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Geachte heer Terpstra,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
In bovengenoemd dossier is op 27 juni 2014 met de ontvangst van de dupliek de schriftelijke
fase beëindigd.
Nadien heeft de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening (hierna: de Commissie van
Beroep) bij uitspraken van I juli 2014 [Uitspraak 2014-021] en 15 oktober 2014 [Uitspraken
2014-032, 2014-033 en 2014-034] aanwijzingen gegeven voor de (inhoudelijke) beoordeling
van zaken over effectenlease. Die aanwijzingen houden met name in dat voor het bepalen van
(de omvang van) de schadevergoedingsplicht de rechtspraak van de overheidsrechter moet
worden gevolgd. Die rechtspraak, met name te kennen uit enkele uitspraken van de Hoge Raad
van 5 juni 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH2815, BH2811 en BH2822), houdt samengevat in dat
schadevergoeding alleen een percentage (in beginsel tweederde deel) van de restschuld kan
betreffen. Betaalde rente komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien reeds bij het
aangaan van de overeenkomst kon worden vastgesteld dat de rente een onaanvaardbaar zware
last voor het gezinsinkomen zou zijn.
Dat laatste dient te worden bepaald door toepassing van een door enkele Gerechtshoven
ontwikkelde formule (te kennen uit HR 29 april 2011, ECLI:NL:PHR:2011:BP40I2).
Aan deze uitspraken van de Commissie van Beroep acht de Geschillencommissie zich
gebonden. Hierover heeft de Voorzitter partijen in lopende effectenleasedossiers bij brief van
17 juli 2014 geïnformeerd. Abusievelijk is dit in dit dossier niet gebeurd zodat u zich in dit
dossier nog niet over het in de brief van de Voorzitter gestelde heeft kunnen uitlaten.
Graag stel ik u thans in de gelegenheid dat alsnog te doen. Indien u van mening bent dat zich in
deze zaak bijzondere omstandigheden voordoen die tot afwijking van de zojuist genoemde
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Graag stel ik u thans in de gelegenheid dat alsnog te doen. Indien u van mening bent dat zich in
deze zaak bijzondere omstandigheden voordoen die tot afwijking van de zojuist genoemde
uitgangspunten nopen, wordt een gemotiveerde omschrijving daarvan, met verwijzing naar de
relevante vindplaatsen in de reeds ingediende stukken, op prijs gesteld.
In geval zulke bijzondere omstandigheden zich naar uw oordeel niet voordoen, vernemen wij
graag of u en uw tegenpartij in de onderhavige zaak alsnog een minnelijke regeling hebben
kunnen bereiken.
Uw reactie op deze brief wordt uiterlijk 22 januari a.s. verlangd, per gelijke post te versturen
aan uw tegenpartij.
Volledigheidshalve heb ik een afschrift van de brief van de Voorzitter van 17 juli jl.
bijgesloten.

Met vriendelijke groet,
Mr. J.J. Guijt
Bijlage: - brief van de Voorzitter van 17 juli 2014

