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Competition Appeal Tribunal Zaken 1329/7/7/19 en 1336/7/7/19 

 

Wie tussen 2007 en 2013 schade heeft geleden door kartels 

in de vreemde valutahandel op de spotmarkt kan mogelijk 

een vergoeding krijgen via voorgestelde collectieve 

vorderingen  

DEZE KENNISGEVING 

Dit is een wettelijke kennisgeving die wordt gepubliceerd in opdracht van het Britse 

Competition Appeal Tribunal (het “Tribunal”) in het kader van de Zaken 1329/7/7/19 en 

1336/7/7/19. De verzoekers in deze zaken – hierna de “Verzoekers” – hebben toestemming 

gevraagd om een collectieve procedure te mogen aanspannen. Nadere informatie over de 

verzoeken is hieronder te vinden en is ook te verkrijgen op de website van het Tribunal. 

De Verzoekers hebben apart verzoeken ingediend voor toestemming om een collectieve 

procedure te mogen aanspannen tegen bepaalde entiteiten die deel uitmaken van de 

volgende bankgroepen (of een deelgroep daarvan):  

(1) Barclays; (2) Citigroup; (3) JPMorgan; (4) MUFG Bank (voorheen Bank of Tokyo-

Mitsubishi); (5) Royal Bank of Scotland/NatWest; en (6) UBS (de “Banken”). 

Elk van de Banken heeft erkend de EU-mededingingswetgeving te hebben overtreden in de 

vreemde valutahandel op de spotmarkt, zoals hieronder uiteengezet. 

Krachtens de Britse Consumer Rights Act 2015 kan een collectieve procedure worden 

aangespannen namens een of meer groepen van personen (de “class” of “classes”) waarvan 

wordt gesteld dat zij verlies hebben geleden als gevolg van onwettig concurrentieverstorend 

gedrag. Om een collectieve procedure mogelijk te maken, moet het Tribunal eerst een 

rechterlijk bevel uitvaardigen (een Collective Procedure Order, “CPO”) waarbij een persoon 

de toestemming krijgt om op te treden als vertegenwoordiger van de groep (of class), en wordt 

bevestigd dat de vorderingen in aanmerking komen voor opname in een collectieve procedure. 

De Verzoekers vragen elk toestemming aan het Tribunal om een van hen toe te staan een 

collectieve procedure voor schadevergoeding aan te spannen tegen de Banken namens 

voorgestelde groepen van personen waarvan wordt gesteld dat zij verlies hebben geleden 

door de deelname van de Banken aan de overtredingen van de EU-mededingingswetgeving. 

Deze kennisgeving is bedoeld om u te infomeren over uw eventuele recht om deel te nemen 

aan de behandeling door het Tribunal van deze twee verzoeken, door schriftelĳke 

opmerkingen in te dienen of te verzoeken om te worden gehoord tijdens de zitting over de 

CPO, die gepland is om te beginnen op 12 juli 2021. 

DE VOORGESTELDE VORDERINGEN 

De voorgestelde vorderingen zijn gebaseerd op twee besluiten van de Europese Commissie 

(de “Commissie”) van 16 mei 2019 (de “Besluiten”). De Commissie oordeelde dat, tussen 

18 december 2007 en 31 januari 2013, traders in dienst van de Banken commercieel 
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gevoelige informatie en handelsplannen uitwisselden en occasioneel hun handelsstrategieën 

coördineerden via diverse private, online professionele chatrooms, wat in strijd is met de EU-

mededingingswetgeving. De commercieel gevoelige informatie die werd uitgewisseld in deze 

chatrooms had betrekking op lopende orders van klanten, bied-laatspreads, de open 

risicoposities van de Banken en andere details inzake actuele of geplande handelsactiviteiten 

op de valutamarkt. Dankzij deze uitgewisselde informatie konden de Banken geïnformeerde 

marktbeslissingen nemen rond het kopen of verkopen van de valuta's in hun portefeuilles 

tegen de gegeven voorwaarden, en de timing daarvan. 

