Verslagen Bestuur- en Raad van Toezicht Stichting Woekerrente 2017
Bestuur
In mei 2017 werd de Stichting Woekerrente (de Stichting) opgericht, welke opkomt voor de
belangen van consumenten die mogelijk ten onrechte te veel hypotheekrente betalen aan
hun bank. De Stichting wordt in deze actie gesteund door Vereniging Eigen Huis en de
Consumentenbond.
Na de oprichting heeft het bestuur van de Stichting in 2017 de volgende activiteiten
ondernomen:
-

-

het aanschrijven van Rabobank, ING, Achmea, SNS Reaal/Volksbank, Obvion en
Delta Lloyd met als doel de mogelijke verjaring van de klacht collectief te stuiten en
hen uit te nodigen om in overleg te treden met de Stichting;
het werven van deelnemers aan de Stichting;
het onderhouden van contacten met media;
het onderhouden van de contacten en kennisuitwisseling met Vereniging Eigen Huis
en de Consumentenbond;
het onderhouden van de contacten en kennisuitwisseling met de professionele
financier (funder) van de Stichting, CFI;
het opvragen van hypotheekdossiers bij enkele tientallen deelnemers aan de
Stichting;
het inschakelen van een rekenmeester, om de dossiers op geschiktheid te
beoordelen en door te rekenen;
het aansturen van de advocaat van de Stichting, mr. William Schonewille;
het informeren en raadplegen van de Raad van Toezicht van de Stichting.

Twee van de zes aangeschreven banken reageerden aanvankelijk positief op het verzoek
van de Stichting om in overleg te treden.
Met die twee banken heeft het bestuur van de Stichting een gesprek gevoerd. Helaas
hebben beide banken daaraan geen verder vervolg willen geven.
Dit betekent dat de Stichting geen andere keus heeft dan de juridische procedure verder
voor te bereiden en te starten. Waarschijnlijk zal dat plaatsvinden in de zomer van 2018.
In 2017 kwam het bestuur van de Stichting tien maal bijeen, waarvan vier maal in het bijzijn
van de Raad van Toezicht.
Frank Peters, voorzitter (vanaf 1 juni 2017 opvolger van Lucia Melcherts)
Hugo Hollander, penningmeester
Rob Okhuijsen, secretaris

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is vier maal bijeen geweest, waarvan twee maal met het bestuur van
de Stichting en twee maal met het bestuur en de funder.
De Raad van Toezicht heeft zich uitgebreid laten informeren over de strategie en de
concrete aanpak waarvoor het bestuur heeft gekozen en is van oordeel dat sprake is van
een zorgvuldige opzet en uitvoering.
De Raad van Toezicht heeft met ingang van 1 juni 2017 de heer Frank Peters benoemd tot
voorzitter van het bestuur.
Bert van Delden, voorzitter
Michiel Hijmans
Peter Jägers

