COLUMN

Jij woekert, hij woekert,
zij woekert ... voort!
Dachten de verzekeraars met hun compensatieregeling het dossier Woekerpolis te kunnen sluiten, gaat de
hele karavaan weer van voor af aan beginnen.
Een tijdje terug zat ik te zappen en viel midden in de
uitzending van Tros Radar. Daarin kwam de nijpende
hefboomwerking van een stijgende overlijdensrisicopremie op het belegd kapitaal in de woekerpolis eindelijk aan de orde.
Ik zeg eindelijk! Want wij proberen al ruim 2 jaar dit
onderwerp op de agenda te krijgen van verzekeraars,
Kiﬁd en media. Waarom? Omdat dit probleem zich in
praktisch alle beleggingsverzekeringen voordoet en
wellicht tot een volgende affaire zal leiden.
De reacties van verzekeraars waren soms te stuitend
voor woorden. Kort samengevat kwam het erop neer
dat hen geen enkele blaam trof. Inmiddels weten we
beter.
En ook van het Kiﬁd hoeven consumenten niets te verwachten. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kiﬁd) is bedoeld om u, als consument, één loket
te bieden voor de beslechting van (dreigende) conﬂicten met ﬁnanciële dienstverleners en voor informatie
over ﬁnanciële zaken. Onze ervaring? Dossiers blijven
onnodig lang liggen en het belang van de consument
wordt niet gediend. Na alle berichtgeving over vermeende belangenverstrengeling (ﬁnanciering van het
apparaat door banken/verzekeraars alsmede merendeel leden bestuur afkomstig van banken/verzekeraars) begrijpen we nu ook waarom.
Ook in de media hebben wij de afgelopen jaren getracht aandacht voor het probleem te krijgen. Toen
RTL-Z onze mening vroeg over de vermeende compensatieregeling moest het item helaas sneuvelen
voor ander belangrijk nieuws. Jammer, wij waren er
toen al heel duidelijk in, dat de compensatieregeling
een wassen neus is!
En ook van mevrouw Mei Li Vos (toen nog PVDA) aan

wie wij vorig jaar persoonlijk een brief hebben overhandigd over deze problematiek hebben we niets
meer vernomen!
Maar alles hierboven in ogenschouw nemend zijn we
uiteraard blij dat het onderwerp nu op de agenda
staat! Maar als Radar vervolgens weet te melden, dat
zij van verzekeraars de toezegging hebben gekregen,
dat zij klanten gaan toestaan de overlijdensrisicodekking over te sluiten...... dan moet mij toch iets van het
hart. Dat is nooit een probleem geweest. Waar het om
gaat is, dat wanneer iemand jaren geleden een overlijdensrisicodekking heeft afgesloten bij oversluiten nu
met een enorme stijging van de premie kan worden
geconfronteerd. Omdat de gezondheid minder is geworden of de premie door het stijgen van de leeftijd
inmiddels verviervoudigd is! Wie gaat het verschil
compenseren?
Verzekeraars die hun klanten de mogelijkheid bieden
de variabele premie om te zetten tegen dezelfde maar
dan een gelijkblijvende premie. Dat zou nu eens een
echte oplossing zijn!
Voor vragen, reacties of advies naar aanleiding van dit
onderwerp kunt u een e-mail sturen aan info@ﬁnetuning.nl ter attentie van Iris Brik.
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