
  

  
Purmerland, 1 april 2015.  

 
 
Beste participant, 

 

ABN AMRO Bank heeft bij brief d.d. 25 maart 2015 laten weten dat zij de opslag op de 
Euriborhypotheek met ingang van 1 april 2015 met 0,15% zal verlagen. Wat het Bestuur van 
StopdeBanken! hiervan vindt?  

 

Te weinig en veel te laat! 

 

De Bank volgt de lijn die zij begin 2013 heeft ingezet. Zij kondigde, daartoe gedwongen door de 
wetgever, toen aan de wijzigingen in het rentetarief schriftelijk te communiceren. Ook kondigde zij 
toen aan per kwartaal te beoordelen of er aanleiding was om de opslag aan te passen.  

 

Wij zijn en waren het uiteraard volledig oneens met deze eenzijdige actie van de Bank. Onze reactie 
van destijds hebben wij met u gedeeld in de Nieuwsbrieven. U kunt deze allemaal terugvinden op de 
internetsite van StopdeBanken! http://www.stopdeBanken.nl/laatste-nieuws/ 

 

De standpunten van het Bestuur zijn door onze advocaten verwerkt in de stukken die wij aan de 
Rechtbank hebben doen toekomen. In eerste instantie in de Conclusie van Repliek en meest 
recentelijk nog in een Akte van uitlating naar aanleiding van de Conclusie van Dupliek van de zijde 
van de Bank. Ook deze stukken zijn als bijlage bij de Nieuwsbrieven terug te vinden op onze 
internetsite.  

 

Tijdens de zitting op 23 juni 2015 (13.30 tot 16.30 uur bij de Rechtbank te Amsterdam, Parnassusweg 
220) zullen zowel het Bestuur als onze advocaten in een pleidooi het geheel van onze stellingen 
nogmaals naar voren brengen en verder toelichten. De nu onder druk van de aanstaande rechtszaak 
aangekondigde verlaging van de rente doet hieraan niets af. Die verlaging geeft overigens ook nog 



steeds onvoldoende de in werkelijkheid veel lagere financieringskosten van de Bank weer. Maar de 
Bank had om te beginnen in het geheel niet het recht om de opslag te verhogen: een individuele 
opslag is een vaste opslag! Wij nodigen u van harte uit bij de zitting aanwezig te zijn. 

 

Het Bestuur ziet zich niet geroepen naar de Bank te reageren op de recente brief. Na het pleidooi is 
het woord aan de rechter. 

 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande willen reageren dan kunt u contact opnemen met uw 
deel secretaris. De gegevens vindt u hieronder. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lex Makkinje    

Voorzitter St. SDB 

 


