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Datum 
Betreft Wob-verzoek inzake de beantwoording op Kamervragen 

m.b.t. Bovag-garantie 

Geachte 

In uw brief 18 juni 2018, ontvangen op 20 juni 2018, heeft u met een beroep op de 
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie over – kort 
gezegd – documenten over de Bovag-garantie. U heeft specifiek verzocht om 
documenten inzake de voorgenomen beleidswijziging van DNB inzake de 
afhandeling van bovenwettelijke garanties/bijkoop garanties.  

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 25 juni 2018. In 
deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd. 

In de brief van 1 oktober 2018 is aan u medegedeeld dat uw verzoek documenten 
bevat die van derden afkomstig zijn of die betrekking hebben op derden. Op grond 
van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht heb ik deze derde-
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven over de 
openbaarmaking van deze documenten.  

De wettelijke beslistermijn is niet behaald. Nogmaals mijn excuses voor de langere 
behandelduur. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 40 documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is 
gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de 
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.  

Zienswijzen 
U bent erover geïnformeerd dat er derde-belanghebbenden zijn bij de 
openbaarmaking van de documenten. Deze derde-belanghebbenden zijn in de 
gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven. Deze zienswijzen heb ik in mijn 
belangenafweging meegenomen. 

31 oktober 2018
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Besluit 
Ik heb besloten aan uw verzoek deels tegemoet te komen en de documenten waar 
u om hebt verzocht deels openbaar te maken. Voor een nadere specificatie per 
document verwijs ik u naar bijlagen 2 en 3. De reden waarom ik deze informatie 
deels openbaar maak, volgt uit hetgeen ik hieronder heb opgenomen onder het 
kopje “overwegingen”.  
 
Concepten 
De documenten met nummers B-0005, B-0006, B-0008, B-0009, B-0013, B-0015 
en B-0016 zijn concepten, waarvan een eindversie beschikbaar is. Ik merk hierbij 
op dat concepten volgens vaste jurisprudentie, voor zover zij afwijken van de 
uiteindelijke versies, zijn aan te merken als persoonlijke beleidsopvattingen.1 Dit 
geldt, nu de definitieve versies, voor zover mogelijk, openbaar worden gemaakt. 
De concepten worden om die reden geweigerd op grond van artikel 11, eerste lid, 
van de Wob. Voorts zijn de eindversies van de aangetroffen documenten van 
overheidswege openbaar gemaakt, hetgeen betekent dat de Wob niet van 
toepassing is.2 
 
Deels buiten reikwijdte verzoek 
De documenten met nummers B-0019, B-0020, B-0022 en B-0028 bevatten 
passages die geen betrekking hebben op de Bovag-garantie, dan wel over de 
voorgenomen beleidswijziging van DNB inzake de afhandeling van bovenwettelijke 
garanties/bijkoop garanties. Deze passages vallen niet onder de reikwijdte van uw 
verzoek. In dat licht zijn deze passages onder vermelding van “buiten reikwijdte 
verzoek” onleesbaar gemaakt. 
 
Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarmaking t.a.v. eenieder 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de 
Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten 
aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de 
persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten 
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te 
beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, worden 
zij voor eenieder openbaar. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging 
dan ook plaats.  
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
 

                                                
1 Zie bijv. uitspraak: ABRvS 1 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN5701. 
2 Bijv. ABRvS 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3563 en ABRvS 20 oktober 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BO1165.  
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In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden alle 
(herleidbare) gegevens van persoonlijke aard niet openbaar gemaakt. In 
documenten met nummers B-0001, B-002, B-003, B-004, B-0007, B-0010, B-
0011, B-0012, B-0014, B-0016, B-0017, B-0018, B-0019, B-0020, B-0022, B-
0023, B-0024, B-0025, B-0028, B-0029, B-0031, B-0033, B-0034, B-0035, B-
0036, B-0039 en B-0040 staan persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen en 
telefoonnummers van betrokkenen. Voor zover het de namen van ambtenaren 
betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om 
beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep 
worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. 
Dit ligt anders indien het betreft het openbaar maken van namen van de 
ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan 
verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een 
naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar 
om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. 
 
Ten aanzien van de bovenstaande persoonsgegevens ben ik van oordeel dat het 
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen 
dan het belang van openbaarheid. In dat licht heb ik alle persoonsgegevens, op 
grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, onleesbaar 
gemaakt. Deze passages waarop deze weigeringsgrond van toepassing is, heb ik 
gemarkeerd met “10.2.e.”. 
 
