Persbericht
Dexia verliest opnieuw bij Hoge Raad
Amsterdam, 7 februari 2017 – De Hoge Raad heeft in de aandelenlease-affaire Dexia
opnieuw in het ongelijk gesteld. Volgens de uitspraak van 3 februari 2017 moet winst
uit een eerder contract op een andere wijze verrekend worden dan Dexia tot nu toe
deed. Het gevolg is dat gedupeerden recht hebben op een hogere vergoeding die kan
oplopen tot duizenden euro’s per contract. Dit is de vierde zaak in relatief korte tijd die
de Hoge Raad in het nadeel van Dexia beslist. Eerder werd bepaald dat Dexia
gedupeerden voor 100% schadeloos moet stellen als het contract door een
tussenpersoon was geadviseerd. De Hoge Raad bepaalde daarnaast dat een veel
grotere groep gedupeerden met succes een beroep kan doen op het ontbreken van de
vereiste handtekening van de echtgenoot en langs die weg aanspraak kan maken op
volledige schadevergoeding. Verder moet Dexia ook nog van de Hoge Raad meer
wettelijke rente vergoeden, wat gelet op de verstreken tijd kan leiden tot een
verdubbeling van het schadebedrag.
“Dit is opnieuw een prachtige overwinning”, zegt Simon Zuurbier van Leaseproces. “We schatten dat
ongeveer 2500 van onze cliënten met contracten bij Dexia hierdoor een hogere schadevergoeding
krijgt.” Aandelenleasecontracten die tot halverwege de jaren negentig zijn afgesloten, eindigden vaak
nog met een winst. Contracten die daarna zijn afgesloten, eindigden steevast met grote verliezen.
Omdat volgens vaste rechtspraak Dexia in ieder geval tweederde van de restschuld dient te
vergoeden, maakt het veel uit of een winst uit een eerder contract met de restschuld wordt verrekend
of niet. Dexia deed dit tot nu toe wel, maar de Hoge Raad heeft nu beslist dat de winst eerst met de
betaalde inleg verrekend moet worden. Het gevolg hiervan is dat gedupeerden die eerder met een
verrekening van winst te maken hadden alsnog aanspraak kunnen maken op een hogere
schadevergoeding. Het bijzondere aan de uitspraak is dat de Hoge Raad terugkomt op zijn eigen
uitspraak uit 2011 en alsnog in het voordeel van gedupeerden heeft beslist.
De uitspraak geldt ook voor andere aanbieders van aandelenleasecontracten zoals Aegon. Het
verrekenen van winst komt daar minder vaak voor, omdat de meeste van deze contracten pas vanaf
eind jaren negentig werden verkocht en voornamelijk verlieslatend waren.

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:
Uitspraak 3 februari 2017: Lees hier de uitspraak.
Uitspraak tussenpersoon-argument 2 september 2016: Lees hier de uitspraak.
Uitspraak eega-argument 9 oktober 2015: Lees hier de uitspraak.
Uitspraak wettelijke rente 1 mei 2015: Lees hier de uitspraak.

