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Beleggingshypotheken

D
Aanbieders 
moeten zelf in 
actie komen en 
de kosten verlagen, 
stelt Eigen Huis
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D
e stichtingen Verliespolis en Woekerpolis-
claim troffen in de jaren 2008 en 2009 een 
schikking waarmee € 3 mrd was gemoeid. 
De totale kosten van de polissen, afhanke-
lijk van de omvang, mogen nu niet meer 
dan 2,45% of 2,85% van het beheerd ver-
mogen bedragen. Sommige aanbieders, 
zoals Aegon en Nationale-Nederlanden, 
zijn daar fors onder gaan zitten. 

Toch is stilzitten meestal onverstan-
dig, stelt financieel planner Kapé Breuke-
laar: ‘Beleggingsverzekeringen zijn dan 
wel goedkoper geworden, maar het is ook 
mogelijk de kosten beneden de 1% te bren-
gen. De oude polissen zijn dus nog altijd te 
duur.’ Consumenten onderschatten de in-
vloed van het kostenniveau, beaamt Key-
ner: ‘Zeker aan het einde van de looptijd 
is een kostenniveau van 2,5% van het to-
tale vermogen een kaalslag. Een goedko-
per fonds scheelt tientallen procenten in 
het eindkapitaal.’ 

Onderdeel van de bovenstaande schik-
king was een zogeheten ‘flankerend be-
leid’. De verkopers van beleggingsverze-
keringen moeten klanten informeren, en 
ze de mogelijkheid geven kosteloos over te 
stappen naar een goedkoper alternatief. De 
meeste beleggingsverzekeringen zijn be-
doeld als appeltje voor de dorst en niet als 
aflossing van een hypotheekschuld. Maar 
de polissen uit de laatste categorie, zijn de 
grootste, en jagen de restschulden van veel 
Nederlandse huishoudens verder op. 

Banken (die op dit terrein meestal met 
verzekeraars samenwerkten), verzekeraars 
en tussenpersonen zijn druk doende om 
vele tienduizenden klanten met een be-
leggingsverzekering te benaderen. Toe-
zichthouder AFM zal later dit jaar toetsen 
of deze ‘nazorg’ ook vruchten afwerpt. Een 
rondje langs enkele spelers bevestigt de 
bevindingen van Vereniging Eigen Huis. 
‘Verzekeraars geven op hun eigen ma-
nier invulling aan het flankerend beleid’, 
stelt woordvoerder Hans André de la Por-
te. ‘Sommigen wijzen indirect op het flan-
kerend beleid, anderen direct. Het grote 
probleem is de respons. Die is heel laag.’

Volgens SNS Reaal besluit ongeveer 8% 
van de klanten het product aan te passen of 
te stoppen. Aegon meldt dat de respons op 
brieven laag is, maar ‘duidelijk hoger’ als 
klanten worden gebeld. Delta Lloyd noemt 
het percentage dat in actie komt laag. ‘Dat 
vinden wij zorgelijk’, aldus een zegsman. 
‘We hebben daarom dit jaar onze commu-
nicatie naar deze klanten flink geïntensi-
veerd.’ Een proef met een telefonische be-
nadering van kwetsbare klanten, eerder 
dit jaar, zal verder worden uitgebreid. ASR 
heeft ‘een aantal schrijnende gevallen’ te-
lefonisch benaderd. ‘Wij onderzoeken, sa-
men met de intermediair, wat de beste me-
thode is om ook deze mensen in beweging 
te krijgen’, aldus een woordvoerder. ‘We 
merken wel dat de beleggingsverzekering 
wordt gezien als een low interest-product. 
Klanten vinden het niet interessant of ge-
ven aan dat ze er niet mee bezig zijn.’ 

Bij ABN Amro is ‘ongeveer 10 tot 15%’ 
van de klanten met een beleggingshypo-
theek ingegaan op de uitnodiging voor een 
gesprek. ‘We hopen dat dat meer wordt. 
Mocht een klant niet hebben gereageerd, 
dan zullen we nog een keer een brief stu-
ren’, aldus een woordvoerster. Ook de Hy-
potheekshop laat weten dat het ‘heel moei-
lijk’ is klanten aan tafel te krijgen. Achmea 
verstuurt sinds augustus brieven. Op basis 
van de eerste ervaringen gaat de verzeke-
raar ervan uit dat minder dan 10% reageert. 
‘We zullen er alles aan doen dat percenta-
ge omhoog te krijgen.’

ING en Rabobank schetsen een wat 
rooskleuriger beeld. De eerstgenoemde 
meldt dat de respons ‘boven verwachting’ 
is. ‘Uit concurrentieoverwegingen verstrek-
ken wij geen aantallen.’ Rabobank zegt 
90% van de klanten met een beleggings-
hypotheek te hebben gesproken. ‘Hiervan 
is 75% op adviesgesprek geweest. We zien 
dat de meeste klanten kiezen voor een al-
ternatief product.’ 

