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T
ijdens een dag-
je Amsterdam
raakt u in de tram
aande praatmet
een alleraardig-
ste jonge vrouw.

Nadat ze is uitgestaptmet haar
vriend,merkt u dat uw smart-
phone, pinpas en creditcard uit
uw jaszak verdwenen zijn. Ze
hebbenubestolen! Na de aangif-
te op het politiebureau biedt een
agente u eennieuwe vorm van
slachtofferhulp aan: u kunt een
afspraakmakenmet een ervaren
zakkenroller. Deze zal gratis uit-
leggenhoe u toekomstige dief-
stal kunt voorkomen. Gaat u op
het aanbod in?

Waarschijnlijk roept u ge-
schrokken ‘Nee!’. Uwilt best
hulp,maar geen tips van een
voormalige dief. Precies dit wan-
trouwenbekruipt een flink deel
van demiljoenenhouders van
woekerpolissen als hun tussen-
persoon of verzekeraar ze bena-
dert voor een ‘hersteladvies’. Een
hersteladvies is een gratis raad
die de schade door eenwoeker-
polis beperkt.

Sinds juli 2015moeten ver-
zekeraars dit hersteladvies ver-
plicht aanbiedenaanhunwoe-
kerpolisgedupeerden.De
Autoriteit FinanciëleMarkten
(AFM)noemtdit ‘activeren’. Dat
is het ‘ondersteunen vanklanten
zodat die inzicht krijgen indefi-
nanciële situatie vanhunwoe-
kerpolis, overzicht krijgen van
hun verbetermogelijkheden en,
indien gewenst, stappenkun-
nenondernemenomhun situa-
tie te verbeteren’.Het is eenhele
mond vol,maar veelwoeker-
gedupeerdengeloven er niet
meer in.

Daardoor is activatie niet sy-

800.000woekerpolissendie aan
eenhypotheek zijn verpand.Hier-
van is 80% tot 100%geactiveerd,
maar schrikbarend veel polishou-
dershebben (nog)niets gedaan
of zijnonbereikbaar. Bij Robein
betreft dit 83%vandegevallen,
bij Allianz 74%,bij Loyalis 73%,
bij Leidsche71%,bij BNPParibas
69%enzovoorts. Stel dat alle inac-
tieve geactiveerden straks ieder
€30.000 tekort komenvoorhypo-
theekaflossing.Danzitten ze sa-
menmet een restschuld vanpak-
weg€15mrd.

Naast dehypotheek- endood-
looppolissen lopennog zo’n1,6
miljoenwoekerpolissen voor
doelenals studie of pensioen.Vo-
rig jaarwasdehelft daarvangeac-
tiveerd.Maarook vandezepolis-
houders zal eenflinkdeel inactief
blijven. Zonde!Wantuwverzeke-
raarhoudthet gelddat u laat lig-
gen.

Mag ikudusnogevenactive-
ren?Dat isniet eng,want er is
veelwatu zelf inuwhuiskamer
kuntdoen.Hulp vindtuopon-
dermeer consumentenbond.nl/
woekerpolis/. Ukunt eruitzoeken
ofueenwoekerpolisheeft enuit-
vogelenwatuhetbestemetdie
ramppolis kuntdoen.Watbetreft
het verledenmoetu schade clai-
men.Demogelijkhedenstaanop
consumentenbond.nl/woeker-
polis/ enopgeldbelangen.nl/clai-
men-op-een-woekerpolis. Voor
de toekomstkunt/moetudepolis
latenaanpassenoffiscaal geruis-
loosoverstappennaar eenpro-
duct zonder verzekering (bank-
sparen) enmet een spaartegoed
of goedkope (index)beleggings-
fondsenerin. Bij ingewikkelde si-
tuaties zoals eenaaneenhypo-
theekgekoppeldewoekerpolis
kuntu vaakniet zonderhet gra-
tis hersteladvies.Udurft niet?
Hetpersoonlijke ontwoekerstap-
penplan, datdeConsumenten-
bondugratismailt, helptmet
waarschuwingen, tips, adviezen
eneen stappenplan. Samenmet
eengeactiveerde instellingmoet
het lukken.

noniemmet schadeherstel. In-
tegendeel. Volgens het rapport
‘Nazorg Beleggingsverzekerin-
gen 2015’ van de AFM is van de
meest zorgwekkende 250.000
woekerpolissen—de zogeheten
doodlooppolissen (polissen die
inwaarde dalen)—vrijwel 100%
geactiveerd.Maar uit hetzelfde
rapport blijkt dat de doodlopers
daarmassaal ‘(nog) nietsmee
doen’. Dit inactieve gedrag geldt
vooral bij Allianz (52%), BNPPa-
ribas (54%), Delta Lloyd (45%),
Nationale-Nederlanden (41%),
a.s.r. en Aegon (40%). Dat is een
ramp inwording, want bij niks
doen, kan je polis leeglopen.

Ook levensgevaarlijk zijnde

Hersteladvies
Verzekeraars zijn
verplicht om
woekerpolisgedu-
peerden advies
aan te bieden

Bent u al
geactiveerd?

Uhebtgeenzinommetde
verkoper vanuwwoekerpo-
lis omde tafel te gaanzitten.
Maarbekijkhet zo:uwverze-
keraarhoudthet gelddatu
laat liggen.

U bent aan zet

Tussen 1995 en 2005wer-
den elke werkdag gemid-
deld 2300woekerpolissen
verkocht. Van die levens-
verzekeringen gingen de
premies, na aftrek van een
lange reeks kosten, in be-
leggingsfondsen (met weer
kosten). Verzekeraars over-
troefden elkaar in het ver-
stoppen van al die kosten,
terwijl hun tussenpersonen
waremeesters werden in
verkoop- en provisietrucs.
De schade van alle woeker-
polissen schat hoogleraar
Arnout Boot op €20mrd
tot €30mrd. Het brein ach-
ter deze operatie-melk-
koe waren de verzekeraars.
Maar hun tienduizenden po-
lisverkopers hebben het vui-
le werk voor een vorstelijke
beloning gretig opgeknapt.
Nu bent u aan zet.

Opmerkingen
en reacties naar
verdegaal@fd.nl
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