Purmerland, 23 januari 2018
U heeft ons en vooral uzelf fantastisch geholpen door de sommatiebrief massaal in te sturen naar de
bank. Dank daarvoor!
Dat gegeven en de uitzending van AVRO TROS Radar heeft bij de bank teweeg gebracht dat onze zaak
volop in de belangstelling staat van de CEO bij de bank.
U leest zijn antwoordbrief op onze site: BRIEF CEO ABN-AMRO
Wij ontvingen die brief aan het begin van de middag net voor de live-uitzending van Radar. Website
van AvroTros Radar
We hebben de redactie van Radar moeten beloven dat we hen op de hoogte houden van alle
positieve en negatieve ontwikkelingen. Dat doen we graag!
Veel tijd voor overleg als bestuur onderling voor een reactie op de brief van de bank was er gisteren
niet. Het is in ieder geval goed te constateren dat er nu aandacht is op het hoogste level bij de bank.
Het gegeven dat de bank toegeeft geconfronteerd te worden met ‘een nieuwe lezing van Europese
consumentenwetgeving uit 1993’ is voor ons een nieuw feit. Tot nog toe ontvingen wij brieven van
advocaten waarin men ontkende dat de bank iets fout heeft gedaan en dat de bank nog in cassatie
kon. De mogelijkheid van cassatie wordt ook nu benoemd, de bank heeft daar nog geen beslissing
over genomen. Als de bank niet in cassatie gaat, zijn we in ieder geval uitgenodigd om een rol te
spelen in de afhandeling van uw belang.
De bank vraagt verder om geen individuele brieven meer te sturen met uw sommaties.
Wij willen u best aanraden om op DIT MOMENT geen sommatiebrief meer te sturen (als u dat nog
niet gedaan heeft). De bank laat ons langs deze weg weten niet te zullen reageren op uw sommatie
en opvorderingsbrief. De ‘standaardreactie’ zo denken wij dan, maar dat betekent niet dat we
wachten tot 19 maart. Gisteravond hebben we in Radar aangekondigd dat we de bank nog 2 weken
de tijd geven om na te denken over cassatie, voordat wij mogelijk vervolgstappen zetten.
Die vervolgstappen zijn ook al helder:
Uw persoonlijke sommatie zal mogelijk gevolgd moeten worden door een dagvaarding op basis van
de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Hoe we u daarbij gaan helpen, moeten we vooral
intern binnen het bestuur en met onze adviseurs nog goed doorspreken. Dit vergt nogal wat
organisatie. U hoeft dit niet zelf te gaan doen. Wij jagen u niet onnodig op kosten, zoals in een brief
van de advocaat van de bank is te lezen. Daar heeft u ons ook helemaal niet voor nodig. De bank
jaagt u immers al jaren op onnodige kosten! Zijn zorg op dit punt is wat ‘overbodig’, om het zachtjes
uit te drukken. Men was alle brieven kennelijk zat en dan bedenk je wat argumenten…..ook dat
kennen we.
Wij hopen dat deze directie afziet van cassatie en dat vervolgstappen niet noodzakelijk zijn. Maar
door schade en schande wijs geworden, gaan we volop door met voorbereiden. De bank ging op de
laatste dag in beroep bij het Gerechtshof de vorige keer! Zoveel tijd gunnen we hen deze keer niet
meer. Wij zijn best tevreden met deze stap van de bankdirecteur om te reageren, maar we zijn ook
voldoende realist om te beseffen dat er nog veel moet gebeuren de komende tijd, voordat u ook
maar 1 cent terug heeft.

Namens het bestuur en de raad van toezicht van stichting StopdeBanken!,
Lex Makkinje
Voorzitter.

