
Persbericht 

Doorbraak in woekerpolisaffaire 

Belangenorganisaties bereiken akkoord met Allianz 

Amsterdam, 27 juni 2017 – ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting 

Woekerpolisproces hebben voor hun achterban met Allianz een akkoord bereikt voor de 

compensatie van woekerpolissen. Dit is de eerste tegemoetkomingsregeling die door de drie 

belangenorganisaties met een verzekeraar wordt gesloten. De hoogte van de tegemoetkoming 

is voor elke polishouder anders en wordt individueel bepaald. Het betreft een substantiële 

vergoeding met een minimum van € 500,- per polis. Dit is het eerste grote succes voor de 

belangenorganisaties die al jarenlang strijden voor een oplossing. Ook Allianz is tevreden met 

het akkoord. Zij hoopt het verleden achter zich te kunnen laten en zich samen met haar klanten 

nog meer op de toekomst te kunnen richten. 

Partijen onderhandelden meer dan een jaar over de regeling. Directeur Stef Smit van 

ConsumentenClaim kijkt terug op een geslaagd, maar uitdagend onderhandelingstraject: “Gaandeweg 
ontstond van beide kanten het vertrouwen dat we er samen uit zouden kunnen komen. Vooral de 

laatste weken is alles in een stroomversnelling gekomen.” Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging 

Woekerpolis.nl spreekt van een historisch moment: “Het akkoord wat wij met Allianz hebben gesloten 
doet recht aan de schade die onze leden hebben geleden en staat in geen verhouding tot de magere 

compensatieregelingen uit het verleden. Wij zijn dan ook supertrots dat wij dit resultaat voor onze 

leden hebben bereikt.” Mr. Pieter Lijesen, voorzitter van Stichting Woekerpolisproces vult aan: “De 
regeling houdt rekening met de individuele omstandigheden van elke polishouder. Mensen die meer 

schade hebben geleden, krijgen meer vergoed en zo moet het ook. Om na jaren knokken zo’n 
resultaat voor je achterban te bereiken, voelt geweldig.” De uitvoering van het akkoord zal naar 
verwachting nog zeker een half jaar in beslag nemen. Flipse: “De uitvoering en afhandeling van de 
compensatieregeling wordt een megaklus. We rekenen daarom op begrip van onze leden dat ze nog 

even op hun geld moeten wachten.” Aanmelden bij de belangenorganisaties met polissen van Allianz 

is vanaf heden niet meer mogelijk. Aanmelden met polissen van andere verzekeraars kan nog wel. 

 

 
Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie of vragen aan de directeur van ConsumentenClaim, Stef Smit of de voorzitter 
van de Vereniging Woekerpolis.nl, Ab Flipse, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie 
op 06 - 43 11 09 44. 
Voor meer informatie of vragen aan de voorzitter van Stichting Woekerpolisproces, mr. Pieter Lijesen, 
kunt u contact opnemen via 06 - 48 25 88 88. 
 
Over Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces 
Onlangs maakten de vereniging en de stichting bekend te gaan samenwerken. Beide 
belangenorganisaties, die samen 125.000 leden/deelnemers vertegenwoordigen, hebben zich 
aangesloten bij massaclaimspecialist ConsumentenClaim voor juridische bijstand. 
 
 
Websites: 
www.consumentenclaim.nl 
www.woekerpolis.nl 
www.woekerpolisproces.nl 

http://www.consumentenclaim.nl/
http://xr0n.mj.am/link/xr0n/yhp397v/a1/fKLV9vanabaXK8BZ370hmQ/aHR0cDovL3d3dy53b2VrZXJwb2xpcy5ubC8
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