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1. SDB start gerechtelijke procedure tegen ABN-AMRO inclusief ex-Fortis
Mogelijk heeft u reeds vernomen uit de media dat de gesprekken met ABN-AMRO niets
hebben opgeleverd. Tijdens de gesprekken hebben we enige moeizame voortgang
geboekt, maar uiteindelijk bleek het niet mogelijk dit tot een schriftelijk niveau vast te
leggen. We hebben dan ook moeten concluderen dat we door de bank aan het lijntje zijn
gehouden.
Stopdebanken heeft na een uitvoerige juridische voorverkenning besloten een
gerechtelijke procedure te starten tegen ABN-AMRO. Overdracht van het case-document
aan onze advocaten heeft inmiddels plaatsgevonden. Aangesloten donateurs stelden we
hiervan reeds eerder op de hoogte. Het is voor u, ingeschrevene op onze nieuwsbrief,
echter nog niet te laat om u in te schrijven en mee te doen. Inschrijven als donateur kunt
u doen via onderstaande link:
http://www.stopdebanken.nl/inschrijving-als-participant-donateur/
De inschrijfkosten om donateur te worden van onze stichting is 150,-. Daarbovenop
komt een bedrag voor deelname aan de gerechtelijke procedure, daarover doen wij in
deze publieke nieuwsbrief geen uitspraak. Om toch een indruk te geven, individueel zou
u voor dit bedrag hooguit 1 a 2 uur een advocaat kunnen bekostigen. Bij de gemiddelde
hypotheek komt dit overeen met 1-2 maanden verhoging van de maandlasten van de
bank. Mocht er later een hoger beroep en eventueel cassatie volgen dan zullen er
additionele kosten volgen die hoofdelijk zullen worden omgeslagen. U kunt dan opnieuw

aangeven of U mee wilt doen. U zit dus niet vast aan een eventuele volgende procedure.
Mocht na afloop van alle procedures een batig saldo overblijven dan wordt dat terug
gestort.
De organisatie rond het ABN/AMRO/FORTIS dossier wordt geleid door Stefan
Kruijswijk en een zestal secretarissen. Eenieder die zich aanmeldt krijgt een
persoonlijke secretaris aangewezen waarmee we de communicatie beheersbaar houden.
Het is onze inschatting (en die van onze advocaten) dat we een sterke casus hebben. Een
garantie op succes kunnen wij u echter natuurlijk niet bieden. Om de bank niet teveel in
de kaart te spelen willen we niet diep op de verdediging ingaan maar om U toch enige
indruk te geven. We zullen de bank op twee fronten aanvallen.
• Allereerst zullen we de rechtmatigheid van de verhoging aanvechten. De verstopte en
eenzijdige teksten in de offertes geven hier alle aanleiding toe.
• Daarnaast zullen we de mate van verhoging aanvechten.
Op beide fronten zien we wetsartikelen en jurisprudentie die we kunnen aanvoeren.
Vergoeding door de rechtsbijstandverzekeraars
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten is het goed te weten dat u onder
Europese regelgeving (en t.g.v. jurisprudentie) het recht heeft tot vrije advocaatkeuze.
Wij raden u aan uw geschil met de bank bij uw rechtsbijstandverzekeraar te melden.
Indien u tegen uw wil wordt door verwezen naar de eigen juridische afdeling van de
verzekeraar of naar een kantoor wat niet uw voorkeur heeft omdat u graag wil
participeren met de procedure die Stopdebanken gaat starten meldt uw
rechtsbijstandverzekeraar dan expliciet dat het traject via SDB uw voorkeur heeft.
Mocht de verzekeraar desondanks uw verzoek niet honoreren dan verzoeken wij u dit
ons te melden. U kunt dit doen via het e-mailadres van ons secretariaat:
secretariaat@stopdebanken.nl
2. Status geschil met ING
Over het geschil met ING kunnen we kort zijn. ING heeft de verhoging opgeschort na
gesprekken met SDB. Er is, zoals eerder bekend is gesteld, afgesproken om de
mogelijkheid tot arbitrage te onderzoeken. Deze situatie is nog niet veranderd. Het
onderzoek en de gesprekken met ING zijn nog steeds gaande. De contouren van de zaak
beginnen zich af te tekenen.
Stopdebanken strijdt voor de belangen van onze ING-deelnemers en schat in dat zich
ook hier een sterke casus ontwikkelt. Steun onze inspanningen; ook voor ING klanten
geldt dat zij nog steeds kunnen aansluiten als participant – donateur. Inschrijven als
donateur kunt u doen via onderstaande link:
http://www.stopdebanken.nl/inschrijving-als-participant-donateur/
3. Oproep aan ING-gedupeerden
ING heeft de verhoging voorlopig opgeschort na gesprekken met Stopdebanken. Echter,
u dient zich te realiseren dat het beslist géén gelopen race is. De inspanningen van
Stopdebanken tot nu toe hebben geresulteerd in consultatiegesprekken met ING en met
de Financiële Ombudsman/KIFID. Alleen met voldoende deelname, dus ook uw

deelname, zal ons collectief een voldoende vertegenwoordiging hebben om de
ingeslagen weg naar uiteindelijk succes voor de ING-deelnemers, te kunnen blijven
vervolgen. Het is nog niet te laat. Als gedupeerde kunt u zich nu aansluiten als
participant – donateur via onderstaande link:
http://www.stopdebanken.nl/inschrijving-als-participant-donateur/
Vooralsnog zijn er voor U naast de initiële donatie geen kosten. Afhankelijk van de
verder ontwikkelingen kan dat veranderen. Ook in dat geval zullen de kosten voor u als
deelnemer zullen een fractie bedragen van wat u kwijt bent wanneer u op eigen houtje
met juridische bijstand zou willen procederen. Mocht na afloop van alle procedures een
batig saldo resteren, dan wordt dat hoofdelijk omgeslagen en teruggestort . De stichting
committeert zich aan de Claimcode 2011.
4. Toetredingen tot het bestuur van SDB en de Raad van Toezicht.
Tot het bestuur van Stopdebanken is toegetreden Stefan Kruijswijk. In eerste instantie
heeft Stefan de informatie verzameling en Case-beschrijving rond het Fortis dossier
gecoördineerd. Daarna is hij toegetreden tot het bestuur en heeft ook de informatieverzameling en case-beschrijving van het ABN/AMRO dossier gecoordineerd. In het
dagelijks leven is Stefan Project Manager bij ASML in Eindhoven. De informatie
verzameling geschiedt samen met een zestal secretarissen. Het is goed te weten dat
eenieder die participeert een persoonlijke secretaris krijgt toegewezen waarmee we de
communicatie beheersbaar houden.
Tot slot melden we u hierbij dat tot de Raad van Toezicht van Stopdebanken Mr. P.
Benders is toegetreden. Mr. Benders is advocaat te Enschede en zal samenwerken met
dhr. E. Berg reeds bestaand lid van de Raad van Toezicht.
5. SDB op TV: VPRO Tegenlicht 17 september a.s. Nederland 2 om 20:55.
De VPRO wijdt het programma Tegenlicht op 17 september aan de financiële sector. We
weten niet precies hoeveel tijd er aan stopdebanken besteed zal worden, maar we
hebben in ieder geval een volledige filmdag, tot en met een vergadering met advocaten
en kerngroepen met de VPRO doorgebracht.
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