
Bijlage I: Correspondentie AFM-DNB inzake Wob-verzoeken sinds 2010 

 

Datum eerste 

contact 

Onderwerp Pagina 

10-01-2013 Wob-verzoek […] […] […..] 2 

14-01-2013 Doorzending in het kader van de Wet openbaarheid van 

bestuur (Wob) 

3 

30-06-2014 Wob verzoek pensioen / dhr. [.] [……….] 5 

05-01-2016 Vraag mbt Wob-verzoek mr. […] [.......] 8 

15-04-2016 Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM 13 

14-06-2016 Voortgang Wob-verzoek […] […..] 
 

19 

04-07-2016 Wob verzoek [………] […………] [……….] [……..] – inzake [..] 

[…………] [……………] 

28 

17-07-2017 20170714-UIT-Beslissing op Wob-verzoek [……...] 31 

24-07-2017 Wob verzoek [..] 32 
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Wob verzoek […] […] […..] 
 

From: [.].[.].[……]@DNB.NL [mailto:[.].[.].[……]@DNB.NL]  
Sent: donderdag 10 januari 2013 11:18 
To: [……], [….] 
Subject: Wob-verzoek […] […] […..] <encrypted by DNB>[AFM Decrypted OK] 2010 

Beste [….], 
 
Zoals afgesproken stuur ik het Wob-verzoek van […] […] […..] naar jou toe. […] […] […..] heeft ons 
vandaag telefonisch verzocht om dit Wob-verzoek naar jullie toe te sturen. Zijn verzoek is erg ruim 
geformuleerd en ik weet nog niet zo goed wat wij er mee moeten. Wij hebben zijn verzoek al in 
behandeling genomen en moeten binnen 3 weken met een reactie komen. Zullen wij onze 
antwoorden/reactie later even afstemmen? Hieronder zijn mijn contactgegevens. 
 
Vriendelijke groet, 
 
[…..] […..] 

------------------------------------------------------ 
Mw. […..] […..] LL.M 
De Nederlandsche Bank N.V. 
Divisie Juridische Zaken 
Afdeling Toezicht & Wetgeving 
tel: + 31 (0)20 […] [….] 
mob: +31 (0)6[.] […] [….] 

[.].[.].[……]@dnb.nl 

niet aanwezig op vrijdag 
 

 

(See attached file: IMAGE000.PDF) 

(See attached file: […………] [….]- WOB verzoek en Klacht […………….].tr5) 

 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-
geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van 
informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid. 
 
De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze 
controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten. 
 
The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email 
but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the 
unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability. 
 
The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken 
standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of 
malware, such as viruses, cannot be ruled out. 
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Doorzending in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
 

From: [.].[.].[.].[…].[…].[……]@DNB.NL [mailto: [.].[.].[.].[…].[…].[……]@DNB.NL]  
Sent: maandag 14 januari 2013 13:49 
To: [……], [….] 
Subject: Doorzending in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) <encrypted by 
DNB>[AFM Decrypted OK] 2010 

 
Beste [….], 
 
Via deze weg zou ik graag conform artikel 4 van de Wet openbaarheid van bestuuur (Wob) een door 
DNB ontvangen Wob-verzoek doorzenden aan de AFM.  
 
Het betreft een verzoek om informatie op grond van de Wob van [………] [……..] [……….] […….] 
([….]) dat, kortgezegd, ziet op [……………………………………………………………………………]. 
DNB heeft dit (omvangrijke) verzoek in behandeling genomen en gaat na over welke informatie zij 
beschikt. Het eerste onderdeel van het verzoek ziet echter op "Adviezen van De AFM aan 
Nederlandse banken cq. [………………………………………………………………………………… 
………………………]". Om die reden hebben wij vastgesteld dat het Wob-verzoek van [….] 
gedeeltelijk betrekking heeft op gegevens die berusten bij de AFM. Daarom zend ik het verzoek van 
[….], voor wat betreft haar eerste onderdeel, hierbij door.  

 
Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag. 

 
Met vriendelijke groet, 
[……] […] […] [……] 
 
De Nederlandsche Bank NV 
Divisie Juridische zaken, afdeling Toezicht en wetgeving 
T: +31 (0)20 […] [….] 

E: [.].[.].[.].[…].[…].[……]@dnb.nl 

 

(See attached file: [………] [……..] [……….] […….] ([….]) - Wob verzoek in het kader van 

[……………………………………………………………………………………………].PDF) 

 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-
geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van 
informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid. 
 
De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze 
controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten. 
 
The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email 
but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the 
unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability. 
 
The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken 
standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of 
malware, such as viruses, cannot be ruled out.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Signature-Validation-Report:  
 
Conclusion: 
----------- 
Message has not been changed. 
Sender and certificate have the same e-mail address. 
 
RESULT: OK   duration: 0.12sec 
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From: "[……], [….]" <[….].[……]@afm.NL> 
To: "'[.].[.].[.].[…].[…].[……]@DNB.NL'" <[.].[.].[.].[…].[…].[……]@DNB.NL>,  
Date: 14-01-2013 15:46 
Subject: RE: Doorzending in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) [AFM Decrypted 
OK] 2010[AFM Signed/Encrypted OK] 2010 <DNB decrypted> <DNB signature validated> 

Dag [……], 

  

Hebben jullie [….] ook van deze doorzending geïnformeerd? 

  

Groet  

  

[….] 

From: [.].[.].[.].[…].[…].[……]@DNB.NL [mailto: [.].[.].[.].[…].[…].[……]@DNB.NL]  
Sent: maandag, januari 14, 2013 15:52 
To: [……], [….] 
Subject: RE: Doorzending in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) [AFM Decrypted 
OK] 2010[AFM Signed/Encrypted OK] 2010 <encrypted by DNB> 

Beste [….], 
 
Wij zullen [….] inderdaad zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over het doorsturen van dit Wob-
verzoek aan de AFM. Ik zal je een kopie van de te verzenden brief doen toekomen.  
 
Vriendelijke groet, 
[……] 
 
[……] […] […] [……] 
De Nederlandsche Bank NV 
Divisie Juridische zaken, afdeling Toezicht en wetgeving 
T: +31 (0)20 […] [….] 

E: [.].[.].[.].[…].[…].[……]@dnb.nl  

From: [.].[.].[.].[…].[…].[……]@DNB.NL [mailto: [.].[.].[.].[…].[…].[……]@DNB.NL]   
Sent: Wednesday, January 30, 2013 14:27 
To: [……], […..] 
Subject: Wob-verzoek [….] – afstemming besluit <encrypted by DNB>[AFM Decrypted OK] 2010 

Beste […..],  
 
Dank voor het toezenden van het conceptbesluit op het door DNB doorgezonden Wob-verzoek van 
[….]. Ik heb geen op- of aanmerkingen bij het concept.  
 
Met vriendelijke groet, 
[……] […] […] [……] 
 
De Nederlandsche Bank NV 
Divisie Juridische zaken, afdeling Toezicht en wetgeving 
T: +31 (0)20 […] [….] 

