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Class action in actie: wat kan de
pensioenwereld leren van de Dexia zaak ?
Ben Knüppe

“Menu”:

1.Wat heeft Dexia gedaan om de effectenleaseproblematiek op te lossen?
2.Strategische beslissingen; wat had wellicht beter
gekund?
3.Wat kan de pensioenwereld hiervan wellicht
leren in verband met beleggingsverzekeringen?
4.Diverse aandachtspunten
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Ad 1: Dexia de afgelopen jaren

• Sinds 2002 conflicten over effectenleaseproducten. Maart 2002: Tros Radar
• Begin 2003: “Dexia Aanbod” (schikking met aanbod renteloze lening voor
aflossen restschuld, verlenging van de overeenkomst of Dexia Call opties)
• Voorjaar 2004: Onderhandelingen Commissie Geschillen Aandelenlease
(Commissie Oosting), gebaseerd op restschulden, geen restitutie maandtermijnen, geen minnelijke regeling, wel veel onrust na publicatie rapport
• 2005:
- Februari: deal met Aegon
- Zomer: Duisenberg-regeling met Consumentenbond, VEB en twee
representatieve stichtingen met grote achterban
- November: Verzoek conform Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade
(WCAM) bij het Hof Amsterdam. Verbindendverklaring in januari 2007
• Door verbindendverklaring overzichtelijke groep tegenstanders over:
ongeveer 22.000 opt-outers, waarvan zo’n 3.500 in procedure
• Doelstellingen: schikking bereiken met een zo groot mogelijke groep cliënten;
na 2003-2004 zoveel mogelijk juridische procedures voorkomen
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Wat cijfers over hetgeen bereikt is :

VERTROUWELIJK

in aantallen contracten :
nog lopend
–
met schikking
–
zonder schikking

68.186

–

65.020
3.166

reeds beëindigd
–
met schikking/vonnis
503.115
–
niet onder WCAM
96.201
–
zonder schikking/vonnis 47.808
–

–

totaal aantal overeenkomsten

647.124

715.310
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Ad 2: Wat had wellicht anders gekund?

• Aanvankelijk te veel “gejuridificeerd” ?
• In 2001/2002 zelf niet actief moeten
dagvaarden ?
• Ruimere eerdere schikking: voor 2003 ruimer
“Dexia Aanbod” moeten aanbieden ?
• Dexia Bank Nederland en relatie Dexia Groep ?
• Eerder procedures naar hoogste rechter?
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Ad 3: Suggesties voor de pensioenwereld
• Heb de cijfers en gegevens op orde ! Organiseer “back-office”
• Organiseer u als verzekeraars onderling, dat doen de tegenstanders ook tot bepaalde hoogte. Lukt dat niet spoedig: kies
eigen koers
• Ken uw tegenstanders, en koester de redelijkere tegenstanders
die voor een “platform” kunnen zorgen
• Ga om de tafel zitten met organisaties die vertrouwen van
velen hebben.
• Creëer eveneens voldoende maatschappelijk/media/politiek
draagvlak
• Schik voldoende ruim. Verras met een “knock-out” aanbod. Zo
wordt “onredelijke” organisaties wind uit de zeilen genomen
en blijft marktpositie behouden.
• Zorg voor “pot” voor “schrijnende” gevallen ….
• Het gaat niet vanzelf over ….
• …..
• …..
• …..
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Ad 4: Diverse aandachtspunten
• Invloed media
Opstelling tegenover media en cliënten: sinds 2005
vriendelijker, opener - nut van internet (website
www.dexialease.nl), zelf media opzoeken
• Imagoschade, behoud marktpositie
• Bijzondere regelingen, zoals Coulanceregelingen
• Geschillencommissie Duisenberg-regeling
• Externe Commissie Dexia Coulance
• ….
• ….
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