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Samenvatting 

Incidenteel komen problemen met de toegang tot financiële diensten voor bepaalde groepen 
aan het licht. Een systematisch overzicht van de problematiek ontbreekt echter. Het ministe-
rie van Financiën heeft de SEO gevraagd dit overzicht te geven. De volgende onderzoeks-
vraag staat centraal: 

 In welke mate en in welke branches ondervinden kwetsbare groepen hinder van het acceptatiebeleid 
van financiële instellingen in Nederland, wat is de rechtvaardiging daarvan en hoe kunnen eventuele 
drempels worden weggenomen? 

Toegang tot financiële diensten kent twee dimensies. In de eerste plaats kunnen mensen 
problemen hebben met de acceptatie. Zij kunnen bijvoorbeeld niet tegen de standaardvoor-
waarden worden geaccepteerd (en een opslag in de premie moeten betalen) of zij kunnen 
worden geweigerd. Ten tweede kunnen mensen moeite hebben met de fysieke toegang tot 
financiële diensten.  

Er worden in dit rapport drie verschillende producten onderscheiden: betaalrekeningen, 
kredieten en verzekeringsproducten. Beleggingsproducten (zonder verzekerings- of krediet-
component) worden buiten beschouwing gelaten. Voor dit product hebben wij geen pro-
blemen gevonden. 

Betaalrekeningen 

Dankzij een convenant dat de Nederlandse Vereniging van Banken in 2001 heeft afgesloten 
kan iedereen die 18 jaar of ouder is een bankrekening openen. Er zijn dan ook geen proble-
men (hooguit enkele incidenten, omdat medewerkers nog moeten wennen aan het conve-
nant) met de acceptatie. Een veel groter knelpunt ligt bij de fysieke toegang: steeds meer 
bankkantoren sluiten of beperken de openingstijden. Daardoor hebben sommige groepen 
mensen (ouderen, gehandicapten) moeite om bij hun geld te kunnen komen.  

Financiële intermediatie heeft een maatschappelijke functie. Mensen kunnen tegenwoordig 
nauwelijks meer functioneren in de maatschappij zonder toegang tot een bankrekening. Fi-
nanciële intermediatie is daarmee een basisbehoefte geworden, net zoals een goede drinkwa-
tervoorziening en huisvesting voor iedereen toegankelijk moet zijn. Vanwege het herverde-
lingsmotief (iedereen moet gebruik kunnen maken van dit goed) kan de overheid ingrijpen 
op deze markt en bijvoorbeeld samen met banken zoeken naar oplossingen om de betaalre-
keningen zo toegankelijk mogelijk te houden. 
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Kredieten 

Het grootste knelpunt dat wordt genoemd is niet de te beperkte toegang tot kredieten, maar 
juist het gevaar van overkreditering. De BKR-registraties worden niet altijd gecheckt en niet 
alle schulden staan geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (bv. het niet betalen van 
een gasrekening). De soms wervende reclamecampagnes (neem nu een krediet en krijg een 
vliegticket cadeau), maakt het voor groepen die daar gevoelig voor zijn extra aantrekkelijk 
om meer krediet op te nemen dan ze zich eigenlijk kunnen veroorloven. Ca. een half miljoen 
mensen heeft schuldproblemen. 

Overkreditering kan worden gezien als een goed waarvan je wilt dat mensen dat niet aan-
schaffen (net als dat je niet wilt dat mensen drugs gebruiken of dat kinderen alcohol drin-
ken). Overkreditering kan immers veroorzaken dat mensen in de problemen komen 
(schuldhulpverlening, dakloosheid, etc.). Dit kan overheidsingrijpen rechtvaardigen (demerit-
good). 

Verzekeringen 

3 tot 5% van de mensen die een levensverzekering af wil sluiten wordt niet tegen de stan-
daardvoorwaarden geaccepteerd of wordt geweigerd. Mensen met (chronische) aandoenin-
gen, mensen met een psychiatrisch verleden, gehandicapten, mensen met gezondheidsklach-
ten in het verleden, mogelijke dragers van erfelijke ziekten en ouderen zijn groepen die pro-
blemen kunnen ondervinden bij het afsluiten van een levensverzekering. Zelfstandigen kun-
nen moeite hebben met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie 
voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is namelijk hoog. Dit leidt (vanwege informatie-
asymmetrie) tot een vicieuze cirkel: mensen met een laag risico vinden de premie te hoog en 
sluiten geen verzekering af, het gevolg is dat de hoge risico’s overblijven en de premie moet 
stijgen. Een verzekeringsplicht of de introductie van solidariteitsbijdragen zijn manieren 
waarop de toegang tot financiële diensten verbeterd zou kunnen worden. 

Als grootste knelpunt wordt op de markt voor verzekeringen het gebrek aan transparantie 
genoemd. Mensen vinden het moeilijk om vooraf in te schatten hoe hoog een eventuele 
premieopslag zou zijn. Het gebrek aan transparantie is ook een reden waarom mensen angst 
hebben om erfelijkheidsonderzoek te ondergaan: zij zijn bang dat de uitkomst van erfelijk-
heidsonderzoek gevolgen kan hebben voor de acceptatie tot een verzekering. De Wet op 
Medische Keuringen zou deze angst bij mensen weg moeten nemen. Vanwege onduidelijk-
heden in deze wet gebeurt dit slechts ten dele. 

Gebrek aan transparantie is een vorm van marktfalen. De informatie die nodig is om vraag 
en aanbod op elkaar af te stemmen is niet (voldoende) aanwezig. Marktfalen is een recht-
vaardiging voor de overheid om in te grijpen op de markt. Daarbij moet wel worden afge-
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wogen of de verstoring van het ingrijpen van de overheid op de markt niet groter is dan de 
verbetering in de werking van de markt als gevolg van de vergrote transparantie. 

De introductie van de financiële bijsluiter is al een stap in de goede richting om de transpa-
rantie op de markt voor verzekeringen te vergroten. De financiële bijsluiter geldt echter niet 
voor alle financiële producten. De transparantie op de markt kan ook op andere manieren 
worden vergroot. Ten eerste zullen mensen een premieopslag beter accepteren als zij precies 
weten waarom zij een premieopslag hebben gekregen. Daarvoor zouden verzekeraars inzich-
telijk moeten maken hoe het vragenformulier en de uitslagen van de medische testen de 
hoogte van de premie beïnvloeden en op basis van welke statistieken is gekozen voor een 
opslag. Het is de vraag in hoeverre verzekeraars bereid zijn om inzicht te geven in de wijze 
waarop zij hun premie vaststellen. Dit is doorgaans concurrentiegevoelige informatie. Ten 
tweede kan de Wet op Medische Keuringen (WMK) transparanter worden gemaakt. Mo-
menteel mogen, volgens de WMK, aan aspirant-verzekerden geen vragen worden gesteld 
over onbehandelbare erfelijke ziekten, tenzij de ziekte bij de aspirant-verzekerde manifest 
aanwezig is. Maar wat zijn onbehandelbare ziekten? En wanneer is een ziekte manifest aan-
wezig? 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Bepaalde groepen consumenten ondervinden belemmeringen in de toegang tot de financiële 
diensten. Het betreft ondermeer mensen met een verhoogd medisch risico, mensen met een 
laag inkomen, dak- en thuislozen en geïsoleerd levende ouderen. Zij hebben moeite met 
bijvoorbeeld het afsluiten van verzekeringen of het afsluiten van leningen. Ook de fysieke 
toegang tot financiële diensten kan voor deze groepen een probleem zijn.  

Incidenteel komen problemen met de toegang tot financiële diensten voor specifieke groe-
pen aan het licht. Zo zijn onlangs kamervragen gesteld over de hoge premies die voor een 
uitvaartverzekering voor kinderen met het syndroom van Down betaald zouden moeten 
worden.1 Ook zijn er recent vragen gesteld over het beëindigen van het Vitaalproject, een 
initiatief dat probeerde de toegang tot verzekeringen te vergroten voor chronisch zieken.2 
Een systematisch overzicht van de problematiek ontbreekt echter. Om dit overzicht te krij-
gen wil het ministerie van Financiën onderzoek laten doen. Het ministerie heeft de SEO 
gevraagd dit onderzoek uit te voeren.  

In paragraaf 2 van dit hoofdstuk gaan we in op de vraagstelling. Paragraaf 3 geeft een afba-
kening voor het onderzoek. In paragraaf 4 beschrijven we de onderzoeksopzet. Paragraaf 5 
geeft ten slotte een leeswijzer voor het resterende gedeelte van het rapport. 

1.2 Onderzoeksvraag 

Het ministerie van Financiën stelt de volgende onderzoeksvraag:  

In welke mate en in welke branches ondervinden kwetsbare groepen hinder van het acceptatiebeleid 
van financiële instellingen in Nederland, wat is de rechtvaardiging daarvan en hoe kunnen eventuele 
drempels worden weggenomen? 

De onderzoeksvraag kan worden opgesplitst in drie onderdelen. 
 

                                                 
1  Tweede Kamer, 1999 - 2000 
2  Tweede Kamer, 2000 - 2001 
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1. Inventarisatie van de omvang en ontwikkeling van de problematiek 
In dit onderdeel wordt onderzocht welke consumenten problemen hebben met de toegang 
tot financiële diensten. Dit kunnen zowel problemen met acceptatie als problemen met de 
fysieke toegang zijn. Vervolgens wordt onderzocht voor welke producten zich deze proble-
men voordoen. Ook wordt stil gestaan bij de gevolgen van de beperkte toegang voor het 
persoonlijk leven. Voor sommige producten is het naar verwachting ingrijpender als men 
daar geen gebruik van kan maken dan voor andere producten. Ten slotte wordt stil gestaan 
bij veranderingen in de tijd. Door ontwikkelingen in de ICT en de genetica komt steeds meer 
informatie beschikbaar om het risicoprofiel van mensen te kunnen opstellen. Wat zijn de 
consequenties daarvan voor het acceptatiebeleid? 

Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen. 
- Welke groepen ondervinden belemmeringen bij de toegang tot financiële diensten?  
- Met welke financiële diensten hebben zij problemen? 
- Welke invloed heeft de beperkte toegang tot financiële diensten op het persoonlijk leven? 
- Welke ontwikkelingen zijn er in de tijd? 

 
2. Rechtvaardigingsgronden van de beperking van de toegang tot financiële diensten 

door de aanbieders 
In dit onderdeel wordt onderzocht waarom de toegang tot financiële diensten voor bepaalde 
groepen consumenten wordt beperkt. Een antwoord op deze vraag is nodig om de proble-
matiek zo nodig te verminderen cq. op te lossen. De economische theorie geeft twee ver-
schillende redenen waarom mensen kunnen worden beperkt in de toegang tot financiële 
diensten. Ten eerste kan er verschil zijn in het risico dat mensen lopen. Een hoog risico leidt 
doorgaans tot een hogere premie. Ten tweede kan er onzekerheid bestaan over het risico dat 
mensen lopen. Het risico dat mensen lopen is niet bekend en kan niet goed worden inge-
schat. Dit kan het geval zijn bij nieuwe ziekten.  

In dit onderdeel wordt antwoord gegeven op de volgende vraag. 
- Wat is de rechtvaardigingsgrond voor aanbieders om de toegang tot financiële diensten 

te beperken? 
 
3. Beleidsopties 
Ten slotte wordt onderzocht op welke manier de toegang tot financiële diensten kan worden 
verruimd: er worden beleidsopties opgesteld. Voor de beleidsopties gaat het om twee ver-
schillende vragen.  
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1. Moet er worden ingegrepen?  
Bij de beantwoording van deze vraag spelen verschillende elementen een rol. Belangrijk is de 
rechtvaardiging van het acceptatiebeleid. Wanneer bijvoorbeeld specifieke groepen worden 
geweigerd vanwege een feitelijk hoger risico dan hoeft er geen sprake te zijn van marktfalen: 
aan een duurder product hangt een hoger prijskaartje. Er kan echter wel sprake zijn van 
marktfalen: als mensen worden belemmerd in de deelname aan het maatschappelijk verkeer 
of in de uitoefening van een beroep dan kan dat macro-economisch nadelige effecten heb-
ben. Daarnaast kan de uitkomst van de markt als onrechtvaardig worden gezien. Dit kan ook 
een reden zijn voor de overheid om in te grijpen.  
2.  Hoe en door wie moet worden ingegrepen?  
Ook dit hangt samen met de rechtvaardiging van de drempels die worden opgeworpen.  

1.3 Afbakening 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen ‘welke consumenten een be-
perkte toegang hebben tot financiële diensten’ zal enerzijds gedefinieerd moeten worden wat 
financiële diensten zijn en anderzijds vastgesteld moeten worden wat wordt verstaan onder 
‘beperkte toegang’. In deze paragraaf worden beide definities gegeven. 

Wat zijn financiële diensten? 
Het onderzoek richt zich op toegang van consumenten tot financiële diensten. Onder finan-
ciële diensten verstaan wij in dit onderzoek de volgende producten: 
a) leningen: 
- hypotheken; 

- consumptief krediet; 

- zakelijk krediet; 

b) verzekeringen: 
- inkomensdervingsverzekeringen (arbeidsongeschiktheid, pensioen); 

- levensverzekeringen (waaronder Anw-hiaatverzekeringen en uitvaart-verzekeringen); 

- ziektekostenverzekeringen; 

- overige schadeverzekeringen (WA-verzekeringen, autoverzekeringen, inboedel- 

verzekeringen); 

c) betaalrekeningen 

Beleggingsproducten worden niet meegenomen in het onderzoek (tenzij deze producten 
gecombineerd worden aangeboden met leningen of verzekeringen). Onze inschatting is dat 
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er geen problemen zijn met de toegang tot beleggingsproducten. Ook de Autoriteit  
Financiële Markten ziet geen beperkte toegang.  

Wat is toegang tot een financieel product? 
De toegang tot financiële diensten kan op twee manieren worden beperkt. Ten eerste kun-
nen consumenten worden beperkt in de acceptatie. Zij kunnen dan geen, of tegen andere 
(beperkte) voorwaarden, gebruik maken van de aangeboden financiële producten. Ten twee-
de kunnen consumenten worden beperkt in de fysieke toegang. Ouderen hebben soms 
moeite met pinnen of mensen in een rolstoel hebben moeite om een bankgebouw binnen te 
komen als dit met een trap moet.  

1.4 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is in twee stappen uitgevoerd. In de eerste stap is aan de hand van literatuur 
een inventarisatie gemaakt van enerzijds de groepen die problemen hebben met de toegang 
tot financiële diensten en anderzijds mogelijke rechtvaardigingsgronden voor aanbieders van 
financiële diensten om de toegang voor bepaalde groepen consumenten te beperken. Daar-
voor zijn o.a. rapportages gelezen die zijn uitgegeven door belangenverenigingen, onder-
zoeksinstituten en aanbieders van financiële producten en is wetenschappelijke literatuur 
bestudeerd.  

Deze stap resulteerde in een eerste inventarisatie van de groepen die problemen ondervin-
den bij de toegang tot financiële diensten, de producten waarmee zij problemen hebben, de 
ontwikkeling in de tijd, de rechtvaardigingsgronden en de beleidsopties. 

Vervolgens zijn in de tweede stap gesprekken gevoerd met aanbieders van financiële produc-
ten, belangenorganisaties van groepen die (wellicht) problemen ondervinden met de toegang 
tot financiële diensten en met een aantal toezichthouders op deze markten. In bijlage 1 is een 
lijst met geïnterviewde personen opgenomen.  

Deze stap leidt tot een verdere invulling van de inventarisatie van de groepen die problemen 
ondervinden bij de toegang tot financiële diensten, de producten waarmee zij problemen 
hebben, de ontwikkeling in de tijd, de rechtvaardigingsgronden en de beleidsopties. Boven-
dien levert deze stap inzicht in de invloed die belemmeringen in de toegang tot financiële 
diensten hebben op het persoonlijk leven. 
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1.5 Leeswijzer 

Het onderzoeksrapport is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de acceptatie-
kant besproken. In het tweede deel van het rapport wordt stil gestaan bij groepen die pro-
blemen hebben met de fysieke toegang tot financiële diensten. 

Het eerste deel bestaat uit twee hoofdstukken. In Hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader 
geschetst. Aan de hand van de economische theorie kan worden vastgesteld hoe de markten 
werken en of er economische rationele redenen zijn om de toegang tot financiële producten 
voor sommige groepen te beperken. In Hoofdstuk 3 wordt stil gestaan bij de praktijk. Er 
wordt een inventarisatie gemaakt van de groepen die niet tegen de standaardvoorwaarden 
worden geaccepteerd en van de gevolgen van het niet accepteren voor het persoonlijk leven. 
Ook wordt onderzocht waarom deze groepen moeite hebben met de toegang tot financiële 
producten. 

Het tweede deel bestaat uit één hoofdstuk: in Hoofdstuk 4 worden de problemen die groe-
pen ondervinden met de fysieke toegang tot financiële diensten besproken. 

Het rapport eindigt met een samenvattend hoofdstuk waarin de bevindingen uit het eerste 
en het tweede deel worden geïntegreerd. De gevonden knelpunten worden samengevat en er 
worden beleidsopties geschetst: zou de overheid moeten ingrijpen om de gesignaleerde knel-
punten op te lossen en zo ja, hoe zou zij dat moeten doen? 
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2 Het theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

Op sommige markten grijpt de overheid in, door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken of 
heffingen op te leggen. Volgens de economische theorie kan de overheid ingrijpen vanwege 
drie verschillende motieven: marktfalen, de aanwezigheid van een ‘merit good’ of het her-
verdelingsprincipe. Het theoretisch kader helpt om vast te kunnen stellen of er rechtvaardi-
ging is voor overheidsingrijpen op de markt voor financiële producten.  

In dit onderzoek onderscheiden wij twee groepen financiële producten, bankproducten (be-
taalrekeningen en kredieten) en verzekeringsproducten. Voor beide typen producten kunnen 
consumenten hinder ondervinden bij de toegang tot deze producten: een krediet kan bij-
voorbeeld worden geweigerd als je een schuld hebt. Wie nog maar een paar maanden te le-
ven heeft, zal geen levensverzekering kunnen krijgen. 

In Paragraaf 2 zullen de redenen waarom de overheid zou kunnen ingrijpen nader worden 
besproken. Paragraaf 3 gaat in op de theorie van het bankgedrag. In de vierde paragraaf 
wordt aan de hand van de economische theorie onderzocht op basis van welke gronden 
aanbieders van verzekeringen aan bepaalde groepen consumenten hun producten tegen een 
hogere prijs aanbieden dan aan andere consumenten. Tevens wordt stil gestaan bij de vraag 
waarom aan sommige mensen de toegang tot het product wordt geweigerd.  

2.2 Overheidsingrijpen 

Op een goed functionerende markt zorgt het prijsmechanisme voor een afstemming tussen 
vraag en aanbod. De aangeboden producten stemmen qua hoeveelheid, prijs en kwaliteit 
overeen met de behoefte van de consumenten. Echter, markten functioneren niet altijd op-
timaal. Er is dan sprake van marktfalen. De overheid kan dan ingrijpen. Daarbij zal een af-
weging moeten worden gemaakt tussen enerzijds de verbeterde werking van de markt door 
het verminderen van het marktfalen (bv. door toegenomen transparantie op de markt) en 
anderzijds de verstorende werking van het overheidsingrijpen.  

