
 

 

AANKONDIGING VAN DE MONDELINGE BEHANDELING VAN DE FORTIS SCHIKKING 
ex artikel 1013 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, op verzoek en aanwijzing van het gerechtshof Amsterdam  

 
Deze aankondiging is gericht aan alle (rechts)personen die aandelen 

Fortis hebben gekocht of gehouden op enig moment in de periode na 

28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 (dit zijn de "in  

aanmerking komende aandeelhouders") en aan stichtingen of 

verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die ingevolge hun 

statuten de belangen van in aanmerking komende aandeelhouders 
behartigen. 

Overeenkomst 

Tussen Ageas (het voormalige Fortis), VEB, Deminor, SICAF, FortisEffect 

en Stichting FORsettlement is een overeenkomst tot stand gekomen 

ter collectieve afwikkeling van aanspraken en vorderingen van alle in 

aanmerking komende aandeelhouders.  

Inhoud van de overeenkomst 

Ten behoeve van de in aanmerking komende aandeelhouders voorziet 

de overeenkomst in een regeling op grond waarvan zij onder bepaalde 

voorwaarden een vergoeding kunnen ontvangen in verband met 
gebeurtenissen die in 2007 en 2008 zijn voorgevallen bij het 

voormalige Fortis (inmiddels Ageas). Het betreft gebeurtenissen die 

van invloed kunnen zijn geweest op de koers van de aandelen, met 

name de communicatie (dan wel het gebrek daaraan) en het beleid van 

Fortis ten aanzien van haar financiële positie, de aanloop naar de 

opsplitsing van Fortis en de overname van ABN AMRO, zoals nader 
omschreven in de overeenkomst. 

Verzoek tot verbindendverklaring 

De partijen bij de overeenkomst hebben op 23 mei 2016 het 

gerechtshof Amsterdam verzocht deze overeenkomst algemeen 

verbindend te verklaren voor de in aa nmerking komende 

aandeelhouders.1 

Gevolgen van verbindendverklaring 

Als het gerechtshof Amsterdam het verzoek tot verbindendverklaring 

toewijst, worden alle in aanmerking komende aandeelhouders aan de 

overeenkomst gebonden. De overeenkomst geeft de in aanmerking 
komende aandeelhouders in bepaalde gevallen en onder de in de 

overeenkomst omschreven voorwaarden aanspraak op een 

vergoeding. Onderdeel van de overeenkomst is ook dat de in 

aanmerking komende aandeelhouders op de in de overeenkomst 

omschreven wijze finale kwijting verlenen aan Ageas, de (voormalige) 

functionarissen van Ageas en de begeleidende banken, voor de 
gebeurtenissen die zich in 2007 en 2008 hebben voorgedaan bij Fortis.  

De in aanmerking komende aandeelhouders die niet aan de 

overeenkomst gebonden willen zijn, kunnen na de 

verbindendverklaring binnen een door het gerechtshof Amsterdam te 
bepalen periode van minimaal drie maanden een daartoe strekkende 

verklaring indienen (een "opt-outverklaring"). De in aanmerking 

komende aandeelhouders die rechtsgeldig een opt-outverklaring 

indienen, zijn niet aan de overeenkomst gebonden, maar kunnen ook 

geen enkel recht, zoals een eventuele aanspraak op een vergoeding, 

aan de overeenkomst ontlenen. Een opt-outverklaring kan pas worden 
ingediend na de eventuele verbindendverklaring van de overeenkomst 

door het gerechtshof Amsterdam. 

Indienen van een verweerschrift 

De in aanmerking komende aandeelhouders en stichtingen of 

verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die krachtens hun 

                                                 
1 Overeenkomstig artikel 7:907 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. 

statuten de belangen van aandeelhouders van Fortis behartigen 

kunnen een verweerschrift indienen tegen het verzoek tot 

verbindendverklaring. Een verweerschrift moet worden ingediend 

door tussenkomst van een advocaat. Een verweerschrift, met 

eventuele bijlagen, moet in viervoud en in de Nederlandse taal worden 

ingediend bij het gerechtshof Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam, 
Afdeling civiel recht en belastingrecht, team handelsrecht, t.a.v. mevr.  

S.A.W.M. Rodrigues Parreira, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam), 

o.v.v. zaaknummer 200.191.713/01 en onder gelijktijdige toezending 

aan de advocaten van de partijen die het verzoek hebben ingediend. 

De uiterste datum voor het indienen van een verweerschrift is  10 

februari 2017. Aan het indienen van een verweerschrift zijn kosten 
verbonden (advocaatkosten en griffierecht). 

Oproeping voor de mondelinge behandeling 

Het gerechtshof Amsterdam heeft een datum voor de mondelinge 

behandeling bepaald om het verzoek tot verbindendverklaring en 
eventuele verweerschriften te behandelen. Alle in aanmerking 

komende aandeelhouders worden hierbij voor die mondelinge 

behandeling opgeroepen.  

De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 24 maart 2017 om 

10.00 uur in het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 in Amsterdam. Een 

routebeschrijving en informatie over parkeren vindt u op 
www.rechtspraak.nl onder "organisatie en contact". 

Bijwonen van de mondelinge behandeling 

Het is niet verplicht de mondelinge behandeling bij te wonen. In 

aanmerking komende aandeelhouders die niet bij de mondelinge 

behandeling aanwezig zijn, behouden hun aanspraken op compensatie 

volgens de overeenkomst of het recht om een opt-outverklaring in te 
dienen. In aanmerking komende aandeelhouders die de mondelinge 

behandeling als toehoorder willen bijwonen, moeten dit uiterlijk  24 

februari 2017 schriftelijk of per e-mail meedelen aan het gerechtshof 

Amsterdam. Zij die tijdens de mondelinge behandeling tevens het 

woord willen voeren, moeten dit uitdrukkelijk in hun mededeling 

vermelden. De mededeling dient te worden verzonden aan het 
gerechtshof Amsterdam, Afdeling civiel recht en belastingrecht, team 

handelsrecht, t.a.v. mevr. S.A.W.M. Rodrigues Parre ira, Postbus 1312, 

1000 BH Amsterdam of wcam.hof-amsterdam@rechtspraak.nl, o.v.v. 

zaaknummer 200.191.713/01. De spreektijd tijdens de mondelinge 

behandeling is beperkt tot 15 minuten per persoon voor diegenen die 

een verweerschrift hebben ingediend en 5 minuten per persoon voor 
overige belanghebbenden.  

Meer informatie en contact 

Het verzoekschrift is in te zien, te downloaden en te printen op 

www.rechtspraak.nl (onder "actualiteiten") en 

www.forsettlement.com. Op laatstgenoemde website is ook de 

overeenkomst en aanverwante documentatie te vinden.  

Met nadruk wordt aangeraden de website www.forsettlement.com te 

raadplegen voor het volgen van verdere berichtgeving.  

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met het 

Contactcentrum FORsettlement (telefoon: België: 0800 26 832; 

Nederland: +31 30 25 25 359; Internationaal: +32 (0)2 557 59 00 ). 
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