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Klachteninstituut Kifid heeft ver-
zekeraar ASR gelijk gegeven in
een laatste van vijf ‘richtinggeven-
de zaken’ in het slependewoeker-
polisdossier.Dezakenmoetenals
blauwdrukfungerenbijdebehan-
delingvanminstenszevenhonderd
gelijksoortige klachten die door
mensenmet eenwoekerpolis zijn
ingediend. Daarover krijgen de
klantenlaterdezemaandmeerdui-
delijkheid,melddeKifidgisteren.
De commissie van beroep, de

hoogste instantievanhetklachten-
instituut,heeftsindsafgelopenzo-
mervijfuitsprakengedaandiegro-
te gevolgen kunnen hebben voor
verzekeraarsdiemetnameindeja-
ren negentig veel woekerpolissen
verkochten.Rodedraadvandeuit-
spraken:debedrijvenhebbenhun
klanten slecht over kosten in die
beleggingsverzekeringen geïnfor-
meerd,maarhoevendeklantdaar
niet altijd voor te vergoeden.
‘De uitspraken hellen niet

over in het voordeel van de con-
sument’, luidt de conclusie van
RenéGraafsma, diemensenmet
eenwoekerpolis adviseert. ‘Zeker
omdat de consument in sommi-
ge gevallen zelf verantwoordelijk
wordt gehouden.’
Neemde uitspraak van het Ki-

fid van gisteren in een zaak tegen
ASR.Daarinwildeeenconsument
die in 1990 een Levensplan-verze-
keringafslooteenvergoedingom-
datdeverzekeraarhemvoorhetaf-
sluiten onvoldoende zou hebben
geïnformeerd over de kosten. De
commissie van beroep van Kifid
wees de klacht af, vooral omdat er
in1990nog‘nauwelijksregelsvoor
consumenten’waren.
Op basis van de toen geldende

regels was ASR niet verplicht con-
sumentenongevraagdte informe-
ren over de hoogte van de kosten
enwelkeffectdezekostenhebben
op het beleggingsresultaat. Geen
schadevergoedingdus.

Andereklantendie soortgelijke
polissen voor 1993 afsloten, zul-
lenbijhetKifidookbakzeilhalen,
verwachtAbFlipsevanVereniging

Woekerpolis.nl, de grootste be-
langenclub van gedupeerde con-
sumenten.Omdathet gros vande
polissenvannadietijd is, verwacht
hij dat de impact beperkt is.

Consumenten hoeven ookniet
automatischterekenenopeenver-
goeding voor het hefboom- en in-
teer-effect van dewoekerpolissen.
Dat is de extra tegenvaller voor de
klantbij tegenvallendebeleggings-
resultaten, omdat de aan de polis
gekoppeldeoverlijdensrisicoverze-
kering daardoor zo duurwerd dat
het rendement verdampte.
In een voorbeeldzaak van een

ABNAmro-poliswaaroverdecom-
missie in november uitspraak
deed, hoefde de bank zijn klant
niet te informeren over dit effect.
Zwitserlevenmoest dat in een an-
dere voorbeeldzaak juist wel, om-
dat de klant in geval van een over-
lijdennietdetoegezegdeuitkering
zoukrijgen.MaarookZwitserleven
hoefde de klant niet te vergoeden
omdatdiedaaral in2010voldoen-
de voorwas vergoed.

Endanblijkteruitdeuitspraken
datdecommissievindtdatdecon-
sument zelf ook een verantwoor-
delijkheidhadbijhetafsluitenvan
eenwoekerpolis.Alshijookmetex-
tra informatievoorhetproductzou
hebben gekozen, is er geen spra-
ke van schade. En als hij voor een
ander product zou hebben geko-
zen,kandatdezelfdehogekosten-
structuur hebben gehad. Kifid zal
bij de behandeling van de andere
honderden gevallen dus goed kij-
ken naar de tijdsgeest en alterna-
tievendie er voorhandenwaren.

Eigenlijk is de commissiemaar
over één soort kosten eenduidig:
de afsluitkosten van de polis. In
tweevoorbeeldzaken, tegenNNen
ASR, oordeelde de commissie dat
de verzekeraar die kostenmoest
terugbetalen omdat ze niet in de
prospectussen stonden. Die uit-
spraken hebben voor duizenden
klantenmetdezelfdepolissenmo-
gelijkpositieve impact:zijkunnen
viaKifiddeze ‘eerstekosten’probe-
ren terug te vorderen.
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