
ODIN: KIFID FRUSTREERT WOEKERPOLISKLACHTEN 

Volgens de stichting Odin schrijft KIFiD aan consumenten die een woekerpolisklacht hebben dat ze vol 

zitten. De wachttijden lopen op tot meer dan een jaar. Volgens Odin wordt het woekerpolishouders zo veel 
te moeilijk gemaakt een snelle en eerlijke compensatie te krijgen. 

 
30 september 2015  

Odin: "Via het KIFiD kunnen consumenten laagdrempelig een individuele claim indienen tegen een verzekeraar. 
In oktober 2014 besloot het KIFiD vele tientallen woekerpolisclaims in de ijskast te zetten. Men wilde wachten op 

de uitspraak van het Europese Hof inzake een in hoger beroep gewonnen zaak tegen Nationale Nederlanden, 
aangespannen door een woekerpolishouder. Deze uitspraak is al eind april gedaan, maar pas nu komt KIFiD met 

een reactie richting alle polishouders die een zaak bij het KIFiD hebben lopen. Het KIFiD schrijft nu, dat een 
beperkt aantal dossiers (waarvan al een zitting is geweest) wordt opgepakt waarbij de verwachting is dat deze 

dossiers begin 2016 worden afgerond. Pas daarna kunnen alle andere zaken die nu in de ijskast liggen in 
behandeling worden genomen. Veel woekerpolishouders wachten dan al meer dan een jaar op behandeling van 

hun dossier. Verzekeraars die met KIFiD dossiers worden geconfronteerd beantwoorden deze vaak met juridisch 
geweld, waardoor het ‘laagdrempelige’ klachteninstituut eerder een verzwaarde rechtbank lijkt. Procedures 

verlopen daardoor ook extreem traag. Claimexperts die consumenten ondersteunen moeten onevenredig veel tijd 
steken in de behandeling van zo’n dossier. De vertragingstactieken van verzekeraars zijn de perfecte 

ingrediënten om de consument (woekerpolishouder) en de eventueel ingehuurde expert uit te roken en het KIFiD 
te overbelasten." 

  
Nieuwe strategieën 

Volgens Odin zijn nieuwe strategieën nodig om uit de impasse geraken. Stichting ODIN heeft daarom, samen met 
diverse experts, een vernieuwde individuele claimprocedure ontwikkeld. "In die nieuwe procedure wordt meer 

aandacht besteed aan het persoonlijke verhaal van de woekerpolishouder en ligt de focus meer op het bereiken 
van een schikking voordat de zaak naar het KIFiD gaat. Daarnaast is ook een nieuwe, vereenvoudigde en meer 

betaalbare procedure via de rechter ontwikkeld, geschikt voor de hogere claims. Het opzetten van die laatste 
procedure vraagt echter een startinvestering, die de stichting via het aantrekken van een aantal kleinere 

investeerders wil realiseren." 

 

 

NIEUWE RAPPORTAGE AFM BELEGGINGSVERZEKERINGEN KOMT 

EIND OKTOBER 

Minister Dijsselbloem van Financiën verwacht de volgende rapportage van de AFM over de nazorg bij 
beleggingsverzekeringen eind oktober aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. 

 
5 oktober 2015  

Dat is te lezen in zijn antwoord op Kamervragen van de CDA-ers Omtzigt en Ronnes. De vragen waren duidelijk 
bedoeld om de woekerpolisaffaire op de politieke agenda te houden. De antwoorden leveren echter niet veel 

nieuwe inzichten op. Zo laat hij zich niet verleiden tot een nieuwe schatting van de totale schade. Volgens de 
minister is zo'n schatting moeilijk te maken. Hij geeft geen oordeel over de beloning voor de top van NN Group in 

2014. "Nationale-Nederlanden viel in 2014 niet onder de Wet bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen. De 
reikwijdte van deze wet was op dat moment beperkt tot de aan het hoofd van de financiële groep staande 

groepsmaatschappij van de onderneming die staatssteun in verband met de stabiliteit van het financiële stelsel 
genoot. Ik ben niet geïnformeerd over de in het genoemde artikel bedoelde reservering voor beloningen en dit 

was ook niet nodig. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de reikwijdte van het bonusverbod zich sinds 7 
februari 2015 ook uitstrekt tot alle banken en verzekeraars die onderdeel zijn van een groep waaraan steun wordt 

verleend", aldus Dijsselbloem. De minister gaat niet in op de vraag of verzekeraars jurisprudentie bewust 
frustreren door steeds op het laatst te schikken. Dijsselbloem herhaalt nog eens zijn standpunt dat schikkingen 

wat hem betreft bij voorkeur openbaar zijn: "Private partijen zoals verzekeraars en hun klanten kunnen bij 
geschillen schikkingen treffen zonder dat een dergelijke schikking publiek wordt. Er zijn geen cijfers beschikbaar 

over de aantallen gevallen waarin dit gebeurt. Door geheimhoudingsbepalingen kan het beeld bestaan dat ook 
schikkingen worden getroffen in situaties die bredere werking zouden kunnen hebben. Om een dergelijk beeld te 

voorkomen heb ik verzekeraars tijdens het algemeen overleg over de toekomst van de verzekeringssector op 24 
september jongstleden opgeroepen om zoveel mogelijk transparant te zijn over redenen voor schikkingen. 

Tijdens dit algemeen overleg heb ik verder toegezegd te laten onderzoeken of de toezichthouder een rol zou 
kunnen hebben bij schikkingen 

 


