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Toepassing van de Claimcode

bij de werkzaamheden van de

Stichting

Platform Aandelen Lease

Claimcode

Werkingsomvang van de Code

Deze code isvan toepassing op stichtingen en verenigingen die optreden

overeenkomstig art. 3:305a BW dan wel arl.7:9A7 BW en waarvan het doel en

werkzaamheid (mede) bestaan uit het aangaan van vaststellingsovereenkom-

sten of het instellen van rechtsvorderingen die strekken tot bescherming van

gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover deze stichtingen of

verenigingen ingevolge de statuten deze belangen behartigen.
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A) lnleiding

Bij oprichting van stichtingen en verenigingen die een belang van een gezamenlijke groep personen

of bedrijven vertegenwoordigen is het thans gebruikelijk, en in de nabije toekomst zelfs verplicht, om
de Claimcode - verder genoemd de Code -- te hanteren om zeker te stellen dat het werk van
genoemde stichtingen en verenigingen aan de voorwaarden, regels en eisen van de Wet en van een
goede governance structuur voldoen.

Volgens de Code dient de stichting PAL - verder genoemd de Stichting - aan te geven hoe zij bij de

uitvoering van haar werkzaamheden aan de Code voldoet. ln dit document wordt weergegeven hoe

de Stichting de eisen van de Code heeft verwerkt en/of zal verwerken in haar aanpak.

ïevens dient er jaarlijks verslag te worden gedaan over uitvoering van de werkzaamheden in relatie
met de Code.

De Stichting is opgericht op 7 juni 2005 als Stichting Platform Aandelenlease.

Middels een wijziging van de statuten op 27 juli 2011 werd aan de doelstelling van de stichting
toegevoegd: het voeren van schikkingsonderhandelingen, het algemeen verbindend doen

verklaren van eventuele collectieve regelingen op grond van de WCAM (Art. 7:907 BW) en het
instellen van rechtsvorderingen op grond van artikel 3:305a BW (collectieve actie) en 6:240 BW

(onredelijk bezwarende bedingen).

ln 201-1 werd in de ïweede Kamer de motie Dijksma aangenomen (Kst. 33000 Vlll-14).
ln de motie werd de Regering verzocht om voor 1 februari 2012 met een brief te komen

met daarin een stappenplan om te komen tot de toekenning van het recht voor representatieve
belangenorganisaties om schade collectief te verhalen, door de WCAM en het BW op dit punt per

l januari 201.3 aan te passen.

Op l juli 2011 werd tevens de Claimcode van toepassing. Deze zelfregulering bevat een aantal

Principes en Uitwerkingen daarvan die van toepassing zijn op "claimstíchtingen".

Ter uitvoering van de motie Dijkstra is thans een wetsvoorstel (Kst. 36408, "Wet afwikkeling
massaschade in collectieve acties") aanhangig in de Tweede Kamer. Naar verwachting zal invoering
van het wetsvoorstel in de loop van 2019 plaatsvinden.

Bovenstaande betekent dat het bestuur tijdens de eerstkomende bestuursvergadering van 2019 zich

nader zal dienen te beraden op welke wijze zij vorm wenst te geven aan de nieuwe wet.

Toepassing Claimcode
Januari 2019



Tegelijkertijd wordt nagedacht over de naam van de stichting. Die geeft tot op heden aan waarvoor
de stichting vanaf haar oprichting actief is, namelijk aandelenlease.
Maar met de deelname aan onderhandelingen met curatoren van DSB Bank kwamen daar producten
als consumptief en hypothecair krediet, koopsompolissen, beleggingsverzekeringen etcetera bij.

Daarom wordt onderzocht of het wenselijk is de naam van de stichting aan te passen. Zo niet, dan zal

dienen te worden bezien op welke eventuele andere wijze(n) de collectieve belangenbehartiging
behartigd kan worden.
ïevens zullen statuten op een aantal punten dienen te worden aangepast en/of uitgebreid, omdat
deze dienen te voldoen aan de Code. De aanpassingen hebben met name betrekking op de

onderdelen bestuur en raad van toezicht,

Naast bovenstaande ontwikkelingen is ook een geactualiseerde versie van de Code in de maak.

Als extra Principe is daarin de externe financiering van collectieve acties opgenomen.
Een en ander betekent dat het bestuur in 2019 voor een aantal uitdagingen zal komen te staan.

Dit document loopt gelijk met het boekjaar en ziet op de periode L januari 2018 tot en met 3L

december 2018. Jaarlijks zal dit document, waar nodig, worden herzien totdat de werkzaamheden
worden gestopt of de Stichting wordt opgeheven.

