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AANGETEKEND VERZONDEN
Badhoevedorp, 21 augustus 2017

Betreft:

WOB-verzoek Nederlandse Hypotheekmarkt
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Geachte heer Plasterk,
De Stichting Onderzoek Marktinformatie ('SOMI') heeft onder meer als doelstelling
het signaleren en onderzoeken van vraagstukken van maatschappelijk belang, in
het bijzonder met betrekking tot:
•

de financiering van onroerend goed,

•

wonen, zorg en vergrijzing.
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Naast onderzoek en het uitbrengen van publicaties daarover, richten wij ons op
basis van onze onderzoeken en de reacties van derden daarop, op structurele
(markt-)hervormingen en op belangenbehartiging.
Tot die belangenbehartiging rekenen wij ook:
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•

het informeren van beleids-en opiniemakers;

. . .

•

het vormgeven van publieks- en voorlichtingscampagnes;

•

het voeren van collectieve of individuele acties; en,

•

het vorderen van (schade-)vergoeding ten behoeve van de bij haar
aangesloten of aangemelde belanghebbenden.

SOMI heeft moeten vaststellen dat er aanwijzingen zijn dat een aantal banken die
in Nederland hypotheekleningen aanbieden aan consumenten, met hun
rechtsvoorgangers, aandeelhouder(s) en alle daaraan verbonden of gelieerde
(rechts-)personen (hierna gezamenlijk en ieder voor zich: de 'banken') ten minste
gedurende de periode van tussen april 2013 tot en met december 2016, maar
mogelijk ook in de periode van 1 januari 2008 tot 1 april 2013 of de periode vanaf
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1 januari 2017 tot heden, gezamenlijk (in-)direct, actief of passief de
hypotheekrentes op de Nederlandse markten kunstmatig hoog hebben gehouden.
Het kunstmatig hoog houden van de rentevergoeding voor hypotheekleningen kan
een gevolg zijn (geweest) van het kunstmatig beperken van het aanbod van
hypotheekleningen (capaciteit restrictie). Naast deze gedragingen in voornoemde
periode(n) is er mogelijk ook sprake geweest van daaraan gerelateerde overige
vormen van benadeling van Nederlandse consumenten op deze markt, waaronder
middels.
•
De toepassing en de hoogte van boeterentes en rente- of kostenopslagen;
, ^ -^i'^^/^v^o

? n^:;*

V ^ ^ ' T - J

f

•

De indeling naar risico categorieën, zowel bij aanvang, gedurende de
looptijd en bij de hypotheekverlenging of renteherziening, en bij de
behandeling van risico gerelateerde kenmerken als de Nationale
Hypotheek Garantie en tussentijdse aflossingen;

•

Alle overige vormen van dienstverlening op basis van (de verlenging van)
gestandaardiseerde hypotheek producten en -voonwaarden;

•

De rapportage hierover naar overheden, het parlement, toezichthouders
en het adequaat informeren van consumenten, ondernemers en
woningeigenaren.

Het nationale beleid ter zake van wonen en woningfinanciering valt onder
verantwoordelijkheid van uw Ministerie. Om deze reden verzoekt SOMI u hierbij
met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur, met name ook op artikel 3
daarvan, om alle gegevens of informatie en documentatie ter zake van:
1.

De correspondentie en uitgewisselde informatie tussen (ambtenaren bij of
medewerkers van) uw Ministerie en (ambtenaren bij of medewerkers van)
respectievelijk:
a^ ^

de Europese Commissie,

b.

het Ministerie van Economische Zaken, - * ^ '^^^^ • * >'

c.

het Ministerie van Financiën,

d.

de Nederlandse Vereniging van Banken

e.

de Autoriteit Consument & Markt (hierna 'ACM'),

f.

de Nederlandsche Bank, ^ '

g.

de Autoriteit Financiële Markten,

met betrekking tot:
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subsidies, faciliteiten of overige vormen van steun of stimulering,

•

regulering, waaronder ook gepubliceerde interpretaties of richtlijnen,

•

voorgestelde of opgelegde prijsleiderschapsverboden,

•

capaciteitsrestricties (aan bestaande of potentiële aanbieders),

•

(al dan niet potentiële beperking van) toetreding nieuwe aanbieders,
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•

overige vormen van door de Europese commissie besproken,
voorgenomen of opgelegde maatregelen, . u

die de markt voor het aanbieden van hypotheken aan consumenten en
ondernemers hebben beïnvloed of hebben kunnen beïnvloeden, met
betrekking tot in Nederland opererende banken of hun Europese vestigingen
buiten Nederland in de periode van 1 januari 2008 t/m 31 december 2016.
2.

