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Van: I(FM/ME)
Verzonden: dinsdag 5september2017 14:54

______________

Aan:

_____________________I(BFB/EU);I

fFM/Wig)
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen over het beticht Helaas geen nieuw huis dankzij BKR’ (2)
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas geen nieuw huis dankzij BKR

(2) .docx

Hoij____________

Bijgevoegd de concept beantwoording van de Kamervragen over BKR.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

1
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Van:

______________________

(BFB/EU)
Verzonden: dinsdag 5 seotemer 2017 15:18
Aan:

______________I(FM/ME);

I(FM/Wi)
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen BKR - paar opmerkingen 1
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij BKR -

opm docx

Hallol_______

Bedankt voor de antwoorden!_____
Ik heb er even naar gekeken 1.1

Ik had wel een paar kleine dingen en vragen.

r111
El zit nu in bespreking, misschien heeft hij nog suggesties.

Groeten!

1
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Van: ,I(FM!ME)
Verzonden: dinsdag 5september2017 16:08
Aan: lAP
Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen BKR

Bestel__________

0k, mooi als het lukt!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Van: 1 Fautoriteitpersoonsgegevens.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 16:06
Aan:

_______________(EM/ME)

Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen BKR

Bestel______

Het wordt idd morgenochtend, maar ik stuur je dan onze input!

Hartelijke groet,

Sent with Good ( w .snod.com)

Original Message
From: 1 l ninrin.nlJ
Sent: Thursday, August 31, 2017 02:19 PM W. Europe Standard Time
ToAp
Subject: l3eantwoordlng Kamervragen BKR

Bestel________

Bijgevoegd de concept beantwoording van de Kamervragen over BKR. Niet alle vragen hebben direct raakvlakken
met privacy, dus ik het in de kantlijn af en toe ‘check AP’ erbij gezet. Ik hoor graag of het jullie lukt om dinsdag (5
sept) einde dag te reageren met eventuele correctie of aanvullende input.

Mocht dit niet lukken dan hoor ik het ook graag.

Met vriendelijke groet,

1



Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

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. It you are not the addressee or if this message was sent to you by rnistake, 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 fransmission of messages.
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—

Van: @bkr.nl]
Verzonden: dinsdag 5september 2017 17:00
Aan:

_______________IFM/ME)

Onderwerp: RE: BKR - informatie over toepassing belangenafweging
Bijlagen: BKR Hoofdstuk 3 - Registreren Bijlage C.pdf

Beste

Hierbij het geactualiseerde formulier waaruit expliciet blijkt dat een hernieuwde individuele belangenafweging een
optie is.
We informeren de kredietverleners hierover en plaatsen het formulier op de klantportal.

Met vriendelijke groet,

•:• BkR
t;(wd i

Postbus 6080
4000 HB hel

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkt.fli

Van:I Jninfin.nl]

Verzonden: maandag 4 september 2017 18:45 34a
Aan:I )bkr.nI>

_____

Onderwerp: RE: BKR - informatie over toepassing belangenafweging

Bestel_______

Dank voor de toelichting en het sturen van de stukken. Is deze handleiding ook al bekend bij de deelnemers, of
moet dit nog gebeuren? 1 .1

.

111.1
Daarnaast had ik nog een vraag over het formulier dat ik als bijlage heb toegevoegd. Wordt dit formulier ook in
lijn gebracht met het hoofdstuk over verwijderen van een achterstand (blz 43 van de algemene handleiding),
zodat duidelijk is dat naast A(i), ook nog A(ii): ‘er heeft een hernieuwde individuele belangenafweging
plaatsgevonden’ een optie is?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag
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Van: 1

_____

Verzonden: maandag 4 september 2017 16:50 34b
Aan:I I(FM/ME)

_____

Onderwerp: BKR - informatie over toepassing belangenafweging

Beste_______

In ons telefoongesprek spraken wij kort over de Algemene Handleiding BKR. Deze handleiding is een praktische
toelichting van het reglement. Alle financiële instellingen die deelnemen aan het stelsel van kredietregistratie zijn
hieraan gehouden.

11.1

Laat hel vooral weten als je meer informatie wilt ontvangen of ergens een toelichting op wilt krijgen.

Met vriendelijke groet,

î3kJ
Postbus 6080
4000 HB hel

Lees onze proclaimer en meet informatie op bkr.nl

Dt bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dii bericht abusievelijk aan ii is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de atzender 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 t this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the massage. The State accepta no liability for damage of any kind resulting from the rlsks inherent in the
electronic transmission of messages.
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<BkR
Bijlage C: Verwijdering registratie!bijzonderheid

Gegevens deelnemer:

Deelnemernummer: 1
Weekcode:

____________________________

Naam functionaris: 1
Telefoonnummer: 1

Klantgegevens:

Naam:

______________________________

Geboortedatum:

___________________________

Postcode:

_______________________________

Huisnummer:

Contractnummer: 1
Contractsoort:

Op wiens initiatief heeft de verwijdering plaatsgevonden?

Is er een externe partij betrokken ?

Dia

Nee

Zo ja, welke partij?

Reden verwijdering:

A — Er is sprake van een onterechte registratie

B — Er is een uitspraak van een rechter of van een geschillencommissie

BKR handleiding hoofdstuk 3 Versie: augustus 2017 42



Het is niet toegestaan om een contract, achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid uit CKI te

verwijderen, tenzij zich één van de volgende redenen voordoet:

A onterechte registratie:

i. De geregistreerde gegevens zijn onjuist;

ii. Er heeft een hernieuwde individuele belangenafweging plaatsgevonden.

B uitspraak van de rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of het

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID):

voor zover die uitspraak strekt tot aanpassing of verwijdering van het contract, de

achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid;

Verwijdering:

contract

achterstand

herstelcode

bijzonderheid

code;

code 2

code3

code 4

code5

Toelichting*:

* U moet uitleg geven woorom een controct of een ochterstond een herstelcode en één of meet bijzonderheden bijeen

con troct moeten worden verwijderd. U moet aongeven woorom de registrotie ten onrechte is en op bosis woorvon u de

interne ofweging heeft gemoakt. U dient in olie gevollen een leesbore en begrijpelijke uitleg von de ofwegingen te geven

woarom u een verzoek tot oonpossing of verwijdering toestuurt. Mocht BKR aanvullende informotie nodig hebben, don

goon wij er von uit dot u deze informotie verstrekt..

BKR handleiding hoofdstuk 3 Versie: augustus 2017 42
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Van:

_________________________autoriteitpersoonsgegevens.nh]

Verzonden: woensdag 6september 2017 16:34
Aan:

_______________I(FM/ME)

Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen BKR

Urgentie: Hoog

Opvolgïngsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste’_______

Nogmaals dank voor het toezenden van de concept-antwoorden. Hieronder vind je onze opmerkingen en suggesties
ten behoeve van de beantwoording.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

A’JIOITfIT
•
dt RL5CIDNSGtOZVLNS

-

autoriteitpersoonsgegevens.nI

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES AP

11.1

1
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Van:

____________________________________minfin.nlJ

Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 14:18
Aan:jAP
Onderwerp: beantwoording Kamervragen BKR

Beste

________

Bijgevoegd de concept beantwoording van de Kamervragen over BKR. Niet alle vragen hebben direct raakvlakken
met privacy, dus ik het in de kantlijn af en toe ‘check AP’ erbij gezet. Ik hoor graag of het jullie lukt om dinsdag (5
sept) einde dag te reageren met eventuele correctie of aanvullende input.

Mocht dit niet lukken dan hoor ik het ook graag.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van 1-inancien
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This massage may contain information that is not intended for you It 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 massage. The State accepts no liability for damage ot any kind resulting from the risks inherent In the
etectronic transmission of messages.
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geen bestuurlijke aangelegenheid

136 1

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:I minez.nl]
Verz9nden: donderdaa 7 september 2017 10:19
Aan:I FM/ME)

.JIIueIvv.p K ÖKK

0k dank. Voor de helderheid: Ii 1 1
hi 1
Groet!

