Persbericht
Woekervuur wordt Aegon nader aan de schenen gelegd
Amsterdam, 28 oktober 2015 – 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. De rechtbank heeft aan de vereniging gevraagd om alle
contractdocumentatie van deze producten, zoals voorwaarden, folders en brochures in het
geding te brengen.
Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl: “Met dit tussenvonnis zijn we weer een stap
dichter bij ons doel: een adequate compensatie voor onze leden. We gaan ons nu eerst buigen over
de meest verkochte producten van Aegon, te weten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Het
vuur wordt Aegon zo steeds meer aan de schenen gelegd.”
Aegon wilde dat de rechter de vereniging in het geheel niet-ontvankelijk zou verklaren. Dit is niet
gelukt. Er wordt voor de meest verkochte producten, die samen circa 70% van de portefeuille van
Aegon uitmaken, doorgeprocedeerd. Flipse zegt daarover: “Een positieve uitspraak voor deze drie
producten zal een grote uitwerking hebben op de rest van de portefeuille van Aegon. Wij gaan er
vanuit dat straks al onze leden kunnen profiteren.”
Een andere uitkomst van het vonnis is dat Aegon op dit moment nog geen inzage in de
offerteprogrammatuur hoeft te geven. Pas als er over de hoogte van de schade geprocedeerd gaat
worden, wordt dit weer actueel.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of 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 behartigt de belangen van gedupeerden met een woekerpolis. De
vereniging heeft ruim 95.000 leden en groeit snel. Gedupeerden kunnen gratis lid worden. De
vereniging tracht haar doelen te bereiken door het voeren van collectieve procedures. Tegen
Nationale-Nederlanden, Aegon en Reaal is al een procedure gestart. Met verzekeraar Allianz worden
sinds begin juli gesprekken gevoerd.
Website:
www.woekerpolis.nl
Juridische informatie:
Het tussenvonnis inclusief een korte samenvatting is gepubliceerd op rechtspraak.nl:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:12213
Voor de 112 producten, die ongeveer 30% van de portefeuille van Aegon uitmaken en waarover
vooralsnog niet verder wordt geprocedeerd, geldt dat op een later moment alsnog door de vereniging
hoger beroep kan worden ingesteld of een nieuwe procedure kan worden gestart.
Ten aanzien van de eis om inzage te krijgen in de offerteprogrammatuur overweegt de rechtbank:
Aegon betwist het bestaan van het fata-morgana effect niet (zie rechtsoverweging 4.26)
Aangezien nog geen concrete schadevergoeding wordt gevorderd (hiervoor volgt een
separate schadestaatprocedure) is in dit stadium de offerteprogrammatuur nog niet nodig voor
het maken van berekeningen (zie rechtsoverweging 4.27)