Beide voorgestelde vorderingen stellen dat dit gedrag leidde tot een verstoring van de prijzen 

van spot en “outright forward” vreemde valutatransacties, zodat de leden van de voorgestelde 

class deze transacties aangingen tegen voorwaarden die minder gunstig waren voor hen dan 

anders het geval zou zijn geweest bij afwezigheid van het onwettige gedrag. Het doel van elke 

vordering is schadevergoeding te verkrijgen voor de verliezen die werden geleden als gevolg 

van het aangaan van zulke transacties voor de G11-valuta's met de Banken en/of andere 

betrokken financiële instellingen, die worden opgesomd aan het einde van deze kennisgeving. 

De voorgestelde vorderingen delen bepaalde aspecten, maar er zijn ook enkele belangrijke 

verschillen tussen de vorderingen. U vindt nadere informatie over de twee vorderingen via de 

volgende koppelingen: 

https://tinyurl.com/EvansCATSummary 

https://tinyurl.com/OHigginsSummary 

Websites 

www.ukfxcartelclaim.com 

www.fxclaimuk.com 

 

DE VERZOEKERS 

In de behandeling van het toestemmingsverzoek – dat niet automatisch wordt ingewilligd – 

moet het Tribunal nagaan of de Verzoeker in elke zaak een geschikte vertegenwoordiger zou 

zijn voor de voorgestelde class(es). In dit geval kan (naast de vraag van de toestemming zelf) 

ook de vraag rijzen aan welke Verzoeker toestemming moet worden verleend. De leden van 

de voorgestelde classes moeten dan ook weten dat het weinig waarschijnlijk is dat de 

verzoeken van beide Verzoekers zullen worden ingewilligd, gelet op hun huidige voorgestelde 

vorm. 

DE VOORGESTELDE CLASSOMSCHRIJVINGEN 

De Verzoekers hebben de classes licht anders omschreven in de twee voorgestelde 

vorderingen (in het bijzonder stelt een van de Verzoekers één class voor, terwijl de andere er 

twee voorstelt). Om samen te vatten, de voorgestelde vorderingen worden ingediend namens 

personen die, tijdens de periode van 18 december 2007 tot 31 januari 2013, bepaalde spot 

en “outright forward” vreemde valutatransacties (met uitzondering van bepaalde uitgesloten 
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transacties) voor G11-valutaparen afsloten met de Banken en/of andere betrokken financiële 

instellingen (die worden opgesomd aan het einde van deze kennisgeving) in de Europese 

Economische Ruimte (tenzij als tussenpersoon). 

Als een vordering wordt toegestaan: wie in het VK is gevestigd en binnen de classomschrijving 

valt van de vordering die het Tribunal toestaat, wordt automatisch opgenomen in die vordering, 

en zal gebonden zijn door een vonnis of schikking, tenzij hij of zij ervoor kiest niet deel te 

nemen aan de vordering. Wie niet in het VK is gevestigd maar wel wil deelnemen aan de 

vordering krijgt daartoe de mogelijkheid. 

ZITTING INZAKE DE VERZOEKEN 

Op 12-16 juli 2021 zal een zitting plaatsvinden om te beslissen of een of beide voorgestelde 

vorderingen worden toegestaan, en zo ja, welke van de Verzoekers het meest geschikt is om 

de class(es) in de toekomst te vertegenwoordigen. Behoudens andere regeling vanwege de 

COVID-19-pandemie zal de zitting plaatsvinden te: Competition Appeal Tribunal, Salisbury 

Square House, 8 Salisbury Square, London, EC4Y 8AP, Verenigd Koninkrijk. 

UW WETTELIJKE RECHTEN EN MOGELIJKHEDEN OP DIT MOMENT 

Bezwaar 
indienen tegen 
de verzoeken of 
de Verzoekers 

Iedere persoon met een belang (inclusief de leden van de 
voorgestelde class(es)) kan bezwaar indienen tegen een of beide 
verzoeken of tegen de vertegenwoordiging door een of beide 
Verzoekers, door zijn of haar redenen voor het bezwaar schriftelijk te 
sturen naar het Tribunal, waar ze moeten toekomen voor 16 uur op 4 
mei 2021. 

