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V

Woekerpolis aanpakken

Hinkelen naar 
de woekervrije 
overkant
Nog in het bezit van 

een woekerpolis?

Ontdek met ons 

hinkelspel hoe u 

hiervan een 

‘verbeterpolis’ maakt.

olgens een laatste schatting van toe-
zichthouder Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) zijn er in ons land 

nog steeds 3,3 miljoen woekerpolissen over 
van de 7,2 miljoen die ooit zijn afgesloten. Veel 
mensen die nog zo’n dure beleggingspolis heb-
ben, zitten met hun handen in het haar over 
wat ze hiermee moeten doen. Ze hebben geen 
vertrouwen meer in hun tussenpersoon of 
schuiven de beslissing voor zich uit. 

Toch is het slim om nú in actie te komen. 
Elk jaar wordt er een fl inke hap aan kosten 
uit de waarde van de verzekering genomen, 
ook als u offi cieel geen woekerpolis heeft. Als 
u niets doet, is uw kapitaal straks misschien 
‘opgegeten’. Met als gevolg dat u de hypotheek 
niet kunt afl ossen of een schamel pensioen 
krijgt. Haal daarom alle papieren tevoor-
schijn en ‘hinkel’ over de stoeptegels hier-
naast. 

Tekst Barbara van der Est

VRAAG GRATIS HERSTELADVIES
Als het goed is, heeft u een brief van uw verzekeraar 
gekregen met daarin de waarschuwing dat de polis 
mogelijk minder opbrengt dan de bedoeling is. De 
maatschappij geeft het advies uw situatie onder de loep 

te laten nemen door een tussenpersoon. Maar helaas verzwij-
gen veel verzekeraars iets belangrijks: dit zogenoemde her-
steladvies hoort gratis te zijn als u naar de tussenpersoon 
gaat die op dit moment uw verzekering in beheer heeft. Het 
achterhouden van deze informatie is op zijn zachtst gezegd 
niet netjes, want het gratis hersteladvies is een van de aan-
bevelingen die de AFM destijds heeft gedaan. 

Eerlijk zijn verzekeraars ook niet over de oorzaak van de 
lage waarde die veel polissen nu hebben. In de brief wijten ze 
dit aan tegenvallende beleggingsresultaten. Geen woord over 
de torenhoge kosten die ze zelf aan de polis hebben onttrok-
ken en onttrekken. 

Vraag uw tussenpersoon dus om gratis hersteladvies. Is 
die inmiddels failliet, dan kunt u de tussenpersoon die nu uw 
polis in beheer heeft, hiervoor bellen.
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LAAT U NIET AFBLUFFEN
Er is een kans dat u op verzet stuit als u om gratis 
hersteladvies vraagt. Veel adviseurs zijn namelijk 
goed in een ander spel: blufpoker.  Mark van Vliet 
(58) werd afgesnauwd door zijn adviseur toen hij de 
alarmerende toestand van zijn DSB-polis Hollands 

Welvaren wilde bespreken: ‘Zoek maar iemand op internet. Ons 
kantoor geeft geen woekerpolisadvies’. 

Het gebeurt ook dat de tussenpersoon die de polis heeft over-
genomen het advies niet gratis wil geven, omdat het ‘niet de 
woekerprovisies heeft ontvangen’. Dit laatste is vaak niet waar: 
de nieuwe tussenpersoon neemt de doorlopende provisie over. 

Leg het probleem bij uw verzekeraar als de bemiddelaar u 
een kosteloos hersteladvies weigert. Vraag desnoods om een 
andere tussenpersoon die wél gratis advies geeft. Let op: er zijn 
adviseurs die voor het werkelijke herstel geld vragen. Ga hier 
niet zomaar mee akkoord. Klaag bij de AFM of onderhandel des-
noods over de kosten. Om de pijn iets te verzachten: als u voor 
herstelwerkzaamheden moet betalen, zijn deze kosten aftrek-
baar als ze betrekking hebben op het leningdeel van een hypo-
theek. Hetzelfde geldt voor advieskosten.  

