EIGEN HUIS STEUNT BURGERINITIATIEF WOEKERPOLIS
Vereniging Eigen Huis steunt een nieuw burgerinitiatief dat beoogt alle nog lopende woekerpolissen in
een keer te herstellen. "Dit initiatief sluit goed aan bij het pleidooi dat de vereniging al langere tijd houdt:
massale, eenzijdige aanpassing bij woekerpolissen van klanten die zelf niet in beweging komen", aldus
VEH.

26 november 2014
De Stichting Woekerpolisproces, die de actie maandagavond lanceerde in het tv-programma Radar, wil minimaal
40.000 handtekeningen ophalen. Voorzitter Pieter Lijesen concentreert zich nu op de premie voor de
overlijdensrisicoverzekering. Die premies kunnen volgens Lijesen drastisch omlaag, omdat de gemiddelde
Nederlander nu een hogere levensverwachting heeft dan pakweg twintig jaar geleden, toen veel woekerpolissen
werden afgesloten.
De stichting wil de politiek bewegen om verzekeraars te dwingen de kosten voor overlijdensrisicoverzekeringen te
verlagen.
Nederland telt nog ongeveer 620.000 aan een hypotheek gekoppelde beleggingsverzekeringen. "Veel
consumenten zijn murw, als het om de woekerpolis gaat", zegt Rob Mulder (foto), directeur Vereniging Eigen
Huis. "Daarom pleiten wij er al langere tijd voor dat banken en verzekeraars hun woekerpolissen eenzijdig
verbeteren als de klant niet reageert op het aanbod van een gratis hersteladvies. Herstel is op twee manieren
mogelijk. Ten eerste kan het zinvol zijn te kiezen voor andere beleggingsfondsen. En ten tweede kan een nieuwe
overlijdensrisicoverzekering de uiteindelijke opbrengst verhogen. Daarom roepen wij onze leden met een
woekerpolis op om hun handtekening te zetten onder het burgerinitiatief. Een kleine moeite, maar het kan veel
opleveren.
De tekst van de petitie luidt:
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Constateren
Dat, verzekeraars in woekerpolissen nog steeds gebruik maken van de tarieven voor
overlijdensrisicoverzekeringen uit 1987. Dat deze tarieven sinds 1987 gemiddeld 80% van de totale premie zijn.
Door hoge kosten en tegenvallende beleggingsresultaten treedt door het in rekening brengen van de tarieven uit
1987 een onnodig hoog hefboom- en inteereffect op. Het gevolg hiervan is dat de waarde van de polis wordt
opgegeten (ingeteerd) door de hoge premie overlijdensrisicoverzekering.
Dat, de Ombudsman Financiële Dienstverlening, mr. Jan Wolter Wabeke in de Aanbeveling Woekerpolissen van
4 maart 2008, op pagina 11 sub 7 van de Aanbeveling heeft gesteld, dat voor de premie van de
overlijdensrisicodekking geldt, dat deze niet hoger hoort te zijn dan bij dezelfde verzekeraar voor een
vergelijkbaar risico bij een zelfstandige risicoverzekering inrekening wordt gebracht op het moment van afsluiten
van die verzekering, derhalve zulks zonder daar bovenop oneigenlijke opslagen in rekening te brengen.
Dat, verzekeraars nog steeds de hoge tarieven voor overlijdensrisicoverzekeringen bij woekerpolissen in rekening
brengen en dat hierdoor pensioenen en hypotheekpolissen stelselmatig lager uitvallen.
En verzoeken
Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal een initiatiefwet aan te nemen, waarmee verzekeraars
verplicht worden geen hogere kosten voor de overlijdensrisicoverzekering in lopende woekerpolissen in rekening
te brengen dan de tarieven die gelden in 2014."
Het Verbond van Verzekeraars reageerde als volgt op de Radar-uitzending van maandag: "Verzekeraars wijzen
klanten met een beleggingsverzekering actief op de mogelijkheid de verzekering om te zetten naar een nieuwe
polis. Of dat premievoordeel kan bieden, hangt af van de individuele situatie van de klant.
Levensverzekeringen hebben als kenmerk dat ze voor langere tijd worden gesloten. Dat biedt zekerheid over de
premie, die niet wijzigt als het risico toeneemt maar ook niet als het risico afneemt. Risico’s kunnen in de loop der
jaren veranderen als gevolg van bijvoorbeeld een gewijzigde levensverwachting of andere gezondheidssituatie.
Nieuwe polissen worden voor langere tijd gesloten op basis van actuele inzichten en de individuele situatie van
de klant. Dat leidt tot een nieuwe vaste premie, die hoger of lager kan zijn de huidige premie. Een vergelijkbare
situatie doet zich voor bij hypotheken met een rentevaste periode. Als de actuele rente lager is, zijn nieuwe
klanten goedkoper uit dan bestaande klanten. Anders dan bij deze financiële producten kunnen klanten met een
overlijdensrisicoverzekering kosteloos switchen."