E: [.].[.].[.].[…].[…].[……]@dnb.nl XXXXXX XXX XXX XXXXXX 
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Wob verzoek pensioen / dhr. [.] [……….] 

From: "[……..], […..]" <[…..].[……..]@afm.nl> 
To: "'[.].[.].[.].[….]@dnb.nl'" <[.].[.].[.].[….]@dnb.nl>,  
Cc: klachtencoordinator <klachtencoordinator@afm.NL> 
Date: 30-06-2014 10:50 
Subject: Wob verzoek pensioen/ dhr [.]. [……….][AFM Signed/Encrypted OK] <DNB decrypted> <DNB 
signature validated> 

Beste [……..], 
  
Van mijn collega [………] […….]-[………] begreep ik dat DNB ook een verzoek van bovengenoemde 
persoon heeft ontvangen, en dat DNB van plan is dat verzoek met een beroep op geheimhouding af te 
wijzen. Graag hoor ik van je of dat klopt, de AFM is nl van plan dat ook te doen. 
  
Dank alvast voor je reactie en vriendelijke groet, 
  
[…..] [……..] 

Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) […] [….] 

Fax (020) […] [….] 

E-mail […..].[……..]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 
Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Signature-Validation-Report:  
 
Conclusion: 
----------- 
Message has not been changed. 
Sender and certificate have the same e-mail address. 
 
RESULT: OK   duration: 0.16sec 
  

http://www.afm.nl/
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From: [.].[.].[.].[….]@dnb.nl [mailto: [.].[.].[.].[….]@dnb.nl]  
Sent: maandag, juni 30, 2014 18:59 
To: [……..], […..] 
Cc: klachtencoordinator; [.].[.].[………]@DNB.NL 
Subject: Re: Wob verzoek pensioen/ dhr [.]. [……….][AFM Signed/Encrypted OK] <encrypted by 
DNB>[AFM Decrypted OK] 

 
Beste […..], 
 
Dank voor de e-mail. 
DNB zal het Wob-verzoek afwijzen met een beroep op de uitzonderingsbepaling voor werkzaamheden 
die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, toezicht uit hoofde van de Pensioenwet.  
 
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[……..] [….]  
De Nederlandsche Bank N.V. 
Stagiair Divisie Juridische zaken 
T: +31 (0)20-[…] [….] 
E: [.].[.].[.].[….]@dnb.nl  
 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-
geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van 
informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid. 
 
De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze 
controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten. 
 
The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email 
but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the 
unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability. 
 
The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken 
standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of 
malware, such as viruses, cannot be ruled out. 
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From: [……..], […..]  
Sent: Friday, July 04, 2014 09:03 
To: '[.].[.].[.].[….]@dnb.nl' <[.].[.].[.].[….]@dnb.nl> 
Cc: klachtencoordinator <klachtencoordinator@afm.NL>; [.].[.].[………]@DNB.NL; 
[…….][………],[………]; [……….], […] […] 
Subject: RE: Wob verzoek pensioen/ dhr [.]. [……….][AFM Signed/Encrypted OK] <encrypted by 
DNB>[AFM Decrypted OK] 
 
Beste [……..], 
 
Bijgaand zend ik je een kopie van de brief die gisteren aan dhr. [……….] door de AFM is verzonden. 
Om technische redenen kan ik je op dit moment geen ondertekend exemplaar zenden, maar 
bijgevoegd exemplaar is dus ondertekend en verzonden. Ik verwijs kortheidshalve naar de inhoud 
van deze brief. 
 
Met dank ook aan mijn eigen collega’s voor het snel oppakken! 
 
Vriendelijke groet, 
 
[…..] 
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Vraag mbt Wob-verzoek mr. […] [.......] 
 
Van: [......], […..] [mailto:[…..].[……]@afm.nl]  
Verzonden: dinsdag 5 januari 2016 10:55 
Aan: [……], [.].[.] ([……]) (JUZA_TW) <[.].[.].[……]@dnb.nl> 
Onderwerp: vraag mbt Wob-verzoek mr. […] [.......][AFM Signed/Encrypted OK] 

  
  Security details  /  2016-01-05  10:54:48   
   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             
  
Hallo [……], 
  
Bij de AFM is een Wob-verzoek ingekomen van mw. […] […….] ([……..]). Het Wob-verzoek betreft 
[………………….…………………………………………….]. 
  
Vraag: is bij DNB een soortgelijk Wob-verzoek ingekomen van mw. XXX XXXXXXX? 
  
  
En, uiteraard, de beste wensen voor 2016. 

  
Met vriendelijke groet,  
  
mr. drs. [.]. [……] 
Jurist 
Juridische Zaken 

Telefoon : 020 – […] [….] 

Fax : 020 – […] [….] 
E-mail : […..].[……]@afm.nl 
   
Autoriteit Financiële Markten  
Bezoekadres : Vijzelgracht 50 - Amsterdam  

Postadres : Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam  

Telefoon : 020 - 797 2000 - www.afm.nl 
  
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 
  

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

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

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

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

 

 
 
 
 

www.afm.nl
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Van: [……], [.].[.] ([……]) (JUZA_TW)  
Verzonden: dinsdag 5 januari 2016 10:57 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl> 
Onderwerp: FW: vraag mbt Wob-verzoek mr. […] […….][AFM Signed/Encrypted OK] 

  
Ha […..], 
  
Weet jij een antwoord op deze vraag?  
  
Groet, 
[……]  
 

From: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl> 
Sent: dinsdag, januari 05, 2016 13:17 
To: [……], [.].[.] ([……]) (JUZA_TW); [……], […..] 
Subject: RE: vraag mbt Wob-verzoek mr. […] […….][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 

  
Hallo [….] en [……], 
  
DNB heeft inderdaad een zelfde soort Wob verzoek ontvangen van mw. […] […….]. Deze heb ik nog 
niet afgehandeld. 
  
Groeten […..] 
 

Van: [......], […..] [mailto:[…..].[……]@afm.nl]   
Verzonden: dinsdag 5 januari 2016 13:23 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl> 
CC: […….], [……] <[……].[…….]@afm.nl>; [……], [.].[.] ([……]) (JUZA_TW) <[.].[.].[……]@dnb.nl> 
Onderwerp: RE: vraag mbt Wob-verzoek mr. […] […….][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted 
OK] 

 
  Security details  /  2016-01-05  13:22:47   

   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             

 
Hallo […..], 
  
Dank voor je bericht. 
’t Is wellicht handig om een een ander af te stemmen, denk ik. 
Wij (vooral [……] […….]) zijn inmiddels begonnen met het inventariseren welke ‘documenten’ er bij 
ons zijn. 
  
Mvrgr, […..] 

  
Met vriendelijke groet,  
  
mr. drs. [.]. [……] 
Jurist 
Juridische Zaken 

Telefoon : 020 – […] [….] 