Van:I Iminfin.nlJ
Verzonden: donderda 7 september 2017 9:17
Aan:IEZ (EM/ME)
CC:I JEM/ME); 1EZ

Onderwerp: RE: BKR

Dagl,

Dank voor jullie input en suggesties. De meeste punten neem ik gewoon over. Vraag 7 was inderdaad niet

beantwoord.Illl

111.1

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag

1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

______________I(FM/ME)

donderdag 7 setember 2017 10:19

______________ItEM/ME)

EW: BKR

36a

36b

De beantwoording die we met jullie hebben gedeeld, hebben we ook aan de AP voorgelegd. Zij hebben nog een
paar suggesties ingebracht, veelal in lijn met jullie opermkingen. De beantwoording die later hier de lijn in gaat
zal ik nog even met jullie delen,

Met vriendelijke groet,

1



Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Van: N minez.nI] 36c
Verzonden: donderdag 7 september_2017 8:45

_____

Aan 1 (FM/ME); (FM/ME)
CC: l(FM/ME);IEZ

underwerp: RE: BKR

Dags________

Zie in de bijlage enkele observaties en suggesties1 1 1

111.1

Gt!

P5 Ter toelïchting:I lis een collega bij Mededinging en Consumenten eij_____________ zijn verantwoordelijk
voor consumentenbeleid bij respectievelijk Energie en Telecom.

Vani Iniinn,nh]
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 9:04 36d
Aan: 1Fl FM/ME)
CC l(FM/ME)
Onderwerp: RE: I3KR

Bestel______

Bijgevoegd de concept beantwoording van de Kamervragen over BKR. Lukt het jullie om donderdagmiddag as.
uiterlijk te reageren? We willen de beantwoording vrijdag hier de tas in krijgen.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Wdeling Marktgedag en Eftectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:l rninez.nhJ
Verzqnden: maandan 4 september 2017 14:44
Aan: 1 I(FM/ME);I I(FM/ME)
CC:

___________________I(FM/ME)

Onderwerp: RE: BKR

Dagi_____
]a klopt dank je!

Van:l minfin.nI]
Verzonden: maandag 4 september 2017 14:40
Aani I(FM/ME);IEZ
CC: II I(FM/ME)
Onderwerp: RE: BKR

2



Beste________

Geen probleem om de beantwoording met je te delen. Ik verwacht later deze week een concept gereed te hebben
dat ik met je kan delen. Ik neem aan dat jullie enkel willen meelezen en niet willen meetekenen?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:l ItEM/ME)
Verzonden:_maandag 4 september 2017 14:26
Aan:l [rninez.nl
CC:

___________________I(FM/ME); _________

Onderwerp: Re: BKR

Hal____

geen bestuurlijke aangelegenheid

maar heb mijn collega’s [ un cc opgenomen. Zij nemen contact met je op!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën

Generale Thesaurie

Directie Financiële Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag

Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

From: L
Sent: 4Sep2017 2:11 pm
To: 1
Subject: FW: BKR

_@ min flii. nI>

(EM/ME)

3



Hal

{geen bestLlurlijke aangelegenheid

Vraagje, kunnen jullie ons in de loop houden over de beantwoording?

Wij zouden deze discussie vanuit het perspectief van marktwerking en consumentenbescherming (wo.
geschillenbeslechting) graag volgen. 11 1 .1
(n.i
Alvast dank!

VanEZ
Verzonden: maandag i september 2017 12:21
Aan:JEZ
CC:I7
Onderwerp: RE: BKR

Nee was zelf even gaan zoeken nav de NRC-publicatie, nog geen contact met FIN hierover, omdat niet specifiek
telecom is maar Wft-breed.
Maar kunnen uiteraard lijntje leggen indien gewenst.

Van:LEZ
Verzonden: maandag 4 september 2017 11:54
Aan:IEZ
CC:IEz
Onderwerp: t: bi.K

Dank, en houden ze jullie in de loop?

Van:[ËI
Verzbnaen: I1Idd[1Ud ‘t seltember 2017 10:15
Aan:IEZ
CC:EZ
Onderwerp: bKR

Ligt in principe bijj Ivan directie Financiële Markten, onze contactpersonen voor
toepassing Wft op toestelabonnementen.

Ook interessant, met oog op discussie SGC en toegankelijkheid rechtspraak:
htts://nos.nl/artikel/2131558-soreekuurrechter-moet-rechtspraak-toeoankelijker-maken.html

Groetl 1

Van:IEZ
Verzonden: vrijdag 1 september lul! 14:05
Aan: IEz
Ondehiveip; . DM.

Dank nog, zeer informatief!
Weet jij wie aan de lat staan voor de beantwoording van de vragen?

Van:EZ
Verzonden: maandag 28 augustus 2017 12:36

Aan:IEZ
Onderwerp: öIK

Ier info het artikel over het BKR: httos://wvw.nrc.nl/nieuws/2O17/O8/11/helaas-geen-nieuw-huis-dankzij-bkr-
12490030-a1569710

4



Heeft geleid tot Kamervragen: httos://zoek.officielebekendmakingen.nI/kv-tk-2017Z10973.html

In juli overigens ook al Kamervragen over BKR gesteld en beantwoord:
httDs://zoek.oftjcielebekendmakingen. nl/ah-tk-20 162017-231 1,html

Groet,

Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededinging 1 Directie T&ecommarkt
Bezuidenhoutseweg 731 D-passage 1 3’ etage 1 Postbus 20401 2500 EK 1 Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
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
risks inherent in the electronic transmission of messages.

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 massage may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or if this massage was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the massage. The State accepts no iability for damage of any kind resulting trom the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
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
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
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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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
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
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:

____________l(FM/ME)

Verzonden: donderdaa 7 seotmber 2017 10:59
Aan:

_______________I(FM/ME)

Onderwerp: RE: Notitie - Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis
dankzij BKR’

Bïjlagen: Notitie - Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas geen nieuw huis dankzij
BKR.docx

Hal_____

Mooi, heb een paar kleine dingetjes ingevoegd. Hoop dat er weinig opmerkingen op de antwoorden komenl

____________

(EM/ME)
Verzonden: donderdag 7 september 2017 9:30
Aan______________ (FM/ME)
Onderwerp: Notitie - Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hou

_____

Hierbij een korte notitie over de beantwoording van de Kamervragen BKR.

Met vriendelijke groet,

37
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Van: 7@afm.nI]
Verzonden: donderdag 7 september 2017 13:33
Aan: 1 ItEM/ME)
CC:

__________

Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR

Onze emails kruisen net!

From: minfin.nI]
Sent: donderdag, september 07, 2017 13:30

To:l j@afm.nI>
Cc:I I@afm.nl>
Subject: RE: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hou .1

Kun je aangeven of het gaat lukken om vandaag nog een reactie te sturen op de concept beantwoording van de
Kamervragen van het BKR? Ik wil proberen de beantwoording vandaag af te ronden zodat het stuk morgen naar
de minister kan.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van: [aafm.nl]
Verzonden: maandag 4 september 2017 20:59
Aan:l_______________ (FM/ME)
CC:I_________
Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hil_____

Dank voor de concept-antwoorden. Wij komen er zsm, iig uiterlijk donderdag, op terug.

Hgrt,l

From: Jminfin.nhJ

Sent: maandag, september 04, 2017 18:17

To:I afm.nl>

Subject: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Beste 1 1,

1



Bijgevoegd de concept beantwoording van het Kamervragen over het BKR. We willen de beantwoording deze
week afronden, zodat de antwoorden uiterlijk dinsdag in de Tweede Kamer kunnen liggen. Lukt het jullie om
uiterlijk donderdagmiddag te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kunnen de opmerkingen donderdag nog
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 2500 EE 1 Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent ot dit beticht 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. t you are not the addressee or it this message was sent to you by mistake, you are
requested to intorm the sender and delete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting trom the risks inherent in thw
ejectronic transmission of messages.

