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Vereniging Woekerpolis.nl overhandigt 25.000 meldingen 

aan AFM  
 

Amsterdam, 10 december 2014 - Vereniging Woekerpolis.nl overhandigde dinsdag 9 december 

2014 aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 25.000 meldingen die zijn binnengekomen bij 

het woekermeldpunt van de vereniging. Bij dit meldpunt konden woekerpolisbezitters 

aangeven in hoeverre het probleem met hun woekerpolis door hun verzekeringsmaatschappij 

is opgelost. Dat is in minder dan 5% van de zaken het geval. Het gemiddelde rapportcijfer wat 

klanten hun verzekeraar geven, is een 3. 

 

Voorzitter Ab Flipse legt uit: “Het vertrouwen is nog ver te zoeken. Verzekeraars sturen hun klanten 

wel brieven, maar die durven daar niet op in te gaan. De angst om opnieuw belazerd te worden, is nog 

te groot. Verzekeraars hebben wat dat betreft nog een lange weg te gaan.” Eerder bracht de 

vereniging een analyserapport uit over de eerste 20.000 meldingen. De 5.000 extra meldingen die 

daarna nog zijn binnengekomen, bevestigen het eerder naar buiten gebrachte beeld. Met het 

overhandigen van de meldingen aan de AFM heeft de vereniging het meldpunt gesloten. Het is nu aan 

de AFM om de meldingen mee te nemen bij het uitvoeren van haar toezichttaak. 

 

 

Noot voor de redactie: 

 

Voorzitter Ab Flipse overhandigde de meldingen aan Ruud de Hollander, Hoofd Klantbelang Centraal, 

van de AFM (zie foto). Het analyserapport van de eerste 20.000 meldingen is hier te downloaden of 

via www.woekerpolis.nl/pressroom.  

 

Voor vragen aan Ab Flipse kunt u contact opnemen met Nadia Parisi (afdeling Communicatie) op 06 - 

43 11 09 44. 

 

Over Vereniging Woekerpolis.nl: 

Vereniging Woekerpolis.nl is opgericht om de belangen te behartigen van gedupeerden met een 

woekerpolis. De vereniging telt 80.000 leden en tracht door het voeren van collectieve procedures 

haar doelen te bereiken. De vereniging werkt op basis van no cure no pay. Gedupeerde bezitters van 

een woekerpolis kunnen gratis lid worden. Alleen bij succes is achteraf een bijdrage verschuldigd. 

Deze bedraagt bij het gratis lidmaatschap 10% van de schadevergoeding. 

 

Website: 

www.woekerpolis.nl 
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