Stiglitz (1988) onderscheid (o.a.) de volgende vormen van marktfalen: 
1. gebrek aan concurrentie; 
2. free rider gedrag bij een publiek goed; 
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3. externe effecten; 
4. gebrek aan informatie. 
 
ad. 1 gebrek aan concurrentie 
Voor het goed werken van de ‘invisible hand’ is het nodig dat er voldoende competitie is op 
de markt. Het is echter niet nodig dat er veel spelers op de markt aanwezig zijn. Dreiging 
van toetreders op de markt zorgt ook voor concurrentie. De toetredingsdrempels moeten 
laag zijn op de markt. 

ad. 2 free rider gedrag bij een publiek goed 
Publieke goederen worden gekenmerkt door twee eigenschappen. Ten eerste kost het niets 
om een extra individu van het goed gebruik te laten maken (het verdedigen van een land met 
een miljoen mensen kost net zo veel als het verdedigen van een land met een miljoen en een 
personen). Ten tweede is het lastig om individuen uit te sluiten van het gebruik van het goed. 
Door deze twee kenmerken van publieke goederen is het vaak moeilijk om consumenten te 
laten betalen voor het publieke goed en komt de markt niet tot stand. 

ad. 3. externe effecten 
In veel situaties heeft de actie van het ene individu invloed op een ander, terwijl de ander 
daar niet voor wordt gecompenseerd (bij negatieve externe effecten) of er niet voor betaalt 
(bij positieve externe effecten). Denk bijvoorbeeld aan milieuvervuiling: het bedrijf dat ver-
vuilt compenseert de burgers die last hebben van deze vervuiling niet (of onvoldoende).  

ad. 4. gebrek aan informatie 
Informatie-asymmetrie kan ertoe leiden dat de markt niet optimaal werkt. Door de aanwe-
zigheid van verschil in informatie tussen vragers en aanbieders kan het bijvoorbeeld voor-
komen dat bepaalde overeenkomsten niet worden gesloten, terwijl de vragende partij wel 
bereid is de prijs te betalen die de aanbiedende wil ontvangen. 

Naast marktfalen noemt Stiglitz nog twee andere redenen waarom de overheid in zou kun-
nen grijpen op de markt. Ten eerste kan de overheid streven naar herverdeling van inkomen. 
De uitkomst die de markt genereert hoeft niet altijd de uitkomst te zijn die de overheid (of 
breder: de maatschappij) wenselijk vindt. Stel dat verzekeraars perfecte informatie hebben en 
voor ieder individu een inschatting kunnen maken van het risico dat dit individu loopt. Stel 
ook dat de markt niet faalt. Marktwerking leidt er toe dat de premie per individu verschilt. 
De vraag is of dit een wenselijke uitkomst is. Vanuit het herverdelingsoogpunt kan de over-
heid besluiten om in te grijpen op deze markt. Ten tweede kan de overheid consumptie van 
bepaalde goederen bevorderen waarvan ze denkt dat het goed is als de consumptie van der-
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gelijke goederen wordt vergroot (zogenaamde merit goods). Denk bijvoorbeeld aan cultuur 
of veiligheidsgordels in de auto. 

Als een rechtvaardiging voor het herverdelingsmotief kan worden gekeken wat de doelstel-
lingen zijn van het ministerie en in hoeverre de marktuitkomst aansluit bij deze doelstellin-
gen. Een algemene beleidsdoelstelling van het ministerie van Financiën is: 

‘Het bijdragen aan condities voor goed functionerende en internationaal concurrerende financiële 
markten’ 

Deze doelstelling wordt (onder andere) als volgt geoperationaliseerd:  

‘’Het realiseren van randvoorwaarden voor een goed functionerende markt voor financiële diensten en 
het bevorderen van een goede positie van de consument door het stellen van eisen aan het gedrag van 
financiële instellingen en andere marktpartijen’ 

Overheidsingrijpen kan dus worden gerechtvaardigd door de aanwezigheid van marktfalen 
of een merit-good, of vanuit een herverdelingsoogpunt. Echter, ingrijpen op de markt leidt 
ook tot verstoringen. Bij ingrijpen op de markt moet altijd de verbeterde werking van de 
markt (of het doel dat wordt bereikt) worden afgewogen tegen de verstoring die het over-
heidsingrijpen met zich meebrengt.  

2.3 Bankproducten 

Het nut van financiële intermediatie 
Banken maken het makkelijker om mensen die geld nodig hebben te koppelen aan mensen 
die geld hebben. Deze financiële intermediatie is efficiëntie bevorderend omdat er enerzijds 
hoge kosten aan het verkrijgen van voldoende informatie over de kredietwaardigheid zijn 
verbonden en anderzijds omdat er transactiekosten aanwezig zijn. Een voorbeeld: meneer A 
heeft wat geld gespaard voor zijn kleinkinderen en heeft dat op dit moment nog niet nodig. 
Meneer B is net een eigen bedrijfje begonnen en heeft startkapitaal nodig. Meneer A kan het 
geld rechtstreeks aan meneer B uitlenen. Voordat meneer A het geld uitleent aan meneer B 
wil hij goed zicht krijgen op de betrouwbaarheid van meneer B: is het bedrijf wel levensvat-
baar? Hoe groot is de kans dat hij zijn kleinkinderen hun geld niet kan geven? Het verzame-
len van deze informatie kost geld. Als meneer A en meneer B vervolgens besluiten om een 
overeenkomst aan te gaan, moet een contract worden afgesloten. Daarmee zijn transactie-
kosten verbonden. Ook loopt meneer A risico zijn geld kwijt te raken. Al met al zijn er hoge 
kosten verbonden aan het afsluiten van een overeenkomst. 
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Banken hebben door schaalvoordelen lagere transactiekosten en een betere toegang tot in-
formatie. Ook kunnen zij makkelijker risico spreiden. De bank is beter toegerust om infor-
matie te verzamelen en het risico van leningen in te schatten. De aanwezigheid van financiële 
intermediatie zorgt voor een betere allocatie van het geld: financiële intermediatie schept de 
mogelijkheid om middelen te transfereren van zij die het niet zullen inzetten voor productie 
naar zij die het daar wel voor zullen gebruiken. Financiële intermediatie draagt op deze wijze 
bij aan een efficiëntere en dynamischere economie.3 

De markt voor kredieten 
De markt voor kredieten vormt een onderdeel van het bankbedrijf.4 Deze markt verschilt 
van andere markten, omdat de overeenkomst is gebaseerd op vertrouwen. De betaling voor 
het product en de ontvangst van het product vindt niet op hetzelfde tijdstip plaats. De bank 
levert een krediet en de lener belooft om dit krediet (met rentelasten) in de toekomst terug te 
betalen. Het is denkbaar dat de kredietnemer niet aan zijn rente- en aflossingsverplichting 
kan voldoen. Is het bedrijf dat de lener op wil starten succesvol? Is de huizenmarkt niet in-
gestort? Het uitlenen van geld impliceert een risico voor de bank. 

Vaak is er sprake van asymmetrische informatie: de lener weet de kans dat hij het geleende 
bedrag terug kan betalen vaak beter in te schatten dan de bank. De bank zal echter zo goed 
mogelijk proberen in te schatten wat het risico van de lenende partij is: dit is een van de be-
langrijke functies van het bancaire systeem.  

Kredietrantsoenering 
Als gevolg van de asymmetrische informatie kenmerkt de kredietmarkt zich door een 
vraagoverschot: ook wel kredietrantsoenering genoemd. Sommige vragers die bereid zijn de 
bij hun risico behorende rente te betalen, krijgen desondanks geen krediet. Waarom doet de 
markt zijn werk onvoldoende en wordt er geen hoger rentepercentage gevraagd zodat het 
aanbod van krediet toeneemt en de vraag naar krediet afneemt? Dit gebeurt niet omdat voor 
banken de verwachte opbrengst niet toe neemt met het stijgen van het rentepercentage: er is 
een optimum (zie Figuur 2/1). Op het moment dat het marktevenwicht (vraag is gelijk aan 
aanbod) plaatsvindt bij een rentepercentage dat hoger is dan r* vindt er kredietrantsoenering 
plaats. Het is voor banken immers niet lucratief om een hoger rentepercentage dan r* te vra-
gen. De parabolvormige opbrengstfunctie wordt veroorzaakt door enerzijds averechtse se-
lectie en anderzijds moral hazard. 

                                                 
3  Mishkin (1986) 
4  Het resterende deel van deze paragraaf is gebaseerd op Jaffee en Stiglitz (1990) 
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Figuur 2/1 Verband tussen het rentepercentage en de verwachte opbrengst voor de bank 

Rentepercentage

Verwachte
opbrengst voor
de bank

r*  

De verklaring voor de relatie tussen verwachte opbrengst en rente (zoals weergegeven in 
Figuur 2/1) luidt als volgt. Ten eerste leidt een stijging van het rentepercentage ertoe dat 
relatief veilige kredietvragers geen vraag meer uitoefenen. Een voorbeeld: bedrijf C wil graag 
een krediet van 10.000 euro. Zijn investeringsproject is veilig en de uiteindelijke opbrengst is 
met zekerheid 12.000 euro. Dit bedrijf zal dus maximaal 2000 euro willen betalen om het 
krediet te krijgen. Bedrijf D heeft een risicovoller project en heeft daar ook 10.000 euro voor 
nodig: met 50% kans mislukt het project en ontvangt de bank niets, terwijl met 50% kans 
het project 24.000 euro op zal leveren. Bedrijf D zal dus maximaal 14.000 euro willen uitge-
ven voor het krediet. Immers, als het project mislukt gaat het bedrijf failliet en hoeft het 
niets terug te betalen en als het project slaagt heeft het bedrijf een winst van 14.000 euro. Bij 
een rentepercentage tot 20% zullen zowel bedrijf C als bedrijf D het krediet willen nemen. Is 
het rentepercentage echter hoger dan 20% (2000 euro), dan zal alleen bedrijf D gebruik wil-
len maken van het krediet. Dit mechanisme wordt averechtse selectie genoemd: prijsverho-
ging leidt ertoe dat de slechte risico’s om krediet vragen. 

