
  

  
Purmerland, 10 februari 2018  

De bank probeert op verschillende manieren om onrust te creëren bij de hypotheekhouders. Eén van 
de manieren is om aan te kondigen dat straks van veel mensen de vorderingen verjaard zouden zijn. 
Deze opmerking klopt echter niet en is prematuur. 
Er kunnen verschillende omstandigheden zijn in individuele gevallen. 
 
Het is niet mogelijk om nu, in individuele gevallen, reeds te beoordelen of er sprake zou kunnen zijn 
van verjaring.  
Stelt u ons deze vraag dus ook niet s.v.p.! 
 
Het is niet aan SDB om garanties af te geven echter: 
1. De dagvaarding van SDB heeft gezorgd voor collectieve stuiting van alle individuele verjaringen. 
 
2. In theorie vallen hier individuele verjaringen niet onder die langer dan 3 jaar voor datum 
dagvaarding liggen. Voorwaarde voor die uitzondering is wel dat de opslagverhoging moet zijn 
gecommuniceerd waaruit kon worden opgemaakt dat de Bank onrechtmatig handelde. NB dat is wat 
anders dan "het er niet mee eens zijn". Verjaring is in dat geval overigens sowieso gestuit door een 
klachtbrief. Maar schriftelijk bezwaar is geen voorwaarde. Het gaat om de gewaarwording van 
onrechtmatigheid. De ons bekende standaard brieven voldoen daar niet aan. 
 
3. Voor zover ons bekend heeft de Bank in geen enkel geval op een dergelijke wijze de 
opslagverhoging gecommuniceerd,  maar garanties kunnen wij uiteraard niet geven. Mocht u de 
indruk hebben dat de wijze waarop in uw geval de opslagverhoging 2009 op een van de standaard 
afwijkende wijze zijn gecommuniceerd,  dan verzoeken wij u die afwijkende brief toe te sturen. Dan 
zullen wij die met onze advocaten bespreken. Twijfel kan dus uitsluitend betrekking hebben op de 
opslagverhoging van 2009! 
 
Als grote lijn kunnen wij wel het volgende aangeven: iedereen die niet de eerste verhoging heeft 
meegemaakt van 1 februari 2009, omdat de hypotheek pas daarna is afgesloten, hoeft zich geen 
zorgen te maken over eventuele verjaring. Daar zijn onze advocaten heel stellig in, maar 100% 
garantie voor alle individuele gevallen kunnen we hierover niet geven. Voor participanten die hun 
Euribor hypotheek afsloten voor 1 februari 2009 zou het in uitzonderlijke gevallen zo kunnen zijn dat 
de bank met enige kans op succes beroep zou kunnen doen op verjaring. Dit zou zo kunnen zijn in het 
geval u in 2009 heeft geprotesteerd tegen de eerste opslagverhoging en toen niet gelijk heeft gestuit.  
Het komt aan de orde wanneer en zodra de individuele vorderingen op de bank definitief opgeëist 
kunnen worden. Dat zal het geval zijn wanneer we, als collectief, de zaak bij de Hoge Raad hebben 
gewonnen. En ook hier zeggen we: daar gaan we vol voor! 
We hebben na dat arrest, zoals dat heet, een “verklaring voor recht”. 
 
Vanzelfsprekend heeft e.e.a. continue de hoogste aandacht van ons bestuur en onze advocaten. 
Nogmaals, de bank probeert ons te manipuleren op een wijze die het bestuur of de handelswijze van 
het bestuur in twijfel kan brengen. Trap hier s.v.p. niet in! De bank is niet echt de partij om te 



vertrouwen. Zo is al ruim 8 jaar gebleken. Wij hebben al 2 keer gewonnen en gaan door! 
We zijn niet voor niets zo ver gekomen met elkaar. Het bestuur twijfelt niet aan onze adviseurs en de 
strategie die is gekozen en zal gewoon volharden . 
Vanzelfsprekend heeft e.e.a. continue de hoogste aandacht van ons allen. We doen nu eerst aan uw 
voorlichting omdat onze mensen, die op 19 december juichten, nu toch enigszins twijfelen. 
 
Dit leidt ons slechts kort af van onze hoofdtaak: de bank effectief bestrijden! We hebben een 
duidelijke lijn: 
In gesprek komen met de bank en daar de voorwaarden bespreken van het verzoek van de bank tot 
spoedbehandeling. Deze sigaar uit eigen doos is onvoldoende. Gaan wij niet akkoord duurt het 
langer, maar krijgen we alle tijd ons goed te verweren. Dat halve jaartje winst zegt ons niets, als een 
goede voorbereiding ons onmogelijk wordt gemaakt. 
 
 
 
De bank gaat in cassatie en verzoekt ons, onze strategie aan te passen en dat doen we niet zomaar! 
Voor wat, hoort wat, beste bank……… We wachten af of de bank hier op ingaat. 
We houden u op de hoogte met nieuwsbrieven en dergelijke zodra er ontwikkelingen zijn. 
 
Namens het bestuur en de raad van toezicht van stichting StopdeBanken!, 

Lex Makkinje 
Voorzitter. 


