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BIJLAGE MET VRAGEN 5 A T/M D 
 
Betreft: Klacht Beleggingsverzekering AEGON (Koersplan) 
Polisnummer: Spaarbeleg Koersplan Polisnummer: 1910096760 
Uw kenmerk: GC-13-00549 (voorheen OM-12-02972/TO) 
 
_________________________________________________________ 
 

A Vordering 

A1 Mijn vordering is gebaseerd op de stelling dat ik in 1991 in de precontractuele fase door 
Aangeslotene ben misleid, weshalve ik heb gedwaald. Meer in het bijzonder zijn de product-
inherente gebreken voor mij verborgen gehouden. 

Uit een oogpunt van effectieve rechtsbescherming van (aspirant) verzekeringnemers tegen de 
gevolgen van verkeerde of onvolledige informatie, moet tot uitgangspunt worden genomen dat 
oorzakelijk verband (sine qua non-verband) bestaat tussen de onvolledigheid of onjuistheid van 
de informatie en de beslissing om de verzekering aan te gaan dan wel haar niet te ontbinden. 
Het is aan de Aangeslotene om aannemelijk te maken dat dit in het onderhavige geval anders 
was. 

Bij beoordeling van de omvang van de schade dient tot uitgangspunt te worden genomen dat de 
door Consument geleden schade moet worden berekend op het feitelijk nadeel dat hij heeft 
geleden als gevolg van tekortkomingen van de verzekeraar. Mijn primaire vordering is op voet 
van GCHB 2010-390 gericht op eindwaardeherstel door het “wegdenken” van de 
productgebreken, vermeerderd met de wettelijke rente over het verschil tussen dit herstelde en 
de uitgekeerde eindwaarde.  

Voor het op voet van GCHB 2010-390 “bepalen van de omvang van de schade, welke zo nodig 
op basis van schatting kan worden vastgesteld”, geldt derhalve dat de productgebreken kunnen 
worden “weggedacht”.  
 
De aard van de klacht is in de kern eenvoudig te omschrijven. 
 
De experts van de Stichting ODIN hebben mij geïnformeerd dat er bij deze polis sprake is van 
product-inherente gebreken en zorgplichtschendingen. Deze product-inherente gebreken blijken 
voor het grootste gedeelte voort te vloeien uit de beleggingstechnische implicaties van de 
kosten-en risicopremiestructuur. 
 
Dat geldt eveneens voor de zorgplichtschendingen die er grosso modo op meer komen dat deze 
implicaties voor mij in de precontractuele fase en ook nadien verborgen zijn gehouden, ook in de 
sindsdien tussen partijen gevoerde correspondentie in de afgelopen jaren. 
 
Deze productgebreken zijn ook de verzekeraar bekend. Een deugdelijk weerwoord op deze 
productgebreken is door AEGON tot op heden ontlopen. 
 
De klachtstelling is gebaseerd op een rapport dat experts van de Stichting ODIN op mijn verzoek 
hebben opgesteld. Mijn vordering op basis van de conclusies uit dat rapport treft u bijgaand 
eveneens aan. 
 
Op grond van de conclusies van het rapport van de experts van de Stichting ODIN liggen aan 
deze vordering de volgende overwegingen ten grondslag: 
 

1. Ik heb als spaarkas certificaathouder in 1991 een overeenkomst met SpaarBeleg/ 
AEGON gesloten waarin op geïndividualiseerde wijze was vastgelegd dat het 
eindkapitaal werd berekend als het gemiddeld netto rendement per jaar over mijn hele 
spaarperiode, berekend over (de som van) zijn volle (maandelijkse) inleg. 
 
Blijkens de van Aangeslotene ontvangen brief, gedateerd 11 juni 2013, wenst AEGON 
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thans dit feit te ontkennen. Omdat het door mij aangevoerde feit is vastgelegd in mijn 
certificaat, de basis voor mijn rechtsverhouding met AEGON, treft dit verweer van 
AEGON geen doel. 
 

2. Als indicator voor de waardeontwikkeling van mijn certificaat behoefde ik als spaarkas 
certificaathouder (derhalve) slechts te letten op het mij jaarlijks gerapporteerde 
voortschrijdende gemiddelde rendement per jaar. Met enige discontinuïteit en 
inconsistentie heeft AEGON aan deze rapportageverplichting voldaan. 
 
Blijkens de van Aangeslotene ontvangen brief, gedateerd 11 juni 2013, wenst AEGON 
thans de suggestie te wekken dat ik mijn vordering zou willen baseren op “achteraf” 
vastgestelde gemiddelde opbrengsten. Ik baseer mij echter op mijn overeenkomst 
waarin sprake is van een voortschrijdende gemiddeld rendement per jaar over de hele 
spaarperiode, dat op afloopdatum zo mogen gelden voor de bepaling van de 
eindopbrengst. Ik houd mij derhalve aan de letter van mijn overeenkomst, weshalve ook 
dit verweer geen doel treft. 
 

3. Ik kon weliswaar in de loop der tijd kennisnemen van de kosten- en risicopremie-
structuur, zoals die mij, stukje bij beetje, is uitgelegd, maar deze kosten- en 
premiestructuur was voor het nakomen van zijn overeenkomt irrelevant, onverlet het feit 
dat het niet aanstonds vermelden van deze kosten-en premiestructuur in strijd was met 
de Prospectus Spaarkasbedrijf 1985 en voor sommige aspecten van deze kosten- en 
premiestructuur de wilsovereenstemming of zelfs de polisgrondslag ontbrak. Een 
definitief raadsel bleef overigens de “echte” risicopremie per maand, vanwege het 
ontbreken van een zogenaamde “herleidingstabel” cf. Artikel 4 Algemene Voorwaarden, 
waarop AEGON pas 20 april 2004 (dus 4 maanden na afloop van de overeenkomst) 
attendeerde maar die mij nimmer is overlegd (bij gebreke waarvan dit aspect ook voor 
de experts ondoorgrondelijk bleef). 
 
Blijkens de van Aangeslotene ontvangen brief, gedateerd 11 juni 2013, wenst AEGON 
thans de suggestie te wekken dat ik van inhouding van kosten op de hoogte moet zijn 
geweest. Dat is echter nimmer door mij betwist, zoals ook genoegzaam blijkt uit de 
openingswoorden van deze stelling: “Ik kon weliswaar in de loop der tijd kennisnemen 
van de kosten- en risicopremie-structuur......”. Maar AEGON negeert de strekking van 
mijn stelling, die immers luidt: “maar deze kosten- en premiestructuur was voor het 
nakomen van zijn overeenkomt irrelevant”. Hierop gaat AEGON niet in, weshalve ook dit 
verweer geen doel treft. Evenmin reageert AEGON op mijn sub-stelling luidende 
“onverlet het feit dat het niet aanstonds vermelden van deze kosten-en premiestructuur 
in strijd was met de Prospectus Spaarkasbedrijf 1985 en voor sommige aspecten van 
deze kosten- en premiestructuur de wilsovereenstemming of zelfs de polisgrondslag 
ontbrak”. Deze sub-stelling is daarmee een niet-betwist feit. 
 

