Nederlandse beleggers claimen in VS
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Door Rien Meijer
Nederlandse beleggers die met hun Ahold-aandelen de mist in zijn gegaan, kunnen in de
Verenigde Staten een schadeclaim indienen. Dat concludeert advocaat Bob van der Goen,
aangezien Ahold voornamelijk in de VS onrechtmatig heeft gehandeld.
Hij doelt op het omvangrijke boekhoudschandaal bij dochterbedrijf U.S. Foodservice, dat deze week
naar buiten kwam en tot een zware koersval van het Ahold-aandeel leidde.
De voordelen ten opzichte van een claim in Nederland zijn volgens Van der Goen groot: ,,Om te
beginnen moet je in Nederland bewijzen dat er een verband is tussen de onrechtmatige handeling
door het bedrijf en de val van het aandeel.'' Dat zorgt bijvoorbeeld voor veel problemen bij de zaak
tegen World Online-oprichtster Nina Brink, waarbij Van der Goen eveneens betrokken is.
In de VS wordt dit verband simpelweg verondersteld, aldus Van der Goen. ,,Bovendien is men in de
VS veel eerder geneigd een schadevergoeding uit te keren en gaat het vaak om veel hogere
bedragen dan in Nederland.'' De raadsman in Soest, waar zich tot dusver al een aantal benadeelde
beleggers heeft gemeld, overweegt de zaak te gaan oppakken.
Bij het advocatenduo Gerard Spong en Oscar Hammerstein hebben zich nu een kleine 40 beleggers
gemeld, onder wie veel grote beleggers. De twee strafpleiters kondigden woensdag aan de
mogelijkheden voor een aanklacht te onderzoeken. Dat onderzoek loopt nog. Spong en Hammerstein,
die het ook eerder namens beleggers opnamen tegen World Online, willen Ahold zowel via de civielals de strafrechterlijke weg aanpakken. Van der Goen wil zich daarentegen toeleggen op de
civielrechtelijke weg.
Overigens zijn de advocaten niet de enigen die een mogelijke aanklacht voorbereiden. Bij de
Vereniging van Effectenbezitters hebben zich inmiddels ontevreden 2000 beleggers gemeld. In de VS
maakte gisteren een twaalfde advocatenkantoor, Abbey Gardy, bekend namens beleggers een
aanklacht te hebben ingediend tegen het Nederlandse supermarktconcern.

