Hof oordeelt over woekerpolis NN
door Leo Roggeveen LUXEMBURG – Mocht Nationale-Nederlanden (NN) de poliskosten die het beweerde te
maken, doorberekenen aan de klanten? Dat is de vraag waar het vandaag om draait bij het Europees Hof in
Luxemburg.
Dat doet uitspraak in een zaak van een Nederlander die zegt dat NN hem te weinig informatie heeft verschaft bij
het afsluiten van de verzekering Flexibel Verzekerd Beleggen, een zogenoemde woekerpolis. De klager ligt met
NN in de clinch over de hoogte van de poliskosten en de premies voor het overlijdensrisico van de
beleggingsverzekering.
Als NN de poliskosten van het Hof mocht doorberekenen, dan kunnen de cliënten van NN fluiten naar de bij het
afsluiten van de polis beloofde ‘gouden bergen’. Wordt de verzekeraar op de vingers wordt getikt door het Europees Hof, dan ziet het er voor de tienduizenden houders van een woekerpolis een stuk zonniger uit.
NN zegt zich altijd aan de Nederlandse wet te hebben gehouden en de klant ‘alle voorlichting te hebben gegeven
die moest’. Pieter Lijesen, voorman van claimstichting Woekerpolisproces, spreekt van een gotspe. Volgens hem
heeft NN jarenlang mensen om de tuin geleid om maar zoveel mogelijk winst te maken op de woekerpolissen.
Lijesen put moed uit een advies van de advocaat-generaal, waarin hij de Europese rechters aanraadde de
verzekeraar in het ongelijk te stellen. De advocaat-generaal zou moeite hebben met de onvolledige voorlichting
van NN. „Volgens de advocaat-generaal moet de verzekeraar van tevoren álle kosten melden die hij de klant berekent”, aldus Lijesen. Als een verzekeraar dat niet doet, mogen de kosten ook niet worden doorberekend. „Bij de
NN-polissen ging 60 tot 80 procent van de inleg op aan ‘kosten’.”
De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. Er zijn zo’n zeven miljoen woekerpolissen verkocht, waarvan
de houders volgens de stichting Woekerpolis 20 miljard euro schade hebben geleden.

Nationale-Nederlanden zegt de klant alle informatie te hebben gegeven die het moest geven
De klager vindt dat Nationale- Nederlanden hem niet volledig informeerde over de hoogte van de
kosten

