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Fortisschikking vandaag voorgelegd aan Gerechtshof 
Amsterdam  

Ageas, Stichting FORsettlement en de claimantenorganisaties, de Nederlandse 
beleggersvereniging VEB, Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF), Stichting 
FortisEffect en Deminor (de 'Partijen') maken bekend dat zij vandaag een gezamenlijk 
verzoek zullen indienen bij het Gerechtshof Amsterdam om het schikkingsakkoord van 
14 maart 20161 met betrekking tot alle burgerlijke rechtszaken gerelateerd aan de 
gebeurtenissen in 2007 en 2008 in de voormalige Fortisgroep bindend te verklaren. 

Conform het schikkingsakkoord van 14 maart 2016 waarbij Ageas overeenkwam om, zonder erkenning 

van enige fout, een totaalbedrag van EUR 1.204 miljoen te betalen aan 'In aanmerking komende 

Aandeelhouders' die onder de schikking vallen, zullen de partijen vandaag het Gerechtshof Amsterdam 

verzoeken om de schikking bindend te verklaren overeenkomstig de Nederlandse Wet Collectieve 

Afwikkeling Massaschade ('WCAM').  

Volgende stappen 

Naar verwachting duurt de WCAM-procedure voor de bindendverklaring 12 tot 18 maanden vanaf 

vandaag. 

 Allereerst begint het Gerechtshof met een voorafgaand overleg met de Partijen over 

organisatorische kwesties. Vervolgens worden er openbare hoorzittingen voor de claimanten 

georganiseerd. ‘In aanmerking komende Aandeelhouders’ worden tijdig geïnformeerd over de 

relevante data. 

 Daarna zal het Gerechtshof beslissen of de schikking bindend wordt verklaard. De ‘In 

aanmerking komende Aandeelhouders’ worden van dit besluit op de hoogte gebracht. 

Vanaf dat moment hebben ‘In aanmerking komende Aandeelhouders’ gedurende drie tot zes 

maanden de gelegenheid om kennis te geven van hun wens om niet deel te nemen aan de 

schikking (opt-out). De schikking wordt definitief bindend als een aanvaardbaar opt-out 

percentage niet wordt overschreden of als Ageas afziet van zijn recht tot annulering van de 

schikking als het opt-out percentage wel wordt overschreden. 

 Vanaf het moment van de kennisgeving van bindendverklaring kunnen ‘In aanmerking 

komende Aandeelhouders’ bij de claims administrator een claimformulier indienen om 

compensatie te verkrijgen. Zij hebben na deze kennisgeving een jaar de tijd om een geldig 

claimformulier in te dienen. Door deel te nemen doen zij definitief en integraal afstand van 

verdere claims of acties tegen alle aan de gebeurtenissen gerelateerde partijen. De 

contactgegevens van de te benoemen claims administrator wordt tijdig bekendgemaakt. 

 Naar schatting wordt binnen drie maanden na het einde van de opt-out periode overgegaan tot 

een eerste uitbetaling van een gedeelte van de compensaties. 

1 Zie persbericht 014 

http://www.ageas.com/
http://hugin.info/134212/R/1993901/734150.pdf
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Indicatieve compensatie 
 

Onderstaand volgt een overzicht van de indicatieve compensatie per unit en per soort claim. Om de verschillende niveaus te 

bepalen, worden de op 14 maart 2016 bekendgemaakte vier principes toegepast: (i) periode van het aandeelhouderschap, (ii) 

onderscheid tussen koper of houder in bepaalde periodes, (iii) al dan niet een Actieve of Niet-Actieve Claimant en (iv) 

claimformulier- en retailtoeslag. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde bedragen uitsluitend indicatief zijn, aangezien deze 

gebaseerd zijn op het geraamde aantal Fortis aandelen (zoals gedefinieerd in de schikking), hierna ‘units’ genoemd, dat ‘In 

aanmerking komende Aandeelhouders’ die compensatie aanvragen in bezit hadden. Als het uiteindelijke aantal units voorgelegd 

door ‘In aanmerking komende Aandeelhouders’ afwijkt van het geraamde aantal, wordt de compensatie per unit naar boven of naar 

beneden bijgesteld. Pas wanneer het definitieve aantal untis dat aan de schikking deelneemt bekend is, d.w.z. aan het eind van de 

periode waarin claimformulieren kunnen worden ingediend, worden de definitieve compensatiebedragen bepaald. 

 

Indicatieve compensatie in EUR per Fortis-unit 

  
Periode 

1 

Periode 

2 

Periode 

3 

   

Niet-actieve 

claimanten 

Kopers 0,38 0,85 0,25 

Houders 0,19 0,43 0,13 

Claimformuliertoeslag: EUR 0,5 per unit met een maximum van EUR 200 

  

Actieve 

claimanten 

Kopers  0,56 1,28 0,38 

Houders 0,28 0,64 0,19 

Retailtoeslag EUR 0,5 per unit met een maximum van EUR 550, berekend over het hoogste 

aantal units dat als Koper en/of Houder werd aangehouden in periode 1, 2, 3 

Claimformuliertoeslag: EUR 0,5 per unit met een maximum van EUR 400 

 

Een In aanmerking komende Aandeelhouder is een natuurlijke of rechtspersoon die Fortis units in bezit had op enig tijdstip 

tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (beide bij sluiten van handel). De aanduiding Fortis unit verwijst naar het aandeel dat 

momenteel Ageas-aandeel wordt genoemd (aandelenticker "AGS") en het aantal in aanmerking komende units verwijst naar het 

aantal units voorafgaand aan de omgekeerde aandelensplitsing van 10:1 die in 2012 werd uitgevoerd (ISIN BE0003801181). 

