Op 28 nov. 2016, om 13:17 heeft <@Advocatenkantoor-DKA.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer Hendrickx, beste Jelle,
In bovengenoemde zaak bericht ik je als volgt.
Deze zomer heeft de Rabobank een herhaling van de oorspronkelijke aansprakelijkstelling en stuiting
ontvangen van de Stichting Wij Bouwen voor Morgen. Mr. Blindenbach had deze brief verwarrend
gedateerd op 5 juli 2011. Ook geeft deze brief geen duidelijkheid welke feitelijke verwijten de heer
Loman Rabobank maakt. Nu Rabobank al in 2011 kenbaar had gemaakt het met deze
aansprakelijkheid niet eens te zijn, wachtte zij de door mr. Blindenbach vooraangekondigde procedure
af. De gerechtelijke procedure ziet de Rabobank als de juiste weg, indien partijen elkaar in onderling
overleg niet kunnen vinden. Een voortdurend verschil van inzicht dient immers door de rechter te
worden beslecht. De Rabobank heeft immers ook zelf een procedure tegen de heer Loman gevoerd.
Dat de Rabobank zich daarbij houdt aan hetgeen de rechter vindt, blijkt ook uit het feit dat zij,
Rabobank, aan de proceskostenveroordelingen zoals deze in het vonnis van de Rechtbank NoordHolland van 31 juli 2013 en het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 11 november 2014 stand
heeft gehouden.
Het in het vooruitzicht stellen van een publicatie acht de Rabobank onjuist en blokkeert haar
communicatie met jou. Dit neemt niet weg dat Rabobank graag bereid is om met de heer Loman in
gesprek te gaan en haar standpunt toe te lichten. Rabobank vindt het jammer dat de heer Loman niet
in wil gaan op haar uitnodiging om in een gezamenlijk gesprek de zaak persoonlijk te bespreken en
eventueel nieuwe inzichten te delen.
Zoals be- en afgesproken heb ik de zaak voorgelegd aan Utrecht (de Centrale Rabobank). Ik heb
vanuit het Utrechtse terug gekregen dat het in het vooruitzicht stellen van publicaties als een onjuiste
en ongepaste aanpak wordt gezien. Ook vindt de Centrale Rabobank dit niet in het belang van de
klant. Het debat zoals jij dat aangeeft, voert de Rabobank zelfstandig of in vereniging met onder meer
toezichthouders, de wetgever en consumenten- / ondernemersorganisaties. De Rabobank heeft
immers ook zelf de procedure tegen de heer Loman gevoerd.
Kort en goed: de Rabobank gaat graag in gesprek met de heer Loman. Is hij daartoe niet bereid, dan
ligt het dagvaarden van de Rabobank voor de hand. Graag maak ik in dat laatste geval, desgewenst,
procedureafspraken, zodat zo (kosten)efficiënt mogelijk geprocedeerd kan worden.
Mocht jij overleg met mij wenselijk achten, waarbij ik wel opmerk dat ik niet de indruk heb dat de
Centrale Rabobank bereid is bovengenoemd standpunt te heroverwegen, dan weet jij mij wel te
vinden.
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