4. Het netto gemiddelde rendement over de hele spaarperiode is uitgekomen op ca. 11% 
(hoewel een herberekening, waarbij vanuit de aanname dat de gehele inleg aan het 
begin van de looptijd ineens als koopsom wordt gestort en het aldus gerealiseerde 
rendement op basis van de werkelijke dagkoersen op einddatum terugvertaald wordt 
naar een gemiddeld rendement op basis van maandinleg, eerder wijst op ca. 13,6% 
netto) en gelet op de overeenkomst dient dit percentage als jaarlijks gemiddelde 
rendement over de inleg berekend te worden om het contractueel overeengekomen 
eindkapitaal vast te stellen. Het op basis van een maandelijkse inleg van 22,69 EUR 
gedurende 12 jaar aldus te berekenen eindkapitaal kan vastgesteld worden op 6.524 
EUR, in plaats van het uitgekeerde bedrag van 3.404 EUR. Overlevingswinst en 
rendementsuitkering zouden daarbij nog voor een 'extra rendement' moeten zorgen. 
 
Blijkens de van Aangeslotene ontvangen brief, gedateerd 11 juni 2013, wenst AEGON 
deze stellingen niet te bestrijden, weshalve deze daarmee als een niet-betwist feit vast 
staan. 
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A2 Bedoeld bedrag is per datum uitspraak Geschillencommissie (stand per midden 2013) te 
becijferen op 9.638 EUR. Hierin is begrepen een vergoeding op grond van artikel 40 lid 9 
Reglement KiFiD ter grootte van 5.000 EUR (Productie 11, vindplaats OM-12-02972/TO).  
 
Het betreft hier subsidiaire vorderingen. Subsidiair handhaaf ik mijn vordering tot ontbinding van 
de overeenkomsten (i.c. een besluit van uw Commissie conform Artikel 40 lid 8 sub c 
Reglement). 
 
Deze geschilomschrijving is een persoonlijk document, vanwege de nodige distantie zal ik in het 
hiernavolgende echter ook regelmatig over mijzelf als ‘Consument’ spreken in de derde persoon 
enkelvoud. 

B Grondslagen 

B1 Gronden voor toewijzing van onze vordering 

1. De onder A1 genoemde gronden 
 

2. Verantwoordelijkheid verzekeraar 
 
De verantwoordelijkheid van de verzekeraar voor de naleving van de geldende 
informatieverplichtingen wordt niet weggenomen door de omstandigheid dat bij het tot stand 
komen van de verzekeringsovereenkomst een tussenpersoon betrokken is geweest. Ook in 
dat geval blijft de verzekeraar gebonden aan de genoemde voorschriften, zodat hij erop zal 
moeten toezien dat de potentiële verzekeringnemer, hetzij door tussenkomst van de 
tussenpersoon, hetzij rechtstreeks van de verzekeraar, de beschikking krijgt over de op de 
individuele verzekeringsovereenkomst toegespitste, gegevens.  Voorts zal de verzekeraar 
ook in dat geval moeten bewerkstelligen dat deze gegevens tijdig ter beschikking van de 
(potentiële) verzekeringnemer komen, derhalve vóórdat deze tot het aangaan/aanvragen 
van de verzekering beslist. Dat de tussenpersoon een non-captive agent is maakt hierbij 
geen verschil. Belanghebbende stond als consument tegenover een als ondernemer 
handelende verzekeraar. De verzekeringnemer mag als consument ervan uitgaan dat de 
hem verstrekte informatie op de voor hem relevante punten juist en volledig is. Van een 
consument-verzekeringnemer kan niet worden verlangd dat hij op straffe van het verval van 
zijn recht om zich erop te beroepen dat de verzekeraar in gebreke is gebleven met het 
verschaffen van informatie die deze uit eigen beweging diende te verstrekken, navraag doet 
naar informatie die de verzekeraar niet heeft verstrekt. In beginsel mag een 
verzekeringnemer ervan uitgaan dat de hem door of namens de verzekeraar verstrekte 
informatie juist en volledig is. Zou een verzekeringnemer in het algemeen worden belast met 
een verplichting om te informeren naar niet door de verzekeraar verstrekte informatie, dan 
zou zulks afbreuk doen aan de door de beoogde rechtsbescherming van de (aspirant) 
verzekeringnemer. Dit is slechts anders in een geval waarin de verzekeringnemer wist of 
waarin geen twijfel erover mogelijk was of moet zijn geweest, dat de wel verstrekte 
informatie op voor hem relevante punten onjuist of onvolledig was. (Bron: GCHB 2010-390). 
 
Voorts dient de aanbieder van een beleggingsverzekering zich rekenschap te geven van 
mogelijke achterliggende doelen, zoals verzorging van de oude dag of de aflossing van een 
hypotheek. Ook al trad de verzekeraar niet op als adviseur, hij had zich op grond van het bij 
hem bekende doel dat belanghebbende met de verzekering voor ogen stond, behoren te 
realiseren dat ernstig moest worden betwijfeld of de onderhavige verzekering, gelet op het 
koersrisico en de kostenbedragen passend was voor belanghebbende. Gaat het om een 
beleggingsverzekering waarvan de uitkering afhankelijk is van een beleggingsresultaat zoals 
in het geval van de onderhavige beleggingsverzekering, dan kan een hoog kostenbedrag 
wel een rol van betekenis spelen omdat dit bedrag in mindering komt op het belegde 
kapitaal. Met het lager uitvallen van het belegde kapitaal wordt de kans dat het doel wordt 
bereikt kleiner. De verzekeraar had belanghebbende hiervoor uiterlijk bij de afgifte van de 
polis behoren te waarschuwen. (Bron: GCHB 2010-390) 
 
Daar waar de verzekeraar in haar verweer zich achter de tussenpersoon tracht te 
verschuilen treft haar verweer dan ook geen doel. 
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Wanneer een beding omtrent in rekening te brengen kosten uitsluitend is opgenomen in de 
tekst van de bij een verzekering behorende algemene voorwaarden, is niet voldaan aan de 
eisen met betrekking tot de presentatie van de noodzakelijke informatie. De verzekeraar zal 
in verband met die eisen aanvullend voldoende aandacht dienen te vestigen op de in de 
tekst van de algemene voorwaarden opgenomen bedingen omtrent in rekening te brengen 
kosten teneinde te bewerkstelligen dat de verzekeringnemer daarvan tijdig kan 
kennisnemen. (Bron: GCHB 2010-390). De eventuele verwijzing dat een en ander ook 
zonder diepgaande assurantiekennis uit de algemene polisvoorwaarden kon worden 
begrepen treft dus geen doel. 
 
