
Financieel jaarverslag2018

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening
Als de toelichtingen inadequaatzijn moeten wij onze

verklaring aanpassen Onze conclusies zijn gebaseerd op

de controle informatie die verkregen is tot de datum van

onze controieverkiaring Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe ieiden dat een

onderneming haar continuiteit niet ianger kan handhaven

• het evalueren van de presentatie structuur en inhoud van

de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen
• het evalueren of de jaarrekening een getrouwbeeldgeeft

van de onderliggende transacties en gebeurtenissen

onafhankeiijkheid kunnen beinvioeden en over de daarmee

verband houdende maatregeien om onze onafhankeiijkheid te

waarborgen

Wij bepalen de kernpunten van onze controie van de

jaarrekening op basis van ailezaken die wij met de raad van

commissarissen hebben besproken Wij beschrijven deze

kernpunten in onze controleverklaring tenzij dit is verboden

door wet of regeigeving of in buitengewoon zeidzame

omstandigheden wanneer het niet vermelden in het beiang
van het maatschappelijk verkeer is

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder

andere over de geplande reikwijdte en timing van de controie

en over de significante bevindingen die uit onze controie

naar voren zijn gekomen waaronder eventuele significante

tekortkomingen in de interne beheersing

Amsterdam 8april 2019

Ernst Young Accountants LLP

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de

relevante ethische voorschriften over onafhankeiijkheid
hebben nageleefd Wij communiceren ook metde raad

overalle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze

10 2 e
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10 2 e I [TM ¥] FM ME | 10 2 e I@minfin nl1To

From

Sent

Importance

Subject RE gisteren door jou verzonden berichten

MAIL RECEIVED Tue 1 14 2020 9 21 26 AM

10 2 e

Tue 1 14 2020 9 21 23 AM

Normal

Hoi|i0 2 e|

Bericht 1 is het Algemeen Reglement CKI dat groter is dan 30 mb en daarom kennelijk niet wordt afgeleverd Het Reglement
staat ook op onze website Kan je het daar ophalen Met het laten aanpassen van de mail drempel ben je denk ik langer
onderweg

Ik reageer later vandaag ook op je andere bericht over de 17 Ik moet even wat navraag doen hoe dit is gepland

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 e

M 10 2 e

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

Van

Verzonden dinsdag 14 januari 2020 08 15

Aan

Ondcrwcrp gisteren door jou verzonden berichten

10 2 e
^

10 2 e ]l0 2 e| FM4VE

10 2 6

Goedemorgen |lQ 2 e|

Ik ontving gisteren van jou drie berichten bericht 2 Sen 4

Ikga ervan uitdaterookeen bericht nummerl moetzijn maar die heb ik dus niet ontvangen

Zou je die nog een keer kunnen sturen

Hartelijk dank

Met vriendelijke groet

pioze

10 2 e 10 2 e
10 2 6

I
10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

00045



Directie Finandele Markten

Ministerie van Finanden Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 1 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e

I E | 10 2 e 1@mmfiD uL

1@mmfiii nl10 2 e10 2 6

Dptbenchtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het beridit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden 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 deiSethe

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1006393 00045



10 2 e I piM ] [TM ¥] FM ME ^ 10 2 e I@minfin nl1
10 2 e I [io 2 €| |o 2 ^ FM ME ^ io 2 e |@minfin nl1
10 2 e

Tue 1 14 2020 1 37 21 PM

Normal

To

Cc

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE overleg vrijdag 17 januari a s

MAIL RECEIVED Tue 1 14 2020 1 37 25 PM

Beste hO 2 eL

Goed om te weten dat enbij het gesprek op de 17e aanwezig zijn BKR wordt in het overleg vertegenwoordigd
door de bestuursvoorzitter Peter van den Bosch Ik kom samen met hem jullie kant op

De datum en het tijdslot voor de afspraak zijn voorgesteld vanuit het Ministerie en bij BKR geagendeerd Er is vanuit BKR

niet direct behoefte om de agenda te specificeren Uiteraard willen we graag kermis maken en vervolgens vooral inzoomen op

het proces van inkadering en wat dit met name betekent voor 2020 We voorzien vanuit BKR geen presentatie of behoefte aan

vergademiiddelen

Ik hoop dat je met deze terugkoppeling uit de voeten kunt Mocht er aan jullie kant behoefte zijn om ergens specifiek aandacht

aan te besteden in het gesprek dan kan dat uiteraard en horen we dit graag

Met vriendelijke groet en tot binnenkort

10 2 6 llo 2 i 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

10 2 6 [J 10 2 6 [d 10 2 6 ^ FM MEVan

Verzonden maandag 13 januari 2020 15 04

Aan |l0 2 6

10 2 6 y 10 2 6 ^0 2 ^ PM ME

Ondcrwcrp overleg vrijdag 17 januari a s

10 2 6

Beste

We spraken over het overleg van vrijdag a s op het ministerie

|oX|^ 10 2 6 en| 10 2 6 10 2 6 [zuilen bij het gesprek met onze directeur[i0 2 6||10 2 ^ aanwezig zijn ik kan erzelf niet bij aanwezig zijn

Ter voorbereiding van het gesprek enkele vragen

Wie zuilen ervan de zijde van BKR aanwezig zijn

Ikzag dater anderhalf uuris gereserveerd voor het overieg is die tijdspanne vanuit jullie zijde voorgesteld

I landia om de agenda lets concreterte krijgen zekerals we uitaaan van anderhalf uur
1005444 00046



Je gaf al aan datjullie de maatschappelijke rol van BKR willen belichten Zal dit aan de hand van een presentatie zijn

En dat het we het proces kunnen doornemen

Hebjij nog andere ideeen

Als het handig is kunnen we ook bellen

Met vriendelijke greet

|l0 2 e|| IO 2T]

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien Generate Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6 IE 10 2 6 [@mmfin nl

]E10 2 6 10 2 6 @minFm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte 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 ddete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic transmissian cf messages

1005444 00046



10 2 e Lpl0^2 6lJ^ FM ME ^ 1Q 2 e |@minfin nl1
10 2 e p |io 2 €| FM ME ^ io 2 e |@minfin nil f g io 2 e | FM ME [[
10 2 9|| 10 Ze n
Tue 1 14 2020 5 14 04 PM

Normal

To

]@minfin nl]Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject Afspraak BKR

MAIL RECEIVED Tue 1 14 2020 5 14 07 PM

5 5 5

Beste e

10 2 6

Graag wil ik je hierbij laten weten dat ook

vrijdagmiddag

zal meekomen naar de afspraak a s

We komen dus samenvattend met 3 personen

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Ik hoop dat je hiermee volledig bent geinformeerd

Met vriendelijke groet

10 2 6 []0 2 ^ 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

1005422 00047



n 10 2 e ppM¥nTa^ FM ME ^ 1Q 2 e |@minfin nl1

[ R^iq [1 io 2 e |@minfin nl] |

To

FMMfig H i0 2e I@minfin nl110 2 eCc 10 2 e

I 10 2 6 | I0 2 e i|10 2 e|fFMAWin’i

Thur 1 16 2020 4 39 52 PM

From

Sent

Importance
Subject Info gesprek WIG BKR ivm alpraak FM ME morgen met BKR

MAIL RECEIVED Thur 1 16 2020 4 39 52 PM

Normal

5

Beste 10 2 e

Collega 10 2 e hoorde toevallig dat ii1 iullie moraen met stichtina BKR een afspraak hebben en dacht dat het voor jullie handig is

10 2 eom te weten waar ik vandaag met neb besproken

Het gesprek was een orienterend gesprek en eerste kennismaking Een aantal punten moet ikook nog vender met collega s en lO S g
bespreken

I0 2 e is sinds nov bij BKR gestart en wil de communicatie naar consumenten verder uitbreiden en ook meer over financieel

welzijn en de rol daarin van BKR gaan communiceren wat aansluit bij de missie van Wijzer in geidzaken

Ook wil hij kijken of BKR zich op een of andere vorm bij Wijzer in geidzaken aan kan sluiten Zo heeft BKR de vraag gesteld of het ook

een optie is of ze ook betaalde contribuant van Wijzer in geidzaken zouden kunnen worden en in de stuurgroep zitting nemen Of en

andere vorm van samenwerking door mee te werken aan de week van het geld Zo is het idee geopperd of medewerkers van BKR

bijvoorbeeld met lesmateriaal van WIG ook gastlessen kunnen geven

Ook willen zij de data die ze hebben publiceren in de week van het geld met daarbij een analyse en een bijenkomst houden voor hun

stakeholders

Ik heb missie visie en structuur Wijzer in geidzaken toegelicht en meer verteld over onze kernprojecten Verder hebben we

afgesproken dat ik ga kijken hoe we samen kunnen werken en in welke vorm

Met name over mogelijke structurele samenwerkingsvormen heb ik gezegd dat we dat eerst intern moeten bespreken en dat zo lang
ik bij Wijzer in geidzaken werk dit nog niet eerder aan de orde is geweest en eerst wil uitzoeken of dit een optie is

Mochten eruit jullie gesprek nog relevante punten komen dan hoor ik het graag

Gr|l0 2 e|

I 1| lOXe

10 2 e

Wijzer in geidzaken

^^Wijzer in geidzaken

Korte Voorhout 7 [ Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e

10 2 e

10 2 e aminfin nl

httnlAvwM wiizeringel dzaken nl

Blijf op de hoogt^

00048



Linkedin financieel gezondewerkneniers

1003663 00048



n FM Wig H iQ 2 e |@tninfin nn
FM Wig rio 2 e I@minfin nl1

10 2 6To
10 2 6 FM Wig Hio 2 e|@minlin nl1Cc 1010 2 6 10 2 6

1
FM Wig][| 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Contact opnemen BKR zodat medewerkers van BKR met ons lesmateriaal ook gastlessen kunnen geven

MAIL RECEIVED Mon 1 20 2020 3 02 27 PM

minfin nll
10 2 6 10 2 6 FM Wig

Mon 1 20 2020 3 02 27 PM

Normal

Hoi 10 2 6

10 2 6Zoals net besproken heb ik afgelopen donderdag met

zijn gegevens

gesproken zie hieronder

Een van de zaken is dat zij graag willen dat medewerkers van BKR in de week van het geld gastlessen geven op

basisscholen met ons lesmateriaal

Leuk dat dit kan Wil jij oF| lO S e hem zoals net besproken de relevante informatie sturen Alvast bedankt

Gr 10 2 6

I0 2e l@bkr nl

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

10 2 6 I

1| 10 2 6

10 2 6

Wijzer in geidzaken

Swijzer in geidzaken

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

10 2 6

|l0 2 6| aminfin nl

1003664 00049



httD Jwww wlizerlngel dzaken nl

Blijf op de hoogte

Linkedin financieel gezondewerknemers

1003664 00049



1 FM Wig [1 10 2 6 |@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW Verzoek BKR bijdrage leveren in geld aan Wijzer in geidzaken
MAIL RECEIVED Wed 1 29 2020 4 35 19 PM

10 2 e io 2 e FM Wig
Wed 1 29 2020 4 35 18 PM

Normal

5 5 5 55 5

Hoi^0 2 ej net met gesproken Zou jij hem nog even willen bellen om de mogelijke samenwerking nog wat vender toe te lichten

