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Ageas bereikt minnelijke schikking in Nederlandse procedure in 
beroep 

Ageas kondigt vandaag aan dat het met de zeven partijen die voor een opt-out uit de 
Fortisschikking hebben gekozen, een buitengerechtelijke schikking bereikt heeft over de 
zaak die aanhangig werd gemaakt in Nederland in juli 2009. 

In de zitting in hoger beroep die op 3 februari 2020 plaatsvond voor het gerechtshof van Arnhem besloot het 

hof de zaak op te schorten tot 3 maart 2020 zodat de partijen tot een minnelijke schikking zouden kunnen 

komen. Deze periode werd later verlengd tot 31 maart 2020. 
 
Ageas heeft nu een minnelijke schikking bereikt met de eisers en zal hen naast een bedrag dat in 
overeenstemming is met de WCAM-overeenkomst, een vergoeding betalen voor de kosten en schade 
verbonden aan de juridische procedures. De lopende procedure wordt met onmiddellijke ingang door alle 
partijen beëindigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren 

als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag 

maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, 

die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en 

langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas 

behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het 

premie-inkomen meer dan EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%). 
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