Persbericht
100% vergoeding voor aandelenleasegedupeerden
Amsterdam, 2 september 2016 – Na jaren procederen heeft Leaseproces, de
zusterorganisatie van ConsumentenClaim, voor meer dan 10.000 bij haar aangesloten
aandelenleasegedupeerden een grote overwinning behaald bij de Hoge Raad.
Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten die het aandelenleasecontract via
een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. Deze tussenpersonen
beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad
rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze
tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de
Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen
terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. De gemiddelde
schade bedraagt circa € 30.000,-.
Simon Zuurbier van Leaseproces: “Voor onze cliënten is het geweldig nieuws dat het hoogste
rechtscollege ons na zoveel jaren alsnog in het gelijk heeft gesteld. Eens te meer blijkt dat het loont
om door te procederen.” Bij Dexia kwam bijna de helft van alle contracten via een tussenpersoon tot
stand en bij Aegon vrijwel alles. Simon Zuurbier: “Voor Dexia is deze uitspraak ongetwijfeld een
enorme klap. Wij schatten dat zij door deze uitspraak circa € 200 miljoen extra moeten uitbetalen.”
Bij aandelenleaseproducten werd er belegd met geleend geld waarbij consumenten zonder dat zij dit
wisten grote financiële risico’s liepen. Velen raakten niet alleen hun volledige inleg kwijt, maar hielden
ook nog eens een restschuld over. Middels een algemene compensatieregeling, de zogenaamde
Duisenbergregeling, kregen gedupeerden destijds geen of maar een kleine tegemoetkoming.
De uitspraak van de Hoge Raad is ook goed nieuws voor zusterbedrijf ConsumentenClaim dat
onlangs een claim startte voor Sprintplan-gedupeerden namens Stichting PAL. Consumenten die via
een tussenpersoon een Sprintplan hebben afgesloten weten met deze uitspraak al dat zij in
aanmerking komen voor compensatie. Naar schatting zijn er nog circa 100.000
Sprintplangedupeerden.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of vragen aan de woordvoerder van Leaseproces, mr. Simon Zuurbier, kunt u
contact opnemen met de afdeling Communicatie (Nadia Parisi) op 06 - 43 11 09 44.
Over Leaseproces:
Leaseproces voert samen met zusterbedrijven ConsumentenClaim en MKB-Claim sinds 2004 op grote
schaal juridische procedures. Met 70 medewerkers is het kantoor de grootste massaclaimspecialist in
Nederland. Leaseproces werkt op basis van 'no cure no pay'. Vele tienduizenden gedupeerden
haalden inmiddels via schikkingen en procedures hun recht.
Over de aandelenlease-affaire:
De aandelenlease-affaire is ontstaan nadat banken zoals Dexia, Aegon en Legio-lease 700.000
leaseproducten aan consumenten hadden verkocht. Bij deze producten werd belegd met geleend
geld, vaak zonder dat de klant dit wist. Na de beurscrash aan het begin van deze eeuw bleven
honderdduizenden afnemers met een grote restschuld achter. De affaire heeft geleid tot een
collectieve regeling die bekend staat als de Duisenbergregeling.
Juridische achtergrondinformatie:
De uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2015) is gedaan naar aanleiding van een
cassatieberoep tegen een uitspraak van het Hof Den Bosch. Dit gerechtshof oordeelde eerder dat bij
advisering van de tussenpersoon zonder vergunning 80% vergoed moest worden. De Hoge Raad
maakt daar nu 100% van.