Het belang toezicht door bestuursorganen 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door 
bestuursorganen. Bij het document met nummer B-0026 is het belang van toezicht 
door DNB in het geding. De inhoud van dit document is strategisch van aard dat ik 
dit niet openbaar kan maken. Door volledige openbaarmaking van dit document 
zou informatie over de toezicht- en handhavingsstrategie van DNB algemeen 
bekend worden. Te verwachten is dat dit zal leiden tot anticiperend gedrag van 
derden waarop toezicht en handhaving wordt gehouden. Dit zou de toezichts- en 
handhavingsrol van DNB in de toekomstig ernstig kunnen belemmeren. Ik ben van 
mening dat het belang van openbaarmaking hiervan niet opweegt tegen de 
belangen van toezicht en handhaving door DNB op de naleving van de financiële 
wet- en regelgeving. Het document met nummer B-0026 heb ik dan ook integraal 
onleesbaar gemaakt op grond van “10.2.d”. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.  
 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen 
de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van 
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stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne 
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies.3  
Ten aanzien van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor 
intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling 
redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in 
de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen 
die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Onder 
persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 
 
Uit de geschiedenis van totstandkoming van artikel 11 van de Wob volgt dat het 
interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is 
opgesteld. Degene die het document heeft opgesteld moet de bedoeling hebben 
gehad dat dit zou dienen voor hemzelf of voor het gebruik door anderen binnen de 
overheid. Ook documenten die afkomstig zijn van derden die niet tot de kring van 
de overheid behoren, kunnen worden aangemerkt als documenten die zijn 
opgesteld ten behoeve van intern beraad indien de documenten met dat oogmerk 
is opgesteld. Voorbeelden van stukken voor intern beraad zijn nota’s van 
ambtenaren aan hun politieke of ambtelijke chefs, correspondentie tussen de 
onderdelen van een ministerie en ministeries onderling, concepten van stukken, 
agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en 
rapporten van ambtelijke adviescommissies.4 
 
Met de in artikel 11, eerste lid, van de Wob neergelegde beperking ten aanzien van 
persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van 
intern beraad heeft de wetgever beoogd dat ambtenaren de vrijheid dienen te 
hebben ongehinderd hun bijdrage te leven aan de beleidsvoorbereiding of –
uitvoering, en daarover te studeren, te brainstormen, anderzijds te overleggen, 
nota’s te schrijven etc.5 Artikel 11 van de Wob biedt daarmee de basis om 
documenten voor intern beraad die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten te 
weigeren. Feitelijke gegevens zijn echter geen persoonlijke beleidsopvattingen en 
kunnen derhalve niet krachtens artikel 11, eerste lid, van de Wob worden 
geweigerd. Feitelijke gegevens kunnen wel zodanig met die opvattingen zijn 
verweven dat het niet mogelijk is deze te scheiden. In dat geval kunnen ook de 
feitelijke gegevens met een beroep op dit artikel worden geweigerd.  
 
De documenten met nummers B-0001, B-0002, B-0004, B-0005, B-0006, B-0007, 
B-0008, B-0009, B-0010, B-0011, B-0012, B-0013, B-0014, B-0015, B-0016, B-
0017, B-0018, B-0019, B-0020, B-0021, B-0023, B-0024, B-0025, B-0027, B-
0028, B-0029, B-0030, B-0031, B-0032, B-0033, B-0034, B-0039 en B-0040 zijn 
opgesteld ten behoeve van het intern beraad en bevatten passages met 
persoonlijke beleidsopvattingen. Een aantal documenten is deels afkomstig van 
DNB. Deze documenten bevatten interne e-mailwisselingen tussen ambtenaren van 
DNB en e-mailwisselingen tussen DNB met het ministerie van Financiën inzake de 
voorgenomen beleidswijziging inzake de Bovag-garantie. De correspondenties 
tussen het ministerie van Financiën en DNB hebben plaatsgevonden in het kader 
                                                
3 Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3 (MvT). 
4 Idem. 
5 Idem. 
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van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid, 
hetgeen aangemerkt kan worden als een persoonlijke beleidsvatting in het kader 
van intern beraad.6 Dit dossier betreft namelijk een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid waarbij het belang van 
het ministerie van Financiën was gelegen in een juiste, tijdige en volledige 
beantwoording van de door de Kamer gestelde vragen.  
 
Ik verstrek over hetgeen hierboven is besproken geen informatie. Ik acht het niet 
in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien de 
standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in een publieke 
discussie. Daar waar ik ter bescherming van een open en vrije gedachtewisseling 
persoonlijke beleidsopvattingen, opgesteld ten behoeve van intern beraad, 
onleesbaar heb gemaakt, heb ik dit gedaan met toepassing van artikel 11, eerste 
lid, van de Wob. Voor zover er ook feitelijke informatie in de passages staat, is die 
informatie zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar 
niet los van kan worden gezien. Deze passages waarop deze weigeringsgrond van 
toepassing is, heb ik gemarkeerd met “11.1”. 
 
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen, indien ik dat in het belang acht van 
een goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven 
in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij degenen die deze opvattingen hebben 
geuit of zich erachter hebben gesteld, ermee hebben ingestemd dat de informatie 
wel herleidbaar is tot hen. Gelet op de aard en de inhoud van de informatie acht ik 
in het onderhavige geval een dergelijk belang niet aanwezig. Daarbij acht ik het 
niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien de 
standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke 
discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede 
lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken 
over deze persoonlijke beleidsopvattingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatsing op internet 
                                                
6 Zie art. 1, eerste lid, sub c, van de Wob, zie bijv. ook ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3497, m.nt. 
C.N. van der Sluis. 
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Dit besluit wordt in een geanonimiseerde versie voor een ieder openbaar gemaakt 
op www.rijksoverheid.nl. 
 
