BELEGGINGSVERZEKERINGEN

Vereniging Woekerpolis.nl gaat in hoger beroep in Aegon-zaak

Cor de Horde
Amsterdam
De vereniging Woekerpolis.nl, de
grootste claimclub in beleggings
verzekeringen, heeft besloten in
hoger beroep te gaan tegen een
vonnis van 28 juni over omstre
den polissen van verzekeraar Ae
gon. In dat vonnis in een van de
eerste collectieve rechtszaken over
woekerpolissen kreeg de vereni
ging deels haar zin, maar op vele
andere punten werd Aegon juist
in het gelijk gesteld.
Het hoger beroep betekent dat
er voorlopig nog geen duidelijk
heid is over de afwikkeling van de
woekerpolisclaims, waarin claim
clubs miljarden vergoeding eisen
boven op wat verzekeraars in een
eerdere ronde vergoedingen heb
ben betaald.
In het vonnis van juni stelt de

rechtbank dat Aegon in enkele
dossiers onrechtmatig heeft ge
handeld jegens klanten. Die had
den bij het afsluiten van de po
lis, vele jaren terug, onvoldoende
informatie ontvangen over be
leggingskosten en overlijdens
risicopremies.
Voor sommige van die polissen
heeft Aegon een regeling openge
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steld waarbij de overlijdensrisico
premies omlaaggaan; het gaat om
een regeling die aanvankelijk na
lang procederen met een andere
stichting was getroffen voor polis
sen met de naam Koersplan. Die
regeling geldt nu ook voor Spaar
lift en SpaarLift Formule.
Maar volgens voorzitter Ab Flip
se van Woekerpolis.nl is daarmee
niet voldaan aan de strekking van
het vonnis. ‘Hiermee wordt uit
sluitend de overlijdensrisicopre
mie gecompenseerd. Dat is mooi,
maar gaat niet ver genoeg’, schrijft
Flipse in een email. Hij wil, zich
beroepend op het vonnis van juni,
dat Aegon ook beleggingskosten
en aan en verkoopkosten com
penseert.
De laatste tijd zijn er meerdere
vonnissen geweest rond woeker
polissen; het beeld is er niet veel
duidelijker op geworden. In een
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zaak tussen Woekerpolis.nl en Na
tionaleNederlanden won de ver
zekeraar op alle punten, maar die
zelfde verzekeraar verloor wel een
voorbeeldzaak bij klachteninsti
tuut Kifid over zogeheten eerste
kosten.
Daarnaast was er een opmerke
lijk arrest van het hof in Den Bosch
in een individuele zaak tegen ASR.
Daarin kreeg de klager op veel pun
ten gelijk, omdat het hof er een Eu
ropese richtlijn bij haalde die niet
eerder in woekerpoliszaken was
gebruikt. Het draait om de richt
lijn ‘oneerlijke bedingen’.
Onlangs zei bestuursvoorzitter
Jos Baeten van ASR dat hij geen
cassatie aantekent, omdat de zaak
erg veel individuele kenmerken
zou hebben. In de andere vonnis
sen hebben rechtbanken een be
roep op de Europese richtlijn af
gewezen.