Zijn mobiele nr is 10 2 6

Gr|l0 2 e|

FMAVig
Verzonden donderdag 23 januari 2020 12 07

Aan

CC [
Onderwerp Verzoek BKR bijdrage leveren in geld aan Wijzer in geidzaken

10 2 e

EM Wig

] FMAVig

10 2 6

10lO 2 e

10 2 6Beste

10 2 6Zoals gisteren besproken heb ik vorige week donderdag overleg gehad met

kennismaken en kijken hoe we kunnen samenwerken

Met doel was

Een van de afspraken die we hebben gemaakt is dat we gaan zorgen dat medewerkens van BKR in de week van het geld ook

gastlessen gaan geven op basisscholen met ons lesmateriaal

Vender willen ze op basis van hun gegevens een publicatie maken en deze in de week van het geld tijdens een bijeenkomst voor

stakeholders presenteren

Daarnaast gafl 10 2 e aan dat zij vanuit hun missie een leven zonder financiele zorgen ook willen kijken hoe ze meer met Wijzer in

geidzaken kunnen samenwerken en zo onze missie om Nederlanders financieel fit te krijgen te ondersteunen Zo zouden ze eventueel

ook een geldelijke bijdrage willen geven en lid worden van de stuurgroep Ik heb aangegeven dat ik dit eerst moet bespreken daar ik

niet weet of hier een vacature is en of dit mogelijk is Maar dat het goed is om dit vender te onderzoeken

Kun jij dit ook met 10 2 ^ bespreken en kijken of we andens een vervoiggesprek hierover moeten maken

Zie hieronder gegevens gaf al aan dat hij vooral aan het inventariseren is wat mogelijk is10 2 6

Gr 110 2 61

I 10 2 6 l@bkr nl

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

10 2 6

I 1| 10 2 e

10 2 6

1003667 00050



Wijzer in geidzaken

^^Wijzer in geidzaken

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

10 2 6

|l0 2 6|^minfin nl

httplAvww wiizeringeldzaken nl

Blijf op de hoogte

UouidS
Linkedin financieel gezondewerknemers

I 1| 10 2 e

10 2 6

Wijzer in geidzaken

^SWijzer in geidzaken

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

10 2 6

|l0 2 6| a minfin ni

httplAvww wiizeringel dzaken nl

Blijf op de hoogte

1

Linkedin financieel gezonde werknemers

1003667 00050



10 2 6 I@bkr nl1
I0 2 e I |iQ 2 e|^io 2 e| FM ME ^ io^2 e |@minlin nl1 f 10 2 e | 10 2 ^ I FM ME ^

I 10 2 e 10 2 6I@bkr nil

From | I0 2 e | [10 2 ^ f^ FM ME

Sent Thur 2 20 2020 12 42 05 PM

Importance

Subject RE Memo en bespreking wetsvoorstel kredietregistratie
MAIL RECEIVED Thur 2 20 2020 12 42 05 PM

10 2 611 10 2 6To

]@minfin nl]Cc 10 2 e

Normal

Beste |l0 2 e|

Veel dank voor je reactie Als ik het goed begrijp staan in het memo geen feitelijke onjuistheden volgens BKR

Dank 00k voor de suggesties wij zullen een aantal overnemen en een aantal lenen zich goed voor bespreking op 5 maart Een

vergaderverzoek met de bijgewerkte versie voIgt snel

Greet

10 2 6Van

Verzonden woensdag 19 februari 2020 16 17

Aam\ ^ 10 2 6 ^^ PM ME

y 10 2 6 ^10 2 61 fm me

^0 2 4^ io 2 ey FM ME I 10 2 6

Qnderwerp FW Memo en bespreking wetsvcorstel kredietregistatie

10 2 6

10 2 6

Beste p 2 4

Dank voor toezending van het concept gespreksmemo met de mogelijkheid tot beperkte reactie Onderstaand onze input met

uiteraard het aaubod om deze nadei toe te lichten

10 2 g

1005443 00052



10 2 g

Uiteraaid zijn wij beschikbaar voor vragen of toelichting

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 e

M 10 2 e

Lees onze proclflinier en meei~ iiifomiatie op bkr iil

1005443 00052



Van i0 2 e | |io 2 e| ]10 2 4 TM ME
Verzonden maandag 17 febmari 2020 15 59

Aan

CC [ 10 2 e LI ]l0 2 e| FM ME l0 2 e |@iiimfm nl

@miiifiii iil

Onderwerp Memo en besprekiiig wefsvoorstel kredietiegistLatie

@mmfm nl10 2 6

@bkr nl 10 2 6 10 2 6 @bkx iil10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 [ FM ME10 2 6

10 2 6

Beste |l0 2 e| en | 10 2 e |

Bijgaand treffen jullie het eerder al aangekondigde gespreksmemo dat wij hebben opgesteld voor de besprekingen met stakeholders

Wij spreken graag met jullie als eerste stakeholder aan de hand van het memo de toekomst van kredietregistratie

Schikt het jullie om dit te bespreken bij Minfin in de week van 2 maart bijvoorbeeld op donderdag 5 maart van 10 00 11 30

I0 2 g

Mochten jullie prangende opmerkingen hebben bij de inhoud van het memo zelf dus niet beantwoording van de vragen zouden jullie
dit dan moroen 18 februari aan kunnen geven Daama willen wij het memo naar de andere stakeholders versturen

Groet

10 2 9 i rio^10 2 6

10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien | Generate Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW 1 Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE ] Den Haag

10 2 6

E I 10^ 1 q minfin nl

Ditberichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit berioht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch 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 seneJer and delSe the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission d messages

1005443 00052



I 1Q 2 e ^ 0 2 |l0 2 e|@bkr nl1 |l0 2 e|| 10 2 i

I io 2 e I io 2 e| jio 2 e| FM ME H io 2 e |@minfin nliiT 10 ^ e b FM7ME H
HDFEZ ^^i0 2 ^@minfin nl1

Required Attendees

10 t|0 2 ^ tBVAl^ 10 2 e l@minfin nn

10 2 e

I@bkr nl1To 10 2 e

j@minfin nl]10 2 e

10 2 e N0 2 fe 10 210 2 ^ I BVA I io 2 e | ji^ FM ME10 2 e

^ | 10 2 6 I FM M^
KV3 89

Normal

J HDFEZ EO10 2 610 2 6

Location

importance

Subject Toekomst kredietregistratie BKR Minfin

Start Date Tlme Thur 3 5 2020 10 00 00 AM

Thur 3 5 2020 11 30 00 AM

None

Memo aandachtsDunten wetsvoorstel kredietregistratie docx

End Date Tlme

Recurrence Pattern

Beste |10 2 6| en j 10 2 e |

Hierbij de uitnodiging voor bespreking van het memo over de toekomst van kredietregistratie

Bijgaand treffen jullie de meest actuele versie van het memo Wij bespreken graag de vragen die erin staan waarbij we gezien de tijd
graag focussen op punten die voor BKR het meest belangrijk zijn Voor het vervoigtraject zullen we in elk geval ook de eerdere input
van 19 februari meenemen en het is uiteraard ook mogelijk om na het gesprek nog schriftelijk punten mee te geven

Groet

JiO 2 6 | | 1oIT10 2 6

10 2 e

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

E I 10 2 6 1 g minfin nl

1005448 00054



^ FM Wig [1 10 2 6 |@minfin nl]
io 2 e | FM Wig

To

10 2 eFrom

Sent Wed 2 26 2020 12 21 19 PM

Importance

Subject FW Gastlessen geven met lesmateriaal Wijzer in geidzaken toegang gastlessen systeem is mogelijk
MAIL RECEIVED Wed 2 26 2020 12 21 20 PM

Normal

Hoi ter info Handig om te weten als je volgende week met hen belt Gr| 10 2 e|

^ io 2 e |pi ^ FMAVig
Verzonden dinsdag 25 februari 2020 15 17

Aan

10 2 e

10 2 e

10 2 9

10 2 e10 10 2 9 FMAVig FMAVigCC

Onderwerp RE Gastlessen geven met lesmateriaal Wijzer in geidzaken toegang gastlessen systeem is mogelijk

Beste 10 2 9

10 2 9Inderdaad erg goed om te horen dat jullie gastlessen gaan geven Ik zag in ons systeem ook de naam van je collega
maar zag ook dat er vanuit jullie nog geen gastlessen zijn gematched Dat betekent waarschijnlijk dat er wel interesse is maar dat

jullie collega s nog niet in het systeem zich aan de school waar ze een gastles willen gaan geven gaan verbinden Dat is wel belangrijk
om te doen want zo weten wij hoeveel gastlessen er worden gegeven en krijgen scholen ook een gastles

staan

Wat het persbericht betreft daar heb ik nog wel een aantal concrete tekstwiiziginqen voor Ik ga hier morgenochtend even naar

kijken qraaq niet versturen voordat je van mij of mijn collega |l0 2 9|o 2 9

10 2 9 nog moet komen gaat het nu in eerste instantie vooral over het feit dat jullie nu met ons samenwerken voor de Week van

het geld Dat moet dan ook de focus zijn van het persbericht

een reactie hebt gehad Daar het gesprek metlO Z d

Groeten en nogmaals leuk dat jullie gastlessen gaan geven

Met vriendelijke groet

1 10 2 9

10 2 9 @bkr nlVan 10 2 0

Verzonden dinsdag 25 februari 2020 14 07

Aan 10 2 0 110 2 9 I li^FMAVig ^ iQ 2 e |@minfin nl

TMAVig 10 2 6 @minfm nl

Onderwerp RE Gastlessen geven met lesmateriaal Wijzer in geidzaken toegang gastlessen systeem is mogelijk

@bkr nlCC 1010 2 0 10 2 9 10 2 9

Hallo|iO 2 eL

Erg leuk dat dit balletje is gaan rollen We bebben inmiddels ongeveer 10 aanmeldingen van mensen die les willen geven en

erg veel enthousiaste readies gehad Mijn collega
call gepland staan met

coordineert dit allemaal zie CC Volgende week heb ik ook nog een10 2 9

10 2 9

Ik wil meegezonden persbericht versturen donderdag en hoor het graag als jullie nog feedback en of aanvullingen hebben Vast

bedankt

Met vriendelijke groet

10 2 9

1003665 00055



Postbus 6080

4000 HB Tiel

10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

^ 10 2 6 ||io 2 6| FMAVig ^ 10 2 e |@minfin iil

Verzonden maandag 20 januari 2020 15 01

Aan

ccf

10 2 6

| |@bkr nl

FMAVig i0 ^ s|@minfin nl

Onderwerp Gastlessen geven met lesmateriaal Wijzer in geldzaken toegang gastlessen systeem is mogelijk

10 2 6

10 10 2 6

Beste 10 2 6

Afgelopen donderdag hebben we elkaar gesproken over verdere samenwerking tussen BKR en Wijzer in geldzaken

Ik ben alle punten nog aan het uitwerken maar wil wel alvast zeggen dat we zeker op korte termijn kunnen regelen dat jullie
medewerkers tijdens de Week van het geld gastlessen kunnen aan de hand van ons lesmateriaal

Mijn col leg a van het geld stuurt je hler aanvullende Informatie over zodat jullie dit In10 2 6

gang kunnen zetten enjuiiie ais partner Kunnen aanmeiaen

De rest van de zaken die we hebben besproken koppel Ik later aan je terug maar dan kan dit onderdeel alvast starten

Groeten

|10 2 e|

|10 2 e|| 10 2 6

10 2 6

Wijzer in geldzaken

^^Wijzer in geldzaken

Korte Voorhout 7 | Den Haag |

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

10 2 6

10 2 6 aminfin nl

htta7Avww wiizerinqeldzaken nl

Blijf op de hoogte

Linkedin financieel nezontte werknemers

1003665 00055



Dif bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbanden aan het eiektronisch 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 deiete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resutting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

1003665 00055



110 2 e I [l^d^ FM ME j 10 2 6 |@minfin nn | 10 2 e | plO^ [l^ FM ME ^ 10 2 e |@mintin nn 10 2 e

]@min fin nl]

To

i io 2 e I FM MEM 10 2 e

10 2 e ^0 2 ]^i0 2 e@bkr nl1
10 2 e|| 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance

Subject BKR Memo aandachtspunten wetsvoorstel kredietregistratie input BKR pdf
MAIL RECEIVED Thur 3 12 2020 12 40 01 PM

