
nrc ·next
Dinsdag 12 augustus 200822 l Geld

© mijn geld

Hoe kom ik
af van mijn
woekerpolis?
De kranten staan vol over de ‘woe-
kerpolisaffaire’, maar mevrouw
G. Preidel (61) uit Sliedrecht mist
in de berichtgeving één ding: ‘hoe
kom je van een woekerpolis af?’
Haar dochter schafte twee jaar ge-
leden de Opstap Hypotheekverze-
kering van Reaal aan. Nog afge-
zien van alle reguliere kosten be-
taalde ze in 2007 582 euro aan be-
middelingskosten.

Het is een schrale troost voor de
dochter van mevrouw Preidel, maar
ze is niet de enige die met een woe-
kerpolis in haar maag zit. Meer dan
twintig bekende verzekeraars heb-
ben samen in Nederland 6,5 miljoen
van deze polissen verkocht. Het pro-
bleem voor de consument zit hem in
de torenhoge kosten. Hij betaalt niet
alleen voor de verzekering, maar ook
voor het afsluiten en het beheer, en
voor de bemiddeling door een tus-
senpersoon. Gemiddeld gaat 40 pro-
cent van de ingelegde premie hieraan
op, met als resultaat dat je pensioen
straks een stuk minder fleurig is dan
verwacht, of dat je niet voldoende ka-
pitaal hebt opgebouwd om je hypo-
theek af te lossen.

Organisaties als verliespolis.nl,
woekerpolisclaim.nl en consumen-
tenclaim.nl proberen voor de gedu-
peerden geld terug te krijgen van de
verzekeraars. Op kifid.nl kun je zien
of jouw polis een woekerpolis is.

Toch waarschuwt Errol Keyner, be-
stuurslid van de stichting Verliespo-
lis, voor het zomaar van de hand
doen van een teleurstellende polis.
„Je kunt elke polis afkopen”, zegt hij,
„maar vaak is dat niet verstandig.”
De stichting Verliespolis onderhan-
delt met de verzekeraars over schade-
vergoedingen. Keyners verwacht dat
de verzekeraars ruimhartiger zullen
compenseren aan klanten met een
‘actieve’ polis dan aan degenen die
hun verzekering voortijdig hebben
opgezegd.

Aan mensen die de gewraakte polis
toch de deur uit willen doen, advi-
seert hij een onafhankelijk financieel
adviseur te laten kijken welke kosten
en fiscale consequenties daarmee zijn
gemoeid. Om een onafhankelijk ad-
vies te krijgen, is het belangrijk dat je
de adviseur zelf, op uurbasis, betaalt.
Keyner: „Dat kost je misschien 100 of
150 euro, maar kan je voor overhaas-
te beslissingen behoeden.”

De mogelijkheid bestaat namelijk
dat een verzekering minder ongun-
stig wordt dan hij tot nu toe is ge-
weest. Afhankelijk van de polis kun-
nen de kosten na vijf tot tien jaar aan-
zienlijk afnemen. Dat komt doordat
de beloning van de verzekeraar aan
de tussenpersoon verspreid over die
eerste jaren aan de klant wordt door-
berekend. Bovendien moet de klant
deze kosten vaak in één keer ophoes-
ten wanneer hij de verzekering voor
het verstrijken van die periode op-
zegt. Overstappen naar een nieuwe
polis leidt opnieuw tot hoge kosten
in de eerste jaren.

Wanneer je op zoek gaat naar een
nieuwe polis, moet je op twee vragen
antwoord krijgen. In de eerste plaats
hoe hoog de kosten per jaar zijn en
waarvoor je die betaalt. Als daar geen
duidelijkheid over bestaat: niet doen!
In de tweede plaats moet je inzicht
kunnen krijgen in de verhouding
tussen kosten en rendement. Keyner:
„2 tot 4 procent kosten over het opge-
bouwde vermogen per jaar klinkt
misschien redelijk, maar over twintig
jaar bezien is dat heel veel.”

Marike Kerbert

Door Marianne Lamers
Amsterdam. Even leek het erop dat
de Duisenberg School of Finance haar
opening in september niet zou gaan
halen. De Vlaming Philippe Naert
(64) bedankte in april voor de baan
van decaan, omdat hij twijfelde aan
de ambities van de financiële topop-
leiding in Amsterdam. Nog maar een
maand geleden waren er niet genoeg
aanmeldingen om het promotietra-
ject en de beide masteropleidingen,
risk management en finance & law, te
vullen.

Maar wat Barclays een jaar geleden
niet lukte, lukte het bestuur van de
Duisenberg School wel. Barclays, de
bank die vorig jaar een financieel
‘Harvard aan de Amstel’ wilde op-
richten als de fusie met ABN Amro
zou doorgaan, annuleerde de plan-
nen toen de voorgenomen fusie van
de baan raakte.

De Duisenberg School wordt deels
gefinancierd met privaat geld. In de
Verenigde Staten is deze manier van
financiering voor opleidingen gang-
baar, in Nederland komt het nog am-
per voor. Aegon, ING, Fortis, APG,
Euronext en De Nederlandsche Bank
stoppen de komende vijf jaar als
startkapitaal 12,5 miljoen euro in de
opleiding en de Duisenberg School
zal voor „enkele miljoenen” worden

gesubsidieerd door het ministerie
van Economische Zaken en de ge-
meente Amsterdam. De school moet
over vijf jaar op eigen benen kunnen
staan.