Verzoeken om 
mondelinge/schrift
elijke argumenten 
te mogen indienen 
bij het Tribunal 

Ieder lid van de voorgestelde class(es) kan ook toestemming vragen 
om schriftelijke en/of mondelinge argumenten uiteen te zetten tijdens 
de zitting op 12 juli 2021. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk 
worden gedaan, omkleed met redenen, en moet op het Tribunal 
toekomen voor 16 uur op 4 mei 2021. 

Ook iedere derde partij met een belang (die geen lid is van de 
voorgestelde class(es)) kan het Tribunal toestemming vragen om 
schriftelijke en/of mondelinge argumenten te mogen uiteenzetten 
tijdens de zitting op 12 juli 2021. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk 
worden gedaan, omkleed met redenen, en moet op het Tribunal 
toekomen voor 16 uur op 4 mei 2021. 

Contactgegevens 
van het Tribunal  

The Registrar, Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 
8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP, Verenigd Koninkrijk. De 
website van het Tribunal is www.catribunal.org.uk. 

Als u naar het Tribunal schrijft, moet u de volgende referentie(s) 
vermelden: “Case 1329/7/7/19 Michael O’Higgins FX Class 
Representative Limited v Barclays Bank PLC & Others” en/of “Case 
1336/7/7/19 Phillip Evans v Barclays Bank PLC and Others”. 
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BETROKKEN FINANCIËLE INSTELLINGEN 

De voorgestelde vorderingen omvatten bepaalde spot en “outright forward” vreemde 

valutatransacties afgesloten met de Banken en/of andere betrokken financiële instellingen.  In 

onderstaande tabel vindt u de volledige lijst van de instellingen die zijn opgenomen in de 

voorgestelde vorderingen. 

1. ABN Amro 

2. Adam & Co 

3. ANZ 

4. Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA (BBVA)* 

5. Bank of America 
6. Bank of America Merrill 

Lynch 
7. Bank of China* 
8. Bank of Montreal* 
9. Bank of New York Mellon 
10. Bank of Nova Scotia* 
11. Bank of Scotland 
12. Barclays 
13. BNP Paribas 
14. Canadian Imperial Bank 

of Commerce* 
15. Calyon 
16. CIBC World Markets* 

17. Citigroup / Citibank 

18. China Construction Bank* 

19. Commerzbank* 

20. Commonwealth Bank of 

Australia 

21. Coutts & Co 

22. Crédit Agricole CIB 
23. Credit Suisse 
24. Danske Bank* 
25. Deutsche Bank 
26. Goldman Sachs 
27. Halifax Bank of Scotland 

(HBOS) 
28. HSBC 
29. Hypovereinsbank (HVB) 

30. ING Bank 
31. ICBC Standard Bank* 
32. JP Morgan 
33. Lehman Brothers 
34. Lloyds Banking Group 

35. Lloyds TSB 

36. Macquarie Bank* 

37. Merrill Lynch 

38. Mitsubishi Union 

Financial Group / Bank of 

Tokyo Mitsubishi 

39. Mizuho Corporate Bank* 

40. Morgan Stanley 

41. National Australia Bank 

42. Nationwide Building 
Society* 

43. Natwest / Royal Bank of 
Scotland 

44. Nomura 
45. Norinchukin Bank* 
46. Rabobank 
47. Royal Bank of Canada 
48. Skandinaviska Enskilda 

Banken 
49. Société Générale 
50. Standard Chartered 
51. State Street 
52. Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation* 
53. Svenska Handelsbanken* 
54. Toronto-Dominion 
55. Unicredit 
56. UBS 
57. Westpac Banking 

Corporation 

* entiteiten met een asterisk 

zijn slechts in een van de 

voorgestelde vorderingen 

opgenomen. 

 

Om twijfel uit te sluiten, de Verzoekers stellen niet dat alle financiële instellingen in deze lijst 

zich inlieten met concurrentieverstorend gedrag, wel dat het concurrentieverstorende gedrag 

van de in de Besluiten vermelde Banken een impact had op de prijzen van al deze entiteiten, 

ook zij die zich niet inlieten met concurrentieverstorend gedrag. 
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