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1. Nog (steeds) geen antwoord op onze dagvaarding. 
De juridische molens in Nederland draaien langzaam. Door verschillende oorzaken is de bank er tot 
op heden aan ontkomen om te antwoorden op onze dagvaarding van 7 december 2012. We 
verwachten dit antwoord nu in de loop van de maand oktober 2013 te krijgen. Een eventuele 
mondelinge behandeling bij de Rechtbank zou daarna wellicht nog voor het eind van 2013 kunnen 
plaatsvinden. Dat is de inschatting van onze advocaat mr. Hans Hoeksma van Dijks Leijssen 
Advocaten te Enschede. Op maandag 16 september 2013 is het Bestuur bij elkaar geweest om een 
plan van aanpak op te stellen ter voorbereiding op de mondelinge behandeling. Zodra de bank heeft 
gereageerd op onze dagvaarding gaan we direct aan de slag. 
 
2. Zaak dient voor de Rechtbank Amsterdam. 
De Rechtbank Utrecht heeft op 24 juli 2013 een uitspraak gedaan inzake het incident met betrekking 
tot de bevoegdheid van de Rechtbank Utrecht. ABN AMRO heeft gesteld dat niet deze rechtbank 
maar de Rechtbank te Amsterdam bevoegd is om de zaak tussen StopdeBanken! en ABN AMRO te 
behandelen.  
 
De Rechtbank ziet het besluit tot de verhoging van de opslag (het zgn. schadebrengende feit) als een 
beleidswijziging van de bank. De beslissing over deze beleidswijziging is door de bank op haar 
hoofdkantoor te Amsterdam genomen. Alle communicatie over de verhoging van de opslag is door 
de bank vanuit Amsterdam gedaan. Deze feiten zijn voor de Rechtbank van doorslaggevende aard 
om de zaak toe te wijzen aan de Rechtbank Amsterdam. Het verweer van StopdeBanken! dat de 
gevolgen van de opslagverhoging voor de gedupeerden zich op de diverse woonplaatsen heeft 
voorgedaan en zij daarvoor de Rechtbank in de vestigingsplaats van StopdeBanken! wenst aan te 
houden acht de Rechtbank daaraan ondergeschikt. Volgens de Rechtbank is er geen sprake van een 
bijzonder nauwe band tussen het geschil en de Rechtbank Utrecht.  
 



Een en ander heeft tot gevolg dat de Rechtszaak nu wordt voortgezet te Amsterdam.  
 
3. Voeging met de zaak van Stichting Euribar. 
Advocatenkantoor TeekensKarstens heeft namens de Stichting Euribar de bank ook gedagvaard 
inzake de verhoging van de opslag op de Euribor hypotheken. Zij treedt onder ander op namens 
cliënten van een aantal rechtsbijstandsverzekeraars. StopdeBanken! heeft samenwerking met de 
Stichting Euribar gezocht. TeekensKarsten heeft in eerste instantie besloten zelfstandig een 
dagvaarding uit te brengen en heeft de rechtbank daarna in mei 2013 gevraagd de afhandeling van 
haar dagvaarding te voegen met die van StopdeBanken!  
 
De rechtbank Amsterdam zal naar verwachting hierover op 25 september 2013 een uitspraak doen. 
Omdat zowel de bank als wij geen verzet hebben aangetekend gaan wij ervan uit dat het verzoek tot 
voeging zal worden toegekend. Het Bestuur verwacht hiervan geen nadelige gevolgen voor de zaak 
van StopdeBanken! 
 
De inhoudelijke behandeling van onze dagvaarding wordt hierdoor opnieuw naar achteren 
verplaatst. Dat is vervelend, maar het is niet anders.  
 
4. Lopende Rechtszaken bij Arrondissement rechtbanken.  
Een aantal gedupeerden zijn een eigen proces begonnen. Zij doen dit al dan niet in samenwerking 
met hun rechtsbijstandsverzekeraar. Natuurlijk is dit iedereens eigen goed recht. Iedereen voert 
daarin zijn eigen argumenten aan. Ook dat is iedereens goed recht. Deze zaken spelen voor 
verschillende Arrondissement rechtbanken.  
 
