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Ruim 150 beleggers in zogeheten 5-5-5 obligaties van KBC hebben van een rechter gelijk gekregen.
Zij hebben recht op de terugbetaling van de inleg, plus instapkosten en rente.

5-5-5-obligaties verwijzen naar de looptijd van vijf jaar, de coupon van 5 procent en de link met
staatsobligaties van vijf eurolanden. Het gaat om België, Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland. De
obligaties werden in 2008 uitgegeven, goed voor een uitgifte van 675 miljoen euro. 25.000 beleggers
tekenden in.
Bij een wanbetaling van een van de vijf landen werden de obligaties vervroegd terugbetaald en
ontvingen beleggers de restwaarde van de obligaties van dat land. Toen Griekenland failliet ging,
had de belegger recht op 21,5 procent van de inleg. KBC besloot 85 procent uit te keren. Samen met
de drie uitgekeerde coupons was daarmee de inleg terugbetaald, luidde de redenering.
Ruim 150 beleggers verenigd rond Investor Protection en advocaat Laurent Arnauts lieten het daar
niet bij. Zij eisten en verkregen voor de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg een volledige
terugbetaling van de inleg en van de 1 procent instapkosten. Daarbovenop krijgen ze rente. ‘In totaal

gaat het om circa 3 miljoen euro’, zegt Arnauts. ‘De rechter tilt zwaar aan de tegenstrijdigheid van
het defensief karakter vermeld op de productfiche met de risicobeschijving in de prospectus.’
In totaal gaat het om circa 3 miljoen euro aan schadevergoeding.
LAURENT ARNAUTS
ADVOCAAT
In de overwinning schuilt een addertje onder het gras. Het vonnis geldt voor slechts één belegger.
De andere beleggers moeten rolrechten betalen, zodat per belegger één vonnis uitgesproken kan
worden. ‘De kosten voor de rolrechten vallen mee. Maar het is vervelend’, zegt Arnauts.
‘We zullen de uitspraak bestuderen en ons beraden over verdere juridische stappen’, reageert KBC.
Over de mogelijke financiële impact wenst de bank niet te reageren wegens de blackoutperiode in
de aanloop naar de resultaten.
We beraden ons over mogelijke verdere juridische stappen.
KBC
Vraag is of de andere duizenden beleggers in de 5-5-5 obligatie nog iets extra kunnen krijgen. ‘Dat
gaan we nu bekijken. Er is bijvoorbeeld het risico op verjaring’, zegt Laurent Arnauts.

