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Amsterdam, 29 april 2015 – De uitspraak van het Europese hof is een opsteker in de collectieve 
procedures die de Vereniging Woekerpolis.nl voert tegen Nationale-Nederlanden, Aegon en 
Reaal. Het hof maakt korte metten met het standpunt dat verzekeraars op basis van Europese 
wetgeving geen informatie aan klanten mochten verstrekken. De vereniging kan hierdoor op 
zeven belangrijke punten doorgaan met het aanpakken van verzekeraars. De vereniging 
verwacht dat er binnen een jaar duidelijkheid komt voor woekerpolisgedupeerden. De 
rechtbank Rotterdam heeft namelijk in de collectieve procedure van de vereniging tegen 
Nationale-Nederlanden aangegeven binnen die termijn uitspraak te willen doen. 
 
De Vereniging Woekerpolis.nl procedeert op zeven gronden tegen verzekeraars namens haar 90.000 
leden. Het niet verstrekken van informatie over in te houden kosten, waarover het Europese hof zich 
heeft uitgelaten, is daar één van. De andere zes gronden zijn: Inteereffect, Hefboomeffect, 
Crashrisico, Fata Morgana effect, Churning en Contractuele tekortkomingen. Deze gronden zijn in 
meer of mindere mate op alle woekerpolissen van alle aanbieders van toepassing. De uitspraak van 
het Europese hof geldt daarmee niet alleen voor Nationale-Nederlanden, maar voor alle aanbieders 
van woekerpolissen. Voorzitter Ab Flipse: “De uitspraak van het Europese hof is een streep door de 
rekening voor Nationale-Nederlanden. Die had gehoopt gedupeerden langs deze weg de pas af te 
kunnen snijden. Dat is mooi niet gelukt.” 
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Voor vragen aan de voorzitter van de vereniging, Ab Flipse, kunt u contact opnemen met de 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 90.000 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.  
 
Lopende collectieve procedures 

De vereniging heeft collectieve procedures lopen tegen Nationale-Nederlanden (C/10/462533 / HA 

ZA 14/1092) , Aegon (C/09/474064 / HA ZA 14/1101) en Reaal (C/14/158345 / HA ZA 14/364). In 

2015 worden nieuwe procedures gestart tegen andere grote aanbieders.  
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www.woekerpolis.nl 
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