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1. Stopdebanken start actie voor SNS klanten. 
 
Stop de banken gaat in actie komen voor particuliere klanten van de SNS bank met een variabele 
Euribor hypotheek waarvan de opslag is verhoogd. De SNS bank verhoogde de opslag in mei dit jaar 
met maar liefst 150% van 0,8% naar 2,0%. 
 
Uit de eerste juridische verkenning van de SNS contracten blijkt dat er een grote gelijkenis is met de 
contracten van Obvion klanten. Het hof in Den Bosch stelde, mei dit jaar, 3 klanten van Obvion in het 
gelijk waarna Obvion besloot tot een algehele compensatieregeling voor al haar klanten met een 
variabele Euribor hypotheek afgesloten tussen november 2004 en november 2008. Het bevreemdt 
Stop de banken dat dit goede voorbeeld niet door meer banken is gevolgd. In mei maande de 
Autoriteit Financiële Markten de banken nog juist voorzichtig en terughoudend te zijn met verhoging 
de opslag op variabele hypotheken. 

 

Gedupeerde klanten van SNS kunnen zie hier aanmelden: 

http://www.stopdebanken.nl/inschrijving-als-participant-donateur/ 

 



Wat kunt u als donateur verwachten? 

 

Voor € 150,- kunt u donateur / participant van stichting Stop de banken worden. Hiervoor zal Stop de 
banken de eerste juridische oriëntatie verder uitbreiden. Verder zullen wij, zoals we dat eerder ook 
deden voor ABN AMRO en ING klanten, gesprekken met de SNS-bank gaan voeren. Wij verwachten 
dat we die gesprekken op zijn vroegst in november kunnen starten.  

 

ING heeft zich in de gesprekken vanaf het begin constructief opgesteld en inmiddels besloten de 
beoogde verhoging niet door te voeren. Voor onze ING-donateurs bleek de € 150,- wel besteed en 
afdoende. Gesprekken met ABN AMRO verliepen echter stroever. Voorts bleek dat bij ABN AMRO 
mondeling gemaakte afspraken niet schriftelijk vast te leggen waren. Voor participanten van deze 
bank bereidt Stop de banken nu een collectieve gerechtelijke procedure voor waarvan de kosten 
voor deelname € 250,- bedragen. Deze bijdrage dekt de kosten voor de procedure in eerste aanleg. 
Mocht er later een hoger beroep e.o. cassatie volgen dan zullen er additionele kosten volgen die 
hoofdelijk zullen worden omgeslagen. U kunt per fase aangeven of u wilt participeren of niet. U zit 
dus niet vast aan een eventuele volgende procedure. Voor SNS klanten is het zeer wel mogelijk dat 
we een zelfde weg zullen moeten gaan volgen als bij ABN-AMRO. Procedures in de aandelenlease 
affaire hebben ons geleerd dat (sommige) banken niet makkelijk van hun standpunt afkomen en 
bereid zijn jaren te procederen. Als individu is dat meestal niet te bekostigen of vol te houden. 
Deelname aan Stop de banken biedt daarom uitkomst. 

  

Alhoewel wij denken een zeer sterke casus te hebben en we met de Obvion uitspraak van het hof in 
Den Bosch een enorme steun in de rug hebben kunnen wij u een positieve uitkomst natuurlijk niet 
garanderen. 

 

 

2. Uitbreiding bestuur Stopdebanken. 
 

Met het uitbreiden van onze activiteiten nemen ook de werkzaamheden voor het bestuur van 
Stopdebanken evenredig toe. Wij zijn daarom blij te kunnen mededelen dat het bestuur wordt 
uitgebreid.  De vijfde en laatste bestuurspositie binnen de stichting is ingevuld met de komst van dhr. 
J. van der Born. Hij zal de coördinatie van de SNS actie en communicatie naar de gedupeerden op 
zich nemen. U kunt contact opnemen met dhr. van der Born per e-mail: bestuur-
vdb@stopdebanken.nl. 

