
WOEKERPOLISAFFAIRE ONDERSCHAT?

Opmerkelijk: terwijl miljardenclaims als een zwaard van Damocles boven verzekeraars hangen, 
constateert het Financieel Stabiliteitscomité dat de woekerpolisaffaire de stabiliteit van 
levensverzekeraars vooral indirect bedreigt in de vorm van minder klantvertrouwen.
 

3 juni 2014 
Het verslag van de jongste vergadering van het comité leest: "Het comité heeft voorts gesproken over de positie 
van de Nederlandse levensverzekeringssector. Het traditionele verdienmodel van de sector staat onder druk. 
Factoren als de lage rente en dalende premie-inkomsten als gevolg van een krimpende productie van individuele 
polissen zijn hier debet aan. Voorts heeft de sector te maken met het dossier beleggingsverzekeringen. Het 
comité constateert dat de financiële stabiliteitsrisico’s die hieruit kunnen voortvloeien vooral indirect van aard zijn, 
bijvoorbeeld in de vorm van negatieve vertrouwenseffecten. De directe risico’s voor de financiële stabiliteit zijn 
afgenomen doordat financiële conglomeraten in Nederland worden afgebouwd."
Als de miljardenclaims die de verzekeraars boven het hoofd hangen, worden toegekend is er echter wel degelijk 
ook een directe bedreiging.
Het comité heeft ook gesproken over de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt, en de rol die hypothecaire 
financieringsnormen (LTV- en LTI-limieten) hierbij spelen. "De recente maatregelen van het kabinet, zoals de 
verplichte annuïtaire aflossing, leveren een belangrijke bijdrage aan een stabielere hypotheekmarkt. Het comité 
heeft gesproken over de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt,en de rol die hypothecaire financieringsnormen
hierbij kunnen spelen. De vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn, moet worden bezien in een brede 
economische context. Hierbij zijn onder andere de toegang van starters tot de koopwoningmarkt, de werking van 
de huurmarkt en de gevolgen voor besparingen en vermogensopbouw van huishoudens van belang. Verdere 
analyse is nodig om de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt alsmede de kosten en baten van eventuele 
aanvullende maatregelen in kaart te brengen en te kunnen wegen. In de volgende vergadering spreekt het comité
hierover verder."


