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De gevolgen van de EU-richtlijn hypothecaire leningen voor consumenten 
 
Jurgen Braspenning en Vanessa Mak* 
 
 
1. Inleiding 
Welke gevolgen heeft Richtlijn 2014/17/EU betreffende hypothecair krediet voor consumenten gehad 
op de Nederlandse praktijk? De Richtlijn, geïmplementeerd in titel 7.2B BW en van kracht sinds 14 juli 
2016, heeft in ons land een minder grote verandering teweeggebracht dan in sommige andere, met name 
Zuid-Europese, EU-lidstaten. De bescherming van consumenten in de financiële markt was al redelijk 
strikt en hypotheekregelgeving werd verder aangescherpt na de financiële crisis van 2008. Niettemin 
heeft de Richtlijn op een aantal punten tot wijzigingen van bestaande regelgeving geleid. In dit artikel 
bespreken wij het wettelijk kader voor hypothecair consumentenkrediet en de belangrijkste implicaties 
van de Richtlijn. Ook gaan wij in op twee thema’s die voor beroering hebben gezorgd in de bancaire 
praktijk ten aanzien van consumentenhypotheken: ten eerste oversluitboetes cq. boetes voor vervroegd 
aflossen, en ten tweede aflossingsvrije hypotheken. 

De vraag kan ook breder worden getrokken, namelijk: waarom, en in welke vorm, is nieuwe 
regelgeving nodig voor consumentenhypotheken? Het is nuttig om die vraag te stellen, omdat daarmee 
kan worden bekeken welke problemen nu daadwerkelijk spelen, en wat regelgeving eraan kan bijdragen 
om die problemen op te lossen. Wij vangen daarom aan met een korte beschrijving van de achtergrond 
van regelgeving ten aanzien van consumentenkrediet, en de impuls voor nieuwe regels voor 
hypothecaire leningen die ontstond naar aanleiding van de financiële crisis.  
 
 
2. Eigen haard is goud waard… of toch niet? 
Richtlijn 2014/17/EU werd ingevoerd naar aanleiding van de financiële crisis van 2008. Hoewel in 
Europa oorzaak en gevolg anders liggen dan in de Verenigde Staten, bestond ook aan deze kant van de 
oceaan een verband tussen de crisis op financiële markten en het instorten van de huizenmarkt.1 Een 
lage rentestand heeft er vanaf de vroege jaren 2000 toe geleid dat lenen goedkoop was, waardoor een 
toename aan huizenkoop- en verkoop ontstond, en de waarde van woningen explosief steeg. Door het 
wereldwijd instorten van de financiële markten in 2007 en 2008 en de daaropvolgende economische 
crisis kwamen echter ook de huizenmarkten in zwaar weer te verkeren. In het bijzonder in landen waar 
de regels voor het verstrekken van hypotheekleningen aan consumenten minder strikt waren—in de 
periferie van de EU zijn dat bijvoorbeeld Spanje, Ierland, Italië en Griekenland—heeft de waardedaling 
van woningen na 2008 ertoe geleid dat veel consumenten met een hypotheeklening zitten die de waarde 
van de woning overstijgt (de woning ‘staat onder water’). Bovendien leidt stijgende werkloosheid ertoe 
dat veel consumenten de aflossingstermijnen niet, of niet tijdig, kunnen terugbetalen.2 
 Tegen deze achtergrond achtte de Europese wetgever het noodzakelijk striktere regelgeving in 
te voeren voor hypothecair consumentenkrediet. Niet alleen consumenten zouden daarvan profiteren, 
doordat zij beschermd worden tegen het aangaan van leningen die zij op de langere termijn niet kunnen 
terugbetalen (overkreditering), maar ook het financiële systeem als geheel, dat kwetsbaar is gebleken 
bij te veel en te hoge uitstaande leningen aan consumenten.3 Richtlijn 2014/17/EU schrijft om die 
redenen regels voor waardoor consumenten tot verantwoordelijk(er) leenbeslissingen zouden moeten 
komen. Dat wordt gedaan via de band van informatieverplichtingen van kredietaanbieders aan 
consumenten, een kredietwaardigheidstoets, en het vergemakkelijken van vervroegd aflossen, waarop 
wij hieronder nog in meer detail zullen ingaan. 

