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Aan Flanderijn & Versluijs 
Postbus 9065 
3301 AB Dordrecht 
 

                                                                                                            Holten, 4 april 2014 
 
 
Betreft: executie van het vonnis d.d. 4 december 2013 van de Rechtbank Overijssel  
               Zaaknummer C/08/133417 HA ZA 12-422 

                Uw dossier nummer: FB/4037368 

Geachte mevrouw/meneer,  

Op 4 februari 2014 is de heer D.Silvester bij ons geweest  om in opdracht van ING te  Amsterdam het 

vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 4 december 2013 aan ons te betekenen, betaling te eisen en 

daar sancties aan te  verbinden, omdat die betaling niet tijdig is gebeurd. Tijdens dat bezoek hebben 

wij de heer Silvester reeds gemeld, dat er in deze sprake was van een zeer bijzondere situatie, 

waarbij wij hem documentatie ter hand wilden stellen. Deze stukken wenste hij echter niet in 

ontvangst te nemen, maar wel deelde hij ons mede rekening te houden met het hem medegedeelde.  

Vervolgens ontvingen wij uw brief d.d. 2 april 2014 met de aanmaning het formulier ingevolge 
wetsartikel 475g Rv. in te vullen en aan u te retourneren. Op 3 april 2014 heeft ondergetekende 
Hofs-Akkermans telefonisch gesproken met uw mevr. M. van Baaren en haar nogmaals (kort) de 
situatie uitgelegd.  
 
Wij maken u thans nadrukkelijk attent op het volgende: 
Het betreffende vonnis staat bol van de juridische misslagen en de  rechter, die het vonnis heeft 

gewezen,  heeft zich ook schuldig gemaakt aan procedurele schendingen. Vooral belangrijk is echter, 

dat wij er sinds kort achter zijn, dat ING op 5 september 2002 een ten gronde foutieve 

hypotheekakte heeft laten opmaken, namelijk een woning- of te wel bankhypotheek in plaats van 

een krediethypotheek. Thans is zodoende ook duidelijk, dat ING de betreffende hypotheekakte 

meermaals ten onrechte als executoriale titel heeft aangewend, dit ook ter zake de aangekondigde 

veiling op 1 juli 2008, waarbij de verlijdend notaris van DLA-Piper ook in de fout is gegaan.  Hierbij 

ontvangt u een kopie van de betreffende  hypotheekakte (bijlage 1) en  tevens het betreffende 

artikel d.d. 24 juni 2013,  waarin de  geldende jurisprudentie wordt genoemd (bijlage 2).   

In de  hypotheekakte zijn bovendien  twee bedrijven als kredietnemers toegevoegd,  terwijl dit niet 

met ons was besproken en hetgeen juridisch gezien bovendien onmogelijk was, waarbij ook nog van 

belang is, dat het ene bedrijf, zijnde Xenon Computers v.o.f. ,   reeds per 31 december 2000 was 

opgeheven. Deze foutieve vermeldingen zijn op 3 september 2002 (abusievelijk)  door  de afd. MKB 

van ING te Enschede gedaan aan notaris Wiechers te Enschede, de opsteller van de hypotheekakte, 

die op zijn beurt ook niet heeft bemerkt, dat er hier iets ten gronde foutief was.  

Een hypotheekdeskundige van  ING te Enschede heeft na het lezen van de door ons op 12 december 

2013 aan hem overhandigde brief (bijlage 3) eveneens  geconstateerd, dat er inzake de inhoud van 

de hypotheekakte iets helemaal mis was gegaan. De volgende dag meldde de heer Segerink 

telefonisch aan Hofs-Akkermans, dat hij de zaak  aan de kantoormanager had voorgelegd en dat zij 
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beiden vanwege de ernst van de zaak de betreffende brief  rechtstreeks aan de hoofddirectie van 

ING te Amsterdam zouden doorleiden.  Hierbij overleggen wij  ter bevestiging daarvan het  

betreffende e-mail bericht van de heer Segerink (bijlage 4).  Volgens de beide heren  duurde een 

normale klachtenprocedure, die dan door de juridische afdeling diende te worden afgehandeld, te 

lang. Tot onze verbazing en logische frustratie is de brief echter helemaal niet bij de hoofddirectie 

terecht gekomen, maar kennelijk door haar meteen weer aan de heer C.E. Goosmann van de Afd. 