Verantwoordelijkheid tussenpersoon 
 
Verzekeraar is derhalve geheel aansprakelijk voor de fouten die de tussenpersoon bij zijn 
advisering heeft gemaakt. In feite heeft AEGON gebruik gemaakt van een hele serie 
‘colporteurs’ die geen waarde toevoegden aan het door AEGON verstrekte 
“verkoopmateriaal”. 
 

3. Als professionele dienstverlener op het terrein van beleggingen en effecten en aanverwante 
financiële diensten, had verzekeraar jegens belanghebbende als particuliere persoon met 
wie hij een overeenkomst inzake een belegging in aandelen is aangaan, een bijzondere 
zorgplicht die ertoe strekt particuliere wederpartij te beschermen tegen de gevaren van 
eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. Daartoe behoren maatregelen zoals verificatie 
van de risicobereidheid en beleggingskennis & -ervaring van belanghebbende, het 
voorleggen en bespreken van verschillende rendementsscenario’s, waaronder nadrukkelijk 
ook verliesscenario’s, het voorleggen en bespreken van fondskarakteristieken, zodat niet 
lichtvaardig voor risicovolle beleggingen kan worden gekozen. (Bron: LJN: BM4257).  
 
Deze zorgplicht, die ertoe strekt particuliere wederpartij te beschermen tegen de gevaren 
van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht, gold natuurlijk ook tegenover een redelijke 
oplettende en geïnformeerde Consument. De specifieke risico’s van hybride verzekerings- & 
en beleggingsconstructies hadden ten tijde van het sluiten van de in de onderhavige klacht 
bedoelde overeenkomst in 1991 niet een zodanige aandacht in de media gekregen dat zij 
ook bij het ondeskundige publiek bekend verondersteld konden worden. Hij vertrouwde dus 
volledig op de deskundigheid van zijn financiële dienstverlener. 
 

4. Volledige, nauwkeurige en begrijpelijke informatie 
 
Ingeval het bedrag van de uitkering niet op voorhand vaststaat moet de (aspirant) 
verzekeringnemer zo volledig, nauwkeurig, duidelijk, helder en begrijpelijk mogelijk worden 
geïnformeerd omtrent de factoren die bepalend zullen zijn voor de hoogte van de uitkering 
(en daarmee het rendement van zijn betalingen) alsmede een zo precies mogelijke 
benadering van de te verwachten uitkering. Tot de door de verzekeraar en/of tussenpersoon 
aan de verzekeringnemer te verschaffen informatie behoort ook vermelding van de invloed 
die de kosten en inhoudingen zullen hebben op het rendement van de overeenkomst en de 
daaraan verbonden uitkering. Al deze informatie dient verstrekt te worden op een zodanig 
tijdstip dat de (aspirant) verzekeringnemer kan afzien van het sluiten van de verzekering. 
(Bron: GCHB 2010-390).  
 
Eventuele verwijzing naar de omstandigheid dat de werking van bedoelde factoren ook 
zonder diepgaande assurantiekennis uit de voorbeeldkapitalen kon worden begrepen, 
voldoet niet aan dit criterium van directe transparantie in nominale termen en treft dus geen 
doel. 

 
5. Daarbij kan de verzekeraar en/of tussenpersoon zich er niet op beroepen dat hij ten tijde 

van het sluiten van de overeenkomst heeft gehandeld conform de regels voor 
informatieverstrekking aan verzekeringnemers en het derhalve niet verplicht was om 
informatie te verstrekken over de kosten die uit hoofde van de Verzekering in rekening 
worden gebracht. De te betalen premie en andere kosten en het redelijkerwijs te verwachten 
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bedrag van de uitkering bij een overeenkomst van levensverzekering behoren tot de 
essentiële prestaties zodat de daarop betrekking hebbende voorwaarden naar algemene 
maatstaven van het contractenrecht behoren tot de bedingen die uitdrukkelijk en begrijpelijk 
geformuleerd dienen te zijn en aan de potentiële wederpartij kenbaar gemaakt moeten 
worden op een zodanig tijdstip dat hij zich nog aan de overeenkomst kan onttrekken. (Bron: 
GC 2011-172 op voet van GCHB 2010-390). Bovendien staat nu vast dat de precontractuele 
informatieverstrekking niet voldeed aan de vereisten uit de Prospectus Spaarkasbedrijf 1985 
en voor sommige aspecten van deze kosten- en premiestructuur de wilsovereenstemming of 
zelfs de polisgrondslag ontbrak. 
 
Ondanks de op dit punt uiterst heldere jurisprudentie blijven verzekeraars en 
tussenpersonen in hun verweer zich maar verschuilen achter het adagium van indirecte 
transparantie, welke in 1991 zou volstaan. Hetzelfde geldt voor het maar blijven verwijzen 
naar de “Derde Richtlijn Levensverzekering” die zulks zou bevestigen, terwijl dit standpunt al 
lang is gedementeerd in zowel GC 2011-172 als LJN: BM4257 (r.o. 20) en LJN: BY6170 
(r.o.4.20) en elders.   
 
De Commissie wordt verzocht nu voor eens en altijd een eind te maken aan deze 
advocatenpraktijken, door Consumenten bij indiening van hun klachten te laten weten dat 
een dergelijk beroep op indirecte transparantie door KiFiD niet ontvankelijk zal worden 
verklaard c.q. terzijde zal worden gelegd. Dat zou mijn mede-lotgenoten van polissen met 
vergelijkbare productgebreken een hoop ergernis en energie besparen. De opstelling van 
met name verzekeraars begint ernstig te lijken op misbruik van procesrecht, omdat de 
Consument (ten onrechte) denkt dat hij zich tegen deze stellingname nog uitvoerig moet 
blijven verdedigen. Dat geen beroep op misleiding of dwaling gedaan zou kunnen worden 
treft dan ook geen doel. 
 