                                                        
* Jurgen Braspenning is als advocaat werkzaam bij Linssen Advocaten. Vanessa Mak is hoogleraar Privaatrecht bij Tilburg 
University. 
1 Voor een analyse zie H. Mees, ‘Ware oorzaak voor de crisis in de VS en Europa is de lage rente’, Me Judice 14 januari 2012, 
beschikbaar via: <http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/ware-oorzaak-van-de-crisis-in-de-vs-en-europa-is-de-lage-rente>. 
2 Zie voor meer achtergrond over de gevolgen van de crisis de ‘country reports’ in H.W. Micklitz en I. Domurath, Consumer 
debt and social exclusion in Europe, Ashgate: Farnham 2015. 
3 Zie het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten, 
COM(2011) 142 definitief, p. 2, en in een eerdere analyse reeds Europese Commissie, White Paper on the Integration of EU 
Mortgage Credit Markets, COM(2007) 807 final, p. 5 e.v. 
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 De nieuwe regels passen in het bredere plaatje van regelgeving dat de afgelopen decennia is 
ontwikkeld in het Europese consumentenrecht. Richtlijnen op het terrein van het algemene 
consumentencontractenrecht, contracteren op afstand, bijzondere overeenkomsten zoals reizen, energie 
en (niet-hypothecair) consumentenkrediet zijn alle voornamelijk gebaseerd op de gedachte dat 
consumenten sterkere rechten dienen te hebben jegens aanbieders. In het Engels wordt gesproken van 
‘consumer empowerment’. In die gedachte past dat consumenten transparante, dat wil zeggen duidelijke 
en begrijpelijke, informatie verkrijgen over de diensten of producten die wij afnemen. Op basis van die 
informatie kunnen consumenten zelf tot een verantwoorde afweging komen over het al dan niet sluiten 
van een overeenkomst met een aanbieder.4 Niettemin gaat de Richtlijn op sommige punten verder in de 
bescherming van consumenten. De kredietwaardigheidstoets, met daaraan verbonden de verplichting 
voor aanbieders om te weigeren een kredietovereenkomst voor hypothecair krediet aan te gaan indien 
een consument niet slaagt voor deze toets, is veeleer een paternalistische maatregel om te voorkomen 
dat consumenten meer financiële verplichtingen aangaan dan zij gezien hun inkomens- en 
vermogenssituatie aankunnen. Een dergelijke verplichting maakte nog geen deel uit van de Richtlijn 
Consumentenkrediet uit 2008.5 In Nederland kenden wij een dergelijke bescherming tegen 
overkreditering overigens al wel voor alle vormen van krediet.6 
 Verder mag niet onvermeld blijven dat ook via het Hof van Justitie EU enige mate van 
bescherming is bereikt voor consumenten die in moeilijkheden kwamen met het aflossen van een 
hypothecaire lening op hun woning. De bekendste zaak is ongetwijfeld Aziz,7 waarin via de band van 
Richtlijn 1993/13/EEG inzake oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden door het Hof werd 
vastgesteld dat consumenten beschermd moeten zijn tegen uitzetting uit de woning bij een 
uitwinningsprocedure indien een parallelle procedure loopt om vast te stellen of bedingen uit de 
kredietovereenkomst wellicht oneerlijk zijn en voor vernietiging in aanmerking komen. In opvolgende 
zaken is deze lijn bevestigd.8 Denk voorts aan de zaak Kásler waarin het Hof van Justitie EU besliste 
dat bedingen in algemene voorwaarden niet alleen grammaticaal voldoende duidelijk en begrijpelijk 
moeten zijn voor de gemiddelde consument; ook de economische gevolgen van een beding moeten ex-
ante duidelijk en begrijpelijk zijn voor de consument. Nu hypothecaire kredietovereenkomsten 
regelmatig complexe bedingen bevatten, zoals boetebedingen en rentebedingen, is de Kásler uitspraak 
voor consumentenbescherming van groot belang.9 Een voorbeeld daarvan is te vinden in een serie 
uitspraken van de Rechtbank Amsterdam waarin rentebedingen in EURIBOR-hypotheken op grond van 
Kásler vernietigd werden.10  Ook in andere zaken heeft het Hof van Justitie EU zijn stempel gedrukt op 
de bescherming van de lenende consument. Zo bepaalde het Hof in de zaak Costea dat niet zo zeer de 
identiteit van de kredietnemer, maar het doel van zijn hypothecaire lening bepaalt of hij 
consumentenbescherming geniet binnen het EU-recht.11  
 
