STICHTING GELDBELANGEN NODIGT VERZEKERAARS UIT VOOR
DIALOOG OVER BELEGGINGSVERZEKERINGEN
De Stichting Geldbelangen heeft zeven verzekeraars uitgenodigd voor een dialoog over
beleggingsverzekering. "Wij willen dat verzekeraars en (vertegenwoordigers van) consumenten weer om
de tafel gaan", zegt voorzitter Rob Goedhart van de stichting.
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Met de volgende tekst heeft Geldbelangen de topmensen van zevental verzekeraars (hoofdrolspelers op het
gebied van beleggingsverzekeringen) aangeschreven. "Stichting Geldbelangen is een nog jonge stichting die de
collectieve belangen van consumenten, zzp-ers en mkb-ers behartigt bij financiële instellingen zoals banken,
verzekeraars en financieel adviseurs. Wij doen dat via lobby en (publieks)acties. Geldbelangen wordt
gefinancierd door particuliere donateurs. De stichting bereidt nadrukkelijk geen juridische claims voor.
" Wij hebben geconstateerd dat het dossier beleggingsverzekeringen (in de wandelgangen woekerpolissen) de
gemoederen al lange tijd en met hoge frequentie bezig houdt. Ook de politiek, toezichthouders en diverse media
zijn nadrukkelijk en op diverse manieren betrokken bij het probleem rondom de beleggingsverzekeringen.
"Op dit moment is er tevens een aantal juridische procedures in gang gezet. Hoewel wij menen dat het zinvol kan
zijn ook bij de rechter of het Kifid te toetsen of de producten passend zijn voor de consument is dat niet de weg
die Geldbelangen voor ogen heeft. Het is een zeer lange weg met een onzekere uitkomst. Dat is niet goed voor
consumenten, maar ook niet voor uw bedrijfstak.
" Wij constateren ook dat er al heel lang niet meer gestructureerd en overkoepelend gepraat wordt tussen
verzekeraars en (vertegenwoordigers van) consumenten. Geldbelangen wil die dialoog (weer) op gang brengen
omdat we er heilig van overtuigd zijn dat in een open dialoog het probleem rondom de beleggingsverzekeringen
(en daarmee ook de sector an sich) tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te brengen is. Daarom
nodigen wij u uit om met vertegenwoordigers van consumenten het gesprek aan te gaan om te bekijken hoe we
de (nog) bestaande problemen, zo mogelijk sectorbreed, tot een oplossing kunnen brengen. De kern van deze
problemen – zoals wij die zien - hebben wij vervat in een notitie die wij als bijlage meesturen en die we ook aan
uw overkoepelend orgaan, het Verbond van Verzekeraars, hebben toegezonden.“
In de notitie stelt Geldbelangen dat de Wabeke-aanbeveling inzake de kosten "nog eens grondig tegen het licht
gehouden moet worden en waar mogelijk aangepast moet worden naar een meer redelijk niveau". Een ander
probleem is "dat er nog steeds te hoge premies voor overlijdensrisicoverzekeringen worden geïncasseerd" .

