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◆   Wat is er precies aan de hand met de zogenoemde woekerpolissen? 
  
◆   En wat moet u met uw beleggingsverzekeringshypotheek doen?

Beleggingsverzekeringen hebben de laatste 
tijd voor veel opschudding gezorgd. Bij deze 
polissen betaalt de consument premie aan de 
verzekeraar om een groot bedrag op de eind-
datum bijeen te sprokkelen. Doel is vaak het 
opkrikken van het pensioen of het aflossen 
van de hypotheek. De premie wordt (gedeel-
telijk) belegd. Vaak zit in zo’n polis ook een 
overlijdensrisicoverzekering versleuteld. 
Bij sommige van deze beleggingsverzekerin-
gen rekent de maatschappij exorbitant hoge 
kosten. Dit zijn ‘woekerpolissen’. Polishou-
ders weten dit vaak niet, omdat de offertes in 
de regel niet reppen over kosten. Tussenper-
sonen informeren de klant hier ook niet al-
tijd netjes over. Hoe offertes precies werken, 
leest u in het roodgekleurde kader. Op dit 
moment lopen er zo'n 6,5 miljoen beleggings-
verzekeringen. Grote kans dat u er dus ook 
één heeft, bijvoorbeeld via uw hypotheek.

Voorbeeld standaard kosten 

Stel: u heeft acht jaar geleden bij SNS Reaal 
een beleggingsverzekeringshypotheek van 
€200.000 afgesloten met een looptijd van  
30 jaar. De maandelijkse premie liet u beleg-
gen in het ReaalMixfonds. Dit fonds heeft  
afgelopen acht jaar een gemiddeld positief 

bruto rendement gehaald van  5,1%. Maar als 
u in 1998 was begonnen, had ú eind 2006 een  
negatief rendement gehaald van 4,2%. Dit 
komt omdat Reaal de meeste kosten in de  
eerste jaren verrekent. Er zijn in het begin  
zoveel kosten gerekend dat u nu verlies lijdt, 
ook al heeft het fonds winst gemaakt. Uw  
inleg is deels in rook opgegaan. Reaal wilde 
ons overigens geen openheid van zaken geven 
over het rendement van het beleggingsfonds.  
Maar de hypotheek is bedoeld voor 30 jaar en 
niet 8 jaar. Als u de hypotheek netjes volhoudt 
wordt, bij een ongewijzigd rendement, het  
resultaat met een kleine 3% wel licht positief.

Waar is uw geld in die eerste jaren gebleven? 
Voordat de verzekeraar uw premie belegt, 
houdt hij eerst een deel in voor bijvoorbeeld 
marketing, administratie en provisie voor de 
tussenpersoon. Vervolgens gaan er opnieuw 
kosten af: beleggingskosten en de premie 
voor de (vaak verplichte) overlijdensrisico-

verzekering. Het Centrum voor Verzeke-
ringsstatistiek rekende in november vorig 
jaar uit dat op deze manier gemiddeld 40% 
van de inleg aan kosten en premies verloren 
gaat als de verzekering de hele looptijd loopt. 
In ons voorbeeld bedroegen de kosten overi-
gens 44,1%. 

Zeer hoge overlijdensrisicopremie
De verzekeraars proberen de hoge kosten 
goed te praten door te zeggen dat het deels 
geen kosten betreft, maar premiebetaling 
voor de overlijdensrisicoverzekering. En 
hier staat een dekking tegenover: een uitke-

ring als u voortijdig overlijdt. 
Op zich klopt dit. Maar veel 
verzekeraars rekenen veel te 
veel voor de overlijdensdek-
king, waardoor er veel minder 
overblijft om te beleggen. 
Slechts een klein deel van de 
premie voor de overlijdensrisi-

coverzekering gebruikt de maatschappij 
werkelijk om het risico te verzekeren.  De 
rest is winst.  
Er is tussen aanbieders bovendien een groot 
verschil in premie die zij rekenen voor een 
overlijdensrisicoverzekering. Voor een 
30-jarige man rekent bijvoorbeeld Reaal  

ik heb een  
woekerpolis!

Help

Veel mensen krijgen buikpijn als zij  
aan hun hypotheek met beleggings- 
verzekering denken.
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Verzekeringen

Ons advies
Heeft u nu een beleggingspolis bij een  

hypotheek?

Het is niet verstandig die voortijdig af te 

kopen. Zeker beleggingsverzekeringen die 

aan een hypotheek zitten, kunt u beter uit-

zitten. Als het goed is, informeert uw verze-

keraar u binnenkort over de waardeontwik-

keling van uw polis. 

Heeft u een (beleggings)koopsompolis?

Stop niet zomaar met premiebetaling. Laat 

uw verzekeraar u voorlichten over onver-

wachte kosten.  

Heeft u een beleggingsverzekering bij uw  

hypotheek en is uw woning flink in waarde  

gestegen?

