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Onderzoek woekerpolissen:
de verzekeringsmaﬃa
Verzekeraars wisten al rond de millenniumwisseling dat ze fout zaten met de
verkoop van woekerpolissen. Toch gingen ze er nog jaren mee door. Dat blijkt uit
onderzoek dat De Groene Amsterdammer deze week publiceert.
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Het is tien jaar geleden dat het begrip ‘woekerpolis’ werd geïntroduceerd en nog altijd sleept de
aﬀaire voort. Volgens schattingen zijn er vanaf de jaren negentig ruim zeven miljoen woekerpolissen
verkocht met een totale waarde van honderd miljard euro. De schade wordt geschat op twintig tot
dertig miljard euro.
Aan de hand van vele interviews en vele schriftelijke bronnen reconstrueerde onderzoeksplatform
Investico het ontstaan van de aﬀaire. ‘We wisten dat het niet houdbaar was. We renden gezamenlijk
het ravijn in’, zegt een van de betrokkenen. ‘Vanaf 2000 gold: pakken wat je pakken kunt. Want hoe
meer geld je nog gauw binnenhaalde, hoe beter je de klap kon opvangen. Achteraf is het
verbijsterend dat niemand eind jaren negentig heeft gezegd: ho maar, Rupsje Nooitgenoeg.’
Uit het onderzoek rijst het beeld op van een branche die functioneerde als een kartel, met het
Verbond van Verzekeraars als spin in het web. Door exorbitant hoge kostenpercentages te verstoppen
in beleggingsverzekeringen maakten de verzekeraars gigantische winsten. Toezicht op de sector was
er nauwelijks, vrije concurrentie evenmin. ‘Als je iets deed wat niet in het straatje paste, dan kwam er
iemand voorrijden van het Verbond om te vragen waar je mee bezig was.’
Al in de jaren negentig probeerde een aantal kritische medewerkers van verzekeringsmaatschappijen
duidelijkheid te krijgen over de verstopte kosten in beleggingsverzekeringen. ‘Het duurde maanden
voor we die boven water hadden’, zegt een van de onderzoekers. ‘Als specialisten hadden we al de
grootste moeite om het na te rekenen. Dat was in 1999. Toen wist men echt wel wat er speelde.
Niemand kan zeggen dat ze het niet wisten.’ Volgens econoom Alfred Oosenbrug gebeurde er niets

met deze kritiek. ‘Dat was de cultuur in die tijd. Kortetermijnpolitiek, geen kritiek, want dat tast ons
grandioze verdienmodel aan. De sector ging dwarsliggen en negeerde de waarschuwingen volkomen.
De consument was er ook niet vatbaar voor, die leefde met het hoofd in de wolken: slapend rijk
worden. De politiek zei: alsjeblieft geen heibel. Dus wie had er er belang bij om iets met die kritiek te
doen?’
Ondertussen veranderde de cultuur binnen de verzekeraars, vertellen betrokkenen. ‘Er werden
massaal bedrijfskundigen binnengehaald die de toko gingen runnen, maar geen verstand van het vak
hadden. Het maakte niet uit of ze autobanden verkochten of verzekeringsproducten, als de
winstmachine maar draaide.’
Toen het probleem met de woekerpolissen na een uitzending van Tros Radar in 2006 breed bekend
werd, begonnen de verzekeraars de aﬀaire complexer te maken. Mede daardoor is er nog altijd geen
goede oplossing. ‘Ze zijn complexiteit gaan creëren door de discussie te trechteren naar de verborgen
kosten’, zegt econoom Alfred Oosenbrug. ‘Die waren bij elke polis anders, zodat ze konden zeggen: er
is geen simpele oplossing.’
Volgens Oosenbrug is het nog altijd mogelijk om tot een eerlijke compensatieregeling voor
gedupeerde consumenten te komen: ‘In de kern is de problematiek steeds hetzelfde: het beloofde
rendement wordt niet gehaald. Je sluit een beleggingsverzekering af met maar één reden: het levert
meer op dan sparen. Maar tot op de dag van vandaag zijn de verzekeraars erin geslaagd om die
volksverlakkerij met veel te hoge voorgespiegelde rendementen buiten de discussie te houden. Het
ging telkens weer over de kosten. En dat is een hopeloze discussie.’
Lees het volledige onderzoek in De Groene Amsterdammer van deze week, of via Blendle.
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