Purmerland, 17 januari 2018
ABN volhardt in stilzwijgen
ABN-AMRO volhardt in stilzwijgen ondanks de sommatiebrieven die inmiddels door uw medewerking
bij de bank zijn binnengerold. De bank denkt daar nu nog mee weg te komen. Niets is minder waar.
We gaan als claimstichting vervolgstappen zetten om de bank te dwingen tot betaling. Wij geloven
niet zo in ‘wachten’. Het Hof heeft in hoger beroep de bank behoorlijk terecht gewezen. In het FD en
de Financiële Telegraaf van vandaag wordt gemeld dat de bank 96 Miljoen Euro totaal reserveert
voor deze kwestie.
Bestuur StopdeBanken! in AvroTros Radar
Het bestuur is maandagavond 22 januari in de uitzending van Tros Radar te zien. Radar heeft al
eerder in 2012 aandacht besteed aan deze onverkwikkelijke zaak. Ook nu krijgen we de kans uit te
leggen wat ons als gedupeerden dwars zit in de behandeling door de bank.
De bank is ook uitgenodigd, maar men zal waarschijnlijk afzien van het aanschuiven bij deze
consumentenrubriek. Vergeet niet af te stemmen maandagavond om 20.30 uur op NPO 1. Ook zijn
we in contact met ‘de consumentenbond’ om te kijken wat we voor elkaar kunnen gaan betekenen in
de afhandeling van dit dossier.
We gaan de bank dagvaarden om betaling af te dwingen
Heeft de cassatie een opschortende werking voor uw INDIVIDUELE claim?
Nee, dat heeft het niet. Volgens onze advocaten is de kans klein dat de bank in cassatie dat gaat
winnen. Als vervolg op de ingediende individuele claims gaan we de bank dagvaarden om betaling
daadwerkelijk af te dwingen. Hiervoor gebruiken we een aantal individuele claims die we
samenvoegen in één dagvaarding.
Hiermee zetten we de bank nog verder onder druk: we willen gewoon nu ons geld terug! Hoe groot is
de kans dat de bank dan moet gaan betalen? Antwoord: zolang dit arrest van het Hof van 19
december 2017 overeind blijft, is dit bepalend en niets anders; groot dus!
U loopt wel de kans (hoe klein ook) dat u het ontvangen geld aan het einde van de rit weer terug
moet betalen aan de bank, mochten we in cassatie alsnog verliezen. We moeten u dit wel eerlijk
melden.
Hoe lang duurt een dergelijke nieuwe bodemprocedure dan namens individuele donateurs? Dat is
ingeschat op 6 maanden tot 1 jaar. Is dat erg? Nee, uw tegoed loopt alleen maar op en u ontvangt
een rente, die u bij geen enkele bank meer krijgt nu.
Inhoudelijke vragen van donateurs
Inhoudelijk krijgen we veel vragen over het feit dat de bank nu nog steeds de verhoging in rekening
brengt. ‘Kunnen we die niet weigeren?’, wordt er dan aan ons gevraagd. NEE!
Onze advocaten raden een dergelijke stap ten stelligste af. U komt dan in uw eentje te staan
tegenover de bank en dat is precies zoals de bank dit wenst. U loopt het risico van een negatieve BKR
registratie of de bank kan in het uiterste geval de hypotheek gaan ontbinden.
Wij blijven voorstander van een gecoördineerde actie door een collectief. Dat heeft ons heel ver
gebracht. Wij vertrouwen op onze adviseurs, ook al willen we soms sneller en meer!

Sterfhuisconstructie
U weet waarschijnlijk ook dat de bank het meeverhuizen van de Euribor hypotheek onmogelijk heeft
gemaakt. Weer een éénzijdige aanpassing op onze overeenkomst. Als u wilt verhuizen dan heeft u
zeker geen 6 jaar de tijd om te procederen! U wilt snel kunnen verhuizen wanneer u dat uitkomt. Dat
zegt genoeg. De bank werkt duidelijk aan een ‘sterfhuis’ constructie en wil zo snel als mogelijk van
ons af.
Vervolgstappen
Wat zijn nu de vervolgstappen? Het bestuur zal zich gaan beraden hoe verder te handelen in uw
claims naar de bank. Wacht u nog even een paar weken af en wij komen dan wederom met meer
nieuws.
Het is zo dat wij uw gegevens niet zonder uw toestemming gaan verstrekken aan wie dan ook.
Dus als het nodig is, dat we uw claim inclusief alle gegevens aan anderen (advocaten) gaan
verstrekken kan dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Het is tenslotte ook gewoon uw claim!
Bovendien kennen wij de hoogte van het bedrag van uw privéclaim niet. Mocht de bank van mening
wijzigen en in gesprek willen, hoort u dat meteen.
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