
Tegen Achmea dreigt nu ook 

massaclaim wegens 

woekerpolis 
De Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl hebben Achmea maandag 

gesommeerd om hun leden 'adequaat' te compenseren voor de ongunstige 

beleggingsverzekeringen, die de verzekeraar in de jaren negentig en begin deze eeuw heeft 

verkocht. Daarmee heeft de langlopende woekerpolisaffaire een nieuw hoofdstuk bereikt. 

Gedupeerden bezoeken in Utrecht afgelopen maart de Nationale Ontwoekerdag voor gratis 

financieel en juridisch advies over hun woekerpolis.Foto: Erik van 't Woud/HH 

'We roepen Achmea op eindelijk eens een keer te compenseren', zegt directeur Bart Combé 

van de Consumentenbond. Doet de verzekeraar dat niet dan sturen de twee belangenclubs 

over twee weken een dagvaarding. Combé en Ab Flipse van Woekerpolis.nl, met circa 

125.000 gedupeerden de grootste woekerclaimclub, stelden Achmeamaandagmiddag hiervan 

op de hoogte met een protestactie op het hoofdkantoor in Zeist. 

Procedures tegen andere verzekeraars 
Het is de eerste keer dat Achmea een massaclaim in de woekerpolisaffaire boven het hoofd 

hangt. Er lopen wel al meerdere procedures van verenigingen als Woekerpolis.nl tegen NN en 



ASR. Ook tegen Vivat (voormalig Reaal) en Aegon lopen zaken. Namens hun leden eisen de 

claimclubs extra vergoedingen bovenop de compensatieregelingen die er sinds 2008 lopen. 

Achmea heeft in 2010 nog een schikking met twee andere belangenverenigingen gesloten. Die 

schikking 'volstaat niet', schrijven de Consumentenbond en Woekerpolis.nl in een brief 

maandag aan Willem van Duin, bestuursvoorzitter van Achmea. 'Een groot deel van de 

afnemers ontvangt geen enkele compensatie.' Anderen zouden nauwelijks worden 

gecompenseerd. Bovendien, zo staat er in de brief, in handen van het FD, treft de verzekeraar 

'nog meer blaam' dan in 2010 bekend was. 

Brief bestuderen 
De verzekeraar zegt in een reactie de brief te gaan bestuderen en binnen redelijke termijn met 

een reactie te komen. Tegelijkertijd verwijst Achmea ook naar de compensatieregelingen die 

in 2011 zijn uitgevoerd en afgesproken met vier consumentenorganisaties. 

Dinsdag in het FD een uitgebreid achtergrondverhaal over claimclubs en de 

woekerpolisaffaires 

 


