120) 626 0585 • F (0201 628 4j 43
E, inio~monepiew nI • W. www,nloneyview ni • KvT( 33292632 • BTW-nummer NL80623229aoI • Poslbenk 65802(0



Nederlandse Mededi ngingsautoriteit N\4~

Aan

EIM B.V.
T.a.v. de beer drs. P. Th. van der Zeijden
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage (n)

• 7026f35.B975 1
t 7 DEC. 2010 7ogofl.8975

Onderwerp

Opdracht onderzoek consumentengedrag op hypotheekmarkt en op markt makelaarsdiensten

Geachte heer Van der Zeijden,

In antwoord op uw offerte van 10december 2010 en uw aangepaste begroting van iS december
2010, bevestig ik u mijn opdracht om de NMa te assisteren bij een onderzoek naar
consumentengedrag op de hypotheekmarkt en op de markt voor makelaarsdiensten.

OpdrachtomschrjWng
EIM B.V. zal onderzoek doen naar consumentengedrag met behulp van consumenten-surveys.
Het onderzoek moet een representatief beeld opleveren van het gedrag van consumenten op de
hypotheekmarkt en de markt voor makelaarsdiensten. Op de hypotheekmarkt dient hierbij
onderscheid te worden gemaakt in i) consumenten die voor het eerst een hypotheek hebben
afgesloten; ii) consumenten die een hypotheek hebben overgesloten naar een andere aanbieder;

iii) consumenten die een hypotheek bij de huidige aanbieder hebben verlengd. Voor het gedragop
de markt voor makelaarsdiensten dienen consumenten te worden ondervraagd die recentelijk een
huis hebben gekocht ofverkocht, met of zonder makelaar.

Bij het gedrag van de consument op de hypotheekmarkt en de markt voor makelaarsdiensten gaat
het in grote lijnen om:

- gemaakte keuzes (welke dienstverlener, welke overeenkomst, welke kosten, ed,),
factoren die een rol spelen bij deze keuzes,

- switchgedrag,

redenen voor switchgedrag.

Postbus i6~26 W~nharen 24 Muzenstroat 81 T: (07013303330 E-niail: info@nmanet.nl

2500 8H Den Haag 2511 GA Den Haag 2511 WB Den Haag F: f07oJ 330 33 70 Website: www.r,manet.nl



Ve,voîgvd minute

c
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de
heer B.M. Overvest (tel. 070 330 3397 ofb.m.oveniest@nmanet.nl).

Hoogachtend,

D L’h 1/
Drs. J. de Maa
Directie Mededinging
Clustermanager Financiële en Zakelijke Dienstverlening

c
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C Nederlandse Mededingingsautoriteit

Aan

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

T.a.v. de heer K.J.R. Schiffer
Postbus 309

2700 AH z0ETERMEER

per post per fax

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

•ffi44 7026/46.81279

r 1J~JAi
Onderwerp

Informatieverzoek NMa

Geachte heer Schiffer,

Uit hoofde van haartoezichtsfünctie doet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
onderzoek naar de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. Dit onderzoek beoogt het
inzicht in deze markt te vergroten en daarmee bij te dragen aan de missie van de NMa: markten
laten werken.

In het kader van het hypothekenonderzoek heeft u op 13december 2010 gesproken met
medewerkers van de NMa. Op 20december2010 heeft de NMa een overzicht ontvangen van alle

geldgevers die hypothecaire leningen met NHG-garantie aanbieden. In aanvulling hierop verzoek
ik u ten behoeve van het hypothekenonderzoek de volgende gegevens te overleggen:

Voor de periode 2004 tot en met 2010 voor alle geldgevers en per hypothecaire lening:

de hoogte van de afgesloten lening
het bijbehorende rentepercentage

- het type hypotheek (spaar, aflossingsvrij, etc.)

Ik verzoek u de gevraagde gegevens binnen twee weken na dagtekening van deze briefte
verstrekken. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat u op grond van artikel 5:2o van de
Algemene wet bestuursrecht verplicht bent om, binnen het redelijke, medewerking te verlenen aan
dit verzoek.

De door u verstrekte documenten zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. Zij worden niet
aan derden verstrekt en de resultaten van het onderzoek worden enkel op geaggregeerd niveau
gepubliceerd.

Postbus 16326 Wijnhauen 24 Muzenstraat Si T: 1070)3303330 E-maii: infr@nmane&nI

2500 8H Den Haag 2571 GA Den Haag 2511 WB Den Haag F: 1070)3303370 Website: www.nmanet.nI
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FW: Verslag gesprek NMa - ING pagina 1 van 2

Odek G mw

C Van; Arjan.Toor©ing.nl JE’fz7~—-~ —

Verzonden: maandag 31januari2011 17:43
i9~g~sIraficAan: OvervestB.M. ~ 08 [±6 1011

Onderwerp: RE: Verslag gesprek NMa - ING
-.Bijlagen: Verslag gesprek ING 14januari def.doc

Beste Bastiaan,

Excuses voor de vertraagde reactie, maar hierbij ontvang je het aangepaste gespreksverslag.

Mijn secretaresse komt op korte termijn bij je terug voor het plannen van een vervolgafspraak.

Groet

Arjan

C Van: Overvest B.M. [mailto:b.m.overvest@nmanet.nIj
Verzonden: maandag 31januari2011 11:21
Aan: Toor, A. (Arjan)
Onderwerp: FW: Verslag gesprek NMa - ING

Beste Arjan,

Ik heb nog geen reactie ontvangen op onderstaand gespreksverslag. Kan ik dit verslag hiermee als definitief
beschouwen?

Zoals we 14januari aangaven, gaan we graag nog met ING in gesprek over de concurrentie op de
hypotheekmarkt. Mogelijke data hiervoor zijn 16, 18, 23 en 25 februari. Wat mij betreft komen wij dan weer
langs in Amsterdam. Laatje weten welke dag en tijdstip jullie het beste uitkomen?

Vriendelijke groet,

Bastiaan

Nederlandse Nededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer

Dit bericht kan informaUe 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 meiden en het beijcht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, dle verband
houdt met risico’s verbonden aan het eiekfronisch verzenden van berichten.

This message may contain infonnalion that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to
inforni the sender and delete the inessage. The State accepts no liability for
damage of any kind resuiting from the rlsks inherent In the eiectronic
&ansmlssion of messages.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identitelisbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitlmatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd,

Van: Overvest B.M.

R-2-2C)1 1



FW: Verslag gesprek NMa - ING pagina 2 van 2

Verzonden: woensdag 19januari 2011 11:22
Aan: kjan.Toor@lng.nV
CC: Tezel mw dr. (~; Zwet MSc 3. van
Onderwerp: Verslag gesprek NMa - ING

Beste Arjan,

Bij deze stuur ik je een verslag van ons gesprek van afgelopen vrijdag.

Mijn vraag is of je bijgevoegd verslag wilt doornemen en waar nodig aanvullingen kunt voorstellen. Met name
de onderbouwing van jullie standpunten onder het kopje”

-an nog verder uitgewerkt worden. Het lijkt mij het meest efficiënte als jullie dat doen.

Vriendelijke groet,

Bastiaan

«Verslag gesprek ING l4januari.doc»

Dr. B.M. (Bastiaan) Overvest
Onderzoeker MFS
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Directie Mededinging, cluster financiële & zakelijke dienstverlening
Postbus 16326, 2500 6H Den Haag
T: 070 330 3397
F: (070) 330 3370
E-mail: b.m.overvest@nmanetr,l
www.nmanet.nl

ATTENTION:
The information in this electronic mail message is private and

(N confidential, and only intended for the addressee. Should you
%~‘ receive this message by mistake, you are hereby notified that

any disclosure, reproduction, distribution or use of this
message is strictly prohibited. Please inform the sender by
reply transmission and delete the message without copying or
opening It.

Messages and attachinents are scanned for all viruses known.
1f this message contains password—protected attacbments, the
files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
Always scan attachments before opening them.
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C Nederlandse Mededingingsautorfteft

Aan

BNP PARIBAS
T:a.v. de heer R.A. van Fulpen
Marten Meeswegg7
3068 AV ROTTERDAM

Dafts,~~ Uw kenmerk Ons kenmedc aijlage(n)

2 4 F 7026/54.B975 TEO. Zou
Onderwerp

verzoek om in~rmatie

Geachte heer Van Fulpen,

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voert momenteel een sectorstudie uit naar de
hypotheekmarkt in Nederland. Deze studie wordt uitgevoerd door de Monitor Financiële Sector
(MFS) van de NMa. De MFS is een onderzoeksteam binnen de NMa dat economisch onderzoek
doet naar deelgebieden van de financiële sector en concurrentie in de flnand~le 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) concurrentiële

C omstandigheden op de hypotheekmarkt te krijgen, verneemt de N Ma graag de visie vanmarktpartijen op de hypotheekmarkt en verzoekt de N Ma hen zoveel mogelijk feitelijke informatie
over deze markt te verstrekken.

Hoewel u de visie van uw onderneming op de hypotheekmarkt al heeft gegeven in een persoonlijk
gesprek met de NMa, waardeer ik het als u ook schriftelijk uw visie naar voren wilt brengen door
bijgevoegde vragen (zie bijlage) te beantwoorden, Indien u van mening bent dat u bepaalde
vragen in het gesprek al afdoende heeft beantwoord kunt u bij de beantwoording volstaan door
hiernaarte verwijzen.

Graag ontvang ik uw reactie uiterlijk op vrijdag iS maart zon.

Postbus 16326 W~inho ren 24 Mtacnst raar Bi fl(oyoJ3joj3jo E-maik injbrg,nmanee,nl

2500 UH Den Haag 2511 GA Den Haag 2511 WU Den Haag F: [070)3303370 Webeik: www.nn,arietnl



(

c

c

Wanneer u nog vragen heeft naar aanieidingvan deze brief kunt u contact opnemen met de heer B.M.
Overvest (tel: 070-3303397, e-mail: b.m.overvest@nmanetnl) of met de heerJ. van Zwet (tel: 070-

330 1712, e-mail: jsanzwet@nmanet.nl).

uw medewerking.

nging
Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Ik dank f4 bij voorbaat viiend~

Hooi

Clustei
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C Nederlandse Mededingingsautoriteit

Aan

Bank ofscotland
T.a.v. de heer Ir. 8. Bos
Postbus 93020 -

1090 BAAMSTERDAM

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijtage(n)

2 4 r 7026/61.B975 1r 3,
Onderwerp

verzoek om informatie

Geachte heer Bos,

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voert momenteel een sectorstudie uit naar de
hypotheekmarkt in Nederland. Deze studie wordt uitgevoerd door de Monitor Financiële Sector
(MFS) van de NMa. De MFS is een onderzoeksteam binnen de NMa dat economisch onderzoek
doet naar deelgebieden van de financiële sector en concurrentie In de financiële sector op een
structureTe wijze volgt. Naar verwachting zal de sectorstudie naar de hypotheekmarkt in het
voorjaar van zou worden gepubliceerd.

Om een zo volledig mogelijk beeld van de (ontwikkelingen van de) concurrentiêle
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.

Hoewel u de visie van uw onderneming op de hypotheekmarkt al heeft gegeven in een persoonlijk
gesprek met de NMa, waardeer ik het als u ook schriftelijk uw visie naar voren wilt brengen door
bijgevoegde vragen (zie bijlage) te beantwoorden. Indien u van mening bent dat u bepaalde
vragen in het gesprek al afdoende heeft beantwoord, kunt u bij de beantwoording volstaan door
hiernaar te verwijzen.

Graag ontvang ik uw reactie uiterlijk op vrijdag iS maart zon.

( Postbus 16326 Wijahaven a~ Muzensl,raat 81 fl (07o) 330 jjjü E-niaiî: info@nmanet.ni
2$008H Den Haag 2511 GA Den Haag 2511 WO Den Haag F: (cqo) 33033 70 Webstu: www.nmanee.nl
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c NvIq
Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de beer B.M.
Overvest (tel: 070-3303397, e-mail: b.ntovervest@nmanet.nI) of met de heerj. van Zwet (tel: 070-

330 17)2, e-mail: j.vanzwet@nmanet.nl).

Ik dank u bij voorbaat vriendelijk voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Clustermanager Financiële en Zakelijke Dienstverlening
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C Nederlandse Mededingingsautorfteft

Aan

Aegon
T.a.v. de heer It van Es
Postbus 202

2501 CE DEN HAAG

Datum Uw kenmerk On, kenmerk Bijlage (n)

2 4 FEB. 2011 7025/62.B975 1

(3
verzoek om informatie

Geachte heer Van Es

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voert momenteel een sectorstudie uit naar de
hypotheekmarkt in Nederland. Deze studie wordt uitgevoerd door de Monitor Finandële Sector
(MFS) van de NMa. De MFS is een onderzoeksteam binnen de NMa dat economisch onderzoek
doet naar deelgebieden van de financiële sector en concurrentie in de financiële 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) concurrentiële
omstandigheden op de hypotheekmarkt te krijgen, verneemt de NMa graag de visie van
marktpartijen op de hypotheekmarkt en verzoekt de N Ma 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 iS maart 2011.