Credit Recovery van ING te Amsterdam doorgestuurd, die nu juist degene is, die nadat hij de zaak 

had overgenomen van ING te Enschede, alle ellende heeft veroorzaakt.  

Hofs-Akkermans heeft  de heer Goosmann  naar aanleiding van zijn brief d.d. 9 januari 2014 (bijlage 

5) (waaruit zonneklaar blijkt, dat hij de brief van 12 december 2013 helemaal niet bestudeerd heeft) 

op die dag meteen telefonisch benaderd  met het verzoek te wachten met executiemaatregelen tot 

er door het gerechtshof te Arnhem betreffende een door ons te entameren hoger beroep procedure  

een uitspraak zou zijn, dit ondanks de uitvoerbaarheid bij voorraad van het vonnis.  Hij gaf aan daar 

niets voor te voelen.  Wel gaf hij in dat telefoongesprek aan het bedrag van € 8.621,-- ter zake de 

proceskosten kwijt te schelden, wanneer wij in een op te stellen vaststellingsovereenkomst dan 

zouden verklaren alle akties tegen ING te stoppen, hetgeen gezien de hele kwestie echter geen optie 

voor ons is. Hierbij het verslag van het betreffende tenenkrommende telefoongesprek (bijlage 6). 

Voor de goede orde sluiten wij tevens bij een afschrift van een  rekening-courant-afschrift  van ING 

d.d.  1 juli 2008 (bijlage 7), waaruit reeds blijkt, dat de heer Goosmann het helemaal mis heeft met 

zijn bewering, dat de vordering van ING meer dan € 400.000,-- bedroeg, hetgeen hij gewoon uit zijn 

duim heeft gezogen, zoals overigens nog veel meer zaken.  

Wij hadden met name vanwege het novum inzake de foutieve hypotheekakte(zie boven) gehoopt, 

dat het met ING toch nog tot een schikking zou komen, waar ook onze advocaat vanuit ging. 

Inmiddels heeft de advocaat de appeldagvaarding uitgebracht en binnen enkele weken  moet er van 

grieven gediend worden, waarbij op grond van wetsartikel 351 Rv. tevens schorsing van de 

tenuitvoerlegging van het vonnis verzocht zal worden.    

In een brief van  15 januari 2014 (bijlage 8) hebben wij de heer Goosmann wederom verzocht met de 

tenuitvoerlegging te wachten totdat er op het schorsingsverzoek zou zijn beslist en nogmaals 

voorgesteld te trachten de zaak te schikken.  Helaas is er op die brief geen reaktie gekomen.  

Juridische misslagen en procedurele schendingen ter zake het vonnis d.d. 4 december 2013 

Te uwer informatie ontvangt u bijgaand een document (bijlage 9), waarin het eerste gedeelte van de 

door onze advocaat reeds voorbereide memorie van grieven is verwoord. Let wel ! Van de door de 

rechtbank onder het kopje 2. Feiten  opgesomde 12 feiten zijn er dus 10 foutief !! 

Verder zijn er o.a. de onderstaande juridische misslagen begaan: 

R.o. 5.1 is zeer onduidelijk, omdat de rechtbank daar Hofs c.s. ter zake het aangaan van de 

kredietovereenkomst drie meningen toedicht, die  totaal verschillend van elkaar zijn en de 

werkelijkheid is, dat Hofs c.s. dienaangaande maar één mening hadden. Daardoor is de stelling van 

de rechtbank in r.o. 5.2  eveneens onjuist is.   