Ten tweede zorgt een stijging van het rentepercentage er voor dat leners hun krediet in risi-
covollere projecten steken. Bij een laag rentepercentage leveren weinig risicovolle projecten 
de hoogste verwachte opbrengst op: de kans dat het project slaagt is hoog en de kosten die 
gemaakt worden zijn laag. Op het moment dat de kosten van het lenen van geld hoog zijn, is 
de opbrengst van het risicovolle project het hoogste. De kosten zijn dan dermate hoog dat 
de hoge kans dat het lage risicoproject slaagt niet meer opweegt tegen deze kosten. In Figuur 
2/2 is dit grafisch weergegeven. Er is sprake van moral hazard. 

Dankzij de aanwezigheid van moral hazard en averechtse selectie is het voor banken dus niet 
lucratief om een (te) hoog rentepercentage te vragen. De kans dat kredietvragers hun krediet 
niet kunnen terugbetalen neemt dan immers toe. Banken maken dus een afweging tussen 
enerzijds hoge opbrengsten door een hoog rentepercentage en anderzijds een grotere kans 
op het niet kunnen terugbetalen van het krediet. Er is, zoa ls in Figuur 2/1 is aangegeven, een 
optimaal rentepercentage. 
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Figuur 2/2 Verband tussen opbrengst, rentepercentage en risico 

Rentepercentage

Verwachte
opbrengst voor
het bedrijf

r*

risicovolle project

veilige project

 

Gevolgen voor de acceptatie 
Wat zijn de consequenties van het bestaan van averechtse selectie en moral hazard voor de 
toegankelijkheid van consumenten tot kredieten? Banken zullen altijd een risicoprofiel op-
stellen bij het verstrekken van het krediet. Dit risicoprofiel leidt tot een bepaald rentepercen-
tage waarvoor de bank (groepen) consumenten een krediet zou willen verstrekken. Er zijn 
nu drie mogelijkheden. Ten eerste kan het zijn dat de consument het rentepercentage dat de 
bank op grond van het ingeschatte risico wil vragen te hoog vindt: de consument is niet be-
reid dit rentepercentage te betalen en er vindt geen transactie plaats. Kredietvragers kunnen 
natuurlijk nog wel proberen om uit andere bronnen middelen te krijgen. Veronderstel voor 
de tweede situatie dat de er op markt voor kredieten perfecte en complete informatie aanwe-
zig is. Het rentepercentage dat de bank in deze situatie wil vragen is r’. Veronderstel verder 
dat de consument dit wil betalen en dat dit rentepercentage hoger is dan r*, het voor de bank 
optimale percentage in een de markt met asymmetrische informatie (de praktijk). . De bank 
zal op de werkelijke markt (met asymmetrische informatie) niet bereid zijn om de consument 
het krediet te verstrekken, uit angst voor averechtse selectie en moral hazard. Er vindt geen 
transactie plaats. Ten slotte kan het rentepercentage lager zijn dan r* en kunnen zowel de 
consument als de bank bereid zijn het door de bank gevraagde rentepercentage te betalen: in 
deze situatie wordt het krediet verstrekt. 

De aanwezigheid van asymmetrische informatie leidt er toe dat groepen consumenten die 
bereid zijn om een hoge rente te betalen (dat past bij het risicoprofiel dat zij hebben) worden 
uitgesloten van krediet. Kredietwaardige vragers krijgen niet per definitie een krediet. De 
markt geeft een inefficiënte uitkomst. 
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2.4 Verzekeringsproducten 

Kansverevening 

Mensen sluiten een verzekering af omdat zij bepaalde risico’s niet zelf willen dragen: hoewel 
de kans dat een huis afbrandt heel klein is, willen de meeste mensen het risico niet lopen dat 
al hun bezit verloren gaat. Consumenten zijn bereid iedere maand een premie te betalen die 
de garantie geeft dat zij de waarde van hun bezit terugkrijgen bij brand. Verzekeraars kunnen 
consumenten deze garantie bieden als voldoende consumenten bereid zijn de premie te beta-
len. De wet van de grote aantallen gaat dan op en de verzekeraars kunnen redelijk goed in-
schatten hoeveel huizen in een jaar afbranden en hoeveel geld zij moeten uitkeren. De pre-
mies die de individuele consumenten betalen moeten minstens zo hoog zijn als de verwachte 
claims op de verzekering. Consumenten zijn zelfs bereid om een premie te betalen die hoger 
is dan de verwachte schadelast, omdat zij risico-avers zijn. Verzekeraars kunnen daardoor 
een opslag vragen waar hun administratieve lasten en winst uit gedekt wordt. 

De risico’s die mensen lopen verschillen echter: een huis met een rieten dak heeft een grote-
re kans om af te branden dan een huis met een pannendak en in wijken waar regelmatig 
brand wordt gesticht is het risico hoger dan in wijken waar dit zelden gebeurt. Bekende ver-
schillen in risico’s leiden tot verschillende premies. Verzekeraars zullen hun best doen om 
het risico van de aspirant-verzekerde zo goed mogelijk in te schatten om de premie zo goed 
mogelijk vast te kunnen stellen. Immers, stel dat verzekeraar A geen onderscheid maakt tus-
sen bewoners van huizen met een rieten dak en bewoners van huizen zonder rieten dak. De 
premie die bewoners van huizen zonder rieten dak betalen zal hoger liggen dan de verwachte 
schadelast (en de premie die bewoners van huizen met een rieten dak betalen zal lager zijn 
dan de verwachte schadelast). Er is dus sprake van afgedwongen solidariteit. Verzekeraar B 
betreedt nu de markt en accepteert alleen consumenten die in huizen met een pannendak 
wonen. De premie die hij vraagt is lager dan de premie van verzekeraar A. De bewoners van 
huizen met een pannendak stappen massaal over naar verzekeraar B. Het gevolg is dat de 
premie bij verzekeraar A omhoog moet gaan (daar zijn alleen nog maar consumenten met 
een huis met een rieten dak aanwezig). Premieheffing naar risico is dus nodig om de private 
markt optimaal te laten functioneren. 

Verzekeren versus solidariteit 

Verzekeringen kennen altijd een bepaalde solidariteit: de geluksvogels betalen mee om de 
schade aan de pechvogels te vergoeden. Dit wordt kanssolidariteit genoemd. Bij sommige 
verzekeringsproducten zijn er ook andere vormen van solidariteit aanwezig. De premie in 
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het ziekenfonds is afhankelijk van het inkomen. Naast solidariteit tussen geluks- en pechvo-
gels is er bij ziektekostenverzekeringen ook sprake van solidariteit tussen arm en rijk. 

Gevolgen van informatie-asymmetrie 

Vaak is er een verschil in informatie over het gedrag van de verzekerde tussen de verzekeraar 
en de verzekerde. Dit kan tot drie problemen leiden: moral hazard, averechtse selectie en 
cream skimming.5 Ten eerste is er het probleem van moral hazard. Dit betekent dat het ge-
drag van een verzekerde verandert op het moment dat deze een verzekering heeft afgesloten: 
in een huis met een brandverzekering is men wellicht wat minder zorgvuldig met kaarsen, 
iemand die tegen ziektekosten is verzekerd stapt misschien sneller naar de huisarts dan ie-
mand die de kosten van het consult zelf moet betalen, etc. Oplossingen worden gezocht in 
het introduceren van een eigen risico (waardoor de verzekerde zelf meebetaalt aan de scha-
de). 

Ten tweede is er het probleem van averechtse selectie. Toenemende bekendheid over risico’s 
bij verzekerden leidt daartoe. Dit betekent dat verzekerden met een hoog risico een pakket 
uitzoeken dat veel risico’s dekt. Een verzekeraar die bekend staat om zijn goede zorgen is 
aantrekkelijk voor verzekerden met hoge risico’s. Een gevolg is een negatieve spiraal: de 
premie die deze verzekeraar heft moet omhoog, mensen met lagere risico’s gaan op zoek 
naar een andere verzekeraar, de premie wordt nog hoger, etc.  

Een ander verschijnsel is cream skimming. De verzekeraar probeert mensen met lage risico’s 
aan te trekken door een slimme marketingstrategie. Er worden reclamespotjes uitgezonden 
die mensen met een naar verwachting laag risico aanspreken, de contacten met risicovolle 
cliënten worden op een laag pitje gezet (in de hoop dat deze mensen voor een andere maat-
schappij kiezen), etc. Dergelijke ontwikkelingen leiden tot druk op de solidariteitsgedachte. 
Des te meer informatie er immers beschikbaar komt (door genetica, ICT), des te makkelijker 
bepaalde risicogroepen te onderscheiden zijn (zie Box 2/1). En op de private markt (zonder 
overheidsingrijpen) moeten premies gelieerd zijn aan het risico. De premie zal steeds gediffe-
rentieerder worden. 