Indien, zoals in het onderhavige geval, van product-inherente gebreken sprake is, rust er 
inderdaad, anders dan verzekeraars lijken te menen, een zorgplicht die productgebreken te 
onthullen, te ondervangen en/of te compenseren, door wijziging van de overeenkomsten c.q. 
de polis en polisvoorwaarden. De zorgplicht zo’n ‘product recall’ te organiseren ontstaat 
vanaf het moment dat verzekeraar onderkende wat de impact van de productgebreken op 
de beoogde vermogensvorming zou zijn. Mocht dat bij het aangaan van de overeenkomsten 
niet onderkend zijn, dan had die onderkenning toch in een vroeg stadium al kunnen 
plaatsvinden. Verzekeraar was – in tegenstelling tot Consument – maar al te zeer op de 
hoogte van de diepere werking van het product bij wisselende omstandigheden. 
Verzekeraars kennen zichzelf het recht toe de polis en polisvoorwaarden te “verbeteren, 
bijvoorbeeld teneinde de verzekeringen meer aan te doen sluiten bij de maatschappelijke  
inzichten”. En zijn daar naar eigen zeggen in voorkomende gevallen toe overgegaan. Beter 
laat dan nooit, maar van een ‘product recall’ bleek geen sprake en verzekeraars gaan er 
eveneens aan voorbij dat gewijzigde polis(voorwaarden) een wilsovereenstemming van 
beide partijen vergt. Hiervan is ook bij die “verbeteringen” geen sprake geweest. 
 
Doordat belanghebbende pas na de analyse door experts van de Stichting ODIN in 2012 
deze product-inherente gebreken kon onderkennen en is blijven dwalen,  heeft hij een groter 
nadeel ondervonden dan louter op grond van het “wegdenken van de overeenkomst” zou 
zijn te veronderstellen. Hij wordt nu geconfronteerd met de feitelijkheid van een zeer ver 
achterblijven van zijn kapitaal op einddatum bij wat bij het aangaan van de overeenkomst 
hem als bereikbaar doelkapitaal is voorgehouden, zonder dat hij dit onheil nog kan 
afwenden.  
 

6. Tijdige klachtplicht 
 
De klachtplichttermijn dient aan te vangen “nadat Consument het gebrek heeft ontdekt of 
redelijkerwijze had moeten ontdekken”.  
 
Voor zover Aangeslotene zich zou willen beroepen op het niet voldoen aan een tijdige 
klachtplicht, zoals vastgelegd in diverse uitspraken van de Hoge Raad, dan dient daarbij het 
volgende opgemerkt te worden: 
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6.1. Consument mag er op vertrouwen bij KiFiD deel te nemen aan een laagdrempelige 
procedure van buitengerechtelijke geschilbeslechting, waarbij het maken van 
procesfouten hem niet wordt tegengeworpen; Consument wordt eerst sinds kort 
ondersteund door de experts van de Stichting ODIN, maar die beperken zich 
nadrukkelijk tot buitengerechtelijke geschilbeslechting op grond van hun expertise op 
het gebied van assurantie- en beleggingsconstructies. 
 

6.2. Voor die buitengerechtelijke geschilbeslechting gaat Consument uit van het KiFiD 
Reglement, waarin staat dat Consument tijdig klaagt indien hij binnen 3 maanden na 
het definitief Schriftelijke standpunt van Aangeslotene zijn klachtuiting aan KiFiD 
voorlegt (of na in achtneming van 6 weken bij het ontbreken van een reactie van 
Aangeslotene op de aansprakelijkstelling). 
 

6.3. De aansprakelijkstelling van Aangeslotene met behulp van de experts van de Stichting 
ODIN (“interne klachtprocedure”) is ook het eerste moment waarop Consument de 
productgebreken en zorgplicht-schendingen heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft 
kunnen ontdekken: pas die experts hebben hem gewezen op de beleggingstechnische 
implicaties van de kosten- en risicopremiestructuur van het product 
beleggingsverzekering en het daardoor ondervonden nadeel in nominale bedragen 
hem voor kunnen rekenen. Hetzelfde geldt voor de zorgplicht(schending) betreffende 
de ontbrekende verificatie van belegginskennis en ervaring en neerwaartse 
risicobereidheid. 
 

6.4. Verzekeraar heeft nadrukkelijk ingestemd met het zogenaamde flankerend beleid, 
zoals verwoord in de brief van de Minister aan de Kamer d.d. 24 november 2011, 
kenmerk FM/2011/9694 M. Verzekeraar zal derhalve geen kwijting meer vragen zolang 
niet alle zorgplichtproblemen zijn opgelost en geen beroep doen op eventuele verjaring 
van de klacht. Eventuele opmerkingen dat Aangeslotene niet gehouden is aan door de 
Minister in zijn brief aan de Kamer opgenomen uitspraken getuigt er slechts van dat 
Aangeslotene zich niet wenst te houden aan geldende algemeen aanvaarde 
maatschappelijke conventies. 
 

6.5. De Hoge Raad heeft verder bepaald dat de vraag of de Consument binnen de 
bekwame tijd als bedoeld in art. 7:23 lid 1 BW heeft geklaagd over productgebreken, 
niet in algemene zin kan worden beantwoord. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de 
onderzoeks- en klachtplicht van Consument niet los kunnen worden gezien van de aard 
van het gekochte product en de overige omstandigheden, omdat daarvan afhankelijk is 
wat de koper kan en moet doen om een eventueel gebrek op het spoor te komen en 
aan de verkoper mededeling te doen van een met voldoende mate van 
waarschijnlijkheid vastgestelde tekortkoming. Naarmate de Consument op grond van 
de inhoud van de overeenkomst en de verdere omstandigheden van het geval sterker 
erop mag vertrouwen dat het product beantwoordt aan de overeenkomst, zal van hem 
minder snel een (voortvarend) onderzoek mogen worden verwacht, omdat de 
Consument in het algemeen mag afgaan op de juistheid van de hem in dit verband 
door de productaanbieder gedane mededelingen, zeker als die mogen worden opgevat 
al geruststellende verklaringen omtrent de aan- of afwezigheid van bepaalde 
eigenschappen van het gekochte. De vereiste mate van voortvarendheid wat betreft de 
onderzoeksplicht zal voorts afhangen van de ingewikkeldheid van het onderzoek. Bij dit 
alles is in belangrijke mate mede bepalend of de belangen van de productaanbieder 
zijn geschaad, en zo ja, in hoeverre. Als die belangen niet zijn geschaad, zal er niet 
spoedig voldoende reden zijn de Consument een gebrek aan voortvarendheid te 
verwijten. In dit verband kan de ernst van de tekortkoming meebrengen dat een 
nalatigheid van de Consument hem niet kan worden tegengeworpen. 
 

