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WOEKERPOLIS

Aegon voelt
weinig voor
nationale
regeling
Ivo Bökkerink
Amsterdam
Verzekeraar Aegon voelt weinig
voor een nationale en definitieve
regeling over de woekerpolisaffaire, waarbij huidige en toekomstige
processen in één keer worden afgekocht. Dat blijkt uit een toelichting
van topman Alex Wynaendts op de
kwartaalcijfers van het concern.
Twee weken geleden stelde promovendus en beleidsmedewerker van de AFM Bonne Hattum dat
een groot deel van de verzekeraars
en claimstichtingen heil ziet in een
dergelijke regeling. Voor haar onderzoek, dat ze op persoonlijke titel
heeft uitgevoerd, sprak ze met onder anderen topmensen van verzekeringsbedrijven en claimstichtingen.
‘Het is een complex en moeilijk
dossier’, aldus Wynaendts over een
regeling voor woekerpolissen. ‘Ik
praat liever over wat Aegon doet.
Ieder bedrijf heeft zijn eigen type
producten en klanten. We moeten voor onze eigen klanten een zo
goed mogelijke oplossing vinden.’
Volgens Wynaendts is Aegon bijna klaar met de compensatie van
een groep klanten die een koersplanbeleggingsverzekering heeft gekocht. Dat volgde op een uitspraak
van de Hoge Raad. Tot nu toe kostte de reparatie van woekerpolissen
Aegon sinds 2005 € 800 mln.
Aegon is nu aan de slag gegaan
met andere koersplannen. Het gaat
volgens Wynaendts om een groep
van ruim 500.000 klanten. Aegon
kijkt nu naar de waarde van de polis
en de hoogte van de premie.
Aegon rapporteerde donderdag
kwartaalcijfers die onder de verwachting lagen van analisten. In
de AEX was het aandeel de grootste
daler. De winst werd vooral gedrukt
door eenmalige posten. Zo moesten de modellen voor het sterfterisico in de VS worden bijgesteld.
Daardoor zakte de nettowinst van
€ 236 mln naar € 52 mln.
Het onderliggende resultaat
voor belasting nam met 47% af tot
€291 mln.

Cijfers derde kwartaal
lager dan analisten
hadden verwacht —
aandeel grootste
daler in de AEX

