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Claimclubs bundelen krachten
WOEKERPOLIS

Claimc
Woekerpolisaffaire naar nieuwe fase met als inzet een hogere vergoeding

Cor de Horde
Hilversum

De belangrijkste vertegenwoordigers van De belangrijkste vertegenwoordigers van 
gedupeerde woekerpolisklanten overleg-
gen over een verregaande vorm van sa-
menwerking om als één front een hogere 
vergoeding te eisen van de verzekeringsbe-
drijven. De gesprekken werden afgelopen 
zomer opgestart en gaan deze week een 
nieuwe fase in nu René Graafsma, nestor 
van het woekerpolisdebat, partijen open-
lijk oproept tot een gezamenlijke aanpak.

‘Als ze niet ingaan op een uitnodiging tot 
samenwerking, hebben ze iets uit te leggen 
aan hun klanten’, stelt Graafsma.

Een gezamenlijke eis zou tot een nieuwe 
miljardenschikking kunnen leiden voor de 
verzekeraars, maar zou tegelijk een einde 
kunnen maken aan een jarenlange periode 
van grote onzekerheid voor de bedrijven.

Het overleg verloopt volgens Graafsma 
te stroef. De partijen, die vaak een commer-
cieel belang hebben bij het helpen van ge-
dupeerden, hanteren een eigen tactiek.

Graafsma geeft de samenwerking nu 
een zet met de oprichting van een nieuwe 
website waarop alle claimclubs, hun acties 
en hun tarieven te zien zullen zijn. Hij no-
digt ze allemaal uit zich aan te sluiten bij 
het Financieel Verbond, een nieuw opge-
richte organisatie. De initiatiefnemer geldt 
als verbindende factor. Graafsma werkt op 
praktische punten al samen met de drie 
grootste namen: Pieter Lijesen van Woe-
kerpolisproces, Ab Flipse van Woekerpo-
lis.nl en Bert Jan Tiesinga van Wakkerpo-
lis. Graafsma zelf doet alleen individuele 
klachten met zijn bedrijf Claimexperts.

Tot een jaar geleden leek het woeker-
polisprobleem weg te ebben. Sinds 2009 
hebben alle grote verzekeraars akkoorden 
gesloten met twee verenigingen die spra-
ken namens onder meer de Vereniging Ei-
gen Huis en de vereniging Consument en 
Geldzaken. De sector heeft € 3 mrd uitge-
trokken om de voorwaarden voor de beleg-
gingsverzekeringen, zoals de polissen of-
ficieel heten, voor de klant te verbeteren.

Graafsma was een van de eersten die 
stelden dat deze vergoedingen veel te ma-
ger zijn. In de akkoorden worden de kosten 
die verzekeraars mogen rekenen beperkt 
tot 2% à 2,5%. Critici wijzen erop dat dit be-
drag elk jaar wordt ingehouden, en niet al-
leen bij de inleg. Ter vergelijking: een parti-
culier die belegt in een indexfonds, betaalt 
jaarlijks (veel) minder dan 0,5%.

Enkele nieuwe stichtingen en vereni-
gingen zijn daarom door blijven procede-
ren en winnen de ene na de andere zaak. 
Verschillende bestuurders van grote ver-
zekeraars laten anoniem weten dat sector 
niet ontkomt aan het afkopen van deze sle-
pende kwestie. In ruil moeten dan wel de 
afspraken algemeen verbindend worden 

verklaard, zodat het over en uit is met de 
processen. Zo’n verklaring is alleen moge-
lijk als de claimclubs samen optrekken.

Voorzitter Ab Flipse van Woekerpolis.
nl bevestigt dat er gesproken wordt over 
samenwerking. ‘Er is meer dan zomaar 
overleg. Maar er moet nog wel geschaakt 
worden.’ Ook Pieter Lijesen van Woeker-
polisproces zegt dat er gesproken is. ‘Ik sta 
er wel voor open.’

Beleggingsverzekeringen kregen de bij-
naam woekerpolis toen vanaf 2006 voor het 
grote publiek duidelijk werd dat verzeke-
raars slechts een fractie van de inleg daad-
werkelijk gebruikten om te beleggen voor 
de klant. De rest ging op aan kosten en te 
dure gelieerde verzekeringen. 

Woekerpolis: slechts 
een fractie van de 
inleg werd gebruikt 
om te beleggen voor 
de klant
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Woekerpolis.nl

Voorzitter:  
Ab Flipse

Leden  
70.000

Actief tegen  
Nationale-Nederlanden, 
Aegon, Reaal. Mikt 
in beginsel op alle 
aanbieders

Voorzitter:  
Pieter Lijesen 

Leden  
20.000

Actief tegen  
Nog geen dagvaardingen 
massaclaims, mikt 
in beginsel op alle 
aanbieders

Woekerpolisproces

Voorzitter:  
Bert Jan Tiesinga

Leden  
2500

Actief tegen  
Nu alleen actief tegen 
Nationale-Nederlanden, 
later ook Avero Achmea 
Loopt voorop met Kifid-
zaak NN

Wakkerpolis