6.6. In het onderhavige geval is evident dat het om een uiterst complex financieel product 
gaat, waarvan pas de experts van de Stichting ODIN vanaf 2012 voor Consumenten de 
productgebreken hebben blootgelegd. Eerdere zich noemende assurantieadviseurs 
bleken daartoe niet in staat. Consument is tot 2012 afhankelijk geweest van berichten 
in de media, waarvan nu moet worden vastgesteld dat die media wel de klok hadden 
horen luiden van de ‘woekerpolisaffaire’, maar ook niet wisten waar de klepel van de 
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beleggingstechnische impact van de kosten- en risicopremiestructuur van het product 
beleggingsverzekering precies hing. Dat moge ook in voldoende mate aangetoond zijn 
in de vals gebleken zogenaamde ‘compensatieregelingen’, tot stand gekomen met de 
hulp van zich noemende consumentenstichtingen, die het ondervonden nadeel 
geenszins hebben weten weg te nemen. Dat besef dringt nu anno 2013 pas langzaam 
door tot het publieke domein. Consument heeft echter in voorkomende gevallen de in 
de media aangetroffen adviezen opgevolgd, onder meer door bij gelegenheid een 
standaard voorbeeld brief aan de verzekeraar te sturen. Dat mag hem evenmin in de 
buitengerechtelijke geschilprocedure worden tegengeworpen of uitgelegd worden als 
dat hij op dat moment de dieperliggende productgebreken al onderkende. 
 

6.7. Zoals de Hoge Raad ook terecht stipuleert is in het onderhavige geval sprake van een 
beleggingsadviesrelatie tussen verzekeraar en Consument. Volgens vaste rechtspraak 
rust op de verzekeraar als professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener een 
bijzondere zorgplicht bij beleggingsadviesrelaties met particuliere houders van een 
beleggingsverzekering. Die zorgplicht behelst onder meer dat de verzekeraar vooraf 
naar behoren onderzoek moet doen, of zich er van vergewist dat dit onderzoek door de 
tussenpersoon op deugdelijke wijze is uitgevoerd, naar de financiële mogelijkheden, 
deskundigheid en doelstellingen van de Consument en dat zij hem dient te 
waarschuwen voor eventuele risico's die aan een voorgenomen of toegepaste 
beleggingsverzekering zijn verbonden, alsook voor het feit dat een door hem 
voorgenomen of daarin besloten beleggingsstrategie niet past bij zijn financiële 
mogelijkheden of doelstellingen, zijn risicobereidheid of zijn deskundigheid. Deze plicht 
strekt mede ter bescherming van de cliënt tegen het gevaar van een gebrek aan kunde 
en inzicht of van eigen lichtvaardigheid. Zij geldt bij uitstek als de cliënt een 
overeenkomst voor een beleggingsverzekering aangaat, waarin op hybride en 
doorgaans ondoorgrondelijke wijze assurantieaspecten met aspecten van een 
beleggingsconstructie zijn vermengd. 

Opgemerkt kan worden dat zich voordoende gelegenheden nimmer door Aangeslotene is 
aangegrepen voor een “product recall”, terwijl dat met de kennis waarover zij wel beschikten 
en ik niet, daar objectief gesproken al in een vroeg stadium van de looptijd alle aanleiding toe 
was. Het eventuele verweer dat ik mijn polis ongewijzigd in stand heb gehouden na het 
verstrekken van de jaarlijkse kostenoverzichten (welk kostenoverzichten in de eerste jaren 
overigens geen nominale kosten vermeldde), treft dan ook geen doel, omdat mij op die 
momenten geen inzicht werd verstrekt in de beleggingstechnische implicaties van de kosten- 
en risicopremiestructuur, de ware productgebreken.  
 
Deze werden voor mij ook bij die gelegenheden juist verborgen gehouden en konden met de 
kennis van een gemiddeld geïnformeerde Consument niet zelf ontdekt worden. Verzekeraars 
dienen derhalve ook op te houden met het opzettelijk verkeerd begrijpen van wat ik en mijn 
mede-lotgenoten verstaan onder “niet deugdelijk geïnformeerd zijn over kosten”. Sine qua 
non kan dus ook geen conclusie worden verbonden, zoals verzekeraars graag doen, aan het 
“pas” in 2012 met behulp van experts ontdekken van de ware productgebreken voor wat 
betreft het “gewicht” dat de deugdelijke informatie bij het aangaan van de overeenkomsten 
heeft gehad. Dat gewicht moge evident zijn.  
 
 

7. Het moge duidelijk zijn dat in de betekenis die daaraan in deze rechtsoverwegingen wordt 
gegeven, ik voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst niet zo volledig, nauwkeurig, 
duidelijk, helder en begrijpelijk mogelijk ben geïnformeerd omtrent de factoren die bepalend 
zullen zijn voor de hoogte van de uitkering. Meer in het bijzonder zijn mij die (kosten- en 
premie-) factoren en hun beleggingstechnische implicaties in de advies-/offertefase niet 
voorgerekend. Ik ben derhalve misleid, weshalve ik heb gedwaald. Indien ik niet zou hebben 
gedwaald zou ik de overeenkomst niet zijn aangegaan. Ik heb hierdoor sine qua non nadeel 
ondervonden, waarvoor de Aangeslotene aansprakelijk is te stellen. Aangeslotene is 
weshalve schadeplichtig.  
 



Geschilomschrijving Dossier Crommentuyn vs AEGON GC-13-00549 

Pagina 8 van 11 

8. Verzekeraars verwijzen ook nog wel eens naar de zogenaamde “Tegemoetkomingsregeling”, 
die tot stand zou zijn gekomen door het maken van afspraken met 
“consumentenorganisaties”. Naar ik weet is van “consumentenorganisaties” geen sprake, 
maar van zichzelf benoemde stichtingen die van verzekeraars grote sommen geld hebben 
ontvangen zonder voor de belangen van consumenten op te komen. Maar hoe dat ook zij, ik 
ben geen partij bij die afspraken of “regeling”, de regeling kwalificeert niet als 
geschilbeslechting als bedoeld in Artikel 14 lid 1 sub b Reglement en die “regeling” valt 
derhalve buiten de procesorde van mijn geschil. Dit nog onverlet het feit dat bedoelde 
overeenkomt met de stichtingen expliciet geschillen als het onderhavige uitsluit. Dat is ook 
conform de Aanbeveling van de Ombudsman J.W. Wabeke 2008, waaraan het uitgangspunt 
ten grondslag ligt dat het Consument vrij staat deze Aanbeveling te gebruiken om zijn schade 
te verhalen, maar dat bij misleiding de overeenkomst dient te worden “weggedacht”. Het is 
evident dat in mijn geschil sprake is van misleiding. 
 
