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De Stichting Platform Aandelenlease, hierna te noemen “de Stichting”, is opgericht op 5 juni
2005. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 27 juli 2011.
De Stichting onderschrijft de beginselen als neergelegd in de Claimcode, hierna “de
Claimcode”, die sinds 1 juli 2011 van toepassing is op belangenorganisaties die (mede) op
grond van artikel 3:305a BW de belangen van een in de statuten omschreven groep van
benadeelde (rechts)personen behartigen.
De Claimcode bevat zes algemeen aanvaarde principes met uitwerkingen die als leidraad
gelden voor een transparante en professionele belangenbehartiging door de betreffende
belangenorganisaties en de oprichters, organen en adviseurs van die belangenorganisaties.
Uitgangspunt voor de Claimcode is dat de governance van belangenorganisaties een kwestie
van maatwerk is en dat afwijking van individuele bepalingen onder bijzondere omstandig‐
heden gerechtvaardigd kan zijn (“pas toe of leg uit” principe).
De Stichting licht in dit governance document toe op welke wijze zij de betreffende principes
van de Claimcode toepast.
Dit document is het document als bedoeld in uitwerking 1 van Principe I en wordt
gepubliceerd op de website van de Stichting www.platformaandelenlease.nl
Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk.
De governance van de Stichting is aldus dat noch een natuurlijk persoon noch een
rechtspersoon, geheel of gedeeltelijk, over het vermogen en inkomsten van de stichting kan
beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen en inkomsten. Een eventueel batig
liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting ten
goede komen aan de deelnemers van de stichting of een instelling in de zin van artikel 6.33
lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur.
De Stichting heeft een bestuur van vier personen en wordt gevormd door de heer P.
Koremans (voorzitter), de heer A.T. Scheenloop (secretaris), de heer J. Zwart (penning‐
meester) en de heer M. van Gulik (bestuurslid).

Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de Stichting. Daartoe komt zij tenminste
éénmaal per jaar fysiek bij elkaar. Daarnaast vindt van tijd tot tijd overleg plaats via email
en worden, indien vereist, zo nodig besluiten buiten vergadering genomen.
Achterliggende gedachte daarbij is dat de beperkte (financiële) middelen die de Stichting ten
dienste staan, op zo efficiënt mogelijke wijze worden aangewend voor diegenen voor wiens
belangen de Stichting opkomt.
Het bestuur bespreekt jaarlijks de naleving door de Stichting van de Claimcode.
Een delegatie van het bestuur heeft in november 2017 deel genomen aan een bijeenkomst
van stakeholders ter evaluatie van de huidige Claimcode. Het bestuur wacht de
eindrapportage van de Commissie af.
De rapportage houdt mede verband met het bij de Tweede Kamer aanhangige Voorstel
van Wet (Kst. 34608) waarin o.a. de thans geldende Claimcode nagenoeg integraal is
opgenomen. Het bestuur zal tot het moment dat het Voorstel van Wet in een definitieve
vorm ter stemming wordt voorgelegd, in elk geval handelen in de geest van de huidige
Claimcode.
De Stichting beschikt niet over een Raad van Toezicht. Ter toelichting hierop heeft het
volgende te gelden.
Zowel uit de doelstellingen van de Stichting als geformuleerd in artikel 2 onder a t/m c van
de statuten, alsmede het woord “Platform” in de stichtingsnaam, blijkt al dat de Stichting
nooit de intentie heeft gehad om als “claimstichting” te worden gezien. Veeleer is zij een
platform vóór en dóór gedupeerden. Vanuit die gedachte heeft zij in 2006, tezamen met
enkele andere belangenbehartigers, wel verweer gevoerd inzake het verzoek tot Algemeen
Verbindendverklaring van een WCAM Overeenkomst door Dexia c.s., beter bekend als
de “Duisenbergregeling”. De praktijk heeft uitgewezen dat veel van de door de Stichting in
die procedure aangedragen bezwaren in latere procedures zijn bevestigd in uitspraken van
rechtbanken.
Gelet op het bovenstaande acht het bestuur het op dit moment niet verantwoord om een
Raad van Toezicht in te stellen, aangezien deze een onverantwoord beroep zou doen op de
bescheiden (financiële) middelen welke de Stichting ten dienste staan.
Wel zal het bestuur deze overweging jaarlijks herijken.
Inmiddels bestaat de stichting 12,5 jaar en heeft het bestuur in die jaren de nodige ervaring
opgedaan in het voeren van onderhandelingen ten behoeve van diegenen voor wiens
belangen zij opkomt.
De noodzaak om het bestuur uit te breiden met iemand die beschikt over relevante
juridische expertise ontbreekt derhalve op dit moment. Zij heeft er immers blijk van gegeven
dat zij dat resultaat ook zelve kan bereiken. Dat laat uiteraard onverlet dat het bestuur zich
bij de voorbereiding en uitvoering van eventuele acties en/of onderhandelingen laat bijstaan
door een of meerdere in het onderwerp gespecialiseerde advoca(a)t(en).

Onafhankelijkheid en vermijding van belangenverstrengeling
Er bestaan geen familiebanden tussen de diverse bestuursleden.
Het bestuur opereert onafhankelijk en kritisch en laat zich niet leiden door commerciële
belangen van derden.
Vergoedingen aan bestuurders.
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die voortkomen uit de groep belanghebbenden
voor wie de Stichting opkomt. Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen
vergoeding anders dan voor gemaakte reiskosten a 0,25 euro per kilometer, dan wel de
gemaakte reiskosten per openbaar vervoer. Voor zover bestuurders nog deelnemen aan het
arbeidsproces, worden opgenomen uren ten behoeve van werkzaamheden voor de Stichting
door de betreffende bestuurder niet vergoed.
Taak, werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht
Aan dit principe is geen invulling gegeven gelet op het feit dat momenteel geen raad van
toezicht bestaat zoals hiervoor is uiteengezet.