Ten onrechte heeft de rechtbank in r.o. 5.3 gesteld, dat Hofs in deze bodemprocedure de bank 

aanspreekt op grond van – in essentie – hetzelfde feitencomplex. Daarvan is echter  geen sprake.  
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In r.o. 5.10 oordeelt de rechtbank, dat Hofs in geen van de in randnummer 7 genoemde brieven op 

de door art. 3:310 BW vereiste ondubbelzinnige wijze aan de bank duidelijk heeft gemaakt dat zij zich 

het recht op schadevergoeding voorbehielden. Dit oordeel is onjuist, dit alleen al vanwege het feit, 

dat die vereiste nergens in wetsartikel 3:310 BW is opgenomen.  

In r.o. 5.12 heeft de rechtbank beweerd, dat Hofs c.s. hebben gesteld, dat zij € 75.000,-- hebben 

moeten lenen om de executieveiling te voorkomen, hetgeen de rechtbank heeft herhaald in r.o. 5.14.  

Dit hebben Hofs c.s. echter helemaal niet gesteld. 

In r.o. 5.17 heeft de rechtbank ten onrechte  gesteld, dat de in wetsartikel 6:89 BW genoemde 

“bekwame tijd” ook geldt voor rechtsvorderingen wegens tekortkoming en die uit onrechtmatige 

daad,  terwijl  de betreffende vordering niets te maken heeft met een tekortkoming of een gebrek 

zijdens ING en dat wetsartikel 6:89 niet van toepassing is met betrekking tot vorderingen uit 

onrechtmatige daad.   

Ten onrechte heeft de rechtbank in r.o. 5.19  gesteld, dat vordering X juridische en uitwinningskosten 

betreft, althans kosten die de bank maakte in verband met de executieveiling. Onder punt 193 van 

hun dagvaarding hebben Hofs c.s. echter overtuigend bewezen,  dat in ieder geval een bedrag van € 

9.941,03 niets met de voorgenomen executieveiling had te maken. 

In r.o. 5.20 noemt de rechtbank een foutief wetsartikel, namelijk  6:90 BW. 

In r.o. 5.22 stelt de rechtbank dat Hofs ook onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt, dat in dit 

geval de algemene voorwaarden op hen niet van toepassing zouden zijn. Hofs c.s. hebben echter  

nooit gesteld, dat die op hen niet van toepassing zouden zijn. Hetgeen zij wel gesteld  hebben is, dat 

artikel 17 van het Clausuleblad met voorwaarden betreffende het kredietarrangement in de gegeven 

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is,  dit ingevolge 

artikel 6:233 BW.    

Het vonnis is niet ondertekend door mr. J.M. van den Wall Bake, hetgeen een procedurele schending  

is. Weliswaar vermeldt wetsartikel 230 Rv. lid 3, dat het vonnis ook  kan worden ondertekend door 

de rechter die het uitspreekt, waarmede echter natuurlijk niet iedere willekeurige rechter wordt  

bedoeld. Daarmede wordt bedoeld, dat ook een andere  rechter dan de voorzitter in geval er recht is 

gesproken door een meervoudige kamer, het vonnis kan ondertekenen. Ten overvloede verwijzen 

Hofs c.s. dienaangaande nog op de volgende wetsartikelen: 156 Rv. lid 2, 160 Rv. Lid 1 en wetsartikel 

8:77 Awb  

Het aantal grieven betreft 29.  

