
 
 

 
Datum : dinsdag 15 juni 2021 

Tijd : 19:30 tot 21:00 uur 

Locatie : Hogehilweg 17 te Amsterdam 

Aanwezig bestuur : dhr. A. Flipse, dhr. C. van der Poel, dhr. mr. G. Polders 

Genodigden : dhr. R. de Koster (registeraccountant), mevr. M. Hendrikse (jurist) 

 

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. Het is voor velen een moeizaam jaar geweest in verband met corona, 

maar het zwaarste lijkt nu achter de rug. Ook het verkrijgen van een collectieve schadevergoeding is 

een lange weg. Gelukkig zijn er ook successen te vieren. Zo is AEGON onlangs akkoord gegaan met 

een schikking met haar aandelenleaseklanten. AEGON wilde na al die jaren graag een einde maken 

aan het langlopende geschil. Aandelenlease is iets anders dan woekerpolissen, maar het is goed 

voorstelbaar dat eenzelfde motivatie straks voor de verzekeraars geldt. Hoe dan ook verdienen de 

leden van Vereniging Woekerpolis een compliment voor hun volharding. Ab Flipse neemt verder de 

agenda door en er wordt aangegeven wat de aanwezigen van de vergadering kunnen verwachten. 

2. Bespreking en goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 september 2020 

Voorzitter Ab Flipse neemt kort de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 september 

2020 door met de aanwezige leden. De notulen worden door de aanwezige leden goedgekeurd en 

definitief vastgesteld. 

3. Algemene zaken 

Rooster van aftreden 

Volgens het rooster van aftreden treden de bestuursleden (om beurten) om de drie jaar af. In 2021 

treedt de penningmeester, de heer Cok van de Poel, af en stelt zich voor een volgende termijn 

verkiesbaar. De aanwezige leden geven hun stem en geven hun goedkeuring voor de herbenoeming 

van de heer Cok van de Poel als penningmeester. 

Activiteiten vereniging 

Samen voor een eerlijk pensioen 

Zoals inmiddels algemeen bekend is zijn er problemen met de pensioenen in Nederland. Pensioenen 

worden gekort en niet geïndexeerd, terwijl er tegelijkertijd hoge bonussen worden uitgekeerd aan 

bestuurders van pensioenfondsen. Ab Flipse en Stef Smit (directeur ConsumentenClaim) hebben 

zich in het pensioenstelsel van Nederland verdiept. Duidelijk is dat de pensioenen in Nederland niet 
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inzichtelijk zijn. Ook is indexeren van de pensioenen wel degelijk mogelijk. Daar moet dus iets 

veranderen. Samen met een aantal andere organisaties is er een actie gestart: 

samenvooreeneerlijkpensioen.nl. Deze actie is mogelijk ook interessant voor leden van Vereniging 

Woekerpolis. Er is een petitie gestart die overhandigd zal worden aan de toekomstige formateur van 

het komende kabinet. De leden van Vereniging Woekerpolis wordt vriendelijk verzocht om deze 

petitie te ondertekenen. 

Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie 

Ons burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ is goedgekeurd door de commissie Verzoekschriften en 

de Burgerinitiatieven. In het initiatief verzoeken wij verzekeraars om alle kosten die zij haar klanten 

van kapitaalverzekeringen in rekening brengt inzichtelijk en duidelijk te maken. Dit moet volgens ons 

ook gebeuren met terugwerkende kracht. Dat betekent dat verzekeraars ook duidelijkheid moeten 

bieden over kapitaalverzekeringen die in het verleden zijn afgesloten. Het initiatief zal nu besproken 

worden in de tweede kamer. De datum waarop dit zal gebeuren is nog niet bekend. 

4. Voortgang collectieve procedures 

Op dit moment liggen alle procedures tegen de verzekeraars stil. Dat komt omdat er door het 

gerechtshof Den Haag prejudiciële vragen zijn gesteld aan de Hoge Raad (de hoogste rechter van 

Nederland). Deze prejudiciële vragen worden op de vergadering toegelicht door mr. Polders en mr. 

Hendrikse. 

De reden dat deze prejudiciële vragen zijn gesteld is dat de verschillende rechtbanken en 

gerechtshoven niet eensluidend oordelen over de verplichtingen en aansprakelijkheid van 

verzekeraars in woekerpoliszaken. Met name bestaat er geen duidelijkheid over de vraag hoe de 

publiekrechtelijke verplichtingen ten aanzien van informatieverschaffing (opgelegd als gevolg van 

Europese verdragen) zich verhoudt tot de privaatrechtelijke Nederlandse regelgeving (algemeen 

contractenrecht, consumentenrecht etc) waar de verzekeraars zich eveneens aan hadden te houden. 

Door een beantwoording van de prejudiciële vragen zal de Hoge Raad duidelijkheid scheppen 

omtrent de juiste wetsuitleg ten aanzien van de informatieverplichtingen en overige verplichtingen 

die voor Nederlandse verzekeraars golden bij het aangaan van de woekerpolissen. De antwoorden op 

deze prejudiciële vragen zijn van wezenlijk belang voor zowel de collectieve als individuele 

procedures. 