Fax : 020 – […] [….] 
E-mail : […..].[……]@afm.nl 
   
Autoriteit Financiële Markten  
Bezoekadres : Vijzelgracht 50 - Amsterdam  

Postadres : Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam  

Telefoon : 020 - 797 2000 - www.afm.nl 
  
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

www.afm.nl
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From: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl>  
Sent: Tuesday, January 05, 2016 13:30 
To: [......], […..]  
Cc: […….], [……] <[……].[…….]@afm.nl>; [……], [.].[.] ([……]) (JUZA_TW)  
Subject: RE: vraag mbt Wob-verzoek mr. […] […….][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 

Prima om dit af te stemmen […..].  

Groeten […..] 

 
From: [……], […..]  

Sent: Monday, February 09, 2016 14:49 

To: '[……], [..] ([……] […]) (BJZ/JZ)' <[.].[.].[……]@minfin.nl>; '[…….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI)'  

Cc: '[……..], […] ([….]) van (FM/IBI)'; […….], [……]; […..], […….] 

Subject: RE: Wob-verzoek […] […….] 

 
Beste […..] en [……] […], 
 
De AFM zal ook met een lijst komen en vragen om een eventuele zienswijze aan MinFin en aan DNB, 
naar verwachting a.s. maandag. 
Net als MinFin heeft de AFM de beslissing inmiddels ook extra verdaagd o.g.v. art. 6, derde lid, Wob. 
 
Mvrgr,  
[…..] [……] 

 
Met vriendelijke groet,  
  
mr. drs. [.]. [……] 
Jurist 
Juridische Zaken 

Telefoon : 020 – […] [….] 

Fax : 020 – […] [….] 
E-mail : […..].[……]@afm.nl 
   
Autoriteit Financiële Markten  
Bezoekadres : Vijzelgracht 50 - Amsterdam  

Postadres : Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam  

Telefoon : 020 - 797 2000 - www.afm.nl 
  
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.afm.nl
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From: [……], […..]  

Sent: Monday, February 15, 2016 15:00 

To: '[……], [..] ([……] […]) (BJZ/JZ)' <[.].[.].[……]@minfin.nl>; '[…….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI)'  

Cc: '[……..], […] ([….]) van (FM/IBI)'; […….], [……]; […..], […….] 

Subject: RE: Wob-verzoek […] […….] 

Beste […..] en […..] […], 
 
Vandaag gaat zer waarschijnlijk niet meer lukken. [……] streeft ernaar de lijst morgen te mailen. 
 
Met vriendelijke groet, 
[…..] [……] 

 
From: […….], [……]  
Sent: Thursday, February 18, 2016 14:28 
To: '[.].[.].[……]@minfin.nl'; '[.].[.].[.].[..].[…]'  
Cc: '[……..], […] ([….]) van (FM/IBI)'; [……], […..]; […..], […….] 
Subject: RE: Stukken WOB […] […….] 

  
Beste mensen, 
 
Namens […..] […] [……] en In navolging van MinFin zend ik jullie de lijst van stukken die de AFM 
voornemens is te verstekken inzake het WOB verzoek van […] […….]. 
Deze is voor wat betreft de meeste mails gelijk aan de lijst die wij van MinFin hebben ontvangen. 
 
Ik heb wat mails toegevoegd inzake […………………]. 
Verder de consultatiedocumenten en adviesbesluiten van de AFM zelf. 
 
Ik wil jullie verzoeken om uiterlijk dinsdag te reageren. 
Deze korte termijn kan mi omdat de te beoordelen mails vrijwel identiek zijn aan die van MinFin 
waarover jullie al beschikken. 
 
@ [….] 
Ik verzoek je dit verzoek door te zenden aan je collega die dit behandelt. 
 
Al vast dank voor jullie medewerking en groet, 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

[…….] […….] 

Senior adviseur bijdrage toezichtkosten 

Planning, Control & Financiën 

 

Teleffoon 020-[…….] 

Mobiel 06-[……..] 

Email [……].[…….]@afm.nl 

 

Autoriteit Financiële Markten  

Bezoekadres : Vijzelgracht 50 - Amsterdam  

Postadres : Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam  

Telefoon: 020 - 797 20 00 - www.afm.nl 

 
 
 

http://www.afm.nl/
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From: […….], [……]  
Sent: Thursday, February 18, 2016 14:59 
To: '[.].[.].[……]@minfin.nl'; '[.].[.].[.].[..].[…]'  
Cc: '[……..], […] ([….]) van (FM/IBI)'; [……], […..]; […..], […….] 
Subject: RE: Stukken WOB […] […….] 

 
Best allen,  

 
Nu met lijst 
 
Groet, 
[……]  
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Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM 

 
Van: [.........], [.........] [mailto:[.........].[.........]@afm.nl]  
Verzonden: vrijdag 15 april 2016 15:26 
Aan: [.......], [......] ([.....]) (JUZA_CI) <[......][.......]@dnb.nl> 
CC: [..........], [......] <[......].[..........]@afm.NL>; klachtencoordinator <klachtencoordinator@afm.NL> 
Onderwerp: Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM[AFM Signed/Encrypted OK] 
  
  Security details  /  2016-04-15  15:26:16   
   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             
  
Dag [.....], 
  
Onze afspraak indachtig dat we elkaar van relevante Wob-verzoeken op de hoogte zullen houden, 
kan ik je het volgende melden: 
  

         De AFM heeft een Wob-verzoek ontvangen op 21 maart van […………………..] inzake 
rentederivaten.  

         Thans loopt een Wob-bezwaarprocedure  van journalist [..] [……….] van [………………] inzake 
beleidsbepalers/inkeerregeling.  

         [……………………..] heeft beroep ingesteld tegen de bob waarmee het Wob-verzoek werd 
afgewezen inzake handhaving Whc door AFM.  

  
Voorts heeft de AFM de afgelopen periode een viertal verzoeken om zienswijze van Minfin 
ontvangen, gerelateerd aan bij Minfin ingediende Wob-verzoeken: 
  

         Zienswijze betreffende de rvt en ontslag van [………………………..] alsook overlegstructuur 
Minfin met AFM. Afgehandeld. 

         Zienswijze. Bij Minfin zijn 5 wob-verzoeken ingediend door [……………………….], deels over 
rentederivaten, welke aan AFM wordt voorgelegd. AFgehandeld 

         Zienswijze waarschijnlijk over Wob-verzoek mw [...] [.......] over tariefstelling  Wbft. 
Afgehandeld. 

         7 april 4e zienswijzeverzoek op Wob verzoek ontvangen van Minfin. Nog steeds n.a.v. [……….] 
van […………………..] inzake accountants. Minfin stelde hier ook eerder al een vraag over. 

  
Graag hoor ik of hier zaken bijzitten die jou ook bekend voorkomen danwel bij DNB spelen. 
  
Vriendelijke groet, 
  
[.........] [.........] 

Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) [……..] 
Fax (020) [……..] 
E-mail [.........].[.........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 
Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

  

http://www.afm.nl/
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De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 

Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren 

en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging 

is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid. 

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure 

gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet 

geheel uitsluiten. 

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you 

have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the 

message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is 

prohibited by law and may entail liability. 

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The 

sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments 

it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out. 

From: [......][.......]@dnb.nl [mailto:[......][.......]@dnb.nl]  
Sent: maandag, april 18, 2016 17:00 
To: [.........], [.........] 
Subject: RE: Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM[AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 
  
Hallo [.........], 
  
Heel veel dank voor jou mail!  
  
