Persbericht
Leaseproces boekt belangrijk succes voor
aandelenleasegedupeerden
Amsterdam, 10 oktober 2015 – De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een belangrijke uitspraak
gedaan in de aandelenlease-affaire. Hierdoor kan een grote groep gedupeerden alsnog
aanspraak maken op volledige vergoeding van de schade. De zaak was aangespannen door
Leaseproces die al 10 jaar procedeert tegen aanbieders van aandelenleasecontracten zoals
Aegon en Dexia Bank. De kern van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden de
uitkomst van de collectieve procedure die destijds was aangespannen door de Stichting
Eegalease en de Consumentenbond mochten afwachten. Hun vordering is niet verjaard.
Wanneer een aandelenleasecontract niet is meegetekend door de echtgenoot dan kan het contract
worden vernietigd. Dit wordt het zogenaamde “eega-argument” genoemd. Dit dient echter wel tijdig te
geschieden. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat gedupeerden eerst de uitkomst van een collectieve
procedure mochten afwachten en tot 6 maanden daarna nog rechtsgeldig konden vernietigen.
Hiermee is de termijn om te kunnen vernietigen fors opgerekt en kan een grotere groep hiervan
profiteren. In plaats van de beperkte Duisenbergregeling kunnen zij nu alsnog aanspraak maken op
volledige vergoeding van de schade.
Simon Zuurbier, woordvoerder van Leaseproces: “Dit is echt geweldig nieuws. We zijn druk aan het
uitzoeken voor wie de uitspraak allemaal geldt. We willen onze klanten natuurlijk zo snel mogelijk laten
weten of ook zij hun geld terugkrijgen.” De gemiddelde schadevergoeding bedraagt circa € 10.000,en geldt naar schatting voor enkele duizenden gedupeerden.

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 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'. Cliënten betalen uitsluitend bij een
positief resultaat. 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:2015:3018) is gedaan naar aanleiding van een prejudiciële
vraag gesteld door het gerechtshof Amsterdam. De vraag was of een collectieve rechtszaak ook
stuitende werking heeft voor een vernietigingshandeling. Een vernietigingsbrief op grond van het
eega-argument is zo’n vernietigingshandeling. Dit was nog niet eerder bevestigd door de Hoge Raad.

