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JURIDISCHE STRIJD

Proefproces va
van
n de
d baan, maar EU-vonnis blijft leidend
Van onze redacteur
Amsterdam
Een snelle jurisprudentie over
woekerpolissen is van de baan,
nu Nationale-Nederlanden een
cruciaal proefproces daarover
heeft stopgezet. Maar het arrest
van het Hof van de Europese Unie
in Luxemburg uit dit proces blijft
alle komende zaken beïnvloeden.
Want als het hoogste rechtscollege heeft gesproken, moet de lagere rechter zich schikken.
‘We merken nu al dat in heel
veel lopende woekerpoliszaken
wordt gezegd: wat is jullie visie
op het arrest?’, zegt Stef Smit,
directeur van het bedrijf waar de
grootste claimstichting, Woekerpolis.nl, aan is gelieerd. Smits bedrijf begeleidt talloze individuele
klagers en is tegelijkertijd bezig
met een grote collectieve zaak

van Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden.
Tevens het Kifid, de klachtenorganisatie waar burgers ook
zonder advocaat terecht kunnen
met financiële klachten zoals
woekerzaken, vraagt partijen
naar een oordeel over ‘Luxemburg’, zo merkt Smit.
Het draait allemaal om de
vraag of rechters de aangeklaagde verzekeraars alleen moeten
beoordelen op de verzekeringswetten uit de tijd van de verkoop
— daar voldoen veel verzekeraars
wel aan. Of dat ze een stap verder
mogen gaan door ook algemene
principes uit het burgerlijk recht
erbij te halen. Die zijn nogal vaag
van aard.
NN had aan het Europese Hof
gevraagd om dit soort ‘open normen’ in strijd met de Europese
verzekeringsregels te verklaren.

8

jaar

Sinds 2007 wordt er al
over de woekerpolissen
geprocedeerd. De nu
geschikte NN-zaak liep
al sinds 2008.

Dat heeft het Hof niet gedaan,
maar in het arrest staan wel allerlei voorwaarden voordat ‘open
normen’ mogen worden meegenomen in een vonnis. Of in het
Nederlandse geval aan die voorwaarden is voldaan is nu de grote
vraag, en het Hof heeft gezegd dat
de Nederlandse rechter die zelf
mag beantwoorden.
De belangrijkste zaak waarin
die vraag alsnog aan de orde
komt, is de collectieve procedure
van Woekerpolis.nl, de grootste
claimclub. Smit verwacht begin
volgend jaar een vonnis. Daarin
moet de rechtbank (indirect) zijn
uitleg geven aan het Europese
arrest.
Dat geldt ook voor andere
nakende collectieve procedures
tegen NN. Zowel de Consumentenbond als Woekerpolisproces
zijn bezig met de voorbereiding.

