
 

 

Geachte heer Klaassen,  

 

Wij zijn ontzettend trots op de tegemoetkomingsregeling die wij dit jaar met verzekeraar Allianz hebben getroffen. Wij 

hebben daarover veel positieve reacties van onze leden gekregen. Het is de eerste regeling in het woekerpolisdossier 

waarbij gedupeerde polishouders serieuze compensatiebedragen ontvangen voor de tegenvallende opbrengst van hun 

polis. Inmiddels heeft zo’n 95% van de leden de regeling geaccepteerd en waarschijnlijk komt het uiteindelijke percentage 
nog hoger uit. In januari wordt de tegemoetkoming uitgekeerd. 

 

Verder behaalden we op 20 december 2017 een mooie overwinning op Reaal. De uitspraak is vergelijkbaar met die in de 

procedure tegen Aegon waar ook onze vorderingen gedeeltelijk werden toegewezen. Daarentegen stelde de rechtbank 

Rotterdam in de zaak tegen Nationale Nederlanden ons ernstig teleur. In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over de 

uitspraken van het afgelopen jaar en gaan wij in op de voortgang van de lopende procedures. 

 

In 2017 hebben wij onze krachten gebundeld met Stichting Woekerpolisproces. Samen staan we sterker en we gaan door 

tot we ons doel hebben bereikt: een adequate compensatie voor alle gedupeerde leden. 

 

Namens het bestuur van de vereniging wens ik u prettige feestdagen en een voorspoedig 2018! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ab Flipse 

Voorzitter 
 

 

  

Aegon 

De rechtbank Den Haag heeft in onze collectieve procedure in juni 2017 een deels 

positieve uitspraak gedaan. De rechter vindt dat de verzekeraar haar klanten 

onvoldoende heeft geïnformeerd en gaf Vereniging Woekerpolis.nl grotendeels 

gelijk. Helaas werden niet ál onze belangrijke punten toegewezen en hierdoor gaat 

de uitspraak ons niet ver genoeg. Daarom zijn we in hoger beroep gegaan.  

 

 

 

Nationale Nederlanden 

De rechtbank in Rotterdam heeft in juli uitspraak gedaan in onze collectieve 

procedure tegen Nationale-Nederlanden. De uitspraak was in het voordeel van de 

verzekeraar, niet de gedupeerden. Wij zijn zeer verbaasd over het oordeel van de 

rechtbank en zijn daarom in hoger beroep gegaan. Wij hebben een sterke zaak en 

zijn ervan overtuigd dat het vonnis in hoger beroep geen stand houdt.. 

 



 

 

Reaal 

De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 ons in het gelijk gesteld in de 

collectieve procedure tegen Reaal. Reaal moet de schade veroorzaakt door het 

hefboom- en inteereffect vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal 

van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een 

oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, 

moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Omdat niet alle vorderingen zijn 

toegewezen, gaan we mogelijk toch in hoger beroep. Lees hier ons persbericht. 
 

 

 

ASR 

ConsumentenClaim heeft in hoger beroep twee individuele zaken gewonnen tegen 

ASR. In beide zaken kreeg de gedupeerde gelijk en werd ASR veroordeeld tot 

terugbetaling van kosten. Deze individuele zaken zijn van groot belang voor onze 

collectieve procedure, omdat de argumenten ook opgaan voor andere 

woekerpolissen van ASR. De meest recente uitspraak is ook besproken in Radar, 

kijk hier de aflevering terug. 
 

 

 

Achmea en de andere verzekeraars 

Tenslotte is de voorbereiding van de procedure tegen verzekeraar Achmea in volle 

gang. Onder Achmea vallen o.a. de merknamen Avero, Centraal Beheer, FBTO en 

Interpolis. Wij hopen hier volgend jaar meer over te kunnen vertellen. Wilt u weten 

welke procedure voor u van belang is? Dat kunt u hier vinden.  

 

We hebben gebeld met de klantenservice van de verzekeraars! Benieuwd wat zij zeiden over de 

woekerpolisaffaire? Bekijk het hier.  

 
Liever geen nieuwsbrief ontvangen? Klik hier. 

 

 

https://woekerpolis.nl/informatie/informatie/nieuws/nieuws-en-mededelingen/persbericht
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/06-11-2017/asr-verliest-voor-tweede-keer-woekerpolisproces/
https://woekerpolis.nl/informatie/informatie/nieuws/voortgang-procedures
https://www.facebook.com/VerenigingWoekerpolis/videos/1466472316755527/
https://woekerpolis.nl/afmelden-verenigingsnieuws