De enige Wob zaak die wij ook hebben gehad, is het verzoek van mevrouw [...] [.......] 

via MinFin. Deze is gelijktijdig met AFM afgehandeld.   
Wij hebben momenteel geen relevante Wob verzoeken in behandelding.  
  
Er loopt nu één bezwaarprocedure van en persoon die een Wob verzoek heeft ingediend 

m.b.t. informatie aangaande het financiële beleid van een onder toezicht staand 

pensioenfonds en de rol van DNB daarin.  
  
In 2016 zijn de volgende Wob bezwaren ongegrond verklaard: 
Op 28-1-2016 inzake een verzoek dat zag op informatieverstrekking aangaande ICT 

voorzieningen van DNB. 
Op 21-3-2016 inzake een verzoek dat zag op het financieel beleid van een onder toezicht 

staand pensioenfonds. 
  
Ik zal nog even in de gaten houden of wij nog soortgelijke Wob verzoeken ontvangen 

zoals jullie die hebben doorgegeven. 
  
Met vriendelijke groet, 
[.....] [.......] 
  

 

De Nederlandsche Bank 
N.V. 
Divisie Juridische Zaken 
Afdeling Compliance en 
integriteit 

T +31 20 [……..] 

M +31 [……..] 

E  [......][.......]@dnb.nl 
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Van: [.........], [.........] 

Verzonden: donderdag 12 mei 2016 09:25 
Aan: [.......], [......] ([.....]) (JUZA_CI) 

Onderwerp: RE: Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM[AFM Signed/Encrypted OK][AFM 

Decrypted OK] 

 
  Security details  /  2016-05-12  09:25:30   

   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             

 
Dag [.....],  
  
Op dit moment hebben wij weer twee wob verzoeken, te weten: 
  

         Wob-verzoek van [………………] inzake […………………….]  

         Wob-verzoek van [………………] inzake [……………………..] 
  
Ze gaan voor zover ik kan nagaan allebei over de Whc, dus waarschijnlijk niet bij jullie ingediend. 
Graag toch nog even je reactie. 
  
Vriendelijke groet, 
  
[.........] [.........] 

Jurist Bedrijfsvoering 
Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) [……..] 
Fax (020) [……..] 
E-mail [.........].[.........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

 
From: [......][.......]@dnb.nl [mailto:[......][.......]@dnb.nl]  
Sent: donderdag, mei 12, 2016 9:47 
To: [.........], [.........] 
Subject: Re: Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM[AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 
 

Hallo [.........], 
 
Deze hebben wij inderdaad tot op heden niet ontvangen. 
 
Groeten [.....] 
 
Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10-smartphone. 

 
 
 
 

http://www.afm.nl/
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From: [.........], [.........]  
Sent: Thursday, May 12, 2016 11:47 
To: '[......][.......]@dnb.nl' <[......][.......]@dnb.nl> 
Cc: [.......], [....] [...] <[....].[...].[.......]@afm.nl> 
Subject: RE: Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM[AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 
 
Dag [.....], 
 
Dank hiervoor. Nog een aanvullende vraag: ben jij ook de contactpersoon mbt de nieuwe Wet open 
overheid (WOO) of is dat iemand anders? Mijn collega [....] [...] [.......] wil daarover graag even 
contact. 
 
Vriendelijke groet, 
 

[.........] [.........] 
Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) [……..] 
Fax (020) [……..] 
E-mail [.........].[.........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 
Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 
 
From: [......][.......]@dnb.nl [mailto:[......][.......]@dnb.nl]  
Sent: vrijdag, mei 13, 2016 10:34 
To: [.........], [.........] 
Subject: RE: Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM[AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 
 
Hallo [.........],  
  
We hebben daar tot op heden geen contactpersoon voor, maar aangezien ik de Wob 

verzoeken behandel kan [....] met mij contact opnemen. 
  
Groeten [.....] 
020 [……..] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afm.nl/
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From: [.........], [.........]  
Sent: vrijdag, mei 13, 2016 10:49 
To: [.......], [....] [...] 
Subject: FW: Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM[AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 
 
Dag [....], zie onder. 
 

[.........] [.........] 
Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) [……..] 
Fax (020) [……..] 
E-mail [.........].[.........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  
Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 
 
From: [.......], [....] [...]  
Sent: vrijdag, mei 13, 2016 10:52 
To: [.........], [.........] 
Subject: RE: Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM[AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 
 
Dank. Ga haar zo bellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afm.nl/
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From: [.........], [.........]  
Sent: Friday, May 13, 2016 11:04 
To: [.......], [....] [...] <[....].[...].[.......]@afm.nl> 
Cc: [.....], [.......] <[.......].[.....]@afm.NL>; [..........], [......] <[......].[..........]@afm.NL> 
Subject: RE: Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM[AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 
 
Hoi [....], 
 
Het lijkt me goed om na te vragen wat het standpunt is van DNB nu: 
 

- De geheimhouding van de Wft verandert; 
- De Woo zal worden ingevoerd; 
- Het besluit bestuursorganen Wno en Wob waarschijnlijk vervalt; 

 
[……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        
……………………………………….]. 
 
Benieuwd naar wat er leeft bij Minfin, zal dit zo ook met [.......] even bespreken. 
 
Vr groet, 
 

[.........] [.........] 
Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) [……..] 
Fax (020) [……..] 
E-mail [.........].[.........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 
Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

  

http://www.afm.nl/
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Voortgang Wob-verzoek […] […..] 
 
Van: [........], [.....] [mailto:[.....].[........]@afm.nl]  
Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 9:06 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl>  
CC: [..........], [......] <[......].[..........]@afm.NL>; klachtencoordinator <klachtencoordinator@afm.NL> 
Onderwerp: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK] 
  
  Security details  /  2016-06-14  09:06:07   
   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             
Dag […..], 
  
Hier even wat informatie over de voortgang van bovengenoemd Wob-verzoek: 
  

- Gezien de impact leggen wij het voorgenomen besluit voor aan ons bestuur. Geplande datum 
van de bestuursvergadering is 5 juli. Het wob-verzoek is ontvangen op 23 mei, dus is de 
deadline 18 juli; 

- Momenteel verzamel ik intern alle documenten betreffende dit onderwerp. Ik hoop deze 
week nog alles aangeleverd te krijgen; 

- [……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………….………
……………………………………….……………………………………………………………………………………….………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 
………………].  

  
Graag je reactie, 
  
Vriendelijke groet, 
 
[.....] [........] 

Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) […] [….] 

Fax (020) […] [….] 

E-mail [.....].[........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

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

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

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

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

http://www.afm.nl/
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From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: dinsdag, juni 14, 2016 9:19 
To: [........], [.....] 
Subject: RE: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 
  
Hoi [.....], 
  

[……………………………………………….……………………………………………………………………………………….……
………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………
………………………………….…………………].  

  
Groeten […..] 
 
