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Fortis-beleggers krijgen€1,2mrdvergoed

Vanonze redacteur
Amsterdam

BeleggersverenigingVEBheefteen
miljardenschikkinggetroffenvoor
gedupeerdeFortis-beleggers.Er is
nu€1,2mrdbeschikbaar voor be-
leggersdie in2007en2008schade
leden vanwege hun investering in
debank-verzekeraar.

Ditheeftdeverenigingmaandag
bekendgemaakt.Demeesteparti-
culierebeleggersdie lidzijnvande
VEBkrijgen tussende10%en15%
vandegeledenschadeuitgekeerd.
Ookbeleggersdiegeenlidzijnvan
de VEB kunnen compensatie ver-
wachten. Volgens deVEBgaat het
omdegrootsteEuropeseschikking
ooit in eendergelijke zaak.

De€1,2mrdwordtbetaalddoor
Ageas, de rechtsopvolger van For-
tis. ‘Mensen komen nu te weten
of ze aanspraak kunnen maken
op een vergoeding. Hoe hoog die
is, zal over tweemaandenmoeten
blijken.Enoverachttienmaanden
moeterwordenbetaald.’Daarover
zal de verzekeraar latermeer zeg-
gen.
Fortis had in de periode 2007-

2008 bij een aantal verzekeraars

De aandeelhouders van
Fortis besloten in 2010
de naam tewijzigen in
Ageas. FOTO: HH

‘Grootste Europese schikking ooit’ in zaak over misleiding van aandeelhouders

drieaansprakelijkheidsverzekerin-
gen lopen. Deze verzekeraars zul-
lennu€290mlnuitkerenaanAge-
as.Hetbedragzalwordengebruikt
om een deel van de claim te beta-
len, aldusAgeas ineenverklaring.

Dezaakdraaitomdegroteverlie-
zendiebeleggers ledennadatFor-
tisABNAmrohadgekocht. In2007
haaldedeBelgischebank-verzeke-
raarkapitaalopbijdeaandeelhou-
ders voor deze aankoop.Maar het
concernraakte inzwaarweerdoor
de grote hoeveelheid problemati-
sche kredieten die bij ABNAmro
opdebalans stonden.

Deze kredietenwerden door de
kredietcrisisbijnawaardeloos.For-
tisheeft beleggers volgensdeVEB
nooit deugdelijk geïnformeerd
overdeblootstellingaandeze risi-covolle producten.

Als de schikking wordt uitge-
voerd, komt er een einde aan de

juridische procedure van de VEB
tegenAgeas, diens voormaligebe-
stuurders en de banken. Tot dat
moment zijn deze procedures op-
geschort. De schikking betekent
niet dat Ageas schuldbekent.
Ageas wil schikken met een

reeks partijen: Deminor, Stich-
tingFortisEffect,StichtingInvestor
Claims Against Fortis en de VEB.
De rechtermoetnunaarde schik-
king kijken, en die dan algemeen
verbindend verklaren. Gezien het
brede gezelschap eisers worden
hiergeenproblemenbijverwacht.
Particulieren of institutione-

le beleggers die het schikkings-
voorstel verwerpen, kunnen voor
zichzelf doorgaan, in dehoop een
hogere vergoeding te krijgen. De
keerzijde is dat het proces nog ja-
renkandurenendatdeafloopon-
zeker is.
Jerry Hoff, de advocaat die de

VEB heeft bijgestaan, zegt ‘eufo-
rie’ te voelen, hoewel hij niet was
betrokken bij de onderhandelin-
genoverdeschikking. ‘Eenmiljard
is tocheenmagischegrens.Bijzes-
honderdmiljoen zou dat niet zo
zijn.’Bij deVEBhaddenzich ruim
40.000 claimantenaangesloten.

Volgens de VEB heeft
Fortis beleggers niet
goed geïnformeerd
over slechte kredieten
van ABNAmro
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