Geachte,
Dit jaar hebben wij twee grote woekerpolisevenementen georganiseerd voor onze leden. In maart organiseerden wij samen met een
aantal andere partijen de Nationale Ontwoekerdag en in november het Woekerpolisevent met aansluitend een demonstratie bij
Achmea. Op beide dagen kwamen ruim 1000 bezoekers af. Zij kregen financieel- en juridisch advies over hun beleggingsverzekering.
In het nieuwe jaar blijven we volop verder procederen tegen de verzekeraars. Begin 2019 verwachten wij een uitspraak in onze
collectieve procedure tegen ASR. De procedures tegen Aegon, Nationale Nederlanden en Reaal lopen in hoger beroep. Aangezien
Achmea niet op onze sommatiebrief is ingegaan zijn wij genoodzaakt ook tegen Achmea een collectieve procedure te starten.
Namens het bestuur van de vereniging wens ik u prettige feestdagen en een voorspoedig 2019!
Met vriendelijke groet,
Ab Flipse
Voorzitter

Demonstratie hoofdkantoor Achmea
Op 12 november 2018 organiseerden wij samen met ConsumentenClaim en de
Consumentenbond een demonstratie bij het hoofdkantoor van Achmea. Honderden
gedupeerde consumenten deden mee aan de demonstratie die de afsluiting was van
een geslaagd Woekerpolis Event in Zeist. Ondanks de protesten weigert Achmea
haar klanten te compenseren. Daarom wordt nu ook deze verzekeraar collectief
gedagvaard.

Collectieve Procedure ASR
Op 28 augustus 2018 vond de zitting in onze collectieve procedure tegen ASR plaats
bij de rechtbank in Utrecht. De uitspraak in de collectieve procedure wordt begin 2019
verwacht. De procedure spitst zich toe op de twee meest verkochte producten van
ASR: het ABC Spaarplan en de Waerdye-polis. Een uitspraak kan gevolgen hebben
voor de hele portefeuille van ASR. Klik hier voor meer informatie over onze
collectieve procedures.

Hoger beroep tegen: Reaal, Aegon en Nationale Nederlanden
Zoals wij eerder hebben aangegeven, wordt er in hoger beroep geprocedeerd tegen
Reaal, Aegon en Nationale Nederlanden. Wij hopen u in 2019 meer te kunnen
vertellen over deze collectieve procedures, klik hier voor de actuele informatie. Wilt u
weten welke merknamen onder welke verzekeraars vallen? Kijk dan hier.

Woekerpolis evenementen
In samenwerking met verschillende andere partijen hebben wij op 7 maart 2018 de
Nationale Ontwoekerdag en op 12 november 2018 het Woekerpolisevent
georganiseerd. Beide evenementen waren zeer geslaagd en werden door ruim 1000
leden bezocht. Op beide dagen waren financieel en juridisch adviseurs aanwezig om
mensen advies te geven over hun beleggingsverzekering. Op het woekerpolisevent
van 12 november werden ook verschillende presentaties gegeven over pensioenen,
sparen/beleggen en woekerpolissen.

Kijk op onze Facebookpagina voor de laatste nieuwtjes. In 2018 vroegen wij u een nieuwe slogan te
bedenken voor het ‘ABC spaarplan’ van ASR. Hier kwamen veel mooie reacties op zoals: ‘ABC
Spaarplan, de makkelijkste manier om van je geld af te komen.’ Daarnaast hebben wij in december de
column van Annemarie van Gaal ‘Verzekeraar moet proactief worden’ gedeeld, waarin zij haar mening
geeft over de woekerpolispraktijken van Achmea. Wij staan hier volledig achter.

Liever geen nieuwsbrief ontvangen? Klik hier.

