
 
 
Van: Gedupeerden Aandelenlease GAL  
Verzonden: maandag 4 november 2019 08:24 
Aan: Aegon NL Litigation <anllitigation@aegon.nl> 
Onderwerp: Kifid Klacht 18.03830  
 
Geachte directie Aegon, 
 
Aegon heeft in klacht 18.03830 van [Consument] op de hoorzitting van afgelopen vrijdag 1 november 
2019 bij Kifid van voorzitter de heer mr. Wortel het dringende advies gekregen om binnen vier weken 
met een goed voorstel te komen tot schadevergoeding op basis van 100% van de inleg minus 
uitgekeerd dividend en minus het op 2 november 2017 uitgekeerd saldo, te vermeerderen met 
wettelijke rente. Volgens het Liquidatietarief van Kifid kan de Commissie daarboven 2 procespunten 
Tarief V ad € 200 = € 400 toekennen, plus de reiskosten van 3 x € 19,50 = € 58,50.  
 
De Hoge Raad heeft op 1 mei 2015 in uitspraak ECLI:NL:HR:2015:1198 geoordeeld dat wettelijke 
rente over de door de aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan de afnemer te vergoeden 
inleg - bestaande uit termijnbetalingen en eventuele aflossingen (minus dividenduitkeringen) die de 
afnemer voorafgaande aan de beëindiging van de effectenleaseovereenkomsten uit hoofde van die 
effectenleaseovereenkomsten heeft betaald - verschuldigd is telkens vanaf het moment waarop een 
desbetreffend gedeelte van de inleg daadwerkelijk is voldaan. 
 
Bijgaand treft u onze berekening via www.wettelijkerente.net met als uitkomst € 14.339,31 op 
peildatum 15 oktober 2019, nog te vermeerderen met € 0,785 per dag tot aan de dag der 
voldoening, per heden dus € 16,50 en plus bovengenoemde kosten ad € 458,50. Mocht Aegon tot 
een andere berekening komen, dan zien wij die graag nog tegemoet. (..) 
 
Met vriendelijke groet, 
Gemachtigde Gedupeerden Aandelenlease GAL 
 
Van: ClaimConcept  
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 17:22 
Aan: Gedupeerden Aandelenlease GAL; [Consument]; Kifid 
Onderwerp: RE: Aanvullende informatie nodig voor klachtdossier 18.03830 
 
Dag [Gemachtigde] en [Consument], 
 
Op 12 oktober 2018 heeft De Hoge Raad in rechtsoverweging 3.6.4 van ECLI:NL:HR:2018:1935 het 
eerdere oordeel in rechtsoverweging 6.2.3 van ECLI:NL:HR:2016:2012 bevestigd, dat een bank 100% 
schadeplichtig is tegenover de consument die is aangebracht door een cliëntenremisier die in strijd 
met de Wte 1995 tevens beleggingsadvieswerkzaamheden heeft verricht en als orderremisier heeft 
gefungeerd zonder over de daarvoor noodzakelijke vergunning te beschikken. Ook de visie van 
gerechtshof Den Haag op 19 februari 2019, rechtsoverweging 6.1-6.9 in ECLI:NL:GHDHA:2019:216. 
 
Hoewel het voor de gewone burger volstrekt begrijpelijk is dat een adviseur adviseert (zie de Van 
Dale), is in de onderhavige zaak nog veel meer concreet bewijs van de advisering door financial 
planner Ruud Vermeulen van Denco Advies financial planning.  
 
[Consument] heeft daartoe onder meer het volgende overgelegd (dringend verzoek aan Kifid om 
alles letterlijk in de uitspraak op te nemen): 

- Het visitekaartje van financial planner Ruud Vermeulen, Denco Advies financial planning; 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:1198
http://www.wettelijkerente.net/


- de ‘AEGON Waardecheque 150,- Zegge : Eenhonderdenvijftig gulden’ van Aegon met o.a. 
de tekst: “Zorg dat u dit deel bij u hebt tijdens het adviesgesprek, bij u thuis of bij uw 
adviseur!” 