3. Nederlandse regelgeving voorafgaand aan de implementatie van Richtlijn 2014/17/EU 
De implicaties van deze Europese ontwikkelingen zijn voor Nederland relatief gering. Anders dan de 
reeds genoemde landen in de periferie van de EU kenden wij al redelijk strenge regelgeving ten aanzien 
van consumentenhypotheken. Voorts heeft de economie in ons land een minder grote klap gekregen 
van de financiële crisis dan bijvoorbeeld Spanje, Italië of Griekenland. In het navolgende schetsen wij 
eerst welke regelgeving in ons land van kracht was voorafgaand aan de implementatie van de nieuwe 
Richtlijn. 

                                                        
4 Voor de rechtseconomische verklaring van deze aanpak zie J.J.A. Braspenning en V. Mak, ‘Nieuwe regels voor hypothecaire 
kredietverstrekking aan consumenten: over leren en bezweren’, TvC 2015-2, p. 75. 
5 RL 2008/48/EC. 
6 Zie art. 4:34 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor meer achtergrond verwijzen wij naar O.O. Cherednychenko 
en J.M. Meindertsma, ‘Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem’, TvC 2014-
4, pp. 181-191; J.M. Meindertsma, ‘De kredietwaardigheidstoets in het privaatrecht’, TvC 2017-2, pp. 115-123;  M.H.P. 
Claassen en J.L. Snijders, ‘Overkreditering bij consumentenkrediet’, MvV 2014-7/8, pp. 188-194. 
7 HvJ EU 14 maart 2013, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164 (Aziz). 
8 Zie o.a. HvJ EU 17 juli 2014, C-169/14, ECLI:EU:C:2014:2099 (Sanchez Morcillo) en HvJ EU 10 september 2014, C-34/13, 
ECLI:EU:C:2014:2189 (Kusionova). 
9 HvJ EU 30 april 2014, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282 (Kásler) 
10 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam 11 november 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7848, TvC 2016-1, m.nt. Spanjaard. 
11 HvJ EU 3 september 2015, C-110/14, ECLI:EU:C:2015:271 (Costea). 
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 De regelgeving betreffende hypothecair krediet is neergelegd in een mix van wettelijke 
regelingen, aanverwante regulering, rechtspraak en zelfregulering. De belangrijkste regels zijn te 
vinden in de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 
(Bgfo), de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk), titel 7.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW), 
en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF).12 In de rechtspraak wordt nadere invulling 
gegeven aan de uitleg en toepassing van deze regels. Daarbij kan naar omstandigheden de 
bestuursrechtelijke weg of die van het privaatrecht worden gevolgd.13 Voorts kunnen consumenten 
kiezen voor alternatieve geschilbeslechting en hun zaak aanhangig maken bij het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid). 
 Vier belangrijke onderwerpen waren al door middel van deze instrumenten gereguleerd. Ten 
eerste stelden de regels een maximum-percentage vast voor de hoogte van de lening ten opzichte van 
de waarde van de woning. Vanaf de inwerkingtreding van de Tijdelijke regeling op 1 januari 2013 
mocht dat percentage nog 105% zijn. Sinds die datum wordt het percentage per jaar met 1% afgebouwd 
tot een maximum-percentage van 100% van de waarde van de woning vanaf 1 januari 2018.14 De 
achtergrond van deze regel is dat veel Nederlandse woningbezitters hypotheekleningen hebben 
afgesloten waarbij de waarde van de woning de lening niet dekt. Veel huizen staan dus ‘onder water’, 
en dat kan de stabiliteit van het financiële systeem en van de woningmarkt ondermijnen.15 Om dit risico 
te verkleinen wordt het maximum van de lening teruggebracht tot 100% van de waarde van de woning. 
Overigens zit Nederland daarmee nog aan de hoge kant. In andere landen, zoals het Verenigd 
Koninkrijk, wordt in alle gevallen een eigen inleg bij de koopprijs van een woning verwacht van de 
koper en kan bijvoorbeeld slechts tot 90% of tot 75% worden geleend.16 Naast de waarde van de woning 
wordt ingevolge de Tijdelijke regeling hypothecair krediet overigens ook het inkomen meegewogen in 
verhouding tot de hoogte van de gevraagde lening. Art. 3 en bijlage 1 Trhk bevatten concrete richtlijnen 
voor de toegestane financieringslast. 
 Een tweede thema waarop in bestaande regelgeving reeds gestuurd werd, betreft de 
informatieplichten van kredietaanbieders jegens consumenten. Ingevolge art. 4:20 Wft is de aanbieder 
verplicht de consument informatie te verstrekken voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een 
adequate beoordeling van de lening.17 Art. 4:19 lid 2 Wft schrijft voor dat de verstrekte of beschikbaar 
gestelde informatie ‘correct, duidelijk en niet misleidend’ is.18 Voorts zijn in het Bgfo specifieke regels 
neergelegd over de te verstrekken informatie. Art. 51b Bgfo schrijft een lijst aan verplichtingen, 
waaronder informatie over de doeleinden waarvoor het krediet gebruikt mag worden, de vormen van 
zekerheid, de rentevoet, een representatief voorbeeld van het totale kredietbedrag inclusief kosten voor 
de consument, het jaarlijkse kostenpercentage, de mogelijkheden voor aflossen van het krediet, en een 
waarschuwing betreffende de gevolgen van niet-naleving van de aan de kredietovereenkomst 
verbonden verplichtingen. Art. 53 Bgfo bevat regels ten aanzien van de te verstrekken informatie in 
reclamemateriaal. 
 Ten derde kende het Nederlandse recht reeds voorafgaand aan de implementatie van Richtlijn 
2014/17/EU een kredietwaardigheidstoets. Deze toets is neergelegd in art. 4:34 Wft jo. art. 115 Bgfo 
en schrijft voor dat een kredietaanbieder verplicht is te weigeren een kredietovereenkomst aan te gaan 
indien dat in het licht van de financiële positie van de consument, en het risico op overkreditering, 
onverantwoord is. Art. 115 Bgfo geeft aan dat aanbieders beoordelingscriteria moeten opstellen en 
hanteren voor de kredietwaardigheidstoets, en dat normen voor de maximale hoogte van de lening in 

