
Kijk uit met lid worden van de VEB. (VERENIGING VAN EFFECTEN BEZITTERS) 
 
VEB richt in 1995 de VEB-Bottomline op, om te kunnen handelen op de effectenbeurs, tegen 
bottom/kostprijs voor nieuwe leden. Zij zijn verplicht een doorlopend jaarlijks-lidmaatschap 
te nemen, rechtstreeks bij de VEB. Daarnaast moet er een bedrag van Hfl. 1000 gestort 
worden op de rekening van de VEB. Volgens mijn informatie zijn er indertijd 7000 leden 
ingeschreven, dat betekent een bedrag van 7 miljoen gulden cash. Als tegenprestatie geldt dat 
de VEB zich heeft verplicht tot: 
                 
        LEVENSLANG HANDELEN OP DE BEURS TEGEN KOSTPRIJS 
 
Daar zij zelf geen accreditatie hebben op de effectenbeurs gaat de VEB een verband aan met 
de bank Labouchere, onder de naam VEB- Bottomline. Labouchere stopt na een relatief korte 
periode met de VEB-Bottomline, waarna een rechtszaak dreigt te worden aangespannen. 
Uiteindelijk is er geschikt en Labouchere verdwijnt.  
                           Het verplichte lidmaatschap tegen betaling blijft gehandhaafd.  
 
Aegon blijkt hierna de nieuwe eigenaar te zijn van de VEB-Bottomline.  
Nooit enig schriftelijk contact, of anderszins gehad met Aegon. 
               Het verplichte lidmaatschap tegen betaling blijft gehandhaafd. 
 
Op duistere wijze beland onze VEB-Bottomline daarna in het buitenland, te weten bij 
het Frans-Belgische Dexia, eerder weer gekocht van Kempen-Dexia. (Zie bijlage.) 
 Nooit enig schriftelijk contact of anderszins met ze gehad.  
                           Het verplichte lidmaatschap tegen betaling blijft gehandhaafd. 
 
Dan wordt de VEB-Bottomline maar weer eens gekocht door de Rabo-bank, via Alex  
met 60.000 klanten. Oorspronkelijk was Alex een dochteronderneming van Labouchere.  
Volgt u het nog? Nooit enig schriftelijk contact of anderszins gehad met de Rabo.            
                           Het verplichte lidmaatschap tegen betaling blijft gehandhaafd. 
 
De Rabo draagt vervolgens op haar beurt de VEB-Bottomline over aan Binck-bank die 
het “tot nu toe”  weer plaatst bii dochter Alex, onder de compleet nieuw verzonnen  
naam Alex-Bottomline. Wel contact mee. 
                           Het verplichte lidmaatschap tegen betaling, blijft gehandhaafd.   
 
De verplichte betaling loopt nu al ruim 20 jaar! De VEB schrijft mij zonder blikken of blozen, 
dat ik maar een deskundige jurist moet inschakelen om mijn recht te halen, namelijk de 
terugbetaling van het instapgeld, almede het verplichte lidmaatschap bedrag retour.  
Dan heb ik het nog niet over de schade op de kostprijs uit het verleden en het uitpluizen van 
wie er op enig moment de eigenaar is van de levenslange VEB-Bottomline. 
 
Houdt het bovenstaande voor de VEB ook maar enige vorm van ZORGPLICHT in?     
Men stelt doodeenvoudig dat na de affaire met Labouchere, de VEB juridisch gezien 
niets meer met mij te maken heeft. Wel een verplichte jaarlijkse bijdrage innen, maar ja, dat 
valt natuurlijk overal buiten. Mijn gestorte Hfl.1000 is na Labouchere,  gewoon verdwenen.  
Plichten heb ik kennelijk in overvloed, echter hoe staat het met mijn rechten?  
 



Bij de oneigenlijke, uiteindelijk na een zeer lange weg, geïmporteerde zgn. Alex-Bottomline, 
wordt er per heden € 9.60 betaald per Aex-index optie, terwijl de eigen particuliere cliënten 
van Alex € 2,30 betalen. Is dat conform de beloofde kostprijs waarop de VEB zegt toezicht te 
houden, absoluut niet! Wie verklaart mij een nadelig verschil in kostprijs van 418% de VEB? 
                   Aan het verplichte lidmaatschap wordt niet getornd. (Inning Via Alex) 
 