 
 
3. Status geschil met ABN AMRO (Ex-Fortis) 
 



ABN AMRO heeft altijd aan ons gevraagd hoeveel donateurs we nu hebben en dan speciaal onder 
ABN AMRO cliënten. We hebben hier altijd mistig ‘honderden’ op geantwoord. Dat deden we ook bij 
journalisten die ons dit vroegen. Inmiddels hoeven we niet meer mistig te doen, want bij een 
rechtszaak zal dit zeker aan de orde komen. 
Eerder was het aantal rond de 300.  Stop de Banken is inmiddels echter gegroeid tot een aantal van 
ruim 450 donateurs en dat aantal stijgt nog dagelijks door nieuwe aanmeldingen. Het overgrote deel 
is erg gemotiveerd vanwege de rechtszaak tegen ABN AMRO die Stopdebanken voorbereid. Mensen 
zijn echt verontwaardigd. 
Dit is niet in de laatste plaats door het ‘optreden’ van een directeur van ABN AMRO in Tros Radar, die 
naast onze penningmeester wat ‘povertjes’ overkwam. 
 
De rechtszaak tegen ABN AMRO is inmiddels in een laatste stadium van voorbereiding. De laatste 
hand wordt gelegd aan de dagvaarding door Mr. H. Hoeksma en Mr. R. Leijssen van 
advocatenkantoor Dijks Leijssen te Enschede. De huidige inschatting is dat de dagvaarding nog voor 
het eind van de maand verstuurd zal worden. Dit laatste houdt echter ook in dat de tijd begint te 
dringen voor ABN AMRO / Ex Fortis klanten om zich in te schrijven als donateur én om aan te geven 
of u wilt deelnemen aan de collectieve procedure in eerste aanleg.  
 
Inschrijven als donateur kunt u doen middels onderstaande link: 
http://www.stopdebanken.nl/inschrijving-als-participant-donateur/ 
 
Bent u reeds donateur maar heeft u ons nog niet laten weten of u wel of niet zal deelnemen aan de 
collectieve procedure tegen ABN-AMRO? Stuur dan s.v.p. een bericht aan onze penningmeester. Dat 
kan per e-mail aan: penningmeester@stopdebanken.nl.  
 
De inschrijfkosten om donateur te worden van onze stichting is 150,-. Het is onze huidige inschatting 
dat de eerste fase van de ‘class action’ € 250,- zal bedragen (totaal dus € 400,- voor personen die nog 
geen participant zijn van SDB). Individueel zou u voor dit bedrag hooguit 2-3 uur een advocaat 
kunnen bekostigen. Bij de gemiddelde hypotheek komt dit overeen met 1-2 maanden verhoging van 
de maandlasten van de bank. Het is onze inschatting (en die van onze advocaten) dat we een zeer 
sterke casus hebben. Een garantie op succes kunnen wij u echter natuurlijk niet bieden. Mocht er 
later een hoger beroep e.o. cassatie volgen dan zullen er additionele kosten volgen die hoofdelijk 
zullen worden omgeslagen. U kunt per fase aangeven of u wilt participeren of niet. U zit dus niet vast 
aan een eventuele volgende procedure. 
 
 
4. Vergoeding via Rechtsbijstandsverzekering. 
 
Drie rechtsbijstandverzekeraars, te weten ARAG, SRK en Achmea, vergoeden inmiddels de procedure 
tegen ABN AMRO via SDB. Het ziet er naar uit dat er meer zullen volgen. In de vorige nieuwsbrief van 
15 september 2012 legden wij u uit dat u onder Europesche regelgeving recht heeft op vrije keuze. U 
kunt deze nieuwsbrief na lezen voor meer informatie over dit onderwerp: 
http://www.stopdebanken.nl/extra-nieuwsbrief-15-september-2012/ 
 
 
5. Stopdebanken heeft eindelijk een Bankrekening! 
 
Het heeft wat voeten in aarde gehad maar het is dan eindelijk zo ver. Stopdebanken heeft een heuse 
Nederlandse bankrekening kunnen bemachtigen na 5 maanden.  We hebben het vermoeden dat het 
iets met de naam van de stichting te maken heeft gehad. De Rabobank stuurde ons van het kastje 
naar de bekende muur. Formulieren kregen we nimmer mee wel mochten we een afspraak maken 



