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Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening KiFiD 

 

Pleitnota ten behoeve van zitting d.d. 6 juli 2015 inzake klacht CB-15-00013, D          over Levob 

 

D          heeft zich op 2 mei 2012 bij het Kifid gemeld over een volledig mislukte spaarconstructie bij Levob met 

onderliggend contractnummers 40-108-2577, 695587, 821702144 t/m 8121702148. Na een slepende procedure bij de 

Geschillencommissie, heeft Levob op 23 september 2014 aangeboden om 66% van de schade op de effectenlease te 

vergoeden. Te vermeerderen met wettelijke rente. 

 

Wettelijke rente die - in afwijking van gerechtshof Amsterdam - volgens de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:1198, 1 mei 

2015) moet worden berekend “telkens over de afzonderlijke termijnbetalingen (minus dividenduitkeringen) die de 

afnemer voorafgaand aan de beëindiging van de overeenkomsten heeft betaald.”  

 

Een afnemer met een eigen onderzoeksplicht, aldus diezelfde Hoge Raad op 5 juni 2009 in BH2815, NJ 2012/182: 

4.4.2 (…) Indien dit voor De Treek onvoldoende duidelijk was, had het op zijn weg gelegen zich, al dan niet met hulp van 

anderen, inspanningen te getroosten de strekking van de overeenkomst wél te begrijpen. 

 

Niet alleen is door Van Der Hoop Het Levob Super Hefboom Effect in een combinatie met het Levob Keuzevrij 

SpaarKrediet ad ƒ 40.000 geadviseerd, de tussenpersoon mocht daarbij voor de onderliggende overeenkomsten Levob 

Hefboom Effect ad ƒ 75.000 veel meer gedaan dan op grond van de Wet toezicht effectenverkeer (Wte 1995) was 

toegestaan. Activiteiten die volgen uit de Adviesovereenkomst en waarvoor Levob derhalve aansprakelijk is: 

 

- “Het Levob HefboomEffect” is een beleggingsproduct dat door de bank wordt gevoerd; 

- de adviseur heeft te kennen gegeven in het kader van dit beleggingsproduct (potentiële) cliënten te willen adviseren; 

- dat partijen een overeenkomst wensen aan te gaan op basis waarvan de advisering plaats zal kunnen vinden. 

 

Een tekortkoming van een zodanig ernstige aard, dat deze een aanmerkelijk deel moet vergoeden van de schade. 

 

Of zoals Kifid het in alle uitspraken tot 1 juli 2014 formuleerde: “Dat klemt te meer omdat Aangeslotene het product voor 

een breed publiek beschikbaar heeft gesteld en het niet rechtstreeks, doch via tussenpersonen heeft aangeboden. 

Zodoende heeft Aangeslotene zich voor de kwaliteit van de informatieverstrekking ten dele afhankelijk gemaakt van die 

tussenpersonen.”  

 

Bij het bepalen van de omvang van de aan de tekortkoming toe te rekenen gevolgen dient dan uitgangspunt te zijn dat D          

mocht afgaan op het advies van de tussenpersoon en D          aldus minder bedacht hoefde te zijn en zich minder snel 

eigener beweging behoefde te verdiepen in niet (uitdrukkelijk) vermelde risico’s dan in het geval de overeenkomsten niet 

naar aanleiding van een advies zouden zijn tot stand gekomen. Zoals bij De Treek. 

 

Gerechtshof Den Bosch is van oordeel dat dan op grond van het bepaalde in artikel 6:101 BW 20% van de nadelige 

gevolgen voor rekening van de afnemer dient te blijven en dat de verplichting tot schadevergoeding van de financiële 

instelling aldus 80% van deze nadelige gevolgen bedraagt. Een oordeel wat thans nog voorligt aan de Hoge Raad. 

 

Uitspraak GCHB 2014-021 van 1 juli 2014 druist in tegen de aanwijzingen van de Hoge Raad op 5 juni 2009 in BH2815 

en NJ 2012/182. In een ultrakorte ‘overweging ten overvloede’ wordt een draagkrachtcriterium gesteld boven rov. 4.4.2.  