Box 2/1 Gevolgen van het betere inzicht in risico’s 
 
Verzekeraar Legal and General had onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat rijkere mensen langer 
leven dan armere mensen. Zij vroegen daarom aan rijke mensen een lagere premie voor een levensverzeke-
ring dan aan arme mensen. De solidariteit tussen rijk en arm die tot dusverre in verzekeringen was ingebed 
kwam op deze wijze onder druk te staan.6 

                                                 
5  Hurley (2000) 
6  Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001) 
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Moeite met het inschatten van het risico 
Voor sommige groepen consumenten is, zowel bij de verzekeraar als bij de verzekerde, on-
voldoende informatie beschikbaar om het risico goed in te schatten. Met name van nieuwe 
ziekten of ziekten met nieuwe behandelmethoden is weinig statistisch materiaal beschikbaar. 
Verzekeraars vragen in dergelijke situaties een opslag voor de onzekerheid. 

Een ander probleem is dat voor sommige groepen verzekerden het gemiddelde risico wel 
bekend is, maar dat de variatie in het risico binnen de groep groot kan zijn. Stel dat er twee-
groepen consumenten zijn met een verwachte schadelast van 50. Van de eerste groep con-
sumenten is bekend dat de schade vrijwel zeker tussen de 49 en 51 uitkomt. Voor de tweede 
groep consumenten is er veel meer onzekerheid over de verwachte uitkomst: de kans op 
schade ligt vrijwel zeker tussen de 1 en 99. De gevolgen van averechtse selectie zijn bij con-
sumenten uit de tweede groep aanmerkelijk hoger dan bij consumenten uit de eerste groep. 
Verzekeraars zullen aan een consument uit de tweede groep een hogere premie vragen dan 
aan een consument uit de eerste groep.  

Gevolgen voor de acceptatie 
Uit het voorgaande volgt dat verzekeraars een verschillende premie aan verschillende indivi-
duen vragen, omdat er verschil is in risico dat de mensen lopen, of omdat er sprake is van 
onzekerheid over het risico. Een verschil in het risico dat consumenten lopen leidt tot een 
verschil in premie: mensen met een hoger risico hebben een hogere verwachte schadelast. 
Ten tweede kan er sprake zijn van onzekerheid: verzekeraars hebben te weinig informatie 
om het risico in te schatten. Daarvoor wordt een opslag gevraagd of worden mensen gewei-
gerd. Ten slotte kan er sprake zijn van een mengvorm: verzekeraars kunnen wel een inschat-
ting maken van het verwachte risico, maar de onzekerheid over het risico (de variantie) kan 
groot zijn. 

Verzekeraars maken efficiëntieafwegingen: wat zijn de kosten van het verzamelen van meer 
informatie en wegen deze kosten op tegen de mogelijke baten. Er kunnen voor de overheid 
redenen zijn om in te grijpen op deze markt. Ten eerste is er sprake van informatie-
asymmetrie. De markt faalt. Toenemende informatie kan echter tot maatschappelijk onge-
wenste uitkomsten leiden. Op de private markt zullen de premies steeds meer verschillen. Er 
is dus een wankel evenwicht tussen enerzijds het beter functioneren van de markt dankzij 
toenemende informatie en anderzijds de afnemende solidariteit in verzekeringen dankzij de 
extra informatie (Prast, 2002). 
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3 Inventarisatie van de omvang van de pro-
blematiek 

3.1 Inleiding 

Bij banken en verzekeraars spelen afwegingen als in het vorige hoofdstuk geschetst een rol. 
Een resultaat hiervan is dat de toegang tot deze diensten voor bepaalde (groepen) individuen 
beperkt is, vaak doordat er hogere kosten aan zijn verbonden of weigering optreedt. Groe-
pen waar in dit onderzoek expliciet naar gekeken is en waarvoor bij bepaalde producten een 
beperkte toegang is gevonden zijn.  
- Mensen met een laag inkomen 
- Ouderen 
- Mensen met chronische aandoeningen 
- Mensen met een psychiatrisch verleden 
- Gehandicapten 
- Mensen met gezondheidsklachten in het verleden  
- Mensen met (vermeende) verhoogde aanleg voor aandoeningen in de toekomst 
- Etnische minderheden 
- Vluchtelingen7  
- Asielzoekers8 
- Dak & thuislozen 
- Prostituees 
- Ex-gedetineerden 

In dit hoofdstuk wordt per financieel product gekeken welke van de bovenstaande groepen 
problemen heeft met de toegang tot het betreffende product, welke problemen dit zijn, wat 
het effect hiervan is op het persoonlijk leven van individuen en of er de laatste jaren veran-
deringen in de toegang zijn opgetreden.  

Bij het onderkennen van een afwijkende toegang voor bepaalde groepen moet wel in ge-
dachten gehouden worden dat dit per aanbieder kan verschillen. Aanbieders van financiële 
diensten zijn private ondernemingen en zij kunnen individueel bepalen of zij iemand als 
klant aannemen en tegen welke voorwaarde. Het acceptatiebeleid van particuliere aanbieders 

                                                 
7   Als vluchtelingen worden gedefinieerd individuen met een tijdelijke verblijfsvergunning.  
8  De definitie van asielzoekers die wordt gehanteerd is dat dit individuen zijn zonder verblijfsver-

gunning, maar die een aanvraag in hebben gediend voor een verblijfsvergunning.  
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is niet onderling afgestemd. Dit zou in strijd zijn met de mededingingswetgeving. Twee pro-
ducten vormen hier slechts een uitzondering op. Voor ziekenfondsverzekeringen hebben 
verzekeraars een wettelijk vastgelegde acceptatieplicht. De toegang tot een bankrekening is 
niet wettelijk vastgelegd, maar hierover hebben banken, met goedkeuring van het Ministerie 
van Financiën, zich middels een convenant uitgesproken. Alle inwonende van Nederland 
ouder dan 18 jaar en in het bezit van een geldig identiteitsbewijs kunnen bij de banken die 
het convenant onderschrijven een bankrekening openen.  

3.2 Bankproducten 

3.2.1 Bankrekeningen 

Gekeken vanaf de aanbodskant lijken er geen acceptatiebelemmeringen voor een bankreke-
ning. Banken hebben middels de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een convenant 
opgesteld dat moet garanderen dat iedereen die 18 jaar of ouder is een bankrekening kan 
openen. Dit convenant is in overleg met het Leger des Heils en het Ministerie van Financiën 
tot stand gekomen en is in december 2001 van kracht geworden (NVBulletin, 3, 2001). Ban-
ken die het convenant onderschrijven bieden aan iedere meerderjarige met een vaste woon- 
of verblijfplaats in Nederland dan wel met een postadres bij een erkende hulpverlenings- of 
overheidsinstantie en die zich conform de Wet identificatie bij financiële dienstverlening kan 
legitimeren een pakket primaire betaaldiensten (zoals overschrijven, verlenen van incasso-
machtigingen en het beschikken over een bankpas) aan. Dit betekent dat ook mensen zon-
der vaste woon- en verblijfplaats hiervan gebruik kunnen maken.. Verder is in het convenant 
opgenomen dat een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (zie Box 3/1) geen belem-
mering hoeft te zijn voor het openen van een betaalrekening. Ook mensen die in het verle-
den betrokken zijn geweest bij oplichting, misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte 
ed. kunnen een bankrekening openen, mits deze rekening wordt beheerd door een hulpver-
leningsinstantie.  

Door dit convenant lijken er geen groepen meer te zijn die een beperkte toegang hebben tot 
betaaldiensten. Sporadisch krijgt het Leger des Heils nog te horen dat aan een dak- en thuis-
loze het openen van een bankrekening is geweigerd. In dat geval kan een hulpverlener van 
het Leger des Heils deze bank wijzen op het convena nt en kan alsnog een bankrekening 
worden geopend. Het neemt wat tijd in beslag voordat alle bankmedewerkers op de hoogte 
zijn van het convenant.  

Het Leger des Heils heeft dit convenant gesloten omdat in het verleden dak- en thuislozen 
problemen ervoeren bij het openen van een bankrekening. Dit niet kunnen openen van een 
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bankrekening kan problemen opleveren in het maatschappelijke verkeer. Een bankrekening 
is noodzakelijk voor het ontvangen van ondermeer uikeringen en kinderbijslag en voor het 
betalen van verzekeringen en huur. Door automatisering en de toename van het girale geld-
verkeer is het beschikken over een bankrekening belangrijker geworden. Het effect op het 
persoonlijk leven van het uitgesloten zijn van het girale betalingsverkeer is dan ook in de 
loop van de tijd groter geworden. 

Een groep die niet onder het convenant valt zijn asielzoekers, mensen zonder een verblijfs-
vergunning. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft voor deze groep een contract 
gesloten met de Rabobank. Asielzoekers kunnen bij hen een rekening openen. Er zitten wel 
een aantal beperkingen aan. Zo kunnen asielzoekers kosteloos terecht bij de Rabobank in de 
gemeente waarin zij verblijven, maar buiten de gemeente zijn kosten aan opname verbonden. 
Daarnaast is de formele eigenaar van de rekening het COA en wordt de betreffende asiel-
zoeker gemachtigd met een pas zijn of haar geld op te nemen, waardoor het COA automa-
tisch inzage heeft in uitgaven of stortingen op de rekening ten behoeve van de betreffende 
persoon. 

In 2001 is een klacht bij de Commissie Gelijke Behandeling ingediend tegen een bank die bij 
het openen van een betaalrekening door potentiële klanten met een vreemdelingendocument 
of een buitenlands paspoort als eis stelde dat een uittreksel uit het bevolkingsregister moest 
worden overlegd. Dit werd door de commissie als in strijd met de Wet Gelijke Behandeling 
beoordeeld, omdat aan houders van een Nederlands paspoort deze eis niet werd gesteld. 

