
 

   

Geachte <aanhef>, 

 
Dit afgelopen jaar hebben wij ons wederom actief voor u ingezet. Vooral door te 
procederen in de rechtszaal, maar ook door continu bij de pers en de politiek aandacht te 
vragen voor de woekerpolis-affaire. Dat resulteerde onder andere in de uitzending van 
het TV-programma Radar waar een woekerpolis van de Goudse van één van onze leden 
uitgebreid aan bod kwam. De Goudse blijkt jarenlang misleidende offertes af te hebben 
gegeven. Iets wat echt niet kan. Met hulp van de media, weet nu heel Nederland dit! 
 
De aandacht voor de woekerpolissen van de Goudse bereikte ook Den Haag. Door onze 
contacten met 50Plus leidde dit tot kamervragen aan de minister. Ook hebben wij ons 
ingezet voor de actie “Kom in actie voor uw pensioen!”, omdat dit ook veel van onze 
leden raakt. Zo laten wij geen kans voorbij gaan om Den Haag wakker te schudden. 
 
Ook volgend jaar gaan wij door met onze strijd. Dan hopen we positieve uitspraken in de 
lopende procedures te krijgen om zo een compensatieregeling in het woekerpolisdossier 
te kunnen afdwingen. 
 
Namens het bestuur wens ik u fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een 
voorspoedig 2020! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ab Flipse 
Voorzitter 

   

 

 

Lopende collectieve procedures 

In 2020 verwachten wij in de meeste van 
onze rechtszaken een uitspraak. Het gaat 
dan om de procedures tegen: 
- Nationale-Nederlanden 
- Aegon 
- ASR 
- Reaal 
- Achmea 
Op onze website kunt u de actuele 
voortgang volgen. 

   

https://www.woekerpolis.nl/voortgang-procedures/
https://www.woekerpolis.nl/voortgang-procedures/


 

 

Wilt u een zitting bijwonen? 

In onze procedures vinden regelmatig 
zittingen plaats bij rechtbanken en  
gerechtshoven. Om de vorderingen van de 
vereniging kracht bij te zetten, is het 
belangrijk dat een aantal gedupeerden van 
de woekerpolisaffaire daar zelf bij 
aanwezig zijn. Wilt u een keer een zitting 
bijwonen? Geef u dan op via dit formulier. 
Wij nodigen u dan uit zodra er een datum 
bekend is. 

   

 

 

Welke procedure? 

Regelmatig nemen verzekerings-
maatschappijen elkaar over. Hierdoor is 
mogelijk de naam van uw maatschappij 
veranderd en is niet meteen duidelijk 
welke procedure voor u van belang is. 
Bijvoorbeeld: U heeft een polis van De 
Amersfoortse. Deze is overgenomen door 
de ASR, dus voor u is de procedure tegen 
ASR van belang. Kijk op onze website voor 
een overzicht van alle merknamen. 

   

 

 

Pensioenactie 

Als vereniging ondersteunen we de actie 
‘Kom in actie voor uw pensioen’. Vele 
duizenden van onze leden hebben de 
petitie al ondertekend. Op 20 november 
hebben we deze met alle deelnemende 
partijen overhandigd aan minister 
Koolmees. De actie gaat door! Op de 
website Kom in actie voor uw pensioen 
kunt u nog steeds de petitie ondertekenen. 
Ook vindt u onderaan deze site het item 
dat MAX Meldpunt hierover maakte. 

    

  
  

Lees de blog van voorzitter Ab Flipse, over waarom actievoeren werkt! 
 

 
Liever geen nieuwsbrief ontvangen? Klik hier 

 

 

https://forms.gle/YLVgYEewoTS5mLaY6
https://www.woekerpolis.nl/voortgang-procedures/overzicht-merknamen/
https://kominactievooruwpensioen.nl/
https://www.woekerpolis.nl/actievoeren-werkt/
https://www.woekerpolis.nl/nieuws/afmelden-nieuwsbrief/
https://www.facebook.com/VerenigingWoekerpolis/
https://twitter.com/Woekerpolis_nl