Thur 3 12 2020 12 39 57 PM

Normal

Memo aandachtspunten wetsvoorstel kredietregistratie Input BKR pdf

3 33 35 3

Beste ^o 2 e en [

Zoals afgesproken in het oveileg van voiige week ontvaiigen jullie hierbij ook onze scluiftelijke beantwoording van de vragen

ten behoeve van het wetsvoorstel kiedietegistratie

Welliclit maken we nog gebmik van de mogelijkheid om aanvuUuigen te doen

We veitiouwen erop dat deze infomiatie helpt in het veivolgproces En uiteraard zijn we graag bereid om een toelichting te

geven als daai’ behoefte aan is

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meei~ infomiatie op bkr nl

1005427 00056



1@vfh nl H 10 2 6 |@vfn nl1 1 T 10 2 e 10 2 e |@vfri nl1 | 1| 10 2 eT
I@aftn nl1 M0 2^ |e |io 2 ^ FM ME H i0 2 e 1@minfin nl1 | i0 2 e

]@aftn nl]To 10 2 e 10 2 6

I 10 2 e I I 10 2 6 1
FM ME ini~0 2 6 @minfin nl1

I l0 2e II10 2 6

10 2 6 10 2 0 ]@bkr nl] 110 2 6 | 1o 2 4T^@bkr nnCc 10 2 0

10 2 6 ^0 2 fFrom

Sent Tue 4 14 2020 4 05 52 PM

Importance

Subject RE betalingsachterstanden verzendhuiskrediet

MAIL RECEIVED Tue 4 14 2020 4 05 56 PM

Normal

3 33 35 3

Beste allemaal

Op verzoek van de VFN hebben wij het aantal nieuwe overeenkomsten nog toegevoegd aan de tabel die onderaan in de vorige
mail is opgenomen Hierbij treffen jullie deze tabel aan

Nieuwe overeenkomst in jaar Aantal M S M 12 M 24 M 36 M 4SI

We hopen jullie hiermee voldoende geinformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2 0 10 2 6

10 2 0

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 0

M 10 2 0

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

10 2 6 10 2 6Van

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 27

Aan 10 2 6

@vfn nl
_

d 10 2 6 FM ME

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 0 10 2 6 6 FM ME

10 2 6

CC

Ondcrwcrp betalingsachterstanden verzendhuiskrediet

10 2 6 10 210 2 6

Beste alien

Om te beginnen hopen wij dat jullie allemaal in goede gezondheid zijn in deze bijzondere tijd Bij BKR werkt bijna iedereen

vamiit huis en wij kunnen jullie over het volgende informeren

De VFN heeft aan ons kenbaar gemaakt dat er behoefte is aan een verdere verdieping op de cijfers die vorig jaar door BKR

zijn verstrekt over betalingsachterstanden bij consumptief krediet Het gaat daarbij specifiek om verzendhuiskrediet In het

gn 9 juli 2019 is over verzendhuiskrediet het volgende opgenomen
1005185 00058



Verzendhuiskrediet ultimojan 19 ultimo mei 17

\ y

i^ilC

Wanneer is sprake van een betalingsachterstand

Voldoet een consument niet aan zijn betalingsverplichtingen op grond van de overeenkomst dan wordt een

betalingsachterstand gemeld in het CKI Bij verzendhuiskrediet geldt een meldingstermijn van drie maanden na de

vervaldatum Bij de vaststelling van een achterstand worden betalingen van de consument toegerekend aan het oudst vervallen

termijnbedrag

De WN heeft ons gevraagd om nadere informatie nit CKI over de ontwikkeling van kredietverlening en het ontstaan van

betalingsachterstanden in de tijd Onderstaande tabel geeft dit aanvullende inzicht in de ontwikkeling van de

betalingsachterstanden bij verzendhuiskredieten

Nieuwe overeenkomst in jaar M 6 M 12 M 24 M 3S M 48

Hoe lees je deze tabel Als voorbeeld de uitleg bij 2015

Van de verzendhuiskrediet overeenkomsten met een ingangsdatum in 2015 productie 2015 had binnen 6 maanden 19 9 een

betalingsachterstand binnen 12 maanden 22 7 etc

De meeste informatie geeft de tabel als je deze verticaal leest omdat je dan de ontwikkeling van betalingsachterstanden in de

tijd kunt zien Van de overeenkomsten gesloten in 2015 had bijvoorbeeld 22 7 binnen 12 maanden een betalingsachterstand
voor 2016 is dit gedaald naar 10 5 etc

Wij hopen jullie hiermee voldoende gemformeerd te hebben en zijn uiteraard bereid tot het geven van een nadere toelichting

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 e

M 10 2 e

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

1005185 00058



FM ME fl 10 2 6 |@minfin nl1
io 2 e | |o^ FM ME r 10 2 6 I@minfin nl1 1 i0 2 e L |i0 2 e| ^i0 2 e|^ FM ME H io 2e I@minfin nl1 1 i0 2 e

To

Cc

|0 2 i0 2 e|@bkr nll

From

Sent

Importance

Subject
MAIL RECEIVED

10 2 0

Thur 4 30 2020 10 34 59 AM

Normal

buiten verzoek

I hur 4 30 2020 10 35 02 AM

Beste P 24

3ank voor je bericht buiten verzoek

buiten verzoek

en 0 2 ^niet belangstelling tegemoet Zo hebben we bijvoorbeeld inmiddels kennisWe zien het veivolgcontact met

genomen van de ambities op het gebied van private lease de verkenning van een zakelijk kredietregister en de wijziging van
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Daamaast zal de inventarisatie van het Ministerie bij de stakeholders over de

wettelijke inkadering waarschijnlijk inmiddels hebben plaatsgevonden Kortom ook wat ons betreft is het waardevol om

binnenkort overleg te plannen We ziillen met

10 2 e

de mogelijkheid van een call bespreken10 2 6

Het gaat je goed en tot later

Met vriendelijke groet

10 2 0

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 0

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

Van i0 2 e |i0 2 e| ]10 2 ^ FM ME

Verzonden woensdag 29 april 2020 15 38

Aan

Qndcrwcrp

10 2 6 10 2 6 10 2 6

po 2 4 FM ME10 2 6 10 2 6 y 10 2 6 410 2 6 | FM MEj

bult6n V6rz06k

Beste |10 2 e| en | 1Q 2 e

buiten verzoek
buiten verzoek

yanaf dan zljn |l0 2 e| enl|0 2 ^ul||e contactpersonen Zlj zullen uiteraard doorwerken aan

iet wetsvoorstel zodat we aan het einde van het jaar lets moois in consultatie kunnen brengen Binnenkort zullen zlj weer bij jullie op de lijn komen over

vervoigstappen

[juiten verz^ben Ik weerlerug Ik wens jullie een fijne en gezonde zomeren graag totdaama

Groet

1005447 00059



10 2 6 To^ |lo^

10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien | Generate Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

E | 10 2 6 lfSiminfin nl

□it berichl kart informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusiatelijk aan u istoegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte rnelden

en het bericbt te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het eiektronisch 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 ddSethe

message The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1005447 00059



I@bkr nri1
10 2 e |e FM ME [l i0 2 e ]@minfin nl1
10 2 e | |10 2 6|^10 2 b| FM ME

Tue 5 19 2020 10 35 09 AM

Normal

l@bkr nl] pio^@bkr nl [pi^@bkr nl]To 10 2 6 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject Tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding naar 10 procent
MAIL RECEIVED Tue 5 19 2020 10 35 10 AM

Beste I 10 2 6 | en [To^

Hierbij informeer ik jullie over de brief aan de Tweede Kamer waarin de minister aankondigt de maximale kredietvergoeding tijdelijk
te verlagen van 14 procent naar 10 procent Deze tijdelijke verlaging zal in iedergeval tot einde jaar gelden Ondertussen laten wij
dooreen extern bureau onderzoeken of de maximale kredietvergoeding ook structureel verlaagd kan worden Overde uitkomsten van

dit onderzoek zal de minister de Tweede Kamer naar verwachting einde jaar informeren

Over het Ontwerpbesluit zullen we vanaf vandaag voor een periode van twee weken via internet consulteren Met streven is om het

Besluit per 1 augustus in werking te laten treden

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

J

10 2 6

AMeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Finanden Generale Thesauiie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW1 Den Haag

Postbus 202011 2500 EE | Den Haag

10 2 6 E 10 2 6 l@minFin nl

10 2 6 @minfm nlE10 2 6

1006281 00060



10 2 e I [TM ¥] FM ME ^ 10 2 e I@minfin nl1To

j@bkr nl]Cc 10 2 e 10 2 e

10 2 6 ^0 2 ^
Mon 5 25 2020 11 25 07 AM

Normal

From

Sent

Importance
Subject FW registratie betalingsregelingen ck ivm corona

MAIL RECEIVED Mon 5 25 2020 11 25 15 AM

Betaalregelinqen in verband met Corona en gevolgen voor realstraties in CKI pdf

Beste

In bijgevoegd document is toegelicht hoe betaalregelingen in het Centraal Kredietinformatiesysteem CKI van BKR gemeld
moet worden Dit guidance document is op 20 maart aan alle bij CKI aangesloten organisaties gestuurd omdat we van hen

veel vragen hierover kregen Hopelijk beantwoordt het document ook jouw vragen

Wij hebben overigens de registratieregels als gevolg van Corona mede op advies van de branche organisaties zoals de NVB

vooralsnog niet aangepast

Mocht je vragen hebben schroom niet om even te bellen

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

Van I02e 10 2 6

i maandag 25 mei 2020 10 19

Aanf j iQ 2 6 ^o 2 e

Ondcrwcrp FW registratie betalingsregelingen ck ivm corona

] 10 2 61 FM ME j |@minfin nlVan

Verzonden vrijdag 22 mei 2020 15 33

10 2 6 10 2 6

@bkr nlAan

Onderwerp registratie betalingsregelingen ck ivm corona

10 2 6 10 2 6

Beste Fio^

De Europese Commissie verzamelt informatie over maatregeien die in de Lidstaten zijn getroffen mbt consumptief krediet nav de coronacrisis

In dat kader heb ik een vraag over de registratie in het CKi van betalingsregelingen aflospauzes die zijn getroffen ivm de coronacrisis

Kiopt het dat voor consumptief krediet registratie van de betalingsregeling aiieen plaatsvindt ais op het moment van registratie de consument al

betalingsachterstand had Had hi] deze niet dan wordt de betalingsregeiing niet geregistreerd

1006276 00061



Is dit specifiek voor de corona maatregel of geldt dit regime altijd tav betalingsregelingen

Wanneer vervalt de registratie van een betalingsregeling ivm corona Is dat afwijkend van reguliere regelingen die warden getroffen

Lukt het jou om maandag te reageren

Ik boor het graag

Dank

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Diiectie Financiele Markten

Ministerie vauEinanden | Geaerale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 202011 2500 EE | Den Haag

10 2 6
IE 10 2 6 |@minfm n[

10 2 6 1@minFm nl10 2 6

Dit berichl kart tnformatte bevatten die ntet voor u is bestemd I ndien u niet de geadresseerde bent of dit berioht abosteveitjk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender le nielden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden 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 d^aethe

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1006276 00061



fl

BKR
Datum

11 november2019

Ons kenmerk

20191111 Private lease

afsiag servicekosten

Pagina
1 van 3

Contactpersoon
10 2 e1ig 21e

ClassiTcaiie

Vertrouwelijk

PER E MAIL

Autoriteit Financieie Markten

10 2 6

NIBUD

10 2 e

Onderwerp Afsiag voor servicekosten private lease

Geachte heren beste i0 2 e en10 2 6 10 2 6

J0e2 6

Graag vragen wij zoals eerder mondeling toegelicht aandacht voorde afsiag voor servicekosten bij
de registratie van operational autoleaseovereenkomsten in het Centraal Krediet informatiesysteem
CKI van BKR

Terachtergrond
Private iease is onderde aandacht van de AFM omdat volgens de AFM aan dit product risico s zitten

die vergeiijkbaar zijn met die van consumptief krediet zonder dat er sprake is van wettelijk

gedragstoezicht Na de wetgevingsbrief van 10 juli 2014 van de AFM aan het Ministerie van

