Algemene Ledenvergadering







Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig bestuur
Genodigde n

: dinsdag 30 mei 2017
: 19:30 tot 21:30 uur
: Hogehilweg 17 te Amsterdam
: dhr. A. Flipse, dhr. C. van der Poel
: dhr. S. Smit (ConsumentenClaim), dhr. mr. G. Polders,
dhr. mr. G.J. Dommerholt, drs. Gerard A. van der Waal RA

Notulen Algemene Ledenvergadering
1.

Opening en mededelingen
De heer Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl, opent om 19:30 uur de vergadering
en heet iedereen welkom. De agenda wordt doorgenomen en er wordt aangegeven wat de
aanwezigen van de vergadering kunnen verwachten.

2.

Bespreking en goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2015
De notulen van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 31 mei 2016, zijn voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering per e-mail aan de leden toegezonden en worden tijdens de vergadering nog kort
doorgenomen. De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd
en als definitief vastgesteld.

3.

Algemene zaken
Rooster van aftreden
Volgens het rooster van aftreden treden de bestuursleden om beurten om de drie jaar af. De heer
Papeveld heeft besloten om af te treden. Hij 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. Aangezien het aftreden van de heer Papeveld samenvalt met het rooster
van aftreden is de heer Papeveld het enige bestuurslid dat dit jaar af zal treden. De heer Papeveld
wordt bedankt voor zijn inzet en bijdragen door de vereniging.
Het bestuur heeft de heer mr. Geert Polders voorgedragen voor de functie van secretaris. Het cv van
de heer Polders is al verstrekt onder de leden en hij stelt zich tijdens de vergadering kort voor aan de
leden. De benoeming van de heer mr. Geert Polders als secretaris wordt goedgekeurd.
Presentatie door de heer Flipse
De heer Flipse geeft middels een PowerPointpresentatie een toelichting op:
 Het ledenaantal;
 De voortgang in de collectieve procedures;
 De lopende onderhandelingen;
 De media-aandacht en activiteiten;
 De samenwerking met Stichting Woekerpolisproces.
Het ledenaantal
Het aantal leden is in 2016 weer gestegen. In mei 2016 telde de vereniging ongeveer 100.000 leden.
Dit aantal is gestegen naar 105.000 leden in mei 2017. De vereniging is erg tevreden met dit aantal,
hoewel het niet veel is als het afgezet wordt tegen alle verkochte woekerpolissen. De vereniging blijft
nog altijd de grootste belangenbehartiger van Woekerpolis-gedupeerden.

Collectieve procedures
De vier grootste verzekeraars: Nationale Nederlanden, Aegon, Reaal en ASR zijn reeds gedagvaard
door de vereniging. Tijdens de vergadering wordt de voortgang in deze zaken kort uiteengezet. De
verwachting is dat er in 2017 uitspraken zullen komen in de procedures tegen Aegon en Nationale
Nederlanden.
Onderhandelingen 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, maar er is een serieuze kans op succes. Er is inmiddels een
intentieverklaring tussen de Vereniging en Allianz om tot een regeling te komen
Woekertoer 2016
De Woekertoer 2016 was een groot succes. Op zaterdag 11 juni 2016 rondde de Vereniging
Woekerpolis.nl haar derde Woekertoer 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.
Media aandacht
De vereniging is het afgelopen jaar weer meermaals in de media geweest. Het artikel “Woekermaffia”
in de Groene Amsterdammer en de uitzending van EenVandaag over de claimcode, zijn twee
voorbeelden waar de Vereniging op mooie wijze in de media is gekomen. Verder zijn er in diverse
nationale en regionale krantenartikelen geweest.
Samenwerking
Tijdens de vergadeing wordt bekend gemaakt dat de Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting
Woekerpolisproces gaan samenwerken en hun krachten bundelen 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 de Stichting en de Vereniging
door de verzekeraars tegen elkaar worden uitgespeeld. Samen vertegenwoordigen de organisaties
125.000 gedupeerden.
4.

Financiën
Presentatie door de heer van der Poel
De heer Van der Poel licht de jaarrekening toe die door een registeraccountant is opgesteld.
De baten van de vereniging bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit de contributie van de plusleden,
vrijwillige bijdragen, het 0900-nummer en rente van de bank.
De lasten worden één voor één toegelicht. Deze bestaan onder andere uit:
- bestuurskosten;
- ICT (o.a. website);
- kantoorkosten;
- Advocaat/juridische kosten;
- marketing- en representatiekosten;
- kosten ledenvergadering;
- accountantskosten;
- betaalde rente rekening-courant;
- bankkosten.
De jaarrekening wordt door de vergadering goedgekeurd.