Afschrift aan belanghebbenden 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan derde-belanghebbenden. 
 
Hoogachtend, 
 
De minister van Financiën,  
namens deze, 
 
 
mr. M.S. Bogtstra 
De directeur Juridische Zaken a.i. 
 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.  
Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop 
dit besluit aan u is verzonden een bezwaarschrift indienen.  
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie 
van de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den 
Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het 
volgende te bevatten: a) naam en adres van de indiener; b) de dagtekening; c) 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; d) een opgave 
van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob 
 
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het 
kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke 
aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en 
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij 
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid 
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze 
of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een 
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel 
binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 

 
Artikel 6 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn 
voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die 
waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan 
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 



 

Directie Juridische Zaken 

 
Ons kenmerk 
2018-0000109508 

Pagina 8 van 9  

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan 
daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van 
de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt. 
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie: 

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft; 

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt; 

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 
 
Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:  

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

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

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

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

a. de betrekkingen van Nederland met andere Staten en met internationale 
organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

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

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

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 
van derden. 

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

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

8. Voor zover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 
 
Artikel 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 
 

 
 
 



Sljlage2:Wob-aerzoekSovag
.

fjr. Document Datum Beoordeling Wob Afzender Ontvanger Toelichting

g-000i email dit. 3 oktober 2017 tussen Fin en ONS inzake SOVAG 3-10-2017 Niet openbaar 10.2.e Min Fin ONS Na toepassing van de wob blijft er gen (inhoudelijk) relevante informatie over
. 11.1

3-0002 email d,d. 9 oktober 2017 tussen Fin en ONS inzake SDVAG g-lo-2017 Niet openbaar tO.2.e Min Fin ONS Na toepassing van de wob blijft er gee (inhoudelijk) relevante informatie over

11.1

0-0003 email d.d. 10 oktober 2017 tussen ONS en Fin inzake BOVAG 10-10-2017 Openbaar 10.2.e ONS Min Fin

g-0004 email d.d. 11 oktober 2017 tussen Fin en ONS inzake BOVAG 11-10-2017 Niet openbaar 10.2.e ONS Min Fin; Tweede Kamer Na toepassing van de wob blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over

11.1

0-0005 Bijlage hij email d.d. 11 oktober 2017 11-10-2017 Niet openbaar 11.1 DNS Tweede Kamer Concept, zie voor dehnitieve versie Kamerstukken II 2017-18 aanhangsel van de handelingen nr. 295

S-0000 Bijlage hij email van 11 oktober 2017 11-10-2017 Niet openbaar 11.0 ONS Tweede Kamer Concept, zie voor definibeve versie: Kamerstakken II 2017-2018 aanhangsel van de handelingen nr. 295

3-0007 email dit. 12 oktober 2017 tussen ONS en Fin inzake SOVAG 12-10-2017 Niet openbaar 10.2.e ONS Min Fin Na toepassing van de wub blijft er gen )inhosdelïjk) relevante informatie over
11.1

g-ooog Shlage hij email d.d. 12 oktober 2017 12-10-2017 Niet openbaar 11.1 ONS Concept, zie voor dehnitieve versie: Kamerstakken II 2017-2018 aanhangsel van de handelingen nr. 295

3-0009 Bijlage vrijwel kopie van bijlage bg email van 11 oktober 2017 11-10-2017 Niet openbaar 11.1 ONS Min Fin Concept, zie voor definitieve versie: Kamerstakken II 2017-2015 aanhangsel van de handelingen nr. 295

0-0010 email d.d. 13 oktober 2017 tassen Fin en ONS inzake SOVAG 13-10-2017 Niet openbaar 10.2.e MhiFin ONS Na toepassing van de wob blhft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over
11.1

0-0011 email d.d. 13 oktober 2017 tussen ONS en Fin inzake SOVAG 13-10-2017 Niet openbaar tO.2.e ONS Min Fin Na toenassing van de wob blijft er geen )inhosdeljh) relevante informatie over
11.1

0-0012 email dit. 18 oktober 2017 tussen ONS en Fin inzake SOVAG tS-10-2017 Niet openbaar tO.2.e ONS ONS; Min Fin Na toepassing van de wob blijft er geen )inhoadeljk) relevante informatie over
11.1

3-0013 Bijlage bij email d.d. 18 oktober 2017 18-10-2017 Niet openbaar
- 11,1 ONS Min Fin Concept, zie voor definitieve versie: Kamerstakhen 0 2017-2018 aanhangsel van de handelingen nr. 295

