Persbericht
Aandelenleasegedupeerden winnen opnieuw bij Hoge Raad
Amsterdam, 23 mei 2017 – De Hoge Raad heeft opnieuw in een zaak van Leaseproces
in het voordeel van aandelenleasegedupeerden beslist. Op 19 mei 2017 bepaalde ons
hoogste rechtscollege dat er in bepaalde gevallen geen sprake is van verjaring. De
Duisenbergregeling en de procedure om deze regeling voor iedereen te laten gelden,
hebben de verjaring opgeschort. Hierdoor kan een groep van ongeveer 1500
gedupeerden alsnog aanspraak maken op volledige vergoeding van hun schade. De in
hun zaak aan Dexia gestuurde brief om het contract te vernietigen, is volgens de
rechters op tijd verzonden en dus rechtsgeldig. In de afgelopen 2 jaar heeft de Hoge
Raad nu zesmaal uitspraak gedaan in het voordeel van aandelenleasegedupeerden.
De zaak was aangespannen door Värde Investments uit Ierland, maar heeft vooral gevolgen voor
Dexia. Veel aandelenleasecontracten eindigden met een restschuld. Dexia verkocht een deel van
deze restschuldvorderingen aan professionele schuldopkopers zoals Värde die daarna met behulp
van incassobureaus proberen om mensen alsnog te laten betalen. Simon Zuurbier van Leaseproces:
“Dat zijn natuurlijk hele kwalijke praktijken. Eerst slechte producten aan mensen verkopen waardoor
ze al hun spaargeld kwijtraken en daarna ook nog eens incassobureaus op hen afsturen. We zijn heel
blij dat de rechter hier een stokje voor steekt.” Het gevolg van de uitspraak is dat iedereen met een
aandelenleasecontract afgesloten na 13 maart 2000 en waarvoor uiterlijk op 25 juli 2007 een
zogenaamde eega-vernietigingsbrief is verstuurd, aanspraak kan maken op volledige
schadevergoeding. Met de brief vernietigde de huwelijkspartner het contract waardoor Dexia de
volledige inleg, de restschuld en wettelijke rente moet vergoeden. De financiële gevolgen van de
uitspraak bedragen voor Dexia naar schatting € 23 miljoen.

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. Dat dit een slechte regeling was
waarbij gedupeerden te weinig vergoed kregen, blijkt wel uit de rechtspraak tot op heden.
Overzicht recente uitspraken van de Hoge Raad:
Uitspraak verlengde stuitingstermijn 19 mei 2017: Lees hier de uitspraak.
Uitspraak resterende termijnen 21 april 2017: Lees hier de uitspraak.
Uitspraak voordeelstoerekening 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.

