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CLAIM

Consumentenbond vindt weer partner Consumentenbond vindt weer partner 
in strijd woekerpolis
Amsterdam De Consumenten-
bond heeft opnieuw een samen-
werkingsovereenkomst gesloten 
in de strijd om een hogere vergoe-
ding voor woekerpolis. De bond 
kiest de kleine stichting Allianz 
Dinplan Dupe als partner om een 
hogere vergoeding te eisen van de 
Duitse verzekeraar Allianz.

De samenwerking past in het 
beleid van de Consumentenbond 
om de woekerzaak samen met 
kleinere partners aan te pakken. 
Een halfjaar geleden was Wakker-
polis, een initiatief van advocaat 
Adriaan de Gier, de eerste club 
waar de bond samen mee ging 
optrekken. Die samenwerking is 
gericht op meer slagkracht tegen-
over Nationale-Nederlanden.

Dinplan Dupe is een stichting 
met slechts 150 deelnemers. 
‘Maar het is wel een heel actieve 

club’, verklaart een woordvoer-
der van de Consumentenbond 
de partnerkeuze. Dinplan Dupe 
is opgericht door de gedupeer-
den zelf en is geen commerciële 
organisatie. Samen met de veel 
grotere Consumentenbond hoopt 
Dinplan wel aan tafel te komen bij 
Allianz om te praten over een bete-
re vergoeding van woekerpolissen 
die door deze verzekeraar zijn ver-
kocht. Volgens de stichting heeft 
Allianz de boot altijd afgehouden, 
ook nadat minister Jeroen Dijs-
selbloem eerder dit jaar in een 
Kamerdebat het bedrijf had opge-
roepen het gesprek aan te gaan.

De eerste actie is een gezamen-
lijke brief aan Allianz. ‘Als dat niet 
helpt, steunen we Dinplan Dupe 
in vervolgstappen, ook juridi-
sche’, zegt de woordvoerder van 
de Consumentenbond. fd

INDONESIË

Een winkelier wacht op klanten in haar kledingwinkeltje in 
Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. De waarde van de munt-
eenheid, de roepia, daalde ten opzichte van de dollar naar het 
laagste niveau in zeventien jaar. Dat komt onder meer door een 
afnemende groei van de economie en door de hoge inflatie in de 
grootste economie van Zuidoost-Azië.  FOTO: REUTERS


