
Rechtbank: NN moet de knip trekken voor 

woekerpolissen van begin jaren 90 

Op beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden die werden verkocht tussen 1990 en 

juli 1994 zijn onterecht kosten in rekening gebracht. Dat geld en het misgelopen rendement 

moet NN compenseren. Dat concludeert de rechtbank Rotterdam in de zaak die Wakkerpolis 

aanspande. Volgens de claimclub gaat het om 50.000 polishouders die samen zo’n 350 

miljoen euro moeten terugkrijgen. Een woordvoerder van NN zegt dat die cijfers nadrukkelijk 

voor rekening van Wakkerpolis zijn. 
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Het gaat om de eerste kosten op de beleggingsverzekering. Vanaf juli 1994 tot augustus 1999 

is NN daar duidelijker over gaan communiceren, maar volgens de rechtbank nog steeds 

niet duidelijk genoeg. De verzekeraar had explicieter moeten zijn over de invloed van deze 

kosten als de polis voortijdig afgekocht wordt, of de premie verlaagd. De rechtbank heeft NN 

en Wakkerpolis aangemoedigd om samen tot een pragmatische oplossing te komen over 

compensatie. 

Lees ook 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Vonnis-in-zaak-van-Stichting-Wakkerpolis.aspx


Hoge Raad: Riav-regels onvoldoende basis voor beoordelen informatieplicht 
woekerpolissen 

 

‘Na 1999 correct gecommuniceerd’ 

Wakkerpolis schat dat in deze latere periode zo’n 350.000 verzekeringen zijn gesloten. Voor 

de beleggingsverzekeringen afgesloten na augustus 1999 heeft NN volgens de rechtbank zo 

mogen handelen zoals het gedaan heeft. 

Beide partijen overwegen beroep 

Voorzitter van Stichting Wakkerpolis Marnix Bos is verheugd met de uitspraak, maar 

noemt het slechts een stap in de goede richting. Wat Bos betreft zijn er in totaal 600.000 

polissen afgesloten waar compensatie op zijn plaats is. De stichting overweegt om in hoger 

beroep te gaan tegen de uitspraak. 

Nationale-Nederlanden heeft inmiddels besloten beroep aan te tekenen. Volgens een 

woordvoerder heeft de rechtbank NN op de meeste punten in het gelijkgesteld. Waar het gaat 

om de oudste verzekeringen ziet de verzekeraar punten waarop het van mening verschilt met 

het vonnis. 

Blog Eveline Ruinaard 

Hoofdstuk ‘sluiten’ van dossier beleggingsverzekeringen komt dichterbij 

https://www.amweb.nl/134111/hoge-raad-oordeelt-riav-regels-waren-niet-genoeg-om-aan-informatieplicht-woekerpolis-te-voldoen
https://www.amweb.nl/134111/hoge-raad-oordeelt-riav-regels-waren-niet-genoeg-om-aan-informatieplicht-woekerpolis-te-voldoen
https://www.amweb.nl/onderwerp/wakkerpolis
https://www.amweb.nl/136435/hoofdstuk-sluiten-van-dossier-beleggingsverzekeringen-komt-dichterbij


 

Hoe groot is de groep? 

Wakkerpolis verwacht dat 50.000 polishouders gemiddeld 7.000 euro per verzekering 

terugkrijgen. “Dat zijn cijfers die heel nadrukkelijk voor rekening komen van Wakkerpolis”, 

reageert de woordvoerder. Hoe groot de groep en het gemiddelde schadebedrag dan wel zijn, 

kan NN nog niet zeggen. 

Dit vind je misschien ook interessant 
 