B) Toepassing Code door de Stichting.

ln dit hoofdstuk wordt weergegeven aan de hand van de artikelen van de Code hoe de Stichting dit
heeft verwerkt.

0l Werkingsomvang van de Code.

Met behulp van dit artikel is vastgesteld in hoeverre de Stichting een gewone of een kleine stichting
is. Voor een kleine stichting gelden afwijkende bepalingen.
De Stichting voldoet niet aan de eisen van een kleine stichting te weten:

- Het aantal deelnemers of leden is 1000 of minder;
- De gemiddelde schade per individu is euro L000 of minder;
- De gevraagde bijdrage per deelnemer resp. lid bedraagt maximaal euro L00,00

en dient daarom te worden aangemerkt als een gewone stichting waarop de Code integraal van

toepassing is. Gelet op de oprichtingsdatum fungeert de Stichting eveneens niet als "ad hoc"

claimstichting.
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Kennis, expertise en ervaring.

ln 2006 trad de Stichting Platform Aandelenlease, samen met de Vereniging Consument en

Geldzaken en de Stichting Juniorlease, alsmede een drietal individuele Dexia klanten, op als

verweerder tijdens de behandeling van het verzoekschrift tot algemeen verbindend verklaring

van een WCAM Overeenkomst op grond van 7:907 BW tussen Dexia, Stichting Leaseverlies,

Stichting Eegalease, Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uits.praak?id=ECLI:NL:GHAMS:2006:AX6553

tn 2003/2009 werden individuele klanten van DSB Bank N.V. bijgestaan in hun strijd tegen Hollands

Welvaren Select, een aandelenlease product van de bank. Nadat de bank op 19 oktober 2009 failliet

was gegaan, werd de Stichting Platform Aandelenlease, samen met de Stichting Hypotheekleed en de

Stichting Steunfonds Probleemhypotheken alsmede een vijftal rechtsbijstandsverzekeraars (later

verenigd in de Stichting Belangen RechtsbÍjstandsverzekerden DSB) in april 2010 door curatoren

benaderd met de vraag mee te willen denken over een compensatieregeling voor gedupeerde

klanten. Voor de Stichting Platform Aandelenlease betekende dit dat haar werkterrein werd verbreed

van (uitsluitend) aandelenlease naar meer complexe financiële producten als hypotheken,

woonlasten- en overlijdensrisicoverzekeringen, beleggingsverzekeringen alsmede consumptief

krediet. Nadat in septembe r 2OlL een Akkoord op Hoofdlijnen was bereikt zijn de onderhandelingen

doorgegaan en hebben deze uiteindelijk geleid tot de Algemeen Verbindend verklaarde WCAM

Overeenkomst van 4 november 2014.

http://deeplink.rechtspraak.nl /uitspraak?id=ECLI : NL:G HAMS:2014:4560

ln juli 2016 is een collectieve actie gestart tegen Aegon Sprintplan. Bij vonnis van 1"8 oktober 2017 is

de Stichting niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen. De Stichting heeft besloten tegen deze

uitspraak in hoger beroeP te gaan.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI: NL:RBDHA:2017:11807

De opgedane kennis, ervaring en expertise van Stichting Platform Aandelenlease, is daarmee

aangetoond.'

ll Principes en uitwerking: Naleving en handhaving van de Code.

De oprichting van de Stichting is vastgelegd in het door Notaris Mr. O.J.A.M Dierckxsens afgegeven

Afschrift Akte van Oprichting - verder genoemd Akte - die eveneens de Statuten omvatten' Het

bestuur van de Stichting - verder genoemd het bestuur - is gezamenlijk verantwoordelijk voor de

instandhouding van de governance structuur van de Stichting en de naleving van de code.

Het bestuur heeft de Code gelezen en de relevante punten opgenomen in de werkwijze van het

bestuur. De hoofdlijnen van de governance structuur van de Stichting zijn uiteengezet in dit

document. De hoofdlijnen van de governance structuur en de uitvoering van de Code wordt jaarlijks

in een apart document uiteengezet en na vaststelling van de jaarstukken op de website gezet. Het

bestuur heeft een website, www.platformaandelenlease.nl, waarop informatie over actuele

ontwikkelingen beschikbaar is zoals bijvoorbeeld verwijzingen naar uitspraken die betrekking
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hebben op aandelenlease.
Aanvullende informatie die volgens de Code beschikbaar dient te zijn zal eveneens een plaats op de

website krijgen. Contact met de Stichting is mogelijk via de button "contact", bovenaan de

homepage. Hier is tevens het doel van de Stichting te vinden. De website blijft actief zolang de

Stichting bestaat. Het bestuur draagt er zorg voor dat substantiële wijzigingen in de governance

structuur alsmede wijzigingen in de Statuten op de website worden gepubliceerd.

lll Principes en uitwerking: Behartiging van collectieve belangen zonder

winstoogmerk.