Het moge duidelijk zijn, dat een tenuitvoerlegging van het vonnis een noodtoestand zal ontstaan 

voor ondergetekenden. De volgende jurisprudentie van de Hoge Raad is in deze van belang: 

 HR 22 april 1983, NJ 1984, 145 en HR 22 december 2006, NJ 2007, 173, luidende: 

Een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis of arrest kan worden geschorst indien de 

tenuitvoerlegging ervan een noodtoestand veroorzaakt bij de geëxecuteerde dan wel er sprake is van 

misbruik van bevoegdheid. Van een dergelijke noodtoestand of misbruik van bevoegdheid is sprake 

wanneer het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag. 
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Het door u uitgebrachte exploot  

Inzake dit exploot merken wij nog op, dat u ten onrechte nakosten vermeldt, terwijl deze in het 

vonnis  niet zijn toegewezen. Tevens is onjuist,  dat u heeft gesteld, dat alle overige reeds gevallen 

kosten moeten worden betaald, daar wij daartoe evenmin  veroordeeld zijn. Deze bepaling van u ligt 

extra gevoelig, omdat nu juist één van de vorderingen in onze dagvaarding in eerste aanleg was het 

terugbetalen door ING van een groot bedrag (zie verderop),   waarmede zij onze rekening-courant-

rekening in het verleden (dit dus geheel ten onrechte) heeft gedebiteerd vanwege de door ING 

(beweerdelijk)  gemaakte (torenhoge) advocaatkosten, terwijl wij eerst in het vonnis d.d. 4 december 

2013 tot de proceskosten (waaronder kosten van de advocaat  van ING) zijn veroordeeld, welke 

kosten ING dus ook in zijn geheel claimt. Gekker kan toch niet !.   

Formulier ingevolge wetsartikel 475g 

Zoals met uw mevr. Van Baaren telefonisch  is besproken hebben wij volledigheidshalve dit 

formulier(bijlage 10) toch ingevuld  en de gevraagde stukken bijgevoegd, voor zover deze niet reeds 

bij deze brief zijn overgelegd.  

Onderstaand een toelichting op het in het formulier genoemde schuldenbedrag.    

Op  30 juni 2008 hebben wij ter voorkoming van de gedwongen verkoop van onze woning  aan ING 

een bedrag van € 265.000,-- betaald (dit onder protest). Ook heeft ING onze rekening-courant-

rekening in totaliteit gedebiteerd voor een bedrag van € 56.788,85, dit met de vage aanduidingen 

uitwinningskosten of advocaatkosten,  waardoor er een debetstand van € 37.667,01 is ontstaan.   

Het behoeft geen betoog, dat wij om het bedrag van € 265.000,-- te kunnen betalen grote bedragen 

hebben moeten lenen: een bedrag van € 150.000,-- van een particulier, welk bedrag wij grotendeels 

nog moeten terugbetalen. In augustus 2013 hebben wij een bedrag van € 30.000,-- afgelost, welk 

bedrag wij via Spaarbeleg hadden ontvangen. Verder dienen wij in verband met die lening nog een 

bedrag aan provisie van € 75.000,-- te betalen, welk bedrag zo hoog is, omdat in verband met de 

betaling aan ING van € 265.000,-- de lening binnen een dag beschikbaar diende te zijn.  Daarna 

hebben wij van een goede kennis nog € 12.000,-- kunnen lenen (rentedragend), dit om de 

broodnodige lopende uitgaven te kunnen doen. 

Dan hebben wij nog verschillende schulden aan de Belastingdienst,  dit als volgt:  

Een bedrag van € 10.374,--aan VB 2010  en een bedrag van € € 3.231,-- aan VB 2011 terzake De 

Hofakker B.V. 

Een bedrag van € 4.434,--aan  VB 2010 terzake Egelantier B.V. 

De Hofakker B.V. is inmiddels bij de KvK uitgeschreven en Egelantier B.V.  wordt afgewikkeld. De 

ontvanger van de  Belastingdienst bekijkt of er vanwege de bijzondere en penibele situatie bedragen 

kunnen worden kwijtgescholden.  