3-0014 email d.d. 20 oktober 2017 tussen ONS en Fin inzake SOVAG 20-10-2017 Niet openbaar 10.2.e ONS ONS; Min Fin; Tweede Kamer Na toepassing van de wob blijft er gen (inhoudelijk) mlevante informatïe over
01.1

0-0015 Sijlage bij email d.d. 20 oktober 2017 20-00-2017 Niet openbaar 00.1 Min Fin Tweede Kamer Concept, zie naar dehnitieve versie: Kamerstakken II 2017-2008 aanhangsel van de handelingen nr. 295

0-0016 Bijlage bij email van 20 oktober 2017 20-10-2017 Niet openbaar 10.2.e Min Fin Voorzitter Tweede kamer Concept, zie voor definitieue versie: Kamerstukken 11 2017-2018 aanhangsel van de handelingen nr. 295
11.1

S-0017 email d.d. 31 oktober 2017 tussen ONS en Fin inzake SOVAG 31-10-2017 Niet openbaar 10.2.e ONS Mie Fin Na toepassing van de woh blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over
11.1

9-0018 Sijlage hij email van 31 oktober 2007 31-10-2017 Niet openbaar 10.2.e ONS Min Fin Na toepassing van de wnb blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over
00.1

0-0019 email d.d. 1 november 2017 tussen ONS en Fin inzake SOVAG 1-11-2007 Niet openbaar 10.2.e ONS Min Fin Na toepassing van de wnb blijft er geen )inhoudeljk) relevante informatie over
Deels buiten reikwijdte verzoek 11.1

0-0020 email d.d. 15 november 2017 tassen ONS en Fin inzake vraagstak verzekeren 15-11-2017 Niet openbaar 10.2.e ONS Min Fin Na toepassing van de wob blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over

-

Deels buiten reikwijdte verzoek 01.1

0-0021 bijlage bij email van 15 november 15-11-2017 Niet openbaar 11.1 Na toepassing van de wnb blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over

0-0022 email d.d. 27 november 2007 tassen ONS en Fin inzake SOVAG 27-11-2017 Openbaar 10.2e ONS Min Fin
Deels buiten reikwijdte verzoek

0-0023 email d.d. 5 december 2017 tussen Fin en ONS inzake SOVAG 5-12-2017 Niet openbaar 10.2.e Min Fin Min Fin Na toepassing van de wak blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over
01.1

6-0024 email d.d. 02 december 2007 tassen ONS en Fin inzake SOVAG 02-2-2018 Niet openbaar t0.2.e ONS Min Fin Na toepassing van de wak blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over
11.1

n-0025 email d.d. 12 februari 2058 tussen ONS en Fin inzake SOVAG 12-2-2018 Niet openbaar 10.2.e ONS Min Fin Na toepassing van de wob blijft er gen (inhoudelijk) relevante informatïe over
11.1

0-0026 bijlage hij email van 12 februari 2008 12-2-2018 9iet openbaar 10.2.d ONS Min Fin Na toepassing van de wak blijft er geen )inhaadeljk) relevante informatie over



5-0027 Bijlage bij email van 12 deiember 2017 12-2-2018 Niet openbaar 11.1 ONS Min Fin Na toepassing van de wob blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over

3-0028 email d.d. 14 februari 2018 tussen ONS en Fin inzake SOVAG 14-2-2018 Niet openbaar 1Q.2.e Min Fin ONS Na toepassing van de wob blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over
Deels buiten reikwijdte verzoek 11.1

3-0029 email dii. 15 februari 2018 tussen DNB en Fin inzake SOVAG 15-2-2018 Niet openbaar 10.2e ONS Min Fin Na toepassing van de wob blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over
t 1.1

3-0030 Bijlage bij email van 15 februari 2018 15-2-2018 Niet openbaar 11.1 ONS Min Fin Na toepassing van de wob blijft er geen linhoudelijk) relevante informatie over

3-0031 email d.d. 15 februari 2018 tussen ONS en Fin inzake BOVAG 15-2-2018 Niet openbaar 10.2.e ONS Min Fin Na toepassing van de wob blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over
- 11.1

3-0032 Bijlage bij email van 15 februari 2018 15-2-2018 Niet openbaar 11.1 ONS Min Fin Na toepassing van de wob blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over

3-0033 email dii. 7 mei 2018 tussen DNB en Fin inzake BOVAG 7-5-2018 Niet openbaar 10.2,e ONS Min Fin

11.1

3-0034 email dii. 29 mei 2018 tussen ONS en Fin 29-5-2018 Niet openbaar 10.2.e ONS Min Fin, ONB

11.1

5-0035 email dii. 13 juni 2018 tussen ONS en Fin inzake BOVAG 13-6-2018 Openbaar 10.2.e ONS Min Fin

3-0036 Memo BOVAG Garantie 20-8-2018 Openbaar 10.2.e Bovag Min Fin

3-0037 Factsheet ONS (versie tot 17 juli 2017).pdf 20-8-2018 Reeds openbaar http://www.toezktitdnb.nl/2/50-224735.jsp