Van: [........], [.....] [mailto:[.....].[........]@afm.nl]  
Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 9:31 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl>  
CC: [..........], [......] <[......].[..........]@afm.NL>; klachtencoordinator <klachtencoordinator@afm.NL> 
Onderwerp: RE: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 
  
  Security details  /  2016-06-14  09:30:37   
   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             
  
Hoi […..], 
  
[……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………….……………………………………………………………………………………….………
……………………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………] Zoals gemeld, is [………….] 
tegen de betreffende afwijzing in bezwaar gegaan. 
  
Vriendelijke groet, 
 

[.....] [........] 
Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) […] [….] 
Fax (020) […] [….] 

E-mail [.....].[........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afm.nl/
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From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: dinsdag, juni 14, 2016 9:52 
To: [........], [.....] 
Subject: RE: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 
  
Hoi [.....], wij leggen nog even aan de [……..][.....] zelf voor wat zij zouden willen. 

Volgens mij wordt er vandaag even contact gelegd. Er wordt namelijk een 

tussenrapportage openbaar gemaakt eind juni / begin juli. Mogelijk zouden daarbij ook 

wat andere stukken openbaar gemaakt kunnen worden. Ik laat even weten wat daar 

uitkomt. 
  
Groeten […..] 
 
Van: [........], [.....] [mailto:[.....].[........]@afm.nl]  
Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 10:00 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl>  
CC: [..........], [......] <[......].[..........]@afm.NL>; klachtencoordinator <klachtencoordinator@afm.NL> 
Onderwerp: RE: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 
  
  Security details  /  2016-06-14  09:59:43   
   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             
  
Ja graag. […………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...].  
  
Vriendelijke groet, 
  

[.....] [........] 

Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) […] [….] 
Fax (020) […] [….] 

E-mail [.....].[........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  
Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afm.nl/
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From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl 
Sent: dinsdag, juni 14, 2016 10:02 
To: [........], [.....] 
Subject: RE: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 
 
Helemaal begrijpelijk. Vooralsnog zou DNB zich ook willen beperken tot de 

opdrachtverlening. Ik hou je op de hoogte van de reactie van de [………] en dan stemmen 

wij verder af. 
  
Groeten […..] 
  
Van: [........], [.....] [mailto:[.....].[........]@afm.nl]  
Verzonden: vrijdag 17 juni 2016 17:46 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl>  
CC: [..........], [......] <[......].[..........]@afm.NL>; [.......], [.........] <[.........].[.......]@afm.nl> 
Onderwerp: RE: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 
 
  Security details  /  2016-06-17  17:45:47   
   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             

 
Dag […..], 
 
Weet jij ondertussen meer van […………………………………………………………………………………………..] en hoe 
DNB e.e.a. wil insteken? Ik heb a.s. maandag een gesprek met [......] [..........], onze [……..] […….] die 
het Wob verzoek doet en [.........] [.......]. We spreken over de vraag of we niets verstrekken danwel [.. 
………………………………………………………………………………………………………………………….]. 
 
Zijn jullie ondertussen verder met die argumenten? Bij ons zijn de tijdslijnen strak want het komt in 
de bestuursvergadering van 5 juli zodat e.e.a als op vrijdag 1 juli op zijn laatst bij ons bestuur moet 
worden aangeleverd. Dan moeten we er dus helemaal met jullie uit zijn! 
 
Vriendelijke groet,  
 

[.....] [........] 
Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) […] [….] 
Fax (020) […] [….] 

E-mail [.....].[........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  
Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afm.nl/
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From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: maandag, juni 20, 2016 10:50 
To: [........], [.....] 
Subject: RE: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 
 
Hoi [.....], 

 

Lijkt mij goed nog even te bellen vandaag. Geef maar een seintje als je bereikbaar bent. 

Ben zelf thuis aan het werk vandaag dus bereikbaar op 0621123854. 

 

Groeten […..] 

 
Van: [........], [.....] [mailto:[.....].[........]@afm.nl]  
Verzonden: maandag 20 juni 2016 11:50 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl>  
CC: [..........], [......] <[......].[..........]@afm.NL>; [.......], [.........] <[.........].[.......]@afm.nl> 
Onderwerp: RE: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 
 
  Security details  /  2016-06-20  11:49:44   

   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             

 
Dag [….], 
 
Ik had zojuist overleg met [......] en [.........]. De lijn wordt wat ons betreft dat we een beroep doen op 
de uitzondering in het Wob-besluit omdat het om Wft-informatie gaat. Evenwel zijn we bereid 
omwille van de transparantie én onverplicht - alsook omdat er tzt een brief naar de Minister gaat die 
de Kamer hierover zal informeren - de betreffende offerte vrij te geven aan [….].  
 
[……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..] Graag een bevestiging 
van jou daarover.  
 
Vooralsnog lijken er geen redenen te zijn om andere documenten vrij te geven. 
 
Graag hoor ik hoe DNB hierin staat. Vriendelijke groet, 
 

[.....] [........] 
Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) […] [….] 
Fax (020) […] [….] 

E-mail [.....].[........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

 
 
 
 

mailto:Marco.Voorhuis@afm.nl
mailto:Marcus.Wagemakers@afm.NL
http://www.afm.nl/
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From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]   
Sent: Monday, June 20, 2016 12:15 
To: [........], [.....] <[.....].[........]@afm.nl> 
Cc: [..........], [......] <[......].[..........]@afm.NL>; [.......], [.........] <[.........].[.......]@afm.nl> 
Subject: RE: voortgang Wob-verzoek […][.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 
 
Hoi [.....], 

 

Helemaal mee eens. Ik gooi dit hier gelijk in de groep en laat jou z.s.m. weten of het 

voor alle betrokkenen akkoord is. Ik heb het verzoek overigens wel verdaagd vandaag, 

want de termijn verloopt. 

 

Groeten […..] 

 
From: [........], [.....]  
Sent: donderdag, juni 30, 2016 9:32 
To: ‘[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl' 
Cc: [..........], [......] 
Subject: FW: concept tekst beslissing op Wob verzoek [.....] 
  
Beste [.....], 
  
Bijgaand zend ik je –vertrouwelijk – mijn concept-opzet voor de betreffende documenten. Interne 
afstemming hier gaat wat traag want zoals je wellicht weet is iedereen hier momenteel druk met 
rentederivaten. Graag hoor ik op korte termijn wat je hiervan vindt. Ik voeg volledigheidshalve ook 
de offerte toe van [……], want dan weten we over welk document het gaat. 
  
Morgen moet om 13 uur alles in de inbox van ons bestuur, dus het zou mooi zijn als ik op korte 
termijn je reactie kan hebben. Graag hoor ik van jou of DNB nog steeds de lijn volgt om het eerste 
rapport van [……] te publiceren alsook de genoemde offerte en of je nog opmerkingen hebt over de 
stukken. 
  
Dank alvast en vriendelijke groet, 
  

[.....] [........] 
Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) […] [….] 

Fax (020) […] [….] 

