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Voorwoord  

 

Dit jaarverslag ziet op een langere periode dan gebruikelijk namelijk van januari 2016 t/m mei 

2017. Vanaf volgend jaar zal het jaarverslag synchroon lopen met het verenigingsjaar. 

 

2016 was het jaar waarin de vereniging  ASR dagvaardde een week voor haar beursgang. De 

belangstelling vanuit de media was enorm. Op 2 mei 2017 haalde ons juridisch dienstverlener 

ConsumentenClaim tegen die zelfde verzekeraar een belangrijke overwinning bij het gerechtshof 

Den Bosch. De voorwaarden van ASR werden door het gerechtshof aangemerkt als oneerlijk. 

ASR moet de betreffende klant duizenden euro’s terugbetalen.  
 

De procedures tegen Aegon, Nationale-Nederlanden en Reaal naderen hun ontknoping. In de 

zomermaanden van 2017 worden de eerste uitspraken verwacht.  

 

Publiciteit voor de vereniging werd in 2016 gegenereerd met een herhaling van de Woekertoer 

waarbij circa 700 mensen met een woekerpolis geheel kosteloos van advies werden voorzien. 

Verder zorgde het artikel ‘Woekermaffia’ voor media-aandacht rond woekerpolissen. Hierdoor is 

de vereniging gegroeid en heeft zij inmiddels een ledenaantal van meer dan 100.000.  

 

Zolang er geen adequate compensatie voor onze leden is bereikt, gaan wij onverminderd verder 

met onze strijd. 

 

Het bestuur 
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 Voortgang collectieve procedures 1.

Nationale-Nederlanden 

Eind 2013 is de procedure tegen Nationale-Nederlanden (NN) gestart. Op 23 april 2014 heeft de 

rechtbank Rotterdam een positief tussenvonnis gewezen. NN had geëist dat de procedure zou 

worden geschorst. De rechtbank maakte korte metten met deze vertragingstactiek. In het vonnis 

werd NN op alle punten in het ongelijk gesteld en in de kosten veroordeeld. Begin 2015 heeft er 

een regiezitting bij de rechtbank plaatsgevonden en 11 april 2017 vond het pleidooi plaats. Een 

vonnis wordt in  juli 2017 verwacht. 

Aegon 

Na Nationale-Nederlanden dagvaardde de vereniging op 28 maart 2014 Aegon. Het vonnis in de 

Aegon zaak stond voor 31 mei 2017, maar de rechtbank heeft inmiddels laten weten dat dit wordt 

uitgesteld. Aegon is één van de grootste aanbieders als het gaat om de verkoop van 

woekerpolissen: het bedrijf verkocht maar liefst 1,3 miljoen woekerpolissen in de afgelopen 25 

jaar. Vooral het product Koersplan van dochter Spaarbeleg is bekend. De rechter veroordeelde 

Aegon al eerder om gedupeerden met dit product schadeloos te stellen. In de huidige collectieve 

procedure gaat het om een fors hogere claim. Niet alleen voor het product Koersplan, maar ook 

voor alle andere woekerpolissen van Aegon. De rechtbank Den Haag heeft in een tussenvonnis 

van 28 oktober 2015 bepaald dat de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl 

tegen Aegon zich gaat toespitsen op de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Dit 

zijn de meest verkochte producten van Aegon die samen zo’n 70% van alle door Aegon verkochte 
woekerpolissen uitmaken.  

Reaal 

3 november 2015 heeft de vereniging Reaal gedagvaard. Hier verwachten wij in juni 2017 het 

pleidooi. Reaal is de derde verzekeraar waar de vereniging een collectieve procedure tegen is 

gestart. De verzekeraar verkocht circa één miljoen woekerpolissen onder verschillende 

merknamen zoals AXA, Winterthur en Zwitserleven. Klanten kregen misleidende offertes waarbij 

er bewust te hoge eindkapitalen werden voorgerekend. Deze polissen leveren tienduizenden 

euro’s minder op dan was voorgespiegeld. 

ASR 

Een week voor de aangekondigde beursgang (juni 2016) heeft de vereniging ASR gedagvaard 

voor haar rol in de woekerpolis-affaire. Hier zit de procedure nog in de schriftelijke fase. Op zijn 

vroegst kan eind 2017/begin 2018 een uitspraak worden verwacht. Onze juridisch dienstverlener 

ConsumentenClaim heeft wel twee belangrijke overwinningen behaald tegen ASR. De eerste is 

een positieve uitspraak bij het Kifid en de tweede een positieve uitspraak van het gerechtshof Den 

Bosch. Deze overwinningen geven ons vertrouwen voor onze collectieve zaak. 

Allianz 

Begin juni 2015 stond de vereniging op het punt om Allianz te dagvaarden. Net voor het 

verstrijken van de fatale termijn liet Allianz weten met de vereniging in gesprek willen treden. 