                                                        
12 De tekst van de GHF is via deze link online te raadplegen: 
<https://www.nvb.nl/publicaties/gedragscodes/1936/gedragscode-hypothecaire-financieringen.html>. 
13 Voor een bespreking van deze thema’s, zie ook J.J.A. Braspenning, ‘Mortgage credit in the Netherlands’, Journal of 
European Consumer and Market Law (EuCML) 2017-4, p. 180-181. 
14 Zie art. 5 lid 1 en 2 Trhk. Zie ook https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2017/okt/tijdig-rekening-houden-nieuwe-
leennormen, laatst geraadpleegd op 24 oktober 2017. 
15 DNB, ‘Overview of financial stability in the Netherlands’, voorjaar 2014. Beschikbaar via: <http://www. 
dnb.nl/en/binaries/OFSuk_tcm47-306230.pdf>, p. 7. 
16 Zie Bank of England, ‘Financial stability report’, juni 2014, p. 24. 
17 Deze bepaling geldt overigens breder dan alleen ten aanzien van hypotheekleningen aan consumenten. Zij is van toepassing 
op beleggingsondernemingen of financiëledienstverleners die adviseren dan wel diensten of producten aanbieden. Bovendien 
gelden de verplichtingen ook jegens professionele cliënten, niet slechts jegens consumenten. 
18 In de Beleidsregel Informatieverstrekking 2013 geeft de Autoriteit Financiële Markten nader invulling aan de begrippen 
‘correct, duidelijk en niet misleidend’. 
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verhouding tot de woning en van de financieringslast met betrekking tot het inkomen bij ministeriële 
regeling moeten worden vastgesteld. Specifieke criteria volgen niet uit deze bepalingen maar zijn 
neergelegd in andere regelingen, bijvoorbeeld in gedragscodes zoals de GHF, en sinds 1 januari 2013 
in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Uit aanwijzingen van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) en uit de rechtspraak van bestuursrechters volgt dat de regels uit gedragscodes, waaronder de 
GHF, worden gezien als minimumvereisten voor het voldoen aan art. 115 Bgfo.19 De Trhk wordt gezien 
als een verdere aanscherping van de regels uit de gedragscodes, bijvoorbeeld voor wat betreft de regel 
dat toekomstige inkomensstijgingen niet mogen worden meegerekend in de kredietwaardigheidstoets.20 
 Tot slot is voor de Nederlandse hypotheekmarkt van belang dat woningbezitters profiteren van 
een belastingvoordeel: de hypotheekrenteaftrek. Het belastingvoordeel was het grootst bij 
aflossingsvrije hypotheekleningen. Omdat dit type lening als risico wordt gezien voor de stabiliteit van 
de hypotheekmarkt en van de financiële situatie van Nederlandse huishoudens is in 2012 een 
hervorming van de hypotheekrenteaftrek ingezet.21 
 In Nederland was de regulering van hypothecaire leningen voor consumenten dus al redelijk 
op orde. Toch heeft Richtlijn 2014/17/EU tot een aantal wijzigingen geleid die voor de praktijk van 
belang zijn. Wij bespreken ze hieronder (para. 4) en focussen daarna op een aantal specifieke thema’s 
die zich in de praktijk hebben voorgedaan (para. 5). 
 