Niet iedereen kan of wil overstappen. 
De overlijdensrisicoverzekeringen, die 
vaak aan de beleggingspolissen waren 
gekoppeld, zijn in de meeste gevallen in-
middels veel goedkoper los te verkrijgen. 
‘Maar mensen die in de tussentijd gezond-

heidsproblemen kregen en dus een hoge-
re sterftekans hebben moeten elders juist 
fors meer premie gaan betalen’, aldus Pie-
ter Leijsen, voorzitter van de Vereniging 
Woekerpolis. ‘Die mensen blijven zitten.’ 
Een nieuwe aanbieder kan aandringen op 
een hogere premie om restschuld te voor-
komen, en daar hebben maar weinig men-
sen zin in. En dan is er nog de grote weer-
stand om rond de tafel te gaan zitten met 
de instelling of tussenpersoon die je ooit 
de woekerpolis heeft verkocht. ‘Dus stap-
pen ze naar een ander’, aldus Breukelaar. 
‘En die rekent vervolgens honderden eu-
ro’s aan advieskosten (sinds 1 januari geldt 
een provisieverbod, red.). Daar worden de 
mensen passief van.’ 

Eigen Huis wil de impasse rond de be-
leggingshypotheken doorbreken. De ver-
eniging bepleitte eerder deze maand dat 
verzekeraars verplicht moeten worden zélf 
verbeteringen door te voeren.’Veel men-
sen steken hun kop in het zand’, conclu-
deert Stolwijk. ‘Vandaar ook ons pleidooi 
in de Tweede Kamer.’ Volgens Keyner 
(VEB, Verliespolis) hoeft zo’n operatie he-
lemaal niet ingewikkeld te zijn. ‘Je kunt 
dure beleggingsfondsen vervangen door 
trackers. Dat scheelt enorm. Veel van deze 
fondsen volgen toch al grotendeels de in-
dex.’ Minister Dijsselbloem van Financiën 
heeft in elk geval laten weten de mogelijk-
heden te gaan onderzoeken. Eenvoudig is 
dat niet, aldus de bewindsman, ‘Maar voor 
een bepaalde groep consumenten, die zelf 
niet in actie komt, zou dit in het klanten-
belang kunnen zijn.’  

De branche ziet de kanteling in het dos-
sier met lede ogen aan. Volgens een woord-
voerder van het Verbond van Verzekeraars 
zitten er ‘allerlei haken en ogen aan het 
eenzijdig aanpassen van de polissen. We 
hebben het liefst dat de klant zelf de keu-
ze maakt, en daar is alle energie ook op ge-
richt. Zelfs zoiets simpels als het vervangen 
van huisfondsen door indextrackers kan 
al tot problemen leiden. Wat als die huis-
fondsen het vervolgens beter doen? Dan 
zegt de klant ook: wat maak je me nou? Als 
dit juridisch kan en je neemt de stap, dan 
moet zo’n aanpassing het sluitstuk zijn van 
een heel traject.’

De bedrijfstak verschuilt zich achter ‘ju-
ridische complexiteiten’, verzucht Keyner. 
‘Ik ben ervan overtuigd dat verzekeraars 
de voorwaarden in het verleden ook heb-
ben opgerekt toen het ze goed uitkwam. De 
kosten moeten gemakkelijk onder de 1% 
kunnen komen. Als ze de klant écht cen-
traal willen stellen, zoals de verzekeraars 
zeggen te doen, dan hadden ze dit allang 
al zelf gedaan. Het kost een fractie van de 
creativiteit die ze in de jaren ’90 inzetten 
bij de verkoop van dit soort producten.’

Kop in het zand 
Klanten zijn beducht voor 
kosten advies en een 
hogere premie, ook al zijn 
ze later beter af

Marijn Jongsma is redacteur bij 
Het Financieele Dagblad. Hij had tussen 
1999 en 2005 zelf een beleggingshypo-
theek. ‘De tussenpersoon die het me in 
1999 aanraadde zei in 2005 dat de 
kosten te hoog waren.’
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De Nederlandsche Bank 
houdt gegevens bij over de 
schulden en het vermogen van 
Nederlandse huishoudens.
De totale hypotheekschuld is 
de laatste drie kwartalen elke 
keer wat geslonken en staat 
nu op € 647 mrd. daarbij zinkt 
het totale consumptief krediet 
van ruim € 25 mrd in het niet. 
Tegenover de schulden staan 
spaargeld (bijna € 386 mrd), 
waarde van effecten (€ 89 
mrd) en vooral pensioenver-
mogen (pensioenen en 
levensverzekeringen). Dat 
stond halverwege 2013 op 
€ 1200 mrd.

Errol Keyner werkt bij de VEB 
en is bestuurslid van de Stich-
ting Verliespolis. 

Jeroen Dijsselbloem (minister 
van Financiën) over de moge-
lijkheid eenzijdig de kosten te 
verlagen.

Deskundig

‘Als ze de klant echt 
centraal willen stel-
len, zoals de verzeke-
raars zeggen te doen, 
hadden ze dit allang 
zelf gedaan’

‘Voor een bepaalde 
groep consumenten, 
die zelf niet in actie 
komt, zou dit in het 
klantenbelang kun-
nen zijn’

Koopwoning te Leeuwarden.  
Veel Nederlanders zitten, 
naast een koopwoning die 
‘onder water’ staat, ook met 
een beleggingshypotheek 
die ze opzadelt met een 
restschuld. Foto: HH