De relevante referentieperioden zijn: 

 Periode 1: 21 september 2007 (opening van handel) tot en met 7 november 2007 (sluiten van handel) 

 Periode 2: 13 mei 2008 (opening van handel) tot en met 25 juni 2008 (sluiten van handel) 

 Periode 3: 29 september 2008 (opening van handel) tot en met 3 oktober 2008 (sluiten van handel) 
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Kopers zijn ‘In aanmerking komende Aandeelhouders’ die units kochten gedurende periode 1, 2 of 3 en die deze ten minste tot het 

einde van deze periode in bezit hielden. 

Houders zijn ‘In aanmerking komende Aandeelhouders’ die units kochten voorafgaand aan periode 1, 2 of 3 en die deze ten minste 

tot het einde van deze periode in bezit hielden. 

Een Actieve Claimant is een In aanmerking komende Aandeelhouder die een actieve stap heeft ondernomen om gerelateerd aan 

de gebeurtenissen een claim tegen Ageas in te dienen door (i) deel te nemen aan een Nederlandse of Belgische rechtszaak gestart 

(dat wil zeggen aangespannen bij de relevante rechtbank) voor 14 maart 2016 of (ii) zich voor 31 december 2014 aan te melden of 

te registreren bij een Nederlandse of Belgische organisatie die een rechtszaak tegen Ageas is gestart (d.w.z. aangespannen bij de 

relevante rechtbank). 

Een Niet-actieve Claimant is een In aanmerking komende Aandeelhouder die geen Actieve Claimant is. 

De claims administrator en het onafhankelijke ‘Dispute Comittee’ zullen op basis van de ingediende bewijsstukken bepalen of een 

persoon al dan niet als Actieve of Niet-actieve Claimant kwalificeert. 

Claimformuliertoeslag: Een In aanmerking komende Aandeelhouder die bij de claims administrator een geldige claim indient, en 

die kan bewijzen Fortis units in bezit te hebben gehad op enig tijdstip tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (beide sluiten van 

handel) ontvangt EUR 0,5 per Fortis-unit met een maximum van EUR 400 of EUR 200, afhankelijk of deze persoon al dan niet een 

Actieve Claimant is. 

Elke ‘In aanmerking komende Aandeelhouder’ die een actieve claimant is, heeft recht op een retailtoeslag. 

 

Op de speciale website FORsettlement.com is een aantal fictieve voorbeelden gepubliceerd. Er is ook een rekenmodule 

beschikbaar waarmee ‘In aanmerking komende Aandeelhouders’ een schatting van hun mogelijke compensatie kunnen berekenen. 

Het bedrag dat met deze rekenmodule wordt bepaald, is uitsluitend indicatief en niemand kan hieraan enige rechten ontlenen. Een 

toekomstige claim moet zijn gebaseerd op een geldig claimformulier en bewijsstukken voor de claim, nadat de schikking definitief is 

geworden. 

 

Vanaf het moment van de kennisgeving van bindendverklaring, kunnen ‘In aanmerking komende Aandeelhouders’ bij de claims 

administrator een claimformulier indienen om compensatie te verkrijgen. Zij hebben hiervoor een jaar de tijd vanaf de kennisgeving 

van bindingverklaring. 

Alle informatie over de schikking, waaronder het verzoek dat zal ingediend worden bij het Gerechtshof Amsterdam, welke acties ‘In 

aanmerking komende Aandeelhouders’ op welk moment moeten ondernemen en de rekenmodule waarmee ‘In aanmerking 

komende Aandeelhouders’ hun mogelijke compensatie kunnen berekenen, zullen beschikbaar worden gesteld op 

FORsettlement.com. Vragen kunnen worden gesteld via e-mail aan: info@forsettlement.com of via gratis telefoonnummers: 

Ageas: 

 België: 0800 26 83 2 

 Nederland: +31 30 25 25 359 

 Internationaal: +32 (0)2 557 59 00 

Claimantenorganisaties: 

 Deminor België: +32 (0)2 674 71 33 or drs@deminor.com 

 VEB Nederland: +31 70 313 00 00 

 FortisEffect: +31 (0)6 45 32 45 88 of info@fortiseffect.nl 

 

http://www.forsettlement.com/
http://www.forsettlement.com/
mailto:info@forsettlement.be
mailto:info@fortiseffect.nl
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Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-

Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste 

verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een 

combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, 

het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam en de Filippijnen. 

Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2015 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg 

EUR 30 miljard (alle cijfers tegen 100%). 