4. Wijzigingen naar aanleiding van de implementatie van Richtlijn 2014/17/EU 
De Richtlijn is in Nederland in werking getreden op 14 juli 2016, en is daarmee iets later 
geïmplementeerd dan de Europese deadline van 21 maart 2016.22 De belangrijkste wijzigingen die de 
Richtlijn meebrengt zijn de invoeging van een nieuwe afdeling in titel 7.2B BW en een aantal 
aanpassingen in de Wft en aanverwante regelingen, zoals het Bgfo, met name ten aanzien van de 
bestuursrechtelijke handhaving van de regels. 
 Opvallend is dat een aantal regels zowel in het bestuursrecht als in het privaatrecht is 
geïmplementeerd. De verplichting van kredietaanbieders om gestandaardiseerde informatie aan de 
consument te overleggen volgens een Europees gestandaardiseerd informatieblad hypothecair krediet 
(ESIS) is bijvoorbeeld zowel neergelegd in art. 4:33 Wft jo. art. 112d Bgfo en bijlage K, met verwijzing 
naar de bepalingen uit het Bgfo, alsmede in art. 7:122 lid 2 BW.23 De regel uit art. 25 van de Richtlijn 
omtrent de kosten van vroegtijdige aflossing is geïmplementeerd in art. 81c Bgfo en in art. 7:128 BW. 
De reden om deze bepalingen zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk te implementeren is dat op 
die manier twee wegen van handhaving beschikbaar zijn: ofwel de bestuursrechtelijke weg, waarbij de 
AFM bevoegd is tot handhaving, ofwel de privaatrechtelijke weg via welke de consument zelf een actie 
kan instellen, bijvoorbeeld tot vordering van schadevergoeding in een civiele procedure.24 
 Het toepassingsbereik van de regelgeving is nader gespecificeerd in art. 1:1 Wft en artt. 7:118 
en 7:119 BW.25 De wet volgt hier de definitie uit de Richtlijn, namelijk dat het moet gaan om 
‘kredietovereenkomsten die gewaarborgd worden door een hypotheek of door een andere vergelijkbare 
zekerheid op voor bewoning bestemde onroerende zaken, of gewaarborgd worden door een recht op 
voor bewoning bestemde onroerende zaken’—dat wil zeggen, een klassieke hypotheeklening—of om 
‘kredietovereenkomsten voor het verkrijgen of het behouden van eigendomsrechten betreffende grond 
of een bestaand of gepland gebouw.’ Een aantal typen (hypothecaire) leningen is ingevolge art. 7:119 
lid 2 BW uitgesloten van het bereik van de regeling. Een voorbeeld is een lening die een werkgever als 
nevenactiviteit tegen een gunstig tarief verstrekt aan een werknemer. 
 Als gezegd heeft de Richtlijn niet tot fundamentele wijzigingen in de bestaande regelgeving 
geleid. Wij noemen de meest in het oog springende punten. Ten eerste is er een verplichting voor EU-
lidstaten op grond van art. 6 van de Richtlijn om maatregelen te nemen om financiële scholing van 
consumenten aan te moedigen. De Europese Commissie zal op een zeker moment inventariseren wat 
de ‘best practices’ van lidstaten op dit punt zijn. De gedachte van financiële scholing past bij het 

