
Beste Marijke, Geacht bestuur, 

 

Bij deze wil ik graag reageren op jullie verzoek m.b.t. mijn lidmaatschap van de stichting. Ik 

ben enkele jaren geleden ingegaan op een voorstel van Allianz. Ik was het eindeloze rekken 

spuugzat. 

 

Ik had bovendien al eerder iets dergelijks meegemaakt bij de ondergang van Vie d'Or waar ik 

een polis had en waar Wouter Bos als minister het 'wijze besluit' nam om de verzekeraar 

failliet te verklaren zodat Merill Lynch op basis hiervan een zeer lucratief contract voor Vie 

d'Or nietig kon verklaren, dat uiteraard ook deed, de polishouders achterlatend met grote 

kortingen op hun polis voornamelijk veroorzaakt door deze onbegrijpelijk domme blunder 

van Bos. 

Ik had ook een polis bij de verzekeringsmaatschappij Conservatrix lopen. Ik heb deze 

gelukkig kort voordat deze maatschappij in de problemen kwam omgezet naar een andere 

maatschappij. Ook bij dit faillissement heeft de overheid en met name DNB een uiterst 

bedenkelijke rol gespeeld. Het enige Nederlandse tweede kamerlid met ruggengraat en 

gezond verstand, de heer Pieter Omtzigt, heeft Kamervragen omtrent de ondergang van 

Conservatrix gesteld. De wijze waarop hij samen met Renske Leijten heeft geprobeerd om het 

bijna criminele systeem in dit land (o.a.  m.b.v de Rutte doctrine en de Kok oekaze) ter 

verantwoording te roepen verdient lof. Ik heb zijn boek met veel instemming gelezen. Ik ben 

in dit land geboren en getogen maar schaam me daar inmiddels diep voor. 

Ik denk dat het KIFID en met name haar voorzitter veel kwaad heeft aangericht in onze 

Allianz zaken. Zij is duidelijk op de hand van de verzekeraars en probeert op juridische wijze 

de schade voor de verzekeraar zo gering mogelijk te houden en heeft niets met gedupeerde 

polishouders. 

Ik heb veel respect voor de wijze waarop jullie al vele jaren proberen om Allianz ter 

verantwoording te roepen en hoop dat jullie daar linksom of rechtsom in zullen slagen. Ik wil 

jullie bedanken voor jullie tomeloze inzet en het inschakelen van de nodige expertise hetgeen 

voor een individuele polishouder onmogelijk is. Jullie hebben van het Calimero effect een 

Olifant gevoel gemaakt (samen sterk). 

Het antwoord op jullie vragen is derhalve dat ik geen financieel belang meer heb bij een 

voorstel en dus niet zal stemmen. Ik ben wel geïnteresseerd in de afloop en zou graag 

onbezoldigd lid willen blijven. 

Veel succes! 

Met vriendelijke groeten, 

Gert  


