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GeachtelmrL€es§,

§amens I{|Ís & van Ooshlm BIf. &ienaa: 3Wi!e & vu Oo*rcen"} reagea ik graag op

de klacht die u narnerrs de k-- M ingdiene

De behanddingvan delilaót heeft geÍesilteeral iuh€tbeduit om aan de heelfil,
geen tegemoeil&amiag aan E bieden- Ir de €erste plaats, omdat de verrrijten niet gegrCInd

a[fs en h ds fireede daatq odatWijs &ran Oo*rrcen reeds eerder eem veryoedingvan in
totaat (afuerond) € r8.5oo beeftwrstnelL

Cnaag tieht ft dit be&it als rldgt toe-

In mr klaek staan viervemift*n verm&. Ql ievssiit zal ik hierna ingmn,

1- Heteembverïiit betu6 een SBbE* aan ryeiling X[iËens & todfoÀ§ng zou eetr

sàrdrtige spmeiding aar de orde aiin, van$qB & irrcseringsa iu l.ehman Bro{he§

en het Wi:riryerttaard Wintetrood* nefie imtesteringen belro&n een Ídttief ffin
.led van de totale pordeuille" De bdryiag h het Wlu@erwaa:t WinkeEqtrds

bedÍocg - berr&md op marlsraarde - 6,*% yzn de Bort€f€ld§e en de bdegging in

I*hmm Bm&ers bedruq rc,rlt6 (€n t\796 elglg,ndop Lmtprijs).
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Wijs&van Octwen B.V.
§dsf inaLe HEcLt Van Meors
r seÉe[rber2o2o

Het hreederrerwijtzietop dekmten die in de loop dertijd in rekeninggebracht ziin-

Oe heerËn wist welke kosteo in relening gebracht werden. Deae waren

transpraat. Daam*ast hed de hee:.hierover rceds eerder zijn belJag

gedaaq wat erin h€eft erin geresulteerd dat WiÍr & van Oostveen (onverplicht en

mnder enige erkeaning) in de loop der jaren een bedrag van in tstaal € 18.Sg6,6S

heeft genestitueerd aan de beerlhr Anders geegd: indien en voor zorrcr al

te\red kosten in rekening zouden zijn g*rach! is de heer-- daarvoor

gecompenseend. Mochteen klaehtbijhetKi6dwordeninsediend, danzalWijs &van

Oostven dit naarvoren brengen en daartij ook bemep doen op rehtsrrerwerking

aangezien de hee-op de hoogte was van deomvangrmn de kosten en ook

reeds gecompenseerd is. Ziin eventuele roeht om himrlernu nogbeHag te doen, is

daardoorteniet gegaan- Overigens wijs ik u erop dat fls in rcftgning gebraehte kwen

- na affrrek nan de gerestituerde bedragen - ndm oader de in de jurispndentie

genomde bovengrens van 3% zijn geblarcn

Het derde verwijt bffi de aankmp van de l4rieringerraard Winkelfondsobligatie.

Waarrm deze aankoop ongeoorloofd zou z{in, is niet gced uit de klacht af te leiden.

Van een zogenoemd tuisproduet is geen sprake en zd8 indien dit zou zijn geweef

dnn maakt dat de *ankoop vao die obligatir:s niet ongeoorloofd.

Het vierde verwijt he€ft b€treleing op vemeende incompetentie. De investeringen

in de Irlman Brothers notes e de Wieriryenraard Winkelfondsobligaties hebben

een negatierrc invlod gehad op het resríAat van de in de door u

genoemde periode vanaf zoo4 Het is orrcrigens opmer&elijk dat dit aspect eerst nu

naarrmren komt, aangpzien de dmnfiture van lehman Bmthers in rytember zooS

al aar de orde rms. Ten aanzien rran de investeriagen iu de Wieringemtaard

WinfeffonasoUietles merk ik op dat de heerCin zorg ewoor heeft

gekozen om deze oHigaties ven ro€gd afte lossen-

ïot zover de beantrmrdhg van de individuele vertyÍjten Hieraan wil ik graag toevoegen

dat de dmr u 8artrg v:ln zalcen alsmede de wtize wraamp de berekeningen zijn

uiteevo€$d, eenrmkeerd beeld garcn van de wertelijkheid. Iadien de inrrcsteringen in de

Iehman Brcthem notes en de Wierin$r$,aard ltrinkelfondsot*igaties buiten beschouwiag

urorden gdaten, dan heeft de pottefeuilte pcitief prendeerd.
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BrL,finzte Hacht Van Meurs
r september zozo
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Dat de heefrIFteleugesteld is wer de deonfiture ran Lehman Bmthers in zooS

en (de opbrenpt uit) de vervr,oegde aflossing van de Wieringerwaard

Winkelfondsobligaties in eor9, begrijpt Wijs & van Oostveen goed, maar dat brengt niet

met zich dat Wijs &vaa Oosh/€en daarnoor aanspralrelijk is.

Wijs &van Ooafircen heeftomwillernan de relatie aan de be@ oE
een deel van & Be'r"akte kost€n te rstihreren en dat aanbod is dmr de heenË
ook aamaard. ht de her-,- nu hij rrerig jaar de relatie heft beëinöSd -
achteraf hierover alsnog zifu beHagwenst te doen, reultert niet in een ander oordeel aan

de ziide ran 14ri§ & van Nveen. Bedacht dient mk te wordeu dat de heertïIb.Seen
defensief of adersins beàoudend bdeegingsbdeid nastreefde en ook niet financieel

e*rqntdiik was rnan de portefurille

l{tijs & van Oosfircen bescbuurt hiemee de inteme klachtenprocedure als béindigd. Voor

een naderetoelichting; kunt u altijd nogcoutact met mij opnerneL
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