                                                        
19 Rb. Rotterdam 20 mei 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BM5231. 
20 Zie ook Braspenning en Mak, TvC 2015-2, p. 80. 
21 Zie de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (WHfbEW), Stb. 2012, 670. 
22 Implementatiewet Richtlijn 2014/17/EU, Stb. 2016, 265. 
23 Zie art. 14 van Richtlijn 2014/17/EU. 
24 Zie ook Braspenning, EuCML 2017-4, p. 182. 
25 De regeling voor eenvoudig consumentenkrediet is neergelegd in titel 7.2A BW. 
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uitgangspunt van ‘consumer empowerment’, en is niet geheel vreemd voor de Nederlandse praktijk. 
Niettemin zijn nog weinig initiatieven echt van de grond gekomen.26 De wetgever leek bij de 
implementatie van de Richtlijn snel tevreden te zijn.27 
 Ten tweede verplicht de Richtlijn aanbieders om bepaalde informatie te verstrekken of 
beschikbaar te stellen aan consumenten.28 Die informatieverplichtingen komen overeen met de 
verplichtingen die al in de Nederlandse regelgeving waren neergelegd (zie boven, para. 3).29 Een 
wijziging is de verplichting om het ESIS-formulier aan consumenten te verstrekken. Deze verplichting 
is neergelegd in art. 4:33 Wft jo. art. 112d Bgfo en in art. 7:122 lid 2 BW. Specifieke bepalingen ten 
aanzien van advertenties, voortvloeiend uit art. 11 van de Richtlijn, zijn neergelegd in art. 53 Bgfo en 
art. 7:120 BW. Handelen in strijd met art. 7:120 BW wordt gezien als een oneerlijke handelspraktijk en 
roept daarmee de sancties uit de betreffende afdeling in Boek 6 BW in het leven.30 
 Ten derde is op grond van art. 14 lid 6 van de Richtlijn een bedenktijd ingevoerd. De Richtlijn 
gaf lidstaten de vrijheid om te kiezen voor een bedenkperiode of een herroepingsrecht. Nederland koos 
voor een bedenktijd van 14 dagen, omdat een bedenktijd, volgens de wetgever, beter aansluit bij de 
praktijk van hypothecaire financieringen.31 Binnen deze periode kan de consument nadenken over de 
voorwaarden van het hem aangeboden krediet en indien gewenst het aanbod van de kredietgever 
accepteren, zo blijkt uit art. 7:122 lid 5 BW.32  
 Een vierde wijziging betreft aanscherpingen van de kredietwaardigheidstoets. Zoals hierboven 
besproken, kende Nederland al een relatief strikte toets, inclusief een weigeringsplicht. De Richtlijn 
heeft slechts aanleiding gegeven tot een aantal aanscherpingen op specifieke punten. Zo wordt 
bijvoorbeeld meer nadruk gelegd op het risico van toekomstige inkomensdalingen, in plaats van alleen 
te stellen dat mogelijke inkomensstijgingen niet kunnen worden meegewogen in de toets.33 
 Tot slot bepaalt art. 25 lid 3 van de Richtlijn, geïmplementeerd in art. 7:127 lid 3 BW en art. 
81c lid 2 Bgfo, dat bij vroegtijdige aflossing ‘[d]e lidstaten kunnen voorschrijven dat de kredietgever 
in voorkomend geval recht heeft op een eerlijke en objectief verantwoorde vergoeding voor mogelijke 
kosten die rechtstreeks aan vervroegde aflossing verbonden zijn; de consument kan evenwel geen boete 
worden opgelegd. De vergoeding overschrijdt in dit opzicht nooit het door de kredietgever geleden 
financiële nadeel.’  
  
