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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 geï nformeerd te hebben en met dank voor het in ons gestelde
vertrouwen,

Met vriendeI~ke groet,

Vêpijwvah Kleef -
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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
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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 1t 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,voî gvd 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

0

c
2



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 7026/46.81279r 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 mwC 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
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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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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



C
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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