
 

    

    

 

Tijd voor Transparantie 

Het Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ is op 29 oktober 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Samen met de 
Consumentenbond, ConsumentenClaim en Stichting 
Woekerpolisproces, willen we dat verzekeraars wettelijk 
verplicht worden om álle kosten van een kapitaalverzekering op 
duidelijke jaaroverzichten te vermelden. Maar liefst 52.000 
mensen hebben het burgerinitiatief ondertekend. Hiermee is 
een belangrijke stap gezet om dit onderwerp op de agenda van 
de Tweede Kamer te krijgen. Meer informatie leest u op Tijd 

voor Transparantie. 

    

    

 

Procedure tegen De Goudse in voorbereiding 

Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van ConsumentenClaim en 
Radar dat de Goudse Verzekeringen jarenlang te rooskleurige 
offertes voor beleggingsverzekeringen heeft afgegeven. 
Doordat met verkeerde sterftetafels werd gerekend, werden te 
hoge eindkapitalen aan klanten voorgerekend. Het ziet er niet 
naar uit dat De Goudse uit zichzelf gedupeerde klanten gaat 
compenseren. Daarom zijn wij gestart met het voorbereiden 
van een collectieve procedure tegen De Goudse. 

    

    

 

Hoger beroep tegen Achmea 

In de procedure tegen Achmea hebben wij samen met de 
Consumentenbond besloten om in hoger beroep te gaan. 
Hoewel het vonnis van de rechtbank op onderdelen zeer 
positief was, doet het onvoldoende recht aan de door 
gedupeerden geleden schade. Verder speelt ook de 
ontwikkeling in de procedure tegen Nationale Nederlanden 
(NN, zie hieronder) een belangrijke rol. In die zaak gaan vragen 
aan de Hoge Raad worden gesteld, waarvan de antwoorden 
ook van belang zijn voor de zaak tegen Achmea (en andere 
verzekeraars). 

    

    

https://www.tijdvoortransparantie.nl/
https://www.tijdvoortransparantie.nl/


 

Vervolg zaak tegen NN 

In onze zaak tegen NN had het gerechtshof Den Haag in maart 
aangegeven dat zij de Hoge Raad vragen wil stellen om 
duidelijkheid te krijgen welke verplichtingen op de verzekeraars 
rustten bij het aanbieden van beleggingsverzekeringen. Het hof 
verwacht in het voorjaar van 2021 een beslissing te nemen 
over welke vragen aan de Hoge Raad worden gesteld. Wij 
vinden dit erg lang duren en hebben daarom bezwaar 
ingediend. Wij hebben het hof verzocht om deze beslissing 
eerder te nemen, omdat er zoveel rechtszaken en 
gedupeerden afhankelijk zijn van deze beslissing. Meer 
informatie over de vragen aan de Hoge Raad leest u in dit 

artikel.  

    

    

 

Algemene Ledenvergadering 

Op 2 september vond de Algemene Ledenvergadering plaats 
van de Vereniging Woekerpolis.nl. De aanwezige leden kregen 
een toelichting op de belangrijkste activiteiten van 2019, de 
stand van zaken in onze collectieve procedures en een 
toelichting op de jaarrekening. Een uitgebreide samenvatting 
leest u in de notulen en het jaarverslag op onze website. Op een 

later moment volgt nog een korte videoreportage die u op de 
website kunt bekijken.  

    

    

Benieuwd hoe het staat met onze collectieve procedures? 

De voortgang in al onze zaken leest u op onze website.  

    

    

  

 

 
 

https://www.woekerpolis.nl/nieuws/hoge-raad-moet-europese-regels-verduidelijken/
https://www.woekerpolis.nl/nieuws/hoge-raad-moet-europese-regels-verduidelijken/
https://www.woekerpolis.nl/alv/
https://www.woekerpolis.nl/voortgang-procedures/
https://www.facebook.com/VerenigingWoekerpolis/
https://twitter.com/Woekerpolis_nl