De kostenmaatstaf waar verzekeraar zich in dat verband graag op zou willen beroepen wordt 
door mij dan ook niet als maatstaf aanvaard. Ik ben er inmiddels mee bekend dat die 
zogenaamde kostenmaatstaf een rookgordijn van verzekeraars is om te verhullen dat achter 
zogenaamd geringe percentuele kostenafslagen nominaal grote beleggingstechnische 
effecten schuilgaan, waarvoor de wilsovereenstemming, althans de mijne, ontbreekt.  
 
Van een “Wabeke-norm” is geen sprake, dat is een door verzekeraars in het leven gehouden 
‘hoax’. Hooguit is de zienswijze juist dat primair de productaanbieder verantwoordelijk, 
weshalve aansprakelijk en derhalve schadeplichtig is voor product-inherente gebreken.  

B2 Puntsgewijze toelichting op mijn klachten 

Ik verwijt Aangeslotene de volgende zaken:  
 
1. Al datgene wat ik reeds naar voren gebracht heb in mijn klachtuiting jegens Aangeslotene 

(zie omschrijving in in dossier OM-12-02972/TO), voor zover daarbij gerefereerd wordt aan 
de rol van de Aangeslotene. 
 

2. Aangeslotene stel ik in het bijzonder verantwoordelijk, weshalve aansprakelijk voor het 
nakomen van mijn overeenkomst: 

 
Gemaakte afspraak, de propositie: 
 
In de Brochure versie 1991 (hier verder te noemen de Brochure) wordt het “spaarkarakter” 
van het product sterk beklemtoond: “KoersPlan is ideaal als u, tegen aanvaardbare risico’s, 
een hoog rendement op uw spaargeld wilt maken, zonder de inspanning en risico’s van het 
zelf beleggen in aandelen”. 

De toekomstige spaarkas certificaathouder kon dus begrijpen dat er beleggen aan te pas 
kwam, maar zonder de gebruikelijke risico’s. 

Dit wordt als volgt in de Brochure toegelicht: 

• Er is sprake van extra rendement dank zij de “unieke spaarformule”, nadere uitgelegd 
als wat begrepen kon worden als het fenomeen “overlevingswinst” (inleg van voortijdig 
overleden deelnemers blijft in de kas, de uitkering aan nabestaanden wordt betaald uit 
een “ingebouwde overlijdensrisicodekking”); 

• Het risico is maximaal gespreid doordat de AEGON experts wereldwijd beleggen en de 
spaarkas beleggingspool slechts een onderdeeltje is van het enorme door AEGON 
belegde vermogen. 
 

De toekomstige spaarkas certificaathouder kon dus begrijpen dat dankzij de “unieke 
spaarformule” en de grootschalige risicospreiding door AEGON weliswaar het rendement 
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niet is gegarandeerd, maar gebruikelijke risico’s van “koersverliezen” in een KoersPlan 
grotendeels waren ondervangen. 1 

Dat blijkt ook uit de concrete proposities die in de Brochure worden opgenomen: bij 15 jaar 
lang 200 NLG per maand inleggen resulteert bij 11,7% rendement een kapitaal van 92.800 
NLG. Bij 15 jaar lang 175 NLG per maand inleggen op basis van een gemiddeld 
rendement van 12% resulteert een vermogen van 83.300 NLG. 

Deze laatste propositie wordt in tabelvorm herhaald, waarbij looptijden van 12 en 15 jaar, 
resp. 20 en 25 jaar worden getoond, met een maandelijkse inleg van 100 NLG, resp. 175 
NLG en 350 NLG, bij rendementen van 10% resp. 12% en 14%. 
 
Deze proposities zijn correct berekend, zij het dat 2 cijfers achter de komma het benodigde 
rendement een fractie hoger lijkt te moeten zijn, dan uit de afgeronde rendementscijfers op 
het eerste oog lijkt, vermoedelijk omdat de oorspronkelijke bedragen zijn afgerond op 100 
NLG (PRODUCTIES 1 t/m 3, vindplaats OM-12-02972/TO).  

De toekomstige spaarkas certificaathouder kon dus begrijpen dat de propositie was 
gebaseerd op een gemiddeld netto rendement over zijn inleg.  

In het onderhavige geval werd voor een looptijd van 12 jaar gekozen en een vaste 
maandelijkse inleg van 50 NLG. De daarmee corresponderende propositie werd in zijn 
certificaat (clausuleblad) opgenomen en bestond eveneens uit het correct berekende netto 
rendement over zijn inleg (PRODUCTIES 4 t/m 6, vindplaats OM-12-02972/TO).  

De propositie sluit in de Brochure af met de uitspraak: “U wordt jaarlijks op de hoogte 
gehouden van het gerealiseerde rendement”. 

De toekomstige spaarkas certificaathouder kon dus begrijpen dat hij daarmee jaarlijks op de 
hoogte zou worden gehouden over het gerealiseerde gemiddeld netto rendement over zijn 
inleg. 

Nakomen van de gemaakte afspraak: 
 
Vastgesteld moet worden dat het na het insturen van het inschrijvingsformulier ontvangen 
spaarcertificaat geheel conform de propositie was opgesteld, met vermelding van 3 te 
bereiken eindkapitalen bij 10%, resp. 12% en 14%  gemiddeld netto rendement over zijn 
inleg. 

Op 14 mei 1993 ontvangt de certificaathouder een brief van de verzekeraar, waarin staat dat 
het bijgesloten exemplaar van de publicatie getiteld “Jaareffect” het jaarlijkse overzicht is 
waarmee SpaarBeleg haar “spaarders” op de hoogste stelt van de behaalde resultaten van 
het afgelopen jaar”2.  

De spaarkas certificaathouder kon dus begrijpen dat deze Jaareffecten het gerealiseerde 
gemiddeld netto rendement over zijn inleg toonden, conform de belofte uit de Brochure.  

Gedurende de looptijd van het onderhavige certificaat vermeldt het Jaareffect telkens het 
gerealiseerde gemiddelde rendement, in deze reeks: 11,3% (1992) – 13,9% (1993) – 
11,0-13,5% (1996) – 11,0-14,5% (1997) – 14,0% (1999) – 13,5% (2000) – 13,0% (2001) – 
10,27% (2002)3. 