5. Enkele specifieke thema’s 
Wij komen nu toe aan de bespreking van een aantal voor de praktijk relevante thema’s, waaronder de 
aflossingsboete. Het is uiteraard niet uitgesloten dat zich in de toekomst nog andere ontwikkelingen 
zullen voordoen op basis van de nieuwe regels of overige verplichtingen volgend uit de Richtlijn, 
bijvoorbeeld ten aanzien van financiële scholing. Allereerst richten wij ons op art. 25 van de Richtlijn. 
Daarna staan wij kort stil bij 100% aflosvrije hypotheken. 
 Art. 25 van de Richtlijn heeft in de praktijk behoorlijk wat stof doen opwaaien.34 De keuze van 
Nederland om gebruik te maken van de mogelijkheid uit de Richtlijn om de vergoeding die een 
kredietgever in rekening mag brengen aan een consument die zijn lening vroegtijdig aflost te beperken 
leidt tot nieuwe vragen. Zo is vooralsnog onduidelijk wat als het precieze financiële nadeel van de 
kredietgevers vroegtijdig aflossen kwalificeert en wat de reikwijdte van art. 25 alsmede implementatie 
ervan in art. 7:127 BW en art. 81c Bgfo is. 

                                                        
26 Vgl. Braspenning en Mak, TvC 2015-2, p. 77. 
27 Zie daarover J.J.A. Braspenning, Een gedragswetenschappelijk perspectief op de consumentenkredietovereenkomst, 
Uitgeverij Paris: Zutphen 2017, p. 195. 
28 Intussen heeft het Europese Hof van Justitie nader uitgelegd op welke wijze kredietaanbieders in de praktijk aan de 
informatieverplichtingen (incl. het verstrekken van het ESIS-formulier) dienen te voldoen. Zie HvJ EU 18 december 2014, C-
449/13, ECLI:EU:C:2014:2464 (CA Consumer Finance SA v. Bakkaus en   Bonato). Deze zaak betrof Richtlijn 2008/48/EG 
inzake consumentenkrediet maar kan mutatis mutandis worden toegepast op hypthecaire kredietverstrekking. 
29 J.M. van Poelgeest en Q.A.G. Masius, ‘De nieuwe hypotheekmarkt’, O&F 2016-1, p. 44. 
30 Zie art. 6:193b BW. 
31 Kamerstukken II 2015/16, 34 292, nr. 3, p. 57. 
32 Volgens diverse auteurs leidt de nieuwe bedenktijd tot een aanpassing van de precontractuele fase in de praktijk, zie Van 
Poelgeest en Masius O&F 2016, p. 46-47; C.A.M. Lombert, ‘De MCD in de praktijk, waar wringt de schoen?’, TFR 2016-
7/8, p. 274-275. 
33 Vgl. Braspenning en Mak, TvC 2015-2, p. 81. 
34 Zie bijvoorbeeld ‘Hypotheekverstrekkers berekenen nog steeds te hoge boeterente’, FD 16 mei 2017. 
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Op 20 maart 2017 publiceerde de AFM de Leidraad Vergoeding vervroegde aflossing van 
hypotheken teneinde meer duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop kredietverstrekkers hun 
daadwerkelijk geleden nadeel kunnen berekenen.35 De leidraad is nadrukkelijk geen dwingende 
invulling van de wet. De AFM houdt een slag om de arm door te benadrukken dat de leidraad slechts 
richting geeft en dat er andere manieren zijn om aan de wettelijke normen te voldoen.36 In de leidraad 
gaat de AFM uit van de zogenaamde Netto Contante Waarde-methode als middel om het financiële 
nadeel van de kredietgever bij vroegtijdig aflossen te bepalen.37 Deze methode maakte ook al deel uit 
van de GHF en komt terug in de algemene voorwaarden van kredietaanbieders.38 Het idee achter de 
NCW-methode is dat kredietverstrekkers het nadeel dat zij lijden doordat zij rentebetalingen mislopen 
in de toekomst contant maken naar de waarde van vandaag. In de leidraad komen vier algemene 
uitgangspunten terug waar kredietverstrekkers in ieder geval rekening mee moeten houden, zoals de 
rekenrente die zij gebruiken bij de NCW-methode.39 De leidraad leert ons echter niet wat nu als nadeel 
van de kredietgever gezien moet worden. In de praktijk klinken steeds meer geluiden dat banken lange 
tijd te hoge boetes berekend hebben, en soms nog steeds berekenen.40 De eerste claimstichtingen zijn 
inmiddels al opgericht.41  