E-mail [.....].[........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

  

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

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

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

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

 

Van: [........], [.....] 
Verzonden: donderdag 30 juni 2016 11:02 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI)  
Onderwerp: RE: concept tekst beslissing op Wob verzoek [.....][AFM Signed/Encrypted OK] 

  
  Security details  /  2016-06-30  11:02:05   
   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             
  
Dag […..], 
  
Ik hoor zojuist van [.........] [.......] dat haar niet bekend is dat DNB de offerte zou gaan publiceren, dus 
graag verneem ik wat nu de uitgezette lijn is. Wellicht goed dat de personen werkzaam bij Toezicht 
bij zowel AFM als DNB dit even kortsluiten? 
  
Of is het zo dat de inhoud van de offerte weliswaar terugkomt in het rapport van de […], maar niet de 
offerte zelf? 
  
Vr groet, 
  

[.....] [........] 

Jurist Bedrijfsvoering 
Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) […] [….] 

Fax (020) […] [….] 
E-mail [.....].[........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 
Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afm.nl/
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From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: donderdag, juni 30, 2016 11:10 
To: [........], [.....] 
Subject: Re: concept tekst beslissing op Wob verzoek [.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 
  

Hoi [.....], wij gaan aan de toezichtraad voorleggen of de offerte zelf gepubliceerd mag 
worden. De wens is er vanuit toezicht, maar de toezichtraad moet hiervoor akkoord geven. 
Wij proberen dit voor de vergadering van volgende week donderdag op de agenda van de 
toezichtraad te krijgen. De lijn blijft dat wij op juridische gronden afwijzen, maar dan evt 
onverplicht de offerte op de website van DNB publiceren. Kunnen jullie het besluit nog even 
aanhouden?  
  
Groeten […..] 
  
Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10-smartphone. 
 

Van: [........], [.....] 
Verzonden: donderdag 30 juni 2016 11:20 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI)  
Cc: [..........], [......]; [.......], [.........]; [……], [……] […] 
Onderwerp: RE: concept tekst beslissing op Wob verzoek [.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 

 
  Security details  /  2016-06-30  11:20:14   

   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             

 
Hoi […..], 
  
Dank voor je toelichting. Het besluit op het Wob-verzoek moet op zijn laatst 18 juli bekend worden 
gemaakt bij [….], dus dat kunnen we op zich nog wel even aanhouden. A.s. dinsdag evenwel wordt 
het concept in ons bestuur besproken. Ik zal daarom in de stukken voor ons bestuur dan de situatie 
schetsen zoals jij die noemt, nl dat nog niet vaststaat of de offerte gepubliceerd gaat worden, maar 
dat dat nog nader zal worden afgestemd tussen AFM en DNB. Dan vraag ik aan het bestuur om daar 
maar vast op voor te sorteren oid. 
  
Vr groet, 
  

[.....] [........] 
Jurist Bedrijfsvoering 

Juridische Zaken 

Afwezig op woensdag 

Telefoon (020) […] [….] 

Fax (020) […] [….] 

E-mail [.....].[........]@afm.nl 

Autoriteit Financiële Markten 

Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.  

Postadres : Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Telefoon: 020 797 2000 www.afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

 
  

http://www.afm.nl/
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From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]   
Sent: Thursday, June 30, 2016 11:30 
To: [........], [.....] <[.....].[........]@afm.nl> 
Cc: [..........], [......] <[......].[..........]@afm.NL>; [.......], [.........] <[.........].[.......]@afm.nl>; [……], [……] […] 
<[……].[…].[……]@afm.nl> 
Subject: Re: concept tekst beslissing op Wob verzoek [.....][AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 
 

 
Prima [.....], fijn! We houden elkaar weer op de hoogte! 
 
Groeten […..] 
 
Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10-smartphone. 
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Wob verzoek [………] […………] [……….] [……..] – inzake [..] […………] 

[……………] 
 
From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: maandag, juli 04, 2016 11:22 
To: [.....], [......] 
Subject: Wob verzoek [……….] [……..] – inzake [..] […………] [……………] [AFM Decrypted OK] 
 
Beste [......], 

 

Via [.....] [........] kreeg ik jou naam door als degene die het Wob-verzoek van 

[……………..] in behandeling heeft aangaande [……………………………….]. Wij hebben dit 

verzoek ontvangen op 25 mei 2016. 

 

Wij zijn voornemens dit verzoek af te wijzen (veel info daarvan is overigens al openbaar) 

en ik ben even benieuwd of AFM al een besluit heeft genomen en welke lijn zij hierin 

heeft gekozen. Lijkt mij goed dit even met jullie af te stemmen namelijk.  

 

Hoor het graag. 

 
Met vriendelijke groet, 
[…..] […….] 
 

 

De Nederlandsche Bank 
N.V. 
Divisie Juridische Zaken 
Afdeling Compliance en 
integriteit 

T +31 20 […] [….]  
M +31 6 [….] [….] 
E  [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl 
 

 

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

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

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

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken 
standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of 
malware, such as viruses, cannot be ruled out. 
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Van: [.....], [......] [mailto:[......].[.....]@afm.nl]  
Verzonden: vrijdag 8 juli 2016 15:26 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI) <[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl>  
Onderwerp: RE: Wob verzoek [……….] [……..] – inzake [..] […………] [……………][AFM Decrypted 
OK][AFM Signed/Encrypted OK] 
 
  Security details  /  2016-07-08  15:25:57   

   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             

 
Beste [.....], 
 
Zou je mij misschien jullie besluit inzake dit verzoek kunnen mailen (of het concept als er nog geen 
definitief besluit ligt)?  
 
Groet, 
 
[......] 
 
 
From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: dinsdag, juli 12, 2016 15:04 
To: [.....], [......] <[......].[.....]@afm.nl> 
Subject: RE: Wob verzoek [……….] [……..] – inzake [..] […………] [……………][AFM Decrypted OK][AFM 
Signed/Encrypted OK] 
 
Hallo [......], 

 

Excuus, het was mij nog niet gelukt even eerder op jouw vraag te reageren. Zie hierbij 

ons Wob besluit welke gisteren is verzonden. 

 

Groeten […..] 
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From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: dinsdag, juli 05, 2016 10:44 
To: [.....], [......] 
Subject: uitspraak[AFM Decrypted OK] 
 
Hoi [......], 

 

Hierbij een link naar de uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-

uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=77782 

 

Betreft ABRvS 12 februari 2014, nr. 201209646 

 
Met vriendelijke groet, 
[…..] […….] 
 

 

De Nederlandsche Bank 

N.V. 

Divisie Juridische Zaken 
Afdeling Compliance en 
integriteit 

T +31 20 […] [….]  

M +31 6 [….] [….] 

E  [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl 
 

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

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

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

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

From: [.....], [......]  
Sent: dinsdag, juli 05, 2016 10:44 
To: '[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl' 
Subject: RE: uitspraak[AFM Decrypted OK] 
 
Dank! 
 
Groet, 
 
[......] 

  

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=77782
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=77782
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20170714-UIT-Beslissing op Wob-verzoek [……...] 