This e-mail and any attachments may contain confidential and
privileged information. 1f you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately by return e-mait, delete this
e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this
information by a person other than the intended ree ipient is
unattthorized and may be illega).

This e-mail and any attachments may contain confidential and
privileged information. 1f you are not the intended recÏpient,
please notify the sender immediately by return e-mail, delete this
e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this
information by a person other than the intended recipient is
unauthorized and may be illegal.
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Van:

______________I(FM!ME)

Verzonden: donderdaa 7 seotmber 2017 13:33
Aan: AFM
Onderwerp: H: beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hou

_______

111.1
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financièn
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 l 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:I J©afm.nl] Namen____________

_____

Verzonden: donderdag 7 september 2017 13:32
Aan:I 39a
CC:I_________
Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hou_____

111 maar nogmaals dank dat we mochten meelezen.

Hartelijke groet,

From:jAFM
Sent: maandag, september U4, 2017 20:59 39b

To:l Jminfin.nl>

Cc:I Dafm.nI>
Subject: RE: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hi_______

Dank voor de concept-antwoorden. Wij komen er zsm, iig uiterlijk donderdag, op terug.

Hgrt,

_________

From:I I@minfin.nl]

_____

Sent: maandag, september 04, 2017 18:17 l39c
To:I jaafrn.nl>
Subject: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Best___________

Bijgevoegd de concept beantwoording van het Kamervragen over het BKR. We willen de beantwoording deze
week afronden, zodat de antwoorden uiterlijk dinsdag in de Tweede Kamer kunnen liggen. Lukt het jullie om

1



uiterlijk donderdagmiddag te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kunnen de opmerkingen donderdag nog
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Dit boricht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ci niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ci 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 conlain intorrnation that is not intended tor you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
reqLiesled to inlorm 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.

This e-mail and any attachments may contain confidential and
privileged information. 1f you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately by return e-mail, delete this
e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this
inCormation by a person other than the intended recipient is
unauthorized and may be illegal.
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Van: -- @nvb.nl]
Verzonden: donderdaa 7 sentmber 2017 14:17
Aan:

______________I(FM/ME)

Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Gaat lukken!

Met vriendelijke groet,

Nederlandse

) VerenginrvanBanken
—

www.nvb.nl

LUiL

Vanj I@minfin.nI]
Verzonden: donderdag 7 september 2017 14:16

Aan:I tnvb.nl>
Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Als het voor 1700 uur lukt, zou dat mooi zijn. Dan rond ik het vandaag nog af, stem ik het intern af en kan het
morgenochtend richting de minister. Stukken moeten morgen uiterlijk om 11 uur bij minister liggen, dus deadlines
zijn daarom wat krap.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Van: 1 [nvb.niJ
Verzçrnden dnndrdan 7 september 2017 14:13
Aan:

________________frM/ME)

Onderwerp: RE: Concept beantw9ording kamervragen BKR

Bestel__________

Zeker vandaag. Hoe laat heb je het uiterlijk nodig? We zijn nog aan het afstemmen over de laatste teksten. Dank!

Met vriendelijke groet,

1



NedeIandse
) Verenghm. van Banken

www.nvb.nl

4j

Van: @minfin.nl]
Verzonden: donderdag 7 september 2017 14:12
Aan:l I@nvb.nl>
Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Bestel_____

Kun je aangeven of het gaat lukken om vandaag nog een reactie te sturen op de concept beantwoording van de
Kamervragen van het BKR? Ik wil proberen de beantwoording vandaag af te ronden zodat het stuk morgen naar
de minister kan.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Van:I Invb.nI]
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 14:38
Aan:I I(FM/ME)
Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Beste_________

Dank voor je bericht. We zullen uiterlijk donderdag schriftelijk reageren.

Met vriendelijke groet.

\ Nederlandse
) Vereniging van Banken

2



www.nvb fl1

Van:I . kminfin.nl]
Verzonden: maandag 4 september 2017 18:25
Aan:j I@nvh.nl>
Onderwerp: Concept beantwoording kamervragen BKR

Bestel_______

Bijgevoegd vind je de concept beantwoording van de Kamervragen over het BKR waar we laatst over spraken. In
de regel stemmen wij beantwoording van Kamervragen niet af met partijen in de sector, maar omdat jullie in deze
discussie ook een grote partij zijn, horen wij graag of jullie nog feitelijke onjuistheden zien in de antwoorden? Lukt
het om uiterlijk donderdagmiddag as. te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kan de input donderdag
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Telefonisch reageren is ook mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

t
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 misfake, you are
requested to inform the sonder and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic fransmission ot messages.
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Van:

____________I(FM/ME)

Verzonden: vrijdag 8 september 2017 9:34
Aan:

_____________COMM)

Onderwerp: RE: Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hal______

Dank hiervoor.l111
11.1

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Van:I KCOMM)
Verzonden: donderdag 7 september 2017 15:41 413
Aan: 1 . I(FM/ME)
Onderwerp: RE: Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hoi Daan, dank voor alvast sturen. 111.1
liii 1
Groet,

Van:_______________ (FM/ME)
Verzonden: donderdag 7 september 2017 13:54

_____

Aan:I I(C0MM) 141b]
Onderwerp: Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hou________

Hierbij de concept beantwoording van de Kamervragen over BKR. We wachten nog op de laatste input,[iï.1 ]
111 1 1 Vanwege de korte deadlines morgenochtend, hierbij alvast naar

jou. Mocflt je nog opmerkingen nebben or suggesties, laat het even weten. Dan kan het morgen snel door Digidoc
heen en haalt het de tas nog.

Groeten,

Ministerie van Financiën

1



Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voo rhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

2



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

_____________I(FM/ME)

vrijdag 8 september 2017 10:12
I(FM!ME)

1 I(FM/ME)
AL: Kamervragen BKR

11.1

Groeten,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 LE 1 Den Haag

vani ItEM/ME)
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 9:32
Aan:l ItEM/ME)
CC:I________________ (EM/ME)
Onderwerp: RE: Kamervragen BKR

Hal____

Groet,

I minfinni>
Datum: vrijdag 08 sep. 2017 9:20 AM
Aan:l
Kopie: 1
Onderwerp: Kamervragen BKR

Hal_____

11.1

42a

Verzonden met Good Work (www.blaekbelTv.com)

flIfliflfl1>

rninfin.nl>

11.1

F42b

1



Met vriendelijke groet,

- Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

11.1
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

______________

(EM/ME)
vrijdag 8 september 2017 13:16

lAP
fl11. Dtc1I Kamervragen BKR

Bestel_________

Dank voor jullie input,11_1.1

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 2500 EE 1 Den Haag

Van

_____________________________[@autoriteitpersoonsgegevens.nl]

Verzonden: woensdag 6 september 2017 16:34
Aan:E i(FM/M)
Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen BKR
Urgentie: Hoog

11.1

43a

Bestel_______

Nogmaals dank voor het toezenden van de concept-antwoorden. Hieronder vind je onze opmerkingen en suggesties
ten behoeve van de beantwoording.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

M.iTi)iTE IT
LSOONSGLGL VN5

1



Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

autoriteitpersoonsgegevens.nI

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES AP

11.1



Van miritn.nI]
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 14:18
AanAp
Ondrwerp; DtdI ILwubrding Kamervragen BKR

Beste

Bijgevoegd de concept beantwoording van de Kamervragen over BKR. Niet alle vragen hebben direct raakvlakken
met privacy, dus ik het in de kantlijn af en toe ‘check AP’ erbij gezet. Ik hoor graag of het jullie lukt om dinsdag (5
sept) einde dag te reageren met eventuele correctie of aanvullende input.

Mocht dit niet lukken dan hoor ik het ook graag.
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Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u Oiet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de atzendet te melden en het beticht 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 massage may contain information that is not intended for you. t you are not the addressee er ii 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 trom the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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.

Van:
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 13:27
Aan: INVB
Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Hoi____

Schikt het om vandaag nog even te bellen over de Kamervragen? 1 1.1

r1•1 t
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiêle Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van nvb.nlJ
Verzonden: donderdag 7 september 2017 14:17
Aan:j (EM/ME)
Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Gaat lukken!