Een tweede vraag is hoever art. 25 van de Richtlijn reikt. De Richtlijn en de geïmplementeerde 
bepalingen spreken over ‘vervroegde aflossing’. In de praktijk zien we echter meerdere tinten grijs op 
dit gebied. Zo kunnen consumenten hun lening simpelweg aflossen, overstappen naar een andere 
kredietgever of oversluiten bij hun huidige kredietgever. Ook kunnen consumenten hun rentevaste 
periode wijzigen of voor rentemiddeling kiezen. In hoeverre deze gevallen onder het bereik van art. 
7:172 BW en art. 81c Bgfo vallen is op dit moment nog ongewis.42 Uiteindelijk is dit een vraag die 
onzes inziens in Luxemburg beantwoord moet worden. 

Een ander thema dat vermoedelijk in de toekomst nog vaker naar voren komt met betrekking 
tot de hypotheekmarkt is de toekomst van 100% aflosvrije hypotheken. De AFM waarschuwde in het 
jaarverslag uit 2016 voor de risico’s van 100% aflosvrije hypotheken.43 Sinds enkele jaren mogen 
dergelijke hypotheken niet meer aangeboden worden, maar meer dan 1 miljoen huishoudens hebben 
nog steeds zo’n lening. In 2016 heeft de AFM kredietgevers reeds opgedragen om met dit dossier aan 
de slag te gaan. Vooralsnog lijken de grootbanken nog niet happig om de AFM ten dienste te zijn in dit 
dossier.44 
 
6. Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat Richtlijn 2014/17/EU inzake hypothecaire krediet voor consumenten 
geen fundamentele wijzigingen heeft gebracht in de Nederlandse regulering betreffende 
consumentenhypotheken. Niettemin heeft de Richtlijn bepaalde effecten gehad die gunstig kunnen zijn 
voor een verdere discussie over consumentenbescherming in deze markt. De onder aanvoering van 
organisaties als de Consumentenbond ontstane discussie over de kosten die kredietgevers in rekening 
brengen voor het vervroegd aflossen of oversluiten van hypotheekleningen is een goed voorbeeld. In 
de toekomst volgen er wellicht meer. 

                                                        
35 Zie https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/mrt/vervroegd-aflossen, laatst geraadpleegd op 24 oktober 2017. 
36 Ibid, p.4. 
37 Ibid, p.6. 
38 Art. 10 GHF. 
39 Leidraad Vergoeding vervroegde aflossing van hypotheken, p.8. 
40 Zie bijvoorbeeld https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/vaak-te-hoge-boeterente-bij-oversluiten-hypotheek/ , 
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2017/banken-berekenden-te-hoge-boetes-en-zijn-niet-transparant, laatst 
geraadpleegd op 24 oktober 2017. 
41 Zie https://www.oversluitclaim.nl/, laatst geraadpleegd op 24 oktober 2017. 
42 Zie ook de kamerbrief van (oud)minister Dijsselbloem van 2 juni 2017, 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/02/beantwoording-kamervragen-over-de-leidraad-
vervroegd-aflossen-hypotheken-bij-rentemiddeling, laatst geraadpleegd op 24 oktober 2017. 
43 Jaarverslag AFM 2016, zie www.afm.nl/nl-nl/verslaglegging/jaarverslag laatst geraadpleegd op 24 oktober 2017. 
44 Zie ‘Banken vrezen strenge aanpak aflossingsvrije hypotheek’, FD 12 juni 2017. 