                                                
1 In de Brochure van een generatie later (1992), welke de spaarkas certificaathouder ook nog kreeg toegestuurd, 
staat een derde reden waarom het KoersPlan zo goed presteert: de “lage kosten”; die lage kosten zouden het dus 
mogelijk maken de “netto” rendementen met een gerust hart als uitgangspunt voor de propositie te nemen. 
2 1993‐05‐14 AEGON Spaarbeleg 14 mei 1993 
1992‐1993 Spaarbeleg Jaareffect 1992‐1993 
3 1993‐1994 Spaarbeleg Jaareffect 1993‐1994 
1994‐1995 Spaarbeleg Jaareffect 1994‐1995 
1996‐1997 Spaarbeleg Jaareffect 1996‐1997 
1997‐1998 Spaarbeleg Jaareffect 1997‐1998 
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Merk op dat al deze gemiddelde rendementen binnen de bandbreedte van de clausule van 
het certificaat blijven (immers 10% - 12% - 14%). 

De bewering van de verzekeraar in de Brochure, en ook regelmatig herhaald in de 
Jaareffecten, dat “door de unieke spaarformule de risico’s van koersverliezen worden 
ondervangen”(dictie Brochure), resp. “het normaal is dat beleggingsrendementen van jaar 
tot jaar fluctueren, door de lange spaartermijn echter heffen de positieve en negatieve 
uitschieters elkaar weer gedeeltelijk op; gemiddeld kan zo over de gehele looptijd een 
vrij stabiel, hoog rendement gerealiseerd worden“ (dictie Jaareffect 1994-1995), resp. 
“hoewel de rendementen van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen, varieert het 
gemiddelde historische fondsrendement niet zo sterk” (dictie Jaareffect 2000-2001) en: 
“Over het algemeen blijft het AEGON Equity Fund positief scoren. Het gemiddeld historisch 
fondsrendement komt, inclusief het jaar 2002, op 10,27%” (dictie Jaareffect/Bijsluiter 2002). 

Genoemde Jaareffect/Bijsluiter 2002 vermeldde het jaarresultaat niet (uit latere informatie is 
bekend dat dit jaarrendement 33,2% negatief was) en een gemiddeld rendement, inclusief 
het jaar 2003, is de spaarkas certificaathouder nooit verteld, maar uit latere informatie is 
bekend dat het jaarrendement over 2003 12,8% positief was, zodat uitgegaan kan worden 
van een gerealiseerd gemiddeld historische fondsrendement over de hele looptijd van 
ca. 11 %. 

De spaarkas certificaathouder kon dus begrijpen dat dit rendement het gerealiseerde 
gemiddelde netto rendement over zijn inleg betrof. 

Het ligt dan ook in de rede dat verzekeraar is gehouden zijn afspraken na te komen en dit 
gerealiseerde netto rendement over zijn inleg gestand te doen. 

Het netto gemiddelde rendement over de hele spaarperiode is uitgekomen op ca. 11% 
(hoewel een herberekening, waarbij vanuit de aanname dat de gehele inleg aan het begin 
van de looptijd ineens als koopsom wordt gestort en het aldus gerealiseerde rendement op 
basis van de werkelijke dagkoersen op einddatum terugvertaald wordt naar een gemiddeld 
rendement op basis van maandinleg, eerder wijst op ca. 13,6% netto) en gelet op de 
overeenkomst dient dit percentage als jaarlijks gemiddelde rendement over de inleg 
berekend te worden om het contractueel overeengekomen eindkapitaal vast te stellen. Het 
op basis van een maandelijkse inleg van 22,69 EUR gedurende 12 jaar aldus te berekenen 
eindkapitaal kan vastgesteld worden op 6.524 EUR, in plaats van het uitgekeerde bedrag 
van 3.404 EUR. Overlevingswinst en rendementsuitkering zouden daarbij nog voor een 
'extra rendement' moeten zorgen. 
 
Bedoeld bedrag is per datum uitspraak Geschillencommissie (stand per midden 2013) te 
becijferen op 9.638 EUR. Hierin is begrepen een vergoeding op grond van artikel 40 lid 9 
Reglement KiFiD ter grootte van 5.000 EUR (Productie 11, vindplaats OM-12-02972/TO). 
 

3. Subsidiair handhaaf ik mijn vordering tot ontbinding van de overeenkomst (i.c. een besluit 
van uw Commissie conform Artikel 40 lid 8 sub c Reglement). 
 

4. Consument stelt vast: 
 
4.1. Dat de bewijslast dat er geen nadeel is ondervonden door de ontdekte 

productgebreken berust bij Aangeslotene; Consument heeft aantoonbare schade 
geleden. 
 

4.2. Dat Consument zijn stellingen gemotiveerd, begrijpelijk, concreet en onderbouwd naar 
voren heeft gebracht, welke derhalve volledig doel treffen. 
 

                                                                                                                                          
1998‐1999 Spaarbeleg Jaareffect 1998‐1999 
1999‐2000 Spaarbeleg Jaareffect 1999‐2000 
2000‐2001 Spaarbeleg Jaareffect 2000‐2001 
2001‐2002 Spaarbeleg Jaareffect 2001‐2002 
2002 Spaarbeleg Jaareffect Bijsluiter 2002 
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4.3. Dat de tegenwerpingen van Aangeslotene in voldoende mate zijn ontzenuwd, in deze 
geschilomschrijving en in het onderliggende rapport dat experts van de Stichting ODIN 
op mijn verzoek hebben opgesteld. Dat rapport en de daarin getrokken conclusies 
maken integraal deel uit van deze geschilomschrijving (Stuk 0000-0003, vindplaats 
OM-12-02972/TO). 
 

4.4. Anders dan Aangeslotene in zijn brief aan de Ombudsman d.d. 25 juli 2013 beweert, is 
er nimmer een toelichtend gesprek geweigerd, dat gesprek heeft ook op 16 november 
2012 daadwerkelijk plaatsgevonden, in aanwezigheid van een expert van de Stichting 
ODIN. Hoewel een eerder gepland gesprek een uur van te voren door de 
bedrijfsadvocaat werd afgezegd “omdat hij geen mandaat meer zou hebben van de 
directie van AEGON om een schikking overeen te komen”. Tijdens dat gesprek van 16 
november is Consument een aanbod gedaan om de eindwaarde van de polis te 
herstellen door als het ware het Koersplancertificaat als een spaarrekening te zien met 
een netto spaarrente te berekenen over de hele looptijd. Dat aanbod is echter nimmer 
schriftelijk gestand gedaan (Productie 12). 
 

