
  

  
Purmerland, 20 februari 2018  

In onze vorige nieuwsbrief van 17 februari jl. kondigden wij u aan dat een delegatie van stichting 
StopdeBanken! en stichting Euribar aan tafel zou gaan met de directie van ABN Amro. Dat gesprek 
heeft gisteren plaatsgehad. 
 
Directeur hypotheken, Anton Bosch heeft ons ontvangen en we kunnen melden dat het gesprek in 
een gepaste sfeer heeft plaatsgevonden, het was van beide kanten aftastend en oriënterend. Doel 
van het gesprek was om onze eisen aan de bank bekend te maken. Het gaat om grote bedragen en 
ook om hele grote belangen dus directe antwoorden en toezeggingen waren nog niet te verwachten. 
 
We kunnen niet zeggen dat we zeer positief de vergadering uit zijn gekomen. Al helemaal niet als 
we luisteren naar de uitspraken van dezelfde heer in AvroTros Radar gisteravond later. 
Door de inhoud van het interview moeten we heen kijken, de bank heeft met ernstige tegenslagen 
te maken als het gaat om verkeerd handelen. Rentederivaten en woekerpolissen maken de positie 
van de bank er in die zin niet beter op. Het enkel maar aanvallen van deze persoon had dus 
waarschijnlijk geresulteerd in het feit dat hij helemaal niet zou verschijnen. Wij vinden dat Radar er 
een net interview van heeft gemaakt en dat men duidelijk aangaf de opstelling van de bank geen 
goede zaak te vinden. 
Als u wilt kunt u het interview via uitzending gemist op NPO1 alsnog gaan bekijken.  
 
Verder weet iedereen dat het verhaal van Anton Bosch niet klopt, het had een hoog “Broodje Aap” 
gehalte. Maar de bank heeft de beslissing genomen om in cassatie te gaan en dat zal nu dus ook 
geschieden. Dat is voor u en voor ons een gegeven, waar we mee moeten dealen. In de cassatiezaak 
komen uitsluitend juridisch-technische zaken aan de orde, inhoudelijk zal er niet meer op de zaak 
ingegaan worden. In die zin is het verhaal van de bank van gisteravond “mosterd na de maaltijd”, 
zonder enig effect. 
 
We willen vooruitkijken naar de situatie na de uitspraak in cassatie van de Hoge Raad en zoveel 
mogelijk zaken waarover nu nog onduidelijkheden zijn, nu al gaan regelen. Daarover ging het 
gesprek met de bank. We wachten het gespreksverslag dat de bank zal opmaken af. Dat zal mede 
bepalen hoe we verder gaan met elkaar. Heeft het zin om verder te praten en te onderhandelen , of 
niet? Die intentie is uitgesproken, maar dan moeten er wel duidelijke signalen van de zijde van de 
bank komen.  Enkel om deze reden verzoeken wij u om nog even geduld te hebben met verdere 
acties. Momenteel richten wij ons op de vraag of een verkorte cassatie verstandig is. Hierover zijn 
wij inmiddels met een cassatie advocaat in overleg.  
 
Pas als we alle voor en tegens in kaart hebben gebracht kunnen we een keuze maken, deze keuze 
zal altijd in het belang van een zo groot mogelijke groep genomen worden. 
 
Het spijt ons als bestuur dat we nu nog geen echte openheid van zaken kunnen geven, zoals u dat 
van ons gewend bent. In het belang van het overleg met de bank willen wij ons hier nog even van 
onthouden. Hiervoor vragen wij uw begrip.  



 
Wel kunnen we u inmiddels één toezegging vertellen die de bank heeft gedaan, op 1 april gaat u 
wederom 0,2% minder opslag betalen. Dit is een toezegging die men tijdens het overleg heeft 
gedaan, naast de toezegging die de heer Bosch heeft gedaan in Radar om na de cassatie de zaken zo 
snel als mogelijk op te lossen. (Dit natuurlijk bij verlies van de bank). Van dit laatste, daar is iedereen 
wel zeker van, enkel nog de directie van de bank! 
 
Zodra er nieuws is zullen wij u dat direct laten weten. 
 

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


