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BELEGGINGSVERZEKERINGEN CLAIMS
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Beleggingsverzekeringen
worden populair door stijgende beurzen. Nederland
schaft ze massaal aan.

Professor Boot
meldt als eerste
de hoge maar
verborgen kosten.

Nieuwe wet verplicht
verzekeraars tot meer,
maar niet alle informatie.

Populariteit beleggingspolissen
taant, ook doordat
de beurs kraakt.

Beleggingspolissen
krijgen in tv-programma Radar benaming
‘woekerpolis’.

Verzekeraars betalen € 3 mrd compensatie, claimclubs
eisen fors meer.

Europees Hof geeft
nationale rechters
ruimte om streng te
zijn voor verzekeraar.

Schending zorgplicht wordt nu
u de
d kern van woekerprocessen
Een genuanceerd vonnis van de hoogste Europese rechter geeft
claimclubs op een principieel punt meer ruimte, maar is zeker
geen garantie voor een overwinning en een miljardenschikking

Kasten vol dossiers bij Vereniging Woekerpolis.nl.
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Woensdagmorgen reageerden claimclubs en hun advocaten nog terughoudend. Het zaak bij het Europees Hof in
Luxemburg over woekerpolissen had in
de aanloop mythische proporties aangenomen. De uitkomst kon alleen nog
maar tegenvallen.
Want in een soort voorproefje van het
arrest had de advocaat-generaal vorig
jaar gezegd dat verzekeraars al in de jaren negentig alle informatie over kosten
van beleggingsverzekeringen hadden
moeten melden, op grond van een Europese richtlijn. Precies de kosten dus
waaraan de verzekeringen hun bijnaam
woekerpolis ontlenen en die inzet zijn
van een juridische strijd.
Met zo’n uitspraak op zak hadden de
claimclubs met 10 - 0 voorgestaan in
hun strijd om miljarden euro’s aan extra
compensaties. Maar het Hof heeft deze
vergaande opmerkingen niet overgenomen in het uiteindelijke arrest.
Enkele uren na het vonnis, dat om
tien uur ‘s morgens werd gepubliceerd,
keerde het zelfvertrouwen echter terug.
‘Een opsteker’, schrijft Woekerpolis.nl,
de grootste claimclub met naar eigen
zeggen 90.000 leden. De Consumentenbond spreekt van een ‘overwinning’. En
Pieter Lijesen, die met zijn Woekerpolisproces samenwerkt met de advocaat die
naar Luxemburg is geweest, spreekt van
‘een keihard vonnis’.
Want de advocaten en de organisaties
hebben na een korte verwerkingstijd
vooral oog voor wat er wel in het vonnis
staat. Dat is niet niks.
Het draait allemaal om de vraag met
welke munitie de verzekeraars kunnen
worden aangevallen. Tot nu toe gaan de
(trouwens zeldzame) rechtszaken vooral
over de vraag of verzekeraars de toen
geldende wetgeving hebben overtreden.
Daar zitten de meeste verzekeringsbedrijven wel goed. Doorgaans zijn ze binnen de lijntjes gebleven.
Dat zijn echter de lijntjes van het
bestuursrecht. De regels dus waar verzekeraars zich aan moeten houden als ze
geen ruzie willen krijgen met de toezichthouder.
Handige advocaten halen er steeds
vaker de ‘algemene rechtsbeginselen’

bij, die horen bij het gewone burgerlijk
recht. Dan gaat het om doorgaans vage
begrippen als zorgplicht. Een groot,
goed geïnformeerd bedrijf moet spontaan informatie geven aan een kleine
particulier.
Dit soort open normen is buiten
Nederland nogal zeldzaam en daarom
dacht Nationale-Nederlanden een snelle
winst te kunnen halen. De redenering
was dat het niet de bedoeling is dat lidstaten met allerlei vage extra regels aankomen bovenop de Europese afspraken.
Dat was de kernvraag in Luxemburg:
zijn open normen wel verenigbaar met
de Europese richtlijn over levensverzekeringen? Het genuanceerde antwoord: ze
zijn er niet per definitie mee in strijd.
Ab Flipse van Woekerpolis.nl vat het
zo samen: ‘De uitspraak is een streep
door de rekening voor Nationale-Nederlanden. Die had gehoopt gedupeerden
langs deze weg de pas af te kunnen snijden. Dat is mooi niet gelukt.’
Dat is heel kort door de bocht, maar
niet helemaal onwaar. Inderdaad had
NN gehoopt dat ‘Luxemburg’ elke verwijzing naar vage termen als zorgplicht zou
verbieden. Dat is niet gebeurd.
Tegelijk is de zaak nog lang niet ten
einde, want het Hof in Luxemburg heeft
ook gezegd dat nationale regels, of ze nu
een ‘open’ karakter hebben of niet, wel
duidelijk moeten zijn. En voorspelbaar
voor de verzekeraar, waarmee het Hof
lijkt te zeggen dat niet met de bril van het

De centrale vraag
Met welke munitie
kunnen verzekeraars
worden aangevallen?
Burgerlijk recht
Handige advocaten
halen er ‘algemene
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Al in jaren negentig
was er kritiek op de
beleggingspolissen

heden naar het verleden mag worden
gekeken.
Het Hof vult dat verder niet in. Daarmee krijgen Nederlandse rechters veel
ruimte om alsnog de zorgplicht aan te
halen bij de woekerpolissen. En Nederlandse rechters zijn niet vies van open
normen. Sterker nog: de rechtbank in
Rotterdam, waar het circus is begonnen
voordat het naar Luxemburg is getrokken, heeft in een tussenvonnis al geoordeeld dat NN inderdaad de open normen
heeft geschonden door niet precies aan
de klant te vertellen welke kosten worden ingehouden.
Verzekeraars zullen nu aanvoeren bij
de rechtbanken dat de wetten waaraan
zij zich moesten houden, niet voor niets
zo tot stand zijn gekomen. In de jaren
negentig was er al kritiek op de beleggingspolissen, vooral naar aanleiding
van een rapport van professor Arnoud
Boot uit 1995.
Er waren Kamervragen en het eind
van het liedje was: verzekeraars moeten
wel met voorbeeldrendementen laten
zien wat het eindkapitaal wordt. Maar
wanneer welke kosten worden ingehouden, dat hoeft de consument niet allemaal te weten.
Verzekeraars zullen er fijntjes op
wijzen dat deze regeling tot stand is gekomen na consultatie van onder meer
de Consumentenbond, die zich sinds
een jaar ook op de woekerpolissen heeft
gestort.
De vraag is of dat ertoe doet als de
Nederlandse rechters tot in hoogste
instantie zeggen of de zorgplicht ook in
de jaren negentig al ‘duidelijk en voorspelbaar’ was. Dat zijn immers de eisen
die het Europese Hof woensdag heeft
gesteld.
Want als dat zo is, doet het er niet
meer toe wat er in de de verzekeringswetten staat met namen als Wabb, Riav,
CRD, Nrfb en Wft. Dan gelden gewoon
de eisen in het burgerlijk recht.
Verzekeraars zullen alles op alles
zetten om dit te voorkomen en de uitslag is per definitie onvoorspelbaar. De
aandelenkoersen van beursgenoteerde
verzekeraars reageerden woensdag dan
ook nauwelijks op het arrest. Een miljardenschikking met alle consumenten, zoals veel clubs willen, is ook na woensdag
nog ver weg.

