Algemene Ledenvergadering 12-11-2013

Op 12 november 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering van de vereniging plaats gevonden in
Amsterdam. Tijdens deze vergadering is dhr. Ab Flipse verkozen tot nieuwe voorzitter. Pieter Lijesen,
oprichter van de vereniging, is uitvoerig bedankt voor zijn werk als voorzitter gedurende de afgelopen
jaren. Hij laat een solide vereniging achter, met een grote achterban, die klaar is voor de strijd.
Deze strijd begint met de collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. De dag na de
vergadering, 13 november 2013, heeft de vereniging de dagvaarding bij Nationale-Nederlanden
betekend.
Tijdens de vergadering heeft Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim, een presentatie gegeven.
ConsumentenClaim is door de vereniging ingehuurd voor het voeren van de collectieve procedures.
De problemen die spelen bij woekerpolissen zijn in de presentatie aan bod gekomen. Het gaat dan om
gebreken zoals: niet overeengekomen kosten, het inteereffect, het hefboomeffect, het fata morgana
effect en het crashrisico. Ook de ontwikkelingen in de rechtspraak zijn aan de orde gekomen. Een
aantal recente uitspraken (o.a. Aegon Koersplan) zijn gunstig voor de nog te voeren procedures.
Uiteraard zijn de aanwezige leden tijdens de vergadering volop in de gelegenheid gesteld om vragen
te stellen. Het belang van het versturen van een stuitingbrief wordt diverse malen benadrukt. Iedere
vijf jaar dient een dergelijke brief naar de aanbieder van de polis te worden gestuurd om verjaring te
voorkomen. Dit geldt ook voor polissen die zijn afgekocht of polissen die na verloop van tijd zijn
omgezet in een ander product. Na Nationale Nederlanden zullen snel de collectieve procedures tegen
de andere grote maatschappijen gestart worden. Over de volgorde en het tijdspad kunnen nog geen
uitspraken worden gedaan.
Tot slot doet de nieuwe voorzitter van de vereniging een oproep aan de leden om de vereniging te
helpen bij het organiseren van regionale bijeenkomsten. Op regionale informatie avonden kunnen
leden, maar ook niet-leden, persoonlijke vragen stellen aan de aanwezige juristen en financieel
adviseurs. Naar schatting zijn er nog ongeveer 4 miljoen mensen in Nederland met een lopende
woekerpolis. Juist deze mensen wil de vereniging bereiken en helpen.
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