VERKEN DE OPTIES
Uw polis verbeteren kan op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld door de polis af te 
kopen, te switchen naar een goedkopere polis 
of banksparen. Premievrij maken of de overlij-

densrisicodekking ‘loskoppelen’ van de woekerpolis kan ook. Bij 
een woekerpolishypotheek is het ook mogelijk de (afl ossings-
vrije) lening om te zetten in een annuïteitenhypotheek. Dit levert 
wel minder renteaftrek op. Vaak is de omzetting alleen mogelijk 
met advies, dat bij de bank al snel €1000 of meer kost. Voor de 
administratieve rompslomp rekent de bank meestal nog eens 
zo’n €150 tot €250. Maak bezwaar tegen al die nota’s, want ze 
horen bij het ontwoekeren. 

Welke oplossing uiteindelijk het best is, hangt af van uw per-
soonlijke situatie. Verken met de adviseur alle opties en weeg ze 
tegen elkaar af. Iets wijzigen aan de woekerpolis hoeft overigens 
niet altijd een verbetering te zijn. Soms blijkt de beleggingspolis 
een minimaal garantiekapitaal te hebben, waardoor er geen 
groot risico op de einddatum gelopen wordt. Iets veranderen aan 
de polis kan bovendien betekenen dat de maandlasten toenemen. 
Dit is niet altijd wenselijk. 

CHECK DE FISCALE REGELS
Premievrij maken oftewel de premiebetaling 
stopzetten kan vaak zonder problemen. Bij 
andere wijzigingen krijgt u echter vaak te 
maken met fi scale regels. Een lijfrentepolis 
opzeggen kan bijvoorbeeld niet zomaar. U 
betaalt dan inkomstenbelasting over de hele 

uitkering, plus vaak een boete van 20%. Als u een hypotheek-
polis afkoopt (beëindigt), betaalt u inkomstenbelasting over 
het bedrag dat boven de ingelegde premies uitkomt. Woeker-
polishouders hebben hier overigens niet altijd last van; vaak 
is de waarde niet hoger dan de totale inleg. Bij het afkopen 
van de polis mag een verzekeraar geen administratiekosten 
in rekening brengen.

U kunt ook tegen beperkingen aanlopen als u een hypo-
theekpolis omzet naar een goedkopere polis of een bank-
spaarrekening. De nieuwe inleg mag niet hoger zijn dan de 
oude premie (inclusief overlijdensrisicopremie), en de nieuwe 
looptijd niet langer. Bij de overstap naar banksparen is het 
belangrijk dat het kapitaal ‘fi scaal geruisloos’ wordt overge-
boekt; het geld mag niet eerst bij u terechtkomen. Gebeurt 
dat wel, dan kunt u een naheffi ng krijgen van de fi scus.  

WEBSITES 

• nibud.nl: met een rekenprogramma kunt u 

hier uitrekenen hoeveel uw beleggingspo-

lis oplevert.

• tinyurl.com/afmwoekerpolis en 

trosradar.nl: voor meer informatie over 

woekerpolissen. 

SPELREGELS

Doel van dit spel is om zo snel mogelijk 

van de woekerpolis af te komen, zonder 

kosten. De verzekerde hinkelt over allerlei 

stoeptegels en doet intussen iets. Tegels 

overslaan kan, maar is niet altijd verstan-

dig. De AFM ziet erop toe dat de spelregels 

worden nageleefd. Wie een overtreding 

constateert, kan dit melden bij deze toe-

zichthouder. Zo mag een tussenpersoon 

die de polis in beheer heeft, géén geld 

vragen voor ‘hersteladvies’. 
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ONDERHANDEL MET DE BANK
Wie wil sleutelen aan een woekerpolis bij een 
hypotheek, heeft toestemming van de geldver-
strekker nodig. Als je een woekerpolis stopzet, 

wordt de hypotheek bijvoorbeeld afl ossingsvrij. De bank 
gaat daar niet zomaar mee akkoord. Maximaal de helft 
van de waarde van de woning mag afl ossingsvrij zijn, en 
die waarde is de afgelopen jaren fl ink gedaald. 

Ook vervalt na opzegging van de woekerpolis de inge-
bouwde overlijdensrisicoverzekering (orv), terwijl die 
vaak verplicht is. Dit laatste probleem is op te lossen door 
een losse orv af te sluiten; zie ook het verhaal op pagina 
30. Bent u niet (meer) gezond, dan kunt u proberen of de 
huidige verzekeraar de orv los wil voortzetten zónder 
nieuwe gezondheidswaarborgen. Een aantal verzeke-
raars werkt hieraan mee. Een orv is soms niet verplicht 
als u gaat banksparen. 