 
Van: [….], [……..] [mailto:[……..].[….]@afm.nl]  
Verzonden: maandag 17 juli 2017 17:26 
Aan: […….], [.].[.]. ([……]) <[.].[.].[…….]@dnb.nl> 
Onderwerp: Beslissing op Wob-verzoek […….][AFM Signed/Encrypted OK] 
  
  Security details  /  2017-07-17  17:25:51   
   •    Message: encrypted (S/MIME)               •    Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)             
  
Ha [……], 
  
Bijgaand vind je het besluit. Bij ons zat er nog een extra verzoek in i.v.m. de Wetgevingsbrief, dat 
onderdeel kun je negeren J 
  
[….] [………] zal het nieuwe verzoek van […….] oppakken, haar gegevens zijn: 
  
[….].[………]@afm.nl 
020 […….] / 06 [……..] 
  
Succes nog met de laatste loodjes! 
  
Groet, 
[……..] 

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

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

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

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

From: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]  
Sent: maandag 24 juli 2017 13:36 
To: […….], [.].[.]. ([……) (JUZA_CI) <[.].[.].[…….]@dnb.nl> 
Subject: Wob verzoek [..][AFM Signed/Encrypted OK] 

 

Security details / 2017-07-24 13:35:47  

• Message: encrypted (S/MIME) • Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)  

 
Beste [……], 
 
Ik ontving jouw contactgegevens van mijn collega [……..] [….]. Zij heeft met jou een Wob-verzoek 
besproken dat ook aan DNB was gericht. Momenteel behandel ik een nieuw Wob-verzoek ([……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..]). 
Uit het verzoek bleek dat dezelfde vraag ook bij jullie is neergelegd. Het leek ons daarom handig om 
te polsen hoe jullie met dit verzoek willen omgaan. Weet jij wie dit verzoek bij DNB behandelt? Ik zou 
graag voorstellen om hierover begin deze week kort telefonisch contact te hebben.  
 
Ik ben bereikbaar via [………………….] en uiteraard via dit e-mailadres. 
 
Met vriendelijke groet, 
[….] 

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

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

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

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

Overdracht Details 
 

To: [.].[.].[…….]@dnb.nl 
 

Download Link: 

https://filetransfer.afm.nl/download1.php?id=74446353c9  
 

 

 

Voor meer informatie volgt u deze link: Cryptshare Documentatie  

Deze boodschap is automatisch gegenereerd. 

 

 

 
From: [………], [….] 
Sent: donderdag, juli 27, 2017 11:21 

https://wiki.cryptshare.com/
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To: '[.].[…………..]@rechtspraak.nl' <[.].[…………..]@rechtspraak.nl> 
Cc: '[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl' <[.].[.].[.].[…….]@dnb.nl>; [..], [….] […] <[….].[…].[..]@afm.NL> 
Subject: Gelegenheid zienswijze in verband met Wob-verzoek 

 
Geachte mevrouw [……]-[……..], beste […….], 
 
Onlangs heeft […………………] de AFM op grond van de Wob verzocht om informatie over 
[…………………………………………………………………………]. Een vergelijkbaar verzoek is gericht 
aan DNB.  
Wij zijn voornemens dit verzoek af te wijzen op grond van het Besluit bestuursorganen WNO en Wob. 
Graag zou ik informeren of dit bij de rechtbank (als partij bij het overleg en dus mogelijk 
belanghebbende in de zin van artikel 4:8 Awb) op bezwaren zou stuiten. Op basis van de 
gespreksverslagen […………………………………………………………………..………………………..] 
ben ik zo vrij geweest om in eerste instantie jou hierover te benaderen. 
Ik heb vanochtend en gistermiddag geprobeerd telefonisch contact op te nemen, wellicht dat wij over 
deze vraag vandaag of op een later moment even kunnen bellen? Ik ben morgen afwezig maar voor 
het overige telefonisch en uiteraard per e-mail goed bereikbaar. 
In de cc staat […..] […….], die vanuit DNB hetzelfde verzoek behandelt. Zij vroeg zich ook af (en ik 
sluit mij daarbij aan) of de rechtbank mogelijk over al openbare informatie beschikt waarin de aard van 
het periodiek overleg wordt toegelicht. Indien een dergelijk openbaar document beschikbaar is, zou je 
ons daarvan eventueel op de hoogte willen stellen? 

 
Met vriendelijke groet, 

[….] [………] 

Jurist 

Telefoon 020 – […] [….] 

Fax 020 – […] [….] 

Email [….].[………]@afm.nl  

Mobiel 06 – [……..] 

 
Autoriteit Financiële Markten 
Bezoekadres: Vijzelgracht 50 
Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam 
Telefoon (020) 797 2000 - Fax (020) 797 3800 - www.afm.nl  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 

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

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

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

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

http://www.afm.nl/
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Van: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]   
Verzonden: donderdag 27 juli 2017 11:25 
Aan: […….], […..] ([…..]) (JUZA_CI)  
Onderwerp: FW: Gelegenheid zienswijze in verband met Wob-verzoek[AFM Signed/Encrypted OK] 

Security details / 2017-07-27 11:25:31  

• Message: encrypted (S/MIME) • Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)  
Dag […..], 
Ik heb onderstaande e-mail opnieuw gestuurd omdat er bij de eerste verzending een tikfoutje 
geslopen is in het adres van mw. [……]-[……..], je zult er nu twee ontvangen hebben, excuus. 
Ik hoop dat ik jouw vraag goed heb weergegeven, mocht ik iets zijn vergeten dan kun je uiteraard 
aanvullen! 
Hartelijke groet, 
[….] 

 
From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: Friday, July 28, 2017 10:38 
To: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]  
Subject: RE: Gelegenheid zienswijze in verband met Wob-verzoek[AFM Signed/Encrypted OK][AFM 
Decrypted OK] 

 
[….] heel goed verwoord en veel dank voor het verzenden van de mail!! 
Groeten […..] 

 
Van: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]   
Verzonden: donderdag 10 augustus 2017 12:00 
Aan: […….], [.].[.].[.] ([…..]) (JUZA_CI)  
Onderwerp: Wob-verzoek [……………………………………..][AFM Signed/Encrypted OK] 
 

Security details / 2017-08-10 11:59:55  

• Message: encrypted (S/MIME) • Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)  

 
Dag […..], 
 
[……………………………………………………………………………………..]. Hierbij bevestig ik dat wij 
afgelopen dinsdag (8 augustus) de beslissing hebben verzonden inzake [………………] Wob-verzoek. 
Zoals besproken hebben wij ervoor gekozen om het verzoek af te wijzen op basis van het Besluit WNo 
en Wob.  
 
Eerder vertelde je me over een lopende procedure over het onverplicht verstrekken van informatie 
DNB. Zou je me een seintje willen geven wanneer er uitspraak is? Dit is voor ons ook interessante 
informatie! 
 
Hartelijke groet, 
[….] 

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

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

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email 
but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the 
unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability. 
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The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken 
standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of 
malware, such as viruses, cannot be ruled out. 

From: [.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: maandag, augustus 21, 2017 11:13 
To: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]  
Subject: RE: Wob verzoek[..][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 

  
Beste [….],  
 
Wij gaan vandaag nog bellen met [………..]. Vermoedelijk gaan wij daarna ook over tot [………] van 
het verzoek. Zou ik jullie afwijzing misschien kunnen krijgen? Zodat daar geen licht/verschil tussen zit?  
Als er nog bijzonderheden komen uit het gesprek met de rechtbank, dan laat ik dat uiteraard weten.  
 
