COMPENSATIE WOEKERPENSIOENEN NOG
SLECHTER!
Door Suzanne van Duijn
Enkele jaren geleden is er een compensatieregeling voor woekerpensioenen tot stand gekomen. Deze
regeling zou moeten tegengaan dat er een te groot deel van de maandelijkse pensioenpremie wordt
ingehouden voor kosten, en niet wordt aangewend voor pensioenopbouw. Volgens ConsumentenClaim,
die de regeling heeft doorberekend, kunnen verzekeraars met deze regeling echter nog steeds een groot
deel inhouden op de premie. De compensatieregeling blijkt zelfs nog slechter dan de regeling die voor
woekerpolissen geldt.
Wat is een woekerpensioen?
Bij een woekerpensioen stelt de werkgever een premie ter beschikking. Deze regeling wordt een beschikbare
premieregeling (BPR) genoemd. Een deel van de premie is bestemd voor pensioenopbouw en wordt belegd. Een
ander deel van de premie wordt ingehouden voor provisiekosten, administratiekosten, incassokosten en andere
kosten die in ieder geval niet uw pensioen opbouwen. In sommige gevallen wordt zelfs bijna de helft van de
premie voor deze kosten aangewend.
Het deel van de premie dat wél bestemd is voor pensioenopbouw wordt belegd. Dit houdt in dat het pensioen in
een slechte economische tijd door beursdalingen uiteindelijk (veel) minder waard kan zijn dan het oorspronkelijk
ingelegde bedrag. Dit staat dus nog los van het deel van de premie dat al verloren is gegaan door de
kosteninhouding, zoals hierboven beschreven.
Nog een stapje erger wordt het wanneer u tijdens de looptijd van uw woekerpensioen van werkgever wisselt. Er
moet dan een nieuwe polis afgesloten moet worden, wat extra kosten met zich meebrengt. In de praktijk betekent
dit dat de pensioenen lager en lager worden. Want wie blijft er tegenwoordig nog 40 jaar bij dezelfde werkgever?
De compensatieregeling
De compensatieregeling houdt in dat er jaarlijks maximaal 9,5% van de jaarpremie en 1,5% van het belegde
vermogen aan kosten mag worden ingehouden. Door specialist ConsumentenClaim is berekend dat met deze
percentages uiteindelijk nog steeds ruim één derde van de inleg kan worden ingehouden voor kosten. Een
teleurstellende uitslag. Bovendien moeten we ons afvragen waarom ieder jaar opnieuw een percentage aan
kosten zou moeten worden ingehouden over de waarde van het pensioen. Administratieve kosten en
provisiekosten doen zich voor in de eerste jaren. De ingehouden kosten zouden dus eigenlijk steeds lager
moeten worden. Nu de waarde van het pensioen groeit naarmate het pensioen dichterbij komt, wordt absoluut
gezien nu juist elk jaar steeds meer ingehouden. Daarbij zijn bijvoorbeeld administratiekosten niet afhankelijk van
de omvang van het pensioen, en zou een eenmalig vast bedrag dus beter op zijn plek zijn.
De regeling zou moeten tegengaan dat een te groot deel van de betaalde premies verloren gaat aan
kosteninhouding. De verzekeraars, van wie het initiatief tot een compensatieregeling is gekomen, lijken het dus
redelijk te vinden dat ruim één derde deel van het beoogde pensioen met de compensatieregeling nog steeds
verloren kan gaan. U zult hierdoor tijdens uw pensioen een fors lager besteedbaar inkomen genieten. Dit is alles
behalve redelijk.

Vergelijking regeling woekerpolissen
De compensatieregeling voor woekerpolissen, die al eerder
bestond dan de regeling voor woekerpensioenen, houdt in dat
jaarlijks 2,5% van de waarde van de polis mag worden
ingehouden. Dit is meer dan bij uw woekerpensioen van de
waarde van het pensioen mag worden ingehouden. Echter,
doordat bij woekerpensioenen ook een percentage van de
jaarlijkse inleg mag worden ingehouden, bent u op termijn veel
slechter uit met de compensatieregeling voor woekerpolissen. De
eerste 16 jaar kunnen er van uw woekerpensioen (bij een fictief
beleggingsrendement van 6%) hogere kosten worden ingehouden dan bij een woekerpolis. Nu tegenwoordig
bijna niemand meer langer dan 16 jaar bij dezelfde werkgever blijft, bent u dus vrijwel altijd de klos.
Tabel: Vergelijking compensatieregeling woekerpensioen en woekerpolis
Inhouding inleg

Inhouding waarde Meest ongunstig
polis

Woekerpensioen

9,5 %

1,5%

T/m looptijd 16 jaar*

Woekerpolis

-

2,5 %

Vanaf looptijd 17 jaar*

* bij een fictieve koersstijging van 6%
Het is bijna niet voor te stellen dat de compensatie voor uw woekerpensioen dus lager uitvalt dan die voor een
woekerpolis. Een pensioen is van levensbelang en voorziet u op uw oude dag. Met de huidige
compensatieregeling blijven de kosten oplopen en bent u uw toekomst niet zeker. U wordt afgescheept met een
slechte vergoeding en de aanbieders blijven verdienen. Dit mogen we niet laten gebeuren.
Hoe nu verder?
De Vereniging Woekerpolis.nl is opgericht om de belangen te behartigen van gedupeerden met een woekerpolis
of een woekerpensioen. Uit het groeiende aantal aanmeldingen van gedupeerden bij De Vereniging blijkt dat de
compensatieregeling voor veel mensen niet genoeg is. Een nieuwe regeling die meer vergoeding biedt lijkt de
enige oplossing te zijn om te voorkomen dat gedupeerden door juridische procedures jarenlang zullen moeten
wachten op een mogelijk betere compensatie.