Tijdens de gesprekken met belangenorganisaties kwam nog naar voren dat buitenlandse 
werknemers die tijdelijk in Nederland werken wel eens problemen ondervinden met het 
openen van een bankrekening. De Nederlandsche Bank bevestigde dat hier wel eens klach-
ten over binnen komen. Ook zigeuners geven aan in praktijk wel eens problemen te onder-
vinden, terwijl banken zeggen zigeuners niet anders te behandelen dan andere klanten. 
Klachten hierover moeten volgens aanbieders echter als incidenten gezien worden. Dit lijkt 
ons een reële veronderstelling. 

Tot slot 
Geen beperkte toegang tot betaalrekeningen 

 

3.2.2 Kredieten 

Kredieten die door financiële instellingen worden verstrekt zijn doorlopende leningen, per-
soonlijke leningen en hypotheken. Banken kijken bij het verstrekken van schulden naar de 
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afloscapaciteit van een persoon en naar zijn schuldverleden. Voor dit laatste wordt het Bu-
reau Krediet Registratie geraadpleegd, zie Box 3/1. De beperkte toegang uit zich in een wei-
gering van een krediet of een maximale omvang. 

Box 3/1 Bureau Krediet Registratie 
 
Om zicht te krijgen op de kredietwaardigheid van de consumenten kunnen banken en financie-
ringsmaatschappijen advies inwinnen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het BKR is in 
1965 opgericht door het financiële bedrijfsleven. Aan de ene kant helpt het BKR overkreditering 
van consumenten (waardoor zij in de financiële problemen kunnen komen) te voorkomen, terwijl 
aan de andere kant het BKR bijdraagt aan het verlagen van het risico voor financiële dienstverle-
ners (het risico dat consumenten kredieten niet meer terug kunnen betalen).9 
 
Banken, financieringsmaatschappijen, postorderbedrijven en andere bedrijven die zijn aangesloten 
bij het BKR zijn verplicht om de kredieten die zij de consumenten verlenen door te geven aan de 
BKR. Tevens moeten zij de BKR-bestanden raadplegen op het moment dat zij een consument een 
krediet willen verstrekken: alleen als consumenten nog ruimte hebben om (extra) krediet op te 
nemen mogen zij een krediet verstrekken. Naast de hoogte van het krediet zijn ook eventuele beta-
lingsachterstanden (nu of in het verleden) bij de BKR bekend. 

 
Mensen die bij commerciële banken geweigerd worden kunnen nog bij kredietbanken probe-
ren een krediet te krijgen. Dit zijn instellingen zonder winstoogmerk, waardoor zij lagere 
acceptatienormen kunnen accepteren, zie Box 3/2. Waar zij nodig achten gebeurt dit met 
borgstelling van de gemeente of sociale dienst. Zo kunnen mensen met een achterstandsco-
dering bij het BKR en mensen met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon 
bij de kredietbanken terecht.  

Naast mensen met een laag inkomen en een negatieve schuldregistratie bij het BKR zijn het 
mensen met een ernstige ziekte, ouderen en vluchtelingen waarvan aan wordt gegeven door 
belangenorganisaties dat zij problemen ondervinden met de toegang tot kredieten bij com-
merciële financiële dienstverleners. De theoretische verklaring hiervoor is dat banken het 
risico dat het krediet niet wordt terug betaald voor deze groepen hoger dan gemiddeld in-
schatten. Dit komt door de relatief grote overlijdenskans in het geval van de eerste twee 
groepen en de relatief grote kans dat iemand uit Nederland verdwijnt, in het geval van vluch-
telingen.  

                                                 
9  Huisman (2001) 
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Box 3/2 Kredietbanken 
 
Voor groepen mensen die niet terecht kunnen bij een commerciële bank, zijn niet commerciële 
financiële instellingen vaak een oplossing. In Nederland zijn er 35 kredietbanken. Zij zijn onder-
deel van de sociale dienst, ze zijn gebaseerd op een Gemeenschappelijke Regeling of het betreffen 
stichtingen. Naast budgetbeheer voor mensen die moeite hebben zelf hun geld te beheren en 
schuldsanering (al dan niet op vrijwillige basis) kunnen bij deze instellingen kredieten worden aan-
gevraagd.  

In kamerstuk 26 906 nr. 14 is opgenomen wat de doelgroep is waar de kredietbank zich op mag 
richten: ‘Onder de publieke taak valt kredietverstrekking aan dat deel van de bevolking dat voor haar kredietbe-
hoefte, vanwege haar inkomenspositie, niet of niet op redelijke voorwaarden terecht kan bij commerciële banken’ 
Voor de invulling van deze definitie is de norm voor sociaal krediet voor gemeentelijke krediet-
banken vastgesteld op 130% van het bruto minimumloon. Daarnaast zijn er enkele andere groepen 
(zoals mensen met een achterstandsmelding bij het Bureau Kredietregistratie) die gebruik kunnen 
maken van de diensten van kredietbanken. 

Als blijkt dat het verstrekken van een krediet ook voor de Kredietbank een te groot risico is (bv. 
bij een vrouw van 90 die nog een krediet wil aanvragen voor het inrichten van een kamer in een 
verzorgingstehuis, of een ongeneeslijk zieke) wordt ofwel een borgstelling van de gemeente ge-
vraagd of zoekt de kredietbank naar andere oplossingen, zoals bijzondere bijstand of en gift uit een 
fonds. 

 
Voor mensen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd blijken banken de eis te heb-
ben gesteld dat iemand zich borg stelde. De Commissie Gelijke Behandeling heeft zich ge-
bogen over een aantal van deze zaken (Oordeel 1996-12, oordeel 1998-07) en de uitspraak 
gedaan dat deze eis in strijd is met Wet Gelijke Behandeling. De commissie onderkent dat de 
betreffende banken op deze manier hun risico willen beperken en acht het recht op risico-
beperking gerechtvaardigd, maar oordeelt het eisen van een borgstelling aan iedereen met 
een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als onevenredig zwaar. Volgens de commissie is 
het ook mogelijk de afdekking van het risico te bereiken door lichtere middelen. Er moet 
dan tenminste gekeken worden naar de gronden waarop de verblijfsvergunning is verkregen. 
Als gekeken is naar deze gronden en er zijn gegronde redenen dat er een aanzienlijke kans 
bestaat dat de verblijfsvergunning niet wordt verlengd kan de vluchteling afgewezen worden 
voor een krediet.  

Bij het acceptatiebeleid voor kredieten hanteren financiële instellingen vaak een maximum-
leeftijd van rond de 65 of 70 jaar. Als cliënten van banken deze leeftijd bereiken worden 
lopende kredieten beëindigd. De exacte leeftijd is per bank verschillend en uit onderzoek 
blijkt dat de leeftijdsgrens die een bank hanteert nogal eens kan verschuiven: bij de ene bank 
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is de grens naar boven opgeschoven terwijl een andere bank juist met zijn leeftijdsgrens naar 
beneden is gegaan. (Overbeek et al (1999)). Een aantal banken kent verschillende voorwaar-
den voor doorlopend krediet en persoonlijke leningen. Het doorlopend krediet moet dan 
vaak op lagere leeftijd reeds afgelost zijn dan een persoonlijke lening. Bij kredietbanken 
wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd.  

Vergelijkbaar met het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling wat betreft de borg-
stellingseis, vindt het Expertisecentrum Leeftijd en Maatschappij (afgekort LBL, vanwege de 
vroegere naam Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie) de kredietbeperking op basis van 
leeftijd een te grove indeling van de risicogroep. Waar bij de ouderenbond ANBO en het 
Expertisecentrum LBL voornamelijk klachten over binnen komen is het feit dat mensen 
hierover slecht worden voorgelicht. Zo is er bij het Expertisecentrum LBL ten tijde van dit 
onderzoek net weer een brief binnen gekomen van een mevrouw die al tijden een lopend 
krediet heeft van 11.345 euro (25.000 gulden) bij een bank. Omdat ze de leeftijd van 65 jaar 
heeft bereikt kreeg ze een brief van haar bank dat het krediet binnen 2 jaar teruggeschroefd 
moet worden naar 2.270 euro (5.000 gulden). Hiervoor is ze niet van tevoren gewaarschuwd. 
Ook uit een eerder gedaan onderzoek in opdracht van het Expertisecentrum LBL bleek dat 
ouderen ontevreden zijn over de manier waarop de banken de kredietverlening beëindigen. 
De maximumleeftijd waar ouderen tegen aan lopen gelden zowel voor doorlopende lenin-
gen, persoonlijke leningen als hypotheken.  

Aan hypotheken zit in veel gevallen een levensverzekering verbonden. Aangezien de kans op 
overlijden bij ouderen groter is dan bij jongeren wordt de premie voor deze levensverzeke-
ring ouderen hoger gesteld dan voor jongeren. Meestal is bij kredietbanken geen overlijdens-
risicoverzekering gekoppeld aan een lening, waardoor de tarieven voor ouderen bij de kre-
dietbanken lager kunnen worden gehouden.10  

Over de acceptatie bij levensverzekeringen gekoppeld aan hypotheken komen bij het Klach-
teninstituut Verzekeringen meldingen binnen van mensen die al een koopakte getekend 
hebben en daarna pas met een verhoging opslag op de verzekeringspremie worden gecon-
fronteerd. Dit zal verder besproken worden in Paragraaf 3.3, waar toegang tot levensverze-
keringen aan de orde komt.   

In het verleden is er sprake van geweest dat prostituees geen kredieten konden krijgen. Dit 
speelde toen hun beroep werd gelegaliseerd. Ondertussen ervaren prostituees op basis van 
hun beroep geen problemen meer met kredieten, zo wordt bevestigd door aanbieders als de 
belangenvereniging van prostituees, Stichting de Rode Draad. 

