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Hoge Raad: 'ABN Amro schoot tekort in zorgplicht'
Siem Eikelenboom
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Update: vrijdag 27 november 2015, 19:24

ABN Amro is tekort geschoten in zijn zorgplicht tegenover mensen die begin deze eeuw belegden bij de Hilversumse
beleggingsgoeroe René van den Berg. Dit blijkt uit een arrest dat de Hoge Raad vrijdag heeft gewezen.
De uitspraak van de hoogste gerechtelijke instantie van het land is een opsteker voor de Stichting Belangenbehartiging
Gedupeerde Beleggers Van den Berg, waarbij zich 1400 gedupeerden hebben aangesloten. Zij procederen al jaren tegen ABN
Amro, de bank waar Van den Berg twee rekeningen had lopen.

Rene van den Berg (rechts) in 2005 op de tennisbaan in Hilversum met Peter Wessels en Paul Haarhuis (links). (Foto Michael Kooren/ HH)

Anti-fraude software
Op een gewone rekening courant van Van den Berg vonden in 2004 gemiddeld per werkdag twintig mutaties plaats. Tussen
1998 en 2005 werd op de rekening dagelijks gemiddeld bijna € 41.000 bij- en afgeschreven. Omdat Van den Berg niet met een
computer overweg kon, leverde hij iedere maandagmorgen honderden bankoverschrijvingsformulieren in bij een filiaal van de
ABN Amro-bank in Hilversum.
'Daar was een stel bankmedewerkers dagen lang mee bezig om die te verwerken. Die bankmedewerkers hebben nooit alarm
geslagen en evenmin is de antifraude software op deze opmerkelijke transacties aangeslagen', zegt Koen Rutten, de raadsman
van de stichting van gedupeerden.
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In een tussenarrest oordeelde het gerechtshof Den Haag in 2014 dat de bank zijn zorgplicht kon hebben geschonden. Op dit
arrest stelde de bank cassatie in bij de Hoge Raad.
Zorgplicht
De Hoge Raad komt vrijdag tot de conclusie dat de maatschappelijke functie van een bank een bijzondere zorgplicht met zich
meebrengt. Niet alleen tegenover directe rekeninghouders maar ook tegenover derden, zoals de mensen die geld bij Van den
Berg belegden. 'Die maatschappelijke functie rechtvaardigt dat de zorgplicht van de bank mede strekt ter bescherming tegen
lichtvaardigheid en gebrek aan kunde en niet is beperkt tot zorg jegens personen die als klant in een contractuele relatie tot de
bank staan.'
In het prospectus dat ABN Amro recent opstelde voor de beursgang schat de bank al in dat een oordeel van de Hoge Raad
mogelijk negatief kan uitvallen en dat het mogelijk gedupeerde klanten van Van den Berg deels moet compenseren. Hiervoor
is € 31 mln gereserveerd. Maar volgens Koen Rutten is dit bedrag veel te laag. 'Met wettelijke rente is het al opgelopen tot € 80
mln.'
Schadevergoedingen
Met het arrest van de Hoge Raad in de hand kan hij tegen de bank gaan
procederen voor schadevergoedingen, maar de Utrechtse advocaat hoopt dat de
bank nu tot inzicht komt en een regeling met de gedupeerden gaat treffen. ABN
Amro stelt dat de zaak nog niet is geëindigd. 'Dit is een arrest op een tussenarrest.
Dat betekent dat de zaak weer teruggaat naar het gerechtshof Den Haag. En over
een nog lopende zaak geven wij geen commentaar', laat een woordvoerder weten.
'Het klopt dat de zaak nu terug gaat naar het gerechtshof voor de verdere
behandeling, maar dat ABN Amro met de zorgplicht in de fout is gegaan, is nu
met dit arrest een feit', zegt Rutten
Financiële seminars

Rene van den Berg (links) in 2011 in de rechtszaal.
(Foto: HH)

Van den Berg was tot 2005 directeur van twee beleggingsinstellingen. Daarnaast gaf hij vrienden en kennissen
beleggingsadviezen en begon hij met de organisatie van financiële seminars. Hij beloofde mensen die geld bij hem inlegden
hoge rentes. Tot begin 2005 keerde hij met het geld dat nieuwe beleggers binnenbrachten beleggers van het eerste uur keurig
uit, maar op den duur kon hij dit piramidespel niet volhouden. Tot zijn klanten behoorden onder andere het Bronovoziekenhuis en schaker Hans Böhm met wie Van den Berg een boekje over valutahandel schreef.
BMW X5
Een deel van de ingelegde gelden gebruikte Van den Berg voor de sponsoring van tennisactiviteiten en paardensport. Hij kocht
een tweede huis, een BMW X5 en legde een zwembad aan. Juni 2005 ging Van den Berg failliet. Een maand later werd hij
gearresteerd. In 2006 kreeg hij een gevangenisstraf van vijf jaar. Na vier jaar kwam hij op vrije voeten.

HET COMPLETE VERHAAL
Hoge Raad: 'ABN Amro schoot tekort in zorgplicht'
Fortis de fout in rond miljoenenzwendel 'wonderbelegger' Van den Berg
René van den Berg weer vrij man
Slachtoffers fraude eisen geld Fortis

Door

Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom is onderzoeksjournalist en schrijft over bedrijven en fraudes. Hij schreef samen met Jorinde Schrijver het boek 'Windhandel
- De ontmaskering van groene hoogvlieger Econcern'.
Lees alle artikelen van Siem Eikelenboom

Deel dit artikel

194

http://fd.nl/ondernemen/1129096/hoge-raad-abn-amro-schoot-tekort-in-zorgplicht

3-12-2015

Hoge Raad: 'ABN Amro schoot tekort in zorgplicht' | Het Financieele Dagblad

pagina 3 van 3

MEEST GELEZEN

OM verdenkt DTZ Zadelhoff van vervalsen
vastgoedtaxaties voor Klaas Hummel

Liveblog ECB

Failliete zuivelbaas moet Ferrari inleveren bij
curator

http://fd.nl/ondernemen/1129096/hoge-raad-abn-amro-schoot-tekort-in-zorgplicht

3-12-2015

