
Van: ClaimConcept [mailto:concept@home.nl]  

Verzonden: donderdag 28 mei 2015 16:36 

Aan: 'Leyh, Theo' 
CC: [MS] 

Onderwerp: RE: 15.01061 Klacht van mevrouw [MS] 

 
Geachte heer Leyh, 
 
Geheel in lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad, heeft Gerechtshof ’s-Hertogenbosch sinds 
zomer 2014 diverse uitspraken gedaan over de aansprakelijkheid van de bank voor haar 
tussenpersonen, maar dan voor tenminste 80 % van de nadelige financiële gevolgen, al dan niet bij 
een onaanvaardbaar zware last zoals bij mevrouw [MS]. In arrest ECLI:NL:GHSHE:2014:3760 van 23 
september 2014 heeft dit Hof het doelmatig geacht tussentijds cassatieberoep open te stellen tegen 
het arrest ECLI:NL:GHSHE:2014:1775 van 17 juni 2014.  
 
De prejudiciële rechtsvraag over de ingangsdatum wettelijke rente is in  inmiddels in 
ECLI:NL:HR:2015:1198 van 1 mei 2015 aldus beantwoord, dat deze “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 gedeelde van de inleg 
daadwerkelijk is voldaan.” 
 
Gaan we gemakshalve uit van een maandelijkse netto inleg ad € 95,80 (€20.424 inleg -/- €3.178 
dividend) dan komen we per heden uit op ca. € 7.737 aan wettelijke rente. Aangezien er geen 
afzonderlijk oordeel Ombudsman meer bestaat, dienen ook de juridische kosten ad € 5.710 te 
worden vergoed. De totale vordering bedraagt derhalve € 30.693 tot heden. 
 
Op basis van deze jongste jurisprudentie van de Hoge Raad, staan wij uiteraard niet afwijzend 
tegenover een bemiddelingspoging van de Ombudsman. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jelle Terpstra 
 

Van: Leyh, Theo [mailto:T.Leyh@kifid.nl]  
Verzonden: vrijdag 22 mei 2015 8:33 

Aan: 'ClaimConcept' 

Onderwerp: RE: 15.01061 Klacht van mevrouw [MS] 

 
Geachte heer Terpstra, 

 

Op 17 april jongstleden heb ik u schriftelijk verzocht te reageren op het verweerschrift van 

Aegon Bank. Van mijn brief treft u bijgaand een digitaal afschrift aan. Ik neem aan dat de 

inhoud ervan voor zich spreekt. Wellicht is deze bij u in het ongerede geraakt.  

 

Uw reactie verwacht ik uiterlijk binnen twee weken na heden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mr. T.R.G. (Theo) Leyh 

Secretaris Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
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