
  

  
Purmerland, 19 maart 2018  

Beste participanten; we hebben veel te melden dus nu even zaken puntsgewijs vermeld: 

1. Cassatiegronden van de bank komen de volgende nieuwsbrief uitgebreid aan bod. Daar 
beschikken we nog niet over. Maandag 19 maart is de uiterste datum waarop de bank in 
cassatie kan gaan. 

2. Onderhandelingen over offertes met een 4-tal cassatieadvocaten lopen nog niet echt, van 2 
hebben we een offerte binnen. In de onderhandelingen op zoek naar een goede 
cassatieadvocaat zijn we extra gehandicapt door de afwezigheid van onze beide advocaten 
door vakantie en ziekte. We trekken hierbij samen op met Stichting Euribar. Er zal binnenkort 
een keuze gemaakt worden. 

3. We hebben besloten niet in te gaan op het aanbod van de bank om mee te gaan in een 
verkorte cassatieprocedure, dit zou ons mogelijkerwijze in tijdnood brengen en dus ten koste 
gaan van de kwaliteit van ons verweer. De bank heeft zich inmiddels 3 maanden kunnen 
voorbereiden sinds de uitspraak, onze advocaten kunnen pas aan de slag nadat de bank op de 
laatst mogelijke dag zijn volledige cassatiegronden bekend zal maken. We hebben dit nog niet 
met de bank gecommuniceerd. 

4. We hebben besloten de onderhandelingen met de bank pas weer op te pakken nadat zij hun 
cassatiegronden hebben aangeleverd aan de Hoge Raad, we zullen nu op korte termijn 
opnieuw met ze om tafel gaan, over het vervolg. Komen we er niet uit, komen we bij u terug! 
Wees gerust! 

5. We hebben alle 2e Kamerleden vorige week  met een brief op de hoogte gebracht van de gang 
van zaken met de ABN AMRO bank en gevraagd hun invloed aan te wenden; nog geen 
inhoudelijke reacties op gehad. We wilden het ijzer smeden toen het ING vuurtje vlam vatte 
omtrent de beloning van de topman daar. Ook onze bank is als ‘staats’ bank tenslotte vatbaar 
voor lobbywerk. 

6. We hebben eveneens een klacht bij de AFM neergelegd over de houding en opstelling van de 
bank, we willen met de AFM in gesprek over dit dossier. 

7. We zijn negatief verrast door een artikel van de hand van de advocaat van de bank, waarin hij 
ervoor pleit consumenten stichtingen zoals StopdeBanken! monddood te maken! Het is te laat 
voor onze zaak, maar het zegt iets over de insteek van de bank voor de toekomst, met andere 
soortgelijke zaken! [linkje naar het artikel van Vermeulen] 

8. Martin van Rossum (enige adviserend en bezoldigde bestuurder) heeft het bestuur verlaten, 
we beraden ons op een nieuw 5e bestuurslid, maar die moet dan wel relevante juridische 
expertise hebben. Het bestuur is voornemens bij gelegenheid op een gepaste manier afscheid 
te nemen van Martin, gezien zijn verdiensten voor de stichting. Dat zou kunnen bij een 
vergadering met participanten, zodra die bekend is. 

9. We hebben een reactie van de bank m.b.t. de verhuisregeling, zij blijven bij hun weigering om 
die weer open te stellen, uiteraard leggen wij ons daar niet bij neer en beraden we ons op 
vervolgstappen. De verhuisregeling staat buiten onze rechtszaak, maar het gaat ons om het 
totaalpakket van hoe de bank u en ons behandelt. Dat snapt men aan de Zuid-as nog niet 
helemaal, maar we blijven dit benadrukken. 



 

U ziet: we staan niet stil en blijven ons actief opstellen omtrent alle situaties/kansen die we tegen 
komen. 

Sommigen vragen ons op facebook waarom het zo ‘stil’ is. Dat is mogelijk de bekende stilte voor de 
storm, maar dit bestuur vond het vooral noodzakelijk de politiek en de AFM te betrekken na het weekje 
‘ING bashen’ door de politiek en de samenleving. Banken stonden weer even in de belangstelling en 
dan moet je handelen en snel ook. En ook wij kunnen onze tijd maar 1 keer gebruiken. U weet nu 
waarom het ‘zo stil’ bleef. 

We houden ons nu nog ‘netjes’ aan de vraag die de bank ons stelde, we gaan zien of dat ons iets gaat 
opleveren in de verdere onderhandelingen. Zo niet, dan is het verder gedaan, met de lieve vrede! 

De pers vindt ons steeds gemakkelijker en dat is in ons voordeel. We hebben onze vaste contacten en 
dat wordt ook steeds belangrijker in deze ‘media’ tijd, naast alle ander kanalen, zoals, social media. 

 

Tot zover, 

Namens het bestuur van de stichting StopdeBanken!  

 
Lex Makkinje 
Voorzitter. 


