
	

  

  
Purmerland, 22 februari 2017  

Beste participant bij de Stichting SDB, 
 
 
Verslag donateursbijeenkomst stichting Stopdebanken d.d. 6 februari 2017. 
 
Motel De Witte Bergen – Eemnes. 
 
Aanwezig van de zijde van Stopdebanken: 
 
Raad van Toezicht: 
Dhr. Eric Berg, voorzitter 
Dhr. Joppe van der Poel 
Dhr. Richard Stijnman 
 
Namens het Bestuur: 
Dhr. Lex Makkinje, voorzitter 
Dhr. André Streefkerk, penningmeester 
Dhr. Jos van der Born, secretaris 
 
Namens Advocatenkantoor Dijks/Leijssen: 
Mr. Rob Leijssen 
Mr. Hans Hoeksma 
 
Namens De Consumentenbond: 
Dhr. Ben Schellekens 
 
De bijeenkomst mag zich verheugen in een mooie opkomst van een 80-tal donateurs, 
waarvan een groot deel met “aanhang” (m/v) zodat het totaal aantal aanwezigen op 
ongeveer 120 uitkomt. 
 
De avond wordt geopend door de voorzitter Lex Makkinje. Hij bedankt alle aanwezige en 
niet-aanwezige donateurs voor hun voortdurende steun en solidariteit in onze gezamenlijke 
rechtsgang tegen ABN AMRO en memoreert nog eens hoe ver wij inmiddels met elkaar zijn 
gekomen. Lex ervaart het als uitermate motiverend om leiding en sturing te mogen geven 
aan het collectief van zo’n grote groep enthousiaste deelnemers/lotgenoten. 
 



De penningmeester André Streefkerk geeft een kort verslag van de financiële situatie van 
onze stichting. Doordat vrij veel deelnemers zich bereid hebben getoond om de, najaar 
2016, gevraagde extra donatie van € 250,= te voldoen, is en blijft onze stichting gezond en 
tevens goed toegerust voor de zaken die komen gaan. 
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht Eric Berg spreekt zijn waardering uit voor het door 
het Bestuur gevoerde beleid, spreekt namens de Raad van Toezicht waardering uit voor de 
financiële verslaglegging en complimenteert daarvoor, onder dankzegging, de 
penningmeester. 
 
Namens de Consumentenbond spreekt Ben Schellekens de zaal toe. Mede ingegeven door 
Stopdebanken en het proces dat zij voert, heeft de Consumentenbond besloten een 
uitgebreid onderzoek te doen naar de Voorwaarden en Algemene Voorwaarden waaronder 
in Nederland financiële producten aan de consument worden aangeboden. Tevens zal de 
Consumentenbond in één van de eerstkomende maanden in haar blad nadere aandacht 
schenken aan de procesgang van Stopdebanken tegen ABN AMRO. 
 
Na de pauze voeren de advocaten Rob Leijssen en Hans Hoeksma het woord. 
Ingegaan wordt op het verloop van het pleidooi in hoger beroep op 20 januari j.l. en welke 
juridische aspecten daarbij aan de orde zijn geweest. 
Het vonnis staat gepland voor 16 mei a.s. Het is niet ongebruikelijk dat een vonnis één of 
meerdere keren wordt aangehouden, hetgeen impliceert dat het best wel eens over de 
zomer zou kunnen gaan … 
De advocaten hebben vertrouwen in een goede afloop van de zaak. Het vervolg is koffiedik 
kijken. Het staat een partij vrij om in cassatie te gaan. Wanneer dat gebeurt moet er nog 
eens op één à anderhalf jaar gerekend worden. 
 
Vervolgens wordt door de advocaten ingegaan op individuele vragen vanuit de zaal. 
 
Ook de voorzitter beantwoordt vragen. 
Te memoreren zijn: 
1. De vraag omtrent de mogelijkheid om te schikken met ABN AMRO. 
Antwoord: It takes two to tango. ABN AMRO heeft van het begin af aangegeven niet te 
willen schikken en uit te zijn op een gerechtelijke uitspraak omtrent haar handelwijze. 
Nog afgezien van het feit of het in praktische zin uitvoerbaar is dat Stopdebanken haar 
donateurs in deze zou vertegenwoordigen. Een algehele schikking is dus uitgesloten. 
2. De vraag of de rechtsbijstandverzekering(en) de donaties aan Stopdebanken moeten 
vergoeden. 
Antwoord: (van de advocaten) De wet voorziet erin dat een vrije keuze van advocaat 
mogelijk is. Alle rechtsbijstandverzekeringen (de meeste doen dat ook zonder slag of stoot) 
moeten de donaties aan Stopdebanken vergoeden. 
3. Uit de zaal komt de vraag of de stichting ook de geleden schade kan verhalen 
voor/namens de donateurs. 
Antwoord (van het bestuur): Indien de stichting in dat stadium van de procedure (in de 
toekomst dus) nog geld in kas heeft is dat zeker iets dat het bestuur overweegt om namens 
allen te doen. Dit kan echter uitsluitend als de donateurs het bestuur daarv oor tevoren 
machtigen. De stichting is namelijk geen vereniging. 



 
Jos van der Born 

Secretaris stichting SDB 

 

 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en spreekt zijn onverminderde 
vertrouwen in de toekomst uit. 
 