                                                 
10  ANBO (2001) 
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Teveel toegang? 

Het Leger des Heils en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de koepel-
organisatie van kredietbanken, geven aan dat er problemen zijn met een te grote toegang tot 
kredieten voor bepaalde groepen mensen. Dit betreft mensen uit lage inkomensgroepen, die 
in staat worden gesteld schulden aan te gaan waarvan zij uiteindelijk niet in staat blijken deze 
terug te betalen. Dit levert voor deze mensen grote problemen op, problemen die volgens 
het Leger des Heils en de NVVK in veel gevallen voorkomen zouden kunnen worden door 
de toegang tot kredieten (verder) te beperken. 

Niet alle schulden staan vermeld bij het BKR. Achterstallige huur of onbetaalde gasrekenin-
gen staan bijvoorbeeld niet geregistreerd bij het BKR.11 Hierdoor zijn aanbieders van finan-
ciële diensten er niet altijd van op de hoogte dat de potentiële cliënt schulden heeft. Daar-
naast meldt het Leger des Heils dat zij gevallen kent waarbij banken een krediet aan iemand 
hebben verstrekt, terwijl deze persoon betalingsachterstanden had die opgenomen zijn in het 
BKR, of zelfs reeds opgenomen was in een schuldsaneringsprogramma.  

Agressieve advertenties maken het probleem volgens deze organisaties nog nijpender. Zo 
worden er bijvoorbeeld gratis vliegtickets aangeboden bij een krediet en worden er zeer lage 
rentepercentages gepresenteerd. Vaak blijkt de uiteindelijke rente die de cliënt betaalt hoger 
te zijn doordat de aanbieder eist dat de cliënt aanvullende verzekeringen afsluit zoals een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensverzekering. Dit wordt als percentage 
bij het in de advertentie genoemde rentepercentage gerekend. Hierdoor kan een gepresen-
teerd rentepercentage van 4,5 uiteindelijk resulteren in een totaal te voldoen percentage van 
bijvoorbeeld 11. Een andere reden waarom aanbieders lage rentes kunnen presenteren is dat 
ze een deel van het geleende bedrag direct ter beschikking van de cliënt geven en een ander 
gedeelte beleggen. Van de winsten van deze beleggingen kunnen aflossingen of de rente 
worden betaald. Dit is uitermate risicovol, waar (potentiële) cliënten zich volgens de NVVK 
vaak niet van bewust zijn.  

Banken en financieringsmaatschappijen hebben reeds afspraken gemaakt om het probleem 
van overkreditering aan te pakken. De Vereniging voor Financieringsondernemingen in Ne-
derland (VFN) heeft bijvoorbeeld een gedragscode opgesteld waarin staat vermeldt dat ‘zal 
worden gewaakt voor overkreditering’. Om dit te bewerkstelligen wordt beoordeeld of de 
aflossingscapaciteit (dat is hetgeen dat overblijft van het inkomen na aftrek van de vaste las-
ten en de voor de kredietnemer geldende bijstandsnorm) groter is dan 2% van het krediet 
(VFN, 2001). Ook in de Wet op consumentenkrediet is opgenomen dat de kredietgever in-

                                                 
11  Schulden bij grote postorderbedrijven zijn wel opgenomen in de registratie. 



24 Hoofdstuk 3 
  

  

lichtingen in moet winnen over de kredietwaardigheid van degene die het krediet zou willen 
hebben (artikel 28). Desondanks wordt overkreditering als een probleem gezien. 

Om informatie aan de kant van de consument te vergroten wordt in juli 2002 een wet van 
kracht waarin is vastgelegd dat alle instellingen die complexe financiële producten verkopen 
verplicht zijn een Financiële Bijsluiter bij die producten te leveren waarin de consument ge-
informeerd wordt over het product. Een financieel product wordt als complex aangemerkt 
als het uit verschillende componenten bestaat (zoals een combinatie van een krediet en een 
belegging) en als de waarde van het product afhankelijk is van marktontwikkelingen. Deze 
informatie kan ervoor zorgen dat minder mensen een bepaald product aanschaffen, aange-
trokken door wervende advertentie, zonder dat zij een goed inzicht hebben in het betreffen-
de product.  

Omvang van de groep 

Te weinig toegang 
De omvang van groepen met problemen met een beperkte toegang is voor zover bekend 
beperkt.  

Een voorbeeld van een groep die op basis van hun gezondheid een weigering tot kredietver-
strekking kunnen krijgen zijn Hiv-positieven. De Hiv-vereniging Nederland geeft echter aan 
dat problemen met het aanvragen van een krediet niet structureel voorkomen. Sommige 
Hiv-positieven ondervinden problemen en anderen niet. Dit is afhankelijk van individuele 
omstandigheden als de gezondheid van de persoon, de hoogte van het aangevraagde krediet 
en de maatschappij waarbij het krediet wordt aangevraagd.  

Interne navraag bij Vluchtelingenwerk resulteerde in één geval dat bij medewerkers bekend 
is van een lening die werd geweigerd op basis van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. 
Bij elke poging om de grootte van de problematiek in kaart te brengen moet echter in ge-
dachten worden gehouden dat niet alle probleemgevallen bij belangenorganisaties bekend 
hoeven te zijn. In dit geval geldt dit nog extra, omdat Vluchtelingenwerk niet over een klach-
tenlijn beschikt. Naast dit geval bij Vluchtelingenwerk zijn de eerder genoemde zaken die bij 
de Commissie Gelijke Behandeling hebben gelopen bekend. 

Hoewel iets groter in aantal zijn de meldingen van ouderen die klachten hebben over een 
verminderde toegang tot kredieten beperkt. Hierover komen bij het Expertisecentrum LBL 
per jaar slechts enkele meldingen binnen.  

Te veel toegang 
Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid uitgebracht in 1999 blijkt dat de omvang van de groep mensen met problemati-
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sche schulden aanzienlijk is.12 In de periode van één jaar bleken er 231.000 huishoudens te 
maken hebben gehad met schuldregelingen en inkomensbeslag. Dit was echter maar een deel 
van de problematiek. Verder kampten 363.000 huishoudens volgens de onderzoekers met 
een risicovolle betalingsachterstand, wat het totaal aan risicovolle schuldsituaties op een half 
miljoen mensen bracht.13 Van de huishoudens die te maken kregen met schuldregelingen 
en/of inkomensbeslag, liep dat voor 131.000 gevallen via publieke hulpverleningsinstanties 
als de kredietbanken, sociale diensten of maatschappelijk werk. Dit betekent dat slechts een 
kwart van de huishoudens met risicovolle schuldsituaties bekend zijn bij de officiële schuld-
hulpverleningsinstanties (131.000 ten opzichte van 0,5 miljoen). 

Het BKR komt op een geringere omvang. In februari 2000 meldde dit bureau dat er circa 
275.000 mensen met een negatieve registratie voorkomen in de centrale kredietregistratie van 
het BKR, ongeveer 5% van het totaal aantal geregistreerde personen. 

In welke mate het voorkomt dat een bank niet nagaat bij het BKR of een persoon een ach-
terstandscodering heeft is niet bekend.  

Gevolgen voor het persoonlijk leven 
Vooral te veel toegang tot kredieten kan ingrijpend zijn. Dit is het geval als mensen niet in 
staat zijn aan hun afbetalingsplicht te voldoen. Hierdoor krijgen ze een conflict met de fi-
nanciële instelling(en) en uiteindelijk een deurwaarder. Het Leger des Heils neemt waar dat 
dit er de oorzaak van kan zijn dat mensen gaan zwerven op straat.  

                                                 
12  Janssen et al (1999) 
13  Een betalingsachterstand wordt als risicovol aangemerkt in de volgende gevallen:  

- er is sprake van meer dan 3 soorten betalingsachterstanden (zoals huur, energie of de aflos-
sing van een lening); 

- er was sprake van ten minste één betalingsachterstand die minimaal 12 maanden heeft ge-
duurd; 

- er was sprake van tenminste één betalingsachterstand waarbij het totaal van de achter-
stand(en) meer dan 908 euro (2000 gulden) bedraagt; 

- er was sprake van tenminste één betalingsachterstand en de betalingsachterstand(en) kan 
(kunnen) niet (zelfstandig) worden opgelost binnen 12 maanden 

- er was sprake van tenminste één betalingsachterstand waarbij men hulp heeft gevraagd aan 
schuldhulpverleningsinstanties.  

Er is een overlap tussen de groep met een risicovolle betalingsachterstand en de groep die te 
maken heeft gehad met schuldregelingen en inkomensbeslag, waardoor het totaal van beide 
groepen op 502.000 uitkomt, minder dan de som van de totalen van beide groepen. 
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Tot slot 

Groepen die beperkte toe-
gang kunnen hebben 

Wijze  Gevolg voor persoon-
lijk leven 

Wijzigingen 

Vluchtelingen Borgstelling 
vereist 

 Verbeterd door uitspraak 
Commissie Gelijke Behan-
deling 

Ouderen Weigering, 
lager krediet 

 Wijzigingen in de marge, 
niet structureel 

Mensen met een laag inko-
men (te veel toegang?) 

Grootte be-
drag  

Ingrijpend: schulden-
problematiek 

- 

Mensen met schuld-
problemen in het verleden 
(te veel toegang?) 

Grootte be-
drag 

Ingrijpend: schulden-
problematiek 

- 

N.B. Bij kredietbanken kunnen deze groepen eerder terecht.  

In bovenstaande tabel is te zien dat bij vluchtelingen en ouderen sprake is van een beperkte 
toegang. De omvang lijkt uit de hoeveelheid meldingen beperkt. Uitspraken van de Commis-
sie Gelijke Behandeling over zaken waarin voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
voor onbepaalde tijd een borgstelling werd geëist, verbeteren de toegang. Bij ouderen lijkt 
voornamelijk het knelpunt dat er slecht en in een laat stadium wordt voorgelicht over de 
kredietbeperking door het bereiken van een bepaalde leeftijd. Door een duidelijke voorlich-
ting van banken aan klanten kan dit grotendeels opgelost worden. Daarnaast speelt ook voor 
ouderen, vergelijkbaar met het geval van de zaak bij de Commissie Gelijke Behandeling, dat 
de toegang vergroot zou kunnen worden door een minder grove selectiemethode van finan-
ciële instellingen.  