Dank vast,  
 
Groet 
[……] 

 

From: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]    
Sent: maandag 21 augustus 2017 13:16 
To: […….], [.].[.]. ([……]) (JUZA_CI) <[.].[.].[…….]@dnb.nl> 
Subject: RE: Wob verzoek [..][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 

 

Security details / 2017-08-21 13:15:41  

• Message: encrypted (S/MIME) • Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)  

 

Naam Verzender [….] [………] 

Telefoon +31[……….] 

E-Mail [….].[………]@afm.nl 
 

Download bestanden 

Beschikbaar tot 27-aug-2017  

Antwoord 

met Cryptshare  

Wachtwoord: Neem contact op met de verzender.  
 

  

Beste […….], 
 
In de bijlage vind je het besluit tot afwijzing van het Wob-verzoek, met het verzoek uiteraard om dit 
vertrouwelijk te behandelen. Het document wordt verzonden via Cryptshare, ik stuur zo nog een e-mail 
met het wachtwoord.  
 
Ik hoor graag wat de uitkomst is van het gesprek met […………………] en welk besluit uiteindelijk 
wordt genomen. 
 
Groet, 
[….] 

 

 

 

 

 
 

https://filetransfer.afm.nl/download1.php?id=74446353c9
https://filetransfer.afm.nl/download1.php?id=74446353c9
https://filetransfer.afm.nl/
https://filetransfer.afm.nl/
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From: [.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto:[.].[.].[…….]@dnb.nl]  
Sent: maandag, augustus 21, 2017 13:27 
To: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]  
Subject: RE: Wob verzoek [..][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 

 
[….], 
 
Veel dank en ik zal je op de hoogte houden. […………] denkt overigens dat dit pas einde vd week 
wordt.  
En iets anders; Is dit vanuit AFM een nieuwe werkwijze –naast de bestaande beveiligde lijn tussen 
DNB-AFM- om met wachtwoorden te werken?  
 
Groet 

 

From: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]   
Sent: maandag 21 augustus 2017 13:52 
To: […….], [.].[.]. ([……]) (JUZA_CI)   
Subject: RE: Wob verzoek [..][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 

 

Security details / 2017-08-21 13:52:21  

• Message: encrypted (S/MIME) • Signature: authentic, unknown signer (S/MIME)  

 
Dag [……], 
 
Dan wacht ik het graag af. 
 
Op jouw vraag: nee hoor, mij is hierover geen nieuwe werkwijze bekend. Ik werk echter zelf nog maar 
kort met deze systemen dus koos ervoor om het zekere voor het onzekere te nemen. Iets te 

 
 
Groet, 
[….] 

From: [.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto: <[.].[.].[…….]@dnb.nl>   
Sent: Monday, August 21, 2017 15:21 
To: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]  
Subject: RE: Wob verzoek [..][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK]  



 ik was meer benieuwd of ik niet iets gemist had 
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Van: [.].[.].[…….]@dnb.nl [mailto: <[.].[.].[…….]@dnb.nl>    
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 17:02 
Aan: [……]-[……..], [.]. ([…….]) ([…………………….]) < [.].[……………]@rechtspraak.nl> 
Onderwerp: WOB verzoek [………………………………….][Encrypted using DNB TLS] 

 
Beste […….],  
 
Ik heb jouw contactgegevens gekregen via mijn collega […….] [………]. Zij is echter tijdelijk intern bij 
een andere afdeling gedetacheerd, vandaar dat ik je even benader voor het Wob verzoek waarover 
[…….] jou al eerder had gebeld.  
 
Ik heb een brief opgesteld voor [……..]. Hierin wijs ik –net als AFM- het Wob-verzoek af.  
Ik zou echter graag onderstaande alinea aan de brief toe willen voegen, maar dat leg ik graag eerst 
aan je voor om te horen hoe [………..] hier tegen aan kijkt.  
 
[………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………]  
 
Ik hoor graag of ik bovenstaande alinea in de brief kan opnemen. 
Dank vast voor je reactie,  
 
Groet 
[……] 
 

[……] […….] 
Compliance officer 

 

De Nederlandsche Bank N.V. 
Compliance & Integriteit 
 

T +31 20 […….] 
M +31 6 [……..] 
E [.].[.].[…….]@dnb.nl 

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

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

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

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

 

 
From: [……]-[……..], [.]. ([…….]) ([…………………….]) < [.].[……………]@rechtspraak.nl>  
Sent: vrijdag 1 september 2017 8:24 
To: […….], [.].[.]. ([……]) (JUZA_CI) <[.].[.].[…….]@dnb.nl> 
Subject: RE: WOB verzoek […………………………][Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS] 

 
Beste [……], 
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Inmiddels heb ik intern overlegd over je vraag. [……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………] 
Ik hoor graag van je welke keuze DNB maakt. 

 
Met vriendelijke groet, 

mr.drs. [.].[.] ([…….]) [………………….] 

sr stafjurist 

 

Rechtbank Rotterdam 

Bestuursrecht (II) 

Kamer [………] 

[………………] 

www.rechtspraak.nl 

Bereikbaar: ma,di, do,vr  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/
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From: […….], [.].[.]. ([……) (JUZA_CI)   
Sent: vrijdag 1 september 2017 12:01 
To: '[……]-[……..], [.]. ([…….]) ([…………………….])'  
Cc: [………], [.].[.]. ([…….]) (JUZA_TW)  
Subject: RE: WOB verzoek [………………………………….][Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB 
TLS] 

 
Beste […….],  
 
Dank voor je snelle reactie. Ik laat het dan weg uit de brief, ook gezien de lopende termijn en het een 
onverplichte toelichting betreft.  
 
Groet 
[……] 

 

[……] […….] 
Compliance officer 

 

De Nederlandsche Bank N.V. 
Compliance & Integriteit 
 

T +31 20 […….] 
M +31 6 [……..] 
E [.].[.].[…….]@dnb.nl 

 
From: [.].[.].[…….]@dnb.nl   
Sent: Monday, September 04, 2017 13:05 
To: [………], [….] [mailto:[….].[………]@afm.nl]  
Subject: FYI: WOB verzoek [………………………………….][Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB 
TLS][AFM Decrypted OK] 

 
[…..], [….],  
 
Zie hieronder de laatste correspondentie met de rechtbank.  
 
Groet 
[……] 

 

From: [.].[.].[.].[…….]@dnb.nl   
Sent: Monday, September 04, 2017 11:59 
To: [………], [….] 
Cc: [.].[.].[…….]@dnb.nl 
Subject: RE: Wob-verzoek [………………………………….][AFM Signed/Encrypted OK][AFM Decrypted OK] 

 
Hoi [….], 
 
Mijn college [……] heeft het verzoek verder opgepakt. Aangezien [……………………………………… 
………………………………………………..] en net als AFM het verzoek af te wijzen. Ik verwacht dat de 
beslissing vandaag of morgen wordt verzonden. 
 
Groeten [……] 

 

 

 