ZOEK WOEKERPOLISHULP
In plaats van naar een tussenpersoon te gaan, 
kunt u ook een andere weg bewandelen. Wie lie-
ver zelf aan de slag met zijn woekerpolis gaat of 

geen tussenpersoon heeft, kan informatie zoeken op inter-
net. Zo kun je op woekerpolisvrij.nl een ‘ontwoekerpakket’ 
bestellen voor €79 voor één polis. Dit pakket geeft inzicht 
in alle (on)mogelijkheden, maar vergt wel fl ink wat huis-
werk. Daarna moet de polishouder nog steeds zelf met de 
verzekeraar en de bank aan de slag. 

Er zijn op internet ook ontwoekeradviseurs te vinden, 
maar pas wel op wie u inschakelt. Het voornaamste doel 
van sommige adviseurs is het sturen van een zo hoog 
mogelijke nota. Een onafhankelijk adviseur die tegen beta-
ling woekerpolisadvies geeft, is te vinden via Stichting 
Odin en de Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners 
(VOFP). 

 RECHT OP COMPENSATIE
In 2008 stelde voormalig fi nancieel ombuds-
man Jan Wolter Wabeke vast dat aanbieders 
van beleggingsverzekeringen jaarlijks maxi-

maal tussen de 2,5 en 4,5% van het rendement aan kosten 
mogen afromen. Wordt er meer ingehouden, dan is er 
sprake van een woekerpolis en heeft de woekerpolishou-
der recht op compensatie. U hoeft hiervoor geen actie te 
ondernemen; de verzekeraar moet de vergoeding spon-
taan uitkeren. Veel verzekeraars hebben dat inmiddels 
gedaan. 

De norm voor de kosten lijkt misschien laag, maar dat 
is niet zo. Zelfs 2,5% hakt er al fl ink in. Van een jaarren-
dement van 4% blijft dan nog maar 1,5% over. Op het over-
zicht dat u jaarlijks van uw verzekeraar krijgt, is te zien 
hoeveel kosten bij u worden ingehouden. Mogelijk gaat 
het om duizenden euro’s per jaar. Terwijl de eenmalige 
compensatie misschien maar €10 is. 

• consumentenbond.nl/ 

 banksparen: lijst van banken 

waar je de beleggingsverzeke-

ringshypotheek kunt omzetten 

naar een bankspaarhypotheek.   

• consumentenbond.nl/ 

overlijdensrisicoverzekering: 

check of uw overlijdensrisico-

verzekering goedkoper kan.

• consumentenbond.nl/

claimstichtingen: lijst van 

stichtingen die actie voeren 

tegen woekerpolissen. 

• consumentenbond.nl/ 

ontwoekeren: overzicht van de 

mogelijkheden om van een 

woekerpolis af te komen.

WEBSITES

• vofp.nl: voor het vinden van een 

onafhankelijk fi nancieel planner.

• woekerpolisvrij.nl: voor het bestel-

len van een ontwoekerpakket (€79 

voor één polis).

• stichting-odin.nl: voor het in de 

arm nemen van een claimexpert 

via de stichting Odin (klik op ont-

woekeren).

WWW.CONSUMENTENBOND.NL
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EIS MEER GELD TERUG 
De compensatie volgens de Wabekenorm is laag. Maar 
er valt meer te halen. Wie zich aansluit bij bijvoor-
beeld de Vereniging Woekerpolis of de Stichting Woe-
kerpolisproces, vergroot zijn kans op een hogere com-
pensatie. Deze organisaties bereiden een collectieve 

rechtszaak voor. Deelname voor woekerpolishouders is gratis. 
Bang zijn dat de claim te oud is, hoeft overigens niet. Volgens een 
recente uitspraak van de Hoge Raad kunnen claims van gedu-
peerden die aangesloten zijn bij een dergelijke stichting of col-
lectief, niet verjaren.  

Als de verzekeraar relatief veel kosten bij u heeft ingehouden 
en de claim hoog is, kan het lonen uw zaak individueel voor te 
leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(Kifi d). Wie hier hulp bij wenst, kan een ‘claimexpert’ in de arm 
nemen, bijvoorbeeld via de Stichting Odin. Een claimexpert 
werkt vaak op no-cure-no-paybasis. Keert de verzekeraar uit, 
dan krijgt de expert een percentage van de schadevergoeding. 
Vaak betaal je ook een starttarief.