Met vriendelijke groet,

• Nederlandse
) VereniingvanBanken

—

www.nvb.nl

ii
van:I Lrninfin.nl]
Verzonden: donderdag 7 september 2017 14:16

Aan @nvb.nI>
Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Als het voor 17.00 uur lukt, zou dat mooi zijn. Dan rond ik het vandaag nog af, stem ik het intern af en kan het
morgenochtend richting de minister. Stukken moeten morgen uiterlijk om 11 uur bij minister liggen, dus deadlines
zijn daarom wat krap.

Met vriendelijke groet,
1
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Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:! }@nvb.nIJ
Verzonden: donderdaq 7 september 2017 14:13
Aanti (EM/ME)
Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Beste

Zeker vandaag. HDe laat heb je het Lilterlijk nodig? We zijn nog aan het afstemmen over de laatste teksten. Dank!

Met vriendelijke groet,

C Nederlandse
) Vreniiiig van Banken

wwwnvb.n

Van:! I@minfin.nI]
Verzonden: donderdag 7 september 2017 14:12

Aan:I jcnvb.nl>

Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Bestel______

Kun je aangeven of het gaat lukken om vandaag nog een reactie te sturen op de concept beantwoording van de
Kamervragen van het BKR? Ik wil proberen de beantwoording vandaag af te ronden zodat het stuk morgen naar
de minister kan.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

2



Nederlandse
Vete niin van Banken

—-

www. nvb.n 1

Van:I______

_______

Verzonden: maandag 4 septeriber 201718:25
Aan_______________________________
Onderwerp: Concept beantwoording kamervragen BKR

Bestel________

Bijgevoegd vind je de concept beantwoording van de Kamervragen over het BKR waar we laatst over spraken. In
de regel stemmen wij beantwoording van Kamervragen niet af met partijen in de sector, maar omdat jullie in deze
discussie ook een grote partij zijn, horen wij graag of jullie nog feitelijke onjuistheden zien in de antwoorden? Lukt
het om uiterlijk donderdagmiddag as. te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kan de input donderdag
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Telefonisch reageren is ook mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:I Invb.n1J
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 14:38
Aan:I ItEM/ME)
Onderwerp: RE: Concept beantwoording kamervragen BKR

Bestel________
Dank voor je bericht. We zullen uiterlijk donderdag schriftelijk reageren.

Met vriendelijke groet,

n.nl

hdnvb nI>

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 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 It you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
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requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no IiabWty for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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45

—

Van:

_________________________@nvb.nh]

Verzonden: vrijdag 8 september 2017 14:26
Aan:

_______________(FM/ME)

Onderwerp: Rh: Concept beantwoording kamervragen BKR
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas geen nieuw huis dankz.._ - input

NVB.docx

Bestel 1
Zoals gevraagd vind je in de bijlage de input van de NVB op de conceptbeantwoording Kamervragen inzake BKR
(check feitelijke onjUistheid).

Met vriendelijke groet,

—..

• N Nederlandse
) VreivinRnken

www.nvb.nl

Van:I minfin.nI]
Verzonden: maandag 4 september 2017 18:25
Aan:I kDnvb.nl>
Onderwerp: Concept bea ntwoording kamervragen BKR

Best 1

Bijgevoegd vind je de concept beantwoording van de Kamervragen over het BKR waar we laatst over spraken. In
de regel stemmen wij beantwoording van Kamervragen niet af met partijen in de sector, maar omdat jullie in deze
discussie ook een grote partij zijn, horen wij graag of jullie nog feitelijke onjuistheden zien in de antwoorden? Lukt
het om uiterlijk donderdagmiddag as. te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kan de input donderdag
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Telefonisch reageren is ook mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht abusievelijk aan u is toegezonden, wotdt u
verzocht dat aan de atzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die
verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended tot you. 1f you are not the addressee er if this message was sent to you by mistake. you are
roquested to intorm the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting trom the risks inherent in the
electronic transmission ot messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste__________

yiiidpp 8 september 2017 18:01

______________I(FM/ME)

RE: BKR - Kamervragen

]@bkr.nI]



11.1

••
ISKR

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze nioclaimer en meer informatie oD bkr.nl

Van I@minfin.nhl

_____

Verzonden: vrijdag $ september 2017 14:04 46a
Aan:l_- I@bkr.nI>
Onderwerp: RE: BKR - Kamervragen

Bestel_________

Zoals net besproken hebben we de beantwoording inmiddels met meer partijen afgestemd liii
11.1

2



11.1

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedtag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:I Ia’bkr.nPJ
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 13:39
Aan:l l(FM/ME)
Onderwerp: BKR - Kamervragen

Beste

__________

Je bent ongetwijfeld druk met de beantwoording van de Kamervragen over BKR
Ligt de afwikkeling nog op schema en weet je al wanneer je nog een keer met mij kan schakelen?

Postbus 6080
4000 HB Tiel

146b

Lees onze oroclaimer en meet informatie op bkr.nl

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht 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. t 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

Met vriendelijke groet,

•• BKR
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hou

______

Hierbij de beantwoording
EZ enAFM.Illl

1 1.1

,I(FM/ME)
maandag 11 sertember2Ol7 9:28

(EM/ME)
(EM/ME)

Notitie - Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR
Notitie - Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’.docx;
Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR.docx

van de Kamervragen over BKR. Deze is afgestemd met de autoriteit persoonsgegevens,

Kunnen het er vanmiddag wel even over hebben.

Met vriendelijke groet,

1



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

I(FM!ME)
dinsdag 12september2017 14:55

_______________ItEM/ME)

FW: BKR - Kamervragen

T. i.

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Van:! FM/ME)
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 14:04 48a
Aan: IRVR

___

Onderwerp: RE: BKR - Kamervragen

Bestel______

Zoals net besproken hebben we de beantwoording inmiddels met meer partijen afgestemd en zijn1 1.1
11.1

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Eftectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Van:
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 13:39

48

tbkr.nl1

1



Aan:I (EM/ME)
Onderwerp: BKR - Kamervragen

Bestd_______

Je bent ongetwijfeld druk mqt de beantwoording van de Kamervragen over BKR
Ligt de afwikkeling nog op schema en weet je al wanneer je nog een keer met mij kan schakelen?

Met vriendelijke groet,

48b

•‘ BKR
Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkrnl

2
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Van: ]@dynamietnederland.nlJ
Verzonden: woensdag 13 september 2017 10:56
Aan:

_______________I(FM/ME)

Onderwerp: RE: Deel 2 - toelichting antwoorden Kamervragen

Geachte heer__________

Is bij bij bekend wanneer de vragen worden beantwoord?

Met vriendelijke groet,

W www.dynamietnederland.nl

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer u het ten onrechte heeft ontvangen,
verzoeken wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is
niet toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet
Nederland en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van
informatie noch voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem.
Dynamiet Nederland staat er niet voor in, dat de integriteit behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en
niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door derden.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht uitprint

Oorspronkelijk beticht
Van: Iminfin.nl]
Verzonden:_maandag 4 september 2017 21:23
Aan:l Idynamietnederlancl.nI
Onderwerp: Re: Deel 2 - toelichting antwoorden Kamervragen

Geachte heer_____________

Dank voor het toesturen van de stukken en de uitgebreide input voor de beantwoording. Wij nemen de input mee
en streven ernaar de beantwoording volgende week naar de Tweede Kamer te sturen.

Met vriendelijke groet,

Jdynamietnederland.nI>
Verzonden: 4 sep. 2017 21:09
Aan: minflnnI>
Onderwerp: Deel 2 - toelichting antwoorden Kamervragen

Geachte heen______

Hierbij ontvangt u deel 2 van ons bericht.

1. Toelichting op de gestelde Kamervragen;
2. Brief naar de Geschillencommissie van het BKR;
3. Reactie van BKR op de brief;
4. Reactie van del linzake toezicht op het BKR;
5. Reactie van de AFM inzake toezicht op BKR;
6. Twee relevante blogberichten.

