
	

  

  
Purmerland, 21 september 2016.  

 
 
Rechtszaak wordt hervat op 20 januari 2017. 
Het pleidooi, op verzoek van ABN, zal plaatsvinden op 20 januari 2017, 09.30 uur bij het Gerechtshof 
te Amsterdam. Wij zullen uiteraard ook van de gelegenheid gebruik maken om te spreken namens 
ons allen, als gedupeerden. Daarna zal er uitspraak worden gedaan ergens in 2017. Wij hebben hier, 
zoals u weet, geen enkele invloed op. Ons team zal zich ook deze keer weer goed voorbereiden. Wij 
hebben de overtuiging dat ons ‘spaarpotje’ bij de bank alleen maar groter zal worden. Uiteraard zijn 
ook nu, bij het beroep bij het gerechtshof donateurs van harte welkom! Dat heeft ons, als bestuur, 
de vorige keer zeker geholpen.  
 
Financiële zaken. 
De raad van toezicht heeft ook de jaarrekening van 2015 van onze penningmeester, zonder 
opmerkingen, goedgekeurd. De jaarrekening was later dan andere jaren, omdat wij genoodzaakt 
waren van accountant te veranderen. (de vorige accountant stopte ermee) 
Wij hebben op dit moment voldoende in kas om het pleidooi en de daarbij gepaard gaande 
juridische kosten te voldoen. We hebben u dat eerder gemeld. Echter, wij voorzien in het feit dat de 
bank in cassatie zal gaan, indien zij wederom verliezen. Mocht het onverhoopt anders worden en wij 
verliezen dit door de bank ingestelde beroep, dan zullen wij in cassatie gaan om de juridische feiten 
nogmaals te toetsen bij het hoogste rechtsorgaan; de Hoge Raad. Deze procedure is duur voor zowel 
de bank als voor ons.  De griffierechten bij de Hoge Raad, zijn bijzonder hoog. 
Kortom, we zijn er nog niet met zijn allen. We zullen dan ook in november een nieuwe donatie gaan 
vragen ter hoogte van 1 uur juridische bijstand: zijnde € 250,-. We moeten immers verzekerd zijn 
van voldoende geld indien er cassatie volgt. (Veel rechtsbijstandverzekeringen vergoeden deze 
donatie, verderop in deze paragraaf vindt u meer informatie.) 
Uw totale bijdrage bedraagt dan €650,- voor ruim 4 jaar procederen. Uw winst is een veelvoud 
daarvan, mits de stichting wint. Alles wijst er tot nog toe op, na de succesvolle uitspraak, dat we 
wederom een goede kans hebben, mits we volharden met elkaar.  
Wij voorzien dat bijna iedereen gemotiveerd is om ons en daarbij het eigen belang, te blijven 
steunen met dit bedrag. Degenen die nu ‘met ons op deze trein zijn gestapt’ verwachten we ook bij 
het ‘eindstation’. Degenen die nu ‘uitstappen’ (geen additionele donatie meer doen) , bij deze 
‘tussenhalte’ zullen dan vanaf het pleidooi geen informatie meer krijgen van ons of onze adviseurs 
en ontvangen ook geen uitnodiging meer voor de volgende bijeenkomst(en). U wordt dan 
uitgeschreven als deelnemer aan de class-action en gaat dan wezenlijke informatie missen. 
Uiteraard is het zo dat iedereen die mee blijft doen (en er blijft geld over na de procedure), 
meedeelt in het overgebleven geld.  
Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft is de kans zeer groot dat deze uw donatie volledig 
vergoedt. Om die reden zullen wij u dan ook in november een factuur toezenden waarmee u uw 
donatie kunt voldoen. 



 
Donateurvergadering voor deelnemers aan de class-action. 
Na het pleidooi zal er weer een donateurvergadering plaatsvinden in ‘de Witte Bergen’, waar u uw 
vragen kwijt kunt aan het bestuur, haar adviseurs en de raad van toezicht. Wij kunnen u verzekeren 
dat het altijd interessant is, om een dergelijke zaak als een pleidooi na te bespreken en een kijkje te 
krijgen in de procedure, geschetst door onze adviseurs. Een uitnodiging volgt later. 
 
 
Wij blijven gaan voor uw belangen! 
 
 
Namens het bestuur en de R.v.T. 

Lex Makkinje, voorzitter. 


