
UITSPRAAK

VerzekeraarASRzat foutmetwoekerpolis Falcon, oordeeltKifid
CordeHorde
Amsterdam

VerzekeraarASRmoeteendeel van
de kosten terugbetalen van eenbe-
gin jaren negentig verkochte woe-
kerpolis. Falcon, eenvande rechts-
voorgangersvanhetbedrijf,hadde
klantonvoldoendeingelichtoverde
zogeheten eerste kosten, oordeelt
klachteninstituut Kifid in een nog
niet gepubliceerdeuitspraak.

De uitspraak komt op een mo-
ment dat ASR verwikkeld is in een
collectieve procedure voor een ge-
wone rechtbank. De Vereniging
Woekerpolis.nl gebruikt daarin
deels dezelfde argumenten als in
de Kifid-zaak. Eerder heeft het Ki-
fid bij Nationale-Nederlanden ook
geoordeeld dat ‘eerste kosten’ niet
zomaarmogenwordeningehouden
als de klant niet vooraf opdehoog-
te was gebracht; die verzekeraar is FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

daarop inberoepgegaan.
In de Falcon-zaak is de klant bij-

gestaan door Consumentenclaim,
eenbedrijf dat gelieerd is aanWoe-
kerpolis.nl,degrootsteclaimorgani-
satierondbeleggingsverzekeringen.
Volgens Stef Smit van Consumen-
tenclaimmoet ASR op grond van
het vonnis zo’n €7000 betalen
aan de klant. Hij stelt dat er zo’n
200.000 polissenmet de naamFal-
con Levensplan zijn verkocht; ASR
wil geenaantal noemen.

Smit ziet de Kifid-uitspraak als
een opsteker voor rechtszaken die
momenteel lopen. Consumenten-

claim voert de collectieve rechts-
zaken voor Woekerpolis.nl tegen
ASRplus enkele individuele zaken.

ASR, dat in beroep gaat tegen
de uitspraak, ontkent echter dat
de lopende collectieve procedure
wordt beïnvloed door het Kifid. De
verzekeraar wijst erop dat in gewo-
ne rechtszaken somsanderswordt
gekekennaardekostenendeinfor-
matieverstrekking.

Decollectievezaken lopentegen
ASR,Reaal,AegonenNationale-Ne-
derlanden. ‘Hetzoukunnendatwe
dit jaar intweeofdriezakeneenuit-
spraakkrijgen’,zegtSmit.Dezaken
hebbenforsevertragingopgelopen
omdatgewachtwerdopeenzaakbij
het EuropeesHof van Justitie, dat
in april 2015met eenarrest kwam.

HetKifidoordeelt alleen in indi-
viduelezaken,alkunnenuitspraken
die de eerste zijn rond eenbepaald
product,welalsrichtinggevendwor-

den bestempeld. De Geschillen-
commissie van het Kifid vindt dat
bij Falcon de klant onvoldoende is
ingelicht over de kosteninhouding
bij elke ingelegde euro premie, die
boven op de overige kosten kwam.
Daarommoet ASR deze kosten te-
rugbetalen. Verdermoet ASR beta-
len vooronduidelijkheden rondde
schommelende overlijdensrisico-
premie. De polis is in 1990 begon-
nen als onderdeel van een hypo-
theekleningenis in2012beëindigd.

De‘eerstekosten’vormeneenbe-
langrijkelementvoordeclaimclubs
omhuneis totschadevergoedingte
onderbouwen.Hoeweleral tienjaar
wordtgepraatoverwoekerpolissen,
zijn er nogmaar weinig vonnissen
en wat er is, is sterk gericht op in-
dividuele situaties. Dat Kifid nubij
tweegrote verzekeraars valt overde
‘eerstekosten’, geeftdeclaimclubs
eenhouvast.

HetKifidheeftdegrootsteklach-
tenoverdeFalcon-polisvantafelge-
veegd.Datgebeurdeeerderalbijan-
derewoekerpoliszaken.Zowilheter
bijhetKifidniet indatdeklantniet
wistdaterrisico’sverbondenwaren
aan beleggen. ‘Dat het beleggings-
risicovoorrekeningvandeverzeke-
ringnemer is,blijktklipenklaaruit
de offerte, het aanvraagformulier,
de polis en de voorwaarden’, aldus
deuitspraak.

Toch kunnen alleen al de ‘eer-
ste kosten’ tot grote vergoedingen
leiden. In theorie gaat het ommil-
jarden per verzekeraar,maar in de
praktijk vraagtmaar een klein deel
vandepolishoudersomeenvergoe-
ding.Bovendienwasdeinformatie-
voorzieningnietaltijdhetzelfde,en
juistgebrekaaninformatie leidt tot
een kostenveroordeling. Bij jonge-
re woekerpolissenwerden klanten
beter geïnformeerd.

In de Falcon-zaak is de
klant bijgestaan door
Consumentenclaim,
dat gelieerd is aan
Woekerpolis.nl
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