Uit de statutaire doelstelling blijkt dat de stichting geen winstoogmerk heeft maar primair als doel

heeft om de belangen van de gedupeerden te vertegenwoordigen, hen te informeren en te trachten

de opgelopen schade zoveel als mogelijk te beperken. Uit het jaarlijkse verslag alsmede de

jaarstukken die op genoemde website zullen worden gepubliceerd zal nader blijken dat de

werkzaamheden en de governance structuur zonder winstoogmerk worden/zijn uitgevoerd.

De leden van het Bestuur kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen en de inkomsten

van de Stichting. Zie de Akte en daarin opgenomen Statuten. Het eventuele batig saldo bij liquidatie

van de stichting wordt verdeeld zoals omschreven in de Akte.

llll Principes en uitwerking: Samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur.

Het bestuur bestuurt de Stichting zoals omschreven in de Code en in de Akte.

PAL vormt een uitzondering op de "gebruikelijke" structuur van een claimorganisatie.
Vanaf haar oprichting is de Stichting een organisatie voor en door gedupeerden van de

aandelenlease. Ook het bestuur bestaat, met uitzondering van de secretaris, uit personen die zelf
gedupeerd zijn door aandelenlease. De secretaris is tot het bestuur toegetreden ten tijde van de

onderhandelingen met DSB en is ook zelf, tot op de dag van vandaag, klant bij deze instelling.

Dit verklaart waarom er in het bestuur geen jurist is opgenomen.
Voor het dagelijks besturen van de Stichting is dit ook niet vereist. Het is echter evident dat, indien

de Stichting mocht besluiten tot het voeren van een collectieve actie dan wel het instellen van een

rechtsvordering, het bestuur zich zal laten bijstaan door een in de betreffende materie
gespecialiseerd advocaat.

Het bestuur voert haar werkzaamheden uit zoals vastgelegd in de Akte en dit hoofdstuk van de Code.

Jaarlijks doet zij verslag over het door haar gevoerde beleid alsmede over uitvoering van de

werkzaamheden. Dit verslag zal worden gepubliceerd op de website'
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lVl Principes en uitwerking: Onafhankelijkheid en vermijding van belangen-

tegenstelling.

Afhankelijkheid en belangentegenstelling moet worden vermeden. Tussen de leden van het Bestuur

bestaan geen banden zoals omschreven in dit hoofdstuk van de Code. De Stichting heeft geen

overeenkomst(en) gesloten die tot een belangentegenstelling zoals omschreven in dit hoofdstuk van

Code kunnen leiden.

ln de procedure tegen Aegon is de Stichting een overeenkomst aangegaan met Consumentenclaim

op basis van "no cure no pay". Het procesrisico in deze procedure ligt bij Consumentenclaim. Bij

succesvolle afronding van de procedure zijn de deelnemers een vergoeding verschuldigd aan

Consumentenclaim ter dekking van de gemaakte kosten. Aan de Stichting komt geen vergoeding toe.

Vl Principes en uitwerking: Vergoedingen aan bestuurders

De Code voorziet in een mogelijkheid tot een onkostenvergoeding aan bestuurders alsmede een niet

bovenmatig honorarium voor werkzaamheden die niet rechtstreeks uit een bestuurstaak
voortvloeien. ln het bestuur is afgesproken dat onkosten zoals reiskosten gedeclareerd kunnen

worden. Voor het overige worden door de bestuursleden geen onkosten gedeclareerd en/of
beloning ontvangen.

Vl] Principes en uitwerking: Taak, werkwijze en samenstelling van de raad van

toezicht RvT.

Zoals reeds uiteengezet onder llll wijkt PAL af van de "gebruikelijke" organisatie van een

claimorganisatie. Er is, buiten enkele uitgaven m.b.t. de website en de reiskostendeclaraties van het

bestuur geen kasstroom. Het inrichten van een raad van toezicht die tevens voldoet aan de vereisten

van de Code, zou een onevenredig beroep op de middelen van de Stichting leggen. Middelen die

beter ten behoeve van gedupeerden kunnen worden aangewend. Om die reden ziet de Stichting op

dit moment a"f van het instellen van een raad van toezicht.

C)Slotverklaring.

Het bestuur zal jaarlijks in een verslag uiteenzetten hoe zij aan de Code voldoet en eventuele

afwijkingen van de Code of van de Akte vastleggen in dit verslag, zoals omschreven in artikel l.l. van

de Code.
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DlOndertekening.

Bestuur:

Penningmeester

A.ï. Scheenloop

M. van Gulik

Bestuurslid
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