
Goliath verliest van David
Ongelukkige
bezit ter van een
woekerpolis?
Procedeer en
somswin je.
Door Peter de Graaf

H
et was een lange, moei-
zame strijd voor gerech-
tigheid. Maar na 4,5 jaar
procederen heeft Paul
Crommentuyn (60) uit

Oss zijn gelijk gehaald: de Commis-
sie van Beroep van het Klachteninsti-
tuut Financiële Dienstverlening
(KiFiD) heeft verzekeraar Reaal eind
oktober veroordeeld tot het betalen
van een forse compensatie wegens
de ‘gebrekkige informatievoorzie-
ning omtrent de kosten van een be-
leggingsverzekering’.
Eerder had de Geschillencommis-

sie van het KiFiD al geoordeeld dat
‘de consument niet op een heldere
wijze in kennis is gesteld over de
hoogte van de kosten van de beleg-
gingsverzekering’. Maar de Geschil-
lencommissie vond wel dat een deel
van de schade voor rekening van de
consument moest komen. De be-
roepscommissie vindt dat onzin: ‘Op
de consument rust in beginsel niet
de verplichting ontbrekende infor-
matie op te vragen die de verzeke-
raar uit eigen beweging moet ver-
strekken.’
De schadevergoeding die Crom-

mentuyn krijgt, is volgens hem ‘bij-
na het twintigvoudige van het be-
drag dat ik volgens de generieke
compensatieregeling had gekregen’.
De Ossenaar: ‘Procederen loont.
Maar het is wel een weg van lange
adem.Het kost veel tijd, en ik hebhet
zonder juridische bijstand moeten
doen. Ik moest opboksen tegen een
gewiekste expert, die ook Dirk Sche-
ringa bijstaat.’
Het lijkt opdeoverwinning vanDa-

vid op Goliath. De kleine verzekerde
die opbokst tegendemachtige verze-
keraar en wint. Van de verzekeraar
krijgt hij 18 duizend euro plus rente,
van de tussenpersoon 4 duizend eu-
ro plus rente. ‘Maar het gaat vooral
ook omhet principe’, zegt hij.
‘Die verzekeraars zijn zakkenvul-
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‘Procederen loont,
maar is een zaak
van lange adem’
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lers. En nu proberen ze hun blazoen
te zuiveren met een generieke com-
pensatieregeling voor gedupeerden
vanwoekerpolissen. Ik noemhet een
woekerfooi. Tijdens de zitting voor
het KiFid zei de advocaat van Reaal
dat ik volgens de generieke regeling
1.500 euro compensatie kon krijgen.
Het is een gotspe. Ik ontvang nu, in-
clusief rente, ruim 27 duizend euro.’
Reaal noemt de uitspraak ‘teleur-

stellend’, aldus woordvoerder Hen-
drik Jan Eijpe. Op de vraag of het
klopt dat de compensatie aan de
hardnekkig procederende eenling
bijna twintig keer zo hoog is als zij
volgens de generieke regeling zou
zijn, antwoordt hij: ‘Dat is appelen
met peren vergelijken. De KiFiD-uit-

spraak gaat vooral over de informa-
tieverstrekking, niet over de kosten.
Die algemene compensatieregeling
is overeengekomen, omdat de kos-
tenniveaus achteraf te hoog zijn ge-
bleken. Het zijn geen vergelijkbare
zaken.’
Toch heeft ook Crommentuyn de

verzekeraar wel degelijk aange-
klaagd voor het verborgen houden
van extreem hoge kosten. In 1999
nam hij een beleggingshypotheek
van 125 duizend euro. Het Persoon-
lijk Vermogen Plan (PVP) van verze-
keraar Hooge Huys werd later over-
genomen door Reaal. Zes jaar later
verdiepte de Ossenaar zich in het
jaaroverzicht van zijn PVP. Het resul-
taat viel hem vies tegen. De verzeke-

raar bleek steevast 10 procent kosten
in te houden van elke euro die hij in-
legde. Die kosten stonden niet in de
offerte, maar waren verstopt in de
kleine lettertjes van de algemene po-
lisvoorwaarden. Daarbovenop kwam
ook nog eens een ‘beheersvergoe-
ding’ van 1,2 procent en 0,88 procent
‘vermogensbeheerkosten’.
Hij bestookte de verzekeraar met

brieven en mails. Mondjesmaat gaf
Reaal toe dat ‘de informatie beter
had gekund’. De verzekeraar bood
Crommentuyn eerst een compensa-
tie aan van 1.500 euro, later van
3.000 euro. De Ossenaar vond dat in
beide gevallen ‘een fooi’. Hij stapte
naar de Ombudsman Financiële
Dienstverlening. Die vond het ‘een
brancheconform contract’ en ver-
wees de klager door naar de Geschil-
lencommissie van het KiFiD.
In februari 2007 heeft hij zijn be-

leggingspolis afgekocht. Hij kreeg
25 duizend euro: de waarde van de
aandelenportefeuille minus 7 pro-
cent afkoopboete. Dat was minder
dan wat hij had ingelegd: 26.500 eu-
ro. ‘Ik doe de beleggingen nu zelf,
zonder kostenmet hetzelfde risico.’
Hij hekelt de generieke regelingen

die bijna alle verzekeraars nu zijn
overeengekomen om gedupeerden
vanwoekerpolissen te compenseren.
Crommentuyn: ‘De verzekeraars
hebben geen schuld bekend, maar
zeggen met de compensatieregeling
een bijdrage te leveren aan het her-
stel van vertrouwen. Pff. Ik zou daar
als verzekerde geen genoegen mee
nemen. Die compensatieregeling is
amper 10 procent van de werkelijke
schade. Dat is echt een schijntje.’

Verzekeraar SNS Reaal maakte vori-
ge maand bekend dat ze met de
Stichting Verliespolis ‘een definitief
akkoord’ heeft gesloten over een
compensatieregeling voor de hoge
kosten van beleggingsverzekeringen.
Het akkoord is een uitwerking van
de overeenkomst die in maart 2009
werd gesloten. De Stichting Woeker-
polis Claim heeft het akkoord echter
verworpen. Voorzitter Jasper van
Schaaik van Stichting WPC: ‘Dit ak-
koord is een flinke stap achteruit
voor veel polishouders.’ Hij heeft ge-
dreigd met juridische stappen.
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