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KAMERDEBAT

Geen landelijke
regeling voor
woekerpolissen
Van onze redacteuren
Amsterdam
Een nieuwe nationale regeling
voor woekerpolisklanten, zoals
onlangs voorgesteld door de Consumentenbond, is niet haalbaar,
stelde minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) gisteren. ‘Het
is een sympathiek voorstel omdat
we allemaal graag een doorbraak
willen, maar het gaat niet werken
omdat er te veel verschillende polissen en verschillende persoonlijke omstandigheden zijn.’ De affaire is volgens hem ‘te complex’.
De minister zei dit woensdag in
de Tweede Kamer. SP, PVV en D66
hadden zich juist positief uit gelaten over het idee van de Consumentenbond. Volgens Dijsselbloem is
het al lastig om één regeling per
verzekeraar te treffen door de grote verschillen tussen de polissen.
Zelfs als daar overheen zou worden
gestapt, ontstaat volgens de minister het ‘oude’ probleem: ‘Alle betrokken partijen zouden zich van
tevoren aan de regeling moeten
committeren.’ Veel stichtingen en
individuen die nu al hun gelijk proberen te halen bij hun verzekeraar,
willen zich volgens hem niet aansluiten bij een algemene regeling
omdat ze vrezen minder compensatie te krijgen.
Politieke bemoeienis met het
woekerpolisdossier, waarbij miljoenen klanten een beleggingsverzekering hebben met hoge ver-

borgen kosten, ligt erg gevoelig.
Achtereenvolgende ministers hebben sinds 2008, toen er een eerste
compensatieregeling kwam, dit
niet willen aanpakken.
De Consumentenbond wil dat
de politiek een nationale commissie instelt die per verzekeraar
een regeling opstelt. Deze organisatie meent dat klanten tot nu
toe veel te weinig gecompenseerd
zijn. Verzekeraars hebben tot nu
toe €3 mrd uitgetrokken voor compensaties. Daar komt bij dat nog
vier op de tien woekerpolishouders
geld stoppen in verzekeringen die
geen waarde opbouwen.
Het Kamerdebat ging vooral over
het geven van meer bevoegdheden
aan toezichthouder AFM. De Kamer en minister willen nu dat de
toezichthouder behalve controleert of verzekeraars hun klanten
benaderen met alternatieven voor
nog lopende woekerpolissen, ook
toeziet op de kwaliteit van die zogeheten ‘hersteladviezen’. Volgens
Dijsselbloem komt de AFM na de
zomer met de resultaten daarvan.
De Kamer en de minister toonden zich woensdagochtend teleurgesteld over de voortgang van
de woekerpolisaffaire. Het CDA
wees er op dat de genationaliseerde verzekeraar Reaal ‘zeer significant’ achterblijft met afwikkelen
van dossiers. Dijsselbloem zei van
zowel Reaal als van de AFM te hebben vernomen dat de verzekeraar
nu een inhaalslag maakt.