‘in november 2010 heeft de MFS al een qulck scan van de margeontwikkelingen op de Nederlandse hypotheekmarkt

gepubliceerd. Deze studie Is online beschlkbaarvla httpij/v~w.nmanetnh/lmages/Qulck%2oscan%2odePinhtieLtcm16-

i4o886.pdf.

Pastbu, 16326 Wjnhasen 24 Muzcnstraae 8’ fl (070)3303330 E-mail:info@nmanet.nl

~oo 8H Den 1-laag 2511 GA Den Haag 251, WB Den Haag F: (0)0) 330 33 70 Website: www.nmanetnl
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Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief~ kunt u contact opnemen met de heer
B.M. Overvest (tel: 070-3303397, e-mail: b.m.oventest@nmanetnl) of met de heer). van Zwet (tel:
070-330 1712, e-mail: j.vanzwet@nmanet.nl).

Ik dank u bij voorbaat vriendelijk voor uw medewerking.

ie Mededinging
Financiële en Zakelijke Dienstverlening(
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Sectorstudy Hypotheekmarkt

Documenten vallend onder verzoekonderdeel D

7423

Nr Type document Reglstratlenr Beoordeling WOB 1w Afzender Ontvanger
brief, reactie op wijzigingsbesluit fin. Markten 2013 742311 geweigerd Wob/10.2.d NMa Min. Fin
brief, offerte - 742312 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
overig, plan van aanpak 7423/3 geweigerd Wobll 1 intern intern -—

e-mail, data hypotheken 7423/4 geweigerd art. 7 1w NMa Kadaster
e-mail, data hypotheken 7423/5 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
e-mail, data hypotheken 7423/6 geweigerd art. 7 1w NMa Kadaster
e-mail, data hypotheken 7423/7 geweigerd art. 71w NMa Kadaster
e-mail, data hypotheken 7423/8 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
e-mail, data hypotheken 742319 geweigerd art. 71w Kadaster NMa
e-niail, data hypotheken 7423/10 geweigerd art. 71w Kadaster NMa
brief, opdracht 7423/11 geweigerd art. 71w NMa Kadaster
e-mail, acceptatiebeleid 7423/12 geweigerd art. 7 1w SNS bank NMa
e-mail, hypotheekscan 7423113 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
overig, telefoongesprek 7423/14 geweigerd art. 7 1w intern intern
overig, telefoongesprek 7423115 geweigerd art. 7 1w intern intern
overig, telefoongesprek 7423/16 geweigerd art. 7 1w intern intern
overig, telefoongesprek 7423/17 geweigerd art. 71w intern intern -- -_______

e-mail, beantwoording onderzoeksvragen 7423/18 geweigerd Wob/10/2.d DN8 NMa
overig, telefoongesprek 7423/19 geweigerd art. 7 1w intern intern
e-mail, calculatiemethode 7423/20 geweigerd art. 7 1w LIva NMa
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/21 geweigerd WobllO/2.d DNB NMa
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/22 geweigerd Wob/l0/2.d NMa DNB
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/23 geweigerd Wob/l0/2.d NMa DNB
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/24 geweigerd Wob/l0/2.d NMa ONS —~ -~

e-mail, data hypotheken 7423/25 geweigerd art. 7 1w NHG NMa
brief, hypotheekscan 7423/26 geweigerd art. 71w Kadaster NMa —

brief, offerte 7423/27 geweigerd art. 7 1w NMa Kadaster
e-mail, contactgegevens 7423/28 geweigerd art. 7 1w NHG NMa
e-mail, infouitwisseling 7423/29 / 30 / 31/32 geweigerd WobflO/2.d NMa Min. Fin
overig, stand van zaken 7423/33 geweigerd Wob/1 1 intern intern —

brief, informatieverzoek 74/23/34 geweigerd art. 7 1w NMa partijen

verzendlijst bij brief 7423/34 deels gehonoreerd Wob/10/2/e NMa partijen
overig, update stand van zaken 7423/35 geweigerd Wob/1 1 Intem intern
e-mail, informatie gebruik spreadsheets 7423/36 geweigerd art. 7 1w Rabobank NMa
e-mail, informaite gebruik spreadsheets 7423/37 geweigerd art. 71w NMa Rabobank
e-mail, update consultatie 7423/38 geweigerd art, 7 1w NMa SNS bank

27-2-2017



Sectorstudy Hypotheekmarkt 7423
e-mail, informatie spreadsheets 7423139 geweigerd art. 71w Rabobank NMa
e-mail, update consultatie 7423/40 geweigerd art. 71w ING Nma
brief, reactie op vragen 7423/41 geweigerd art. 7 1w Argenta NMa
brief, reactie op vragen 7423/42 geweigerd art. 7 1w BNP Paribas NMa

: e-mail, terugkoppeling 7423143 geweigerd art. 7 1w Delta Lloyd NMa
e-mail, terugkoppeling 7423/44 geweigerd art. 7 1w Rabobank NMa
fax, terugkoppeling 7423/45 geweigerd art. 7w ING NMa
e-mail, terugkoppeling 7423/46 geweigerd art. 7 1w Argenta NMa —

e-mail, reactie 7423/47 geweigerd art. 7 1w MinFin NMa

: e-mail, reactie 7423/48 geweigerd art. 7 1w ONS NMa
e-mail, reactie 7423/49 geweigerd art. 7 1w Aegon NMa
e-mail, reactie 7423/50 geweigerd art. 7 1w SNS Reaal NMa
e-mail, reactie 7423/51 geweigerd art.? 1w ING NMa
e-mail, reactie 74223/52 geweigerd art.? 1w ABN-AMRO NMa
e-maiI, reactie 7423/53 geweigerd art. 7 1w NMa NISC
e-mail, reactie 7423/54 geweigerd art. 7 1w ING NMa —

: e-mail, reactie 7423/55 geweigerd art.? 1w ONS NMa
e.mail, reactie 7423/55 geweigerd art.? 1w NMa VEH
e-mail, rapport, vertrouwelijke versie 7423/56 geweigerd NMa ONS
e-mail, rapport 7423/57 geweigerd NMa NMa
rapport, vertr. versie 7423/58 geweigerd NMa ONS
rapport, vertr. versie 7423/59 geweigerd NMa NMa
e-mail, afspraak 7423)60 geweigerd art.? 1w NMa VER

e-mail, publicatiedatum 7423/61 geweigerd Wob/l0./2/e NMa Min Ec.
e-mail, publicatiedatum 7423/62 geweigerd Wob/10./2/e NMa Min. Fin
e-mail, reactie 7423/63 geweigerd art. 7 1w NMa ONS

‘ e-mail, publicatiedatum 7423164 Openbaar NMa ING
e-mail, publicatiedatum 7423/65 geweigerd art. 7 1w NMa ONS

EE*_ Z~ZZEZE~~ -—~~
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Jankie, Rishma

Van: Ove~est, Bastiaan
Verzonden: maandag 15 april 2013 17:29
Aan: Luc.Driessen@ing.com
CC: Tezel, Gulbahar
Onderwerp: Publicatie hypotheekstudie ACM

Beste Luc,

Bij deze informeer ik je dat ACM donderdag aanstaande de hypotheekstudie zal publiceren. Conform
onze afspraak ontvang je woensdag om 9.00 onder embargo het stuk en het persbericht.

Met vriendelijke groet,

Bastiaan Overvest
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

Autoriteit Muzenstraat 41 T: +31 70 7222680
Consument t Markt 2511 WE Den Haag M: ±31 654715249

b Postbus 16326 www.acm.nl2500 BH Den Haag www.consuwijzer.nl

GebtrndeLde kracht; Consu mentenautorft&t~ NMa en OPTA

* Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertmuwellJke Informatie bevatten. Lees hi~r
de disolaimer die voor dit bericht geldt
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Overstapdrempels
Documenten vallend onder verzoekonderdeel E

7351

Nr Type document Registratienr Beoordeling WOB 1w Afzender
Verslag gesprek Wijzer in Geldzaken 7351/1 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail, reactie MinFin 7351/2 geweigerd Art. 7 1W MinFin
gespreksveslag NorthWest 7351/3 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail Reactie op verslag 7351/4 deels openbaar Wob/10.1.d NorthWest Verzekeringen
Verslag gesprek Triodos 7351/5 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail. reactie op verslag 7351/6 geweigerd Art. 7 1w Triodos

E e-mail, reactie op verslag 7351 /7 geweigerd Art. 7 1w VEH
verslag WF] 7351/8 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
Verslag bijeenkomst AFM 7351/9 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail, reactie op verslag 7351/10 geweigerd Art. 71w SNS bank
verslag VEB 7351/11 geweigerd Art. 71w Nma intern
verslag NVB 7351/12 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
verslag SNS 7351/13 geweigerd Art. 71w Nma intern
e-mail Reactie op verslag 7351/14 geweigerd Art. 7 1w NorhtWest Verzekeringen
verslag Verbond van Verzekeraars 7351/15 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
verslag DACSI 7351/16 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
verslag Adfiz 7351/17 geweigerd Art. 71w Nma intern

e-mail, reactie DACSI 7351/18 deels openbaar Wob/10.1.d DACSI

e-niail, reactie Adfiz 7351/19 geweigerd Art. 71w Adfiz

brief, leidraad tbv gesprek 7351/20 deels openbaar Wob/10.1.d Nma
bijlage bij leidraad brief 7351/20 geweigerd Art. 7 1w Nma
verslag BinckBank 7351/21 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
verslag DELA 7351/22 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail, reactie BinckBank 7351/23 deels openbaar Wob/10.1.d BinckBank
e-mail, reactie DELA (1) 7351/24 deels openbaar Wob/10.1.d DELA

e-mail, reactie DELA (2) 7351/25 deels openbaar Wob/10.1.d DELA
verslag Saxo Bank 7351/26 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail reactie Saxo Bank 7351/27 deels openbaar Wob/10.1.d Saxo Bank
verslag ING bank 7351/28 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail reactie ING 7351/29 deels openbaar Wob/10.1,d ING
e-mail reactie Mijnboker 7351/30 deels openbaar Wob/10.1.d Mijnbroker
verslag Mijnbroker 7351/31 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
vervallen document 7351/32
vragenbrief 7351/33 geweigerd Art. 7 1w Nma
vragenbrief 7351/34 geweigerd NMa
vragenbrief 7351/35 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/36 geweigerd NMa
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Overstapdrempels 7351
vragenbrief 7351/37 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/38 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/39 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/40 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/41 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/42 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/43 geweigerd Art. 7 1w NMa

E vragenbrief 7351/44 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/45 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/46 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/47 geweigerd Art. 7 1w NMa
vrageribrief 7351/48 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/49 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/50 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/51 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/52 geweigerd Art. 7 1w NMa
vragenbrief 7351/53 geweigerd Art. 7 1w NMa
Bijlagen bij vragenbrieven 7351/33 - 7351/53 geweigerd Art. 7 1w Nma
vervallen document
vervallen document
e-mail. reactie op verslag 7351/56 deels openbaar Wob/10.1.d Monuta
gespreksversiag Monuta 7351/57 geweigerd Art. 7 1w Nma Intern
vragenbrief- 7351/58 geweigerd Art. 71w Nma

e-mail, vertrouwelijkheid 7351/59 geweigerd Art. 7 1w Todays Broker
gespreksverslag Today’s Breker 7351/60 geweigerd Art. 7 1w Nma Intern
e-mail, uitstelverlening 7351/61 deels openbaar Wob/10.1.d Nma
e-mail, reactie op vragenbrief 7351/62 geweigerd Art. 7 1w NorthWest
gespreksverslag Rabobank 7351/63 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
brief, reactie vragenbrief 7351/64 geweigerd Art. 7 1w Argenta
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/65 deels openbaar Wob/10.1.d North West
gespreksverslag NorthWest 7351/66 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail. vragenbrief nogmaals 7351/67 geweigerd Art. 71w Nma
brief, reactie vragenbrief 7351/68 geweigerd Art._7_1w De Hypotheker
gespreksverslag Kas Bank 7351/69 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail, reactie gespreksverslag (1) 7351/70 geweigerd Art. 71w Kas Bank
e-mail, reactie gespreksverslag (2) 7351/71 geweigerd Art. 7 1w Kas Bank
e-mail, reactie gespreksverslag (3) 7351/72 geweigerd Art. 7 1w Kas Bank
gespreksverslag Ardanta 7351/73 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
brief, reactie vragenbrief 7351/74 geweigerd Art. 7 1w NorthWest
e-mail. reactie vragenbrief 7351/75 geweigerd Art. 7 1w Nuvema
e-mail, reactie vragenbrief (1) 7351/76 geweigerd Art. 7 1w Argenta
e-mail, reactie vragenbrief (2) 7351/77 geweigerd Art. 7 1w Argenta
e-rnail, reactie vragenbrief 7351/78 geweigerd Art. 7 1w Yarden
e-mail, reactie vragenbrief 7351/79 geweigerd Art. 7 1w Hypotheekshop
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Overstapdrempels 7351

e-mail, reactie vragenbrief 7351/80 geweigerd Art. 7 1w Hypotheker
e-mail, reactie vragenbrief 7351/81 geweigerd Art. 7 1w Today’s Broker
e-mail, reactie vragenbrief 7351/82 geweigerd Art. 7 1w ABN AMRO
e-mail, reactie vragenbrief 7351/83 geweigerd Art. 7 1w Aegon
e-mail, reactie vragenbrief 7351/84 geweigerd Art. 7 1w Rabobank
e-mail, reactie vragenbrief 7351/85 geweigerd Art. 7 1w DELA
e-mail, aanvullende reactie 7351/86 geweigerd Art. 7 1w Yarden
e-mail, reactie vragenbrief 7351/87 geweigerd Art. 7 1w SNS

