
	

  

  
Purmerland, 9 april 2016.  

 

Geachte donateur/participant. 



SDB groeit. 
Ons bestuur is verheugd u te 
melden dat na de uitspraak 
ons aantal deelnemers is 
gegroeid. Mede door onze 
publicaties en dankzij de 
brieven en publicaties van de 
bank.  
Vooralsnog is het niet 
noodzakelijk dat we bij u 
terugkomen voor een donatie. 
We verwachten dat we het 
beroep bij het gerechtshof 
vanuit bestaande middelen 
kunnen gaan financieren.  
 
SDB in Consumentegeldgids. 
Ons bestuur heeft 
geïnvesteerd in de relatie met 
de consumentenbond.  
Dit heeft erin geresulteerd dat 
we nu in de consumenten 
Geldgids van april - mei 2016 
een halve pagina ruimte 
kregen.  
U vindt het artikel in deze 
nieuwsbrief. Met dank 
uiteraard aan de redacteur 
van de consumentenbond. 
 
Onjuistheid op de webpagna 
van de ABN/AMRO. 
Op de webpagina van de ABN 
Amro staat benoemd dat onze 
stichting en de stichting 
Euribar de belangen 
behartigen van alle 
gedupeerde Euribor 
hypotheeknemers.  
We hebben de bank attent 
gemaakt op deze fout. Men 
geeft ons gelijk dat we alleen 
uw belangen als participant 
behartigen, maar het is er nog 
niet af helaas.  
Het is tenslotte zo dat u heeft 
betaald en anderen niet. 
Tactiek van de bank ons klein 
te houden? Helaas, niet gelukt 
bank! 
 
Voortgang rechtszaak. 

 



Er is een pilot gaande bij het 
gerechtshof Amsterdam om 
zaken sneller tot een uitspraak 
te laten komen.  
Wij hebben onze advocaten 
gevraagd hierover contact te 
zoeken met de advocaat van 
de bank.  
De advocaten zijn nu 
overeengekomen dat we 
hieraan mee gaan doen. 
Wat houdt dit in? Normaal is 
er een termijn van 6 weken 
voor een schriftelijke reactie 
en die kan het gerechtshof 
verlengen tot 12 weken. 12 
weken is echter belachelijk 
lang.  
We hebben nu afgesproken 
dat beide partijen hooguit 1 
termijn van 8 weken de tijd 
nemen voor een reactie.  
Dat betekent dat de bank tot 
begin mei haar grieven kan 
inleveren en dat wij tot eind 
juni onze reactie kunnen 
insturen. 
Het is uiteraard afwachten 
waar de bank mee komt begin 
mei. Eind juni is dan de 
schriftelijke behandeling 
voorbij.  
De bank kan dan pleidooi 
aanvragen om te vertragen. 
Ga er maar vanuit dat men dit 
gaat gebruiken.   
Geen enkel punt: We gaan 
daar opnieuw graag de 
confrontatie aan! We 
verwachten medio 2017 op 
zijn vroegst een uitspraak over 
onze zaak. 
Er is nog een rechtszaak van 
een individueel gedupeerde in 
hoger beroep bij het 
gerechtshof in Leeuwarden. 
 Die zaak komt binnenkort 
voor met pleidooi. Wij volgen 
die zaak op de voet. De 
argumenten van de bank 
komen daar ook weer ter 
sprake, vandaar onze warme 



 
 

belangstelling.  
 
 
 
 
 
het bestuur en de R.v.t., 
Lex Makkinje, voorzitter. 
 


