
Persbericht 
 
 

Commissie schoffeert gedupeerde woekerpolisbezitters 
 
Amsterdam, 5 maart 2015 - De Commissie Verzekeraars stelt in haar rapport ‘Nieuw 
leven voor verzekeraars’ van 5 maart 2015 dat een woekerpolis de eigen 
verantwoordelijkheid is van gedupeerden: “De burger is uiteindelijk zelf 
verantwoordelijk voor de risico’s van het leven.” Volgens de commissie moeten 
gedupeerden bovendien “een veer laten” om het woekerpolisprobleem op te lossen. 
Voor verzekeraars is er de mogelijkheid om claims middels een herverzekering af te 
dekken. Daarna kan de branche weer verder. Hoe gedupeerde klanten verder moeten, 
wordt in het rapport niet vermeld. 
 
De Vereniging Woekerpolis.nl heeft grote bezwaren tegen het rapport van de Commissie. Het rapport 
geeft een onjuist beeld van de woekerpolisaffaire. Op een aantal belangrijke punten slaat de 
Commissie de plank volledig mis:  
 
1. Volgens de Commissie is het oplossen van het woekerpolisprobleem de verantwoordelijkheid van 
de burger. Hiermee wordt de kwalijke rol die verzekeraars in dit dossier hebben gespeeld volledig 
miskend. 
2. De Commissie doet voorkomen dat de verzekeringsbranche op omvallen staat. Dit valt niet te 
rijmen met recente winstcijfers van verzekeraars. Ook het feit dat de claims herverzekerd kunnen 
worden, geeft aan dat een oplossing betaalbaar is. 
3. Grote groepen mensen procederen tegen verzekeraars en er worden volop schikkingen getroffen. 
Dit wordt door de Commissie simpelweg ontkend.  
 
Ab Flipse, voorzitter van de vereniging, reageert: “Het is onthutsend als je een door de minister 
ingestelde Commissie ziet rapporteren dat er geen massarechtszaken worden gevoerd en dat de 
verantwoordelijkheid voor de woekerpolissen bij de klanten zelf ligt. Wellicht hoopt de Commissie door 
het ontkennen van het werkelijke probleem dat het vanzelf overwaait. Onvoorstelbaar dat dit in deze 
tijd nog kan.” Over het mogelijk omvallen van de branche zegt hij: “Onzin, het business model van 
herverzekeraars is gebaseerd op geld verdienen. Als zij de totale schadelast kunnen dragen dan 
kunnen de verzekeraars dat zelf ook. Dit lijkt vooral een truc van de Commissie om gedupeerden af te 
laten zien van een deel van hun vorderingen.”  
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Het gehele rapport is te vinden op www.woekerpolis.nl/pressroom. 
Voor vragen aan de voorzitter van de vereniging, Ab Flipse, kunt u contact opnemen met Nadia Parisi 
(afdeling Communicatie) op 06 - 43 11 09 44.  
 
Over Vereniging Woekerpolis.nl: 
Vereniging Woekerpolis.nl is opgericht om de belangen te behartigen van gedupeerden met een 
woekerpolis. De vereniging telt ruim 85.000 leden en voert collectieve procedures tegen verzekeraars. 
De vereniging werkt op basis van no cure no pay. Gedupeerde bezitters van een woekerpolis kunnen 
gratis lid worden. Alleen bij succes is achteraf een bijdrage verschuldigd. Deze bedraagt bij het gratis 
lidmaatschap 10% van de schadevergoeding.  
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