Mogelijk is Allianz de eerste verzekeraar waarmee de vereniging buiten de rechter om een 

regeling kan treffen. Deze gesprekken zijn nog gaande. 
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 Media-aandacht 2.
Alle activiteiten van het afgelopen jaar zorgden er opnieuw voor dat onze vereniging veelvuldig in 

het nieuws kwam, zowel landelijk als regionaal. Belangrijk was in 2016 de uitzending van het 

programma EenVandaag. Daarin werd het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht over 

claimorganisaties behandeld. De vereniging kwam daar heel goed uit naar voren, omdat de 

vereniging aan alle voorwaarden van de claimcode voldoet en zelfs veel verder gaat. 

 Activiteiten 3.

Woekertoer 

Op zaterdag 11 juni 2016 rondde de Vereniging Woekerpolis.nl haar derde landelijke Woekertoer 

onder grote belangstelling af. In totaal heeft een team van juristen en financieel specialisten in 8 

uur tijd ruim 700 gedupeerden persoonlijk advies gegeven over hun woekerpolis. Dit keer was dit 

tijdens één grote Woekertoerdag met 37 adviseurs op een locatie centraal gelegen in Utrecht. 

Woekermaffia 

De vereniging heeft in 2016 actief bijgedragen aan de totstandkoming van het artikel 

“Woekermaffia” in de Groene Amsterdammer. Dit artikel dat op 30 juni 2016 werd gepubliceerd 

geeft een mooi inzicht in hoe we aan die woekerpolissen zijn gekomen, waarom er niet werd 

ingegrepen en waarom er nog steeds geen bevredigende oplossing is. Het artikel kan worden 

nagelezen op de website van de Groene Amsterdammer.  

Deskundigen: De vereniging heeft de goede samenwerking met dr. A. Plantinga van de 

Rijksuniversiteit Groningen voortgezet. Hij heeft voor de vereniging onderzoek gedaan naar het 

hefboomeffect en daar een rapport over uitgebracht. Zijn bevindingen waren niet mals: de 

compensatie voor het zogenaamde hefboomeffect moet bijna twee keer zo hoog zijn.  

 

Sjoemelsoftware woekerpolissen: Vereniging Woekerpolis.nl heeft bezitters van woekerpolis-

sjoemelsoftware opgeroepen om deze aan haar op te sturen. Deze oproep was vooral gericht aan 

tussenpersonen, Met deze software werden in het verleden de offertes voor woekerpolissen 

gemaakt. Deze offertes toonden veel hogere eindkapitalen dan met de polissen behaald konden 

worden. De vereniging heeft inmiddels een aatal installatiediskettes van de software gekregen en 

is nog bezig met het analyseren daarvan. 

Samenwerking Woekerpolisproces 

Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces bundelen hun krachten in de strijd 

tegen verzekeraars. Door de samenwerking verwachten de twee grootste belangenorganisaties in 

het woekerpolisdossier sneller een oplossing voor gedupeerde polishouders te forceren. Door het 

coördineren van rechtszaken willen de belangenorganisaties bovendien voorkomen dat tegen 

sommige verzekeraars meerdere rechtszaken tegelijkertijd worden gevoerd en tegen anderen in 

het geheel niet. Samen vertegenwoordigen beide organisaties 125.000 gedupeerden.  

 Financiële paragraaf 4.
Het boekjaar van de vereniging loopt t/m 31 december. Door een externe accountant is een 

financieel jaarverslag opgesteld dat tijdens de Algemene Ledenvergadering behandeld wordt. 
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 Rooster van aftreden  5.
Op grond van artikel 9.5 van de statuten is er een rooster van aftreden voor de bestuursleden. 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een volgens het rooster 

aftredend bestuurslid is driemaal onmiddellijk herbenoembaar.  

Aftredend in 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Voorzitter x   x   x   

Secretaris  x   x   x  

Penningmeester   x   x   x 

 

Volgens het rooster van aftreden treedt in 2017 de secretaris af. Onze secretaris, de heer Joost 

Papeveld, heeft te kennen gegeven dat het secretariaat van de vereniging en de daarbij behorende 

taken niet langer vallen te combineren met de werkzaamheden voor zijn advocatenpraktijk. De 

heer Papeveld heeft daarom besloten om terug te treden en zich niet herkiesbaar te stellen. De 

vereniging bedankt de heer Papeveld voor zijn inzet en bijdrage over het afgelopen jaar. Het 

bestuur draagt tijdens de Algemene Ledenvergadering mr. Geert Polders als kandidaat voor om de 

functie van secretaris over te nemen. Een verkort CV van de heer Polders treft u hieronder aan. 

 Verkort CV Dhr. mr. Geert Polders 6.
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