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Verzekeraars gaan vooruit bij   helpen woekerklant

WOEKERPOLISSEN A F H A N DE L I NG

Toezichthouder AFM legde verzekeraars deadlines op om 
benadeelde klanten te benaderen. Dat blijkt te werken

Cor de Horde
Amsterdam

Vrijwel alle verzekeringsbedrijven hebben 
binnen de voorgeschreven termijnen hun 
klanten met de ergste soort woekerpolis-
sen benaderd om over een oplossing te 
praten. Dat staat in een redelijk positief 
rapport van toezichthouder Autoriteit Fi-
nanciële Markten (AFM), die eerder altijd 
erg kritisch was over het tempo waarin de 
sector de klanten benadert.

De verzekeraars hebben vooruitgang ge-
boekt sinds er verplichte streefcijfers be-
staan om klanten te ‘activeren’. Sinds af-
gelopen juli heeft de AFM de bevoegdheid 
om boetes uit te delen aan bedrijven die 
zich niet aan de voorgeschreven deadlines 
houden. ‘De verplichte streefcijfers heb-
ben goed geholpen’, zegt AFM-bestuurder 
Femke de Vries in een toelichting.

Bij activering moeten verzekeraars klan-
ten alternatieven aanbieden voor de woe-
kerpolis en daar ook kosteloos advies over 
(laten) geven. Dit staat los van de slepen-
de discussie over vergoeding van te hoge 
kosten die in het verleden in rekening zijn 
gebracht.

Verzekeraars waren verplicht om uiter-
lijk op 21 augustus 100% van de klanten 
met zogeheten niet-opbouwende polis-
sen te bereiken en met hen een oplossing 
te vinden. Dat zijn de ergste soort woeker-
polissen, waarvan de waarde niet groeit of 
zelfs krimpt ondanks dat er maandelijks 
premie binnenstroomt. Per dezelfde da-
tum moest 80% van de klanten zijn bereikt 
met een woekerpolis die gekoppeld is aan 
een hypotheek (destijds bekend als beleg-
gingshypotheek).

De AFM meldt in het rapport dat bij de 
niet-opbouwende polissen bijna alle grote 
verzekeraars op 100% zitten, of daar tegen-
aan schuren. Zo zit Achmea op 98% geacti-
veerde klanten. Alleen Vivat (het voorma-
lige Reaal) blijft achter, met 86%. De Vries 
wil niet zeggen of achterblijvers beboet 
worden. ‘Het hangt af van welke inspan-
ningen ze doen.’ Bij de hypotheekpolissen 
zitten alle onderzochte verzekeraars op of 
boven de 80%.

Terwijl de verzekeraars hoog scoren op 
de polissen waar wettelijke deadlines voor 
gelden, zijn de percentages bij de overige 
woekerpolissen veel lager. Bij woekerpolis-
sen die zijn gekocht voor pensioenopbouw  
en woekerpolissen in de categorie ‘overig’ 
is nog maar 50% van de klanten benaderd 
om actie te ondernemen. De AFM verwacht 
dat verzekeraars nu alle aandacht richten 
op deze groepen, die veel groter zijn dan 
de groepen die als eerste bereikt moesten 
worden.

De toezichthouder heeft ook onder-
zocht waarom zo veel mensen die bena-
derd zijn door hun verzekeraars, uiteinde-
lijk niets aan hun slechte polis wijzigen. 
Het percentage mensen dat niet in actie 
komt verschilt sterk per verzekeraar; soms 
blijft liefst de helft bij zijn oude polis.

Uit het AFM-onderzoek blijkt dat klan-
ten wel de goede informatie krijgen, maar 
dat ze de hele sector niet meer vertrouwen 
en daarom niets doen. Of ze hopen dat het 
nog goed komt bij stijgende beurskoersen 
— al zijn er polissen waarbij ook in dat ge-
val het doelkapitaal niet wordt gehaald.

‘Met dit onderzoek willen we verzeke-
raars in staat stellen om de klanten beter 
te activeren’, aldus De Vries. ‘Zo zijn ver-
zekeraars nu aan het nadenken over een 
onafhankelijk adviesloket voor mensen 
die de eigen tussenpersoon of verzeke-
raar niet meer vertrouwen.’ Ze vindt dat 
het ook aan de klanten zelf is om in ac-
tie te komen.

Het activeren is voor verzekeraars tech-
nisch lastig, omdat mensen soms niet be-
reikt kunnen worden, of überhaupt niet ge-
interesseerd zijn in het onderwerp. Maar 
veel lastiger zijn de claims voor vermeende 
schade uit het verleden, waar diverse claim- 
organisaties groepen klanten verzamelen 
voor een massaproces.

Sommige klanten 
vertrouwen de sector 
niet meer en willen 
hun woekerpolis niet 
veranderen

Dossierkasten bij claim-
stichting Woekerpolis 
vol informatie over de 
omstreden beleggings-
verzekeringen. 
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