Z e-mail, reactie gespreksverslag 7351/88 geweigerd Art. 7 1w Ardanta
e-rnail, reactie vragenbrief 7351/89 geweigerd Art. 7 1w ASR
e-mail, reactie vragenbrief 7351/90 geweigerd Art. 7 1w BinckBank
e-mail, reactie vragenbrief 7351/91 geweigerd Art. 7 1w Monuta
e-mail, reactie vragenbrief (1) 7351/92 geweigerd Art. 71w WestlandUtrecht
e-mail, reactie vragenbrief (2) 7351/93 geweigerd Art. 7 1w WestiandUtrecht
e-maiI, reactie vragenbrief 7351/94 geweigerd Art. 7 1w ING
e-mail, gespreksverslag 7351/95 geweigerd Art. 7 1w Nma
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/98 geweigerd Art. 7 1w UvT
e-niail, prijsopgave 7351/97 geweigerd Art. 7 1w Nnia
e-rnail, offerte 7351/98 geweigerd Art. 7 1w Actuaris Eigenraam
brief, opdrachtbevestiging 7351/99 geweigerd Art. 7 1w Nma
e-mail, gespreksverslag 7351/100 geweigerd Art. 7 1w Nma
brief, beantwoording vragenlijst 7351/101 geweigerd Art. 7 1w Actuaris Eigenraam
brief, geheimhoudingsverklaring 7351/102 geweigerd Art. 7 1w Actuaris Eigenraani
e-mail. reactie 7351/1 03 geweigerd Art. 71w Toda~s Brokers
e-mail, gespreksverslag 7351/1 04 geweigerd Art. 71w Nma
telefoonnotitie AFM 7351/1 05 geweigerd Art. 71w Nma intern
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/106 geweigerd Art. 7 1w ABN AMRO
telefoonnotitie ABN AMRO 7351/107 geweigerd Art. 7 1w Nma Intern
e-mail, reactie gespreksverslag 7351 /1 08 geweigerd Art. 7 1w Standard & Poors
telefoonnotitie DACSI 7351/109 geweigerd Art. 7 1w Nma Intern
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/110 geweigerd Art. 71w Moody’s
e-mail gespreksverslag 7351/111 geweigerd Art. 71w Standard & Poors
telefoonnotitie Standard & Poors 7351/112 geweigerd Art. 71w Nma Intern
e-niail, gespreksverslag 7351/113 geweigerd Art. 71w Nnia
telefoonnotiei Moody’s 7351/114 geweigerd Art. 71w Nma Intern
e-maiI, reactie op vragen 7351/115 geweigerd Art. 71w RBS
e-mail, reactie op vragen 7351/116 geweigerd Art. 71w RBS
e-mail, reactie op vragen 7351/117 geweigerd Art. 7 1w Moody’s
e-mail, reactie op vragen 7351/118 geweigerd Art. 7 1w Moody’s
e-mail, reactie op vragen 7351/119 geweigerd Art. 7 1w Standard & Poors
e-mail, reactie op verslag 7351/120 geweigerd Art. 7 1w Nma
gespreksverslag 7351/121 geweigerd Art. 7 1w Nma intern
e-mail, reactie conceptrapportage 7351/122 geweigerd Art. 7 1w ING
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/123 geweigerd Art. 7 1w Delta Lloyd
e-mail, reactie gespreksverslag 7351/124 geweigerd Art. 7 1w Nma
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Ivan Bueno de Mesquita

Van: Chantal Lever IC.Lever@nwuv.nl]
Verzonden: vrijdag 29juni2012 17:12
Aan: NMa DM Studie Overstapdrempels
Onderwerp: RE: Studie overstapdrempels ~

Opvolgingsmarkering: Opvolgen ‘: . 2 ~ / ~
Markeringsstatus: Voltooid
Bijlagen: Sespreksverslag NorthWest d d 19juni 2012_MI comm NWV.DOC;

Gespreksverslag NorthWest d d 19juni 201 2_MI cornm N~N.PIJF

Geachte mevrouw Petit, Beste Lilian,

Hierbij onze reactie op het gespreksverslag. zowel in WORD als in PDF.

Om ieder misverstand te voorkomen hebben we de vertrouwelijke informatie groen
gemarkeerd, in plaats van vet gemaakt.

Met vriendelijke groet,c..: NorthWest Verzekeringen N.V.

Chantal Lever
Manager Compliance

Van: NFvla DM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Overstapdrempels@3nma.nhl
Verzonden: donderdag 28juni 2012 9:15
Aan: Chantal Lever
Onderwerp: Studie overstapdrempels

Beste mevrouw Lever,

Allereerst veel dank voor het prettige geaprek vorig week dinsdag in het kader van onze studie
Overstapdrempels, wij hebben het gesprek als zeer informatief ervaren.

Q Hierbij stuur ik het verslag van ons gesprek. Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslagstaan; wij zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag. Verder zou ik willen vragen eventuele
vertrouwelijke informatie vet te drukken.

Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Lilian Petit

Lilïan Petit

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Medewerker Economisch Bureau

Postbus 16326, 2500 8H Den Haag

T: (070) 330 33 98

F: (070) 330 33 70

E-mail: Lilian.Petit@nma.nl

Internet: www.nmanet.nl

4-7-2012
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«Sespreksverslag NorthWest cLd. 19juni 201 2_MT.doc»

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de Consumentenautoriteit en OPTA verder onder de naam
Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming sectorspecillek rnarkttoezichl en mededinglngstoezioht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 rislcs inherent in the electronic
transmission of messages.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

c
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Gesprelcsverslag DACSI (versie 5 sept) Page 1 of2

From: Roland Uittenbogaard [mailto:Roland.Uittenbogaard@nma.nhl
Sent: woensdag 5 september 2012 16:39
To: Henk Bruggeman
Subject: Gespreksverslag DACSI (versie 5 sept)

<‘ccespreksverslag DACSI (versie 5 sept).doe»

Geachte heer Bruggeman,
Van ons gesprek gisteren hebben wij bijgaand verslag gemaakt. Zou u dit willen controleren op feitelijke
onjuistheden of onvolledigheden? Ook als u andere opmerkingen heeft, houden we ons aanbevolen. Bij
voorbaat dank voor uw moeite.

Vriendelijke groet,
Roland Uittenbogaard

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de Consumentenautoriteit en OPTA verder ander de naam
Autoriteit consument & Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen,
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecitlek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer

C Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet degeadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u

c
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Gespreksverslag DACSI (versie 5 sept) Page 2 of 2

verzocht dat aan de a&ender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aanspralcelijkheid voor schade, van weilce aard ook, die verband

(~ houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistalce, 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.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs lcunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(2

0~
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Nederlandse Mededingingsautoriteit

Aan

Today’s Brokers
Tav. Mr. M. Franken
Frederikspleiri 1

1017 Xl< Amsterdam

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

0 4 OKT. 2012 7351/20 1

Onderwerp

Leidraad ten behoeve van een gesprek met Today’s Brokers

Geachte heer Franken,

De Monitor Financiële sector van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voert een studie
uit naar overstapdrempels in de financiële sector. De Monitor Financiële Sector is een team dat
economische studies uitvoert naar marktwerking en concurrentie in verschillende deelmarkten
van de financiële sector. Deze studie betreft dan ook geen mededingingsrechteljjk onderzoek. Het doel
van deze studie is enerzijds om meer inzicht krijgen in het overstapproces voor een aantal
financiële producten, waaronder online beleggen, en anderzijds om aanbevelingen te doen om
eventuele overstapdrempels te verlagen.

In het kader van deze studie heeft de N Ma op 28september jl. telefonisch contact met u gehad.
Naar aanleiding van dit gesprek stuur ik u een leidraad ten behoeve van een gesprek met Todays
Erokers. Graag hoor ik van u ofToday’s Brokers bereid is een dergelijk gesprek te voeren. Hierbij
geef ik graag de vrijheid aan u om te bepalen welke medewerkers hier het beste bij aanwezig
kunnen zijn gezien het onderwerp van het gesprek. Ik verneem graag zo spoedig mogelijk van u
wat voor Today’s Brokers een geschikte datum is voor een gesprek.

C Past6,,, 16326 Muzenstroat 8i T: (070)3303330 E.mail: infa@nma.nl

2500 6H Oen Haag 2511 WB Den Haag F: (070)3303370 Website: www.nma.nî



c
Indien u verdere vragen heeft, dan kunt ii contact opnemen met de heer M. lmthorn (070 330

5095) ofde beer N. van der Poel (070 330 ~o6z).

Met vriendelijke gr et,

S.

Aii~é Andeweg,
Directie Mededinging
Clustermanager Financiële en Zakelijke Dienstverlening
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Gülüzar Tasal-Odek

Van: Efrerïi van de Beek [evdbeek@binck.nl]
Verzonden: maandag 8 oktober 2012 10:30
Aan: NMa DM Studie Overstapdrempels
Onderwerp: RE: Gespreksverslag NMa
Bijlagen: Gespreksverslag Binck (versie 3 sept) comm binck.doc

Dag Marinus,

Hierbij onze feedback.

Groet ller~e 12 OKT 2012

Efrem
t

r Efrern van de Beek
Çj Medewerker Operations Business Development

T +31 (0)20 522 0428
F +31 (0)20 522 0690
T www.binck.nI

BinckBank N.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 FIN Amsterdam

From: NNa DM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Dverstapdrempels©nma.nI]
Sent: donderdag 4 oktober 2012 17:02
To: Efrem van de Beek
Subject: Gespreksverslag NMa

Geachte heer Van de Beek,

Enige tijd geleden heeft mijn collega het verslag van ons gesprek op 27 augustus 2012 toegestuurd. Tot
op heden hebben wij nog geen reactie hierop gekregen.

Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslag staan; wij zullen dit dan wijzigen in het
definitieve verslag. Ook staan er nog een aantal vragen open in het verslag.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijk groet,

Marinus lmthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mail: marinus.imthorncümma.nl
www. nma. nl

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de consumentenautoriteft en OPTA verder onder de naam

10-10-20 12
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Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten Werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspeciriek markitoezicht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer

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 aanspralcelijkheid 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. 1f 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.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NIVIa)’? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig

C identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldigidentiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) als op dit e-mailblad vermeld. Het is mogelijk
dat deze e-mail persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevat. Wanneer u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u
dringend ons daarvan te berichten. Elke verspreiding, vermenigvuldiging, gebruik of openbaarmaking aan derden van de
inhoud van deze e-mail en zijn bijlagen, is verboden. Hoewel deze informatie met de meeste zorg is samengesteld
is BinckBank NV. op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze
informatie of de gevolgen daarvan noch op enigerlei wijze gebonden aan de inhoud van de e-mail of zijn bijlagen. Gelieve, in
geval van onjuiste of onvolledige ontvangst, deze e-rnail terug te sturen naar de afzender.

This e-mall and its attachments are only intended for the individual(s) or entity(entities) named above to whom they are
addressed and may contain personal and/or conridential Information. Please notify us irnmediately 1f you are not the intended
reclpient. Any dissemination, duplication, publication to third parties or other use of the contents of this e-mail or its
attachments is forbidden. BinckBank N.V. shali not accept any responsibility for any errors, omissions or other inaccuracies in
this Information or for the consequences thereof, nor shali it be baund In any way by the contents of this e-mail or its
attachments. In the event of incornplete or incorrect transmission please retum the e-mail to the sender.

r
Ce message, ainsi que toutes ses pièces jointes, est exclusivement destiné aux personnes indlquées ci-dessus, è qui II a été
adressé, et peut contenlr des informations personnelles ou conf’identielles. Si vous recevez ce message et que vous nen êtes
pas le destlnataire, veuillez nous en avertir immédiatement, et Ie détruire. Toute dissémlnation, copie, transmission ~ des tiers,
ou autre usage de ce rnessage, de son contenu et de ses pièces jointes, est interdit. Bincksank NV. n’accepte aucune
responsabilité pour d’éventuelles erreurs ou omissions ou leur conséquences. Ce message, son contenu et ses pièces jointes ne
constituent en aucune façon Un engagement de Blnck5ank NV.. En cas de transmission incomplète ou erronée, merci de
renvoyer ce message ~ son expéditeur.
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Gülüzar Tasal-Odek

Ç Van: Ron Meeuwis [rmeeuwis@dela.org] ~~r[* ~~1L-~

Verzonden: maandag 17september2012 10:41 2
Aan: Marinus lmthorn \Reø~ \ 2 O~1
Onderwerp: Verslag bespreking 4september
Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid
Bijlagen: 120917 besprekingsverslag nma met DELA.doc; Productieeswijzer_UitvaartPian

til. pdf
Geachte heer Imthorn,

Bijgaand ontvangt u het door ons aangevulde en op onderdelen gecorrigeerde verslag. Wij
hebben tevens de productleeswijzer van het DELA UitvaartPlan als bijlage toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Ron Meeuwis
bedr/jfsjurist

D ELA
Postbus 522
5600 AM Eindhoven

m 06 53 35 65 74
e rfmeeuwis~dela.org
w www.dela.nl

De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u

‘~—~ vriendelijk verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. In
verband met de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten
worden ontleend.

c
12-10-20 12
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coöperatie

DELA Uitvaartpian
Fier OELA uiivainplaa ii een prod a:rvaii D~A Nature Uiivnarteerz*teriiigea ei ei Dairbil last
ervoor id.zu,i om DELA ervaar reerzorgin’ dc eitvairi ie Iaieriver:orgrii Sr,dv brdFiIVtA noemen
we in tea pir;daclleeamiizen Dti.R

Wat is het DELA IJitvaartpian?
Het DELA IJitvaartPlan is een verzekering waarmee u uw uitvaart kunt
verzekeren. Dat kan door te kiezen voor een Dienstenverzekering in
combinatie met een Geldverzekering. Kiest u hiervoor? Dan betaalt DELA
uw nabestaanden geen geld, maar regelen en verzorgen wijde begrafenis
of crematie. Ook alleen een Geidverzekering is mogelijk. Dan ontvangen
uw nabestaanden een geldbedrag om de tiitvaart mee te betalen.
Uiteraard kan DELA dan ook de uitvaart verzorgen, In dat geval ontvangen
nabestaanden no% korting op ons uitvaarttarief met een maximum
van t 400.