Financien is een vorm van zelfreguiering door de aanbieders van private operational autolease tot

stand gekomen Zij hebben vanaf 1 februari 2016 het Keurmerk Private Lease gei ntroduceerd Alie

leasemaatschappijen die deelnemen aan het Keurmerk gebruiken dezelfde algemene voorwaarden

richting consumenten en dienen zich te houden aan de deelnemersvoorwaarden en het

normenkader van het Keurmerk Onderdeel hiervan is dat de draagkracht van de consument wordt

beoordeeld en dat de Keurmerk deelnemers zich in lijn met de wens van AFM aansluiten bij het

Centraal Krediet Informatiesysteem CKi van BKR Dit om overkreditering en problematische

schulden te voorkomen De markt voor private lease heeft sindsdien een aanzienlijke vlucht

genomen

Melding private leaseovereenkomsten bij BKR

De private lease aanbieders melden de met consumenten aangegane operationele

autoleaseovereenkomsten bij BKR onder vermeiding van de looptijd en het bedrag Het bedrag is

het totaal door de consument over de gehele looptijd te betalen bedrag verminderd met een vaste

afsiag voor servicekosten Deze afsiag vindt plaats zodat alleen de financieringscomponent van de

operational autoleaseovereenkomst wordt meegenomen in de draagkracht toets c q inkomsten

s

Teisterbantlaan 2a

Post bus 6080

4000 HB TIel

TOSS 150 2400

www bkr nl

Bank

NL3SABNA04S2S737S7

BICABNANL2A • • •

Handalsregister
11009074

BTW nummer

NL0011 02 072 B 01

1005380 00064



Pagina

2 van 3

lasten toets die plaatsvindt door de deelnemers kredietaanbieders aan het stelsel van

kredietregistratie

Afsiagpercentage voor servicekosten

Het huidige afsiagpercentage voor servicekosten van 35 is in 2015 onderbouwd door de VNA en

de VFN BKR heefl het Keurmerk in September 2018 verzocht om een actuele analyse en

onderbouwing van het afsiagpercentage voor servicekosten op te stellen en dit onder andere met de

AFM en het Nibud af te stemmen zodat afhankelijk van de uitkomst private lease aanbieders en

BKR kunnen overgaan tot weglating of althans tijdige aanpassing van het afsiagpercentage voor

servicekosten Het Keurmerk heeft ons getnformeerd dat zij eind 2018 een enquete hebben uitgezet
onder de deelnemers van het Keurmerk In juni 2019 heeft het Keurmerk ons laten weten dat op

basis van de respons is gebleken dat de servicekosten gemiddeld 40 bedragen en dat zij
voorstellen om de afsiag van 35 te handhaven Het Keurmerk geeft aan geen reden te zien om het

Nibud dan wel de AFM te raadplegen

Leennormen

Vanaf 1 Juli 2016 is er in het CKI van BKR een aparte overeenkomstsoort voor operational

autoleaseovereenkomsten overeenkomstsoort OA Tot dat moment werden deze overeenkomsten

gemeld onder de overeenkomstsoort aflopend krediet AK De introductie van de

overeenkomstsoort OA maakt het mogelijk om de servicekosten niet te elimineren bij de opname

van de overeenkomst in het CKI maar in de leennormen die periodiek worden vastgesteld voor

kredietverlening consumptief en hypothecair krediet in Nederland Via de leennormen kunnen

operational autoleaseovereenkomsten omdat ze nu herkenbaar zijn in CKI een lagere iweging

krijgen dan destandaard weging van lopende kredieten 2 bij de berekening van de leencapaciteit

c q draagkracht van een consument Dit is analoog aan de studieschulden die ook een lagere

weging kennen Voor BKR betekent dit een meer zuivere rolverdeling omdat BKR niet gaat over de

leennormen Vaststelling en actualisatie van de leennormen is een proces waar andere partijen

waaronder VFN NVB Nibud en AFM bij zijn betrokken

Verzoek

Wij verzoeken u daarom een specifieke weging van lopende operationele autoleaseovereenkomsten

mee te nemen in de komende aanpassing van de leennormen Via het CKI kan dan de gehele

financiele verplichting vanuit het operationele autoleaseovereenkomst inzichtelijk worden gemaakt
zonder afsiag Dit is in lijn met de registratie van andere kredietsoorten in CKI Het voorkomt ook

dat de hoogte van de leaseregistratie bij BKR en de daadwerkelijke trend bij servicekosten zich in

de tijd ongelijk ontwikkelen Bovendien voorkomt dit discussies in de markt of de huidige afsiag voor

servicekosten in CKI wel met instemming van de AFM plaatsvindt Overigens is het Keurmerk op de

hoogte van dit verzoek

• •

1005380 00064
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3 van 3

Wij vernemen graag uw reactie en zijn uiteraard desgewenst bereid tot nadere toelichting en

afstemming

Met vriendelijke groet

AStichtinn BKR

10 2 6

• •

1005380 00064



10 2 e |foiil^@bkr nl1
10 2 e | |Q2 ^ FM ME

Mon 6 8 2020 3 21 44 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Informatie rondom private lease

MAIL RECEIVED Mon 6 8 2020 3 21 44 PM

5 5 5 555555555

Hoi I 10 2 e I

Dank voor de reactie

Greet

Van

Verzonden maandag 8 juni 2020 13 21

Aan

Onderwerp RE Informatie rondom private lease

10 2 6 10 2 6

|o 24 fm me10 2 6

Hoij^

Het lastige is dat het eigenlijk niet goed te veigelijken is Wij hebben namelijk wel inzicht in alle aflopend kredieten in

Nederland via het kredietstelsel Wftverplichting maar niet in alle operationele autolease overeenkomsten De totale markt

zou wellicht wel ingeschat kunnen worden door het Keurmerk Private Lease of de VNA

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

f^ FM ME

Verzonden maandag 8 juni 2020 12 58

Aan

Onderwerp RE Informatie rondom private lease

@minfin nlVan 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @bkr nl

Dag I 10 2 6 I

Nogmaals dank voor de cijfers Ik probeer op een inzichtelijke manier de cijfers te verwerken zonder te vervallen in de details Ten

aanzien van het aantal lopende overeenkomsten op 31 12 2019 zou je dan kunnen stellen dat er ongeveer 5 is voor operationele
auto lease als je het afzet tegen de aflopende kredieten Lees ik het schema dan op de goede wijze

Hoor het graag

Groetjes

1005333 00065



i0 2 e g bkr nlVan

Verzonden vriidag 5 jimi 2020 12 17

Aan | io 2 e | FM ME

^

10 2 e @minFm nl

@jninfin nlCC 10 2 e 10 2 e ]l0 2 e| FM7ME 10 2 6

Onderwerp Informatie rondom private lease

@bkr nl10 2 e 10 2 e

Beste 0^

Zoals besproken entoegelichttijdens oiis overleg vanmorgen stuur ik je hierbij de cijfers uithet Centraal Krediet

Informatiesysteem CKl

Aantal lopende
overeenkomsten

Aantal nieuwe

overeenkomsten in 2019

op 31 december 2019

3 239 167

S 057 993

175 498

Aflopend krediet

Doorlopend krediet

Operationele autolease

1 474 864

276 337

65 644

Gemiddelde looptijd in

maanden van de lopende
overeenkomsten

Gemiddelde looptijd in

maanden van de nieuwe

overeenkomsten in 2019

op 31 december 2019

Aflopend krediet

Operationele autolease

40 33

47 48

De gegevens zijn gebaseerd op overeenkomsten van consumenten die door de aangesloten organisaties in bet CKl zijn
geregistreerd Voor een uitgebreidere toelichting op de registratieregels verwijzen wij naar het Algemeen Reglement CKl van

BKR

In de bijlage treffen jullie ter informatie ook de brief aan die wij aan de AFM en het Nibud hebben verstuurd over hetbedrag
dat in het CKl wordt geregistreerd bij operationele autolease overeenkomsten

Als jullie nog vragen hebben of we nog nadere toelichting kunnen geven horen we het graag

Hartelijke groet

10 2 e

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

10 2 0

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 0

M 10 2 0

1005333 00065



FM ME

Verzonden vrijdag 29 mei 2020 09 35

Aan

Van 10 2 e

l@bkr nl’ [
CC L FM ME 2 e l@minfm nl

Onderwerp Informatie rondom private lease

@bkr nl10 2 e 10 2 6

Beste |l0 2 e|

Satnen met mijn collega 10 2 ^ I0 2 e werk ikop dit moment aan de beantwoording van binnengekomen Kamervragen met

betrekking tot private lease Hierin zijn ook een aantal feitelijke vragen gesteld waarop wij informatie aan het uitvragen zijn Mijn

vraag aan jou is of BKR enige informatie heeft ten aanzien van de volgende punten

Hoe groot is de markt voor private lease in vergelijking met de totale markt voor consumptief krediet

Wat zijn de gemiddelde looptijden bij private leasecontracten in vergelijking met regulier consumptief krediet

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

1| 10 2 6

[ 1 10 2 e

10 2 e

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

E I 10 2 6 1 a minfin nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit berioht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit 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 d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1005333 00065



10 2 e |fo 2 il^@bkr nl1To

]@bkr nl]Cc 10 2 e 10 2 0 10 2 0

10 2 0 | |0 2 ^ FM ME

Fri 6 19 2020 8 15 10 AM

Normal

From

Sent

Importance
Subject RE Informatie rondom private lease

MAIL RECEIVED Fri 6 19 2020 8 15 10 AM

20200619 Conceptbeantwoording Kamervraqen Private Lease BKR docx

3 33 33 333 33

Beste |1O 2 0| en | lQ 2 e |

Eerder spraken wij al overde beantwoording van de binnengekomen Kamervragen private lease Wij hebben inmiddels een

conceptbeantwoording opgesteld

Wij hebben besloten de cijfers niet te verwerken maar te verwijzen naar de constateringen van de AFM In de bijiage de

conceptbeantwoording voor de Kamervragen waarbij input vanuit BKR is opgegvraagd of waarin verwezen wordt naar BKR Mochten

juiiie opmerkingen hebben dan hoor ik dit graag voor maandag einde dag Mocht dit niet lukken geef dan een seintje

Alvast bedankt

Groet

10 2 6 10 2 «Van

Verzonden vrijdag 5 juni 2020 12 17

Aan 0 2 ^ FM ME10 2 0

10 2 6 J FM MECC

10 2 0

Ondcrwcrp Informatie rondom private lease

0 2 ^

Dubbel

1005340 00066



10 2 e I [TM ¥] FM ME | 10 2 e I@minfin nl1To

From

Sent

Importance

Subject RE registratie betalingsregelingen ck ivm corona

MAIL RECEIVED Tue 6 23 2020 9 49 52 AM

10 2 e 10 2 e

Tue 6 23 2020 9 49 49 AM

Normal

Beste

Ik heb je bericht gezien en bel je vanmiddag om 15 30 uui’ om je te infonneren over de status

Met vriendebjke groet

10 2 e

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 S

M 10 2 e

Lees oiize proclaiiner eii meei mfoiinatie op bkr nl

10 2 e [ 1l0 2 e^Q^vl MEVan

Verzonden maandag 22 jimi 2020 21 18

10 2 e

10 2 6Aan

Qndcrwcrp RE regisbabe betalbigsregelmgen ck ivm corona

Beste 5023

Dank voor je bericht Vanzelfsprekend hebben we geen enkele inhoudelijke bemoeienis metde zaak maar ik stel het op prijs om op de hoogte te zijn en

datwe ons indien nodig kunnen voorbereiden

Ik zou kunnen bellen morgen na 15 15 uur of donderdag tussen 9 en 12 uur Zit daar een geschikt moment bij voorjou

