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Claimclubs voelen de wind in    dn    de zeilen bij woekerpolis

VERZEKERAARS WOE K E R P OL I S

De miljardenclaims rond woekerpolissen kunnen 
in een stroomversnelling raken wanneer het 
Europees Hof straks vonnis wijst

Cor de Horde
Amsterdam

Ze verschijnen bij Tros Radar, ze ver-
spreiden het ene persbericht na het 
andere, ze organiseren een toer door het 
land om mensen bewust te maken. De 
verenigingen die zich inspannen voor 
een hogere vergoeding voor de miljoe-
nen woekerpolisklanten, gooien er de 
laatste maanden een publicitair schepje 
bovenop. Want ze ruiken de overwin-
ning.

De woekerpolis is terug van wegge-
weest. Verzekeringsmaatschappijen 
die dachten dat ze korte metten hadden 
gemaakt met dit spook uit het verleden, 
zien met lede ogen aan dat de stemming 
is gekeerd.

Het begon een jaar geleden met twee 
losstaande zaken die ongeveer op het-
zelfde moment naar buiten kwamen. 
Een: het grote Aegon leed bij de Hoge 
Raad een nederlaag tegen een clubje dat 
is opgericht door een parketlegger en 
een ziekenhuislaborant. Gevolg: een gro-
te herziening van de voorwaarden van de 
ruim 600.000 verkochte woekerpolissen 
van het type Koersplan.

Twee: in een zaak van een particulier 
tegen Nationale-Nederlanden haalt 
klachteninstituut Kifid een streep door 
zogeheten eerste kosten, omdat het be-
staan daarvan destijds niet in de folder 
stond. Het scheelt duizenden euro’s per 
polis.

Er blijft nieuwe munitie komen. Laatst 
nog, een zaakje bij het Kifid tegen Aegon. 
Over BonusPlan dit keer. Uitkomst: Ae-
gon heeft de klant onvoldoende gewezen 
op het koersrisico en moet de klant nu 
vergoeden alsof er al die jaren een vast 
rendement is geweest.

Nog veel belangrijker is een zaak die 
loopt bij het Europees Hof, alweer rond 
Nationale-Nederlanden. Voor de zomer 
kwam de advocaat-generaal met een zo-
geheten conclusie (laatste fase richting 
het arrest) die verrassend gunstig was 
voor de klanten, en een ramp voor de 
sector als het Hof die overneemt. Kort 
samengevat: de Europese verzekerings-
richtlijn zegt wel degelijk dat verzeke-
raars vooraf aan de klant duidelijkheid 
hadden moeten geven over de kosten. 
Terwijl de verzekeraars nu juist hoopten 
dat deze richtlijn niets over kostentrans-
parantie zegt, en dat ze dus niet door 

nationale regels gedwongen kunnen 
worden deze informatie te geven.

Juist het ontbreken van kostentrans-
parantie maakt een woekerpolis tot een 
woekerpolis. René Graafsma was finan-
cieel adviseur en verkocht jarenlang 
beleggingsverzekeringen. Totdat zijn 
favoriete maatschappij, Nationale-Ne-
derlanden, hem in 2005 een brief schreef 
dat nieuwe klanten 20% minder hoefden 
in te leggen voor hetzelfde resultaat. Hij 
vroeg om opheldering over de kosten, 
maar tevergeefs. ‘Ze schreven mij: vraag 
niet hoe het kan, profiteer ervan. Dat 
vond ik een vernederende opmerking’, 
aldus Graafsma. Het zou de trouwe NN-
fan veranderen in een strijder tegen woe-
kerpolissen.

Na een publicitaire storm, vooral 
dankzij het tv-programma Radar, werd 
Jan Wolter Wabeke in 2008 gevraagd om 
een norm te formuleren voor maxima-
le kosten. Hij vond 2,5% kosten reëel. 
Op basis daarvan sloten twee grote 
verenigingen akkoorden met alle grote 
verzekeraars. Daarin wisten ze het kos-
tenniveau nog iets onder ‘Wabeke’ te 
onderhandelen. De akkoorden kostten 
de verzekeraars € 3 mrd.

Kritische geluiden klonken al snel, 
onder meer van Graafsma die zag dat de 
2,5% elk jaar over het hele belegde ver-
mogen wordt ingehouden zodat de ver-
zekeraar gemeten over de hele looptijd 
nog steeds tientallen procenten van de 
pot pakt. Pas sinds enkele jaren klinkt de 
kritiek luid, mede doordat er meer clubs 
komen die zelf flinke winsten maken 
met de claims. Die trekken er hard aan.