SCHRIJNENDE GEVALLEN
Bepleit uw zaak als schrijnend geval. Mensen die 
extra hard getroffen zijn door hun woekerpolis, wor-
den gezien als ‘schrijnende gevallen’. Deze mensen 
hebben recht op extra geld. Verzekeraars hebben 
hiervoor een apart potje gereserveerd en bepalen zelf 

wie hiervoor in aanmerking komt. 
Wilt u weten of u volgens de normen van uw verzekeraar 

een ‘schrijnend geval’ bent, dan kunt u dit checken op de site 
van uw aanbieder. Doet u een beroep op het potje en volgt er 
een afwijzing, dan kunt u nog terecht bij de Commisie Schrij-
nende Gevallen. Op commissieisg.nl vindt u meer informatie 
over deze commissie.

ERVARINGEN

Via een oproep in de Geldgids vroegen we lezers naar hun er-
varingen met het verbeteren van hun polis. Dit laatste ging 
niet bij iedereen van een leien dakje. Drie ervaringen. 

SUCCESVOL EN UITEINDELIJK GRATIS
Anita Racz (58) sloot in 1999 een Zurich Mega Spaarplan af, 

dat gekoppeld werd aan een hypotheek bij de SNS Bank. Na 

14 jaar is er in de polis nog maar €17.000 opgebouwd, ter-

wijl Anita zo’n €19.000 premie heeft betaald. De helft van de 

premie gaat inmiddels naar de overlijdensrisicodekking 

(orv). Van de rest gaan ook nog kosten af, waardoor er weinig 

overblijft om de beleggingspot te spekken. Ze laat op advies 

van haar tussenpersoon de orv uit de polis halen. Deze wordt 

vervangen door een losse orv. 

Als ze het overzicht van haar ‘verbeterde’ polis ontvangt, ziet 

ze dat de oude polis met hoge kosten vrolijk doorwoekert. De 

tussenpersoon stuurt haar voor ‘het herstel’  ook nog een 

nota van €150. Ze betaalt die niet en ontvangt geen aanma-

ning hiervoor. Inmiddels is ze (gratis) in gesprek met de SNS. 

Die gaat akkoord met het opzeggen van de woekerpolis als ze 

de hypotheek hiermee afl ost. 

MOEIZAAM, MAAR GELUKT  
Gerry Bukkems (61) is anderhalf jaar bezig geweest met haar 

Achmea Beurs Index Plan, dat gekoppeld is aan haar hypo-

theek bij Quion. Van De Hypotheker krijgt ze het advies de 

orv uit de woekerpolis te halen. Voor dit advies krijgt ze een 

nota van €250, die ze weigert te betalen. Quion blijkt name-

lijk niet akkoord te gaan met de wijziging.

Intussen loopt de dure polis nog steeds. Bukkems wil het 

liefst helemaal hiervan af. Maar de adviseur laat het afweten, 

omdat hij ‘het zo druk heeft’. Als ze Quion belt, verwijst die 

haar door naar De Hypotheker. Als ze Achmea belt om de 

polis op te zeggen, geeft die aan dat hiervoor toestemming 

nodig is van Quion. Bukkems wordt tureluurs van dit spelle-

tje. Na fl ink doordrammen gaat Quion toch akkoord met het 

opzeggen van de polis als ze een deel van de hypotheek hier-

mee afl ost. 

ONTWOEKERD TEGEN HOGE PRIJS
Bert Witte (50) heeft een woekerpolis van Avéro Achmea, die 

gekoppeld is aan een hypotheek bij Paribas. Bert wil de polis 

beëindigen, maar volgens de adviseur kan dit niet, omdat de 

bank niet hiermee akkoord gaat. ‘Ik kreeg het gevoel dat mijn 

tussenpersoon hier geen enkel belang bij had’. Na een aantal 

maanden informeert de adviseur Bert over lagere hypotheek-

rentes. De adviseur  vraagt voor Bert een off erte aan bij Flo-

rius om de hypotheek over te sluiten naar een annuïteitenhy-

potheek. Een afwijzing van Florius én een nota van €200 

volgen. De hypotheek oversluiten naar Aegon lukt wel. Voor 

dit advies moet hij nog eens €2250 betalen. Als Bert hierover 

klaagt, antwoordt de adviseur dat hij ‘ook al €750 provisie 

mist door het opzeggen van de polis’. Uiteindelijk betaalt hij 

toch maar die €2450. 


