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1) ING besluit verhoging in te trekken.
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4) Stopdebanken maandag 17.9.2012 bij Tros Radar en VPRO Tegenlicht.

1. ING trekt verhoging opslag bestaande variabele hypotheken in.
Het bestuur van Stop de banken is verheugd te kunnen mededelen dat ING ‘na
gesprekken met klanten en marktpartijen’ heeft besloten de beoogde verhoging van de
opslag op variabele Euribor hypotheken niet door te voeren.
ING stelt in haar persbericht van 14.9.2012:
‘Over deze voorgenomen verhoging heeft de ING een aantal vragen van klanten en
marktpartijen gehad. Naar aanleiding van de gesprekken die met de betrokken partijen
zijn gevoerd én de huidige situatie op de financiële markten heeft de ING besloten, ondanks
dat zij van mening is dat de mogelijkheid tot verhoging contractueel is toegestaan, de
verhoging voor bestaande klanten nu niet door te voeren.’
Gesprekken met ING in goede sfeer en constructief
Stop de banken heeft in de periode juni t/m augustus 2012 een aantal gesprekken met
de bank en de financiële ombudsman gevoerd ten einde een oplossing te vinden voor de
beoogde verhoging. De gesprekken met ING hebben in een prettige sfeer kunnen
plaatsvinden en zijn vanaf het begin constructief geweest. De constructieve houding van
ING staat in schil contrast met de halsstarrige en afstandelijke houding van ABN-AMRO.
Ook met deze bank heeft Stop de banken gesprekken gevoerd maar bij ABN- AMRO
bleek het niet mogelijk mondeling gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Het
bestuur van Stop de banken heeft moeten concluderen dat zij door ABN-AMRO ‘aan het

lijntje’ werd gehouden en bereid nu, voor honderden gedupeerden, een collectieve
rechtszaak voor in samenwerking met enkele rechtsbijstandverzekeraars.
2. Ontwikkelingen ABN-AMRO
Het zou mooi zijn als ABN-AMRO het goede voorbeeld van ING zou volgen. Wij achten de
kans hierop gezien het verloop van de gesprekken, de arrogante afstandelijke houding
en het niet na komen van mondeling gemaakte afspraken door ABN-AMRO, echter niet
groot. De voorbereidingen voor de collectieve procedure zijn dan ook in volle gang. De
dagvaardingen is bijna klaar.
Kosten voor deelname aan de collectieve procedure tegen ABN-AMRO / Ex Fortis
bekend.
De kosten voor deelname aan de collectieve procedure tegen ABN-AMRO / Ex Fortis zijn
inmiddels bekend. Gezien de honderden gedupeerden die inmiddels hebben toegezegd
dat ze zullen meedoen kunnen we het bedrag definitief stellen op € 250,- voor de
procedure in eerste aanleg. Deze kosten staan dus los van de € 150,- voor het
donateurschap van Stopdebanken en dekken eveneens niet de kosten welke mogelijk
zouden kunnen volgend als later een hoger beroep benodigd is.
Rechtsbijstandverzekeringen.
Stopdebanken! heeft inmiddels contact met enkele rechtsbijstandverzekeringen. Wij zijn
blij u te kunnen mededelen dat de eerste hebben besloten hun verzekerden via
Stopdebanken! te laten mee procederen in de ABN-AMRO casus. We hebben niet met alle
verzekeringsmaatschappijen deze afspraak. Een deel van de
verzekeringsmaatschappijen hebben hun cliënten ondergebracht bij advocatenkantoor
Teekens Kartsens waar wij goed contact mee hebben en trachten zoveel mogelijk
gezamenlijk op te trekken o.a. door het afstemmen van de gekozen strategie.
StopdeBanken! kan de rechtsbijstandverzekeringen niet dwingen met ons samen te
werken. U kunt Uw rechtsbijstandsverzekering echter altijd vragen hoe zij uw belang
verdedigen en verzoeken de zaak met hulp van StopdeBanken! te regelen. Uw
rechtsbijstandsverzekering mag u dat niet weigeren. Wettelijk is geregeld dat u
keuzevrijheid heeft in het kiezen van de manier waarop u door een advocaat
vertegenwoordigd wordt.
Gezien het grote aantal participanten bij Stopdebanken in de collectieve procedure tegen
ABN-AMRO zijn wij er van overtuigd dat we een zeer sterk en kosteneffectief front
hebben kunnen vormen. Dit is goed voor u als gedupeerde en is eveneens voordelig de
rechtsbijstandverzekeraars.
Stichting Euribar / TK advocaten
Wij hebben een prettig en productief contact met het advocatenkantoor Teekens
Kartsens dat door een aantal (andere) rechtsbijstandverzekeraars gevraagd is voor hun
cliënten op te komen. Er heeft inmiddels uitgebreid overleg plaatsgevonden tussen onze
advocaten www.dijksleijssen.nlen de advocaten van Teekens Kartens www.tk.nl. We
hebben afgesproken de strategie zoveel mogelijk samen met TK af te stemmen en zullen
ook in de toekomst zoveel mogelijk ‘samen op te trekken’.
3. Verenging Eigen Huis start actie / Petitie
Tot slot melden wij u dat de Vereniging Eigen Huis een informatieve pagina heeft

toegevoegd op haar website i.z. de hoge hypotheekopslagen in Nederland. Tevens is de
VEH een petitie gestart.
Het spreekt voor zich dat het bestuur van Stopdebanken dit initiatief van de VEH van
harte ondersteunt. Wij roepen daarom iedereen op de petitie te ondersteunen.
Hieronder treft u de link naar de site van de VEH.
http://www.eigenhuis.nl/tools/rentebarometer/?utm_nooverride=1&gclid=CKeBlOHbt
7ICFY1P3godWWsA%20QA
4. Stopdebanken maandag 17 september op TV.

Aanstaande maandag komt
het initiatief van Stopdebanken uitgebreid op TV. Op Nederland 1 zijn we te gast bij Tros
Radar. Deze uitzending is van 20:30-21:15 en zal voor een groot deel gaan over de
opslagverhoging bij ABN-AMRO. Op Nederland 2 is vanaf 20:55 het programma VPRO

Tegenlicht.
Het thema is ‘4
jaar na het begin van de bankencrisis’. Hebben de banken geleerd en wat is er
veranderd. Wij hebben er een mening over en hebben die niet onder stoelen of banken
gestoken.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stopdebanken!

