
Woekerdossier  
ettert te lang door

Commentaar

Zo’n beetje iedere maand is het raak in 
het woekerpolisdossier. Dan is er een 
uitspraak van het klachteninstituut Kifid, 
dan weer een vonnis van een rechtbank 

of gerechtshof. Ook vorige week was het twee keer 
prijs met uitspraken die (gedeeltelijk) in het na-
deel waren van de verzekeraars, die de ongunstige 
beleggingsverzekeringen massaal verkochten in 
de jaren negentig. 

Zo kreeg een consument van het Kifid gelijk 
in een zaak tegen ASR. De verzekeraar had hem 
niet goed geïnformeerd over de afsluitkosten. De 
rechtbank Noord-Holland oordeelde in een col-
lectieve zaak tegen Reaal (van Vivat) onder meer 
dat klanten ook door die verzekeraar niet goed 
zijn ingelicht, in dit geval over hoge kosten bij  
tegenvallende beleggingsresultaten.

De betrokken woekerpolisverenigingen kraai-
den direct victorie. In de ASR-zaak werden door 
de belangenclub schadebedragen genoemd van 
€ 1,5 mrd. Reaal werd in de andere zaak door een 
stichting meteen als de verliezer bestempeld.

Zulke hoge bedragen en negatieve koppen blij-
ven hangen bij consumenten. Zij worden er conti-
nu aan herinnerd dat verzekeraars hun in het ver-
leden ondeugdelijke producten hebben verkocht. 
Dat negatieve woekerimago blijft aan de sector 
kleven. Het leidt ertoe dat mensen wantrouwend 
zijn en minder geneigd om een spaar- of pensi-
oenproduct bij een verzekeraar af te sluiten.

Dat hebben de verzekeraars grotendeels aan 
zichzelf te wijten. Toen een jaar of vijf terug bleek 
dat de eerste ronde vergoedingen aan woekerpo-
lisklanten onvoldoende was, hebben ze niet ge-
poogd de schade te herstellen. Mede door de af en 
toe irreële eisen van verdeelde claimclubs kozen 
ze ervoor de zaken zo veel mogelijk individueel te 
behandelen, desnoods tot de hoogste instantie.

Daardoor valt de rechtstreekse financiële scha-
de nu wellicht mee. De gok dat de meeste gedu-
peerden geen zin zouden hebben om een jaren-
lange strijd aan te gaan, heeft in dat opzicht goed 
uitgepakt.

Maar de verzekeraars hebben kennelijk iets 
anders over het hoofd gezien: schade voor hun 
marktpositie. En die is niet gemakkelijk te repare-
ren. Achteraf gezien hadden de verzekeraars beter 
jaren terug al de pijn kunnen nemen. Zelfs nu nog 
geldt dat een deal met een groep gedupeerden op 
lange termijn beter is voor de sector dan een hoger 
beroep.

Negatief imago blijft kleven  
aan verzekeringsbranche
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