Verzekeraarslobby gelooft niet in nieuwe woekerpolisdeal
AMSTERDAM (Dow Jones)--Het Verbond van Verzekeraars is geen voorstander van een
nieuwe collectieve regeling om resterende woekerpolisclaims in een klap af te handelen,
bovenop de collectieve regeling die er ligt, zegt woordvoerder Paul Koopman maandag tegen
Dow Jones Nieuwsdienst.
Een van de nestors van het woekerpolisdebat, Rene Graafsma, wil de krachten van de diverse
claimclubs bundelen, om samen een hogere vergoeding te eisen van verzekeringsbedrijven,
meldde het Financieel Dagblad (FD) maandag. Door een reeks schikkingen en uitspraken in
individuele claimzaken komt er steeds meer een gemeenschappelijke lijn, die een
gezamenlijke claim mogelijk maken, stelt Graafsma's nieuwe website financieel verbond.nl.
Volgens Graafsma zou in oktober duidelijk moeten worden of het samenwerkingsverband tot
stand komt.
Een nieuwe miljardenschikking zou een jarenlange periode van onzekerheid voor
Nederlandse verzekeraars kunnen afsluiten, schrijft de krant. Deze onzekerheid blijft
voortdurend door de aanhoudende stroom berichten over nieuwe rechtszaken die verzekeraars
tot extra compensatie veroordelen.
Tegen nieuwswebsite amweb.nl zei Graafsma maandag dat het Verbond van Verzekeraars in
de persoon van voorzitter Marco Keim graag een deal zou willen sluiten, mits die deal de
verzekeraars van verdere claims vrijwaart. "Hij wil het eindigen", citeert amweb Graafsma.
Dat is overigens vooralsnog niet de officiële positie van het Verbond van Verzekeraars. "Ons
standpunt is dat er al een collectieve regeling is getroffen met twee partijen over te hoge
kosten, waar de verzekeraars EUR3 miljard aan hebben besteed", zegt Koopman. Hij wijst
verder op het ingevoerde provisieverbod, waardoor de verkoop van woekerpolissen zich in de
toekomst niet meer kan voordoen. Verder is er flankerend beleid om aan polishouders een
alternatieve polis aan te bieden en een nazorgtraject, stelt Koopman.
Woordvoerder Hilde Laffeber van Aegon (AGN.AE) waar Keim bestuursvoorzitter is, zegt de
uitspraken van Keim evenmin te herkennen. "We lezen dat er wordt gesproken over bundeling
van claims. We wachten af hoe de gesprekken lopen. Er is op dit moment niets waar we op
kunnen reageren", aldus Laffeber.
Rene Graafsma was niet direct bereikbaar voor commentaar.
Een massaclaimzaak om alle claims te beëindigen ligt niet erg voor de hand, licht Koopman
van het Verbond van Verzekeraars toe. "De verschillende claimclubs hebben ieder hun eigen
verdienmodel en hun claims richten zich vaak op een specifiek onderdeel van bepaalde
woekerpolissen. Hierdoor is de claim moeilijk te veralgemeniseren, zegt Koopman.
Hij wijst erop dat de bestaande generieke regeling voor te hoge kosten van een
beleggingsverzekering nadrukkelijk de mogelijkheid openhield voor klanten om naar de
rechter te stappen voor specifieke gebreken van hun woekerpolis. "In een gezamenlijke
regeling kun je nooit aan iedereen recht doen", zegt Koopman.

Graafsma stelt in het amweb-artikel dat het aantal van maximaal 150.000 leden bij de
gezamenlijke claimclubs geen grote indruk zal maken op de Nederlandse verzekeraars, bij een
totaal van vier miljoen gedupeerden. Hij denkt dat uiteindelijk de regering een oplossing moet
afdwingen. "We moeten gewoon zorgen dat de druk door de politiek om tot een oplossing te
komen, gehandhaafd blijft."
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