Magazine Accountant TV P o d c a s t D o s s i e r s N i e u w s b r i e f C o n t a c t

NBA-platform voor accountants en financials

e Home
> Nieuws
> 2020
> 2 > ABN
Amro treft schikking
in zaak
Nieuws
Discussie
Vaktechniek
Achtergrond
Inhypotheekrente
& Uit Feiten & Cijfers

NIEUWS

14 februari 2020

Tuchtrecht

LAATSTE NIEUWS

ABN Amro treft schikking
in zaak hypotheekrente
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ABN Amro heeft een akkoord bereikt met klanten die
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vinden dat ze jarenlang te veel hypotheekrente hebben
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betaald. De bank gaat een deel van het te veel betaalde geld
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vergoeden.
Dat is het financieel concern overeengekomen in een schikking
met de belangenstichting Euribar. De overeenkomst draait om
zogeheten euribor-hypotheken, afgesloten in de periode van 2005
tot 2009. Dat zijn variabele hypotheken waarbij de rente
meebeweegt met de rente (euribor) die banken elkaar onderling
berekenen. Een groep klanten vond dat ABN Amro ten onrechte de
renteopslag voor die leningen had verhoogd, waardoor ze te veel
geld kwijt waren.
ABN Amro belooft nu ruim 62 procent van de opslagverhogingen
in 2009 en 2012 terug te betalen aan klanten. Volgens ABN Amro
komen veel mensen met zo'n euribor-hypotheek in aanmerking
voor die vergoeding. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, heeft
de bank niet bekendgemaakt.
In eerdere rechtszaken werden de ontevreden klanten in het gelijk
gesteld, maar ABN Amro behaalde in hoger beroep een
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overwinning bij de Hoge Raad. Die oordeelde dat een beoordeling
door het gerechtshof moest worden overgedaan.
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