06 maart 2015 © Het Financieele Dagblad

BELEGGINGSVERZEKERINGEN

Centrale d
deal woekerpolis ver weg
Commissie Verzekeraars adviseert de oplossing aan de markt over te laten

Cor de Horde
Den Haag
Een nationale regeling voor woekerpolissen raakt verder uit beeld nu de Commissie
Verzekeraars, aangesteld door de overheid,
een ‘decentrale oplossing’ aanbeveelt.
In het woekerpolis-dossier eisen groepen klanten miljarden euro’s van verzekeraars omdat ze misleid zouden zijn bij
de aanschaf van beleggingsverzekeringen,
veelal in de jaren negentig.
Met de oproep de woekerruzie aan de
markt over te laten en niet te mikken op

Dossierkasten vol verzekeringsclaims bij Woekerpolis.nl.
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een centrale oplossing, geeft de onafhankelijke commissie aan minister Jeroen
Dijsselbloem van Financiën argumenten
om zich niet te hoeven bemoeien met het
woekerdossier. De minister heeft laten weten dat hij later met een kabinetsreactie
komt. Ingewijden in het dossier stellen dat
het ministerie niet staat te springen om
een rol te spelen in de woekerpolissen. Als
grote groepen zo’n oplossing te mager vinden, slaat dat terug op de populariteit van
de minister. Als een oplossing royaal is voor
klagende klanten, dan bestaat het gevaar
dat de overheid verzekeraars steun moet

verlenen. Door het rapport is een centrale oplossing, waarop sommige claimclubs
aandringen, verder weg dan ooit. Zonder
rol voor de overheid, al was het maar als
initiatiefnemer, lijkt die weg kansloos.
Commissievoorzitter Casper de Vries,
hoogleraar monetaire economie in Rotterdam, zegt dat al meermalen vergeefs
is geprobeerd tot een nationaal akkoord
te komen. ‘Er is een grote diversiteit aan
producten en aanbieders. Bovendien zijn
sommige verzekeraars wel bereid aan een
oplossing te werken, maar niet allemaal.
Dan valt de bodem weg uit zo’n oplossing.’
De Commissie Verzekeraars roept verder verzekeringsmaatschappijen op om
het risico dat de claims uit de hand lopen,
te verzekeren op de internationale markt.
Dat is mogelijk tegen een ‘draaglijke premie’. De commissie heeft deze ongewone
route laten onderzoeken.
De claimclubs, waar meer dan 100.000
mensen bij zijn aangesloten, zijn teleurgesteld. De grootste, de Vereniging Woekerpolis, schrijft dat de commissie de
klanten ‘schoffeert’. Concurrent Woekerpolisproces denkt dat het idee om de
claims te herverzekeren leidt tot nog langduriger rechtszaken, aangezien de herverzekeraars juridisch tot het uiterste gaan.
De commissie heeft niet met claimclubs
gesproken, maar wel met de Consumentenbond. Die spreekt van een ‘eenzijdig’
rapport dat ‘de belangen van de verzekeraars dient, en niet die van de consumenten’. Volgens de bond ‘praat de commissie
de sector na’ met de stelling dat een nationaal akkoord te ingewikkeld is.
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