De uitspraken GCHB 2014-032, GCHB 2014-033 en GCHB 2014-034 proberen daarop voort te borduren, hoewel de 

specifieke inkomens- en vermogensposities tijdens de hoorzittingen op 26 mei 2014 niet individueel waren behandeld. De 

uitspraken suggereren dat dit wel het geval is geweest, quod non. Op 20 oktober 2014 is dan ook aangifte gedaan bij 

Justitie. Wat daar ook van zij, er is melding van gemaakt bij Kifid tot aan het bestuur, bij de AFM en bij de Minister van 

Financiën. Ik ken de juridische implicaties niet, maar het lijkt niet kies om deze uitspraken blijvend tot jurisprudentie te 

bombarderen. De benaming ‘verrassingsbeslissingen’ is daarmee nog zacht uitgedrukt. 

 

Onaanvaardbaar zware last 

Zoals reeds bij repliek punt 5 gesteld en voor zover nog van belang, was en is bij D          sprake van een gierend 

onaanvaardbaar zware last, en zeker niet alleen voor of door de effectenlease. Voor het Keuzevrij Spaarkrediet beschikte 

Levob per definitie al over gedetailleerde inkomensgegevens. Een consumptief krediet met beleggingspolissen voor een 

ZZP-er waaruit vervolgens de inleg voor de effectenlease werd betaald, dat is hefboom op hefboom op hefboom. 

 

Mr. J. Wortel verwijst in rov. 4.12 voor de berekening van een  onaanvaardbaar zware last naar arrest 

ECLI:NL:HR:2009:BH2822 en NJ 2012/184. Welke berekening? De formule die Levob nu hanteert op basis van het 

aanvraagformulier Hefboom, geeft echter een compleet andere uitkomst dan Levob wil doen voorkomen. De 

maandtermijn bedroeg € 323,30 en niet de guldens waar Levob bewust mee rekent. De uitkomst wordt daarmee als volgt:  
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X  =  € 1.494,75 ( in werkelijkheid ƒ 3.050 = 1.384,03) 

W =  €    122,52 (ƒ 600, op aanvraagformulier Levob Spaarkrediet: ƒ 700 bij een hypotheek van ƒ 175.000 in 1998) 

A  =  €    606,91  (€ 64,66*5 + €34.034:120) (looptijd in werkelijkheid 60 maanden, zie GCHB 2012-12/GC 2011-279) 

B  = nihil 

C  =  €    133,59 (Levob Keuzevrij Spaarkrediet, rente € 139,16 + Spaarpremie Levob 3xTop Sparen € 43,11 = 182,27)  

Y  =  €    535,46 

 

X – W – A – B – C = € 631,72 

 

Y + 0,1 x Y + 0,15 x [X – Y] = 732,90 

 

ƒ 323,30 of € 323,30: zelfs inclusief de overige onjuiste variabelen is de uitkomst ONAANVAARDBAAR.  

 

Aangezien Kifid zich gebonden acht aan de jurisprudentie van de gewone rechter, verwijs ik nogmaals naar de diverse 

uitspraken van gerechtshof ’s-Hertogenbosch in 2014 en een tiental vergelijkbare uitspraken door diverse rechtbanken in den 

lande. Levob dient derhalve alleen al voor de effectenlease bij advisering via haar tussenpersonen tenminste 80% van de 

netto inleg te vergoeden, bij D          5* € 5.286,20 = €26.431,00 -/- € 5.311,98 = € 21.119,02 * 80% = € 16.895. Te 

vermeerderen met wettelijke rente en juridische kosten. 

 

Betreffende juridische kosten sluit ik graag aan bij hetgeen de gewone rechtbank Gelderland onlangs heeft bepaald inzake no 

cure no pay, waar onder meer in uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2015:3088 (rov. 4.45) een vergoeding wordt toegekend van 

70% van het verschuldigde bedrag, in casu 25%. 

 

 