Onze stichting heeft een dagvaarding uitgebracht bij de Rechtbank die (vinden wij) vol staat met 
argumenten waarom de bank de opslag niet zou mogen verhogen op deze wijze. Helaas hebben wij 
(nog) geen dagvaarding van anderen gevonden die (volgens ons) zo goed in elkaar zit en zo volledig is 
als die van StopdeBanken!  
 
Het bestuur van StopdeBanken! bekijkt alle vonnissen die in soortgelijke zaken worden uitgesproken. 
Deze vonnissen worden daarnaast ook doorgenomen met onze advocaat. Dit om straks in een 
rechtszaal voorbereid te zijn op de argumenten die de bank in gaat brengen. Al dit werk wordt door 
het bestuur en de mensen die daarbij helpen totaal belangeloos gedaan. Als donateur van onze 
stichting zal je ongetwijfeld blij zijn dat het geld door jou betaald ook in zijn volledigheid wordt 
gebruikt om een zo goed als mogelijk proces tegen de bank te voeren. Het is op dit moment tactisch 
gezien niet verstandig om in te gaan op uitspraken die door Arrondissement rechtbanken zijn 
gedaan. Wij concentreren ons op onze rechtszaak en wachten daarvoor eerst het antwoord van de 
bank op onze dagvaarding af. Wij garanderen dat de rechtszaak tegen de bank voor 100% onze 
aandacht heeft. Wij zullen daarin alle stappen nemen die wij kunnen nemen. Helaas lijkt het qua 
berichtgeving naar buiten dat het wat stil is. We zitten momenteel in een fase waarin het wachten is 
op beslissingen van de rechtbank. En dat kan soms langer duren dan we zelf willen.  
 
5. ING Bank 
Met enige regelmaat bereiken ons nog steeds vragen over de verhoging die ING voornemens was 
door te voeren op de Euribor hypotheken. ING heeft dit besluit echter ingetrokken en ons 23 januari 



j.l. nogmaals laten weten hier niet op terug te willen komen. Wij hebben dit in onze nieuwsbrief van 
28 januari aan u bekend gemaakt. Het ING dossier is voor ons dus vooralsnog gesloten. 
 
6. Wisseling in Raad van Toezicht 
De heer mr. R. Bender heeft om persoonlijke redenen te kennen gegeven de Raad van Toezicht te 
verlaten. Toegetreden is de heer J. van der Poel. We zijn op dit moment met kandidaten in gesprek 
om de laatste plaats in te vullen. 
 
7. StopdeBanken! heeft een donatie ontvangen van Peter van der Slikke 
Peter van der Slikke heeft zijn nek uitgestoken met het schrijven van het boek ‘Ontmaskerd’. Daarin 
stelt hij, als ex-bankier, vele misstanden bij banken aan de kaak. Hij doet dat met de kennis van een 
insider. Bij de oprichtingsvergadering van Stopdebanken! heeft hij ook zijn nek uitgestoken door 
aanwezig te zijn, zijn kennis met ons te delen en ons een hart onder de riem te steken. Hij deed later 
de belofte 10% van zijn boekopbrengst te doneren aan StopdeBanken! Nu heeft hij daad bij het 
woord gevoegd. Bij deze willen wij Peter van der Slikke hartelijk danken voor zijn financiële bijdrage 
maar ook  voor zijn morele steun en zijn bereidheid om zijn kennis met ons te willen delen. Door de 
enorme steun van de heer van der Slikke voelt het bestuur van StopdeBanken! deze keer ook geen 
enkele gene om u zijn boek als leestip te geven: 
http://www.lebowskipublishers.nl/boek/Ontmaskerd-T2848.html 
http://www.bol.com/nl/p/ontmaskerd/9200000009905948/ 
 
Het bestuur van de Stichting  StopdeBanken!  
 


