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Doorbraak in woekerpolisaffaire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Voorwoord 
 

We moesten er lang op wachten, maar op 11 februari 2022 deed de Hoge Raad een zeer belangrijke 

uitspraak in onze procedure tegen Nationale Nederlanden. 

 

In aanwezigheid van een televisieploeg van het consumentenprogramma Radar ontvingen wij samen 

met een aantal op kantoor uitgenodigde leden de uitspraak: … en die was positief! De box met 
tissues kon dicht blijven en in plaats daarvan werd een fles champagne geopend om samen te 

proosten op het behaalde succes. 

 

Wordt de woekerrpolisaffaire nu snel afgehandeld? Helaas gaat het allemaal niet zo snel. De zaak is 

voor verdere behandeling teruggegaan naar het gerechtshof in Den Haag. Die moet op basis van de 

uitspraak van de Hoge Raad recht spreken. Dat kan nog wel een half jaar tot een jaar duren. Maar we 

voeren al zo lang strijd, dat ene jaar kan er ook nog wel bij. 

 

Actiematig werd ons burgerinitiatief voor meer transparantie bij kapitaalverzekeringen (waaronder 

woekerpolissen) met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Nog een prachtig 

succes waardoor verzekeraars in de toekomst verplicht worden om klanten te informeren over alle 

kosten die op dit soort verzekeringen worden ingehouden. 

Een andere actie van de vereniging betreft het overhandigden van onze petitie ‘Samen voor een 
eerlijk pensioen’ aan een aantal vertegenwoordigers van de politieke partijen. Het 

televisieprogramma Kassa besteedde daar uitgebreid aandacht aan. De petitie is inmiddels door 

meer dan 47.000 mensen ondertekend. 

Samen met de Stichting Woekerpolisproces plaatsen wij op 18 mei 2022 (een dag voor de algemene 

aandeelhoudersvergadering van Nationale-Nederlanden) een paginagrote advertentie in het 

Financieele Dagblad met de oproep om aandeelhouders te informeren over de uitspraak van de 

Hoge Raad en dit al veel te lang lopende dossier nu eindelijk op te lossen. Doel: het verder opvoeren 

van de druk en een duidelijk signaal afgeven aan de directie van NN én hun accountant. 

Het bestuur

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/woekerpolisaffaire-nationale-nederlanden/


 

 

Voortgang procedures 
 

Alle procedures werden het afgelopen jaar stilgelegd in afwachting van de uitspraak van de Hoge 

Raad in de zaak tegen Nationale Nederlanden. Die uitspraak kwam op 11 februari 2022 (lees 

hieronder ons persbericht). Naast de zaak tegen NN procedeert de vereniging tegen Achmea, Aegon, 

ASR en Reaal. 

 

Persbericht “Doorbraak in woekerpolisaffaire” 

 

De Hoge Raad heeft op 11 februari 2022 in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl een positieve 

uitspraak gedaan voor woekerpolisgedupeerden. Het verweer van Nationale Nederlanden dat zij 

slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de 

Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had 

moeten worden. De zaak zal nu verder worden behandeld door het hof Den Haag. 

 

De Hoge Raad deed de uitspraak naar aanleiding van de vragen die het hof Den Haag had voorgelegd 

in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Voorzitter van de 

vereniging Ab Flipse: “Dit is een geweldige uitspraak voor iedereen in Nederland met een 
woekerpolis. De uitspraak geldt namelijk niet alleen voor Nationale Nederlanden, maar is op alle 

verzekeraars van toepassing. Dit is de doorbraak waar we al jaren op zitten te wachten.” 

 

Voor de beoordeling of verzekeraars verplicht waren om aanvullende informatie te verstrekken bij de 

verkoop van beleggingsverzekeringen is volgens de Hoge Raad van belang of de informatie bij de 

polis voldoende duidelijk en nauwkeurig was, en of aanvullende informatie nodig was voor een goed 

begrip van de wezenlijke bestanddelen van de polis. Daarbij moet de rechtszekerheid voldoende 

worden gewaarborgd. De uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met eerder afgegeven advies door de 

Advocaat Generaal. 

 

Ab Flipse: ”Duidelijk is nu dat aanbieders van woekerpolissen hun klanten hadden moeten 
waarschuwen voor de risico’s van hun producten en met name voor de hoge kosten die op dit soort 
producten werden ingehouden.” Aanmelden bij de Vereniging Woekerpolis.nl is nog steeds mogelijk. 
 

