Grootste woekerclubs gaan samen

Woekerpolis.nl en Woekerpolisproces willen samen procederen tegen verzekeraars
Cor de Horde
Amsterdam

De twee grootste claimorganisaties
voor woekerpolissen gaan na jaren
van onderlinge verdeeldheid nauw
samenwerken. Daardoor krijgen
verzekeraars een blok tegenover
zich met in totaal 125.000 leden
die menen dat de sector nog vele
miljarden moet vergoeden voor in
het verleden verkochte beleggingsverzekeringen.
De samenwerking komt kort nadat de juridische kansen voor klagende woekerpolishouders zijn
gekeerd. Onlangs vonniste het gerechtshof in Den Bosch dat een
Europese richtlijn over oneerlijke voorwaarden van toepassing is
op een woekerpolis van verzekeraar ASR.
‘Dit is een krachtig signaal naar

de markt’, zegt voorzitter Ab Flipse van Woekerpolis.nl, dat met
meer dan 100.000 aangeslotenen
de grootste van de twee organisaties is. ‘We hebben een gemeenschappelijke vijand, en dat zijn de
verzekeraars. Je wilt niet dat zij organisaties tegen elkaar uitspelen.’
De organisatie van Flipse gaat
samenwerken met Woekerpolisproces, dat ruim 20.000 leden heeft. Die laatste organisatie
is een initiatief van Pieter Lijesen, die eind 2013 Woekerpolis.nl de rug had toegekeerd om

Door het samengaan
krijgen verzekeraars
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met een eigen club te beginnen.
De verdeeldheid van de claimorganisaties werd jarenlang gezien
als een grote zwakte in de kostbare juridische strijd tegen verzekeringsmaatschappijen. Volgens
Flipse is het landschap inmiddels
flink veranderd. Hij wijst erop dat
naast de nieuwe combinatie alleen
nog het veel kleinere Wakkerpolis
bestaat met vijfduizend leden, en
het nog kleinere Dinplan Dupe, dat
uitsluitend tegen Allianz vecht.
Schaalgrootte is nodig om de
strijd met verzekeraars vol te houden, stelt hij. ‘De kleine clubs hadden gedacht dat er eerder een deal
zou zijn. Zij zijn op de muur van de
verzekeraars gelopen.’
Een volledige fusie tussen de vereniging Woekerpolis en de stichting Woekerpolisproces is op dit
moment nog een stap te ver, stelt
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oekerpolis is
de bijnaam
voor beleggingsverzekering die in
de jaren negentig veel
van zijn verkocht.
Tien jaar geleden bleek
dat er hoge verborgen
kosten in zaten verwerkt.
In 2008 en 2009 bereikte de sector akkoorden
om een kleine € 3 mrd
terug te betalen. Dat
vinden de nieuwe clubs
veel te weinig voor de
zeven miljoen verkochte
polissen.

Flipse. Wel krijgen partijen door de
samenwerking inzage in elkaars
dossierstukken. Dat ligt zeer gevoelig, aangezien beide partijen vier
tot vijf jaar werk hebben zitten in
lopende processen en zo unieke
kennis in huis hebben.
Ook is vastgelegd dat ze geen
dubbel werk doen. Leden kunnen
zich voegen in processen van de andere organisatie.
Woekerpolis.nl is gespecialiseerd in collectieve procedures.
Het verst is de zaak tegen Aegon.
Volgens de aanvankelijke planning
van de rechtbank in Den Haag zou
er morgen een vonnis zijn, het eerste vonnis in een collectieve zaak
rond woekerpolissen, maar dat is
op het laatste moment uitgesteld.
Ook een zaak tegen Nationale-Nederlanden stevent af op een vonnis,
waarschijnlijk op 19 juli.

