Purmerland, 20 januari 2017
Beste participant bij de Stichting SDB,
Pleidooi v 2.0
Vandaag was het pleidooi bij het gerechtshof te Amsterdam.
De beide stichtingen en de ABN-AMRO stonden wederom recht tegenover elkaar met de
gebruikelijke argumenten.
Aangenaam verrast waren we met de ca 60 medestanders in de zaal. Aan het begin van de dag was
de sfeer goed te noemen. De zaal reageerde soms getergd op sommige beweringen van de bank.
Zo vond de advocaat van de bank het wel erg egoïstisch dat wij niet meer wilden betalen dan strikt
noodzakelijk was.
De zaal was het daar duidelijk hoorbaar niet mee eens. De president van het hof reageerde soms
scherp op de reacties uit de zaal, maar dit liep nimmer uit de hand. De advocaten van de bank
ontlokten steeds meer reacties uit de zaal. Alle reacties waren duidelijk en functioneel.
Wij willen alle mensen die ons team vandaag hebben gesteund hartelijk bedanken voor de inbreng
en aanwezigheid in de zaal.
Dit heeft ons team geholpen om wederom tot een topprestatie te komen.
Ook de advocaten van de stichting Euribar waren erg goed op dreef.
Het bestuur van SDB en de advocaten geven op 6 februari tijdens onze bijeenkomst in Eemnes hun
zienswijze op de lopende gang van zaken. Daar krijgt u ook de verwachtingen te horen voor het
verdere verloop van de procedure.
De president van de rechtbank gaf aan dat er op 16 mei uitspraak zou volgen, hetgeen erg ambitieus
is in onze ogen. Maar goed, misschien lukt het deze rechters beter om aan deze eerst genoemde
datum vast te houden.
Om de rechtbank te overtuigen dat de bank zich ook netjes kan gedragen, heeft de advocaat van de
ABN-AMRO tegenover de rechtbank de toezegging gedaan dat per 1 april de opslag met 0,15%
wordt verlaagd. Hoe duidelijk! Dit tijdens een rechtszaak meedelen! Je weet nu al dat zonder dit
proces iedereen nu nog 1% of 1,5% teveel zou betalen!

Dus: Gefeliciteerd met dit tijdelijke kleine succes van

0,15%

We hopen u te verwelkomen op de vergadering van 6 februari!
Namens het bestuur en de R.v.T.
Lex Makkinje, voorzitter.

