
  

  
Purmerland, 10 juni 2014.  

 
Beste donateurs en participanten van StopdeBanken! 
 
Het bestuur begrijpt dat er naar aanleiding van de Nieuwsbrief van 4 juni mogelijk wat verwarring 
kan zijn ontstaan over het gebruik van twee begrippen voor mensen die ons steunen in de strijd 
tegen de ABN AMRO. 
 
1. Donateur 
2. Participant in de rechtszaak (class action) 
 
U bent donateur indien u ons een donatie heeft gedaan van € 150 en daarna niets verder heeft 
betaald. U bent participant indien u na de eerste donatie ook nog € 250 heeft betaald voor deelname 
aan de rechtszaak. Indien u later bent ingestapt heeft u meestal in één maal het bedrag ad € 400  
betaald. Daarmee heeft u in één keer zowel uw donatie als uw bijdrage aan de rechtszaak voldaan en 
bent u participant. Als participant doet u mee in de collectieve zaak tegen ABN AMRO. 
 
Wij hebben de begrippen donateur en participant vanaf het begin gecommuniceerd, maar willen niet 
dat hierover verwarring bestaat. StopdeBanken! had in het begin met meerdere banken een dispuut 
omtrent de opslag, zodat ook andere donaties (voor de opstart) heel gewoon waren.  
We houden die begrippen strikt gescheiden. Alleen participanten krijgen via persoonlijke 
Nieuwsbrieven alle informatie. Zij kunnen deelnemen aan de vergaderingen over de rechtszaak en 
het algemene beleid van het bestuur. Donateurs vinden de informatie op de website en op 
Facebook. Daar vindt u ook de dagvaarding en het antwoord daarop van ABN AMRO. Bent u wel 
donateur, maar nog geen participant en u wilt dit wel zijn, kijk dan op onze website hoe te handelen.  
 
Indien u twijfelt of u donateur of participant bent: u vindt deze informatie terug onderaan op de 
tweede bladzijde van de Nieuwsbrief die u heeft ontvangen. Ook onderaan deze Nieuwsbrief vindt u 
deze informatie. Daar staat ook wie uw deel-secretaris is. U kunt voor nadere informatie altijd 
contact met haar of hem opnemen. 
 

• Ingeschreven voor class-action: Ja / Nee 
 

Ja: u bent participant en neemt deel aan de collectieve rechtszaak  
Nee: u bent donateur 
 
Waarom heeft het voor u zin om mee te doen (betalen) aan de rechtszaak van StopdeBanken! 
 
Waarom deelnemen aan de collectieve rechtszaak van StopdeBanken! tegen de verdubbeling van de 
opslag op de Euribor hypotheek die ABN AMRO eenzijdig heeft doorgevoerd? Als gedupeerde zult u 
daar uw eigen redenen voor hebben. StopdeBanken! neemt het op tegen een groot en machtig 



instituut. ABN AMRO stelt zich uiterst arrogant op ten opzichte van zijn klanten. Om hier tegen in te 
gaan is solidariteit nodig. Niet de ander de kastanjes uit het vuur laten halen, maar zelf in actie 
komen. Wij hebben inmiddels meer dan 600 donateurs, dat is 10% van de afnemers van een Euribor-
hypotheek! Bijna iedereen neemt deel aan de collectieve rechtsgang. Samen staan we sterk, dat 
moeten we goed beseffen. “Blaffende honden bijten niet”, daar zwicht de bank niet voor. 
 
Door de kosten van de rechtszaak met velen te delen vallen de kosten mee. Voor € 250 koop je 
individueel amper twee uur juridische bijstand. StopdeBanken! werkt met vrijwilligers, die allemaal 
zelf ook gedupeerd zijn. Die doen veel voorbereidend werk. Dat houdt de kosten laag en aan 
motivatie is geen gebrek. Als er aan het eind van de rit geld overblijft dan betalen we dat terug. Met 
het groeiende aantal participanten zou dat zomaar het geval kunnen zijn. Een 
rechtsbijstandsverzekering zal in veel gevallen de kosten van het StopdeBanken! proces vergoeden. 
 
De collectieve rechtsgang die de advocaat van StopdeBanken! heeft opgestart laat de individuele 
gedupeerde de ruimte om achteraf zelf een zaak tegen de bank aan te spannen. Daarin kunnen  
specifieke individuele aspecten naar voren worden gebracht. Dat is alleen nodig als we de collectieve 
zaak verliezen en daar gaan we niet vanuit. Maar garanties kunnen we niet geven. 
 
Belangrijk is dat u op korte termijn zeker stelt dat een eventuele terugvordering van te veel betaald 
rente op ABN AMRO niet zal verjaren. Wij zullen de participanten binnenkort nader informeren hoe 
hierin te handelen. Onze advocaat zal daarin adviseren. Bij een positieve uitspraak in de collectieve 
zaak, zal StopdeBanken! zijn participanten tot het eind toe bijstaan. Dus tot bij iedere participant de 
opslag is teruggedraaid en de teveel betaalde opslag terugbetaald is. U staat er dus niet alleen voor. 
In het verloop van de rechtszaak kan de rechter ook de bank en StopdeBanken! opdracht geven om 
opnieuw in onderhandeling te gaan. Onder de druk van de rechtszaak kan StopdeBanken! dan 
namens haar participanten in de rechtszaak tot een akkoord komen. Deelname zorgt ervoor dat u 
niet buiten de boot valt.  
 
Wij hopen met dit bericht een einde te maken aan alle misverstanden hieromtrent. Wij verstrekken 
deze Nieuwsbrief, bij uitzondering ook aan alle donateurs. Aansluiten bij de collectieve rechtszaak 
kan nog steeds. Wij zouden dat van harte toejuichen! 
 
Namens het bestuur, 
 
Lex Makkinje 
voorzitter stichting SDB.  
 