5.

Rondvraag
Vanuit de zaal wordt de suggestie geopperd om een actie op te zetten om de politiek te dwingen om
met dit dossier aan de slag te gaan. De vereniging denkt natuurlijk na over dergelijke acties, maar ziet
ook dat dit soort acties, bijvoorbeeld van de Consumentenbond, vaak geen vruchten afwerpt.

Een van de leden heeft op eigen initiatief een partijbestuur van een landelijke politieke partij
aangeschreven, helaas is hier tot op heden nog niet op gereageerd. Het bestuur en de aanwezige
leden laten hun dank voor dit initiatief zien door een groot applaus.
Verder worden tijdens de rondvraag zeer veel vragen gesteld. Hieronder is een selectie gemaakt van
een aantal gestelde vragen en gegeven antwoorden waarvan wordt vermoed dat die ook voor andere
leden interessant zijn.
Wanneer gaat de Vereniging beginnen met procedures tegen andere verzekeraars?
De vereniging wil eerst de uitspraken afwachten in de lopende procedures die op korte termijn
worden verwacht. Daarna zullen procedures tegen de andere verzekeraars worden opgepakt.
Wanneer dit precies zal gebeuren is afhankelijk van veel factoren en is ook een keuze van tactiek.
Valt er al iets af te leiden uit de jaarverslagen van de grote verzekeraars?
Wij hebben nu nog geen inzicht in bijvoorbeeld reserveringen die gedaan zijn door de verzekeraars
om mogelijke schadevergoedingen te kunnen betalen. Wel worden de regels, ook Europese, voor
verzekeraars steeds strenger. Mogelijk gaat dit in de toekomst dus veranderen.
Moeten we een ledenstop overwegen?
Nee, slechts een fractie van de mensen die een Woekerpolis hebben gehad is actief in het krijgen van
compensatie. Wij hopen als vereniging nog door te groeien en voor meer mensen resultaten te
kunnen behalen. De angst om te groot te worden waardoor verzekeraars de schadelast niet meer
kunnen betalen is naar het inzicht van de vereniging nu niet aan de orde.
Hoelang gaan de procedures nog duren?
Door de complexiteit van deze zaken kiezen rechters er voor om hun tijd te nemen om tot een goed
oordeel te komen. De verzekeraars proberen ook om tijd te rekken. Hierdoor duren de procedures
lang en kan er nog weinig gezegd worden over wanneer er precies een doorbraak is te verwachten. Er
zijn echter wel voorzichtige aanwijzingen dat er beweging begint te komen bij verzekeraars. Het
oplossen van het woekerpolisdossier is volgens de voorzitter ook in het belang van verzekeraars,
omdat ze alleen dan weer kunnen bouwen aan vertrouwen onder consumenten.
Kan het KiFiD nog iets betekenen?
De vereniging voert alleen maar collectieve procedures en dat kan niet bij het KiFiD.
ConsumentenClaim, de juridisch vertegenwoordiger van de vereniging, doet wel individuele
procedures bij de rechter en KiFiD. Dat levert waardevolle informatie op voor de collectieve
procedures. De meningen over het KiFiD zijn verschillend en de uitkomst van procedures is onzeker.
In de meeste zaken wordt in het voordeel van de verzekeraar geoordeeld.
Hebben andere mensen, die niet zijn aangesloten bij de vereniging, ook baat bij onze
collectieve procedures?
In principe procedeert de vereniging namens haar leden en niet namens andere mensen die niet zijn
aangesloten bij de vereniging. Een uitspraak van de rechter zal dan ook alleen gelden voor de leden
van de vereniging. Het is natuurlijk mogelijk dat een verzekeraar naar aanleiding van een rechterlijke
uitspraak zelf beslist om ook andere polishouders te compenseren, zoals bijvoorbeeld bij Koersplan de
weg kwijt is gebeurd. Deze compensaties zijn vaak veel lager dan de compensatie n.a.v. de
rechterlijke uitspraak.
Klopt het dat verzekeraars, zoals zij vaak roepen, de compensatie niet kunnen betalen?
Hoeveel zullen zij moeten vergoeden?
Verzekeraars gebruiken dit argument vaak, maar de vereniging is van mening dat alle leden recht
heeft op een (betere) compensatieregeling en dat verzekeraars dit ook kunnen betalen. Hoewel er
uiteraard wel een spanningsveld is, mocht iedereen (alle 7 miljoen polishouders) in actie komen.

Hoe staat het met de verjaring van de zaken?
De Vereniging heeft namens haar leden, huidige en toekomstige, collectief de verjaring gestuit. Dit
betekent dat u zich over verjaring geen zorgen hoeft te maken.
6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