met ‘een speciale afdeling’ over 3 weken. De van Lanschot bank was recht door zee en meldde ons 
direct dat ze geen rekening voor ons wilde openen. Dat was ten minste duidelijk. Kost het ons ook 
niet veel tijd. Teleurstellend was de houding van de ASN bank. Initieel leek het er op dat het bij hen 
ging lukken. Over een periode van maanden bleef de ASN bank ons echter steeds aanvullende vragen 
sturen; over de bestuurders, de doelstelling van de stichting of over ons media-beleid om ons 
uiteindelijk nee te verkopen. Ook de Friesland Bank was niet genegen voor ons een rekening te 
openen. Stopdebanken zocht contact met De Nederlandse Bank en de Nederlandse Vereniging van 
Banken. Voor particulieren blijkt het recht te bestaan op een basisrekening.  In de wandelgang ‘de 
hoerenregeling’ genoemd. Toen zij legaal in Nederland mochten werken en belastingen gingen 
betalen hadden ze natuurlijk een bankrekening nodig die veel banken niet wilden openen. Er werd 
toen het recht op een basis rekening geregeld. Voor bedrijven of ‘niet welgevallige stichtingen’ 
bestaat dit recht echter niet. We hebben nu dus na 5 maanden uiteindelijk een dappere bank kunnen 
vinden. 
 
 
6. Stopdebanken steunen zonder donateur of participant worden. 
 
Tot onze grote vreugde bereiken ons dagelijks steunbetuigingen. Sommigen willen helpen met raad 
en daad. Sommigen sturen ons ‘interessante stukken’ en anderen willen graag wat doneren zonder 
direct donateur / participant te worden. Onder de laatsten zitten veel ING-ers voor wie wij inmiddels 
met succes in actie kwamen. Met het verkrijgen van een eigen bankrekening kan dat nu. We zijn wel 
een stichting zonder winstoogmerk maar niet zonder kosten. Financiële steun van onze donateurs en 
giften van sympathisanten zijn daarom broodnodig.  
U kunt een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 850162645 t.b.v. Stichting SDB te 
Vreeland onder vermelding van ‘gift’ of ‘donatie’. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage! 
 
 
7. Andere banken 
 
Het animo van gedupeerden van andere banken als Obvion (contracten die niet onder de algemene 
compensatie regeling vallen), Rabobank, van Lanschot en Frieslandbank is op dit moment niet 
voldoende om daar als collectief voor in actie te kunnen komen. Gedupeerden, geconfronteerd met 
een verhoging van de opslag van een variabele hypotheek bij een van deze banken, zouden één (of 
meer) van de volgende stappen kunnen overwegen: 
 

a. Dien bezwaar in bij uw bank tegen de verhoging. 
b. Meldt indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft uw geschil met de bank aan bij uw 

verzekering. 
c. U kunt Advocaten kantoor Dijks Leijssen te Enschede melden dat u een geschil heeft bij uw 

bank. Zij zullen bij voldoende animo in actie komen. SDB heeft voor het geschil met ABN-
AMRO Dijks Leijssen bereid gevonden haar te vertegenwoordigen in ons geschil met de bank. 
Contact gegevens Dijks Leijssen: 

 
Dijks Leijssen Advocaten 
T.a.v. Mr. H. Hoeksma 
Boddenkampsingel 76 
Postbus 76 
7500 AB  Enschede 
 
Website: www.dijksleijssen.nl 
 



d. Indien u niet wilt wachten of er een collectief gevormd gaat worden kunt u ook Dijks Leijssen 
Advocaten direct zelf inschakelen. Een ander bekend advocatenbureau is Teekens Karstens 
Advocaten te Leiden (www.tk.nl). TK Advocaten heeft stichting Euribar opgericht en komt 
ook op voor een groep gedupeerden.  Stopdebanken en TK / stichting Euribar hebben 
geregeld overleg en werken, waar mogelijk, samen in de strijd tegen ABN AMRO. 

 
e. U kunt overwegen uw geschil aanhangig te maken bij het financiële klachteninstituut Kifid ( 

www.kifid.nl ). Wij adviseren u dat u zich ook in een eventueel traject bij het Kifid 
professioneel laat bijstaan door een jurist / specialist. 

 
f. U kunt overwegen zelf een groep te starten en gedupeerden te verzamelen. B.v. door op 

Facebook een ‘groep’ te starten. Indien u serieus bereid bent hier werk van te maken, hier de 
eerste stappen voor heeft gezet én zelf al enig resultaat bereikt zal SDB uw initiatief bekend 
stellen bij de bij ons bekende gedupeerden van uw bank. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Uw bestuur van Stopdebanken, 
 
 
Coen Aarts, Voorzitter 
Lex Makkinje, Secretaris 
André Streefkerk, Penningmeester 
Stefan Kruijswijk, Kerngroepleider ABN AMRO / ex Fortis 
Jos van der Born, Kerngroepleider SNS  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Stopdebanken! 
 


