
Over het abnamro onderzoek 
Is nogal verwarrende fax. Het duurde even voor ik door had dat je de fax van onder naar boven moet lezen. 
 
Er staan enkele onbegrijpelijke dingen in. 
Ik lees dat jij op 5 juli de opdrachten per post hebt verstuurd. 
Op 6 juli doorgestuurd door kantoor en op 7-7 verwerkt met valutadatum 9-7. 
 
Ook op 7-6-2005 van Ton Schilders. 
Post is gescand op 7-7 tussen 11.30 en 12.30 uur. Debet valuta 6-7-2004. ????????????? 
Rekent de abnamro dan een dag extra rente?  Ze boeken van jou af op 6-7-2004. 
 
De Raad van State zegt dat de bedragen (met 8 andere boekingen) op 9-7-2004 op hun rekening is bijgeschreven. 
Ook de valutadatum is bij de Raad van State 9-7-2004. 
 
Dat betekent dat of de abnamro of de rabobank het bedrag één, twee of drie dagen vast heeft gehouden. 
Bij jou afgeboekt op 6-7 op 7-7 daadwerkelijke afboeking, 8-7 is er niets, 9-7 bijgeschreven bij Raad van State. 
 
Ikzelf vermoed een deal tussen de banken en de Raad van State. Voor velen is de griffierechten een behoorlijke 
post en velen zullen op het laatste moment betalen. Volgens mij heeft de Raad van State als een soort filter een 
of twee dagen wachten met bijboeken afgesproken met de banken. Dat scheelt de Raad van State waarschijnlijk 
enkele procenten behandeling van de honderden kwesties die ze te behandelen hebben. 
Wat is er simpeler om het beroep af te wijzen op grond van te late betaling van griddierechten? 
 
In ieder geval is ons vertelt dat Interpay de boekingen ieder half uur verwerkt. Dat is, zo lees ik, op 7-7-2004 
gebeurd tussen 11.30 en 12.30 uur. Na de overboekingshandeling van Interpay kan de ontvangende meteen over 
het geld beschikken. 
De vraag is dan: wie heeft jouw geld tussen 7-7-2004 en 9-7-2004 vastgehouden. En nog belangrijker de vraag: 
WAAROM? 
 
In een of andere verhandeling van de tweede kamer ben ik al eens tegengekomen dat banken een termijn hebben 
waarbinnen het geld van de betalende bijgeboekt moet zijn bij de ontvangende. Volgens mij was die termijn 
minder dan een dag. 
Zal nog wel even zoeken of ik dat kan vinden. 
 
Heb ik het zo goed begrepen? 