Met vriendelijke groet

|l0 2 e|

@bkr iilVan

Verzonden maandag 22 jimi 2020 13 47

Aan

Onderwerp RE regisbabe betalingsregelingen ck ivm corona

10 2 6 10 2 6

] 10 2 e| FM ME j e | minfin nl10 2 e 10 2 e

Beste h0 2 e|

Graag zou ik je in een paar miuuten telefonisch bijpraten over’ het AP boetedossier

Wil je lateii weten ofje dit op prijs stelt en zo ja wamieer dit scliikt

Met vriendebjke groet

1006392 00069



10 2 e

10 2 e

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 e

M 10 2 e

Lees oiize pioclflimer en meei iiifomiatie op bkr iil

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch 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 ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmissian of messages

1006392 00069



10 2 6 | M ^ FM ME |1 10 2 6 I@minfin nl1
10 2 e [j0 2 |l0 2 e|@bkr nl1

10 2 9|| 10 2 6

Fri 7 3 2020 9 18 45 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE 20200619 Conceptbeantwoording Kamervragen Private Lease BKR

MAIL RECEIVED Fri 7 3 2020 9 18 48 AM

Bestef^

Dank voor de bevestiging en wellicht tot een volgende keer

Met vriendelijke groet

10 2]0 2 ^ 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

^ FM ME10 2 6Van

Verzonden vrijdag 3 juli 2020 08 36

Aan h0 ^ g

[jio 2 4

Ondcrwcrp RE 20200619 Conceptbeantwoording Kamervragen Private Lease BKR

10 2 6

Beste I 10 2 6 I

Dank voor alle verschafte informatie Hierbij wil ik laten weten dat de beantwoording van de Kamervragen is gepubliceerd op Rijksoveitieid Kamerbrief

Met vriendelijke groet

|0 2 H 10 2 6 ~|

i 10 2 61

10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien | Generate TTiesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

1005337°” 00070



10 2 6

E I 10 2 6 l@minfin nl

10 2 6 10 2 6 @bkr nlVan

Verzonden maandag 22 jimi 2020 17 34

Aan q0 2 | FM ME j |@minfin nl

io 2 ^ j 10 2 6 |@bkr nl

10 2 6

CC 10 2 6

Onderwerp 20200619 Conceptbeantwoording Kamervragen Private Lease BKR

Bestejo ^i

Aan je toegestuurd met enkele suggesties in de tekst track changes We zijn graag bereid tot toelichting

Succes met de verdere afwikkeling en wil je ons laten weten wanneer de Kamerbrief wordt verstuurd

Vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

Ditberichl kart tnformatie bevatten dienietvoor u is bestemd Indian u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusiatelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender le melden

en het bericbt te verwijderEn De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbanden 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 ddSethe

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1005337 00070



10 2 e I [TM ¥] FM ME | 10 2 e I@minfin nl1 110 2 6 | |l^ ^ FM ME | 10 2 e |@mintin nn

I 10 2 e I
Fri 8 14 2020 9 29 53 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject BKR wettelijke waarborgen stelsel kredietregistratie
MAIL RECEIVED Fri 8 14 2020 9 29 59 AM

555553

Beste hO 2 e en

Deze recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch over kredietLegistiatie wil ik juUie niet onthouden Op verschillende

plaatsen wordt veivvezen naai brieven en standpunten van de Minister Daarnaast wordt de wetsliistorie geschetst en worden
relevante tliema’s besproken zoals de wettelijke veiwerkingsgrondslag de bewaartennijn de moraliteitsfmictie van het stelsel

en de bekende belangenafweging

https uitspraken rechtspiaak nl inziendocument id ECLI NL GHSHE 2020 2536

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees oiize proclaimer en meer infonnatie op bkr nl

1005425 00071



]@bkr nl]To 10 2 e 10 2 6

10 2 6 | |0 2 ^ FM ME

Thur 8 27 2020 9 23 18 AM

Normal

From

Sent

Importance

Subject Uitnodiging Rondetafelgesprek Ministerie van Financien Private lease

MAIL RECEIVED Thur 8 27 2020 9 23 19 AM

5 5

Beste h 0 2 61

Zoals u hoogstwaarschijnlijk bekend is heeft de Autoriteit Financiele Markt in haar wetgevingswens aan het Ministerie van

Financien aandacht gevraagd voor private lease Als reactie hierop is besloten een onderzoek te starten om meer inzicht te

krijgen in onder andere de groei van private lease de oorzaken van deze groei en de risico’s voor consumenten Voorafgaand
aan het onderzoek spreken wij hierover ook graag met betrokken partijen FEierbij nodig ik u graag nit voor het

rondetafelgesprek
“

Private lease”

Het rondetafelgesprek zal plaatsvinden op donderdag 17 September 2020 van 14 00 tot 15 30 uur Gezien de huidige situatie rondom

COVID 19 is gekozen voor een digitale bijeenkomst

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u door middel van uw deelname aan deze rondetafel een bijdrage kunt leveren voor het

onderzoek Vriendelijk verzoek ik u uw deelname of de deelname van een andere vertegenwoordiger van uw organisatie uiterliik 3

September te bevestigen door middel van een bericht aan lQ 2 e l^minfin nl

Na het sluiten van de aanmeldperiode zullen wij alle deelnemers nader informeren over de gang van zaken tijdens het

rondetafelgesprek Indien u nogvragen hebt naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen via de contactgegevens

Met vriendelijke groet

0 2 ^ 10 2 6

j 10 2 610 2 6

10 2 8

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien | Generaie Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

E I 10 2 6 | q minfin nl

1005343 00072



10 2 e|| 10 2 e ]@bkr nl]To 10 2 6

10 2 e [j0 2|l0 2 e|@bkr nl1
10 2 6 | |0 2 ^ FM ME

Tue 9 1 2020 11 55 29 AM

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Rondetafel private lease

MAIL RECEIVED Tue 9 1 2020 11 55 29 AM

Normal

Beste [iO^ \ 10 2 e |

Dank voor jullie bericht Nadere informatie over het rondetafelgesprek voIgt begin volgende week

Met vriendelijke groet

1 10 2 6

10 2 6Van

Vcrzondcn maandag 31 augustus 2020 14 23

Aan

Ondcmxrp Rondetafel private lease

FM ME10 2 6

10 2 6 I0 2 6_

Bestejo ^i

Hartelijk dank voor de uitnodigii ig over private lease op 17 September a s

Ik neem graag samen met deel aan de rondetafel

Tot dan

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclamier en meer informatie op bkr nl

1005342 00073



I@bkr nl] | 10 2 e | pio^ [l^ FM ME [1 10 2 e |@minfin nn 110 2 e |To 10 2 e 10 2 e

FM ME [[
From

Sent

Importance
Subject RE BKR Brief Minister van Financien stelsel van kredietregistratie
MAIL RECEIVED Wed 9 9 2020 9 42 24 PM

io 2 e l@minfin nl]

I 10 2 e Tf^d I FM ME

Wed 9 9 2020 9 42 23 PM

Normal

Beste [iO^

Hartelijk dank voor de brief en de informatie die jullie ons toesturen We gaan het bestuderen mhoo ons verdere werk aan het stelsel

Vriendelijke groet

I 10 2 e t

Van h02 s

Vcrzondcn woensdag 9 September 2020 13 06

\ FM ME

^ 10 2 e yi0 2 e^Q^^FM ME

Ondcmxrp BKR—Brief Minister van Fiiiancieii—stelsel van kredietregistratie

10 2 e

10 2 0 10 2 0 10 2 0 FM MEAan

Beste iP Z e io 2 e enpQ 2 ^

Graag iiifomieer ik jullie met dit bericht alvast over de brief met bijlage die BKR per reguliere post toestumt aan de Minister

van Financien ten behoeve van het welgevingsproces inzake het stelsel van krediehegistiatie

De brief en de bijgevoegde kemiisgids geven een brede toelichting op het bestaande stelsel en benoemt zaken die de

effectiviteit in geval van implementatie zullen versterken

Wij vertrouwen erop dat deze infoniiatie voor het Ministerie waardevol is bij de verdere voorbereiding en realisatie van de

exha waarborgen voor het stelsel en zijn uiteraard bereid tot nadere afstemming en toelichting

Met vriendelijke groet

10 2 0 10 2 0

10 2 0

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 0

M 10 2 0

Lees onze proclaimer en meei infomiatie op bkr nl

1005435 00076



10 2 e I [TM ¥] FM ME | 10 2 e I@minfin nl1To

From

Sent

Importance

Subject BKR update
MAIL RECEIVED Thur 9 24 2020 3 43 18 PM

10 2 e 10 2 e

Thur 9 24 2020 3 43 11 PM

Normal

Hoi|i0 2 e|

Maandag geef ik onze Raad van Commissarissen en het Bestuui’ een update van de wettelijke inkadermg

Kmmen we voordieii even telefoniscli contact liebben zodat ik ter vergadering de actuele stand beb

Verder boren we van de financiele stakeboldeis die betokken zijn de questiounane van bet Mmistene dat er een Rondetafel in

de planning zit

Misscbien feit of fabel inaai ik zou bet giaag even toetsen

Tenslotte ben ik nog benieuwd hoe onze brief met de kennisgids is geland

Ik hoop dat je tijd hebt voor een koite update

Met vriendebjke groet

10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclamier en meei~ infomiatie op bkr nl

1006386 00077



10 2 e I piM ] [TM ¥] FM ME ^ 10 2 e I@minfin nl1
10 2 e[[io 2 €| |o 2 ^ FM ME ^ io 2 e l@minfin nl1 Tio 2 6|| 10 2 ^

10 2 6 ^0 2

Tue 10 27 2020 1 59 25 PM

Normal

To

]@bkr nl]Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Kamerbrief weerbaarheid huishoudens

MAIL RECEIVED Tue 10 27 2020 2 00 06 PM

Hoi 10 2 e
^

Dank voor het bericht En bij vragen weet je ons te vinden

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 e

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

10 2 6
^

10 2 6 ]10 2 61 FM MEVan

Verzonden dinsdag 27 oktober 2020 13 55

10 2 6 ^ 10 2 6 10 2 6Aan

y EVEME

Qndcrwcrp Kamerbrief weerbaarheid huishoudens

Beste |10 2 e| en | 1Q 2 e |

Ti brief die net is uitgegaan met maatregelen ten behoeve van de financiele weerbaartieid van huishoudens

https www riiksoverheid nl ministeries ministerie van financien documenten kamerstukken 2020 10 27 kamerbrief maatreaelen financiele weerbaarheid

consumenten

Daarin 00k een update over wetsvoorstel kredietregistratie

Vriendelijke groet

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

Afdeling Marktgedi ag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

1005442^^”
Finanden I Generale Xhesaurie

00078



Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6
E 10 2 6 |@mmfin uL

1@minFm nl10 2 6 E 10 2 6

Ditberichtkan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het elektranisch verzenden van benchten

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 d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1005442 00078



10 2 e |fo 2 iT^@bkr nl1
10 2 e | pl^e|^10 £e| FM ME

Wed 10 28 2020 11 34 40 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Kamerbrief weerbaarheid huishoudens

MAIL RECEIVED Wed 10 28 2020 11 34 41 AM

Hoi I 10 2 e I

Ti We kregen gister namiddag te horen dat het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer vandaag niet doorgaat

