
NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN 
 

Geachte heer/mevrouw,
 
De OvFD heeft tijdens de consultatie van de Regeling Hypothecair Krediet 2017 aangegeven dat
maatwerk in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk is. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft mede
daardoor aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan om te onderzoeken hoe marktpartijen op dit
moment omgaan met maatwerk, in welke mate gebruik wordt gemaakt van de explainruimte en welke
belemmeringen in de praktijk worden ervaren om hiervan gebruik te maken. Door middel van een online
enquête wordt informatie over maatwerk opgevraagd bij geldverstrekkers en intermediairs. De uitkomsten
van dit onderzoek worden gebruikt voor het platform maatwerk. In deze aanbiedingsbrief vindt u meer
informatie over het onderzoek en het platform maatwerk.
 
Het ministerie heeft de OvFD en Adfiz gevraagd om de enquête onder het intermediair te verspreiden. U
kunt het ministerie helpen de benodigde informatie te verkrijgen door de enquête in te vullen. Wij beseffen
dat dit tijd en inspanning van u vraagt. Om een goed beeld te krijgen van de praktijk rondom maatwerk is
participatie aan de enquête echter van groot belang. Wij waarderen uw medewerking dan ook zeer. Met
uw antwoorden wordt vertrouwelijk omgegaan, er zal niet herleidbaar naar worden verwezen en de
antwoorden worden niet gedeeld met derden.
 
Hoe vult u de enquête in?:
U kunt de enquête vinden via deze link. De antwoorden blijven opgeslagen voor de pagina’s die u
afgerond heeft en u kunt er dus later in doorwerken of antwoorden wijzigen, zolang u op hetzelfde
apparaat verder werkt.
 
Wij verzoeken u vriendelijk om de enquête uiterlijk 3 februari 2017 in te vullen. Mocht u de enquête niet
zelf in kunnen vullen, dan verzoeken wij u de mail door te sturen naar een collega.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Colinda Rosenbrand van de OvFD
(c.rosenbrand@ovfd.nl) of Daphne Bisterbosch van het ministerie van BZK
(daphne.bisterbosch@minbzk.nl).
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Contact:
Postbus 4
4260 AA Wijk en Aalburg
T: 06-46273438
M: info@ovfd.nl                           
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