8 september 2015
Debat over de Fiscale Verzamelwet
(vraag Omtzigt over fiscaal behandelen ‘revisierente bij woekerpolissen’)

de heer Omtzigt (CDA)
De revisierente bij woekerpolissen is een groot probleem. Een van de dingen waarvoor je een
woekerpolis kunt hebben, is het pensioen. Dat kun je niet voor de pensioendatum afkopen en dus
kennen we een strafheffing boven op de inkomstenbelasting. Deze is 42 of 52% en daar komt nog
20% bovenop. Als je moet afkopen, moet je 72% van dat bedrag overmaken aan de fiscus.
Mensen met een woekerpolis kunnen geen kant op. Zij hebben een verzekering die veel te hoge
kosten in rekening brengt, maar als zij die willen afkopen, worden zij gestraft.
De staatssecretaris zegt wel dat hij de minimumregeling wil laten vervallen, maar hij wil niets doen
aan de revisierente van 20%. Sterker nog, hij zegt dat men maar een andere polis moet nemen.
Als iemand een polis neemt met een normale rente van 1% en de Wabekenorm van 2,35%, dan
maakt hij al een negatief gegarandeerd rendement per jaar. Daar dwing je mensen in te gaan
beleggen.
Voor mensen die een polis hebben die als woekerpolis gekwalificeerd kan worden, volgens Wabeke,
moet de mogelijkheid bestaan om deze af te kopen, zonder deze strafheffing van 20%. De definitie
van Wabeke kan gebruikt worden als een scheidslijn. Wij zullen hiertoe een amendement indienen.
Ik ben ook zeer benieuwd naar de beoordeling van dit amendement door de staatssecretaris.
Staatssecretaris Wiebes
Dan komen we op het punt van de woekerpolissen. Het is op zich een sympathiek idee. De
bekende verjaardag heeft ons allemaal wel een keer een kennis met een woekerpolis opgeleverd.
Ikzelf tel ze in mijn directe familie. De minister van Financiën, mijn buurman zoals ik hem altijd
noem, is daar druk mee bezig geweest. Die banken zijn opgeroepen om de Wabeke-gevallen — we
noemen ze maar even naar de financiële ombudsman — actief te benaderen en te compenseren.
Volgens de signalen die ik daarover krijg, loopt dat op zich. Dat is natuurlijk ook de route, want ik
denk dat we hier in meerderheid niet snel geneigd zijn om te omarmen dat problemen tussen
private partijen, problemen met toch dubieuze polissen van banken, opgelost moeten worden door
de fiscus. We hebben vaker gezien dat problemen die mede door banken werden veroorzaakt,
opgelost werden door de fiscus. Die stijlfiguur is hier niet populair geworden. Ik denk ook dat we
de woekerpolissen niet op de fiscus moeten afwentelen, maar dat we die banken moeten oproepen
om die gevallen gewoon te compenseren. De minister van Financiën maakt zich daar ook sterk
voor. Dan speelt er ook nog een praktisch bezwaar. De heer Omtzigt zegt — dat is op zich een
intelligent idee — dat de scheidslijn gevormd kan worden door het Wabeke-criterium, maar dat
houdt juridisch niet. Dat is niet scherp genoeg. Daar zitten te veel grijze gevallen tussen. Dat moet
dan toch in de wet en dat wordt een rommeltje. Dat onderscheid kunnen wij niet maken. Daarom
is het niet uitvoerbaar en niet eens implementeerbaar in de wet. Ik vind het wel een buitengewoon
sympathiek idee. Mede door de Kamer is er ook een hoop gebeurd aan de woekerpolissen — dat
moeten wij gewoon vaststellen — maar ik zou het willen houden bij de recente oproep aan de
banken om mensen actief te benaderen en te compenseren.

De heer Omtzigt (CDA):
Al in 2011 berichtte de toenmalige minister van Financiën dat de banken en verzekeraars binnen
een jaar iedereen benaderd zouden hebben. Zij moeten nog beginnen met het benaderen van alle
klanten met een woekerpolis op de woning en een woekerpensioenpolis. Dus wij zijn vijf jaar
verder en ze moeten nog beginnen, terwijl ze binnen een jaar klaar hadden moeten zijn. Ze
hadden alternatieve producten beloofd, maar die alternatieve producten zijn er niet. Wanneer je ze
nu zou bedenken, zouden ze een negatief gegarandeerd rendement geven, dus dat is ook niet heel
erg aantrekkelijk. En wij stellen hier niet voor om te compenseren vanuit de fiscus. Wij stellen voor
om de fiscale boete af te schaffen. Ik stel dus niet voor om ze vrij te stellen van
inkomstenbelasting. Die zullen ze nog steeds voor 42% of 52% betalen. En ja, als je het over
dubieuze polissen hebt: deze mensen worden verplicht om door te blijven betalen voor een polis
waar ze te veel kosten voor maken. Dus mijn verzoek is om ervoor te zorgen dat ze dat kunnen
doen. Het amendement, dat pas een halfuur geleden is rondgegaan, voorziet in de mogelijkheid
van de staatssecretaris om bij AMvB heel precies aan te geven welke daaronder kunnen vallen.
Dan kan hij er ook voor kiezen om er alleen polissen van minstens zes of zeven jaar oud onder te
laten vallen, zodat je geen nieuwe fiscale arbitrage kunt beginnen, want dat wil de staatssecretaris
terecht voorkomen. Dat zou ik hem ook aanraden.
Staatssecretaris Wiebes:
Ik ken het woekerpolisdossier niet geheel. De informatie die ik heb, is dat het loopt. Daar is de
heer Omtzigt somberder over. Nou krijgt hij veel post uit het land in zijn mailbox, dus ik
onderschat de mate waarin hij ervan op de hoogte is niet, maar de informatie die ik heb, is dat het
loopt. Ik sta ook fiscaal gezien een beetje met lege handen om dat onderscheid te kunnen maken.
Dus ik moet het bij mijn oordeel daarover laten. Ik vind het een sympathiek initiatief, maar ik zie
dit niet als goed uitvoerbaar. Mochten wij vinden dat banken dat te traag doen, dan moeten wij
daar nog eens krachtig over nadenken, want dat zou juist niet mogen. Wij moeten traagheid van
banken — mocht die er zijn; daar kan ik weinig over zeggen — niet honoreren met fiscale
constructies of voordelen.
De voorzitter:
Wat is nu uw expliciete oordeel over het amendement?
Staatssecretaris Wiebes:
Ontraden. Dat geldt voor beide amendementen.