Kijk eens of uw huidige overlijdensdekking 

nog nodig is. Misschien kunt u de dekking 

fors verlagen. Dit scheelt risicopremie, wat 

ten goede komt aan de beleggingspot die u 

aan het opbouwen bent. Uiteraard moet u 

het risico wel kunnen dragen. De hypotheek 

zelf kunt u beter voortzetten, omdat de kos-

ten hiervan na verloop van tijd dalen. Als u 

de looptijd van 30 jaar volmaakt, kan zo'n  

beleggingsverzekeringshypotheek nog goed 

uitpakken.  

Heeft u premiebetaling of de beleggings-

verzekering zelf al stopgezet?

Vraag nog eens na hoeveel kosten precies  

zijn berekend. Als uw verlies niet veroor-

zaakt is door tegenvallende beleggingsre-

sultaten maar door hoge kosten, kunt u een 

deel van de kosten proberen terug te vragen. 

Staat u op het punt om een beleggings-

verzekeringshypotheek af te sluiten?

Doe het alleen als u zeker weet dat de  

constructie deugt. Bij twijfel: niet doen!

Wilt u een beleggingsverzekering afsluiten 

voor uw pensioen?

Wacht nog even met afsluiten, want mis-

schien kunt u volgend jaar ook fiscaal vrien-

delijk sparen. De Consumentenbond heeft 

met succes bepleit dat u zelf ‘fiscaal-vrien-

delijk’ mag sparen voor uw pensioen – dus 

zonder verzekeraar, maar ook zonder rende-

mentsheffing.  

Verzwegen (dubbele) 
kosten in offertes
Adviseurs offreren een beleggings-

verzekering met een (te verwachten, 

dus niet gegarandeerd) bruto fonds-

rendement van bijvoorbeeld 8%. 

Hier gaan eerst de kosten van het  

beleggingsfonds vanaf. Wat over-

blijft is het netto fonds-rendement, 

waar de maatschappij nog eens  

verzekeringskosten vanaf haalt.  

Het resultaat noemen we het netto 

productrendement. Alleen hier  

profiteert u werkelijk van.  

In het verleden werkten aanbieders 

meestal met netto fondsrendemen-

ten in hun offertes. Bij bijvoorbeeld 

8% rendement waren de kosten van 

het beleggingsfonds al hier vanaf. 

Het beleggingsfonds moest dan  

bijvoorbeeld 10% rendement halen 

om het beloofde eindkapitaal te  

realiseren. 

€0,39 per €10.000 verzekerd kapitaal per jaar.
De Rabobank rekent bijna tweemaal zoveel 
en ABN Amro bijna driemaal zoveel.  Bij een 
andere leeftijd komen de verschillen iets an-
ders te liggen.
Verzekeraars kunnen zoveel kosten rekenen 
omdat de consument ze toch niet ziet. Bij mo-
derne beleggingsverzekeringen is de premie 
in de offerte namelijk niet uitgesplitst in een 
‘overlijdensrisicodeel’ en een ‘beleggings-
deel’. Dit kan ook niet, want ieder jaar stijgt 
de premie voor het overlijdensrisicodeel 
omdat u ouder wordt; maar het bedrag dat de 
premie moet dekken daalt omdat uw reeds 
gespaarde kapitaal stijgt. Eventuele tegen-
vallende beleggingsresultaten bij beleg-
gingsverzekeringen vallen de verzekeraars 
niet te verwijten, maar de gebrekkige voor-
lichting en de te hoge kosten wél.
                               
Stoppen is heel duur
Veel mensen krijgen buikpijn als zij aan hun 
hypotheek met beleggingsverzekering  
denken. Het liefst willen zij er vandaag dan 
morgen vanaf. Toch is stopzetten (in vak-
jargon: afkopen) geen goed idee. Als u nu uw 
verzekering laat beëindigen terwijl die nog 
jaren zou moeten lopen, raakt u heel veel 
geld kwijt. Veel verzekeraars verrekenen de 
bulk van hun kosten met name in de eerste 
vijf of tien jaar, waardoor er weinig waarde-
opbouw in die periode is. Pas na verloop van 
tijd begint de polis echt te renderen.

Stel: u hebt een beleggingsverzekering bij uw 
hypotheek en belegt 30 jaar lang in het (hier-
boven eerder genoemde) Reaal Mixfonds. Per 
maand betaalt u €226,72 aan premie. Na vijf 
jaar zegt u de polis op. Totale inleg: €13.603. 
Als het fonds een brutorendement van 8% per 
jaar heeft gemaakt, krijgt u maar €9824 
terug. Uw verlies: €3779. Uw kosten waren 
twee en een half keer zo hoog als het behaalde 
rendement. Bij een bruto-rendement van 4% is 
het verlies nog veel groter: €7833.

Er zijn ook verzekeraars die hun kosten 
meer spreiden over de hele looptijd. Bij af-
koop worden dan de kosten van de reste-
rende looptijd naar voren gehaald en in één 
keer aan de klant doorberekend. Ook dan 
krijgt u niet veel terug. ❖
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