In de brief van 11 mei 2017 door de VEB aan mij gericht, schrijft men op pag.1 alinea 5  
het volgende: De VEB heeft nooit inzage gekregen in de effectenportefeuille van de klanten 
van Bottomline en kan ook niet toezien op de transacties die haar leden uitvoeren. (en nu 
komt het!) De VEB zag en ziet er wel op toe dat Bottomline voor een aantal afgesproken 
diensten ( hoezo, wat is er afgesproken en met wie dan allemaal?) alleen de kostprijs 
doorberekend. De rol van de VEB inzake Bottomline is dan ook beperkt. (sic) 
 
We gaan verder op pag.2 alinea 2. 
Kostprijs betekent in dit kader niet dat enkel de variabele kosten per transactie worden 
doorberekend, maar ook de overige veelal constante kosten van Bottomline (?) zoals 
personeelskosten, huisvestingskosten en ICT kosten worden doorberekend) Noot: de nagellak 
van de kantinejuffrouw is men kennelijk vergeten. En waar bestaan de voornoemde exacte 
personeelskosten uit en wie draagt die kosten feitelijk? De VEB dus zeker niet. Die heeft de 
tent verkocht en zegt toedeloe, wij zitten juridisch goed.  
 
Kostprijs is in principe heel simpel te definiëren conform de markt en daar heeft de VEB  
zich toe verplicht naar haar leden, verder niets. Niet verschuilen met drogredenen. 
 
Vanaf de start van de VEB-Bottomline ben ik een kleine belegger. Het bedrag waarmee ik 
handel stijgt niet boven de € 7000. Er wordt door mij vrijwel uitsluitend belegd in opties op 
de Aex-index met telkenmale slechts 1 langlopende (minimaal 5 jaar) intrinsieke indexoptie, 
die gemiddeld de voornoemde € 7000 kost. Door daar telkens 1 maal een kortlopende optie 
op te schrijven verdien ik bij tijd en wijle het een en ander. Nu stelt de VEB  doodleuk dat ik 
dat niet goed doe, immers volgens de VEB, moet ik minimaal 8 of 10 opties per keer kopen 
om de laagste kostprijs te verkrijgen. Dat wordt dan 10 x 7000 is € 70.000. Bizar om dan niet 
te erkennen dat je als VEB hartstikke fout zit. Ter illustratie zie kostprijs in Effect, bijlage  
van de VEB. Nergens staat beschreven dat het verplicht is, om meer dan 1 optie af te nemen.  
 
Het schijnt ook nog eens zo te zijn dat bij Alex levenslang is omgetoverd tot 30 jaar. Dat kan 
gewoon allemaal maar. Het bovenstaande is door mij uitgebreid schriftelijk uitgelegd aan de 
VEB. Op mijn brieven wordt niet meer gereageerd. David - Goliath gevalletje. 
 
Resume: 1-VEB ontvangt ca. 7 miljoen van nieuwe leden die zich aansluiten bij de VEB-     
                 Bottomline.2- Labouchere wordt de bank die rechtstreeks uitvoering geeft aan      
                 handel op de effectenbeurs met VEB-Bottomline.3- Labouchere stopt. Wat gebeurt   
                 er binnen de overdracht naar derden, met de inhoudelijke plichten die vastliggen, 
                 binnen de VEB Bottomline richting haar leden? 4- Wat is er in de akte van verkoop 
                 c.q overeenkomst met Labouchere schriftelijk vastgelegd bij het passeren? 5- Hoe    
                 zijn de rechten van de VEB-Bottomline leden voor de toekomst vastgelegd, met    
                 name in betrekking tot het vele malen wisselen van de wacht. 
                  
                 De VEB heeft voor mij een eenvoudige oplossing bedacht voor mijn probleem met    
                 de VEB – Bottomline: U bent volkomen vrij het lidmaatschap te beëindigen. Kil en    
                 wrang. Ook van enig mondeling overleg wil men niets weten. 



Door mij is aan de VEB ten langen leste aangeboden dat zij mij de HFL.1000 terug  betalen 
zomede de verplichte contributie over ruim 20 jaar. Gelet op het bovenstaande in feite een 
peulenschil. Gaan zij hiermede niet akkoord dan stel ik de VEB aansprakelijk, voor alle 
kosten inclusief een eventuele rechtsgang. 
 
Gaarne bezorg ik u alle documentatie tussen de VEB en mij, voor nader onderzoek om te 
checken of mijn standpunten kloppen. Uiteraard ben ik ook bereid tot mondeling contact. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Gerhard Geerken. 
 
bijl: 2 + copy AFM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
  

 


