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ING gaat aflossingskosten en afkoopkosten
hypotheek vanaf 14 juli 2016 opnieuw
berekenen
ING gaat de aflossingskosten en afkoopkosten van hypotheken die klanten
betaald hebben vanaf 14 juli 2016 opnieuw berekenen. Aanleiding hiervoor
is de recent gepubliceerde Leidraad Kosten Vervroegd Aflossen van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze leidraad geeft aan hoe
geldverstrekkers invulling kunnen geven aan nieuwe wettelijke normen voor
de berekening van kosten bij vervroegde aflossing van een hypotheek
(aflossingskosten). Voor sommige klanten betekent dit dat zij een
geldbedrag van ING ontvangen.

De nieuwe normen volgen uit de nieuwe Europese richtlijn voor woninghypotheken voor

consumenten: de Mortgage Credit Directive (MCD). De nieuwe wetgeving stelt als norm dat de

in rekening gebrachte aflossingskosten niet hoger mogen zijn dan het door de bank geleden

financiële nadeel van de aflossing en dat voor de klant helder moet zijn hoe de kosten worden

berekend. ING geeft op dit moment al zorgvuldige invulling aan deze normen. Maar de AFM

kiest in haar leidraad op enkele punten voor een andere interpretatie. Waar dit het geval is, zal

ING haar berekeningswijze aanpassen. Dit geldt ook voor de afkoopkosten die ING in rekening

brengt voor het tussentijds aanpassen van de rente tijdens een lopende rentevaste periode.

Omdat de nieuwe normen op 14 juli 2016 zijn ingegaan, zal ING een herberekening uitvoeren

voor klanten die op of na die datum aflossings- of afkoopkosten hebben betaald. Is de uitkomst

van de herberekening lager, dan ontvangt de klant het verschil terug. Is de uitkomst hoger, dan

hoeft de klant niets bij te betalen. Klanten die dit betreft, ontvangen hierover nog deze week een

brief met meer informatie. Daarnaast is via www.ing.nl/kosteninformatie beschikbaar, inclusief

een tool voor klanten om zelf, op basis van hun hypotheeknummer, te bekijken of ze een

herberekening kunnen verwachten.
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OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

De komende maanden zal ING de herberekeningen maken. Het is onze ambitie om alle klanten

eind december 2017 van een herberekening te voorzien. Het betreft enkele duizenden

klanten.Dit is ongeveer 5% van het totaal aantal aflossingen die gedaan zijn in de periode van 14

juli 2016 tot heden. Bij 95% van de aflossingen zijn, op basis van de contractuele afspraken,

geen aflossings- of afkoopkosten in rekening gebracht. Door de lage rentestand is het aantal

aflossingen in de afgelopen jaren sterk toegenomen.
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