3-0038 Factsheet ONS (versie vanaf 17juli 2017).pdf 20-8-2018 Reeds openbaar hftp:/www.toezicht.dnb.nl/2/50-236049.jsp

3-0039 email d.d. 31 augustus tussen Fin en ONS inzake SOVAG 31-8-2018 Niet openbaar 10.2.e ONS ONS Na toepassing van de wob blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over
11.1

5-0040 RE: BOVAG [Encrypted using ONS TLS] 12-2-2018 Niet openbaar 11.1 ONS ONS Na toepassing van de wob blijft er geen (inhoudelijk) relevante informatie over



10.2.6 |tj3.2|e|l0.2.4 ^FM/FS)
^dnbW 

Tue 10/10/2017 2:53:45 PM 
Normal

To: @in in lin.nl]10.2.6
From:
Sent:
Importance:
Subject: garantie en verzekering op OBT[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED: Tue 10/10/2017 2:53:53 PM

10.2.6

Hoi 10.2.6

Het actuele stuk op Open Boek:

http://www.toezicht.dnb.nI/2/50-236049.isp

Ik kan het oude factsheet zo snel helaas niet terugvinden. In onze reactie op de eerste vraag van de journalist van dat 
autoblad staat hier het volgende over opgenomen:

'DNB heeft inhaai eerdere uitingen aangegeven dat sprake kanzijn van een verzekering in het geval de ‘dekking’ van de door 
de verkoper aangeboden garantie (bovenwettelijke garantie) verder gaat dan de wettelijke garantie en daarbij tevens wordt 
voldaan aan de vier hierboven genoemde vereisten van het begrip ‘verzekering ’. ’

Dit element is dus verwijderd. De uitleg die hierbij werd gegeven in de brief aan deze journalist was de volgende:

Het criteriiim ‘dekking’ markeerde het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke garantie. Gebleken is echter dat met 
het criterium ‘dekking ’ de grens tussen bovenwettelijke en wettelijke garantie vrijwel niet te stellen is. In voorkomende 
gevallen moet immers op basis van de eigenschappen van het betreffende product en de overige relevante omstandigheden 
worden beoordeeld, of het conformiteitsbeginsel is geschonden en de consument op basis van het BW (wettelijke garantie) 
recht heeft op onder andere herstel of vervanging van het product. In de literatuur is het criterium ‘dekking’ overigens wel eens 
verklaardmet de uitleg dat een wettelijk recht op herstel of vervanging betekent dat de consument geenvermogensschade lijdt. 
Hetgeen dan zou betekenen dat een wettelijke garantie niet als schadeverzekering kwalificeert (artikel 7:944 BW). DNB stelt 
zich echter op het standpunt dat ook de overeenkomst die in mil voor de betaling van premie strekt tot het doen van 
uitkeringen die niet verder reiken dan de wettelijke garantie kan voorzien in de vergoeding van vermogensschade. DNB is de 
mening toegedaan dat het wettelijk recht op herstel of vervanging niet betekent dat de consument geen vermogensschade lijdt 
of zal lijden. Het wettelijk recht biedt degene enkel een wettelijke aanspraak tot vergoeding van zijn vermogensschade door de 
verkopende partij. Dit recht werkt daarmee reparatoir. Met andere woorden, een wettelijke garantie kan kwalificeren als een 
schadeverzekering, mits ook aan de andere vereisten als bedoeld in artikel 7:925 BW en artikel 1:1 Wft worden voldaan.

Kan jij hiermee uit de voeten?

Groet,
10.2.6

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 afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van 
informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten. De 
e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan
aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but 
are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised 
use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

B-0003

Bijlage 3: Te 
verstrekken 
documenten

http://www.toezicht.dnb.nI/2/50-236049.isp


The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken 
standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of 
malware, such as viruses, cannot be ruled out.

B-0003



I0.2.e |1^4^) (FM/FS)D 10.2.e ^minlin.nl] 
From: ^gdnb.nl ^^
Sent:
Importance:
Subject: Bovag en vervolg[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED: Mon 11/27/2017 10:20:29 AM

To:

Mon 11/27/2017 10:20:25 AM
Normal

10.2.eHoi

Vorigeweek hit
hoe het staat met Bovag casus en vervoLg. Als Je behoefte hebt aan update, laat me dan weten!

10.2.6 metl 0.2.6en bijpraat. Ik begreq] dat vraag aan ordekwam

Buiten reikwijdte verzoek

10.2.e

10.2.6
Policy Advisor

De Nederlandsche Bank N.V. 
Supervisory Policy Division 
Insurance Policy

10.2.6 
10.2.e

T

10.2.6 @dnb.nl> 10.2.6 ^dnb.nlE <mailto

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 veniietigen. Gebruik van informatie door onbevoegdai, 
openbaarmaking ofverraenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afz^der is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een 
standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, 
zoals vinissen, echterniet geheeluitsLuiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If 
you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and 
delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of 
information is prohibited by law and may entail liability.