Waarvoor bent u verzekerd?
Het DELA UitvaartPlan kent twee varianten, U kunt kiezen voor een
Dienstenverzekenng in combinatie met een aanvullende Geldverzekering.
Alleen een Geldverzekering is ook mogelijk.

Denseenvei’zekeiirig rvlet deze verzekering bent u verzekerd voor de
meeste zaken van een uitvaart. Bijvoorbeeld: de crematie de kist, het
opbanen oF het rouwbezoek (art. 5). l<inderen zijn tot z maanden na de
geboorte automatisch verzekerd voor de Dienstenverzekering. Wilt u dat
uw kind verzekerd blijft? zorgt u er dan voor dat u uw kind binnen deze
periode aanmeldL Bij een overlijden van de baby tijdens de zevangerschap,
is uw kind voor de Diensteerzeleering verzekerd vanafde 2g week van de
zwangerschap. U hoeft daarvoor niet extra te betalen.

Cc!diierzekering Heeft u een Dienstenverzekering in combinatie met een
Geidverzeleering? Dan kunt u de Geidverzekering gebruiken voor extra
zaken bij de begrafenis ofcrematie. U bent altijd minimaal verzekerd voor
€545. Elk jaar krijgt u van DEI,A een polisblad. Daarop staat het bedrag
van uw Geidverzekering. Heeft u alleen een Geidverzekering? Dan
gebruiken de nabestaanden heb verzekerde bedrag om alle kosten van de
uitvaart te betalen. Uw kind is verzekerd zodra u hem of haai bij ons
heeft aangemeld.

Kinrierprcmîe ‘/oor kinderen geldt een lage kinderpremie. De Irinderpremie
is een risicopremie. Dat betekent dat er geen waarde in de verzekedng
wordt opgebouwd. De Icinderpremie geljt tot 25 jaar. Daarna geldt een
hogere volv:assenenpremie. U ontvangt hierover uiteraai’d tijdig bericht.

Hoe betaalt u de premie?
U kunt de premie betalen per maand kwartaal, half iaar oFper jaar, U
betaalt de premie aan het begin van de periode (art. 8). Betaalt u de premie
per jaar? Dan krijgt u korting op de premie. U l:unt alleen per maand
betalen als v,ij de premie automatisch van uw rekening mogen halen.

Wat betekent indexering en winstdeling?
lndexaeie Het DELA UitvaartPlan is een waardevasie verzekering. Dat
betekent dat de waarde van uyl verzekering jaarlijks wordt aangepast aan de
stijging van de uitvaaitkosten. Daarvoor stijgt de premie mee (art. 8 lid ~).
DELA indexeert de verzekering jaarlijks op t januari. Wij informeren u
jaarlijks ove, de hoogte van de indexatie via ledenmagazine Kroniek en
de polis. De gemiddelde indexatie van de afgelopen to jaar is 3,47%.

Winstdeling Door de indezatie stijgt de premie. De premie moet in
verhouding zelfs harder stijgen dan de uitvaarr.kosten. De hogere premie
die werkelijk nodig is om ook het tekort bij te leggen, betaalt DELA uit de
winst die de coöperaeie maakt. Is er geen winst gemaakt? Dan betaalt
DELA. als haar financiËle situatie het toelaat, de extra premiestijging uia het
eigen vermogen Vooi-beeld: in 2008 stegen de uitvaartkoaten met 349%
DELA liet toen de premie stijgen met mariniaal 3,49%.

DEL’A
productieeswijzer

In deze produdieeswijzer leest ii de

belangrijkste informatie en -aandachtspunten

van het DELA UitvaartPlan. Soms verwijzen

wij naar de polis of de algemene

voorwaarden. Daarin vindt u dan meer

informatie.
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Wat gebeurt er als nabestaanden de Diensten-
verzekering niet of voor een deel willen gebruiken?
Nabestaanden zijn liet verplicht om alle verzekerde diensten te gebruiken.
Ze kunnen daar van afzien, bijvoorbeeld van rouwkaarteri ofde grafkist.
Het bedrag dat de nabestaanden overhouden kunnen ze dan gebruiken
om andere wensen van te betalen (art. lid io). Kiezen nabestaanden
ervoor om de gehele isitvaart door een andere uitvaartondernen,er te laten
regelen? Dan betaalt DELA liet bedrag eIst wij hadden betaald als we de
uitvaart hadden geregeld. Dit bedrag is in 2012 minimaal 3.124.

DELA kan als grootste uitvaartverzorger in Nederland voordelig inkopen.
Dit voordeel kan alleen worden benut als DELA de uitvaart zelfregelt.
Het is daarom van belang dat de nabestaanden het overlijden van een
verzekerde altijd nielden bij DELA (art. 0).

Tabel t
tVoordcp~rcerrtoge ivmlilee’ u

tevosrs(orsg premie bereikt (iisdicoue).

label 2
Vlonrrlepercr.r.tog, woitiieer ei tot
6~jnom premie betaalt (indicatie).

air. iww ii, ee e r~ krp,

26 30

- S 5 24 34 46 51 75

II 30 ii 43 55 /5 -

- is 26 .10 54 75 - -

7 20 46 54 79 . -

7i

\‘ri’~,~JJ ‘7-t

Heet,, 3sJearee Cliii jisjaer teer. 23 eer OEM Urt,oertplsn afs!e:en Ze Âon.nreoree,

0k nu.,, Pcr2e7.eretp ie win &,na:,e niet een c,eld r_’etriv,ng Oeidci, hebben sjca~ late, t,:.:

Getderrzeker,,’c:e:rhrog.I 3r-jeamne j~et ,el~sa,, ‘ee e/7 Il3rIeter,tig jjwl,te,i 1-leed, t,, Els
de ,erzelcz,ire’ Oe hct’ndigee, 0.s ir:i2oiicec ,er,e,de rem te p&nisebsn’

l4anv 24 3C e54, €1.232 e,.452.4,

Eis ir 30 3t €3.21z €1 2E5.r3

ller.k 40 25 4l’53 e:~’o 61.123.50

35 357 €2742 €93250

Moeten nabestaanden voor een uitvaart bijbetalen?
Ofnabestaanden moeten bijbetalen hangt af of de kosten van de uitvaart
tansluiten bij de hoogte van het verzekerde bedrag. Wilt u weten wat de
door u gewenste uitvaart kost? Kijkt u dan op de urtvaartkostenwijzer op
vnp,v,dela.nl, Wij adviseren u regelmatig te controleren ofde hoogte van
uw verzekering aansluit bij uw uitvaartv,ansen,

Wat gebeurt er wanneer u de verzekering stopt?
De verzekering duurt totdat u overlijdt. U betaalt premie totdat u overlijdt
of tot u 65 wordt, t) mag de verzekering eerder stoppen. Bij liet stoppen
van de verzekering wordt de eventuele waarde van de polis omgezet in een
Deposito. De opzegtermiln is minimaal één hele kalendermaand (art. 11),

Als u de verzekering stopt dan kan deze soms geld waard zijn. Hoeveel
uw verzekering waard is, hangt af uw leeftijd, hoeveel premie u betaalde en
hoe lang u al premie betaalde, DELA maakt kosten voor uw verzekering.
Bijvoorbeeld verkoopkosien en administratiekoseen, Deze kosten trekken
we afvan de waarde van u’v verzekering (art. 12).

Met de tabellen hiernaast bepaalt u hoeveel uw verzekering waard is.
Doe dat in drie stappen.
Srnp i: Kijk in tabel 012 hoeveel uw verzekering waard is in procenten.
Stop 2: Stel vast wat tiw D:enstenveizeloering en/of Ceidserzekering waard
is. Voor de Dienstenverzekering geldt dat DELA de waarde elk jaar
vaststelt, In 2042 is dat €3.232. De waaide van uw Geidverzekering staat
op uw polisblad.
Stop): Verrnenigvuldig het percentage van stap i met de uitkomst van
stap 2. Hiernaast geven we u graag een voorbeeld (Wat gebeurt er
wanneer u de verzekering stopt?).

Wat zijn de gevolgen voor mijn belastingaangifte?
Als u de belastingaangifte invult, dan moet u ook opgeven ‘vat de waarde
is van uw bezittingen. De waarde van uw uitvaartverzekering hoort in Boa 3.
Box 3 kent een algemene belastingvrijstelling bij een bezittingentotaal van
€21.139 (2012) per persoon Voor uitvaartverzekeringen geldt een extra
vrijstelling. Is de waarde van al uw uitvaartverzekeringen 20120 6.359 of
lager? Dan hoeft u over dit bedrag geen belasting te betalen. Wij laten het
u wtten als uw verzekering meer vjaard is. Hebt u ergens anders nog een
uitvaartverzekering? Cnntroleert dan zeWof de waarde van al uw
uitvaartverzekeringen minder is dan e 6.3~g.

Wat doet DELA met uw premie?
DELA gebruitti uw premie om:

de uitvaart te betalen;
z. de kosten te betalen die DELA maakt voor de verzekering. Dit zijn

bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering,
Maar ook voor de administratie en om informatie te geven aan leden.
Deze kosten betaalt 1, zolang u premie betaelr. Daarnaast betaalt u eb
keer-s 3.50 poliskosten als de verzekering begint.

Hoe kan ik gezinsleden aanmelden?
U kunt kinderen en gezinsleden aanmelden via mijn Dela op vvrAv,dela.nl.
t) kur,t ook bellen met Klantenservice 040 260 5636 . Wij vragen uvv
gezinslid om twee gezondbeidsvragen te beantwoorden.

Mag DELA de voorwaarden veranderen?
DEt.A mag de wijze waarop vje de premie berekenen en de voorwaarden
veranderen Veranderen we iets? Dan vertellen ‘ve ii dat vooraf in het
ledenniagazine Kroniek (art. ib)

c
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Heb ik tijd om na te denken over de verzekering?
Bent u niet tevreden over de verzekering? Dan kunt u de verzekering

C binnen dertig dagen nog opzeggen. Wij betalen u dan het geld terugdat u al hebt betaald voor de verzekering.

Niet tevreden over onze dienstverlening?
Laat het ons weten!
Wij horen graag wat u van ons vindt. Stuur uw klachten en
complimenten naar onze afdeling Klachten & Complimenten.
Dat kan via onze website vnn,.dela.nl Toevoegen: Een e.mail
kunt u sturen naar klachten&complimenten@dela.org. Of stuur
een brief naar Antwoordnummer 77100. ~6oo TW Eindhoven.
Een postzegel is niet nodig. En u kunt ons natuurlijk bellen.
Dat kan op telefoonnummer: 040 2601333.

voorbeeld Wat levert het u op? ti,:erbs old’ Wat zijn de kosten?
AnneMane sluit als ze dertig is ren DEL~ uitvaartPlan af, Ze beat voor een Hieronder ziet u welk deel vsn de door Anoe.Marie betaalde laerprtmie ‘are gebruiker
Dienstersrerztkenna ir combinatie met een Ceidvestekering. Het verzeterde om de verschillrr,de kosten van te betalen.
bedrag’s genoeg voor een ingetogen crematie. Ze overli1dt slaat 8~ aar ouds.
DELR es, :orgt de uitvaart die dan east vrr~vachting bijna o 35.000 kost. Wie bi
gaan we iie van een iaarliil:sr stijging van de uit’iaartkoaten van 3,53~ Hiervoor
heeft zet 9.836 premir beiaard.
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c
Van: Marinus Imthorn [niailto:Marinus.Imthorn@nn,a.nl]
Verzonden: dinsdag 2 oktober 2012 17:48
Aan: Ron Meeuwis
Onderwerp: RE: Verslag bespreking 4 september

Geachte heer Meeuwis,

~sZEE~EEZZE1
12 OKT 2012

N~D~ÏJ~JJ

die naar onze mening

Bedankt voor het toesturen van de aanvullingen op het gespreksverslag. Ik heb bepaalde passages nog
enigzins aangepast om het geheel beter leesbaar te maken. Ook stonden bepaalde passages op
meerdere plaatsen in het verslag.

