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Aanwezig:  34 houders van polissen Allianz DIN Plan (Investeringspolissen t.b.v. pensioen en 
kapitaalopbouw en/of hypotheekaflossing)

Kartrekker  Marijke Clerx, lotgenoot Allianz DIN Plan
Presentaties: Adri Kranenburg, civielrechtelijk advocaat (aansprakelijkheid, 

financiële producten)
Ron van Os, actuaris collectieve pensioenregelingen, 
verzekeringswiskundige
John Claassen, lotgenoot, ervaringsdeskundige, jurist

Notulist: Trix Clerx

Aftrap

Marijke Clerx benadrukt dat ze niet deskundig is op het gebied van woekerpolissen. Wel 
heeft ze inmiddels redelijk inzicht in haar eigen casus. Motieven om maart 2012 vanuit Tros 
Radar het trekkerschap van de lotgenotengroep Allianz DIN-Plan op zich te nemen zijn: forse 
persoonlijke schade en het bedrogen zijn door Allianz en de tussenpersoon. 
Politiek en  De Nederlandse Bank nemen hun verantwoordelijkheden onvoldoende.
Verliespolis, Consumentenclaim en ‘wabeke-norm’ bieden geen soelaas. Polissen van Allianz 
blijven buiten schot en de ‘wabeke-  Allianz DIN Planvergoeding’ (maximering van de 
administratiekosten tot 2.25% van de waarde van de verzekering) dekt maar een fractie van de 
schade. De AFM becijferde dat er gemiddeld over alle 7 miljoen woekerpolissen 46,99% 
kosten, incl. risicodekkingen, zijn ingehouden.

Stand van zaken lotgenotengroep
Via Tros Radar hebben zich tot 27 oktober 223 lotgenoten met een Allianz DIN Plan polis 
aangemeld. Met 67 heeft Clerx direct contact. Dezen hebben een inventariserende vragenlijst 
ingevuld en hun adresgegevens beschikbaar gesteld. 34 gaven gehoor aan de uitnodiging voor 
deze lotgenotendag. 25 hebben zich om uiteenlopende redenen afgemeld maar willen wel 
betrokken blijven bij de activiteiten. Lotgenoot John Claassen heeft zijn zaak in hoger beroep 
bij KiFiD, het KlachtenInstituut Financiële Dienstverlening, gewonnen. Hij is bereid zijn 
ervaringen te delen.

Het zwaartepunt van de lotgenotengroep Allianz DIN-Plan ligt bij mensen die in de periode 
1985- 1995 polissen bij Zwolsche Algemeene hebben afgesloten. Daarnaast zijn er oudere en 
jongere polissen aangemeld. Polisinhoud en algemene voorwaarden vertonen in hoge mate 
overeenkomst: dezelfde tekortkomingen; dezelfde ontbrekende zorg bij tussenpersonen. 

Verder  hebben veel verzekerden nog eigen individuele conflictpunten met Allianz Nederland. 

Tussen mei en juli 2012 spraken Clerx en Claassen tweemaal met de advocaat Adri 
Kranenburg, (succesvol tav. Falconpolis/ ASR). Hij werkt in zaken over woekerpolissen 
samen met Ron van Os, zelfstandig (pensioen-)actuaris. Er is met Adri Kranenburg van 



gedachten gewisseld over een een gezamenlijke aanpak. Op de bijeenkomst is hier nader op 
ingegaan.

Overigens zullen de inspanningen er op gericht blijven om zoveel mogelijk lotgenoten bij de 
acties te betrekken; via Tros Radar, met een op te richten website en door te bezien in 
hoeverre samenwerking met andere lotgenotengroepen mogelijk is; in eerste instantie groepen 
met verwante Allianz-polissen.    