B-0022



The sender cannot be held Liable for damage in connection with risks inhaent in electronic message 
transfer. The sender has taken standard precautions to verity no computer viruses are present in this email 
or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

B-0022



To: gdnb.nll
H 10.2.e ^

Tue 5/15/2018 9:09:25 AM
Normal.___________

‘i^@dnb.nl]10.2.& 10.2.6
From:
Sent:
Importance:
Subject: RE: update Bovag Buiten reikwijdte verzoek ingDNBTLS] [Decrypted using DNBTLS]
MAIL RECEIVED: Tue 5/f o/zu I o a.KJn.iiD mivi

Best 10.2.6

11.1

Groeten,

10.2.6

^dnb.nl [mailto
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 9:08 
Aan:
Ondenverp: RE: update Bovagl Buiten reikwijdte verzoek NB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

@dnb.nl]Van: 10.2.6 10.2.6

10.2.6 1'>.2^0.2.«^ (FM/FS)

Hoi 10.2.6

Buiten reikwijdte verzoek

11.1

Groet,
10.2.e

10.2.6 1>.2.e 10.2.6

Buiten reikwijdte verzoek

B-0033



Buiten reikwijdte verzoek

bdnb.n1 Fmailto 
T^i 2018 14:38

10.2.e @dnb.n11Van:
VBrZuiiumi: iiiddiiudy / ii
Aan:
CC: 10.2.0 fidnb.nl
Ondenverp: update Bovag

10.2.0

10.2.0 1i>.2^0.2.«) (FM/FS)

Buiten reikwijdte verzoek

Hoi 10.2.^

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoekIk zou graag even een moment prikken om met je bij te praten over Bovag en

Buiten reikwijdte verzoek

-Voor wat betreft Bovag nadert het uur dat we een nieuwe Q&A gaan publiceren over de duiding van garanties in 
koopovereenkomsten. Na een juridisch advies van A&O en 
beleidslijn waarin kleuring wordt gegeven over de maatschappelijke opvatting. Kortgezegd mag DNB dergelijke garanties 
niet aanduiden als verzekering. In verband met ons nieuwe 'Bewust Beleid' precede (waarin heldere scheidsiijnen 
worden gemaakt, en regels worden gesteld voor beleidsuitingen), zal de nieuwe lijn middels een Q&A worden 
gepubiiceerd, in eerste instantie idvv een externe consultatie. Veel aandacht gaat nu nog uit naar een zorgvuidige 
communicatielijn.

10.2.e t\jr\ we gekomen tot een nieuwe

Buiten reikwijdte verzoek

Hopelijk geeft dit ai een beetje kieur, ik praat je graag verder bij.

Hartelijke groet,
10.2.e

Met vriendelijke greets

10.2.e
RpIpidsmpdRwerker

B-0033



10.2.eDe Nederlandsche Bank N.V.
1C] 2 fiM

10.2.e □>dnb.nlEDeNederlandscheBank Divisie Toezicht Beleid

EUROSVSTEEU Afd. Verzekeraars

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 afeender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van 
informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afeender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De 
e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan 
aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but 
are not the intended recipient, please noti^ the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised 
use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken 
standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of 
malware, such as viruses, cannot be ruled out.

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 afeender 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. If 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 r^ulling from the risks inherent in the electronic transmission <jf messages.

B-0033



|[FM/FS| ToTe |@in in lin.nl]
lQ.2.e J@dnb.qjjJ io.2^ gclnD.nl];

@dnb.n[

To: 10.2.6

@dnb.nlf @dnb.nl];10.2.6 10.2.6
10.2.6 lgdnb.nl]10.2.6

From:
Sent:
Importance:
Subject: Garanties in overeenkomsten[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED: Tue 5/29/2018 3:37:44 PM

10.2.6 gdnb.nl
Tue^7297ZUT8“3y37y3^ PM

Normal

Best© 10.2.6

Zoals wlj eerder hebben besproken, heeft DNB In de afgelopen period© nader onderzoek gedaan naar d© kwallficati© van 
garanties in koopovereenkomsten. Afgelopen week hebben de betrokken toezichtdirecteuren ingestemd met een 
aangepast beoordelingskader daarvoor. Zoals afgesproken informeren wij jullie over de wijze waarop DNB in de 
toekomst met dergelijke garanties zal omgaan.

Achterarond / onderzoek

Het huidige beoordelingskader brengt mee dat indien een garantie in een koopovereenkomst voldoet aan de vereisten 
van de artikelen 7:925 jo 944 BW, DNB al snel concludeert dat sprake is van een schadeverzekering (in de zin van de 
Wft). Het nadere onderzoek leidt ertoe dat uitgangspunt wordt dat indien aan genoemde essentialia is voldaan, sprake 
kan zijn van een schadeverzekering, maar dat dit niet het geval hoeft te zijn. Of dit het geval is, hangt ook af van de 
vraag of de betreffende garantie naar algemeen aanvaarde maatstaven wordt gezien als schadeverzekering. Daarnaast 
moet ook de rechtsverhoudingen tussen betrokken partijen en de omstandigheden van het geval in aanmerking worden 
genomen. Uitkomst van de nadere analyse is (samengevat) dat DNB garanties in koopovereenkomsten in beginsel niet 
als schadeverzekering beschouwt. DNB is voornemens het aangepaste kader publiekelijk te consulteren aan de hand van 
een concept-beleidsuiting (een Q&A).