Marinus lmthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 6H Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mail: marinus.imthorn@nma.nl
WAW.nma.nl

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de Consumentenautoritelt en OPTA verder onder de naam
Autoriteit Consument & Markt (AC~4
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbeschern~lng, seclorspeciflek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (N1’vta) Disclaimer

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 afrender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

c Van: Ron Meeuwis [rmeeuwis@dela.org]

Verzonden: maandag 8 oktober2ol2 11:13

Aan: Marinus lmthom
Onderwerp: RE: Verslag bespreking 4 september

Bijlagen: 121008 Gespreksverslag DELA (versie 2 okt).doc

Geachte heer Tmthorn,

Bijgaand ontvangt u het verslag retour. Wij hebben de onderdelen
vertrouwelijk zijn geel gemarkeerd.

Met vriendelijke groet,

Ron Meeuwis

Met vriendelijk groet,

12-10-2012
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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. 1f you are not
the addressee or 1f 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 ofmessages.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

De Consumentenautoritelt gaat per 1januari2013 samen met de Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) en OPTA
verder onder de naam Autoriteit Consument en Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten le waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorsp~ifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Consumentenautoriteit Disclaimer

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 afrender 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. 1f 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 inessage. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Bezoekt u de Consumentenautoriteit? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen.
Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en
gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht
de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. In verband met de elektronische
verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend.

c
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NMa: studie overstapdrempels woensdag 5 december 201

From: Marinus Imthorn [maflto:Marinus.Imthorn@nrna.nl] -

Sent: Tuesday, November 27, 2012 2:40 PM
To: Job Bal-th (JOBA)
S ject: NMa: studie overstapdrempels

Beste Job,

Al tijd gehad om naar het gespreksverslag te kijken?

Tijdens het gesprek had ik aangegeven dat we in december een informatieverzoek zullen sturen naar de verschillende
aanbieders van online beleggen. Deze vragenlijst zijn we nu aan het opstellen. Om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van dc
markt en de mate van overstappen willen we een aantal feitelijke gegevens opvragen. Het gaat om;

Met vriendelijk groet,

Marinus lmthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 8H Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mail: studie.overstapdrempels(~nma.nl
‘~ww. nma. nI

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de consumentenautoriteit en OPTA verder onder de naam
Autoriteit consument & Markt (AcM).
De nieuwe toezichiliouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: oonsumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NivIa) Disclaimer

Dit bencht 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 afrender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aanspralceljkheid 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. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to

- tm the sender and delete the message. The State accepts no liability for
d ‘ge of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

5-12-20 12



NMa: studie overstapdrempels woensdag 5 december 201:

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-Icaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
L 4timatiebewijzenen toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

De Consumentenautoriteit gaat per 1januari2013 samen met de Nederlandse Mededingingautoritelt (NMa) en OPTA
verder onder de naam Autoriteit Consument en Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbeschemiing, sectorspecitiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Consumentenautoriteit Disclaimer

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 aanspralcelijlcheid voor schade, van weilce aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elelctronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
infnm~ the sender and delete the message. The State accepts no liability for
()tge of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
trâflsmission of messages.

Bezoekt u de Consumentenautoriteit? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-Icaart of rijbewijs) dient te tonen.
Indien ii bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewij zen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

This email may contain confidential and/or privileged information.
1f you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender irnmediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
rnaterial in this email is strictly prohibited.

Er»-il transmission security and error-free status cannot be guaranteed
(~tnformation could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

c
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Hans van Vugt

,—~ Van: Marinus nithorn
Verzonden: dinsdag 4december2012 14:14
Aan: Archief
Onderwerp: 7351: ernail

Bijlagen: RE: studie overstapdrempels

Hol,

Graag deze inkomende email opnemen in het archief van zaak 7351

Omschrijving: Reactie op gespreksverslag Saxo Bank d.d. 29 november 2012

tnx

Groeten,

Marinus Imthorri
Z16.14

C~ta 5095

E]
RE: studie

overstapdrempels

0

c
1
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Gülüzar Tasal-Odek

Van: Bart.van. Gelder©mail.ing.nl
Verzonden: vrijdag 30november2012 11:03
Aan: NMa DM Studie Overstapdrempels
CC: toezichthoudersloket~ing,nj; Derk.Jan.Wever~maiI.ing.nl
Onderwerp Reactie Gespreksverslag ING d d 16november IAd J
Opvolgingsmarkering: Opvolgen lRey~ttauu 1 3 E ~
lVlarkeringsstatus: Voltooid d~ug J 13 2012

Beste Niels, beste Koos, Gespreksverslag ING d d 16 november.pdf N

Hierbij gaat het gespreksverslag met enkele inhoudelijke opmerkingen van onze kant.

Graag maken wij u erop attent dat de aan verstrekte gegevens (die deels zijn opgenomen in dit
gesprekverslag) vertrouwelijke bedrjfs- en/of fabricagegegevens bevatten in de zin van artikel 10 lid 1,
sub c, Wob. Eventuele openbaarmaking van dergelijke gegevens zou ING onevenredig benadelen in de

~ zin van artikel 10 lid 2, sub g, Wob. Deze gegevens worden aan u verstrekt onder de voorwaarde dat de
NMa de door ING verstrekte gegevens slechts gebruikt voor de toepassing van de Mededingingswet.
ING gaat ervan uit dat u haar een redelijke termijn gunt om zich (zonodig) tegen een eventuele
gebruikmaking of openbaarmaking van deze gegevens te kunnen verzetten.

Met vriendelijke groet,
Bart van Gelder

Bart van Gelder
ING Nederland
Juridische Zaken / Team Producten Particulier
ACT B 04.225. Bijimerdreer 24
Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam
T0205764881, M06551 57324, F0205764949
E bad.van.gelder~ümaiI.in~.nl, ~,w.ina.nl

AMezig op maandag

ING Bank NV., statutair gevestigd te Amsterdam,
Handelsregister nr. 33031431

ING draagt zorg voor mens, milieu en maatschappij

Van: NMa DM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Overstapdremnels@nmanlj
Verzonden: 21 November 2012 13:18
Aan: Wever, lii. (Derk Jan); Gelder, B.G. van (Bart)
Onderwerp: NMa: Gespreksverslag ING d.d. 16 november

Beste Derk-jan en Bart,

Bijgaand stuur ik het verslag van ons gesprek van i 6 november in het kader van onze studie
Overstapdrempels. Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslag staan; wij
zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag . Tevens verneem ik graag van u welke
passages ING als vertrouwelijk wil aanmerken.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijk groet,

13-12-2012
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Niels van der Poel
,.—~ Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 8H Den Haag
T: o~o 33° 5062
E-mail: niels.vanderpoel@nma.nl
www.nma.nl

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de Consumentenautoriteit en OPTA verder onder de naam
Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op diie pijlers: consumentenbescherming sectorspecitlek markttoezioht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Discialnier

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 welice 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. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistalce, you are requested to
infonn the sender and delete the message. The State accepts no liabiity for
damage of any icind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

C ATTENTION:
\~~‘ The information in this electronic mail message is private and

confidential, and only intended for the addressee. Should you
receive this message by mistake, you are hereby notified that
any disclosure, reproduction, distribution or use of this
message is striotly prohibited. Please inform the sender by
reply transmission and delete the message without copying or
opening it.

Messages and attachments are scanned for all viruses known.
1f this message contains password-protected attachments, the
files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
Always scan attachments before opening them.

c
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Gülüzar Tasal-Odek

DEC 21112

Van: NMa OM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Overstapdrempels@nma.nl]
Verzonden: woensdag 5 december 2012 15:39
Aan: ert@niijnbroker.nl
Onderwerp: Herrinering reactie op gespreksverslag

Geachte heer De Bats,

Op 20-11-2012 hebben wij u het verslag gestuurd van het gesprek dat wij met u hebben gehad
O~ 13 november. Hierbij wil ik u nogmaals verzoeken het verslag te controleren op feitelijke
onjuistheden; wij zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag. Mochten er nog eventuele
vertrouwelijkheden in voorkomen, wilt u die passages dan aanmerken, dan nemen we dit ook
mee in het definitieve verslag. Met deze controle willen wij voorkomen dat wij op basis van
feitelijke onjuistheden conclusies trekken in onze rapportage.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Niels van der Poel
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5062
E-mail: niels.vanderpoel~nma.nl
www.nma.nl

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Diselaimer

( 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

Van: Ene de Bats [eric@mijnbroker.nl]
Verzonden: woensdag 5december2012 15:57
Aan: NMa DM Studie Overstapdrempels
Onderwerp: RE: Herrinering reactie op gespreksverslag

Geachte heer Van der poel,

Ten eerste excuses voor de vertraging. Ten tweede hierbij opmerkingen.

c

Enic de Bats(J

Met vriendelijke groet,

13-12-2012
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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

(7 houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 Icind resulting from the risks inherent in the eleetronic
transmission of messages.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

c

0

c
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Ivan Bueno de Mesquita DÎ1
Van: Frits Versluis [fversiuis@moriuta.ni] 1 3 PI; c7~I
Verzonden: vrijdag 7december2012 14:51
Aan: NMa DM Studie Overstapdrempeis 2 ~ / ç
Onderwerp: Betr.: NMa: gespreksversiag
Bijlagen: Reactie op bezoekversiag NMA 121114.docx; Gespreksverslag Monuta.pdf
Geachte heer Imthom,

Bijgaand ontvang u onze opmerkingen en aanvullingen bij uw verslag.

Met vriendelijke groet,

Frits Versluis
Concern Controller
Monuta Uftvaartzorg & Verzekeringen
Tel: 055 -5391409

~See attachedfile: Reactie op bezoelwerslag NM4 1211 14.docx)

“NMa DM Studie Overstapdrempels” ---05-12-2012 11:45 :25---Geachte heer Versluis, Enige
tijd geleden heb ik u onderstaand gespreksverslag toegestuurd. Heeft u

Van: “NMa DM Studie Overstapdrempels” <Studie.Overstapdrempels@nma.nl>
Aan: <fversluis@monuta.nl>
Datum: 05-12-2012 11:45
Onderwerp: NMa: gespreksvers lag

Geachte heer Versluis,

Enige tijd geleden heb ik u onderstaand gespreksverslag toegestuurd. Heeft u al tijd
gehad om naar het verslag te kijken?

Met vriendelijk groet,

Marinus lmthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mafl: studie.overstapdrempels@nma.nl
www. nma. n 1

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer

C 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

13-12-20 12
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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. 1f you are not
the addrèssee 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.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewjjzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Van: NMa DM Studie Overstapdrempels
Verzonden: woensdag 21 november 2012 13:41
Aan: fversluis@monuta.nl(J Onderwerp: NMa: gespreksverslag

Geachte heer Versluis,

Hierbij stuur ik u het verslag van ons gesprek van vorige week woensdag in het kader van
onze studie Overstapdrempels. Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslag
staan; wij zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag. Mochten er nog eventuele
vertrouwelijkheden in voorkomen, wilt u die passages dan aanmerken? Dan nemen we dit
ook mee in het definitieve verslag. Ten slotte staan er nog een tweetal vragen in het verslag.

«Gespreksverslag Monuta.pdf»
Met vriendelijk groet,

Marinus lmthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector

r’~ Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
~ T: 070 330 5095

F: (070) 330 3370
E-mail: studie.overstapdrempels@nma.nl
www.nma. ni (See attachedflle: Gespreksverslag Monuta.pdf)

De informatie verzonden in deze e-mail (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk het bericht te retourneren en
vervolgens te vernietigen.

Monuta doet er alles aan om ervoor te zorgen dat verzonden e-mailberichten vrij zijn van virussen,
maar kan dit niet garanderen.

( Monuta Holding N.V., gevestigd te Apeldoorn inschrijffiummer Handelsregister 08054738
‘-.— Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn inschrijffiummer Handelsregister 08027773
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Monuta Uitvaartverzorging NV., gevestigd te Apeldoorn inschrijfnummer Handelsregister 08054732

c

c

0

c
13-12-2012



c

c

C)

c



c

c

0

c



c

c

c



c

c



c

c

3

c



c

4

c



c 7351/61
Van: NMa DM Studie Overstapdrenipels
Verzonden: woensdag 19 december 2012 16:02
Aan: ‘J.Sluijter@rn.rabobank.nl’
Onderwerp: RE: studie overstapdrempels

Geachte heer Sluijter,

Dank dat de Rabobank wil meewerken aan het informatieverzoek. Wij begrijpen het standpunt dat
de Rabobank meer tijd nodig heeft om de vragen zorgvuldig te beantwoorden. Wij willen u daarom
uitstel verlenen voor de beantwoording van de vragenljsten. Ons verzoek is echter wel dat de
beantwoording van de Rabobank niet later dan 25januari aan te leveren. Een nog latere
beantwoording van de vragenlijsten zou ons onderzoek namelijk substantieei vertragen. Mocht u op
een eerder tijdstip al een deel van de antwoorden kunnen toesturen, dan ontvangen wij dit graag. Wij
kunnen dan eerder beginnen met het verwerken van de ontvangen informatie.