- het overzicht 'Aegon Vermogens Vliegwiel-extra' met aantekeningen van financial planner 
Ruud Vermeulen, Denco Advies financial planning; 

- de bijbehorende handgeschreven berekening van financial planner Ruud Vermeulen, Denco 
Advies financial planning;  

- het Aanvraagformulier met daarop ‘Tussenpersoonnummer 778449 Denco Advies’ op 10-
11-2000 i/o ondertekend door financial planner Ruud Vermeulen van Denco Advies 
financial planning, met de handgeschreven vermelding “ ƒ 150,- storten op een nog te 
openen SpaarVrij ”; 

- het Aanvraagformulier is door Denco Advies per fax aan de afdeling VLIEGWIEL verzonden 
op 14/11 00 DIN 17:38 uur;  

- de brief van Denco Advies financial planning van 22 november 2000 met daarop de tekst: 
'Hierbij ontvangt u zoals afgesproken het contract van Aegon. Het contract is in tweevoud 
opgemaakt,. Eén exemplaar is voor u bestemd. Het andere exemplaar ontvangen wij  graag 
ondertekend en binnen drie werkdagen van u retour. Heeft u nop vragen, dan kunt u altijd 
contact met mij opnemen op telefoonnummer 020-4869082'; 

- de Vliegwielovereenkomst met aankoop-/valuta datum 16-11-2000 en met onderaan de 
naam Adviseur: Denco Advies, telefoonnummer 020-4869082 en adviseur nummer 778449; 

- Het Rekeningoverzicht AEGON SpaarVrij met daarop de storting van NLG 150,00 
ovv  PMFL/FSA AKTIE SPAARVRIJ en met daarop de tekst ‘voor meer informatie over uw 
Aegon SpaarVrij of andere financiële producten kunt u contact opnemen met uw adviseur 
DENCO ADVIES Tel.nr. (020) 486 90 82'; 

- een kopie “HISTORIE bewaarexemplaar AEGON VermogensVliegwiel-extra” van de brochure 
van het Vermogens Vliegwiel-extra, afkomstig van Aegon zelf;  

- een kopie van het interne document 'Logistiek aanvragen Vliegwiel-producten' van Aegon: 
o ‘De eerstvolgende werkdag nadat de aandelen zijn aangekocht wordt het contract in 

tweevoud geprint en verzonden naar de cliëntenremisier ’ 
o Het contract komt tot stand als binnen een maand na de contractdatum een 

getekend exemplaar is retour ontvangen’ 
o De provisie voor het AEGON Vliegwiel-product wordt nadat de klant het contract 

getekend geretourneerd heeft in een keer beschikbaar gesteld’   
o ‘Maandelijks wordt de totale provisie bepaald op basis van de retour gekomen 

contracten’ 
o ‘Voor de beëindiging van een Vliegwiel-overeenkomst wordt een PRO FORMA 

berekening naar de cliëntenremisier gestuurd ’ 
o ‘Na ongeveer 1 week heeft de klant de beschikking over een eventueel door 

hem/haar te ontvangen bedrag’ 
 
Kortom: ook bij mevrouw [Consument] liet Aegon bewust advisering, aankoopopdracht, 
ondertekening en verkoopopdracht geheel via Denco Advies lopen. Stuk voor stuk toch verboden 
handelingen? Op grond van de arresten van de Hoge Raad komt daarom 100% van de inleg plus 
wettelijke rente van maand tot maand voor vergoeding in aanmerking, alsook de 
(buiten)gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 6.:69 lid 2 BW (zie ook ECLI:NL:GHDHA:2019:216, 
rov. 7.2).  
 
Met vriendelijke groet, 
ClaimConcept 
 



Van: Kifid <no-reply@kifid.nl>  
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 13:31 
Aan:  Gedupeerden Aandelenlease GAL 
Onderwerp: Aanvullende informatie nodig voor klachtdossier 18.03830 
 

Geachte heer [Gemachtigde], 

Voor de behandeling van uw klacht met nummer 18.03830 heb ik extra informatie nodig. Ik vraag 

u in te loggen op Mijn Kifid en te reageren op mijn verzoek dat u daar vindt. 

Met vriendelijke groet,  

mr. A.C. de Bie Secretaris Geschillencommissie Financiële Dienstverlening  

Behandelend secretaris 

Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag 

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag 

T 070 333 8 999 www.kifid.nl  

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. U kunt deze email niet beantwoorden. 

mailto:no-reply@kifid.nl
http://delivery.kifid.nl/rdz?id=68107=dkRSAgdaBQdRHgdTAVIJAFIAAUg=WEVaXF1wAlgFWV0HWlYBV0EWGlkKHgZWBFUOB1ACAQ0BBAUKBwJT&fl=XUwWQkJYGxgRFUBNWgtfWQYeX1g=