De Universiteit van Amsterdam
(UvA), de Vrije Universiteit (VU), de
Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR) en het Tinbergen Instituut ver-
zorgen het onderzoeksgedeelte van
het opleidingsinstituut. Ook is spra-
ke van een eventuele samenwerking
met de Universiteit van Tilburg,
waarmee begin deze maand gesprek-
ken zijn gestart.

De school heeft hoge ambities: het
creëren van een academisch topkli-
maat voor onderzoek en onderwijs
over van financiële markten en het op
de kaart krijgen van Amsterdam als
financieel centrum. Volgens waarne-
mend decaan Jaap Winter (45), advo-
caat bij advocatenkantoor De Brauw
Blackstone Westbroek, was het gevoel
dat het bedrijfsleven geen goede
mensen meer uit Nederland kan ha-
len een van de voornaamste redenen

voor het opzetten van de school. „De
behoefte uit de praktijk om mensen
in de buurt op topniveau op te leiden,
begint steeds sterker te worden.”

Uit de academische wereld klinkt
kritiek op de opleiding. Volgens Ar-
noud Boot, hoogleraar financiële
markten aan de UvA, bevindt de Dui-
senberg School zich op dit moment
nog „in niemandsland”. „Men heeft
nog geen richting gekozen en heeft
zich nu maar verbonden met van alles
en nog wat, met Amsterdam, Rotter-
dam, de Vrije Universiteit, met ieder-
een. De echte stap moet nog gemaakt
worden.”

Het startkapitaal van 12,5 miljoen
euro in de eerste vijf jaar is bovendien
veel te laag, zegt hoogleraar finan-
ciële economie Sylvester Eijffinger
van de Universiteit van Tilburg. „Er is
minimaal 100 miljoen euro nodig.
Het vermogen van Amerikaanse top-
universiteiten ligt boven de vijftien
miljard dollar. Dan praat je over een
heel andere wereld. En met die we-
reld moeten we concurreren.”

Winter ziet geen probleem in het
samenwerken met verscheidene part-
ners. „Duisenberg heeft de ambitie
om de beste mensen aan te trekken,
ook al zijn die formeel verbonden aan
een andere instelling. In Nederland
zitten op een aantal plaatsen heel
goede mensen. Die komen zelden of
nooit bij elkaar. Daardoor komt er
geen zwaartepunt aan financiële ken-
nis tot stand. Dat willen wij wel gaan
vormen.”

Om dit voor elkaar te krijgen, is er
volgens Winter meer geld nodig.
Daar wordt aan gewerkt, zegt hij.
„We zijn bezig met de uitbreiding
van sponsoren.”

Evenals Boot en Eiffinger denken
betrokkenen niet dat de deels private
financiering van de school de weten-
schappelijke onafhankelijkheid in
gevaar brengt. Winter: „Het onder-
zoek en onderwijs bij Duisenberg
worden ingericht door de weten-
schappers, niet door de financiële in-
dustrie die Duisenberg financiert.
Deze industrie bepaalt dus ook de
uitkomsten daarvan niet.”

Universiteitenvereniging VSNU is
zelfs nog stelliger. Een woordvoerder
meldde vorig jaar bij de bekendma-
king van de plannen van de Duisen-
berg school in NRC Handelsblad: „Als
de onafhankelijkheid wordt vastge-
legd, zien wij geen bezwaren. Sterker
nog: privaat geld is bittere noodzaak
voor universiteiten om te kunnen
concurreren met buitenlandse uni-
versiteiten.”

v© Banken en verzekeraars moe-
ten investeren in onderwijs,
schreven hoogleraren Boot en
Perotti vorig jaar in NRC. Lees
het artikel via nrcnext.nl/links

Een Harvard aan de Amstel
Door bedrijven gefinancierde topopleiding start in Amsterdam

© Op 1 september begint een
nieuwe ‘topopleiding’: de
Duisenberg School of Finance.

© De studie wil met privaat
geld van Amsterdam een
financieel centrum maken.

Illustratie Michiel van der Pol

Meer instituten gefinancierd door bedrijven

. De Duisenberg School of Finance
is vernoemd naar de 2005 overleden
president van de Europese Centrale
Bank, Wim Duisenberg.

. De toelatingseisen zijn streng.
Studenten met een bachelor- of
masterdiploma in studies als econo-
mie, bedrijfskunde of econometrie
moeten een motivatiebrief, twee
aanbevelingsbrieven, een bewijs
van vloeiend Engels en een u i t s te -
kende cijferlijst kunnen overleggen.

. De opleiding begint met 38 stu-
d e n te n . De kosten zijn hoog: 20.0 0 0
euro per masteropleiding (een jaar
in voltijd of twee jaar in deeltijd).

. Het instituut is niet het enige in
Nederland dat met privaatgeld
wordt gefinancierd. Er zijn al oplei-
dingsinstituten die privaatgeld ont-
va n ge n , zoals de Roosevelt Acade-
mie en universiteiten die program-
ma’s (deels) met privaatgeld opzet-
te n .
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