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De ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft geoordeeld dat
een klant van Eureffect recht heeft
op een vergoeding van zijn verliezen in beleggingsfonds Spirit Aim.
In de niet-bindende uitspraak stelt
de ombudsman dat de klant recht
heeft op 70% van het verlies in het
beleggingsfonds, dat door Eureffect werd beheerd.
De klant diende een klacht in
over Eureffect, omdat hij vond dat
de vermogensbeheerder namens
hem een te grote positie in Spirit
Aim had genomen. Spirit Aim
moest begin 2009 zijn deuren sluiten omdat het vermogen van op
het hoogtepunt ¤90 mln in één
jaar in rook opging. De positie in
het fonds paste volgens de klant
niet binnen zijn neutrale beleggingsprofiel. De ombudsman gaf
hem daarin gelijk.

Het oordeel van de ombudsman
is echter niet bindend. Eureffect is
dus niet gedwongen de schade te
betalen. De klant kan nu naar de
Geschillencommissie van het Kifid stappen om een bindende uitspraak te krijgen. Het is overigens
mogelijk dat de commissie totaal
anders oordeelt over de klacht dan
de ombudsman. Paul van Straaten
van Vermogensmonitor, die de
klant bijstaat, zegt dat hij maandag zijn klachten bij de commissie
zal neerleggen.
Directeur Gert-Jan Geels wil niet
op de zaak ingaan. Hij stelt dat
Eureffect nog geen uitspraak van
een rechtbank of de Geschillen-
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commissie van het Kifid tegen zich
heeft gehad. ‘Ze zijn allemaal in
ons voordeel beslist’, aldus Geels.
Het gaat volgens hem om een
handvol zaken. Geels zegt geen
volledig inzicht te kunnen geven in
de aard van de zaken.
Uit het uitsprakenregister van
de gezamenlijke rechtbanken
blijkt dat niet alle uitspraken zijn
gepubliceerd. In februari van dit
jaar wees het Gerechtshof Amsterdam een verzoek van een groep beleggers om beslag te leggen op roerende zaken van de vermogensbeheerder af.
Eerder bleek uit het jaarverslag
van Eureffect over 2009 dat de vermogensbeheerder zichzelf mogelijk gaat opheffen. Het bedrijf lijdt
al twee jaar verlies en heeft een negatief eigen vermogen. Daarmee
dreigt het niet meer te kunnen voldoen aan de eisen in de Wet op het
financieel toezicht. Eureffect probeert nu aansluiting te zoeken bij
een andere partij.