Met vriendelijke groet,

C Niels van der Poel

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5062
E-mail: niels.vanderpoel@nma.nl
www. nma.nI

Van: J.Sluijter@rn.rabobank.nl [mailto:J.Sluijter@rn.rabobank.nl]
Verzonden: woensdag 19 december 2012 15:23
Aan: Nrvla DM Studie Overstapdrempels
Onderwerp: RE: studie overstapdrempels

Geachte heer lmthorn,
Direct na ontvangst van uw pdf-brief met vragenlijst heb ik deze uitgezet bij de relevante spelers in
de Rabobank organisatie, alsmede bij Obvion. Met, zoals gebruikelijk, de opmerking dat uitgangspunt
Is dat Rabobank aan dit soort onderzoeken meewerkt en juiste en volledige informatie verstrekt.
Zojuist krijg ik te horen dat al deze collega’s aan de slag zijn gegaan maar dat het verzamelen van de
juiste en volledige informatie toch wel de nodige tijd vergt. Daarvoor is een aantal in mijn ogen valide
redenen aan te geven:

0

U kunt ervan uitgaan dat weer alles aan doen om de antwoorden op een rij te krijgen maar ik zou u
wel willen verzoeken om uitstel tot ultimo januari 2013.
Alvast dank voor uw begrip.c



(J Met vriendelijke groet,

jeroen Sluijter
Hoofd Juridische Zaken Groep Services

Rabobank Nederland
Ofrectoraat Juridische en Fiscale Zaken
Postadres: (UCT 21-02), Postbus 17100, 3500 HG Utrecht
Telefoon: (030) 21681 05
Mobiel: 0620543631
Small: 1. slui/ter~rn. rabobank. nl
Van: NMa DM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Overstapdrempels@nma,nl]
Verzonden: donderdag 13 december 2012 16:53
Aan: Sluijter, J (Jeroen)
Onderwerp: NMa: studie overstapdrempels

Waarschuwing: PDF-spam is tegenwoordig erg in opkomst open daarom alleen pdf

C bestanden uit betrouwbare bron(nen).
Warning: PDF-sparn is a rapidly emerging phenomenon, only open PDF-files from trusted
sources,

Geachte heer Sluijter,

Zoals telefonisch aangekondigd, stuur ik u hierbij een scan van de brief die vandaag naar uw
organisatie is verstuurd.

Met vriendelijk groet,

Marinus lrnthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mail: studie.overstapdrempels@nmanl
www. nnia. nI

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaiiner

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 verwij deren. 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. 1f 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.

c



Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u
een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, 11)-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen
geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Rabobank diselaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer

c

c



MFS-studie Overstapdrempels pagina 1 van 2

Humberto Machado

c Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:
Bij lagen

Chantal Lever [C.Lever@nwuv.nIJ
vrijdag 11januari2013 13:49
NMa DM Studie Overstapdrempels
FW: Gespreks verslag NortWest Verzekeringen d.d. 26november2012
Opvolgen
Voltooid
13-01-11 Bijlage in mail 12-11-26 NorthWest- NMa -gespreksverslag comm
NW.pdf; 13-01-11 Bijlage in mail 12-1 1-26 NorthWest - NMa - gespreksverslag
comm NW.doc

Geachte heer Van der Poel,

Dank u voor de mogelijkheid om te reageren op het door de NMa opgestelde verslag van onze
bespreking. Hierbij ontvangi u een aangepaste versie, zowel in PDF versie (waarin de
aanpassingen niet gemarkeerd zijn) als in een WORD versie (waarin de aanpassingen wel
gemarkeerd zijn).

r Tijdens het gesprek is steeds gevraagd naar meningen en inzichten van NorthWest. Daarom
S~ verzoekt North West aan de NMa om de integrale weergave van de antwoorden van North West

als vertrouwelijk aan te merken,

Met vriendelijke groet,
Chantal Lever

Van: Chantal Lever
Verzonden: vrijdag 21 december 2012 14:51
Aan: ‘NMa OM Studie Overstapdrempels’
Onderwerp: RE: Gespreks verslag NortWest Verzekeringen d.d. 26 november 2012

Geachte heer Van der Poel,

Bedankt voor het gespreksverslag. In verband met de drukte rondom deze periode en de afwezigheid
van mijzelf en de heer Veenhuizen zullen wij in de 2~ week van januari 2013 onze reactie geven op het
verslag.

Alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2013

Met vriendelijke groet,
Chantal Lever

Van: NMa OM Studie Overstapdrempels [mailta:Studie.Overstapdrempels@nma.nll
Verzonden: woensdag 19 december 2012 7:57
Aan: Chantal Lever
Onderwerp: Gespreks verslag NortWest Verzekeringen d.d. 26 november 2012

Geachte mevrouw Lever,

Hierbij stuur ik u het verslag van ons gesprek van 26 november 2012 in het kader van onze
studie Overstapdrempels. Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslag staan;
wij zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag. Mochten er nog eventuele

C. ve~rouwelijkheden in voorkomen, wilt u die passages dan aanmerken? Dan nemen we dit ook

~cz:
ReqisIra~e f5 JAN 21113

0

15-1-20 13



MFS-studie Overstapdrempels pagina 2 van 2

mee in het definitieve verslag.

(J Met vriendelijke groet,

Niels van der Poel
Nederlandse Mededingingsautoriteit (N Ma)
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5062
E-mail: niels.vanderpoel~nma.nl
www.nma.nl

Nederlandse Mededingingsautonteit (NMa) Disclaimer

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

r 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. 1f 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.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitiniatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
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Sectorstudy Hypotheekmarkt

Documenten vallend onder verzoekonderdeel D
7423

Nr Type document Reglstratpenr Beoordeling WOB 1w Afzender Ontvanger
brief, reactie op wijzigingsbesluitfin, Markten 2013 742311 geweigerd WobIlO.2.d NMa Min. Fin
brief, offerte 7423/2 geweigerd art. 71w Kadaster NMa
overig, plan van aanpak 7423/3 geweigerd Woblll intern intern
e-mail, data hypotheken 7423/4 geweigerd art, 71w NMa Kadaster —

e-mail, data hypotheken 7423/5 geweigerd art. 71w Kadaster NMa
e-mail, data hypotheken 7423/6 geweigerd art. 7 1w NMa Kadaster
e-mail, data hypotheken 7423fl geweigerd art. 7 1w NMa Kadaster
e-rnail, data hypotheken 7423/8 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
e-mait, data hypotheken 7423/9 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
e-rnail, data hypotheken 7423fl 0 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
brief, opdracht 7423/11 geweigerd art. 7w NMa Kadaster
e-mail, acceptatiebeleid 7423/12 geweigerd art. 7 1w SNS bank NMa
e-mail, hypotheekscan 7423/13 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
overig, telefoongesprek 7423/l4 geweigerd art. 7 1w intern intern
overig, telefoongesprek 7423/15 geweigerd art. 71w intern intern
overig, telefoongesprek 7423/16 geweigerd art. 71w intern intern
overig, telefoongesprek 7423/17 geweigerd art. 7 1w intern intern
e-mail, beantwoording onderzoeksvragen 7423/18 geweigerd Wob/l0/2.d DNB NMa
overig, telefoongesprek 7423fl 9 geweigerd art. 71w intern intern
e-mail, calcutatiemethode 7423/20 geweigerd art. 7 1w Liva NMa
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/21 geweigerd Wob/l0/2.d DNB NMa
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/22 geweigerd Wob/l0/2.d NMa DNB
e-rnail, info hypotheekmarkt 7423/23 geweigerd Wob/l0/2.d NMa DNB
e-mail, info hypotheekmarkt 7423/24 geweigerd Wob/10/2.d NMa DNB
e-mail, data hypotheken 7423/25 geweigerd art. 7 1w NHG NMa —

brief, hypotheekscan 7423/26 geweigerd art. 7 1w Kadaster NMa
brief, offerte 7423/27 geweigerd art. 71w NMa Kadaster —

e-mail, contactgegevens 7423/28 geweigerd art. 7 1w NHG NMa
e-mail, infouitwisseling 7423/29 / 30 / 31/32 geweigerd Wob/l0/2.d NMa Min. Fin
overig, stand van zaken 7423/33 geweigerd Wob/1 1 intern intern
brief, informatieverzoek 74/23/34 geweigerd art. 7 1w NMa partijen —

verzendljst bij brief 7423/34 deels gehonoreerd Wob/l0/2/e NMa partijen
overig, update stand van zaken 7423/35 geweigerd Wob/1 1 Intern intern
e-mail, informatie gebruik spreadsheets 7423/36 geweigerd art. 71w Rabobank NMa
e-mail, informaite gebruik spreadsheets 7423/37 geweigerd art. 7 1w NMa Rabobank
e-mail, update consultatie 7423/38 geweigerd art. 7 1w INMa SNS bank
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Naam bank aanhef t.a.v. Straat + huisnummer Postcode
— Rabobank dhr. Tim van Hest Postbus 2470 3500 GL

ABN Amro mevr. i.C. Dorsman Postbus 283 1000 FA
ING dhr. Luc Driessen P.O. BOX 1800 1000 BV
AEGON Hypotheken B.V mevr. S. Banterna Postbus 23000 8900 MA
SNS dhr. Steven Lourens Croeselaan 1 3521 Bi
Argenta dhr. Pieter iaap Strenger Postbus 9252 4801 LG
Delta Lloyd Bank dhr. L. Abercrombie Postbus 231 1000 AE
BNP Paribas mevr. N. Schaddé van Dooren Marten Meesweg 97 3068 AV
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Documenten vallend onder verzoekonderdeel F 13.0259.25

Nr Type document Registratienr. beoordeling WOB 1w afzender ontvanger
rapport, Financieringsarrangementen Woningmarkt 2013301495 geweigerd /openbare bron APG Strategy & Policy CBS ACM intern
verslag gesprek met Cie AFW 2013301494 geweigerd art. 7 1w ACM intern ACM intern
e-mail uitnodiging gesprek + (bijlagen vertrouwelijk) 2013302599 deels openbaar/bijlage geweigerd art. 11 art. 7 1w Min Fin ACM
e-mail, opmerkingen nav gesprek Min Fin 2013302843 geweigerd art. 11 Min Fin ACM
rapport Standard & Poors 2013305170 geweigerd / openbaar bron Standard & Poors ACM
e-mail verzoek om reactie op memo 2014300370 geweigerd art. 7 1w Tilburg Universiteit ACM
brief, voorstel oprichten NHI 2014100282 geweigerd art. 7 1w Anlage Strategie Beratung ACM
gespreksverslag SEO 2014200916 geweigerd art. 7 1w ACM intern ACM intern
e-mail, toezenden gespreksverslag 2014400616 deels openbaar art. 10.1/d ACM Anadolubank
gespreksverslag KNAB 2014200810 geweigerd art. 7 1w ACM intern ACM intern
gespreksverslag betaalvereniging Nederland 2014201393 geweigerd art. 71w ACM intern ACM intern
e-mail, toezenden gespreksverslag 2014401289 deels openbaar art. 10.1/d ACM Betaalvereniging Nederland
e-mail, toezenden gespreksverslag 2014400686 deels openbaar art. 10.1/d ACM KNAB
e-mail, reactie op gespreksverslag 2014300946 deels openbaar art. 10.1/d Anadolubank ACM
e-mail, reactie op gespreksverslag 2014300962 deels openbaar art. 10.1/d KNAB ACM
e-mail, verklaring geheimhouding 2014301005 deels openbaar art. 10.1/d Van der Heijde ACM
overig, behoeftestellingsmemo GtK 2014200804 geweigerd art. 7 1w ACM intern ACM intern
e-mail, reactie (2) op gespreksverslag 2014301107 deels openbaar art, 10.1/d Anadolubank ACM
gespreksverslag Lloyds Bank 2014202165 geweigerd art. 7 1w ACM intern ACM intern
e-mail, toezenden gespreksverslag 2014401398 deels openbaar art. 10.1/d ACM Lloyds bank
e-mail, toezenden TOF-analyses 2014301556 geweigerd art. 71w GfK ACM
e-mail, toezenden rapport betalingsverkeer 2005-2010 2014301537 geweigerd/ openbare bron Rabobank ACM
gespreksverslag Rabobank 2014201306 geweigerd art. 71w ACM intern ACM intern
e-mail, uitkomsten enquete betaalrekeningen 2014301587 geweigerd art. 7 1w GfK ACM
e-mail, reactie op gespreksverslag (2) 2014301830 geweigerd art. 71w Betaalvereniging Nederland ACM
e-mail, reactie op gespreksverslag (1) 2014301829 deels openbaar art.10.1/d Betaalvereniging Nederland ACM
e-mail, toezending analyse 2014301642 geweigerd art. 7 1w Min Bin. Zaken ACM

