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Twee grote consumentenorganisa-
ties hebben Nationale-Nederlanden 
voor de rechter gedaagd voor de woe-
kerpolisaffaire met een claim die in 
de miljarden kan lopen. De Consu-
mentenbond en de stichting Wak-
kerpolis hebben een grotendeels ge-
lijkluidende dagvaarding verstuurd 
waarin ze eisen dat polishouders 
kosten die onterecht zouden zijn 
ingehouden, terugbetaald krijgen.

De dagvaarding komt bovenop 
een lopende collectieve zaak van 
Woekerpolis.nl, de grootste orga-
nisatie van woekerpolisklanten. 
Die zaak loopt al veel langer tegen 
de grootste dochter van NN Group.

Volgens Wakkerpolis gaat het 
om een claim van € 3,2 mrd, als alle 
500.000 klanten een vergoeding krij-

gen. De claim is volgens Wakker-
polis gebaseerd op een ‘grondige 
analyse’ van ruim 2200 individuele 
polissen, waaruit blijkt dat NN zoge-
heten ‘eerste kosten’ inhoudt. Wak-
kerpolis maakt gebruik van een ver-
oordeling van de verzekeraar door 
geschilleninstituut Kifid in een in-
dividuele casus. Het Kifid oordeel-
de dat die eerste kosten — het gaat 
volgens Wakkerpolis om zo’n € 5500 
per polis — onrechtmatig zijn. Ove-
rigens heeft NN daar beroep tegen 
aangetekend.

Ook de Consumentenbond zit op 
de lijn van de eerste kosten. De bond 
wil samenwerken met Wakkerpolis 
‘om zoveel mogelijk druk uit te oefe-
nen’, aldus campagneleider Marcel 
Hooft van Huysduynen. De inhoud 
van de dagvaardingen en de timing 
van het uitbrengen zijn afgestemd. 
Een verdere samenwerking ‘is wel 

overwogen’, maar daartoe is niet 
besloten omdat Wakkerpolis en de 
Consumentenbond qua organisa-
tie verschillend zijn. 

Advocaat Adriaan de Gier, die 
voor Wakkerpolis opkomt, verwacht 
dat de rechtbank de zaak van hem 
en die van de Consumentenbond 
zal samenvoegen. Volgens hem zit 
het verschil tussen de twee dagvaar-
dingen vooral in de wijze van bere-
kening van de schadevergoeding.

De Gier vraagt de rechtbank de 
eerste kosten onrechtmatig te ver-
klaren, omdat destijds niet aan de 
klant is verteld dat ze zouden wor-
den ingehouden. Daarnaast vraagt 
hij de rechtbank een rekenmetho-
de vast te stellen waarmee elke klant 
eenvoudig de schadevergoeding kan 
halen. Het is juridisch niet mogelijk 
om de miljardenclaim, die ontstaat 
als alle klanten daarvan gebruik-

maken, in een keer in te dienen na-
mens alle polishouders.

De Kifid-zaak over de eerste kos-
ten loopt nog in beroep. De Gier zegt 
met de rechtszaak verder te willen 
gaan, wat de uitspraak van het Ki-
fid-beroep ook is. ‘Onze analyse 
blijft wat zij is.’

Onduidelijk is of de beroepscom-
missie de uitspraak vasthoudt, nu 
het Kifid in enkele recente uitspra-
ken rond woekerpolissen een an-
dere weg lijkt in te gaan. Daarbij 
wordt niet alleen naar eerste kos-
ten gekeken, maar naar alle kos-
ten die een beleggingsverzekering 
de bijnaam woekerpolis hebben ge-
geven. Dat totaal wordt vervolgens 
gemaximeerd. Of dit de definitieve 
lijn van het Kifid wordt, is niet dui-
delijk omdat de uitspraken nog vers 
zijn en er nog geen beroepszaak over 
is  geweest.

Terwijl de twee dagvaardingen 
zijn verstuurd, loopt er al jaren een 
zaak van Woekerpolis.nl, een ande-
re claimorganisatie, tegen NN. Bin-
nenkort zijn er pleidooien en moge-
lijk is er in de tweede helft van het 
jaar een uitspraak. ‘Dat zouden we 
toejuichen’, zegt een woordvoerder 
van de verzekeraar.

Volgens De Gier zet Woekerpolis.
nl sommige juridische argumenten 
niet goed in. ‘En dan kan het voor 
ons contraproductief uitpakken’, 
zegt de advocaat. Voor de Consu-
mentenbond is het de tweede col-
lectieve dagvaarding in verband met 
woekerpolissen. De eerste loopt nog 
tegen ASR, in verband met polissen 
met de naam Waardye.

Stichting Wakkerpolis en Consumentenbond eisen € 3,2 mrd vergoeding voor ‘eerste kosten’ bij beleggingsverzekeringen
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€   3,2 mrd

€5500

De claim omvat € 3,2 mrd, 
als alle half miljoen klanten 
een vergoeding krijgen.

Volgens Wakkerpolis gaat 
het bij de ‘eerste kosten’ 
om zo’n € 5500 per polis. 
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