Aanoassina Open Boek Toezicht DNB

11.1

11.1

11.1

11.1

B-0034



11.1

Wij verzoeken jullie bovenstaande informatie vertrouwelijk te behandelen. Indian een nadere toelichting gewenst is, 
horen wij Met uiteraard graag.

Mp^ vripnriplijkp groet.
10.2.e

10.2.e :.e

Beleidsmedewerker

1 10.2.e
Ni 1Q.2.e

De Nederlandsche Bank N.V.

10.2.eDeNederlandscheBank adnb.nlEDrvisie Toezicht Befefd

EUROSVSTEEM
Afd. Verzekeraars

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouweiijk en uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde. indien u als niet- 
geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van 
informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuidiging is verboden en kan leiden tot aansprakeiijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten. De 
e-maiis en eventueei bijgevoegde bestanden zijn voigens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan 
aanwezigheid van malware, zoais virussen, echter niet geheei uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but 
are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised 
use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken 
standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of 
malware, such as viruses, cannot be ruled out.
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10.2.6 |ip]^i^)(FM/FS]
gdnb.nl

W5CTB7T37ZUTS“9T3UTt4 PM 
Normal

]@min lin.nl]To:
From:
Sent:
Importance:
Subject: Concept-Q&A "Garanties in koopovereenkomsten, wel of geen verzekering?” [Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED: Wed 6/13/2018 9:30:21 PM

Ho

Ter InFormatle

De concept-Q8iA "Garanties in koopovereenkomsten, wel of geen verzekering?"’staat vanaf vandaag op onze website:

zie httPs://WWW.dnb.nl/nieuws/nieuw5overzicht-en-archief/Nieuw52018/dnb376703.isp

De consultatietermijn loopt tot en met 24 aug. a.s.

Groet,

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 afeender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van 
informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De 
e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan 
aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but 
are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised 
use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken 
standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of 
malware, such as viruses, cannot be ruled out.
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VAN BENTHEM @ KEULEN
AOVOCATEN NOTARIAAT

MEMO

Voor
Van
Datum
Betreft

BOVAG
10.2.e

urviuuci

BOVAG Garantie

Aangescherpte kwalificatie garanties De Nederlandsche Bank (DNB)

Aanleidina voordeze informatie

DNB heeft sinds enkele jaren aandacht voor zogenaamde “bijkoopgaranties”. Bijkoopgaranties 
worden niet in de wet omschreven. Met zijn in de praktijk voorkomende garanties die - in de visie van 
DNB - vender gaan dan de wetteiijke rechten van de consument (de conformiteit) en waarvoor door de 
consument wordt betaaid.

DNB is van mening dat de hiervoor bedoeide bijkoopgaranties kunnen kwaiificeren ais een 
verzekering. in 2011 heeft DNB een factsheet op haar website gepubiiceerd, waarin ze aangeeft 
wanneer dit voigens haar het gevai is. Deze factsheet is per 17 juii ji. door DNB (significant) gewijzigd. 
De recente wijziging in de factsheet lijkt gevolgen te hebben voor BOVAG Garantie.^ Mede naar 
aanleiding van de onverwachte, grote media-aandacht voor dit onderwerp en de Kamervragen die 
hierover zijn gesteld, heeft Van Benthem & Keulen op verzoek van BOVAG dit memo opgesteld. 
Waar in de Kamervragen over meerdere soorten “garanties” wordt gesproken, zal in dit memo de 
nadruk liggen op zogenaamde “bijkoopgaranties”.

Visie DNB voor wiiziainq

Kwalificatie als verzekering: door DNB gehanteerde toetsen

Op grond van de vorige versie van de factsheet^ van DNB kwaiificeert een bijkoopgarantie ais
verzekering indien:

(i) de dekking van de bijkoopgarantie vender gaat dan de wetteiijke garantie; ^
er wordt voidaan aan de vier cumuiatieve eiementen van de wetteiijke definitie van
verzekering:

overeenkomst

(ii)

verbintenis tot premiebetaiing 
verbintenis tot uitkering
onzekerheid overde premiebetaiing of de uitkering

DNB hanteert een ruime uitieg van het eiement “premiebetaiing”. DNB voigt daarmee de wetgever. 
Premiebetaiingen kunnen direct zijn. in dat gevai wordt er (separaat) een bepaaid bedrag betaaid voor

Hierbij gaat het om een garantie van zes tnaanden. 
^ Dit betreft de versie van 1 april 2017.