Wij hopen hiermee een zinvolle bijdrage te hebben geleverd voor het beantwoorden van de Kamervragen.

1



Met vriendelijke groet,

[twitter]< htts ://twitter.com/DynarnietNL> [facebook] <https://www.facebook.com
/pages/Dynamiet/301821020027880?>

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer u het ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken
wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet
toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet
Nederland en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van
informatie noch voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem.
Dynamiet Nederland staat er niet voor in, dat de integriteit behouden is gebleven, dat het Vrij IS van virussen en
niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door derden.

Denk aan het milieu voordat u dit beticht uitprint

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 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 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 transmîssion of
messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

En het andere deel

• I(FM/ME)
woensdag 13 september 2017 12:45

__________________1f

EM/ME)
FW: Deel 1 - begeleidende brief met prod -“‘

Brief MinFin 4september 2017.pdf; EW:1102 een g

______

— —J

i.pdf;
Standpuntve

______________________

RE: Standpuntverzoek!_____________________

°‘

FW:

TdT11O een g
afwijzing BKR.pdf; Productie 4 - uitspraak.par

Hoog

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:! dvnarnietnederland,nl]
Verzonden: maandag 4 september 2017 17:26
Aan:I I(FM!ME)
Onderwerp: Deel 1 - begeleidende brief met producties
Urgentie: Hoog

Geachte heen

Hierbij doe ik u de volgende info toekomen. Om sommige bestanden te kunnen openen heeft u Outlook nodig.

1. Begeleidende brief;
2. Productie 1 — een mail met bijlagen die het BKR naar haar zakelijke klanten heeft verstuurd;
3. Productie 2 — diverse atwijzingen van kredietverstrekkers;
4. Productie 3 — afwijzing van het BKR jegens de kredietverstrekker;
5. Productie 4 — uitspraak rechtbank Amsterdam.

Separaat doe ik u deel 2 toekomen.

Met vrkrndelijkc groet.

Dynamiet
Nederland

50

lReactiejin’
React 4

Standpuntverzoek 1 10.2e, 9IRE:

_________

. Standpuntverzoek II kenmerk 110.2 ci
1; RE: Standpuntverzoek 1

pdf;

Urgentie:

pdf; Productie 3 -

1



Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer u het ten onrechte heeft ontvangen,
verzoeken wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet
toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet Nederland
en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van informatie noch

voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Dynamiet Nederland staat er niet voor in, dat de integriteit
behouden is gebleven, dat het Vrij i5 van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door

derden.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht uitprint
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______________I(FM/ME)

woensdag 13 september 2017 12:45

_______________IfEM/ME)

FW: Deel 2 - toelichting antwoorden Kamervragen
Toelichting antwoorden Kamervragen 4september 2017.pdf; Brief naar

_____

Geschillencommissie.pdf; Reactie BKR inzake Geschillencommissie.pdt; Schrijven 1 1
..df; Reactie AFM.pdf; rood-staan-kan-wél-duizenden-hun-hypotheek

kosten.pdf; Waarom werkt het BKR-systeem niet.pdf

Hierbij nog wat stukken die we eerder van Dynamiet toegestuurd kregen tbv beantwoording van de Kamervragen

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:[ ciynmietnederland.nl]
Verzonden: maandag 4 september 2017 2 1:09
Aan: 1 (EM/ME)
Onderwerp: Deel 2 - toelichting antwoorden Kamervragen

Geachte heer 1

Hierbij ontvangt u deel 2 van ons bericht.

1. Toelichting op de gestelde Kamervragen;
2. Brief naar de Geschillencommissie van het BKR;
3. Reactie van BKR op çln hrif
4. Reactie van de heet ‘ jnzake toezicht op het BKR;
5. Reactie van de AFM inzake toezicht op BKR;
6. Twee relevante blogberichten.

Wij hopen hiermee een zinvolle bijdrage te hebben geleverd voor het beantwoorden van de Kamervragen.

i1ct vriendelijke groet,

( Dynamïet
Nederland

W www.dynamietnederland.nl

rbi

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer ii het ten onrechte heeft ontvangen,
verzoeken wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet
toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet Neder’and
en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van informatie noch

voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Dynamiet Nederland staat er niet voor in, dat de integriteit
behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door

derden.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht uitprint
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Toelichting op antwoorden Kamervragen

Vraag 1:
N .v.t.

Vraag 2:
Dynamiet is van mening dat het mes hier aan twee kanten snijdt. Enerzijds is degene die
melding maakt van een achterstand in het systeem van het BKR gehouden om dit niet alleen
conform de reglementen van het BKR te doen, maar ook conform de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit te doen.1 Anderzijds is ook de nieuwe kredielverstrekker die
een kredietaanvraag in behandeling neemt gehouden verder te kijken dan alleen een
geautomatiseerd systeem zonder verdere achtergrondinformatie. Wij merken dat het in de
praktijk (bijna) onmogelijk is om het persoonlijke verhaal achter de registratie toe te lichten bij
een kredietaanvraag. Kredietverstrekker zijn niet bereid om verder te kijken dan het CKI.
Helaas leidt dit in veel gevallen ertoe dat veel kredietaanvragen afgewezen worden op grond
van een toetsing in het CKI, zonder dat de kredietaanvrager de kans krijgt om de
omstandigheden en zijn huidige positie toe te lichten. Wanneer een kredietverstrekker ook de
persoonlijke omstandigheden van de kredietaanvrager mee laat wegen in de beoordeling, zal
veel meer mogelijk kunnen zijn. Wij juichen het toe dat een kredietaanvraag ook beoordeeld
wordt op de persoonlijke omstandigheden van het geval.

Echter, de juridische verantwoordelijkheid ligt bij degene die BKR-codering registreert. Het
registeren van coderingen dient te geschieden met in achtneming van de Wbp. Op degene
die persoonsgegevens verwerkt rust de plicht om binnen redelijke grenzen een inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer van anderen te vermijden dan wel zo beperkt mogelijk te
houden. De inbreuk op de belangen van de bij de verwerking van persoonsgegevens
betrokkene mag niet onevenredig zijn in vrhouding tot het met de verwerking te dienen
doel.

Hierbij benoemen wij nog dat de Rechtbank Amsterdam zich in haar uitspraak op 28 juli jI.
zeer duidelijk heeft uitgelaten in dit kader. In ro. 4.3 stelt zij ‘Hoewel het BKR heeft aangevoerd
dat ook met een A2-codering een hypotheek verkregen kan worden, is algemeen bekend en
blijkt ook uit de rechtspraak dat een negatieve registratie bil het BKR meebrengt dat niet of
slechts zeer moeilijk bil banken een hypothecaire geldiening verkregen kan worden.’

Vraag 3:
n .v.t.

Vraag 4:
Dynamiet Nederland probeert deze grondbeginselen van proportianaliteit en subsidiariteit te
garanderen door kredietverstrekkers erop te wijzen dat deze afwegingen verplicht zijn. Helaas
hangt er vanuit het BKR een dusdanige schrikcultuur door middel van boetes en uitsluitingen
uit het CKI2, dat kredietverstrekkers in dubio staan; voldoen aan hun wettelijke verplichting om
een belangenafweging te maken op basis van bovenstaande grondbeginselen of voldoen aan
hun contraduele verplichting aan het BKR. Kredietverstrekkers willen zich wel houden aan hun
wettelijke verplichtingen, maar dit wordt door het BKR verboden. De enige manier om de
grondbeginselen van proportionaliteit en subsidiariteit te waarborgen is het (laten) aanpassen

1 Art. 8 Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens
2 Zie o.a. artik& 39 AR 2017

KvK-nummer 57647038
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van het Algemeen Reglement CKI van 1 februari 2017 (hierna: AR 201 7). Zoals reeds
aangevoerd, kredietverstrekkers willen wel, maar het BKR maakt het hen onmogelijk dit in de
praktijk ook daadwerkelijk te doen.

