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‘Wie betaalt bepaalt’ geldt voor onafhankelijk klachteninstituut Kifid 

Gedesillusioneerd trekken de woekerpolis-slachtoffers achter Stichting Allianz DINPlan Dupe - vóór en 

dóór houders van een Allianz DIN plan - zich na acht jaar strijd massaal terug uit de 

klachtenprocedures bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Jarenlang zijn ze aan 

het lijntje gehouden, is de klachtbehandeling op verzoek van verzekeraars twee keer langdurig 

stilgelegd en veranderde Kifid lopende de procedures de regels. Maar nu een advies aan de Hoge 

Raad over de informatieplicht van verzekeraars aan verzekerden een reëel perspectief op een 

positieve wending biedt, kondigt Kifid aan alle klachten vanaf 4 december 2021 af te zullen handelen. 

De daarbij geschetste procedure is de spreekwoordelijke druppel. Kifid betoont zich onbetrouwbaar! 

Gedupeerden verwijten Allianz dat ze niet geïnformeerd zijn over buitensporige provisies en andere 

kosten die op hun inleg zijn ingehouden en over de gevolgen daarvan voor hun 

beleggingsverzekeringen. Samen zijn ze door Allianz voor miljoenen euro’s benadeeld. 

Kifid beweert ‘een gelijk speelveld te bieden voor consumenten, ondernemers en financiële 

dienstverleners en rekening te houden met het kennisverschil tussen consumenten en ondernemers 

en financiële dienstverleners`. In de praktijk kiest Kifid steevast partij voor de verzekeraar en trekt de 

verzekerde aan het kortste eind. 

Keer op keer heeft Kifid de argumenten van de slachtoffers van tafel geveegd, zonder weerwoord of 

door überhaupt niet te reageren. In de ‘sector’ heeft Allianz met het uitroken van gedupeerden 

‘school  gemaakt’. Geheimhoudingsclausules die feitelijk verboden zijn (en volgens het Verbond van 

Verzekeraars niet bestaan) worden met instemming van Kifid verder aangescherpt. De Minister van 

Financiën staat het oogluikend toe. De fracties in de Tweede Kamer kennen de misstanden maar zijn 

onmachtig ze een halt toe te roepen. 

Tot dusver is het gefixeerde oordeel van Kifid kortweg: ‘de verzekeraar, i.c. Allianz, valt niets te 

verwijten want toen deze polissen werden afgesloten, was het wettelijk nog niet verboden je klanten 

te belazeren.’ Regelingen bestaan volgens Kifid pas vanaf 1 juli 1994 (RIAV 1994). 

Met het advies van de advocaat generaal van 14 oktober 2021 over cruciale vragen van het 

Gerechtshof Den Haag aan de Hoge Raad, gloort hoop op een voor woekerpolis-slachtoffers gunstige 

uitspraak van de Hoge Raad. De advocaat generaal komt tot de conclusie dat verzekeraars ook vóór 

1994 wettelijk verplicht zijn om verzekerden duidelijk en begrijpelijk voor te lichten over aan hun 

beleggingsverzekeringen verbonden risico’s en daarmee over de werking van het onderhavige Allianz 

DIN plan. 

KifId weigert dus het Arrest van de Hoge Raad af te wachten en zet de afhandelingsprocedure van 

alle aangehouden klachten in gang. Onze vorderingen zullen afgewezen worden zonder dat 

daartegen nog beroep mogelijk is. Na jarenlange strijd tegen Allianz - door slachtoffers zélf 

gefinancierd – is de maat vol. ‘En masse’ trekken gedupeerden nu hun klachten in. Ze laten het er 

niet bij zitten! 
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