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Informatie 

Deskundigen ingeschakeld 
De vereniging heeft hulp ingeroepen van twee vooraanstaande universiteiten. 
Prof. mr. W.H. van Boom van de Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan 
naar de begrijpelijkheid van woekerpolisvoorwaarden. Uit zijn rapportage blijkt 
dat veel bepalingen voor de gemiddelde consument niet duidelijk en 
begrijpelijk zijn geformuleerd en moeten worden aangemerkt als een oneerlijk 
beding. Dr. A. Plantinga van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek 
gedaan naar het hefboomeffect en de compensaties die verzekeraars 
hiervoor hebben gegeven. Uit zijn rapport blijkt dat het werkelijke 
hefboomeffect veel groter is dan door verzekeraars is berekend. Beide 
rapporten worden in de procedures ingebracht. 
 
 
 

  

 

 

Voortgang collectieve procedures  

 
Duizenden stukken ontvangen 
Het was de afgelopen maanden wat stiller rond de woekerpolisprocedures, 
maar dat betekent niet dat er niets gebeurt! Onze juristen verzetten bergen 
werk met het verwerken van nieuwe informatie en stukken voor de collectieve 
procedures tegen Nationale-Nederlanden, Aegon en Reaal. Naar aanleiding 
van onze oproep hebben we stapels documenten voor de collectieve 
procedures tegen Aegon en Reaal ontvangen. Daarnaast heeft de oproep voor 
de sjoemelsoftware ook zijn vruchten afgeworpen. Iedereen hartelijk dank voor 
de respons! De resultaten van beide oproepen worden verwerkt door onze 
juristen en meegenomen in de collectieve procedures. Daarnaast zijn wij druk 
bezig met het voorbereiden van nieuwe collectieve claims tegen de overige 
aanbieders.  

 

 

    

  

 

  

In the spotlight 

Van uw woekerpolis af? Doe het zelf 
Wij procederen om compensatie af te dwingen voor uw woekerpolis. Het is 
echter belangrijk dat u ook zelf in actie komt om van uw polis af te komen. 
Met het ontwoekerstappenplan van PolisRepair kunt u dit in veel gevallen 
zelf, geheel kosteloos. Het stappenplan betreft een eenvoudige interactieve 
online-module. Als u wilt, kunt u na afloop een compleet rapport aan uzelf 
toesturen per e-mail. Op het woekerpolisplatform van PolisRepair vindt u 
meer handige tips en gratis tools voor uw woekerpolis. 
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