VERANTWOORDING OP HOOFDLIJNEN 31 DECEMBER 2018

De leden van de Raad van Toezicht van stichting SDB:
1.

De heer H.A. (Eric) Berg, voorzitter, van beroep valutahandelaar. Expertise in curatorschap,
bewindvoering, mentorschap, financiën, beleggingen en boekhouding;

2.

De heer J.R. (Joppe) van der Poel, lid, van beroep mediator, MfN / ADR Register & Rechtbank Mediator.
Expertise in bankzaken en financiën;

3.

De heer mr. R. (Richard) Stijnman, lid, van beroep juridisch adviseur en MfN-registermediator. Expertise in
estateplanning;

geven hierbij verantwoording op hoofdlijnen:
1.

De statuten van onze stichting SDB geven in artikel 2 een aantal doelstellingen aan. Het belangrijkste doel
is het behartigen en beschermen van de belangen van natuurlijke personen (de donateurs), die een
hypothecaire geldlening zijn aangegaan. Daarnaast is een doelstelling het ten behoeve van die natuurlijke
personen voeren van collectieve acties (in casu; de huidige actie tegen ABNAMRO bank). In het licht van
de doelstellingen en hetgeen in de Claimcode is bepaald, heeft de raad van toezicht haar taken en
bevoegdheden uitgeoefend.

2.

Een belangrijke taak is het toezicht houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de stichting. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. In de praktijk
vertaalt zich dat in regelmatig per telefoon of e-mail overleg en ruggenspraak houden tussen de voorzitter
van de raad van toezicht en het aanspreekpunt van het bestuur. Alle van belang zijnde zaken zijn en
worden in dat overleg in goede harmonie besproken.

3.

In de periode 1 januari 2018 – 31 december 2018 werden twee gemeenschappelijke vergaderingen van de
raad van toezicht met het bestuur gehouden. In deze vergaderingen werden de belangrijkste zaken
besproken, zoals aftreden en benoemen van leden, het beleid en de strategie. Ook kwamen de financiële
zaken aan de orde. In de loop van 2018 is de website van onze stichting vernieuwd om nog beter te
voldoen aan de Claimcode en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4.

Conform artikel 8, lid 5 heeft de raad van toezicht de jaarlijkse balans en de staat van baten en lasten over
het jaar 2018 onderzocht. De financiële middelen zijn per ultimo 2018 voldoende voor de verplichtingen die
zijn aangegaan. Om haar taken goed uit te voeren is in 2018 diverse computerapparatuur voor het bestuur
aangekocht. De raad van toezicht heeft daarmee ingestemd. De raad van toezicht dankt de
penningmeester voor zijn uitstekende en inzichtelijke vorm van administreren en heeft decharge aan het
bestuur verleend.

5.

Procedure ABNAMRO bank: In het arrest van 19 december 2017 stelde het Gerechtshof Amsterdam onze
stichting StopdeBanken opnieuw volledig in het gelijk: Het wijzigingsbeding heeft een oneerlijk karakter en
de bank heeft geen geldige reden om de opslagverhoging door te voeren. De bank mist de bevoegdheid
daartoe. Ondanks deze heldere uitspraak is de bank in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, met de vraag of
de bank de opslagen voor hypotheken met het Euribortarief mocht verhogen. De bank voert onder meer
aan, dat de leningnemer kosteloos zou kunnen overstappen naar een soortgelijk product op de markt of de

lening zou kunnen beëindigen. Met onze advocaten zijn wij van mening dat dat uiteindelijk niet het geval
zal blijken te zijn. Mogelijk heeft de bank andere redenen om in cassatie te gaan. Het is niet ondenkbaar
dat bepaalde onderdelen van de uitspraak van het Gerechtshof (opslagwijzigingsbeding) voor de bank van
belang kunnen zijn voor andere producten. Het bestuur heeft cassatieadvocaat, mr. D. Rijpma aangesteld.
6.

Voorafgaande en na het instellen van cassatie bij de Hoge Raad heeft het bestuur diverse gesprekken met
de bank gevoerd, om voor alle leningnemers met een Euriborhypotheek een eerlijke en rechtvaardige
schikking te kunnen bereiken. Alleen dan zou de juridische procedure kunnen worden beëindigd. Tot op
heden heeft de bank echter nog steeds geen voorstel gedaan, dat voldoende recht doet aan de belangen
van de leningnemer. De bank probeert daarbij ook met regelmaat onrust en tweespalt te veroorzaken. Het
bestuur heeft hierop adequaat gereageerd. Er is in januari 2018 door het programma Radar aandacht aan
deze zaak besteedt, waarbij door de voorzitter van het bestuur nogmaals goed is uitgelegd dat (onder
meer) de bank niet transparant is geweest en het wijzigingsbeding een oneerlijk karakter heeft. Ook is er in
maart van 2018 een brief naar alle 2e kamerleden gestuurd. Tot op heden heeft e.e.a. nog niet tot het
gewenste resultaat geleid. Onze stichting zal daarom de juridische procedure onverminderd en in het
volste vertrouwen op een goede eindbeslissing voortzetten.

7.

Nadat alle stukken door partijen bij de Hoge Raad waren ingediend, stond de conclusie van de ProcureurGeneraal ingepland voor november 2018. Dat is verschoven naar maart en uiteindelijk april 2019.

8.

Verder heeft Martin van Rossum in maart 2018 het bestuur verlaten. Wij danken Martin voor zijn inzet en
verdiensten voor de stichting. In april 2018 heeft het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht
Guido Visman tot bestuurslid benoemd. In oktober 2018 is er een donateursvergadering gehouden, waarbij
zo’n 80 mensen aanwezig waren. Naast de gebruikelijke zaken kwamen onderwerpen voorbij zoals: 10 jaar
na de redding van Fortis; wat gebeurde er de afgelopen 10 jaar met banken; deelde mr. Hester Bais haar
ervaringen als tegenspeler van dure advocaten(kantoren) van grootbanken en gaf mr. D. Rijpma uitleg over
de cassatieprocedure.

9.

De raad van toezicht kan de donateurs van onze stichting wederom meedelen, dat wij nog steeds trots zijn
op onze stichting en wat zij tot nu toe heeft bereikt. Wij als raad van toezicht hebben waargenomen, dat
onze stichting met recht zich een professionele en waardige organisatie mag noemen, waar rekening mee
gehouden moet worden. Dit is vooral en nog steeds te danken aan de professionele inzet en tijd, die het
bestuur, de kerngroep, de raad van toezicht en onze advocaten in onze stichting hebben geïnvesteerd, in
het belang van onze donateurs en leningnemers. Waarvoor dank!

Getekend ter respectievelijke woonplaatsen
__________________________

__________________________

H.A. Berg

J.R. van der Poel

__________________________
Mr. R. Stijnman

* I.v.m. mogelijk misbruik zijn de handtekeningen niet zichtbaar weergegeven.