‘‘ gespreksverslag Svenska Handelsbanken 2014201656 geweigerd art. 7 1w ACM intern ACM intern
e-mail, uitkomsten enquete spaarrekeningen 2014301802 geweigerd art. 71w GfK Panel Services ACM
e-mail proces uitwerking NHI 2014301825 geweigerd art. 71w Min Bin. Zaken ACM
e-mail, uitkomsten enquete zakelijke kredieten 2014301803 geweigerd art. 71w GfK Panel Services ACM
e-mail. gespreksverslag 2014401290 deels openbaar art. 10.1/d ACM Svenska Handelsbanken
e-mail, additionele betaaldiensten 2014302005 geweigerd art. 7 1w Rabobank ACM
e-mail, beantwoording vraag over evaluatie 2014301969 geweigerd art. 71w Betaalvereniging Nederland ACM
e-mail, reactie op gespreksverslag 2014302020 deels openbaar art. 10.1/d Svenska Handelsbanken ACM
e-mail, reactie op gespreksverslag 2014302571 deels openbaar art. 10.1/d LeasePlan Bank ACM
e-mail,_beantwoording vragen 2014302051 geweigerd art. 71w Betaalvereniging Nederland ACM
e-mail, toetredingseisen NHI 2014302183 geweigerd art. 7 1w Anlage Strategie Beratung ACM
e-mail toetredingseisen NHI (reactie 2014401510 geweigerd art. 71w ACM Anlage Strategie Beratung
e-mail, data gebruik overstapservice 2009-2013 2014302185 geweigerd art. 71w Betaalvereniging Nederland ACM
e-mail, reacitie op gespreksverslag 2014302303 deels openbaar art. 10.1/d Lloyds Bank ACM

‘~ e-mail, reactie op gespreksverslag 2014302581 deels openbaar art. 10.1/d LeasePlan Bank ACM

28-2-2017



Documenten vallend onder verzoekonderdeel F 13.0259.25
e-mail, nieuwe versie enquete bestanden 2014302568 geweigerd art. 7 1w GfK Panel Services ACM
gespreksverslag Leaseplan 2014202013 geweigerd art. 71w ACM ACM
e-mail, reactie op gespreksverslag (2) 2014302572 deels openbaar art. 1O.1/d Leaseplan Bank ACM
e-mail, aanvullende vragen 2014304850 geweigerd art. 7 1w DNB ACM
e-mail, reactie DNB op gespreksverslag 2014304849 geweigerd art. 7 1w DNB ACM
brief, stand van zaken onderzoek (zie 2015100795) 2015200249 deels openbaar art. 10.1/d ACM EC - nir. Italianer
brief, stand van zaken onderzoek (zie 2015100795) 2015200248 deels openbaar art. 10.1/d ACM EC, ms. Verstager
brief, stand van zaken onderzoek (zie 2015100795) 2015200246 deels openbaar art. 10.1/d ACM EC, mr. FaulI
brief, stand van zaken onderzoek 2015200244 deels openbaar art. 10.1/d ACM EC, mr. HilI
brief, bedank voor informatie 2015100795 deels openbaar art. 10.1/d EC ACM
gespreksverslag Triodos Banik 2014202033 geweigerd art. 7 1w ACM intern ACM intern
e-mail, gespreksverslag 2014201300 geweigerd art. 71w ACM intern ACM intern
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NHI
To: Vermeulen, Tako[Tako.Vermeulen@acm.nh]
Cc: Elsenburg, W (Wouter) (AFEP) MinFin[w.elsenburg~minfin.nIj; Braak mr drs J.L. van de (MinEL&l)
[J.I.vandeBraak@minez.nlj; Tezel, Gulbahar[Gulbahar.Tezel@acm.nI]; Andeweg, André
[Andre.Andeweg~acm.nlj; Verspuij, WE (Wijnand) (FMIFS) MinFin[w.e.verspuij~minfm.nI]
From: Boer, HJ (Hans) de (AFEP) MinFin
Sent: Thur 1-8-2013 14:35:29
Importance: Normal
Subject: NHI
MAIL_RECEIVED: Thur 1-8-2013 14:36:08
Attachment: 20130701 Rapport Commissie AFW.PDF
Attachment: 20130701 Appendix.pdf
Attachment: Concept Eindrapport Technische Werkgroep AFW (280620 13).pdf

Best

Dank voorje mail en jullie positieve reactie. Bijgevoegd naar aanleiding van jouw verzoek enkele vertrouwelijke
conceptstukken tbv van hei NH ter voorbereiding op een nog in te plannen gesprek. [let verzoek is om deze
stukken strikt vertrouwelijk te behandelen en niet verder te ~erspreiden.

Vanwege de snelheid in het proces zouden ~e graag voor 16 augustus niet jullie om de tafel zitten. Is dat voorjullie
haalbaar, eventueel met een kleinere delegatie?

Ik hoor graag van Je.

Vriendelijke groet.

hup: as2189/Exe/ZyNET.exe?Client—PVDRM&Index PVDRM&Docs &Query &F... 28-2-2017
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Zuidgeest-Meijs, Paula ~ oD

Van: Imthorn, Marinus
Verzonden: dinsdag 28 januari 2014 18:23
Aan: ‘Oguz Kavafoglu’
Onderwerp: ACM: gespreksverslag
Bijlagen: Minutes Meeting 23 January 2014.pdf

Geachte heer Kavafoglu,

Hierbij stuur ik u het concept verslag van ons gesprek van vorige week donderdag toe. Ik wil u vragen
om dit verslag te controleren op feitelijke onjuistheden en eventuele vertrouwelijke informatie. Het is
voor ons gebruikelijk om vertrouwelijke passages vetgedrukt en tussen [ ] weer te geven in het
verslag.

Er staan verder nog een tweetal vragen in. Het uiteindelijke verslag zal ik, na verwerking van uw
input, opnemen in het dossier van deze studie.

Met vriendelijke groet,

Marinus Imthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

Autoriteit Muzenstraat 41 T: ÷31 70 7222523
Consument 2. Markt 2511 WB Den Haag M:

Postbus 16326 www.acm.nl
2500 BH Den Haag www.consuwijzernI

GebLindeWe kracht; Consurnentenautoriteit, NMa en OPTA

Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatte,, Lees hier
de discla’mer die voor dit bericht geldt

Van: Oguz Kavafoglu [mailto:Oguz.Kavafoglu@anadolubank.nl]
Verzonden: donderdag 16januari 2014 13:11
Aan: Imthorn, Marinus
Onderwerp: RE: verzoek om gesprek ihv marktstudie

Geachte heer lmthorn,
U en Uw collega zijn donderdag 23januari van harte welkom,
Tijdstip laat ik aan U over.

Mvg,
Oguz.

From: Imthorn, Marinus [mailto:Marinusimthorn@acm.nlj
Sent: 16 January 2014 09:45

1





Zuidgeest-Meijs, Paula

Van: Jmthorn, Marinus
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 10:30
Aan: r.timar@currence.nl
Onderwerp: Gespreksverslag
Bijlagen: Gespreksverslag Betaalvereniging Nederland d.d. 28januari 2014.pdf

Beste Rahul,

Hierbij stuur ik je het verslag van ons gesprek van gisteren. Ik wil je vragen om dit verslag te controleren op feitelijke
onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. Ik zal ze dan aanpassen.

Met vriendelijke groet,

Marinus lmthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

Autoriteit Muzenstraat 41 T: ~31 707222523
Consument g Markt 2511 W8 Den Haag

Postbus 16326 www.acm.nI
2500 8H Den Haag www.consuwijzer.nl

Gebundetde kracht; Consumentenautoriteit, NMa en OPTA

* Deze e-mail is alleen bestemd koor de geadresseerde en kan venrouweljke informatie bevatten. Lees !!jLr

de disclaimer die voor dit bericht geldt.





Zuidgeest-Meijs, Paula o j L1 1~ o b

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte heer Frijters,

fmthorn, Marinus
maandag 3 februari 2014 14:22
‘René Frjters’
Vermeulen, Tako; Hiliebrinlç Peter Paul
ACM: concept gespreksversiag
Gespreksverslag Knab d.d. 27 januari 2014.pdf

Hierbij stuur ik u het verslag van ons gesprek van vorige week toe, Ik wil u vragen om dit verslag te controleren op feitelijke
onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. We zullen ze dan verwerken. Daarnaast wil ik u vragen
om aan te geven welke passages in het verslag bedrjfsvertrouwelijk zijn.

Daarnaast hebben wij nog een drietal aanvullende vraagjes:

Met vriendelijke groet,

Marinus lmthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

Autoriteit
Consument t Markt

b
Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

Postbus 16326
2500 BH Den Haag

T: ~31 70 7222523

www,acrn.nl
Www.consuwijzer.nl

Gebunriewe kracht; Consumentenautoçij~~j~, NMa en OPTA

Alvast bedankt voor uw reactie.

‘Deze e’rnail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan verirnuweloke Informatie bevatten. Lees ~tr
de disclaimer die voor dit bericht geldt.





Zuid eest-Mei s, Paula

Van: Oguz Kavafoglu <Oguz.Kavafoglu@anadolubank.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2014 12:22
Aan: Imthorn, Marinus
Onderwerp: RE: gespreksverslag

Geachte heer Imthorn,
ik heb U aantal keren gebeld maar kon ik niet bereiken, daarna heb ik verzoek neergeled of U mij terug kon bellen Ik had graag
eerst een telefonische onderhoud met U.
ik stuur U antwoorden en bepaalde correcties van onze gesprek. , ik zal graag ook de aangepaste versie willen zien.

Mvg,
Oguz.

0 ~ V--’t
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Zuidgeest-Meijs, Paula

Van: René Frjters <rene.frijters@knab.nl>
Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 16:52
Aan: Imthorn, Marinus
Onderwerp: RE: concept gespreksverslag
Bijlagen: Gespreksverslag Knab d d 27 januari 2014.docx

Hoi Marinus,

Zie bijgaand het verslag met mijn opmerkingen.
Gele stuk mag niet openbaar worden.

Heb je vragen nog even uitstaan.

Met vriendelijke groet, / Kind regards,

René Frijters
Oprichter & Directeur

Knab
Postadres: Postbus 75, 2130 AB Hoofddorp
Bezoekadres: capellalaan 25, 2132 JK Hoofddorp
T: +31 6 53 82 55 04
E: rene.fdjters~knab.nI
W: ~.knab.nt

~





Zuidgeest-Meijs Paula

Van: Paul van der Heijde <info@profdialoog.nl>
Verzonden: maandag 10 februari 2014 22:20
Aan: Overvest Bastiaan
CC: Paul van der Heijde
Onderwerp: verklaring geheimhouding
Bijlagen: Document.pdf

Dag Bastiaan,

Hierbij de ondertekende~ 7~1—

V ~rIr(





Zuidgeest-Meijs, Paula

Van: Oguz Kavafoglu <Oguz.Kavafoglu@anadolubank.nl>
Verzonden: donderdag 13 februari 2014 14A9
Aan: Imthorn, Marinus
Onderwerp: Gespreksverslag Anadolubank d d 23 januari 2014
Bijlagen: Gespreksverslag Anadolubank d d 23 januari 2014.docx

Geachte heer lmthorn,
Bij deze stuur ik U onze gecorrigeerde versie.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

@~ Anadatubank

Oguz Kavafoglu Anadolubank Nederland NA!.
Manager Officia 1
Retail Operations & De Boelelaan 7
Marketing 1083 HJ Amsterdam! The Netherlands

T: 0031 (0) 20 5171934
F: 0031 (0) 20 5171909

This digital rnessage may contain conridential/privileged information and attachments, intended solely for the person(s) or
organization(s) to which it is addressed. 1f you are not the intended recipient, please be informed that no part of this e-mail or any of its
attachments may be exposed, copied or distributed. In addition any other fraudulent alteration / distortion to this e-mail and/or its
attachment(s) are strictly prohibited and illegal. Anadolubank Nederland NV. will not be held responsible for any delay and liable to you
or anyone else for any direct, indirect, incidental, special, consequential, exernplary or punitive damages of this message,

1





Zuidgeest-Meijs, Paula ~ ~2\L\ ~ ~ ‘~ 1

Van: Borkent, Koos
Verzonden: maandag 17 februari 2014 17:33
Aan: ‘Starink, Tom (Lloyds Bank - Nederland); Ros, Joyce (BOS Netherlands)’
CC: Imthorn, Marinus
Onderwerp: Gespreksverslag 6 februari 2014
Bijlagen: Gespreksverslag Lloyds Bank d.d. 6 februari 2014.docx

Geachte mevrouw Ros en meneer Starink,

Hierbij stuur ik u het verslag van ons gesprek van 6 februari 2014 toe. Ik wil u vragen om dit verslag te controleren op
feiteluke onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. We zullen ze dan verwerken. Daarnaast wil ik u
vragen om aan te geven welke passages in het verslag bedrijfsvertrouwelijk zun.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Koos Borkent
Medewerker toezicht
Directie Mededinging

Autoriteit Muzenstraat 41 T: ÷31 70 7222208
Consument t Markt 2511 W6 Den Haag M: ~3l 631035908

Postbus 16326 wwwacmnl
W 2500 6H Den Haag wwwconsuwijzer.nl

Gehundetde fr~:racht. Consumentenauteritejf. NMa en OPTA

* Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Lees bJtr

de disclaimer die voor dit bericht geldt.