Van Benthem & Keulen N.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30241317.
Uitsluitend Van Benthem & Keulen N V geldt als opdrachtnemer. Op haar dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meet een beperking 
van de aansprakelijkheid is opgenomen. Een uittreksel van deze algemene voorwaarden staat afgedrukt op de achterkant van deze pagina. De algemene voorwaarden 
zijn eveneens te raadplegen via vwvw.vbk.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
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de verzekering zelf.^ Premiebetalingen kunnen echter ook indirect aanwezig zijn, bijvoorbeeld als deze 
in de kosten voor het product of de dienst verwerkt zitten."

Worden bijkoopgaranties bedrijfsmatig (hieraan wordt snel voldaan)® en voor eigen rekening 
afgesloten, dan brengt de kwalificatie als verzekering met zich dat:

aanbieders een vergunning nodig hebben voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf;(a)
en

(b) distributeurs een vergunning nodig hebben als bemiddelaar of adviseur in verzekeringen.

In de visie van BOVAG sluit (kort samengevat) de termijn waarbinnen gebreken onder BOVAG 
Garantie worden gedekt aan bij de termijn van het wettelijk bewijsvermoeden bij conformiteit. Het 
wettelijk bewijsvermoeden impliceert dat de consument op grond van de wet in beginsel® ten minste 
een levensduur van zes maanden mag verwachten. Hierdoor wordt aan de eerste toets van DNB 
(zoals weergegeven onder (i) hiervoor) niet voldaan. Aan toetsing van de vier elementen van de 
wettelijke definitie van verzekering wordt aldus niet toegekomen (nog daargelaten de vraag of aan 
deze elementen ook daadwerkelijk zou worden voldaan). BOVAG Garantie betreft een harde garantie 
waarbij aanvullende zekerheden worden geboden in het belang van de consument.^ De BOVAG 
Garantie is tweezijdig vastgesteld binnen SER-verband.

Visie DNB na wiiziaina

De factsheet van DNB is recentelijk (significant) gewijzigd. De eerste toets - waarin de vraag centraal 
staat of de bijkoopgarantie verder gaat dan de wettelijke conformiteit - wordt door DNB achterwege 
gelaten. Overigens is ook in de vakliteratuur het uitgangspunt (geweest) dat DNB deze eerste toets 
hanteert. DNB toetst volgens de gewijzigde factsheet alleen nog of aan de vier elementen van het 
wettelijke verzekeringsbegrip wordt voldaan. Gelet op zowel het grote belang van BOVAG Garantie 
voor consumenten als voor BOVAG-leden, is de gewijzigde factsheet voor BOVAG aanleiding 
geweest om in dialoog te treden met DNB.

Uit de gewijzigde factsheet en de persoonlijke toelichting van DNB daarop is duidelijk geworden dat 
DNB bijkoopgaranties slechts aan de vier elementen van het wettelijk verzekeringsbegrip toetst. Ook 
gaat DNB uit van een ruime uitleg van het element “premiebetaling”. Dit betekent dat er een reeel 
risico bestaat dat BOVAG Garantie als een verzekering kwalificeert wanneer voor BOVAG Garantie 
direct of indirect wordt betaald. Waar de exacte grens ligt, is niet duidelijk. Overigens geldt dit niet 
alleen voor BOVAG Garantie. De ruime interpretatie van DNB heeft ook impact op andere 
marktpartijen (zowel binnen als buiten de automotive branche).

^ Ter illustratie toegespitst op BOVAG Garantie: er vindt directe betaling van een bepaald bedrag plaats om BOVAG Garantie 
af te nemen.

■* Ter iilustratie toegespitst op BOVAG Garantie; de betaiing voor BOVAG Garantie zit verwerkt in de kosten voor de auto die 
wordt afgenomen.

® DNB hanteert een lage drempel: als dit vaker dan incidenteei gebeurt. Hiervoor is niet van beiang of het de intentie is om 
verzekeringen aan te bieden of het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. in de factsheet van DNB (zowei voor ais na wijziging) 
wordt aangegeven dat het in de rede iigt om de werkzaamheden anders in te richten, wanneer deze intentie er niet is. in de 
praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn.

^ Behoudens uitzonderingen en (uiteraard) behoudens tegenbewijs.
^ Gratis bemiddeiing, toegang tot onafhankelijke geschilienbeslechting, nakoming van de uitspraak van geschilienbeslechting 

en binnenkort de toegang voor auto’s tot een sinds 2009 bestaand BOVAG Garantiefonds dat dekking biedt indien een 
BOVAG-iid aanspraken uit hoofde van een gegeven garantie doorfaiiiissement niet meerzou kunnen nakomen.
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Tot Slot

Het spreekt voor zich dat het hiervoor genoemde reele risico voor BOVAG Garantie de hoogste 
prioriteit heeft voor BOVAG. BOVAG onderzoekt - uiteraard rekening houdend met de belangen van 
alle stakeholders - hoe met dit risico om te gaan. Mede naar aanleiding van de Kamervragen die over 
dit onderwerp gesteld zijn, is BOVAG in overleg getreden met DNB. Daarnaast ziet BOVAG de 
beantwoording van de Kamervragen met belangstelling tegemoet.
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