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Beleggers slepen
DeVeste voorde
rechter
Eengroep van veertig beleggers
daagt vermogensbeheerderDe
Veste voorde rechter.DeBredase
onderneming spiegeldeparti-
cipanten tehoge rendementen
voor toen zij geld staken in een
beleggingsfondsmet tweede-
handsAmerikaanse levensverze-
keringen.Dedeelnemers eisen
een schadevergoeding.DeVeste
ontkent de aantijgingenenwei-
gert een eerder ingediende claim
tebetalen,meldt de vorigeweek
gepubliceerde jaarrekening.
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M A R K T E N

Beleggers slepenvermogensbeheerder
DeVesteuitBreda voorde rechter
Erik vanRein
Amsterdam

Eengroepvanveertigbeleggersdaagt
vermogensbeheerderDeVeste voorde
rechter.DeBredaseondernemingspie-
geldeparticipantenveel tehoge rende-
mentenvoor toenzij geld staken ineen
beleggingsfondsmet tweedehandsAme-
rikaanse levensverzekeringen.Dedeel-
nemers eisennueenschadevergoeding.

De Veste ontkent die aantijgingen en
weigert een eerder ingediende claim te
betalen,zostaat indevorigeweekgepu-
bliceerde jaarrekening van het bedrijf.
Daaromverschijnendebeleggers ende
onderneming van algemeen directeur
Jack vanOosterbosch, bekend van het
televisieprogrammaBusiness Class, in
november voorde rechter.

‘Ze hadden geen verstand vanhet pro-
duct dat ze aanboden’, stelt claimadvo-
caatReinPhilips vanprocesfinancierder
Redbreastoverdeuitbatersvanhetbeleg-
gingsfonds. Philips vertegenwoordigt de
stichting van participanten in het fonds.
De groep van veertig, die zo’n €4mln in
het product stak, vertegenwoordigt vol-
gens de advocaat zo’n 80% van het totaal
aantal beleggers inhet fonds.

Volgens de raadsmanhadhet bestuur
moetenweten dat ze de voorgespiegelde
rendementennooitgingenhalen. ‘Verder
is de beleggers heel lang voorgehouden
dat alles goed ging terwijl allang duide-
lijk was, of hadmoeten zijn, dat dat niet
zowas’, zegt de advocaat.Maar VanOos-
terbosch noemt de claim van beleggers
‘een raadsel’.

HetconflictgaatallemaaloverhetDou-
ble Benefit Fund dat door De Veste werd
geopend in 2007. Beleggers die hieraan
meededen, stoptenminimaal een halve
ton in tweedehandslevensverzekeringen
of ‘lifesettlements’.Daarvoor is indeVer-
enigde Staten een levendigemarkt.

Hetprincipevaneeninvesteringindeze
verzekeringen is simpel: beleggers kun-
nen geld verdienen aan de dood van een
ander.EenAmerikaandieweetdathijbin-
nenkortoverlijdt,kanzijn levensverzeke-
ring tegeneenkortingvandehanddoen.
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De verkoper krijgt dan bij leven een deel
vanhetgelddateigenlijkpasnazijnover-
lijdenwordt uitgekeerd.

Vermogensbeheerders kopen deze
doodspolissen, bundelen ze enmaken
er zoeenbeleggingsproduct van.Eenbe-
leggerdieergeld insteekt,betaaltdepre-
mie van de nog geldige verzekering door
tot hetmoment dat de Amerikaan over-
lijdt.Opdatmomentwordtdehelewaar-
de van de levensverzekering uitgekeerd
aandebelegger.

VolgensDeVestekondenbeleggersflin-
kerendementenverwachten,blijktuiteen
brochure van het Double Benefit Fund.
De vermogensbeheerder schermdemet
nettoresultaten tussende12%en17%op
jaarbasis indebeleggingmeteen‘goede’
risico-rendementsverhouding.

‘Alleen toen kwamde crisis’, zegt Van
Oosterbosch. Volgens hem stortte de

markt voor levensverzekeringen in. Bo-
vendien deed zich een ander probleem
voor: de Amerikanen die hun polissen
verkochten, bleven langer leven dan ver-
wacht.Hetbetekendemeerpremiebeta-
lenenduseenlagerrendement. ‘Danheb
jeenkele ingrediëntenwaardoorhet ren-
dement datwe voor ogenhaddenuitein-
delijkniet is behaald.’

Maarergingmeermis.Zobleekin2014
dat één polis in het fondswaardeloos af-
liep omdat de premie niet op tijd werd
betaald. Dat gebeurde overigens buiten
de schuld vanDeVesteom,oordeeldede
rechtereerder.Enjaar later liepernogeen
verzekering waardeloos af — eveneens
vanwege eenonbetaaldepremie.

TochsnaptVanOosterboschnietwaar-
ombeleggers in verzet komen.Uiteinde-
lijk ging het gehele fonds in de verkoop.
Beleggers zagen geenmegarendement

terug,maar wel hun hele inleg plus een
kleiner rendement over de hele looptijd
—al is onduidelijk hoe hoog dat rende-
mentprecies is.

AdvocaatPhilipsvindtdatnietgenoeg.
De Veste had de verwachtingen voor het
fonds veel eerder naar benedenmoeten
bijstellen, net als de beheervergoeding
van2%per jaar.

Voor De Veste is de claimniet de eni-
ge juridische procedure, want er heerst
al langeronvredeonderbeleggersoverde
gang van zaken. Sommigen staptennaar
derechter,nietaltijdmetsucces.Zowerd
eenclaimvanbeleggers inhetDianaTra-
ding Fund vorig jaar afgewezen. Zij stel-
den dat De Veste te weinig aan risicoma-
nagementdeed,maarderechterweeseen
schadevergoeding af.

Op ditmoment loopt er naast de zaak
rondhetDoubleBenefitFundnogeenan-
dere procedure, zegt Van Oosterbosch.
Daarwilhijweinigoverkwijt,behalvedat
hetgaatovereenbeleggerdieveelgeldver-
diendebijDeVeste,maar ‘meentdathem
onrecht is aangedaan’.

PhilipsnochVanOosterboschwilmel-
denwelkeschadevergoedingdebeleggers
in levensverzekeringeneisen.Volgensde
directeur gaat het om een groot bedrag.
De Veste houdt uit voorzorg een voorzie-
ning aan van drie ton,maar of dat gelijk
is aan de claimwordt waarschijnlijk pas
duidelijkalsderechterdezaakbehandelt
innovember.

Jack vanOosterbosch
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