Vanwege het belang van deze prejudiciële vragen heeft ook onze Vereniging zich hierop 

geconcentreerd. Nadat er al vele schriftelijke rondes zijn geweest waarbij partijen hun zienswijze op 

deze vragen kenbaar konden maken, zal op 12 juli 2021 de laatste mogelijkheid volgen op elkaar 

betogen te kunnen reageren. Vervolgens zal een Advocaat-Generaal zijn advies uitbrengen aan de 

Hoge Raad. De Advocaat-Generaal is een onafhankelijke adviseur die in dienst is bij de rechterlijke 

macht. Zijn advies wordt vaak opgevolgd, maar niet altijd. Hopelijk zal dat advies in het najaar 

verschijnen. Daarna zal de Hoge Raad de prejudiciële vragen beantwoorden. Verdere ontwikkelingen 

en informatie hierover zullen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief. 

5. Financiën 
 

Presentatie door de heer Van der Poel 

De heer Van der Poel licht de jaarrekening toe die door RSM (accountancy kantoor) is opgesteld. 

De baten van de Vereniging bestaan uit de opbrengsten uit contributie van de plusleden, vrijwillige 



bijdragen, het 0900-nummer en rente van de bank. 

De lasten worden één voor één toegelicht. Deze bestaan uit: 

- Bestuurskosten; 

- ICT kosten (incl. website); 

- Kantoorkosten; 

- Marketing- en representatiekosten; 

- Kosten ledenvergadering; 

- Accountantskosten; 

- Rente rekening-courant ConsumentenClaim; 

- Bankkosten; 

- Overige kosten. 

De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd. 

6. Rondvraag 
 

Tijdens de presentatie en de rondvraag zijn verschillende vragen gesteld. Hieronder is een 

selectie gemaakt van een aantal gestelde vragen met antwoorden. 

Wat zorgt ervoor dat dit hele proces zo lang duurt? 

Collectieve procedures duren helaas erg lang, zowel in Nederland als in het buitenland. Dit heeft 

onder andere te maken met de getrapte structuur van de rechterlijke macht. Je moet altijd eerst naar 

een lagere rechter voordat je bij een hogere rechter terecht kunt. De complexiteit en 

grootschaligheid van deze procedures en de enorme belangen die ermee gemoeid gaan maken dat 

de processtukken in collectieve zaken zeer omvangrijk zijn. Partijen krijgen dan ook (aanzienlijk) meer 

tijd om deze te produceren dan bij individuele procedures. Daarnaast heeft de rechterlijke macht te 

kampen met grote achterstanden vanwege tekort aan personeel. 

Er is onlangs een schikking bereikt met verzekeraar Allianz. Hoe is de afwikkeling daarvan verlopen 

en hoeverre is dit een format waar andere verzekeraars ook op in zullen haken? Wat verwacht het 

bestuur? 

Andere verzekeraars waren eerst ‘not amused’ met Allianz. Zij vreesde dat dit zou betekenen dat ook 

zij snel tot vergoedingen zouden moeten overgaan. Allianz zelf vreesde dat er honderdduizenden 

aanmeldingen voor de schikking zouden komen. Dit is niet gebeurd. Het geval Allianz is daarmee een 

voorbeeld voor andere verzekeraars. Na de schikking is de boel echter toch weer vertraagd. Dit komt 

mede omdat er voor gedupeerden van woekerpolissen negatieve rechterlijke uitspraken zijn 

geweest. 

Het is goed mogelijk dat een positief advies van de Advocaat-Generaal de schikkingsbereidheid van 

de andere verzekeraars vergroot. Zo’n advies zou namelijk de druk op de verzekeraars kunnen 

opvoeren. Wij blijven dan ook hoopvol gestemd over de mogelijkheid van een toekomstige schikking. 

Mijn hypotheek, die ik gezamenlijk met mijn polis heb afgesloten, loopt bijna af. Wat moet ik doen 

wanneer mijn hypotheek afloopt? 



Voor het resterende bedrag van de hypotheek kan gewoon een nieuwe hypotheek worden 

afgesloten. 

Zijn er nog belangwekkende ontwikkelingen met betrekking tot collectieve regelingen in het 

buitenland? 

Wij houden de ontwikkelingen in het buitenland in de gaten en hebben al een aantal keer 

rechtsvergelijkend onderzoek gedaan en laten doen. Ook voor de zienswijze ten aanzien van de 

prejudiciële vragen, is gebruik gemaakt van rechtsvergelijking. 

Kun je meedoen met de vereniging als je polis al is beëindigd? 

Ja, ook met een polis die is beëindigd kun je meedoen. 

Waarom betalen sommige verzekeraars soms opeens een (kleine) vergoeding voor een polis? 

Het komt voor dat een verzekeraar zelf een fout ontdekt en die herstelt. Maar dit zijn 

uitzonderingen. 

Let er wel op dat u geen vergoeding accepteert tegen “finale kwijting”, want dan doet u mogelijk 

afstand van uw vordering en uw rechten. 

Zullen we niet weer eens met zijn allen gaan protesteren? Ik ben zelf onlangs naar het terrein rond 

de Tweede Kamer gegaan met het volgende spandoek: ‘Woekerpolisaffaire woekert voort: Tweede 

Kamer waar is mijn geld?’ 

Een uitstekend initiatief! Wij gaan dit oppakken en kijken of we weer eens zoiets kunnen 

organiseren. Als corona straks achter de rug is zullen hier ook weer meer mogelijkheden voor zijn. 

 
7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 