4.5. Anders dan Aangeslotene in zijn brief aan de Ombudsman d.d. 25 juli 2013 beweert, is 
er nimmer sprake geweest dat, ondanks dat mijn vordering en de daarvoor 
aangevoerde feiten volledig worden verworpen, er toch ruimte is voor een “minnelijke 
regeling”. Een dergelijke uitspraak is gratuit en mist een feitelijke grondslag en kan 
derhalve slechts opgevat worden als een kinderlijke poging geschilbeslechting via een 
KiFiD procedure te ontlopen. De brief d.d. 11 juni 2013 als reactie op mijn zeer 
gespecificeerde vordering kan slechts opgevat worden als een definitief Schriftelijk 
standpunt over mijn vordering als bedoeld in artikel 15 lid 1 Reglement. De zinsnede 
aan het slot van de brief van AEGON kan in dat verband niet worden misverstaan: “Uw 
klacht, zoals weergegeven in uw brief van 29 april 2013, wordt door AEGON dan ook 
verworpen.” 
 

4.6. Dat Consument zijn te schatten nadeel in voldoende mate heeft onderbouwd door de 
productgebreken “weg te denken” en dit scenario te becijferen op een wijze die de lijn 
volgt als door uw Commissie uiteengezet in GCHB 2010-390.  

C Chronologisch overzicht 
 
Zie rapport experts van de Stichting ODIN (Stuk 0000-0003, vindplaats OM-12-02972/TO) 
 
Polis afgesloten per 31 december 1991 
 
Op 29 april 2013 de IKP-procedure jegens Aangeslotene gestart. 
 
Indiening bij Ombudsman 14 juni 2013 
 
OM sluit op 30 juli 2013 het dossier tegen Aangeslotene, jegens welke de klachtuiting was 
gericht. 
 
D Lijst van stukken 
 
Zie rapport experts van de Stichting ODIN (Stuk 0000-0003, vindplaats OM-12-02972/TO), met 
volledige lijst met correspondentie en stukken. 
 
Toegevoegd: 
Productie 12 – Brief 23 november 2012 van Consument aan AEGON met weergave gesprek 16 november 
2012. 



Aan: AEGON Nederland N.V. 
 
S. Grolleman, Hoofd Juridisch Fiscale Zaken ‐ Legal Support Leven  
J.N. Drenth, bedrijfsadvocaat, 
Lange Marktstraat 11 
8911 AD Leeuwarden  
 
Per email: sgrolleman@aegon.nl, JNDrenth@aegon.nl 
 
Oss, 23 november 2012, 
 
Geachte heren Grolleman en Drenth, 
 
Hartelijk dank voor uw telefoontje van heden met het finale schikkingsvoorstel 
van AEGON en de moeite die u heeft willen nemen om op 16 november 2012 mij 
en de expert van de Stichting ODIN, M. van Rossum, in Utrecht te komen spreken. 
U hechtte er kennelijk een groot belang aan, ondanks het al uitstaande geschil, 
 tot een "oplossing" in de vorm van een minnelijke regeling te komen en het niet 
te laten aankomen op een uitspraak van de Geschillencommissie. 
 
Gegeven het feit dat u nu telefonisch een veel lagere schikking voorstelt dan in 
het gesprek op 16 november 2012 ter tafel lag, doet mij overigens weer ernstig 
twijfelen. In uw finale voorstel is weing meer te bespeuren van een 7% 
spaarscenario (plus wettelijke rente en een vergoeding onkosten derden). Een 
voorstel hedenochtend voor een finale nabetaling van 2.500 EUR (plus de 
generieke compensatie van ± 230 EUR) kan ik in ieder geval daarmee niet 
rijmen. Desalniettemin laat ik u hierbij mijn reactie nog toekomen. 
 
Uw premisse, die u in Utrecht op 16 november 2012 nog toelichtte (maar 
kennelijk inmiddels weer heeft verlaten), dat ik eigenlijk in 1992 een minder 
risicovol product aangeboden had moeten krijgen, bijvoorbeeld een spaarproduct, 
berust op een misverstand. 
 
Het is onmiskenbaar dat mij destijds een veel te risicovol beleggingsproduct is 
voorgehouden, dat niet paste bij mijn neerwaartse risicobereidheid, waardoor ik 
ben misleid, en ik weshalve heb gedwaald. Maar daar is mijn aan de 
Geschillencommissie voorgelegde vordering niet zo maar van af te leiden. 
 
Mijn vordering baseer ik op de stelling dat mij een bepaald doelkapitaal is 
beloofd, te weten het op mijn certificaat vermelde bedrag van 15.400 NLG 
(omgerekend 6.988 EUR), indien het rendement op 12% zou uitkomen. Waarbij 
dat rendement mij –meermaals – als welhaast het minimale zekere [gemiddelde] 
rendement is voorgespiegeld. 
 
Welnu, de experts van de Stichting ODIN hebben mij er op gewezen dat op grond 
van de door AEGON aan mij op 15 augustus 2012 beschikbaar gestelde gegevens 
valt af te leiden dat het daadwerkelijk ook gerealiseerde rendement, 11% 
bedraagt! 
 



Indien bovendien wordt meegenomen dat er nimmer wilsovereenstemming is 
geweest over de TER, transactiekosten en fonds‐fondskosten en ook de 
sterftewinst wordt meegeteld, dan komt dat afgerond wel neer op de 12% zoals 
vermeld op het certificaat. Er is dus alle reden de poliswaarde op einddatum vast 
te stellen als 6.988 EUR. 
 
Door het werkelijk gerealiseerde rendement kan AEGON ook nooit veel risico 
gelopen hebben voor wat betreft het voortijdig overlijden van deelnemers, 
omdat immers de dekking daarvan was gesteld op slechts 4% samengestelde 
interest over de cumulatieve inleg van overleden deelnemers, maar die inleg zelf 
(tegen dus een 7% hoger rendement) in de kas bleef. De sterftewinst bedroeg in 
mijn geval slechts (omgerekend) ± 60 EUR, dus u begrijpt dat daarmee bruto 
rendement vrijwel gelijk is te stellen aan netto rendement.  
 
Mijn vordering zoals ik die nu aan de Geschillencommissie zal presenteren treft u 
bijgaand aan. 
 
Het bovenstaande is niet bedoeld om met u in debat te treden, we spraken op 16 
november 2012 immers af dat te reserveren voor de replieken en duplieken 
tijdens de verdere KiFiD procedure, maar ik hecht er aan u inzicht te geven in 
mijn overwegingen om niet op uw voorstel in te gaan, dat immers mij slechts ten 
dele tegemoet komt. Onbesproken het aanzienlijke tijdsbeslag dat het mij kostte 
om mijn recht te halen. 
 
Ook heb ik u 16 november 2012 al laten weten dat ik hecht aan een principiële 
uitspraak van de Geschillencommissie. Uit uw telefoontje van heden meen ik 
verder begrepen te hebben dat u er nu ook van uitgaat dat het aan de 
Geschillencommissie is om te oordelen.  
 
Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
Hoogachtend, 
 
PFJA. Crommentuyn 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