Het overleg wordt verplaatst maar we hebben nog geen nieuwe datum

Met vriendelijke groet

1Q 2 e [lO M 1 10 2 e [@bkr nl

Verzonden dinsdag 27 oktober 2020 13 59

Aan

CC [ i0 2 e 1 110 2 6 ^0 2 ^ FM ME

Onderwerp RE Kamerbrief weerbaarheid huishoudens

Van

l@minfm nl

@minfin nl |i0 2 e

10 2 6 [ 10 2 e| FM ME i 10 2 e10 2 6

@bkr nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hoi|lO 2 eL

Dank voor het bericht En bij vragen weet je ons te vinden

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

1006280 00079



10 2 e ]l0 2 e[ FM ME l0 2 e |@minfin nl

Verzonden dinsdag 27 oktober 2020 13 55

Aan

CC I L ^0 24 FM ME

Onderwerp Kamerbrief weerbaarheid huishoudens

Van 10 2 e

@bkr nl lO S e ^0 2 ^^ i0 2 e [@bkr iil

l@mirfiTi Ti1

10 2 6 10 2 6

Beste |l0 2 e| en | 10 2 e |

Ti brief die net is uitgegaan met maatregelen ten behoeve van de financiele weerbaarheid van huishoudens

https WWW riiksoverheid nl ministeries ministerie van financien documenten kamerstukken 2020 10 27 kamerbrief maatreQelen

financiele weerbaarheid consumenten

Daarin 00k een update over wetsvoorstel kredietregistratie

Vriendelijke greet

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Dlrectie Financiele Markten

Ministerie van Einancien Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 202011 2500 EE | Den Haag

E 10 2 6 [@inmfiD nl10 2 6

E [ 1@minfin nl10 2 610 2 6

1006280 00079



Dif bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbanden aan het eiektronisch 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 deiete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resutting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

1006280 00079



10 2 6 |6 FM ME [l 10 2 e I@minfin nl1
10 2 e| 1 10 2 e in 10 2 e |@bkrnl1 I 10 2 6 10 2 e|@bkr nl1 I 10 2 e I |l0 2 e| ^10 2 e|

FM ME [| 10 2 6 I@minfinJill
From |io 2 6|| io 2 e |
Sent

Importance

Subject Re betalingsachterstanden consumptief krediet

MAIL RECEIVED Fri 10 30 2020 9 11 27 AM

To

Cc

Fri 10 30 2020 9 11 24 AM

Normal

Hoi|i0 2 6|^
maar zie je bericht en zal dit doorsturen aan Finance Komt goedbuiten verzoek

10 2 6

Outlook voor iOS downloaden

10 2 6 fm me10 2 6 6Van

Verzonden Thursday October 29 2020 5 11 44 PM

Aan 102e

GGi\ 10 2 6

10 2 6

10 2 r~[|0 2 ^L [~10 2 6 1^102^10 2 e| FM ME

Onderwerpi RE betalingsachterstanden consumptief krediet

Dag|10 2 ^

10 2 6

Bedanktvoorje email Ikhebje vandaag en gisteren geprobeerd te bellen maar kreeg je helaas niet te pakken De kostenbijdrage van 7 500 euro is

akkoord

Voor het indienen van een factuur gebruikthetministerie van Financien een online systeem e factureren Graag vraag ikje om de factuur in te dienen via

dit portaai De volgende link geeft uitieg over hoe kan worden gefactureerd https reaelhulpenvoorbedriiven nl e lactureren Tevens vind je in de bijiage
watadditionele informatie Goed om te weten het referentienummer wat op de factuur moet komen te staan is FM W4377 49019

Ik lees in de factuur een betalingstermijn van 14 dagen Weetdatde doorlooptijd voor het betalen van een factuur door het Financieel Dienstencentrum

ca 30 dagen is kan lets korter of iets langerzijn Ikzou je daarom graag willen vragen om de betalingstermijn te verlengen

Mochtje nog vragen hebben over het indienen van de factuur laathetme dan graag weten

Groet foX^

10 2 6Van

Verzonden maandag 26 oktober 2020 16 33

10 2 6 ^i0 2 s| FM ME

10 2 6 ^10 2 61 FM ME

Aan

€€f 10 2 6

^ 10 2 6 10 2 4^ 10 2 6
71 n 1

Ondcrwcrp RE betalingsachterstanden consumptief Icrediet

10 2 6

Bests |iO 2 sL

Hierbij de factuur ten behoeve van het informatieverzoek van het Ministerie van 6 oktober jl

De kostenbijdrage heeft betrekking op 75 manurenbij de afdeling Business Intelligence BI die nodig is voor de uitvoering
review controls en bespreking van de gevraagde informatie

Ik vertrouw erop je hiermee van dienst te zijn

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

1005184 00080



Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 e

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

|lP 2 e[ FM ME | e |@jiiinfin Tll

Verzonden maandag 19 oktober 2020 20 39

Aan

CC L I FM ME i |@jninfln nl |^P ^ ^ j P ^ ^ |@bkr nl

Onderwerp RE betalingsachterstanden consumptief krediet

Van

@bkr nl10 2 6 10 2 6

Dag|10 2 e|

Dank voor je mail Zou je voor ons op hoofdlijnen een specificatie van de kosten willen sturen Dat heb ik nodig om hier intern eea in gang te zetten

aanvragen goedkeuring bij directeur goedkeuring van budgethouder aanvragen kostenallocatie nummer etc Ik hoop je vervolgens snel akkoord te

kunnen geven per mail

Groet

Van

Verzonden vrijdag 16 oktober 2020 10 37

Aan

CC [ iP 2 g

Onderwerp RE betalingsachterstanden consumptief krediet

10 2 6 10 2 6 @bkr nl

Nl0 2 e| FM ME

10 2 6 I ] 10 2 61 FM ME j 10 2 6 l@minfin nl

@minFin nl10 2 6 10 2 66

10 2 6 io 2 « 10 2 6 @bkr nl

Beste |i0 2 e[

In aansluiting op ons telefoongesprek bevestig ik je hierbij graag het bestuurlijk akkoord van BKR op de verwerking van het

ontvangen informatieverzoek onder de voorwaarde van een eenmalige kostenbijdrage van 7 500 euro ex btw

BKR heeft het beleid voor kostenbijdragen bij exteme inforaiatieverzoeken als besproken midden vorig jaar geintroduceerd
mede ingegeven door de toegenomen informatiebehoeften in combinatie met de aanzienlijke uitvoeringsimpact

Wil je kort laten bevestigen dat de genoemde kostenbijdrage akkoord is

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

V rr 1^2 6
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Lees onze proclaimer en nieer infonnatie op bkr nl

10 2 e rP 2 e| FM ME 10 2 e @minFin nlVan

Verzonden dinsdas 13 oktober 2020 21 24

@bkr nl l@bkr nlAan p0 2 e|
CC 10 2 6

10 2 e 10 2 e

d iP 2 e| FM ME ] ^0 2 6 |@minFin nl

Onderwerp RE betalingsachterstanden consumptief krediet

DagfiO^ r 10 2 e I

Dank nogmaals voor het goede gesprek van vanochtend Volgens mij hebben we het informatieverzoek nu scherp Zie graag hieronder het aangepaste
formele verzoek Nog even de afspraken en vervoigstappen op een rijtje

V Ik boor graag of onderstaand verzoek ook conform jullie afdronk van het gesprek was Zo ja dan deel ik het verzoek ter informatie met AFM en VFN

VUiterlijk vrijdag 6 november delen jullie met het ministerie de concept rapportage Methetoog op de deadline voor het opieveren van het concept
rapport door de onderzoekers van SEO op donderdag 5 november zou het eventueel eerder delen van de cijfers erg fijn zijn

V Het ministerie zal ook AFM en VFN vragen te reageren opde concept rapportage van BKR Het is immers in het belang van iedereen om goede en

gedragen cijfers te presenteren

Hoor graag Alvast bedankt

Groet

[M5

■

1 Algemene cijfers betalingsachterstanden consumptief krediet

1 1 Het aantal geregistreerde kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten aflopend krediet AK doorlopend krediet RK en verzendhuiskrediet

VK op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en 31 juli 2020

1 2 Het aantal kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten AK RK en VK waarop op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en 31 juli 2020 een

betalingsachterstand geregistreerd is

1 3 Het aantal betalingsachterstanden uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal overeenkomsten op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en 31

juli 2020

2 Cijfers betalingsachterstanden verzendhuiskrediet gedifferentieerd naar kredietbedrag

2 1 Het aantal geregistreerde kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten VK met een kredietlimiet van s 1 000 euroen 1 000 euro op

peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en 31 juli 2020

2 2 Het aantal kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten VK met een kredietlimiet van 1 000 euro en 1 000 euro waarop op peildata 31

mei 2017 31 januari 2019 en 31 juli 2020 een betalingsachterstand geregistreerd is

2 3 Het aantal betalingsachterstanden uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal overeenkomsten op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en 31

juli 2020

3 Ontwikkeling betalingsachterstanden verzendhuiskrediet

3 1 Een overzichtop maandbasis vanaf december2016 tot en met 31 juli 2020 van het totaal aantal geregistreerde kredietovereenkomsten metde

overeenkomstsoort VK

3 2 Een overzichtop maandbasis vanaf december 2016 tot en met 31 juli 2020 van het aantal nieuw geregistreerde kredietovereenkomsten metde

overeenkomstsoort VK

3 3 Een overzichtop maandbasis vanaf december 2016 tot en met 31 juli 2020 van het totaal aantal kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoort

VK waarop een betalingsachterstand geregistreerd is

3 4 Een overzichtop maandbasis vanaf december 2016 tot en met 31 juli 2020 van het aantal nieuw geregistreerde betalingsachterstanden bij de
stsoort VK
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3 5 Een overzicht op maandbasis vanaf december 2016 tot en met 31 juli 2020 van het aantal beeindigde betalingsachterstanden bij de

overeenkomstsoort VK waar mogelijk gespecificeerd naar reden van beeindiging

3 6 Een overzicht van de ontwikkeling van kredietverlening en het ontstaan van betalingsachterstanden bij kredietovereenkomsten met de

overeenkomstsoort VK vanaf hetjaar 2015 tot en met het jaar 2019 met de intervallen 6 12 18 24 36 48 en 60 maanden conform de op 19 maartjl
met het ministerie gedeelde tabel

Tav vraag 3 6 vragen we BKR naderte kijken naarde effecten van de wijziging in de kredietregistratie op 1 december2016 we willen niet dat deze

wijziging de data vertroebeld Dit kan bijvoorbeeld met een extra tabel waarin alleen kredleten 500 euro zijn opgenomen zodat het effect van de

wijziging nIet zichtbaar Is in de cijfers of met een nadere tekstuele uitleg

^ ] 10 2 e I FM ME

Verzonden dinsdag 6 oktober 2020 16 31

Aan

| minfin nlVan 10 2 6 10 2 6

5 bkr nl

CC 10 2 g | a bkr nl ^ |@bkr nl 10 2 6 [J iol7] ]io 2 e[ FM ME ^ | Sminfm Til

FM ME

Onderwerp betalingsachterstanden consiimptief krediet

Sbkr nl’10 2 6 10 2 6

10 2 6 6 |10 2 6|
5 minfm nl10 2 6

Dag|l0 2 6|

Op maandag 14 September heb je met[
mail zou ik dit verzoek graag formeel bij BKR indienen We kijken met veel tevredenheid temg op de laatste rapportage van BKR over

betalingsachterstanden bij consumptief krediet en zouden voor deze uitvraag qua cijfers en format zoveel mogelijk aansluiten bij die rapportage Hierdoor

kunnen de nieuwe cijfers goed vergeleken worden met de oude cijfers Voor deze uitvraag heeft het ministerie de AFM en VFN geconsulteerd

1 ] 10 2 6 I gesproken over een verzoek van het ministerie van Financien voor informatie uit het OKI Met deze

