Datum 22 januari 2013.

Deze nieuwsbrief informeert u over twee zaken.

1. Gewijzigde brief bij de het leningsoverzicht.
Iedere keer als de rente op de Euribor hypotheek wijzigt, ontvangt u van de bank een
leningsoverzicht. Hierbij zit een begeleidend schrijven. Begin deze maand heeft u het leningsoverzicht
over de maand januari ontvangen. Waarschijnlijk zal het u opgevallen zijn dat het begeleidende
schrijven sterk afwijkt van wat u de afgelopen jaren gewend was. (Zie voorbeeld onder aan deze
email)
De bank geeft in de begeleidende brief nu aan dat de variabele rente uit vijf delen zou bestaan.
Kennelijk wil de bank haar standpunt onderbouwen door nu meer inzicht te geven in de
samenstellende componenten. Dit is echter mosterd na de maaltijd. In het verleden zijn drie van de vijf
punten niet door de bank naar voren gebracht. Zij maken geen deel uit van de overeenkomst die u
met de bank heeft. Het bestuur heeft zijn bedenkingen over deze handelswijze van de bank. Hoewel
onze advocaat het juridisch niet strikt noodzakelijk acht, adviseren wij u om de bank te laten weten dat
u het niet eens bent met wat in de begeleidende brief bij het leningsoverzicht van januari staat
vermeld. Een voorbeeld voor een brief vindt u onder aan deze nieuwsbrief. Wij adviseren deze brief
met de bijlage naar uw accountmanager bij uw eigen lokale vestiging te sturen.
U kunt de tekst van de voorbeeld brief en de bijlagen gewoon in Word plakken en uitprinten.

2. Telefonische benadering door ABN AMRO
Van verschillende donateurs hebben wij bericht ontvangen dat zij in de afgelopen week telefonisch
door een medewerker van ABN AMRO zijn benaderd. In alle gevallen was het gesprek kennelijk
bedoeld om een brief aan te kondigen die de bank deze week gaat versturen. Over de exacte inhoud
van de brief is de bank niet altijd even duidelijk. Deze zou een toelichting bevatten op de situatie
rondom de verhoging van de opslag op de Euribor hypotheek. Onze conclusie is dat we er niet blij
mee zullen zijn. De bank lijkt niet voornemens de doorgevoerde verhoging terug te draaien. Er wordt
zelfs gesuggereerd dat er nieuwe verhogingen van de opslag aan zitten te komen. Tijdens het
gesprek doet de medewerker een poging uw mening over de situatie te peilen. Ook is men
geïnteresseerd in het feit of u deel neemt aan een proces tegen de bank, of u bijvoorbeeld
aangesloten bent bij StopdeBanken! In dat geval probeert men u te ontmoedigen in de zin van "dit
heeft geen enkele zin, er komen bindende uitspraken die de bank in het gelijk stelt".
Het advies van het bestuur van StopdeBanken! is om niet inhoudelijk met de medewerker van de bank
in gesprek te gaan. De mogelijkheid bestaat dat het gesprek wordt opgenomen. U kunt het beste
aangeven dat u over de kwestie van de verhoging van de opslag uitsluitend schriftelijk wenst te
communiceren en dat u de stukken graag tegemoet ziet. Dat u zich hierop rustig wilt beraden en dat u

een eventuele reactie ook schriftelijk zult afdoen. Dit om misverstanden te voorkomen.
Als u in de loop van deze of volgende week inderdaad een brief ontvangt dan vragen wij u een
afschrift toe te sturen aan uw persoonlijke secretaris. Het bestuur zal dit opnieuw bestuderen en in
overleg met onze advocaat met een advies komen of en hoe we hierop gaan reageren. Wij zijn van
mening dat wij een zeer sterke zaak hebben. Hoe wij tegen de uitspraken van het Kifid aankijken
hebben wij u in onze vorige nieuwsbrief van 8 januari 2013 laten weten. Daar zijn wij zeker niet van
onder de indruk. Een uitspraak in een beroepszaak bij het Kifid is alleen bindend voor de betrokken
partijen en heeft geen gevolgen voor derden.
Indien u vragen heeft over deze onderwerpen dan kunt u daarvoor in eerste instantie bij uw eigen
deelsecretaris terecht. Volgt u ook onze site www.stopdebanken.nl en onze Facebook site. Daar
komen de nieuwe ontwikkelingen al vaak in een vroegtijdig stadium aan bod. Door deel te nemen aan
de discussies kunt u uw eigen stem laten horen.

Het bestuur van StopdeBanken!

Geachte

,

Wij hebben kennis genomen van de aangepaste begeleidende brief bij het leningsoverzicht. Deze
wijkt af van wat wij gebruikelijk van u ontvingen. In uw schrijven d.d. 4 januari 2013 stelt u dat de
variabele rente is opgebouwd uit vijf delen.

Wij kwamen contractueel een rente overeen met als basis de 1-maands Euribor, met daarboven een
individuele risico opslag op basis van de verhouding leningsbedrag/executie waarde. Ons contract en
de daarop van toepassing verklaarde voorwaarden geven geen andere gronden voor wijziging van
het rente percentage. Wilt u ons aangeven op basis van welk contract of voorwaarde de onder punt
2, 4 en 5 genoemde variabelen voor aanpassing van het rente tarief zijn opgenomen in de
begeleidende brief bij het leningsoverzicht? In de door de bank verstrekte voorlichting met
betrekking tot hypotheekverstrekking (zie bijlage) kunnen wij de variabelen genoemd onder 2, 4 en 5
niet terug vinden. Wilt u ons exact aangeven waarop deze dan wel gebaseerd zijn en waarom ze in de
brief van 4 januari 2013 zijn opgenomen?

De punten 2, 4 en 5 maken geen onderdeel uit van het contract en de daarop van toepassing
verklaarde voorwaarden welke wij overeen zijn gekomen. Wij verzoeken u de vermelding van deze
variabelen in het vervolg achterwege te laten. Wilt u ons over de maand januari 2013 een in die zin
aangepaste versie van uw brief sturen. Wij willen dat er geen enkel misverstand kan ontstaan over
hetgeen wij destijds overeen zijn gekomen. Deze punten heeft u correct weergegeven in de
variabelen 1 en 3, de overige variabelen zijn niet van toepassing.

Uit de door de bank verstrekte voorlichting met betrekking tot hypotheekverstrekking (zie bijlage)
blijkt overduidelijk dat er in ons geval sprake is van een variabele rente met als basis de 1-maands
Euribor, met daarboven een individuele risico opslag op basis van de verhouding
leningsbedrag/executie waarde. Wij maken u er nogmaals op attent dat onze overeenkomst geen
enkele ruimte laat voor een generieke verhoging van de overeengekomen individuele risico opslag
zoals door u per 1 juni 2012 is doorgevoerd. Deze zaak is inmiddels onder de rechter, daarom gaan
wij er hier verder niet op in.

Uw reactie zien wij graag op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bijlages: 2.