De informatie over:
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a.

doel/bestemming,

b.

agenda en onderwerp(en),

c.

{reis)data,

d.

locatie,

e.

aanwezigen,
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van aan uw Ministerie verbonden ambtenaren of medewerkers, van
bijgewoonde besprekingen, (video-) presentaties of conference calls,
waaronder (netwerk-) bijeenkomsten, representatie-activiteiten,
opleidingen/cursussen, congressen/conferentiebezoeken, (in)formeel
overleg, consultatie of informatieverschaffing of -verzameling met betrekking
tot de in de onder punt 1 genoemde informatie uitwisseling in de periode van
1 januari 2008 t/m 31 december 2016.
3.

De agenda's en notulen van de vergaderingen, alsmede de documentatie ter
zake van alle inleidende verzoeken of daarop volgende beleidsvoornemens
en beleidsuitvoering, met betrekking tot de volgende onderzoeken:
a.

'Quick scan hypotheekrente', zoals door - destijds - de Nederlandse
Mededingingsautoriteit ('A/Ma') medio november 2010 gepubliceerd;

b.

NMA-sectorstudy 'Hypotheekmarkt, zoals medio mei 2011
gepubliceerd, met alle (voorbereidingen voor) bijdragen van of
vanwege uw Ministerie daaraan;

c.

ACM-sectorstudie 'Concurrentie op de hypotheekmarkt, zoals medio
april 2013 gepubliceerd;

d.

ACM-studie 'Onderzoek voor overstapmogelijkheden voor'onder
water'-hypotheken', zoals medio december 2013 gepubliceerd;

e.

ACM-studie 'Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire
retailsectoi', zoals medio juni 2014 gepubliceerd.

f.

Het onderzoek van de ACM naar de marges of spaarhypotheken,
zoals dat na augustus 2015 tot stand is gekomen, met inbegrip van:
i.

ii.

het verzoek van uw Ministerie aan de ACM van augustus
2015 tot het doen van onderzoek naar de marges op
spaarhypotheken;
; . r | , : /,r-hjyK''y:L:
r:
de rapportages over en overzichten van de ACM (of
derden) aan uw Ministerie met betrekking tot de (rente-)
marge op hypotheken in Nederland in de periode januari
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2008 - augustus 2015, respectievelijk september 2015 januari 2017;
.
^
: i de agenda's en gespreksverslagen bij of van uw Ministerie
gerelateerd aan de hiervoor onder ii genoemde informatie.

4.

De sinds januari 2008 ter beschikking gekomen correspondentie en
(forensische) rapporten in Nederland zowel als in het buitenland, met
betrekking tot de marktactiviteiten zoals die onderwerp waren van de
hiervoor onder 3 bedoelde onderzoeken.

5.

De sinds januari 2008 door ambtenaren van uw Ministerie afgegeven en nietgepubliceerde zienswijzen met betrekking op (de ontwikkeling of vormgeving
van) de concurrentie op de Nederlandse markt voor hypotheekfinanciering
aan consumenten en ondernemers en de respectievelijk hiervoor onder 3
genoemde publicaties.

6.

De door derden aangeleverde informatie en zienswijzen ten behoeve van de
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie ter zake van de concurrentie
op de Nederlandse hypotheekmarkt en de hiervoor onder 3 genoemde
publicaties, informatie over de wijze waarop daarover voor derden voorzien
werd in inzage en inspraak daarbij (voorafgaand aan het definitief worden
daarvan) alsmede het commentaar en de reacties van die derden daarbij.

7.

De door uw Ministerie en haar adviseurs of hulppersonen gestelde vragen en
informatieverzoeken aan betrokken marktpartijen, hun vertegenwoordigers
en belangenbehartigers ter zake van (onderzoeken van) de Nederlandse
markt voor hypotheekfinanciering en het overheidsbeleid ter zake in de
periode januari 2008 - december 2016.

8.

De overigens ontvangen zienswijzen, antwoorden, informatieverschaffing en
correspondentie, voor zover nodig geanonimiseerd, van de hiervoor onder 7
bedoelde derden.
> ,
.

9.

Alle overige aan voorgaande gerelateerde analyses, verslagen van
gesprekken of bedrijfsbezoeken, aantekeningen, data en bestanden, notities
en andere documenten.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet binnen de daarvoor gestelde
termijnen. Voor toelichting en overleg steeds bereikbaar onder het algemeen
mailadres en telefoonnummer.
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