Met deze uitvraag krijgen we graag inzicht op twee gebieden 1 algemene cijfers random betalingsachterstanden op consumptief krediet en 2

betalingsachterstanden bij verzendhuiskrediet Bij de vorige uitvraag hebben we ook expliciet gevraagd naar betalingsachterstanden bij doortopende
kredieten binnen de branche financieringsmaatschappijen Voor deze specifieke groep vragen we niet opnieuw om verdiepende cijfers De concrete

uitvraag is onderaan deze email uitgewerkt Net als bij de vorige rapportage is de wens om de rapportage naar de TK te sturen en de cijfers dus

openbaar te maken

Het ministerie heeft onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van een verlaging van de maximale

kredietvergoeding op de vraag naar en het aanbod van krediet De eindrapportage zal uitertiik 30 november worden opgeleverd We streven er naar om

voor 1 maart2021 de datum waarap de tijdelijke verlaging naar 10 procentatloopt de TK te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van SEO

de nieuwste BRK cijfers over betalingsachterstanden en eventuele vervoigstappen maatregelen Graag zou ikje willen vragen of hetakkoord is om de

nieuwe cijfers met de onderzoekers van SEO te delen zodat zij deze kunnen meenemen in hun onderzoek In dat kaderzou het voor ons fijn zijn om de

cijfers op relatief korte termijn te ontvangen

Tot slot van 0 2 4begreep ik dat voorjou de vervoigstap is om deze uitvraag voor te leggen in de bestuursvergadering van BKR Is het een idee om

hiervoor nog even telefonisch met|0 2 4of|lQ 2 6|te schakelen over de peildatum en om te checken of de uitvraag helder en compleet is

Alvast bedankt voorje reactie

Groet

I 10 2 6 I

1 Algemene cijfers betalingsachterstanden consumptief krediet

1 1 Het aantal geregistreerde kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten aflopend krediet AK doorlopend krediet RK en verzendhuiskrediet

VK op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en Peildatum PM

1 2 Het aantal kredietovereenkomsten metde overeenkomstsoorten AK RKen VK vraarop op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en Peildatum PM

een betalingsachterstand geregistreerd Is

1 3 Het aantal betalingsachterstanden uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal overeenkomsten op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en

Peildatum PM

De peildatum van de uitvraag zou het ministerie nog graag nader met BKR afstemmen Idealiter ligt deze peildatum zo dicht mogelijk bij het heden maar

we willen niet dat doordat data door aanbieders vertraagd wordt aangeleverd de cijfers onvolledig zijn Voorts merken we hier ook graag op dat we het

belangrijk vinden dat tav de verzendhuiskredieten in het bijzonder op peildatum PM dezelfde ‘groep’ wordt vergeleken als op de vorige peildata

2 Cijfers betalingsachterstanden vezendhuiskrediet gedifferentieerd naar kredietbedrag
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2 1 Het aantal geregistreerde kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten VK met een kredietlimiet van 1 000 euro en 1 000 euro op

peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en Peildatum PM

2 2 Het aantal kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten VK met een kredietlimiet van 1 000 euro en 1 000 euro waarop op peildata 31

mei 2017 31 januari 2019 en Peildatum PM een betalingsachterstand geregistreerd is

2 3 Het aantal betalingsachterstanden uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal oveneenkomsten op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en

Peildatum PM

3 Ontwikkeling betalingsachterstanden verzendhuiskrediet

3 1 Een overzicht op maandbasis vanaf december 2016 tot en met Peildatum PM van het totaal aantal geregistreerde kredietovereenkomsten met de

overeenkomstsoort VK

3 2 Een overzicht op maandbasis vanaf december 2016 tot en met Peildatum PM van het aantal nieuw geregistreerde kredietovereenkomsten met de

overeenkomstsoort VK

3 3 Een overzicht op maandbasis vanaf december 2016 tot en met Peildatum PM van het totaal aantal kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoort

VK waarop een betalingsachterstand geregistreerd is

3 4 Een overzicht op maandbasis vanaf december 2016 tot en met Peildatum PM van het aantal nieuw geregistreerde betalingsachterstanden bij de
overeenkomstsoort VK

3 5 Een overzicht op maandbasis vanaf december 2016 tot en met januari 2019 van het aantal beeindigde betalingsachterstanden bij de
overeenkomstsoort VK waar mogelijk gespecificeerd naar reden van beeindiging

3 6 Een overzicht van de ontwikkeling van kredietverlening en hetontstaan van betalingsachterstanden bij kredietovereenkomsten metde

overeenkomstsoort VK in de tijd vanaf het jaar PM tot en met hetjaar PM met een interval M van PM maanden conform de op 19 maartjl met het

ministerie gedeelde tabel

We spreken graag nader verder met BKR over de invulling van vraag 3 6 met name omdat we goed rekening willen houden met de effecten van de

wijziging in de kredietregistratie op 1 december 2016

□it benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusia elijk aan u is taegezonden word u verzocritdat aan de afeenderte 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 d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmissian cf messages
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FM ME [1 10 2 e |@minfin nn
i0 2e I@bkr nl1

To

Cc 10 2 e

10 2 6 ^0 2 ^
Thur 11 5 2020 4 06 41 PM

Normal

From

Sent

Importance
Subject Rapport betalingsachterstanden consumptief krediet

MAIL RECEIVED Thur 11 5 2020 4 06 46 PM

20201105 Concept Rapportage betalingsachterstanden consumptiefkrediet pdf

553

Beste

Bijgevoegd trefje het concept rapport aan over betalingsachterstanden bij consumptief krediet en specifiek verzendhuiskrediet

naar aanleiding van het informatieverzoek van het ministerie aan BKR Mochten jullie de ABM of de VFN opmerkingen of

vragen hebben dan horen we dat uiteraard graag

Ons voorstel voor het vervolg is om deze concept rapportage en de reactie daarop met elkaar te bespreken voordat we het

definitieve rapport opstellen en delen We horen gmag of dat aansluit bij Jullie opzet en planning

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 0

10 2 0

Postbus 6080

4000 HB Tiel

10 2 0

10 2 0

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

1005181 00081



10 2 6 |6 U^M^HFM ME [1 10 2 e I@minfin nl1
10 2 6 I |io 2 e|^io 2 e| FM ME ^ io z^@minlin nl1 |l0 2e||
10 2 6 ^0 2 ^

Mon 11 23 2020 1 20 11 PM

Normal

To

]@bkr nl]Cc 10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE Informatieverzoek MinFin aan BKR

MAIL RECEIVED Mon 11 23 2020 1 20 42 PM

20201 105 Concept Rapportage betalingsachterstanden consumptief krediet reactie FIN reply BKR pdf

label VK 31 lull 2020 per startiaar xisx

Beste

Bijgevoegd trefje in het concept rapport de antwoorden aan op jullie vragen en opmerkingen In onderstaande email trefje
bovendien in rood de antwoorden aan op de 2 extra vragen

Het lijkt ons zinvol om dit inhoudelijk met elkaar te bespreken en dan ook afspraken te maken voor het vervolg en het

afronden van het rapport

NB in de bijgevoegde excel zitten ook enkele minimale a ivykingen door mutaties achteraf

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

d 10 Set EM ME

Verzonden dinsdag 17 november 2020 14 51

Aan |io 2 ®

10 2 6Van

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 ^10 2 6 I FM ME

Ondciwxrp RE Informatieverzoek MinFin aan BKR

10 2 6

Hoi|ia^ riQ 2 6 I

Ik was vergeten 1 vraag te stellen die gisteravond ineens weer in mi] opkwam Ook liep ik nog tegen 1 discrepantie aan in het rapport Zouden jullie deze
twee vragen opmerkingen mee willen nemen in een reactie

Hoor graag Alvast dank voor jullie reactie

Groet I10 2 4

■

• Nieuwe achterstanden VK de maandelijkse cijfers van nieuwe achterstanden lieten t m 2019 een duidelijke trend naarbeneden zien 2017

gemiddeld 1 100 nieuwe kredieten p m 2018 gemiddeld 825 2019 gemiddeld 710 In 2019 zien we echter weer een behoorlijke stijging
gemiddeld 910 nieuwe achterstanden per maand Met name januari 2019 is een flinke uitschieter naar boven over de hele periode zijn nog nooit

zoveel nieuwe achterstanden gemeld Hebben jullie een verklaring voor deze trend Nee maar de verzendhuis kredietaanbieders mogelijk wel
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• Discrepantie ciifer mei 2017 over achterstanden VK in de label op p 5 staat dat er 207 379 achterstanden VK waren in mei 2017 In de label op

p 7 slaal echler 195 483 achterstanden Hoe is deze discrepantie te verklaren en welk cijfer is leidend De cijfers op pagina 5 per mei 2017 zijn
overgenomen uithetAFM rapport De cijfers op pagina 7 zijn onze eigen cijfers Hetkan zijn datde AFM net lets andere definities heeft

gehanteerd Wat BKR betrefl zijn onze eigen cijfers leidend

diO 2e| FM ME

Verzonden maandag 16 november 2020 18 07

Aan

CC

Onderwerp RE Informatieverzoek MiiiFin aan BKR

Van 10 2 e

@bkr nl | i0 2 e io 2 e l@bkr nl

^

10 2 e 110 2 61 FTVEME @niinfin nl

I0 2 e 10 2 e

10 2 0

Dag|10 2 e| r 10 2 e |

Nogmaals veel dank voor de concept versie van de nieuwe rapportage over betalingsachterstanden We hebben onze vragen en opmerkingen
opgenomen in bijgaand document Enkele vragen opmerkingen komen van de VFN De AFM hadgeen vragen opmerkingen

Met name over de laatste label f op pagina 10 hebben we wat vragen We zouden het lijn vinden om in de loop van deze week nog even metjullie te

bellen bijvoorbeeld op woensdagmiddag of vrijdag a s Zou dat kunnen

Groet |l0 2 4

10 2 6 10 2 6 fSbkr nlVan

Verzonden maandag 16 november 2020 09 31

Aan

CC [ 10 2 6

FM ME i
10 2 6 10 2 6 FM ME j 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE Informatieverzoek MinFin aan BKR

10 2 6 10 2 6 @minFin nl 10 2 6 |^o 2 6 j 10 2 6 |@bkr nl

Beste 110 2 6[

Helemaal goed we zijn benieuwd

Met vriendelijke groet

10 2jo 2 i 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr nl

10 2 6 6 di0 2 6| FMdV[E 10 2 6 @minFin nlVan

Verzonden vrijdag 13 november 2020 17 45

|fSbkr nl I 10 2 6 |^Q 2 ^ j 10 2 e |@bkr nl

10 2 e d 10 2 61 FM ME j 10 2 6 ]@minFin nl

Onderwerp RE Informatieverzoek MinFin aan BKR

Aan |l0 2 e|
CC 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Dag I 10 2 6

Ik heb wat opmerkingen en vragen vetzameld die ik graag vandaag nog metjullie had gedeeld maar datiuktme helaas net niet meer Hoopjullie
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maandag een reactie te sturen

Fijn weekend

EM5

^1P 2 e^ EV[ MEVan 10 2 0 0

Verzonden maandag 9 november 2020 19 04

Aan iP 2 6 10 2 0 @vfn nl

^

10 2 0 110 2 01 FM ME |@minfin nl

@aftn nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 6 10 2 0 @bkr nlCC

10 2 ^ j 10 2 0 |@bkr nl

Onderwerp RE Informatieverzoek MiiiFin aan BKR

Dag^^ pio^

Bind vorige week hebben wlj van BKR de concept rapportage ‘Betalingsachterstanden consumptief krediet’ ontvangen Zelf gaan wij uileraard goed naar

het document kijken maargraag zou Ik ookjullie wlllen vragen ofjullie nog opmerkingen hebben bij dit concept rapport Zouden jullie dituiterlijk
donderdaq 13 00u aan mij wlllen laten weten Ik wil graag eind deze week een reactie naar BKR sturen

Alvast bedankt voor jullie reactie

Groet foX^

FM ME

Verzonden vriidag 30 oktober 2020 13 03

Aan hP ^ ^

CC I 10 2 0 0 2 01 FM ME 10 2 0 |@minfin nl i0 2 e

i^ j 10 2 6 |@bkr nl

Onderwerp Infonnatieverzoek MinFin aan BKR

10 2 0 0Van

10 2 0 10 2 6 @vfn nl 10 2 6 10 2 0 @afm nl

@bkr nl |10 2 6 10 2 0

Dag Jog

Graaf infomieer ik jullie over het definitieve informatieverzoek dat het ministerie bij BKR heefl ingediend inzake betalingsachterstanden BKR zal uiterlijk
vrijdag 6 november een conceptversie van het rapport opieveren Graag vraag ik jullie tzt net als bij de vorige informatie uitvraag een bilk te werpen

op de cijfers en toelichting

Groet en alvast een fijn weekend

EM5

1 Algemene cijfers betalingsachterstanden consumptief krediet

1 Het aantal geregistreerde kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten aflopend krediet AK doorlopend krediet RK en

verzendhuiskrediet VK op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en 31 juli 2020

