Verantwoordingsdocument Claimcode
Verenigingsjaar 2012 – 2013
Op 1 juli 2011 is de Claimcode in werking getreden. Zelfregulering volgens de Claimcode heeft het
doel transparantie en professionalisering in de “claimsector” te vergroten. De oprichting van de
vereniging Woekerpolis.nl had ten doel om woekerpolis-gedupeerden bij te staan, onder meer door
het voeren van collectieve procedures overeenkomstig artikel 3:305a BW. De rechtsvorm van een
vereniging is door de oprichters verkozen boven een stichtingsmodel, vanwege het feit dat de
vereniging graag volledig transparant wil zijn richting haar leden. In een jaarverslag en op de jaarlijkse
algemene ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af jegens al haar leden.
De vereniging Woekerpolis.nl onderschrijft de Claimcode in zijn geheel. Omdat een vereniging,
anders dan een stichting, een model van leden heeft, zijn een aantal eisen uit de Claimcode niet van
toepassing op verenigingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eis van controle van het bestuur door een
Raad van Toezicht: de invoering van een Raad van Toezicht is alleen verplicht voor claimstichtingen,
nu het bestuur van de vereniging gecontroleerd wordt door de leden zelf. Het bestuur van de
vereniging meent dat dit ook de beste manier van transparantie is.
In de Claimcode wordt duidelijk aangegeven welke bepalingen ook opgaan voor verenigingen. Al
deze bepalingen worden door de vereniging gevolgd.

Verenigingsjaar 2013 - 2014
Naast het feit dat de vereniging de Claimcode volledig onderschrijft, heeft de vereniging ervoor
gekozen om zich te committeren aan vier aanvullende eisen:
1.
2.
3.
4.

Verbod op een verplichte entree fee;
Verplichte controle van de jaarstukken door een registeraccountant;
Volledige financiële transparantie naar de leden;
Bij opheffing van de vereniging gaat een eventueel batig saldo naar de leden.

De vereniging meent dat de belangen van gedupeerden hiermee volledig beschermd zijn.

Verenigingsjaar 2014 – 2015: Zie verenigingsjaar 2013 – 2014.
Verenigingsjaar 2015 – 2016: Zie verenigingsjaar 2013 – 2014.
Verenigingsjaar 2016 – 2017: Zie verenigingsjaar 2013 – 2014.