Systematiek van de woekerpolissen

Ron van Os
Opzet van deze Allianz-polissen is in wezen simpel:

- de polishouder betaalt premie 
(naar believen periodiek; eenmalig; eventueel met extra stortingen)

- de maatschappij brengt daarop in mindering:
o kosten gedurende de volledige looptijd van de verzekering;
o extra kosten gedurende de eerste vijf jaar t.b.v. bemiddelaar;
o ingeval premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid is medeverzekerd 

de premie die daarmee gemoeid is;
o ingeval een ongevallendekking is meeverzekerd de premie die daarmee 

gemoeid is.

- De maatschappij investeert de resterende premie in participaties (stukjes 
obligatie/aandeel) in één of meer van de 6 Allianz-beleggingsfondsen. De 
polishouder bouwt zo een portefeuille aan participaties op.

- De maatschappij boekt daar maandelijks participaties bij en af:
o bij: rendementsuitkering uit de reeds verworven participaties 
o af: kosten gedurende de hele looptijd, zoals

 beheerskosten t.b.v. de verzekeringsmaatschappij
 premiekosten voor overlijdensrisico, mits meeverzekerd.

De dagwaarde van dit pakket aan participaties op einddatum bepaalt het uitkeringsbedrag. De 
overlijdensrisicoverzekering garandeert een uitkering bij eerder overlijden. De 
arbeidsongeschiktheidsverzekering regelt premievrijstelling gedurende de periode tussen 
invaliditeit en einddatum.

Waarom vallen de resultaten tegen?
- De beleggingsresultaten zijn slecht.
Er werd 9% of meer prognoserendement voorgespiegeld, terwijl dat per saldo 4 á 5% 
bedroeg. Dit komt grotendeels door de economische situatie. 
- De prognoses zijn vaak misleidend;
Het blijkt dat bij veel prognoses voor het beoogde resultaat feitelijk een hoger 
rendement nodig is omdat met een netto rendement (waar dus eerst nog kosten vanaf 
gaan) wordt gerekend. 
- Alle in rekening gebrachte kosten blijven ongewijzigd waardoor de relatieve lasten
voor de polishouders toenemen. Risicopremies nemen niet alleen in relatieve zin toe, 
maar door de gehanteerde berekeningsmethodiek ook in absolute zin. Er is namelijk 
premie verschuldigd over het verschil tussen de gewenste uitkering en de waarde van de 
beleggingsportefeuille. De verzekeraar loopt bij deze constructie geen enkel financieel 
risico.



- Vanwege niet transparante communicatie waren polishouders niet op de hoogte van 
de 

werkwijze van Allianz en de consequenties die dit voor hen heeft.

In de bijeenkomst wees Van Os een aantal aspecten aan waarop Allianz eventueel kan 
worden aangepakt. Aangezien dit verslag een ruime verspreiding krijgt, worden deze 
hier niet nader uitgewerkt.

Woekerpolisproblematiek vanuit juridisch perspectief

Adri Kranenburg
Een beleggingsverzekering is een contractmix van belegging en verzekering met het oogmerk 
van kapitaalopbouw voor bijvoorbeeld pensioenopbouw of hypotheekaflossing.
Onderdeel is meestal een overlijdensrisicoverzekering en/of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Kranenburg schetst enige achtergronden van de woekerpolisaffaire en wat nu de stand van 
zaken is. Vervolgens gaat hij in op de beslechting van geschillen door de rechter  
respectievelijk door de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiele 
Dientverlening.

Kranenburg kijkt met een civielrechtelijke blik naar de brochures, offertes, polissen, 
polisvoorwaarden etc. Vanuit dat perspectief worden enige mogelijke aanknopingspunten 
voor de houders van woekerpolissen besproken. De enkele vaststelling dat de resultaten 
tegenvallen of prognoses niet worden gehaald, is onvoldoende. Een vordering/klacht moet 
met de juiste argumenten worden onderbouwd. Dan kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 
niet correct informeren of zelfs misleiden van de polishouder, het niet nakomen wat is 
toegezegd etc.  

Overigens is er inmiddels veel veranderd. Mede door politieke druk hebben veel verzekeraars 
hun polissen verbeterd en wordt overstappen naar die nieuwe producten aangemoedigd. 

