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Woekerpolis vergt 
meer dan commissie

C OM M E N TA A R

De Consumentenbond roept minister 
Jeroen Dijsselbloem van Financiën op 
om zijn gewicht in de schaal te leggen 
voor de klanten met een woekerpolis. 

Hij moet, zo vindt de organisatie, een commis
sie in het leven roepen die per verzekeraar een 
 nieuwe compensatieregeling ontwerpt.

Het is een originele gedachte, die bovendien 
tegemoetkomt aan een van de bezwaren tegen 
een branchebrede nationale oplossing voor het 
woekerprobleem. Onlangs nog heeft de Com
missie Verzekeraars, ingesteld door de politiek, 
gezegd dat een nationale oplossing niet mogelijk 
is, omdat de polissen zo verschillend zijn.

Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen 
met hoge, verborgen kosten waardoor de klant 
nauwelijks vermogen opbouwt. Daarmee houdt 
de overeenkomst tussen alle producten wel op, 
want bij de ene polis zitten de kosten zus, en bij 
de andere polis zo versleuteld. Dat maakt een 
 nationale oplossing lastig.

De Consumentenbond heeft met het idee van 
een ‘nationale oplossing per verzekeraar’ dit 

probleem verkleind. Maar er is nog een andere 
kwestie die de commissie heeft genoemd: een 
oplossing laat zich in Nederland niet dwingend 
opleggen aan de klant. Ook niet aan de verze
keraar, trouwens. Zelfs niet als de hele Tweede 
Kamer dat zou willen.

Het probleem bij de woekerpolissen is dat 
er geen dwingende autoriteit is. Die is er alleen 
op individueel niveau: de rechtbank. Maar met 
 miljoenen polissen is dat geen praktische route.

Voor een oplossing buiten de rechter om is het 
idee van de Consumentenbond een aardig ingre
diënt, maar er is meer nodig. Verzekeraars en de 
verschillende vertegenwoordigers van klanten — 
er zijn veel van zulke clubs en ze hebben elk een 
eigen zienswijze — moeten het er eerst over eens 
worden dat een massaschikking de besworden dat een massaschikking de bes
te methode is. De politiek kan daarbij 
een zetje in de goede richting geven, 
maar het moet toch vooral van de 
partijen zelf komen. Anders komt 
er nooit een einde aan de rechts
zaken.

Pas daarna komt de vraag aan Pas daarna komt de vraag aan 
de orde of er een nationale commissie moet 
 komen, of dat er een andere route mogelijk is 
met bijvoorbeeld een toezichthouder.

Het probleem bij de woekerpolissen is 
dat er geen dwingende autoriteit is. 
Die is er alleen op individueel niveau
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