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Jarenlang werden er beleggingsverzekeringen in Nederland verkocht. Later zijn deze 

polissen “woekerpolissen” genoemd. Door de complexiteit van deze producten wisten 

kopers vaak niet dat er een risico van waardedaling in de polis zat. De meeste 

mensen dachten dat de waarde van hun polis minimaal gelijk zou blijven aan het 

ingelegde bedrag. De verkopende banken en verzekeraars maakten gebruik van 

tussenpersonen om deze polissen te verkopen. Deze tussenpersonen kregen een 

bonus per verkochte polis. Banken en verzekeraars hadden vaak geen idee met 

welke argumenten de tussenpersonen hun polissen aan de man brachten. Een echte 

prikkel om dat te controleren was er ook niet. 

1. Leg uit dat er sprake is van asymmetrische informatie tussen de koper van 

een polis en de verkopende tussenpersoon. 

Tussenpersonen kenden de voorwaarden van de producten die ze 

verkochten, klanten niet omdat ze te complex waren. Klanten wisten dus niet 

dat hun polissen in waarde konden dalen. 

2. Leg uit op welke manier een leek die een polis wil kopen zijn informatie 

achterstand kan verminderen. 

Hij had van een specialist advies kunnen vragen, of zelf uren kunnen 

besteden door alle voorwaarden te bestuderen. 

3. Leg uit dat de kosten van deze informatie, die de koper maakt, het rendement 

op de beleggingspolis zal doen afnemen. 

De kosten van het inhuren van een specialist gaan rechtstreeks te koste van 

het rendement omdat de koper die kosten betaalt. 

4. Leg uit dat het bonussysteem moreel wangedrag stimuleert. 

De verkopende partij is door het bonussysteem er op gericht zo veel mogelijk 

polissen te verkopen. Dan is de verleiding groot om te zwijgen over een aantal 

risico’s zoals mogelijke waardedaling. 

5. Leg uit dat het niet controleren van de tussenpersonen door banken en 

verzekeraars ook uitgelegd kan worden als een vorm van moreel wangedrag 

(moral hazard) 

Banken en verzekeraars zijn ook geïnteresseerd in het verkopen van zoveel 

mogelijk polissen omdat ze daar winst mee maken. Door de tussenpersonen 

bewust niet te controleren hoefde de banken en verzekeraars hen ook niet 

aan te spreken op hun verkoop praatjes, waardoor de omzet van banken en 

verzekeraars hoog bleef. 