Zie ook de site van de Autoriteit Financiële Markten: 
www.afm.nl/consumenten/producten/beleggingsverzekering of /woekerpolis

Het gaat dan vooral om de toekomst. Veel polishouders zullen aanspraak willen maken op 
(hogere) compensatie voor wat betreft het verleden.

Ervaringen met de KIFID procedure van een lotgenoot
John Claassen 
Deze polishouder geeft een presentatie van eigen ervaringen met de klachtprocedure bij 
KiFiD. De procedure heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is hij door de Commissie van 
Beroep in het gelijk gesteld en is hem een reële schadevergoeding toegekend.

http://www.afm.nl/consumenten/producten/beleggingsverzekering


Voorstel tot oprichting van de Stichting Compensatie Woekerpolissen Allianz 
(DIN Plan)

Uitgangspunt van de lotgenotengroep Allianz DIN-Plan is dat een grotere groep een sterkere 
positie inneemt tegen Allianz en efficiënter gebruik maakt van expertise en geld.  Om  een en 
ander in goede banen te leiden verdient het de voorkeur om een stichting op te richten. Die 
stichting kan dan als opdrachtgever van advocaat en actuaris fungeren bij werkzaamheden 
met het oog op (hogere) compensatie van de schade voor de polishouders.

Hiervoor is natuurlijk geld nodig. Er is nagedacht over het minimale bedrag dat nodig is voor 
startfase 1.  Dat is gesteld op EUR 15.000.

Besloten is om uit te gaan van een bijdrage van EUR 300,- per lotgenoot. Er zijn dan dus 
tenminste 50 deelnemers nodig.

Zodra 50 deelnemers EUR 300,- hebben gestort op de (nog te openen) rekening van de 
Stichting i.o. wordt de Stichting feitelijk opgericht en gaan de werkzaamheden van start. 
Wanneer zich binnen 6 weken na het openen van de rekening minder dan vijftig contribuanten 
gemeld hebben, worden de activiteiten gestaakt en wordt het gestorte bedrag terug 
overgemaakt. 

Met EUR 15.000  kunnen de aanlooopkosten in verband met de Stiching worden gedekt en 
kan er voor worden gezorgd dat advocaat en actuaris de Allianz DIN polis nader analyseren 
en namens de Stichting een brief aan Allianz schrijven, evenals overleg met Allianz over een 
aanvaardbare compensatie van geleden schade  (zie hierna: Fase I)

Er is veel meer geld nodig om goed weerwerk te kunnen leveren tegen Allianz en haar 
juristen en actuarissen. Wij hopen dus op veel deelnemers. 

De Stichting zal een website openen. Het Stichtingsbestuur bepaalt welke informatie via de 
website naar buiten gaat. Allianz en ‘free riders’ zullen immers geïnteresseerd meelezen. 

Voorgestelde aanpak in twee fasen

Fase I: Collectieve benadering:  Analyse van polistype Allianz DIN (hypotheek) Plan 
door advocaat en actuaris; Brief van de Stichting aan Allianz; Streven naar een aanbod 
op hoofdlijnen van Allianz voor compensatie  ten behoeve van de deelnemers

De in te schakelen advocaat en actuaris bekijken aan de hand van  brochures, offertes, 
polissen, polisvoorwaarden en waardeoverzichten en correspondentie met Allianz en 
tussenpersonen  de voornaamste bezwaren van het Allianz Din Plan. 

Namens de Stichting (dus niet namens individuele lotgenoten) worden die bezwaren 
uiteengezet  in een brief aan Allianz waarbij Allianz wordt uitgenodigd om in overleg te 
treden met het oog op een voor de Stichting aanvaardbaar aanbod tot compensatie van Allianz 
aan de deelnemers.  Mocht dat er komen, dan is het aan iedere deelnemer of hij/zij dat aanbod 
wél of niet aanvaardt 
Als er een aanbod op hoofdlijnen zijdens Allianz ligt, of duidelijk is dat dat er niet komt, dan 
zal een tweede vergadering van deelnemers worden gehouden. Daar zal dan de stand van 
zaken en de verdere aanpak in fase II worden besproken. 