Voor de sector begint het nijpend te 
worden. Fusies, overnames en beurs-
gangen worden bemoeilijkt doordat het 
loodzware woekerpolisdossier boven 
de markt hangt. Hoeveel is Nationa-
le-Nederlanden waard, wanneer critici 
beweren dat het bedrijf miljarden moet 
betalen voor de oude claims? Bij de 
beursgang in juni is het bedrijf gewaar-
deerd op de helft van de boekwaarde.

Bovendien blijft de stroom berichtge-
ving over rechtszaken rond woekerpo-
lissen de reputatie aantasten. Nieuwe 
initiatieven van de sector worden op 
internet meteen weggehoond onder ver-
wijzing naar de gewraakte producten uit 
het verleden.

Verzekeraars twijfelen wat ze moeten 
doen. Enerzijds valt het aantal klagers 
mee: er zijn 7 miljoen woekerpolissen 
verkocht, maar de klaagclubs hebben 
nog geen 100.000 leden met samen 
150.000 polissen. Voorzitter Ab Flipse 
van Woekerpolis.nl erkent dat Nederlan-
ders moeilijk in beweging te krijgen zijn. 
Hij hoopt dat uiteindelijk 20% van de 
mensen gaat klagen.

Zeker indien het Europees Hof dit na-

jaar met een arrest komt in lijn met het 
vergaande advies van de advocaat-gene-
raal, zullen verzekeraars gaan bewegen, 
verwachten de clubs. De bedrijven willen 
bovendien van de donkere wolk af.

Dat opent perspectieven voor een 
tweede massale schikking. Als die er al 
komt, zullen verzekeraars eisen dat ze al-
gemeen verbindend wordt verklaard. Bo-
vendien zullen ze rugdekking willen krij-
gen van de politiek en de toezichthouder. 
Met een groep klagers die verdeeld is, 
mede omdat ze elkaar beconcurreren, is 
dit moeilijk te bereiken.

Daarom zijn de gesprekken tussen de 
claimclubs die sinds kort worden gehou-
den, zo belangrijk. Een openlijke oproep 
van Graafsma helpt daarbij.  Het kan 
de aanzet zijn tot een oplossing van een 
van de grootste financiële schandalen in 
Nederland.
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 ‘Ze schreven mij: 

vraag niet hoe 
het kan, profiteer 
ervan. Dat vond ik 
een vernederende 
opmerking’
René Graafsma, financieel  
adviseur

Aegon leed bij Hoge 
Raad een nederlaag 
tegen een clubje dat 
was opgericht door 
een parketlegger

Fusies, overnames en 
beursgangen van 
verzekeraars worden 
bemoeilijkt door het 
woekerpolisdossier

Overname Reaal
Het woekerpolisschan-
daal is niet alleen voor 
de verzekeringsbedrij-
ven een probleem. Ook 
de overheid zit er vol 
mee in zijn maag: door 
de financiële crisis zijn 
immers twee grote ver-
zekeraars in staatshan-
den gekomen. ASR en 
Reaal zitten beide vol in 
de woekerpolissen.
Momenteel loopt de 
verkoop van Reaal. ASR 
mag als overheidsbe-
drijf meebieden op deze 
staatsdeelneming. Inge-
wijden gaan ervan uit dat 
ASR de beste papieren 
heeft, juist vanwege de 
woekerpolis. Want een 
‘gewone’ koper zal in de 
prijs het risico verdis-
conteren dat de woeker-
claim uit de hand loopt. 
Terwijl in het scenario 

t 

met ASR de claim blijft 
waar hij nu ook al is: bij 
de Staat.
Alle reden dus voor de 
overheid om te bemid-
delen bij het woeker-
polisdossier. Ook de 
sector zou dat graag 
zien. Ingewijden stellen 
dat het onmogelijk is 
voor verzekeraars om 
dit zelf op te lossen. Als 

ze al een gebaar zouden 
maken, zou dat meteen 
gewantrouwd worden 
en de basis vormen voor 
weer nieuwe processen. 
De dreiging kan alleen 
uit de lucht worden ge-
haald als vaststaat dat 
een eventuele nieuwe 
schikking een streep zet 
onder het dossier.
Voor politici is het ech-
ter niet zo aantrekkelijk 
om zich erin te mengen. 
De publieke opinie is fel 
op de woekerpolissen. 
Een politicus die een 
middenweg probeert te 
bewandelen, zal al snel 
het hulpje van de oplich-
ters worden genoemd. 
Alleen een zeer strenge 
politicus kan dat gevaar 
pareren, maar dan wordt 
het voor de verzekeraars 
wel erg duur.
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