2 Het aantal kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten AK RK en VK waarop op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en 31 juli
2020 een betalingsachterstand geregistreerd is

3 Het aantal betalingsachterstanden uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal overeenkomsten op peildata 31 mei 2017 31 januari
2019 en 31 juli 2020

2 Cijfers betalingsachterstanden verzendhuiskrediet gedifferentieerd naar kredietbedrag

1 Het aantal geregistreerde kredietovereenkomsten metde overeenkomstsoorten VK met een kredietlimiet van 1 000 euro en 1 000 euro

op peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en 31 juli 2020

2 Het aantal kredietovereenkomsten met de overeenkomstsoorten VK met een kredietlimiet van 1 000 euro en 1 000 euro waarop op

peildata 31 mei 2017 31 januari 2019 en 31 juli 2020 een betalingsachterstand geregistreerd is

3 Het aantal betalingsachterstanden uitgedrukt In een percentage van het totaal aantal overeenkomsten op peildata 31 mei 2017 31 januari
2019 en 31 juli 2020

3 Ontwikkeling betalingsachterstanden verzendhuiskrediet

1 Een overzicht op maandbasis vanaf december 2016 toten met 31 juli 2020 van het totaal aantal geregistreerde kredietovereenkomsten met

de overeenkomstsoort VK
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2 Een overzicht op maandbasis vanaf december2016 tot en met 31 juli 2020 van bet aantal nieuw geregistreerde kredietovereenkomsten met

de overeenkomstsoort VK

3 Een overzicht op maandbasis vanaf december2016 tot en met 31 juli 2020 van hettotaai aantal kredietovereenkomsten metde

overeenkomstsoort VK waarop een betalingsachterstand geregistreerd is

4 Een overzicht op maandbasis vanaf december 2016 lot en met 31 juli 2020 van het aantai nieuw geregistreerde betaiingsachterstanden bij
de overeenkomstsoort VK

5 Een overzicht op maandbasis vanaf december 2016 lot en met 31 juli 2020 van het aantai beeindigde betaiingsachterstanden bij de

overeenkomstsoort VK waarmogelijk gespecificeerd naar reden van beeindiging

6 Een overzicht van de ontwikkeiing van kredietverlening en hetontstaan van betaiingsachterstanden bij kredietovereenkomsten met de

overeenkomstsoort VK vanaf het jaar 2015 tot en met hetjaar 2019 metde inlervaiien 6 12 18 24 36 48 en 60 maanden conform de op

19 maartjl met het ministerie gedeelde label

Tav vraag 3 6 vragen we BKR nader te kijken naar de effeclen van de wijziging in de kredietregistratie op 1 december 2016 we willen niel dal deze

wijziging de data vertroebeld Dit kan bijvoorbeeld met een extra label waarin alleen kredieten 500 euro zijn opgenomen zodat het effect van de

wijziging niet zichtbaar is in de cijfers of met een nadere tekstuele uitleg

1C| 10 2 a

10 2 6

Ministerie van Financien

Direclie Finandele Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

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

10 2 6

e| 10 2 6 IfSjm inFm nl

Ditbenchtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berirfit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden 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 ddete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic transmissian cf messages

1005195 00083



10 2 e I piM ] [TM ¥] FM ME ^ 10 2 e I@minfin nl1
10 2 e[[l0 2 €| |0 2 ^ FM ME ^ 10 2 e |@minfin nil f e H^10 2 e|@bkr nl1
10 2 e

Mon 11 30 2020 10 42 32 AM

Normal

To

Cc

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE BKR verzoek afstemmingsoverleg
MAIL RECEIVED Mon 11 30 2020 10 42 36 AM

Beste h0 2 e|

Heleinaal goed tot dan

Met vriendelijke greet

10 2 e

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 e

M 10 2 e

Lees onze proclaimer en meei~ iiifomiatie op bkr nl

10 2 6 li^ FM MEVan

Verzonden maandag 30 november 2020 09 50

Aan 110 2 6

10 2 e y 10 2 6 ^0 2 ^ FM mE

Qnderwerp RE BKR—verzoek afstemmingsoverleg

10 2 6

Beste |10 2 e|

Voor ons komt donderdag 10 decemberhet beste uit Zal ik een webex plannen voor 9 45 10 45 uur

Met vriendelijke greet

Van 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @bkr nl

Verzonden vrijdag 27 november 2020 12 26

Aan

CC 10 2 6 ^0 2 ^ j 10 2 6 |@bkr nl

@minfin nl

J 10 2 6 ] io 2 e| fm mE ] 10 2 6 |@minFiii n[

]io 2 ^ j 10 2 6 FM ME

10 2 6

@minfin nl i0 2 e 110 2 610 2 6 10 2 6

|Q 2 ^ FM ME

Onderwerp RE BKR verzoek afstemmingsoverleg

10 2 6

Beste |io 2 g|

Fiji dat we overleg kmmen hebben Op de voorgestelde niiddag hebben we juist onze vergadering met de Strategische
beleidsadviescommissie Daarom heb ik de volgende altematieven verzameld

• 7 december 111 de oclitend

100543
^™^^^ iiiiddag

00086



• 10 december tussen 9 00 en 11 00 uur

• 11 december m de ochteiid

Wilje bekijken welke optie schikt

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 e

M 10 2 e

Lees onze proclaiiiier eii meer iiifonuatie op bki nl

] i0 2 e| FM ME j |@miiiFin nlVan

Verzonden vrijdag 27 november 2020 11 20

10 2 0 10 2 0

@bkr iilAan |l0 2 e

CC | |@bki iil

@miiifiii nl

Onderwerp RE BKR verzoek afstemmingsoverleg

10 2 0 10 2 0

10 2 0 [ FM ME10 2 0 10 2 0

FM ME 10 2 0

Beste |1O 2 0|

Excuses voor de late reactie Ik was niet In de gelegenheld om eerder te reageren

Ik stel voor dat Ik een webex plan voor volgende week zodat jij en 10 2 e | aanlO 2 0|en mlj onderstaande kunnen toelichten

Wij kunnen donderdag 3 december tussen 14 30 en 17 uur Kunnen jullle binnen dat tijdvak

Hoor het graag

Dank

Met vriendelijke groet

Van i0 2 e 10 2 0 10 2 0 @bkr iil

Verzonden donderdag 26 november 2020 16 48

Aan 10 2 0 [J 10 2 0 Id 10 2 0^ rFM MFl ] 10 2 0

10 2 0 ||t0 2 ^ j 10 2 0 | ^kl lll
^ 1^ 10 2 0 FM MECC 10 2 0 10 2 0

@mmFiii nl

Onderwerp RE BKR verzoek afstemmingsoverleg
|io^ FM ME 10 2 0

Beste

Graag breng ik mijn afsteimningsverzoek opnieuw onder je aandacht Fleb je reactie weUicht gemist

1005434 00086



Met viiendelijke groet

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 e

M 10 2 S

Lees onze proclaimer en meer iiiformatie op bkr iil

Van h0 2 6

Verzonden woensdag 18 november 2020 15 19

Aan

CC [ 10 2 9 10 2 6 l@bkiMil

Onderwerp BKR veizoek afstemmiiigsoverleg

10 2 6

10 2 6 [ ] 10 2 61 FM ME i 10 2 6 l@iiiiiifiii til

10 2 6 10 2 6 I FM ME

10 2 6

10 2 6 @4uinfiu iil IO 2 e 10 2 6

@inmfiii iil10 2 6

Beste |io 2 e|

We zijn bezig met eeii zakeii waai vaii bet weiiselijk is om die met Fiiiaiicien te bespreken Zo liebben we bijvoorbeeld eeii

materiele statuteiiwijziging ondeiliaiideii zijn ei herjbenoemingsvraagstukken in de governance moeten gemeenten zich bij
bet stelsel aansluiten en speelt de afronding van de overgang van de gescbillenbeslecbting naar bet Kifid Kortom er speelt een
aantal zaken die vraagt om afstemming met in ieder geval als doel om de aaiisluitmg op de wettebjke bikadering te borgen
Met bet oog bierop zijn we uiteraard ook benieuwd naar de buidige plamiuig van de inkaderuig met onder meer de geplande
marktconsultatie in bet verscbiet

Wil je bekijken wamieer dit digitale overleg scbikt

Met vriendebjke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclaimer en meer mfomiatie op bkr nl

1005434 00086



Dif benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbanden aan het eiektronisch 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 ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

1005434 00086



10 2 6 U^M^HFM ME [1 I0 2 e I@minfin nl1
10 2 6 I |io 2 e|^io 2 e| FM MlCjMZ3@minfin nl] [
10 2 6 ^0 2 ^

Thur 12 10 2020 3 54 59 PM

Normal

To

]@bkr nl]Cc 10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE Informatieverzoek MinFin aan BKR

MAIL RECEIVED Thur 12 10 2020 3 55 11 PM

20201210 Concept Rapportage betalingsachterstanden consumptief krediet docx

553

Beste h0 2 e|^

Zoals besproken tiefje bijgevoegd het aangepaste concept rapport aan over betalingsachterstanden bij consumptief krediet In

geel heb ik de aanpassingen ten opzichte van de vorige vei^ie gearceerd Hopelijk zijn alle viagen en opmeikingen voldoende

besproken en zijn de aanpassingen in overeensteimning met hetgeen we hebben afgesproken We horen het graag

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclamier en meei~ infomiatie op bkr nl

1005194 00087



10 2 6 U^M^HFM ME [1 I0 2 e I@minfin nl1

J@bkr nl] | i0 2 e | |io 2 e| dio 2 e| FM ME [1 i0 2e |@minfin nn

To

Cc 10 2 e 10 2 6

10 2 6 ^0 2 ^
Tue 12 22 2020 9 55 36 AM

Normal

From

Sent

Importance
Subject RE Informatieverzoek MinFin aan BKR

MAIL RECEIVED Tue 12 22 2020 9 55 39 AM

Hoi|iO 2eL

Jij ook liaitelijk daiik voor je scheipe analyse op de cijfers en het positief kiitisch tegenlezen en meedeiiken

En natumlijk vooi jou ook hele gezellige dagen gewenst en tot in 2021

Met viiendelijke gioet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Postbus 6080

4000 HB Tiel

T 10 2 6

M 10 2 6

Lees onze proclainier en meei~ infonnatie op bkr nl

10 2 6 dl02e^ FM MEVan

Verzonden dinsdag 22 december 2020 09 14

Aan 10 2 6 10 2 6

10 2 e ]l0 2 e| FM MECC 10 2 6

10 2 6

Ondcrwcrp RE Infomiatieverzoek MLnEiii aan BKR

Dag I 10 2ie^

Veel dank Metis een mooi en helderrapportgeworden

Volgend jaar overleg ik even met|10 2 e| of we het finale rapport nog voor publicatie delen met AFM en VFN Alle cijfers dus ook de nieuwe label f

hebben AFM en VFN overigens sowieso al gezien

Goed om te weten dank Rest mi] je succes te wensen voor de laatste dagen en daarna vooral le genielen van de vakantie

Groet foX^

10 2 6 10 2 6 @bkr nlVan 10 2 6

Verzonden maandag 21 december 2020 13 21

Aan diO 2 e| FM MEH
10 2 6 [ |l0^ FM ME 1 e |@mitifm nl 10 2 e

Onderwerp Informatieverzoek MinFin aan BKR

@ininfin nl10 2 6 10 2 6

@bkr nlCC 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste h0 2 e|^

d tref ie zoals afsesnroken het defmitieve rannort aan over betalinesachterstanden bii consumntief krediet
1005192 00089
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