NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN

Enquête ministerie van Binnenlandse Zaken
Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken sturen wij u onderstaand bericht met het verzoek
tot het invullen van een enquête. Het ministerie heeft de enquête met de OvFD afgestemd. Wij verzoeken
u vriendelijk om mee te werken aan de enquête, omdat we aan de hand daarvan ook oplossingen kunnen
zoeken voor gesignaleerde problemen. De enquête vindt u via een link in het bericht. Bijgaand ook een
brief met een nadere toelichting.

Beste heer/mevrouw,
In het Platform hypotheken bespreken we met de sector ontwikkelingen en eventuele knelpunten
in de hypotheekverstrekking en zoeken we naar oplossingen. In 2017 heeft het platform zich
gericht op het oplossen van knelpunten rondom maatwerk in de hypotheekverstrekking. Het
afgelopen jaar is onderzocht in hoeverre knelpunten rondom maatwerk in de
hypotheekverstrekking zijn weggenomen en welke stappen er gezet zijn. Verder is binnen het
Platform hypotheken afgelopen jaar aandacht besteed aan stapsgewijs oversluiten, het
verzilveren van overwaarde, koopstarters en verduurzaming.
Dit jaar willen we vooral inzoomen op de onderwerpen verduurzaming, starters en senioren. Ook
willen we graag inventariseren of er knelpunten spelen rondom woonboten, echtscheidingen en
stapsgewijs oversluiten. Door middel van een online enquête wordt informatie over deze
onderwerpen gevraagd aan kredietverstrekkers en hypotheekadviseurs. De resultaten van deze
enquête worden gebruikt als input voor de bijeenkomsten van het Platform hypotheken. In de
bijgesloten aanbiedingsbrief vindt u meer informatie over de enquête en het Platform
hypotheken.
U kunt ons helpen de benodigde informatie te verkrijgen door de enquête in te vullen. We
beseffen dat het invullen van de enquête tijd en inspanning van u vraagt. Om een goed beeld te
krijgen van de praktijk is participatie aan de enquête voor ons belangrijk. We waarderen uw
medewerking aan de enquête 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 van de pagina’s die u afgerond
heeft blijven opgeslagen en u kunt er later mee verder gaan of antwoorden wijzigen, zolang
u op hetzelfde apparaat verder werkt.
Ik verzoek u vriendelijk om de enquête uiterlijk 22 januari 2019 in te vullen. Mocht u de enquête
niet zelf in kunnen vullen, dan verzoeken wij u de mail door te sturen naar een collega.
Mocht u nog vragen hebben over de vragenlijst of het platform hypotheken, dan kunt u contact
opnemen met Peter Simonse (peter.simonse@minbzk.nl of 06-25161947).
Met vriendelijke groet,
Peter Simonse
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