Graag voegen wij hieraan toe dat conform de statuten van het BKR zij helemaal geen
zeggenschap zou mogen hebben over deze feiten. Het BKR is slechts beheerder van de
gegevens, niet de verwerker zelf. Dit is de stelling die het BKR al jaren inneemt. De
verantwoordelijkheid van het registreren ligt dan ook niet bij het BKR, maar bij haar zakelijke
klanten. Zij verwerken de gegevens en melden deze aan bij het BKR en alleen zij kunnen de
juistheid van deze gegevens controleren. BKR doet nu de controle voor verwijderingen. Echter,
hoe kan zij een goede controle doen als zij geen volledig dossier heeft? De Wet bescherming
persoonsgegevens is hier heel duidelijk in. De zakelijke klant van het BKR is de verwerker van
de persoonsgegevens en hebben de zeggenschap hierover en alleen zij zouden mogen
beschikken over deze gegevens. Ons inziens is de zogenaamde controle die het BKR doet
daarmee onrechtmatig.

Vraag 5:
Graag geven wij inzage in het feit dat de Nederlandse registratie van kredieten vergaand is.
Wanneer een krediet afgelost wordt, wordt een herstelcodering of einddatum geplaatst en
blijft de codering of het krediet vijf jaren zichtbaar in het CKI. Als een achterstand hersteld
wordt en het krediet blijft doorlopen, wordt een herstelcode fH) geplaatst. Alle eerder
geplaatste coderingen worden vijf jaren na de datum van de herstelcode verwijderd. Het
contract blijft (zonder coderingen) nog zichtbaar totdat deze is afgelost plus vijf jaren.

Graag maken wij hier een korte rechtsvergelijking:

België
België heeft het ‘luik CKP’3. Deze is onder te verdelen in het positieve en negatieve luik. De
geregistreerde gegevens en bewaartermijnen verschillen naargelang het luik.
Positieve luik: Na de looptijd van het contract verdwijnen die gegevens uit het positieve luik,
tenzij
het contract ook wordt opgenomen in het negatieve luik.
Negatieve luik: Wanneer de schulden zijn afgelost worden uw gegevens nog één jaar
bewaard in het
negatieve luik. In het geval de achterstand niet wordt ingelopen, kan de
bewaartermijn van die gegevens in ieder geval nooit langer zijn dan 1 0 jaar.
Duitsland
Duitsland kent het ‘Schufa’4. Schufa in Duitsland gaat een stap verder dan het BKR. Schufa
werkt namelijk met een score die de kredietwaardigheid van een persoon weergeeft. Wanneer
een betalingsachterstand in het Schufa wordt geregistreerd, blijft deze drie jaren zichtbaar.

Vraag 6:
De directeur van het BKR, Peter van den Bosch, stelt dat DNB, het Ministerie van Financiën, de
AFM etc. toezicht houden op het BKR (zie bijlage). Dit is uiteraard niet het geval. De AFM heeft
al laten weten géén toezicht te houden op het BKR.

domeinen/FinanceIe densten/consurnentenkredet,’
Registratie contract Nationale Bank/.WaOg5ch]aUl
“ httrjs://www.rneineschufa.de/index.ohp
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Wij pleiten voor toezicht op het BKR. Ons inziens is het niet juist dat een stichting, die stelt het
maatschappelijk belang te behartigen, naar eigen inzicht en zonder toezicht vanuit de
overheid kan handelen, wanneer burgerrechten dermate worden beïnvloed door dit handelen.
Dit brengt namelijk risico’s met zich mee, waarbij verschillende belangen met elkaar in conflict
kunnen raken. In andere Staten met soortgelijk kredietregistratie systeem wordt de inrichting
hiervan niet geregeld door een particuliere organisatie, maar door de overheid of de
Nationale Bank. Gezien het feit er met de registratie van schulden grote inbreuken worden
gemaakt op burgerrechten is het ons inziens van groot belang dat er overheidstoezicht is op
de wijze waarop deze inbreuken op rechten worden gedaan. Dit nog des te meer nu meet
kredieten in aanmerking komen voor registratie en daardoor ook steeds meer consumenten
geregistreerd gaan worden.

Vraag 7, 8 en 9:
Allereest moet het opvragen van eigen gegevens per definitie gratis zijn. Het kan niet zo zijn
dat een bedrijf mijn persoonsgegevens verwerkt en mij hiervoor kosten in tekening brengt om
deze in te zien. Daarnaast komt er een nieuwe Europese verordening5. Graag verwijs ik u
naar artikel 1 2 lid 5, die het volgende bepaalt:

‘Het verstrekken van de in de artikelen 73 en 74 bedoelde in formatie, en het
verstrekken von de communicatie en het treffen van de maatregelen bedoeld in de
artikelen 75 tot en met 22 en artikel 34 geschieden kosteloos.’

De implementatietermijn van deze verordening verloopt op 25 mei 201 8. Vanaf die datum zal
inzage in persoonsgegevens per definitie kosteloos moeten zijn.

In de begeleidende brief is reeds ingegaan op de procedure bij de Geschillencommissie. Nog
in aanvulling hierop merken wij op dat het traject bij deze commissie zeer intensief is. Een
procedure kan bestaan uit drie schriftelijke rondes en het duurt ruim een jaar voordat een
zifting met mondelinge behandeling ingepland wordt. De praktijk wijst uit dat de kans dat een
zaak inhoudelijk beoordeeld wordt zeer klein is en er zijn geen mogelijkheden tot beroep. De
Geschillencommissie is weinig onafhankelijk van het BKR en uitspraken worden alleen
gepubliceerd door het BKR zelf (de commissie zelf heeft hierop geen invloed). Wij pleiten voor
meer transparantie en openheid voor wat betreft de Geschillencommissie. Na het indienen
van een klacht door Dynamiet Nederland (zie bijlage) heeft hef BKR de uitspraken van de
Geschillencommissie BKR van 201 7 alsnog gepubliceerd. Echter, de oudere nog, steeds van
toepassing zijnde uitspraken uit 2076 en eerder, worden niet gepubliceerd. Conform het
eigen reglement van de geschillencommissie dienen deze wel gepubliceerd te worden6. BKR
weigert echter deze uitspraken te publiceren.

Vraag 10:
Er is zonder uitzondering geen enkel verzoek inzake cliënten van Dynamiet gehonoreerd door
het BKR, ook al heeft de originele kredieiverstrekker een belangenafweging gemaakt en
beoordeeld dat deze in het voordeel van de kredietnemer dient uit te vallen. Aan de hand
daarvan voorzien wij niet dat het BKR verzoeken op grond van de belangenafweging zal

Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming)

6 Artikel 22 lid ijo lid 2 Algemeen Reglement Geschillencommissie BKR (verkrijgbaar via:
httos://wwwbkr.nP/consumenten/eschWencommissie/
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verwijderen. Indien gewenst kunnen wij dossiers overleggen waaruit blijkt dat verzoeken op
grond van de belangenafweging niet zijn gehonoreerd. Uiteraard is dit niet in lijn met de
beschikking van de Hoge Raad uit 2011. De Rechtbank Amsterdam heeft zich hier onlangs
ook al over uitgelaten7. Het reglement van het BKR is in strijd met de wet en duizenden
consumenten zijn hiervan de dupe.
Vraag 11:
Indien wij ‘volgens de menselijke maat en het proportionaliteitsbeginsel’ willen gaan handelen
zal het ons inziens niet voldoende zijn om bij het BKR een verzoek neer te leggen ter wijziging
van het beleid, maar zal er vanuit de overheid daadkrachtig moeten worden opgetreden. Wij
geloven in duidelijke richtlijnen en concrete regels met betrekking tot het voeren van het stelsel
kredietregistratie, zodat inbreuken op grondrechten voor de Nederlandse burger zoveel
mogelijk worden voorkomen en beperkt.