Link naar de uitspraak: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:166 

Link naar de uitzending van Avro Tros Radar: Claimorganisaties woekerpolissen zijn blij, maar 

Nationale-Nederlanden vindt dat onterecht - Radar - het consumentenprogramma van AVROTROS 
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Burgerinitiatief 
 

Het burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ werd op 27 januari 2022 behandeld in de Tweede 

Kamer. Het Burgerinitiatief is een initiatief van de Consumentenbond, Consumentenclaim, Stichting 

Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl. Voor het burgerinitiatief werden 52.000 

handtekeningen opgehaald. Hiermee willen we bereiken dat verzekeraars worden verplicht om alle 

kosten die zij inhouden op kapitaalverzekeringen (waaronder woekerpolissen) aan hun klanten 

moeten melden. Iets dat heel logisch lijkt, maar in de praktijk niet gebeurt en nog altijd niet wettelijk 

is geregeld. Na het debat werd door de Tweede Kamer een motie ingediend vóór invoering van het 

burgerinitiatief. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen. De minister zegde toe 

uitvoering aan de motie te zullen geven. We verwachten dat er in de loop van het jaar een voorstel 

zal volgen voor een wetswijziging waarmee een en ander formeel gaat worden geregeld. 

 

 

 

 
Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, verzorgde namens de initiatiefnemers van 

het burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ de inleiding bij het debat in de Tweede Kamer. 



 

 

Samen voor een eerlijk pensioen 

De initiatiefnemers van ‘Samen voor een eerlijk Pensioen’ hebben op 27 oktober 2021 de 41.538 
petitiehandtekeningen overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. Kamerleden van SP, PvdA, PVV 

en CDA hebben deze aangenomen. Kassa (BNNVARA) was hierbij aanwezig en maakte een speciale 

uitzending over pensioenen. Deze kun je hier terugkijken. Vanaf 31:25 minuut, zie je het interview 

van Kassa met Ab Flipse (mede-initiatiefnemer van ‘Samen voor een eerlijk Pensioen’). Hier wordt 
ook de petitie overhandiging getoond. 

 

Op de foto namens ‘Samen voor een eerlijk pensioen’: Wilma Berkhout, voorzitter cliëntenraad 
Nederlandse Bond Pensioenbelangen, Corrie van Brenk, pensioenicoon (voorheen: 50PLUS) en Ab 

Flipse voorzitter Vereniging Woekerpolis.nl en woordvoerder van ‘Samen voor een eerlijk pensioen’. 
Leden van de Tweede Kamer: Gijs van Dijk (PvdA), Bart van Kent (SP), Leon de Jong (PVV) en René 

Peters (CDA). 

Het doel is om een vuist te maken tegen het pensioenbeleid van de overheid en de torenhoge kosten 

van pensioenfondsen. De eis is simpel: indexatie kan en moet. ‘Samen voor een eerlijk pensioen’ is 

een initiatief van ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, 

seniorenvereniging KBO-Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor 

Pensioenbelangen en het Landelijk Actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’. 

 

  

https://www.bnnvara.nl/kassa/videos/570929


 

 

Opvoeren van de druk 

Op 18 mei 2022 plaatsen we samen met de Stichting Woekerpolisproces een paginagrote advertentie 

in het Financieele Dagblad, precies een dag voor de algemene aandeelhoudersvergadering: zie 

hieronder. Hiermee hebben de stichting en de vereniging een duidelijk signaal afgeven aan de 

directie van NN én hun accountant. 

 

 



 

 

Financiële paragraaf 
 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december 2021. Door een externe 

accountant is een financieel jaarverslag opgesteld dat tijdens de Algemene 

Ledenvergadering wordt behandeld. 

 

Rooster van aftreden 
 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Voor het aftreden 

van bestuursleden is op grond van artikel 9.5 van de statuten een rooster van aftreden 

gemaakt. Een, volgens het rooster, aftredend bestuurslid is driemaal onmiddellijk 

herbenoembaar. 

 

Aftreden in: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Voorzitter   X   X   X 

Secretaris X   X   X   

Penningmeester  X   X   X  

 

De heer Van der Poel heeft zich in 2021 herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn als 

penningmeester en is daartoe bij besluit tijdens de Algemene Ledenvergadering ook 

benoemd. Volgens het rooster zal dit jaar (2022) de voorzitter, Ab Flipse aftreden. De heer 

Flipse heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te willen stellen voor een nieuwe termijn als 

voorzitter. 

 

 


