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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over wijze waarop gedupeerden van frauduleuze beleggingsproducten 
("woekerpolissen") worden behandeld door banken, verzekeraars en de overheid. Bij deze 
beleggingsproducten komen consumenten in aanmerking voor een gunstige belastingaftrek en 
worden de beleggingen na een bepaalde tijd te gelde gemaakt ten behoeve van aflossing van 
een hypotheek of als aanvulling op het pensioen. Ten gevolge van de financiële crisis en 
dalende koersen en huizenprijzen worden deze polissen steeds minder waard en wordt het 
voor consumenten volgens indiener onmogelijk om hun hypotheek ooit nog af te lossen. 
Indiener verwijt de Nederlandse overheid dat zij de financiële instellingen niet dwingt de 
gedupeerden schadeloos te stellen, hoewel zij binnen de Nederlandse economie een 
systeemrisico vormen. Indiener is van oordeel dat de Nederlandse overheid haar zorgplicht 
ten aanzien van consumenten van financiële producten heeft geschonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indiener is van oordeel dat er in Nederland sprake is geweest van misleidende 
verkooppraktijken ten aanzien van levensverzekeringsproducten met een beleggingselement. 
Hij stelt dat op grote schaal op misleidende wijze producten zijn verkocht die gekenmerkt 
werden door een koppeling van beleggingen, hypotheken en levensverzekeringen. Indiener 
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stelt dat collectieve acties van consumenten tegen verzekeraars gebaseerd werden op 
wetgeving die leidde tot een veel te lage compensatie. Voorts vraagt hij of de Tweede Kamer 
in strijd met zijn zorgplicht heeft gehandeld door moties gericht op wijziging van de 
compensatieregeling voor woekerpolissen te verwerpen.

Levensverzekeringsproducten met een beleggingselement zijn levensverzekeringsproducten 
in de zin van klasse III van bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG betreffende levensverzekering1. 

Deze richtlijn heeft geen betrekking op de precieze inhoud van verzekeringspolissen. Over 
verzekeringspolissen wordt vrijelijk onderhandeld tussen de verzekeringnemer en de 
verzekeraar. Tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, kunnen partijen zelf bepalen 
welke contractuele voorwaarden zij overeenkomen. De richtlijn heeft geen betrekking op 
regels inzake uitbetalingen of compensatie. Evenmin kent de richtlijn de Commissie de 
bevoegdheid toe om specifieke problemen tussen begunstigden en verzekeraars te behandelen.

Indiener toont niet aan dat Nederland de richtlijn niet naar behoren heeft omgezet. Evenmin 
geeft hij aan dat de richtlijn onjuist wordt toegepast.

Uit de richtlijn vloeit voor de nationale parlementen geen zorgplicht jegens hun burgers voort.
Op 31 maart 2011 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn inzake 
woningkredietovereenkomsten2. Het Europees Parlement heeft daarop voorgesteld in deze 
richtlijn een bepaling op te nemen die de koppeling van een hypotheek aan andere diensten 
verbiedt, waarbij er vooralsnog een uitzondering wordt gemaakt voor bepaalde typen 
verzekeringsproducten. De onderhandelingen over dit voorstel lopen nog. 

Op 3 juli 2012 heeft de Commissie een herziening voorgesteld van de richtlijn 
verzekeringsbemiddeling3. Deze herziening introduceert onder meer aangescherpte eisen voor 
"unit-linked" levensverzekeringsproducten, normen voor de verkoop, regels inzake 
belangenconflicten en een verbod op het aanvaarden of ontvangen van commissies voor 
onafhankelijke dienstverlening.
Uit de door indiener gepresenteerde feiten blijkt niet dat er sprake is van schending van het 
EU-recht. De Commissie kan niet ingrijpen in de privaatrechtelijke verhouding tussen de 
partijen bij een overeenkomst.

                                               
1 PB L 345 van 19.12.2002.
2 COM(2011)0142 definitief.
3 COM(2012)0360 definitief.