Vraag 12:
Bijgaand het AR 201 7. Indien gewenst beschikken wij over alle reglementen CKI van 2001 tot
en met heden. Tot februari dit jaar waren de fungerende reglementen gepubliceerd op de
website van het BKR. Sinds de wijziging is dit echter niet meer het geval. Onzes inziens moeten
consumenten inzage hebben in de reglementen; niet alleen die van 201 7, maar alle
voorgaande reglementen. In voornoemde uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam
is namelijk geoordeeld dat het reglement dat van toepassing is op een BKR-registratie, het
reglement is dat gold ten tijde van het aangaan van het krediet (zie r.o. 4.4).

Vraag 13:
Zie AR 201 7 en ons blogbericht8.

Vraag 14:
In veel gevallen zien wij dat men niet op de hoogte is van een achterstand door bijvoorbeeld
een verhuizing, waardoor zij geen betalingsherinneringen krijgen. Pas op het moment dat een
toetsing gedaan wordt in het CKI en hieruit voorivloeit dat zij negatief geregistreerd staan,
komen zij erachter dat er een betalingsachterstand is. Het zou dus zeker bevorderlijk zijn voor
de transparantie om personen actief te benaderen wanneer zij negatief geregistreerd staan. In
gevallen zoals hierboven beschreven, zal dat tevens tot gevolg hebben dat achterstanden
sneller ingelost kunnen worden.

Vraag 15:
Volgens vaste jurisprudentie is deze waarschuwingsplicht er al. Deze is echter alleen
gecodificeerd in het AR (art. 25 lid 3) en heeft alleen betrekking op het waarschuwen wanneer
niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Dynamiet deelt de mening dat er v66r het
aangaan van een krediet duidelijk wordt vermeldt wat de gevolgen zijn van een BKR
registratie (zowel positief als negatief) en in welke gevallen een registratie geplaatst wordt.

Tevens willen wij hieraan toevoegen dat deze waarschuwingsplicht bij kredietverstrekkers wel
bestaat, maar dat het niet opvolgen van deze plicht geen consequenties met zich meebrengt.
Aantoonbaar is dat kredietverstrekkers op grote schaal geen (zogenoemde)
vooraankondigingsbrief sturen, waardoor consumenten niet op de hoogte worden gesteld van
dreigende achterstanden en negatieve registraties in het CKI. Toch stelt BKR dat het niet

Rb. Amsterdam (vzr.) 28 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5790.
8

hypotheek-kosten
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versturen van een vooraonkondigingsbrief geen reden tot verwijdering is van een BKR
codering.

Bijlagen:

__________________

- Mailbericht 1
- Reactie AFM
- Schrijven Geschillencommissie BKR
- Klacht Geschillencommissie BKR
- Algemeen Reglement CKI 201 7
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Geschillencommissie BKR

PER TELEFAX / PER GEWONE POST

Betreft: klacht inzake publicaties bindende uitspraken

Zoetermeer, 24juli 2017

Geachte heet, mevrouw,

Uw geschillencommissie is een onafhankelijke geschillenbeslechter ingesteld door het Bureau Krediet
Registratie (hierna: BKR). Uw geschillencommissie doet dit door in een door betrokkene voor haar aanhangig
gemaakt geschil conform de bepalingen van het Reglement Geschillencommissie (hierna AR) een voor partijen
bindende uitspraak te doen. Tot voor kort werden deze uitspraken gepubliceerd op de website van BKR’. Het is
echter tot onze aandacht gekomen dat de link waarnaar verwezen wordt, verwijderd is. Het is voor derden
thans onmogelijk om inzage te krijgen in de uitspraken van uw geschillencommissie.

Op grond van artikel 22 AR worden de bindende uitspraken van uw geschillencommissie gepubliceerd op de
website van BKR. Slechts in geval van een zwaarwegende reden kan op verzoek van één van de partijen van
publicatie worden afgezien. Tevens stelt artikel 22 AR dat een dergelijk verzoek plaats dient te vinden binnen
twee weken na verzenddatum van de uitspraak.

Alle uitspraken van uw geschillencommissie zijn verwijderd van de website van BKR. Zo ook de uitspraken van
jaren geleden. Van de enige mogelijkheid om af te zien van publicatie kan dus geen spraken zijn; de uitspraken
waren immers meet dan twee weken geleden gewezen. Derhalve dienen alle uitspraken waar geen bezwaren
tegen publicatie, zoals bedoeld in artikel 22 AR, zijn ingediend, opnieuw gepubliceerd te worden op de website
van BKR. De verwijdering van de bindende uitspraken van uw geschillencommissie is tegen uw eigen reglement
in. Derhalve verzoeken wij u onverwijid zorg te (laten) dragen voor publicatie van de bindende uitspraken
conform het AR.

Ik verzoek u binnen twee weken na dagtekening schriftelijk te reageren.

Hoogachtend,
Dynamiet Nederland
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Datum

25augustus2017

D \ ‘b Ons kenmerk

Pagina
1 an 1

Dynamiet Nederland BV

Onderwerp Uwfaxd.d.24juIi 2017

Geachte heej______________

Van de secretaris van de Geschillencommissie BKR heeft Stichting Bureau Krediet Registratie een
afschrift van uw e-mail van 24 juli ji. ontvangen inzake de publicatie van de bindende uitspraken van de
Geschillencommissie BKR op de website van Stichting BKR. U verwijst in dit kader naar artikel 22 van het
Reglement van de Geschillencommissie BKR.

In uw fax stelt u, dat op grond van artikel 22 van het Reglement Geschillencommissie BKR uitspraken
van de Geschillencommissie BKR gepubliceerd worden op de website van BKR. Dit is echter niet correct.
In artikel 22 van het Reglement Geschillencommissie BKR wordt bepaald, dat uitspraken van de
Geschillencommissie BKR op de website van BKR kunnen worden gepubliceerd. Er bestaat derhalve
geen verplichting tot publicatie. Het is uiteindelijk aan de Stichting Bureau Krediet Registratie als houder
van de website om te bepalen of publicatie van de uitspraken van de Geschillencommissie BKR plaats
vindt.

Stichting BKR heeft inmiddels besloten om de uitspraken van de Geschillencommissie BKR van 2017
opnieuw op haar website te publiceren. De uitspraken zijn vanaf 24 augustus 2017 weet raadpleegbaar
via de link.

)-Ioog pt9nd,

Testerbant!aan 2a
Pcstbus 6080
4000 HO Tiel
T

wabkrnl

Bank
NL35ABNA2..323737E7
BC ABNANL2A

Handelsreyister
11C09074

BTW.nummer

NLOOI 1 02072 801



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 3mei 2017 14:41

FW: Contactformulier

.k@dynamietnederland.nl>

Met vrïendelijke groet,

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer u het ten onrechte heeft ontvangen,
verzoeken wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet
toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet Nederland

en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van informatie noch
voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Dynamiet Nederland staat er niet voor in, dat de
integriteit behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor

tussenkomst door derden.

Denk aan het mïlieu voordat u dit bericht uitprint

Van:I gmaiI.com]
Verzonden: woensdag 3 mei 2017 12:43
Aan: 1 dynamietnederIand.nI>
Onderwerp: Fwd: Contactformulier

BERICHT VAN AFM OVER TOEZICHT

Doorgestuurde bericht
Van:I Falrn.nt>
Datum: woensdag 22 maart2017
Onderwerp: RE: Contactformulier
Aan:I Jî.mai1.com>

Geachte heer 1

jHoens & Souren Keereweer Advocaten)

LI



Dank voor uw e-mail.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners, op basis van de Wet op het financiële
toezicht (Wft). Wij houden geen toezicht op het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Als u nog vragen heeft dan kunt u ons bereiken op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 uur via
telefoonnummer 0800-5400540.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de AfM? Meldt u zich dan aan voor één van onze
nieuwsbrieven.

Met vriendelijke groet,

Autoriteit financiële Markten
Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam
Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam
Fax: 020 796 3819

v .aFm.n!

