
  
  

 

   

Geachte heer/mevrouw, 

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond komen op voor de belangen van consumenten die 

een te hoge boeterente hebben betaald bij het vervroegd aflossen van hun hypotheek. In deze brief 

vragen wij opnieuw uw aandacht voor het lot van klanten die voorafgaand aan de ingangsdatum van 

de AFM-leidraad op 14 juli 2016 een dergelijke vergoeding hebben betaald. Wij hebben vast moeten 

stellen dat geldverstrekkers in veel gevallen te kort zijn geschoten in de wijze van behandeling van 

deze groep klanten. Hun lot kan daardoor wrang zijn. 

 

Ons inziens bestond er ook voor 14 juli 2016 al een wettelijk kader voor de berekening van de 

hoogte voor de vergoeding bij vervroegde aflossing. Uit onderzoek van de Consumentenbond is 

gebleken dat veel geldverstrekkers zich daar toen niet aan hielden en hun klanten te hoge 

boeterentes in rekening brachten. Daarom hebben wij na publicatie van de AFM-leidraad in maart 

2017 een appel gedaan op alle geldverstrekkers, waaronder ook aan u, om vergoedingen van voor 

14 juli 2016 opnieuw te berekenen zodat klanten ook gedurende die jaren niet meer betalen dan het 

financiële nadeel van de geldverstrekker.  

 

Inmiddels hebben enkele geldverstrekkers gehoor gegeven aan onze oproep. Zij zijn tot de conclusie 

gekomen dat zij hun klanten in het verleden inderdaad een te hoge vergoeding hebben berekend. 

Een goed voorbeeld geeft de Volksbank, die in overleg met Vereniging Eigen Huis en de 

Consumentenbond te hoge boeterentes met terugwerkende kracht tot 14 juli 2011 herstelt. 

 

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond doen nogmaals een klemmend beroep op u om, 

zonder tussenkomst van de rechter, de vergoedingen die klanten voor 14 juli 2016 hebben betaald 

opnieuw te berekenen. Graag vernemen wij binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief of u 

bereid bent om hierover met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in gesprek te gaan. 
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Mocht u van mening zijn dat uw berekeningswijze voor 14 juli 2016 al voldeed aan het toenmalig 

wettelijk kader en de invulling die leidraad van de AFM daaraan geeft, dan zien wij daarvoor uw 

onderbouwing graag tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Consumentenbond      Vereniging Eigen Huis 

Gerjan Huis in ’t Veld      Nico Stolwijk 

 

                                        
 Manager Acties en Campagnes     Manager Belangenbehartiging 

 

 

 

 

 

   