Fase II: Individuele benadering: Beoordeling bod van Allianz? KiFiD- procedure?  
Schadeberekeningen

In Fase II draait het vooral om de individuele polishouder. Die zal moeten beslissen over het 
al dan niet aanvaarden van een bod zijdens Allianz  dan wel het indienen van een klacht bij 
Allianz en aansluitend het aanhangig maken van een KIFID procedure. 

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen als lotgenotengroep op te trekken. Dit teneinde de 
kosten per persoon te drukken en optimaal van de beschikbare expertise gebruik te maken.
Uitgaande van wat er bij het afronden van Fase I bekend is, zal het bestuur van de Stichting  
moeten beslissen over de beste aanpak, de rol van de Stichting daarin, het inschakelen van 
advocaat en actuaris in Fase II en hoe de daaraan verbonden kosten gedragen zullen worden. 
Een en ander zal mede afhangen van het aantal deelnemers en hoe Allianz zich in deze 
kwestie opstelt. 

Als het aankomt op procedures bij de Geschillencommissie en de Beroepscommissie van het 
KIFID, wordt er van uit gegaan  dat de deelnemers dat in eigen hand houden met 
ondersteuning van de Stichting en met als basis de brief die in Fase I namens de Stichting aan 
Allianz is gezonden. Iedere deelnemer kan dan zelf de bijzondere aspecten van de eigen casus 
inbrengen. 

De vorm van en de mate van ondersteuning door de Stichting zal te zijner tijd uitgewerkt 
moeten worden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ondersteuning door het opstellen 
van een handleiding, het organiseren van workshops voor vergelijkbare cases met deskundige 
begeleiding of aan directe ondersteuning door  advocaat, actuaris of andere door de Stichting 
in te schakelen adviseurs. 

Ook kan worden besloten om de advocaat een aantal proefprocedures bij de 
Geschillencommissie en Beroepscommissie van KiFiD te laten voeren. 

Zowel in het kader van een aanbod van Allianz als - in Fase II-  in het kader van een KiFiD 
procedure zal het vaak van groot belang zijn dat de individuele deelnemer inzicht verkrijgt in 
de hoogte van de met de bezwaren verbandhoudende schade. Daar kan de actuaris een rol 
vervullen.

Uiteraard zal nader bekeken moeten worden in hoeverre de aan de ondersteuning verbonden 
kosten door de Stichting gedragen kunnen worden. Het is waarschijnlijk nodig om aan de 
deelnemers voor deelname aan Fase II opnieuw een bijdrage te vragen. 

Streven is om de door de deelnemers te maken kosten uiteindelijk voor rekening van Allianz 
te laten komen. 

NB
Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over mogelijke verweren zijdens Allianz en de 
daaraan verbonden risico’s. Daarop wordt in dit verslag niet nader op in gegaan.



BESLUIT

Aan het eind van de bijeenkomst van 27 oktober is de reactie van de aanwezigen op 
bovenstaande voorstellen gepeild. Vrijwel unaniem stellen zij zich op achter de voorgestelde 
aanpak. 

Naar Tros Radar is een nieuwsbericht uitgegaan
Mededeling op 29 oktober van Tros Radar van lotgenotenbijeenkomst heeft tot dusver 130  
nieuwe aanmeldingen (lotgenoten die hun bereikbaarheidsgegevens hebben verstrekt en de 
vragenlijst hebben ingevuld) opgeleverd. De teller staat inmiddels op rond 350 gedupeerden

Zodra er een rekeningnummer geopend is, zal iedereen via e-mail benaderd worden. Zodra 
€15.000,- binnen is, wordt de Stichting opgericht en wordt Fase I opgestart.


