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‘5Klank’ is een wekelijkse 
rubriek, waarin vijf bekende 
bedrijfstak ge noten hun mening 
geven over iets wat hen – in rela-
tie tot het inter  m e diair – bezig-
houdt.
de ‘5klankers’ zijn nico Stolwijk 
(Vereniging eigen Huis), edmond 
Hilhorst (independer), ron Bave-
laar (de Hypotheekshop), pieter 
lijesen (nationale Hypotheekpas), 
richard Boxtart (ikkan!) 
Het intermediair dat op deze 
column wil reageren kan een 
e-mail sturen naar: 
hilhorst@independer.nl

Over-lijken-verzekering
In het Financieele Dagblad van 13 maart 
schrijft Annemarie van Gaal een stevige 
column over verzekeringen. De volgende 
affaire die het vertrouwen in verzekeren ver-
der kan aantasten, ontwikkelt zich in hoog 
tempo. Deze keer draait het om uitvaartver-
zekeringen. In de woorden van Annemarie al 
omgedoopt tot over-lijken-verzekeringen.

Een paar citaten uit haar column illustreren 
haar frustratie: “Mijn ex had maar liefst vijf 
uitvaartpolissen. Het totale bedrag dat nu uit-
betaald wordt, is bij elkaar een kleine 400 
euro. Een schijntje ten opzichte van de 
betaalde premies.” “Ook bij Reaal is de premie 
helemaal volgestort voor twee polissen uit 

1951 en 1958. Reaal 
kan de polisnum-
mers niet vinden in 
de computer. Ik geef 
niet op en uiteinde-
lijk blijken de polis-
sen bij Proteq 
ondergebracht. De 

twee polissen uit de jaren vijftig zullen 45 en 
91 euro uitkeren. Geen indexering, rente of 
aanpassing in de loop der jaren.” 

Genoemde polissen zijn uiteraard oude polis-
sen zonder indexatie. Veel van de huidige pro-
ducten hebben een betere dekking. En het 
probleem bij de nu massaal verkochte uit-
vaartverzekeringen ligt anders. Het is name-
lijk de vraag of zij tegen een to hoge premie 
niet een risico afdekken dat consumenten zelf 
kunnen dragen. In de praktijk blijkt boven-
dien vaak dat ze leiden tot gedwongen win-
kelnering bij de bijbehorende uitvaartdienst-
verlener. Voor die extra diensten worden hoge 
kosten gerekend, waardoor de nabestaanden 
alsnog moeten betalen. Op zich is het is niet 
erg als consumenten hier bewust voor kiezen 
en omdat ze denken het zo goed te regelen. 
Dat gevoel van rust is ook een functie van ver-
zekeren.

Het echte probleem schuilt in de verkooptech-
nieken. Deze doen denken aan de Legioleaseaf-
faire en koopsommisstanden. De hoge provi-

sies maken deze technieken aantrekkelijk. 
Daarbij komt dat de teruglopende huizen-
markt en de dalende provisies ervoor zorgen 
dat veel adviseurs een graantje mee willen 
pikken. Die adviseurs pakken de telefoon 
om uitvaartverzekeringen aan de man te 
brengen. Sites als www.uitvaartverzekering-
pluskado.nl/ maken het helemaal bont. 

Daar vindt je weinig informatie over de uit-
vaartverzekeringen. De nadruk ligt op de 
gratis flatscreen tv of laptop. Het cadeau 
ontvang je als je een formulier invult, ter-
wijl je en passant een verzekering blijkt te 
hebben afgesloten. In de voorwaarden 
staat vervolgens dat je de tv alsnog moet 
betalen als je de uitvaartverzekering voor-
tijdig beëindigt. Heel veel mensen beseffen 
dat niet. Je kunt uiteraard zeggen dat ze 
dan maar beter moeten opletten. Dat is 
ook zo, maar dergelijke verkooptechnieken 
leiden tot nieuwe ophef. Als branche zitten 
we daar niet op te wachten. 

Ik hoop dan ook dan iedereen met hart 
voor de consument hier tegen gaat optre-
den. Dat kan de adviseur doen via voor-
lichting. Maar ook verzekeraars die deze 
producten aanbieden, moeten in actie 
komen. 

De aankondiging van het Verbond van Ver-
zekeraars bij Kassa dat verzekeraars hun 
klanten jaarlijks gaan informeren over aflo-
pende polissen geeft vertrouwen. In plaats 
van wachten op wetgeving komt er nu een 
besluit uit de branche zelf. Heel sterk! 

En laten we dan ook direct afspreken dat 
dit impliceert dat polissen niet meer per 
koopsom mogen worden betaald, waardoor 
de klant er niet meer vanaf kan. Met een 
jaar- of maandpremie heeft de klant echt 
wat te kiezen. De uitwassen in de verkoop 
van uitvaartverzekeringen en woonlasten-
polissen zullen dan ook direct afnemen.

Suggesties en reacties zijn weer welkom 
op weblog.independer.nl.

“De uitwassen zullen direct 
afnemen als polissen niet meer per 

koopsom mogen worden betaald”