1





Zuid eest-Mei s, Paula

Van: Rahul Timar <r.timar@Ycurrence.nl>
Verzonden: maandag 3 maart 2014 10:27
Aan: Imthorn, Marinus
Onderwerp: RE: Gespreksverslag
Bijlagen: RahulTima~03maart2014_Gespreksverslag Betaalvereniging Nederland d d 28

januari 2014 (2).docx

Dag Marinus,

Hierbij de antwoord op jouw vraag en een kleine toevoeging. Voor de rest akkoord met het verslag.

Gr. Rahul

V~
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Zuid eest-Mei s, Paula

Van: Imthorn, Marinus
Verzonden: dinsdag 11 maart 2014 11:38
Aan: ‘Peter Loef’; Roland van Pooij
Onderwerp: ACM: gespreksverslag d.d. 3 maart 2014
Bijlagen: Gespreksverslag Svenska Handelsbanken d.d. 3 maart 2014.docx

Geachte heren Loef en van Pooij,

Hierbij stuur ik jullie het verslag van ons gesprek van 3 maart 2014 toe. Het verzoek om dit verslag te controleren op
feitelijke onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. We zullen ze dan verwerken. Daarnaast wil ik u
vragen om aan te geven welke passages in het verslag bedrijfsvertrouwelijk zijn. Ook heb ik nog één vraag toegevoegd in
het verslag.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Marinus lmthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

V~





~oiL, ~o2o~o
Zuidgeest-Meijs, Paula

Van: Peter Loef <pelo09@handelsbanken.nl>
Verzonden: maandag 17 maart 2014 22:44
Aan: Imthorn, Marinus
CC: Roland van Poojj
Onderwerp: Re: ACM: gespreksverslag d.d. 3 maart 2014
Bijlagen: Gespreksverslag Svenska Handelsbanken d.d. 3 maart 2014 ACM.docx

Beste Marinus,

Wij danken jullie voor de prettige kennismaking.

Bijgaand tref je het door ons aangepaste gespreksverslag aan. Dit hebben we middels ‘mark-ups’ gedaan.

Jullie zijn uiteraard altijd welkom voor aanvullende vragen.

Met vriendelijke groet,

Peter Loef

Kan delsbanken
Peter Loef
Area Manager
Region Holland
WTC Schiphol, Schiphol Boulevard 135
P0. Box 1118 BG
Office phone: +31 2041 27624
Mobile phone: +31 651479144
pelo09@handelsbanken.nl

Sas ,orrad t vbetonrls-nt;al. tr you have rcce;ved Sas es~[afl ,n erroi pisase nota 1801. you fllOv OOt copy or use Iie coriteuls Or
attachments ii anywsy. end ru that case proeve de str cy 1h enuse message and. nohfy the sender Fr~nieiIs are not socure and Sven-;ka

anddsb:nI’an AS (paS) cannot accept ras punsrhrlrty the , are ntercc:pted dverted er con ueted er contern vluses, Seen sLa
Handetsbanken AS (puhh Reqrstered n Stocknolm, No 502007 7862

From: “lmthorn, Marinus’ <Marinus.lmthorn@acm.nl>
To: Peter Loef’ <pelo09@harldelsbanken.nl>, Roland van Pooij <ropo02@handelsbanken.nl>,
Date- 11-03-2014 11:38
Subject: ACM: gespreksverslag d.d. 3 maart 2014

Geachte heren Loef en van Pooij,

Hierbij stuur ik jullie het verslag van ons gesprek van 3 maart 2014 toe. Het verzoek om dit verslag te controleren op
feitelijke onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. We zullen ze dan verwerken. Daarnaast
wil ik u vragen om aan te geven welke passages in het verslag bedrijfsvertrouwelijk zijn. Ook heb ik nog één vraag
toegevoegd in het verslag.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

1





Zuidgeest-Meijs. Paula L~

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste Marinus,

Rob Keulemans <rob.keulemans@leaseplanbank.nl>
dinsdag 18 maart 2014 14:43
Imthorn, Marinus
Re: FW: Onderzoek spaarmarkt
ACM Gespreksverslag LeasePlan Bank d.d. 3 februari 2014 vs RK.docx

Bijgaand het document. Sorry voor de Vertraging.

Met vriendelijke groet,

Rob Keulemans
Directeur

LeasePlan Bank
P.J. Oudweg 41; 1314 OJ Almere
Postbus 1085 1300 BB Almere
Tel: 036 529 3720 Mobiel: 06537207 02
Fax 036 529 3885
rob.keulemans@leaseplanbank.nl w~vw.leaseplanbank.nl

LeasePlan n~jh:~.

From: ‘lmthorn Marinu&’ <Marinus.lmthorn@acm.nl>
To: “Rob Keulemans (rob.keulemans@leaseplanbank.nl)” <rob.keulemans@leaseplanbank.nl>,
Date 27/02)2014 09:44
Subject: FW: Onderzoek spaamiarkt

Geachte heer Keulemans,

Heeft u inmiddels al tijd gehad om naar onderstaand verslag te kijken?

Met vriendelijke groet,

Marinus Imthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

Auwriteit Muzeustraat 41 ~3l 70 7222523
Consument &. Markt 2511 WiS Dan Haag bi

~ Postbus 16326 ~ww.acrri ni
~ 2500 [31-1 Den l--laac~ wwwtonsuwtjzar fl1

3ehtmdetda kt acnt t unsumentenautontr~u NMa r~n OP [A
• Deze e-mai/ is af/een bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Lees hier
de disclaimer die voor dit bericht geldt.

1





2o)L~3o23o~
Zuid eest-Mei s, Paula

Van: Wagenaar, Arno (BOS Netherlands) <ArnoWagenaar@bankofscotland.nl>
Verzonden: donderdag 27 maart 2014 13:08
Aan: Imthorn, Marinus
CC: Ros, Joyce (BOS Netherlands); Starink, Tom (Lloyds Bank - Nederland)
Onderwerp: RE: Gespreksverslag 6 februari 2014
Bijlagen: Gespreksverslag Lloyds Bank d d 6 februari 2014 vl.O.docx; ATT00001.txt

Geachte heer lmthorn,

Zie bijgaand onze reactie met enkele kleine wijzigingen, met excuses voor de vertraging in onze reactie.

~





i,~0)L1 ~3c~tSC9;Zuid eest-Mei s, Paula

Van: Imthorn, Marinus
Verzonden: vrijdag 28 maart 2014 15:35
Aan: ‘Rob Keulemans’
Onderwerp: RE: FW: Onderzoek spaarmarkt
Bijlagen: Gespreksverslag LeasePlan Bank d.d. 3 februari 2014 (2).docx

Geachte heer Keulemans,

Gespreksversiag
Bedankt voor uw suggesties. Ik heb ze verwerkt in het verslag. Wel constateer ik dat ii relatief veel passages in het verslag
als vertrouwelijk hebt aangemerkt. Sommige (delen van) zinnen in het verslag zijn waarschijnlijk niet vertrouwelijk in de zin
van de Wet openbaarheid van bestuur1 ons toetsingskader. Ik wil u vragen om het verslag nogmaals te bekijken op
vertrouwelijke passages. Ik heb alvast wat suggesties gedaan.

De navolgende informatie kunt u vertrouwelijk claimen: 1) vertrouwelijke bednjfs- en fabricagegegevens, en 2) overige gegevens die - in het
geval van openbaarmaking - uw positie of die van een derde partij onevenredig zouden benadelen.
In de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder den g) worden beide
mogelijkheden meer uitgebreid toegelicht

Overigens is het zo dat als en wanneer ACM besluit dat (delen van) het dossier openbaar zullen worden gemaakt, zij zal
beoordelen of uw vertrouwelijkheidsclaims kunnen worden gehonoreerd. Als het achterliggende dossier van deze
marktstudie niet openbaar wordt gemaakt, dan is een beoordeling van de claims niet nodig.

V~

Autoriteit Muzenstraat4l T: ÷31 707222523
Consument t Markt 2511 V/B Den Haag M:

Postbus 16326 wwwacmnl
2500 BH Den Haag wwwconsuwijzernj

Gehuntjetde kracht; Consumenrenautoriteit, NMa en OPYA

Deze e-m&f ~s alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten Lees hier
de discla,mer die voor dit bericht geldt





jO~332
Zuid eest-Mei s, Paula

Van: Rob Keulemans <rob.keulemans@leaseplanbank.nl>
Verzonden: maandag 7april 2014 9:11
Aan: Imthorn, Marinus
Onderwerp: RE: FW: Onderzoek spaarmarkt
Bijlagen: Gespreksverslag LeasePlan Bank d.d. 3 februari 2014 (3).docx

Geachte heer lmthorn,

Ik heb nog een paar zinsnedes vetgedrukt en heb uw suggesties overgenomen.

V ~rI-~ --t
0 L~t

Rob Keulemans
Directeur

LeasePlan Bank
P.J. Ouciweg 41 1314 CJ Aimere
Postbus 1085 1300 BB Almere
Tel: 036 529 3720 Mobiel: 06 53 72 07 02
Fax 036 529 3885
rob.kculcmans©leaseplanbank.nl ~.leasepIaribank.nl

LeasePlan flank

From: “lmthom, Marinus” <Marinus.lmthom@acm.nl>
To: Rob Keulemans’ <rob.keulemans@leaseplanbank.nl>,
Date 28/03/2014 15:35
Subject: RE: FW: Onderzoek spaarmarkt

Geachte heer Keulemans,

Gespreksverslag
Bedankt voor uw suggesties. Ik heb ze verwerkt in het verslag. Wel constateer ik dat u relatief veel passages in het
verslag als vertrouwelijk hebt aangemerkt. Sommige (delen van) zinnen in het verslag zijn waarschijnlijk niet
vertrouwelijk in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur, ons toetsingskader. Ik wil u vragen om het verslag
nogmaals te bekijken op vertrouwelijke passages. Ik heb alvast wat suggesties gedaan.

De navolgende informatie kunt u vertrouwelijk claimen: 1) vertrouwelijke bedrijft- en fabricagegegevens, en 2) overige gegevens die - in hel geval van
openbaarmaking - uw positie of die van een derde partij onevenredig zouden benadelen.

In de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10, eerste lid. aanhef en onder c en artikel 10. tweede lid, aanhef en onder den g) worden beide
mogelijkheden meer uitgebreid toegelicht

1





Autoriteit
Consument t Markt

European Cornmission DS for Financial Stability, Financial Services & Capital Markets Union
Mr. J. Hfl1
Commissioner
Rue de Ja Loj / Wetstraat 200
B-1049 Brussels
BELGIUM

The Hague, 2 7 JAN 2015 t

0
Number of pages: 5

Your reference:
Our reference: ACM/DM/2015/200244
Contact: drs. lmthorn J Marinus.lmthorn@acm.nj (070) 7222523
Subject: 13.0259.25 Jmproving cornpetition in the banking sector by Jowering entry barriers

Dear Mr. Hili,
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Autoriteit
Consument t Markt
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Autoriteit
Consument 8. Markt



Autoriteit
Consument 8. Markt

http://eur-Iex.europa.eu/Iegal-conLentJEN[fXT)?UrjCELEX:32Qj4LQo4g poiril (43).



Autorkeit
Consument t Markt

1 hope that this letter was informative for you. Should you need any further information, please
do not hesitate to contact me. l have also send this letter to Jonathan FaulI, Alexander Italianer
and Margrethe Verstager.

On be&’If nf th- Kt.-4I~~.-I nds Authority for Consumers and Markets,

,,y≤Ç~hteijn
Chairrnan of the board





Inhoud van de brieven aan

mr. Italianer, ma. Verstager en mr. FaulI is identiek aan de brief gericht aan mr. [liii.

Zie in dit verband dan ook de laatste alinea in de brief aan mr. J. HilI.

Paula Zuidgeest

28-2-2017
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ELO~1JI) nhJEÏJ. F3

MCM[~LR cir 11 IC CUROPCAN COMM~SSBDN

Brussels, 02 HM~3 ZUII
Ares (2015) trT~L

Mr (‘luis [flN~fl7IJN
(~hau man ol IhL Boind
kutni Heil C 0fl%Ufl~Cfl1 and Mm k[ .201
ivluzensiraat ~
25 II WB The Haguc
The Nethedands

~.

[bank you for your letter nu improvin~ competition in the rerail hanking
lowering en~r~ harriers .An eflicient. competitive vet sound hanking sysi
cm propor[ionatc regLhlal ion and efïective supervision is high cm th~
Commissïons agenda.

In your letter VOLI liighlight Live main reeommendaiions li-orn the siucly c
1w We Nelherlands Authority for Consumers and Markets ina barriers o
the Dutch retail banking sector. The~- span a range of policy iSS
proportionale and sin pier hanking regulanon to improvements to the
union. bank account number portahili iv and hanks prov i ding inforniat
Deposit Guarantee protection. Your detailed points are addrcssed in lht
annex.

T very much 1001< [bnvard to the outeome of the Dutch Finance
independeni commission. looking inio simplitVing and cutting back
regutation ~i 11w rflnte\’r fl1 ~! 5111 r nilehonk Cflh1]flrisiflu direcil apnli

So thanks again fbr sending to me voor lmlin recommendaituns cm
halTiers to entry retail hanking. In ~vanting to expand compelition and
choice in banking. we have idenlica] goals.

http://as2 1 89/Exe/ZyNET.exe?Client=PVDRM&Index=PVDRM&Docs=&Query=&F... 28-2-2017
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