Purmerland, 17 februari 2018
StopdeBanken gaat aan tafel met de ABN AMRO bank.
Drie bestuursleden van StopdeBanken gaan maandagmiddag in gesprek met de bank. Samen met, op
ons verzoek, de voorzitter van de stichting Euribar gaan wij dit gesprek aan.
Wij verwachten dat de bank van ons wil horen dat wij stoppen met het oproepen tot individuele
acties, maar ja, zoals wij al eerder aan u meldden:

Wij hebben 2x gewonnen en zijn ervan overtuigd dat het arrest van het Hof
Amsterdam ‘cassatieproof’ is.
Mogelijk wil men tevens dat we stoppen met publicaties die de bank hebben geschaad, zoals AVRO
TROS Radar van een paar weken geleden.
Kortom de bank wil geen last meer van ons hebben.
Onze voorwaarden:
Daartegenover hebben wij wel een ‘paar dingetjes’ die we voor u willen regelen voorafgaand aan de
cassatie.
Wij willen als reactie op de aankondiging tot cassatie van de bank:

•
•
•
•
•
•

dat we de gronden voor cassatie tijdig en vooral compleet aangeleverd krijgen, niet
pas op 19 maart
dat de bank binnen 3 maanden na de uitspraak in cassatie u daadwerkelijk gaat
uitbetalen
dat de bank in geen enkel geval beroep doet op verjaring, die mogelijk een paar van
ons ZOU kunnen treffen
dat de verhuisoptie terug komt voor deze hypotheek; geen sterfhuisconstructie!
dat de buitenlandhypotheken ook worden betrokken in deze regeling
dat de bank ook gaat communiceren met oud hypotheeknemers, want die horen nu
niets

AVRO TROS Radar
Door onze perfecte samenwerking met AvroTros Radar heeft men bij deze omroep de bank al
uitgenodigd voor de uitzending van komende maandagavond, slechts een paar uur na onze
besprekingen.
We wachten af of de bank ingaat op deze uitnodiging en of zij daadwerkelijk afspraken willen maken
om deze te kunnen melden in die TV uitzending.
Wij sluiten maandag geen overeenkomst.
Het bestuur zal geen overeenkomst met de bank aangaan; daarom zijn er geen advocaten bij
aanwezig, slechts bestuurders! Dat is een bewuste keuze.
Nogmaals: wat zou kunnen gebeuren is dat wij toezeggingen krijgen en ‘gedragslijnen’ met elkaar

afspreken en of er sprake kan zijn van een spoedbehandeling of niet. Niet meer en niet minder.
Wij zullen u op de hoogte houden, zodra dat voor ons mogelijk is!
Dat zal niet gelijk na de bijeenkomst kunnen zijn, dat zou immers UW zaak mogelijk kunnen schaden!
Alles is afhankelijk van wat de bank ons te vertellen heeft en wat hun tijdlijn is.
Het kan dus zijn dat wij, indien de bank ons in onze eisen tegemoet komt, u zullen oproepen geen
stuitingsbrieven meer aan de bank te verzenden. Tevens zal in dat geval het opvragen van
persoonlijke dossiers, ons volgende actiepunt, komen te vervallen.
Besluiten:
U zult begrijpen dat wij na overleg met het gehele bestuur en RvT een beslissing kunnen formuleren.
Immers uw belang staat voorop!
We gaan de vergadering met de bank vol vertrouwen in, dankzij uw steun!
Onze hartelijke dank daarvoor!
Namens het bestuur en de raad van toezicht van stichting StopdeBanken!,
Lex Makkinje
Voorzitter.

