
 
 

 
Datum : dinsdag 31 mei 2022  

Tijd : 19:30 tot 21:00 uur 

Locatie : Hogehilweg 17 te Amsterdam 

Aanwezig bestuur : dhr. A. Flipse, dhr. C. van der Poel, dhr. mr. G. Polders 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

1. Opening en mededelingen 
 

De heer, Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis, opent om 19.30 de vergadering en 

heet iedereen welkom. Het verkrijgen van een collectieve schadevergoeding is een lange weg, maar 

er heerst een gevoel dat de helft van de marathon gelopen is. Er zijn positieve ontwikkelingen 

geweest dit jaar.  

2. Bespreking en goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 juni 2021 

Voorzitter Ab Flipse neemt kort de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2021 

door met de aanwezige leden. De notulen worden door de aanwezige leden goedgekeurd en 

definitief vastgesteld. 

3. Algemene zaken 

Rooster van aftreden 

Volgens het rooster van aftreden treden de bestuursleden (om beurten) om de drie jaar af. De heer Ab 

Flipse stelt zich opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de vereniging. De aanwezige leden geven 

unaniem hun stem en geven hun goedkeuring voor de herbenoeming  van de heer Ab Flipse als 

voorzitter. 

Activiteiten vereniging 

Samen voor een eerlijk pensioen 

Zoals inmiddels algemeen bekend is zijn er problemen met de pensioenen in Nederland. Pensioenen 

worden gekort en niet geïndexeerd, terwijl er tegelijkertijd hoge bonussen worden uitgekeerd aan 

bestuurders van pensioenfondsen.  Er is geen transparantie over de kosten. Inmiddels hebben  

bijna 48.000  mensen het initiatief ondertekent. Er zijn gesprekken met de vereniging en 

ConsumentenClaim om te kijken of het mogelijk is om een claim te starten, te vergelijken met 

de Woekerpolisclaim.  
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Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie 

Het burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ werd op 27 januari 2022 behandeld in de Tweede Kamer. 
Voor het burgerinitiatief werden 52.000 handtekeningen opgehaald. Hiermee willen we bereiken dat 

verzekeraars worden verplicht om alle kosten die zij inhouden op kapitaalverzekeringen (waaronder 

woekerpolissen) aan hun klanten moeten melden. Na het debat werd door de Tweede Kamer een 

motie ingediend vóór invoering van het burgerinitiatief. Deze motie werd met algemene stemmen 

aangenomen. 

Advertentie Financieel Dagblad 

Op 18 mei 2022 plaatsten we samen met de Stichting Woekerpolisproces een paginagrote 

advertentie in het Financieel Dagblad, precies een dag voor de algemene 

aandeelhoudersvergadering van Nationale Nederlanden: zie hieronder. Hiermee hebben de 

stichting en de vereniging een duidelijk signaal afgeven aan de directie van NN én hun accountant. 

 

             

 



4. Voortgang collectieve procedures 

Op 11 februari 2022 deed de Hoge Raad een zeer belangrijke uitspraak in onze procedure tegen de 

Nationale Nederlanden. Het consumentenprogramma Radar kwam met een cameraploeg langs op 

kantoor. Samen met een aantal leden werd de uitspraak ontvangen en die was positief. Het 

verweer van Nationale Nederlanden dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te 

verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen 

welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak zal nu verder 

worden behandeld door het hof Den Haag. Via de onderstaande link kunt u het item terugvinden. 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/woekerpolisaffaire-nationale-nederlanden/ 

Het Hof heeft laten weten de procesdossiers te willen zien. Het Hof zal zich hier over buigen. Onze 

advocaat laten we een brief sturen naar het Hof om de maatschappelijke druk op te voeren om 

een uitspraak te doen. 

5. Financiën 
 

Presentatie door de heer Van der Poel 

De heer Van der Poel licht de jaarrekening toe die is opgesteld. De baten van de Vereniging bestaan uit 

de opbrengsten uit contributie van de plusleden, vrijwillige  bijdragen, het 0900-nummer en rente van 

de bank. 

 

De lasten worden één voor één toegelicht. Deze bestaan ui 

- Bestuurskosten; 

- ICT kosten (incl. website); 

- Kantoorkosten; 

- Marketing- en representatiekosten; 

- Kosten ledenvergadering; 

- Accountantskosten; 

- Rente rekening-courant ConsumentenClaim; 

- Bankkosten; 

- Overige kosten. 

De jaarrekening wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/woekerpolisaffaire-nationale-nederlanden/


6. Rondvraag 
 

Tijdens de presentatie en de rondvraag zijn verschillende vragen gesteld. Hieronder is een 

selectie gemaakt van een aantal gestelde vragen met antwoorden. 

 

 

De staat blijft de zaak ook rekken. Hoe lang mag het Hof er wettelijk over doen? 

Er wordt aangegeven een uitspraak binnen een redelijke termijn. Maar wat is redelijk?  Het is goed 

voor te stellen dat mensen jaren te  lang vinden. Het duurt ook inderdaad heel lang. Maar wettelijk is 

het helaas niet te lang, omdat de procedure nog loopt. Het is juridisch niet mogelijk om te zeggen dat 

het te lang duurt.  

Kan een pleidooi worden afgewezen? 

Ja, dat kan. Dat kan op het moment dat het Hof vindt dat zij genoeg informatie hebben. 

Is er sprake van fraude door alle partijen? En kan daar iets mee worden gedaan? 

Bij fraude is opzet nodig. Dan moeten wij kunnen aantonen dat partijen bewust zo hebben gehandeld. 

Dat kan bijna niet. Je recht halen kan alleen via gerechtelijke procedures.  

Als het pleidooi wordt afgewezen en de feitenrechter doet een uitspraak. Is er dan geen kans meer 

op dat verzekeraars moeten compenseren? 

Nee, dan zijn wij niet klaar. Verzekeraars verschuilen zich vaak achter het standpunt dat het een 

individueel geval  is. Zij grijpen mogelijkheden aan om het te ondermijnen.  Als er een uitspraak komt, 

dan kunnen wij eventueel met Nationale Nederlanden om tafel. Allianz is hier een voorbeeld van. Wij 

hopen dat als één schaap over de dam is dat er meerderen volgen.  

Kunnen Europese regels nog iets betekenen? Kan dat juridisch? 

Als er een extra regel komt ziet dat toe op rechtszekerheid. Het is lastig om Nationale Nederlanden 

voor iets wat tien jaar geleden is gebeurd te straffen. Die regel was er toen nog niet.  

Zijn er ook leden die stoppen met hun lidmaatschap? 

Het kan dat mensen komen te overlijden. De erfgenamen nemen het dan vaak over. Dit hoeft niet 

notarieel vastgelegd te worden. De kinderen erven vaak alles. Wel is het handig als de kinderen zich 

bij ons melden.  

Is het mogelijk om een tweede persoon aan te wijzen? Bijvoorbeeld bij overlijden? 

Dat zullen wij zeker meenemen en de opties bekijken. Breng in elk geval als je lid bent eventuele 

erfgenamen op de hoogte van je lidmaatschap.  

 
7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 





 