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.
Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Disclaimer
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat dit oordeel is gebaseerd op de door u aan ons ter beschikking
gestelde informatie. Wij behouden ons derhalve het recht voor op dit oordeel terUg te komen ingeval zich
omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan wij, zo deze omstandigheden zich
thans hadden voorgedaan of deze feiten thans bekend waren geweest, een ander oordeel zouden zijn
toegedaan.

Original Message
from: a aflii.n!J On Behalf OJJLgmajhçm
Sent: dinsdag, maart 14, 2017 10:45
To: Consumentenvoorlichting AfM <consumentein oorlichtinu
Subject: Contactformutier

IkbenI___________
Naam
Tussenvoegsel_=
Voorletters

______

Geslacht Man
E-mailadres

zJ

______________

Telefoonnummer

_____________

Ik wil Ik wil een vraag stellen
Instelling =

Product
Toelichting = Een vraag:

2



Is AfM belast met toezicht op 3KR te Tiel?

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-
geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de
afzender hierover te informeren en het bericht te vemietigen.
Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of
vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot
aansprakelijkheid. De afzender is niet aansprakelijk wanneer
informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig
overkomt.

The information contained in this emait message is confidential
and exclusively intended for the addressee. 1f you have received
this message without being the addressee, you are requested to
inform the sender immediately and to destroy the message. Use
of the information by unauthorised persons or disclosure or
reproduction of such information is prohibited and may lead to
liability. The sender will not be held liable if information in this
email is transmitted incorrectly or incompletely or ifit is not
transmitted on time.

3
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Van:

_______________

(EM/ME)
Verzonden: donderdag 14september2017 12:54
Aan: lAP
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen BKR
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’.pdf

Bestel______

Bijgevoegd de beantwoording van de Kamervragen over BKR die door de minister zijn goedgekeurd.

De antwoorden worden later vandaag naar Kamer gezonden.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE j Den Haag

1
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Van:

_______________KFM/ME)

Verzonden: donderdag 14september 2017 12:55
Aan: AFM
CC:

__________

Onderwerp: Beantwoording Kamervragen BKR
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR.pdt

Beste’__________

Bijgevoegd de beantwoording van de Kamervragen over BKR die door de minister zijn goedgekeurd.

De antwoorden worden later vandaag naar Kamer gezonden.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

1



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Dank!

@bkr.nl]
donderdag 14september 2017 12:57

______________1f

EM/ME)
Re: Beantwoording Kamervragen BKR

Met vriendelijke groet,

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Op 14 sep. 2017 om 12:52 heeft t

____________________________________________K1infn,nI»

het volgende geschreven:

Bestel______

Bijgevoegd de beantwoording van de Kamervragen over BKR die door de minister zijn goedgekeurd.

De antwoorden worden later vandaag naar Kamer gezonden.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financi?n
Directie Financi?Ie Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

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 risks inherent in the electronic transmission of
messages.
<Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’.pdf>

1
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Yep, gedaan

(EM/ME)
donderdag 14 september 2017 13:01

(EM/ME)
RE: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR

[55

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van: ItEM/ME)
Verzonden: donderdag 14 september 2017 13:00
Aan: 1 FM/ME)
Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Kijk aan. Geef jij leen seintje?

Van:

_______________ItEM/ME)

Verzonden:_donderdag 14 september 2017 12:59
AanCOMM 1
CC:J (EM/ME)
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Beste,

Minister is akkoord met bijgevoegde beantwoording. Het stuk is geschoond en kan naar de Kamer.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1
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Van: @minez.nl]
Verzonden: donderdag 14september2017 13:21
Aan:

______________l(FM/ME)

Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen BKR

Dank!

Van: Iminfinnl]
Verzonden: donderdag 14 september 2017 12:55
Aan:JEZ
Onderwerp: beantwooraing tamervragen BKR

Bestel_________

Bijgevoegd de beantwoording van de Kamervragen over BKR die door de minister zijn goedgekeurd.

De antwoorden worden later vandaag naar Kamer gezonden.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

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 tor you. 1f you are not the addressee or t this massage 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 trom the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
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
risks inherent in the electronic transmission of messages.

1



Van:
Verzonden:
Aan:

__________

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hou 1 dit mag naar TK en naar ro.nI.

Dank en groet,

Titel Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw
huis dankzij BKR’

Samenvatting Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden
circa 50 woorden op Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij

BKR’
Documentdatum 14 september 2017

Publicatiedatum idem

Informatietype: Kamerstuk

Verfijning kamerstukken: Kamerbrief

Taal Nederlands

Gerelateerde onderwerpen Financiële sector
(van Rijksoverheid.nl)

Aantal bijlagen:

Titel bijlage:

Informatietype bijlage:

Titel bijlage:

Informatietype bijlage:

Titel bijlage:

Informatietype

Titel bijlage:

Informatietype

577

t j(COMM)
donderdag 14 september 2017 13:44

1 ICOMM
I(FM/ME);I FM/ME)

-W: ter verzending naar tk en ro.nl: transparantiewet
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij BKR’.docx

1



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

(EM/ME)
donderdag 14september2017 13:54

_________________(FM/ME)_____________kFM/ME)

Minister akkoord met BKR beantwoording
1 80705p.pdf
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Stukken liggen inmiddels bij COMM.

Groeten,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1
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Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten

TER BESUSSING Inlichtingen

Datum
11 september 2017

Notïtlenummer
2017-0000180706

Aanleidïng
• De Kamerleden Leijten en Van Dijk (beiden SP) hebben op 22 augustus

vijftien Kamervragen gesteld over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis
dankzij BKR’.

• Deze vragen zijn ook gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken.
Omdat het onderwerp alleen op uw beleidsterrein ligt, is in bijgevoegde
conceptbeantwoording, in overeenstemming met SZW, alleen uw
ondertekening opgenomen.

Beslïspunt
Indien u kunt instemmen met bijgevoegde beantwoording, wordt u verzocht de
Kam erbrief te ondertekenen.

Toelichting

notitie Beantwoording Kamervragen BKR Auteur

Bijlage
- Beantwoording

Kamervragen over het
artikel .Helaas, geen
nieuv huis dank2ij BKR

11:1
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> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Korte Voorhout 7
2511 CiN Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

Datum
Betreft Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis

dankzij BKR’

Geachte voorzitter,

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van de leden Jasper van Dijk en
Leijten (beiden SP) over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’ die
mede zijn gesteld aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op

22 augustus (kenmerk 2017Z10973). Aangezien het onderwerp vooral op het
beleidsterrein van mijn ministerie ligt, is in overeenstemming met de
staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat ik de vragen
zal beantwoorden.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

Ons kenmerk
2017-0000179762

Uw brief (kenmerk)
2017Z10973

J.R.V.A. Dijsselbloem
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Dankjewel!

Iszw
donderdag 14september2017 14:12

_____________l(FM/ME)

RE: Beantwoording Kamervragen BKR

Groet,l_________

Afdeling Generieke Pafticipatievoorzieningen
Directie Participatie & Decentrale Voorzieningen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassuspleïn 5 1 2511 VX t Den Haag

Van: 1 kEM/ME)
Verzonden: donderdag 14 september 2017 12:57
Aan:ISZW
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen BKR

Bestel________

Bijgevoegd de beantwoording van de Kamervragen over BKR die door de minister zijn goedgekeurd.

De antwoorden worden later vandaag naar Kamer gezonden.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

1



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Veel dank voor deze vooraankondiging.

Met vriendelijke groet,

• -‘ •
Nederlandse
Vereniging van Banken

www.nvb.nl

Van:L
Verzonden: donderdag 14 september 2017 12:53
Aan:l [fnvb.nI>
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen BKR

Bestel________

min fin. nl

Bijgevoegd de beantwoording van de Kamervragen over BKR die door de minister zijn goedgekeurd.

De antwoorden worden later vandaag naar Kamer gezonden.

Met vriendelijke groet,

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 beticht 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 massage may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or t this message was sant 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 resutting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

nvb.nl]
donderdaa 14september2017 15:44

______________j(FM/ME)

RE: Beantwoording Kamervragen BKR

Bestej_________

60

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

1
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