Ook privé hebben wij nog schulden  aan de Belastingdienst, waarbij het in totaliteit gaat om een 

bedrag van € 1.007,-- (een bedrag van € 583,-- inzake IB/PVV 2011 (H.A.) en een bedrag van € 424,-- 

inzake terugbetaling zorgtoeslag over het jaar 2011 (B.Th.Hofs)  
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De hypotheek bij de Rabobank bedraagt € 341.000,-- 

In totaliteit bedragen de schulden momenteel € 604.713,-- 

Verder moet er binnenkort een bedrag van € 1.601,-- aan het gerechtshof te Arnhem worden betaald 

inzake griffierechten in verband met de (zeer belangrijke en noodzakelijke) hoger beroep procedure 

tegen ING terzake het abominabele vonnis d.d. 4 december 2013 en  zal er ook een vooruitbetaling 

aan de advocaat moeten worden gedaan dan wel betaald moeten worden voor reeds verrichte 

werkzaamheden. Het ziet er namelijk niet naar uit, dat we gebruik kunnen maken van gefinancierde 

rechtsbijstand, omdat ons (fiscale) inkomen in het peiljaar 2012 daarvoor net iets te hoog is.  

Wij zijn inmiddels 77 en 72 jaar oud en verkeren in de situatie, dat wij geheel buiten onze schuld al 

onze bezittingen hebben verloren en bovendien met enorme schulden kampen. Wij kunnen geen 

gebruik meer maken van de wettelijke schuldsaneringsregeling, omdat wij daar reeds gebruik van 

hebben gemaakt in de jaren 2005 t/m 2007. Ook dat is een ongekend drama geweest. B.Th.Hofs  is 

door  foutieve vonnissen van de rechtbank te Almelo in januari en juli 2004 veroordeeld tot betaling 

aan een vastgoedmaatschappij (V.N.I. Enschede B.V.) van een groot bedrag aan (achterstallige) 

huurpenningen, terwijl hij nooit de huurder van het pand van V.N.I. is geweest. Na meer dan 10 jaren 

procederen, waarbij wij meer dan € 120.000,-- aan advocaat-  en proceskosten hebben moeten 

betalen en met meerdere beslagen op onze woning te maken kregen,  is er dan uiteindelijk door het 

gerechtshof te Arnhem in een arrest d.d. 2 oktober 2012 bepaald, dat er  inderdaad nooit sprake van 

een huurcontract tussen B.Th.Hofs  en  V.N.I. is geweest. V.N.I. diende de proceskosten van € 

13.210,18  aan hem te betalen, maar zij maakte een lange neus door doodleuk aan zijn  advocaat  

mede te delen, dat de B.V. leeg was.  V.N.I. heeft  door toedoen van de rechterlijke macht tijd in 

overvloed gehad om de daartoe benodigde stappen te nemen.  Op de bankrekeningen van de 

bestuurders staan echter miljoenen euro’s. Ja, zo gaat dat in Nederland. Wij moesten echter wel de 

advocaat van B.Th.Hofs betalen, die gelukkig zeer coulant is geweest.  

De toepassing op ons van de wettelijke schuldsaneringsregeling ingevolge de WSNP en de door V.N.I. 

(dus geheel ten onrechte) gelegde beslagen, omdat B.Th.Hofs dus nooit een schuld aan haar heeft 

gehad,  waren overigens de redenen, dat ING onze woning besloot te veilen, dit met alle financiële 

en mentale gevolgen van dien.   

De hele toestand is voor ons kafkaiaans.  

Wij spreken het vertrouwen uit, dat u als professionele gerechtsdeurwaarder de juiste beslissing zult 

nemen, die is afgestemd op de door ons geschetste en bewezen noodtoestand. Wij zijn 

vanzelfsprekend te allen tijde bereid om u nadere informatie te verstrekken. 

Met vriendelijke groet, 

B.Th.Hofs                                                                                             H.M.S.Hofs-Akkermans  

 

Jeurlinksweg 2 
7451 CL Holten 
Tel. 0548-367422 