Bij lage inkomensgroepen of (in combinatie met) schuldproblemen in het verleden blijkt een 
te grote toegang tot kredieten een probleem te kunnen zijn. Met een half miljoen mensen 
met schuldproblemen heeft dit probleem een aanzienlijke omvang.  

3.3 Verzekeringsproducten 

Op de markt van verzekeringsproducten worden zeer veel verschillende producten aange-
boden. In deze paragraaf wordt gekeken of er bij verzekeringen sprake is van een beperkte 
toegang. Dit zal allereerst met betrekking tot levensverzekeringen worden besproken. Daar-
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na volgen de schadeverzekeringen. Deze groep is opgesplitst in arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringen, ziektekostenverzekeringen en tot slot de overige schadeverzekeringen.  

Dit betekent dat pensioenverzekeringen hier buiten beschouwing worden gelaten. Onder-
zoek van de SER wees er overigens op dat zich geen problemen lijken voor te doen bij het 
afsluiten van deze verzekering. Medische gesteldheid speelt geen rol bij het acceptatiebeleid. 
Bij individuele pensioenregelingen kan er in de premiestelling wel een onderscheid gemaakt 
worden naar leeftijd en geslacht. Op latere leeftijd een pensioenverzekering beginnen bete-
kent een hogere premie. Iemand van het vrouwelijk geslacht kan een hogere premie moeten 
betalen dan iemand van het mannelijk geslacht door de hogere levensverwachting. Boven-
staande geldt voor individuele pensioenverzekeringen. Bij collectieve pensioenverzekeringen 
wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht of leeftijd (SER, 1999). 

Voor verzekeringen speelt de medische en de technische acceptatie een rol. Medische accep-
tatie wil zeggen of iemands gezondheid aanleiding geeft tot aanpassing van de premie of tot 
weigering tot het product. Technische acceptatie kijkt naar niet-medische oorzaken (beroep, 
postcode, inkomen) die ertoe kunnen leiden dat iemand een premie-opslag krijgt of dat ie-
mand wordt geweigerd. Medische acceptatie is dan ook individueel gericht en technische 
acceptatie groepsgericht. Medische acceptatie speelt vooral bij overlijdens-, ziekte- en ar-
beidsongeschiktheidsverzekeringen. Technische acceptatie speelt vooral bij schade- en ar-
beidsongeschiktheidsverzekeringen.  

Verzekeraars kunnen medische keuringen uitvoeren om te onderzoeken welk risico zij lopen 
bij het aangaan van een verzekering. De medisch adviseur van de verzekeraar voert deze 
keuringen uit en geeft de verzekeraar vervolgens een advies over het risico dat de aspirant-
verzekerde heeft. De verzekeraar stelt op basis van het advies van de medisch adviseur de 
premie vast, zie Box 3/3. De medisch adviseurs geven onafhankelijk een advies aan de ver-
zekeraar. De medisch adviseur onderzoekt in hoeverre de aandoening of ziekte die een per-
soon heeft de kans op overlijden vergroot. Alleen de medisch adviseur is op de hoogte van 
iemands gezondheid, de verzekeraar niet. Verzekeraars stellen vervolgens, op basis van het 
advies van de medisch adviseur, de premie voor een (levens)verzekering vast aan de hand 
van actuariële tabellen. 

De uiteindelijke beslissing of iemand wordt geaccepteerd of dat iemand een hogere premie 
moet betalen ligt bij de verzekeraar. De mate van acceptatie wordt grotendeels bepaald door 
het beleid van verzekeringsmaatschappijen: willen zij een zo groot mogelijk marktaandeel, 
dan wordt aan de medisch adviseur gevraagd om soepel te keuren. Andere maatschappijen 
zoeken naar niches en passen daar hun reclamecampagne en keuringsbeleid (dat is dan vaak 
strenger) op aan.  
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Box 3/3 Premie-opslag 
 
Een voorbeeld:. Persoon X (35 jaar) wil graag een levensverzekering afsluiten. Hij heeft echter last 
van suikerziekte. De medisch adviseur onderzoekt in hoeverre deze aandoening de kans op over-
lijden vergroot. Daaruit blijkt dat persoon X dezelfde overlijdenskans heeft als een gezond persoon 
Y van 40 jaar. Verzekeraars stellen de premie voor een levensverzekering vast aan de hand van 
leeftijd. De medisch adviseur zal dan ook de verzekeraar adviseren de aspirant verzekerde te accep-
teren tegen een premie van een gezond iemand van 40. De premie die persoon X en persoon Y 
betalen is dan gelijk. 

 

Bij het onderkennen van een beperkte toegang moet nog opgemerkt worden dat het kan zijn 
dat er beperkte toegang is zonder dat dit terug komt in het aantal weigeringen of de ver-
hoogde premies. Het kan zijn dat mensen zich laten weerhouden van het aanvragen van 
verzekeringen doordat zij een beperkte toegang verwachten of dat zij geen bekendheid met 
behoefte hebben aan het verzekeringsproduct. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn bij 
zigeuners. Voor deze groep is het geen gewoonte om je te verzekeren. Het is daardoor niet 
bekend of deze groep tegen problemen aan zou lopen bij het afsluiten van levensverzekerin-
gen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.  

3.3.1 Levensverzekeringen  

Er zijn verschillende soorten verzekeringen verbonden aan het risico van overlijden. Naast 
de reguliere levensverzekeringen zijn dit bijvoorbeeld uitvaartverzekeringen en Anw-
hiaatverzekeringen. De levensverzekering is de meest gangbare verzekering.  

Anw-hiaatverzekeringen zijn op de markt gekomen na wijzigingen in de Algemene Nabe-
staanden Wet in 1996. Het recht op een nabestaandenuitkering is sindsdien beperkt tot situa-
ties waarin van nabestaanden niet kan worden verwacht dat deze via arbeid in een inkomen 
voorzien, bijvoorbeeld als er kinderen zijn van jonger dan 18 jaar of als de achtergebleven 
partner voor minstens 45% arbeidsongeschikt is. Bij individuen die sinds de wetsverandering 
niet meer in aanmerking komen voor de Anw-uitkering is er sprake van een Anw-hiaat, dat 
ze op de particuliere markt kunnen dekken. Volgens schattingen heeft ruim 10 procent van 
de werknemers een Anw-hiaatverzekering op grond van een collectieve (bedrijfs)regeling. 
Daarnaast is er nog een groot aantal werknemers voor wie het Anw-hiaat verplicht is mee-
verzekerd in de pensioenregeling, naar schatting zo’n 40% van de werknemers.14 Voorts 

                                                 
14  Does et al (2001) 
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wordt geschat dat relatief weinig werknemers met een Anw-hiaat het desbetreffende risico 
hebben afgedekt via een louter individuele Anw-hiaatverzekering.15 

Voor individuele verzekeringen voor het overlijdensrisico (levensverzekeringen, individuele 
Anw-hiaatverzekeringen en uitvaartverzekeringen) geldt dat de toegang beperkt is voor indi-
viduen waarvan de verzekeraar het overlijdensrisico hoger inschat dan gemiddeld, door een 
premieopslag of een weigering. Gezondheid en leeftijd zijn dan ook de belangrijkste criteria 
voor de acceptatiegronden. Individuen waarvan verzekeraars inschatten dat ze een hoger 
overlijdensrisico hebben dan gemiddeld kunnen dan ook de volgende groepen zijn:  
- mensen met een (chronische) aandoening; 
- gehandicapten; 
- mensen met een psychiatrisch verleden;  
- mensen met gezondheidsklachten in het verleden;  
- mogelijke dragers van erfelijke ziekten;  
- ouderen. 

Voorbeelden van (chronische) aandoeningen op basis waarvan in veel gevallen een levens-
verzekering geweigerd wordt of een premieopslag geldt zijn diabetes mellitus, hart- en vaat-
ziekten, (borst)kanker, longaandoeningen en psychische aandoeningen.16 In de inleiding van 
dit rapport zijn de kamervragen genoemd over de hoge premies (oplopende tot het drievou-
dige van een normale verzekering) of uitsluiting voor een uitvaartverzekering voor kinderen 
met het syndroom van Down. Uit de antwoorden van de Minister op deze kamervragen 
bleek er van uitsluiting geen sprake is, noch van premieverhogingen tot het drievoudige van 
een normale verzekering. Wel wordt deze groep op basis van de lagere levensverwachting 
geconfronteerd met premies die 10 tot 20 procent hoger kunnen liggen dan voor gezonde 
kinderen.17 

De beoordeling van verzekeraars wordt veelal gebaseerd op internationale statistieken. Uit 
deze statistieken volgt een bepaald verhoogd medisch risico, waarop de verzekeraar een be-
perkte toegang kan opleggen aan een (kandidaat)verzekerde in de vorm van een weigering 
tot de verzekering of een hogere premie. Als er in de medische wetenschap nieuwe ontwik-
kelingen zijn worden deze na enige tijd verwerkt in de statistieken. Zo werden mensen met 
kanker vroeger vaak geweigerd voor een levensverzekering. Tegenwoordig is dit nog steeds 
vaak het geval voor mensen die nog onder behandeling staan voor kanker, maar worden 

                                                 
15  SER (1999) 
16  Brans & Co  
17  Tweede Kamer, 1999 - 2000  
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mensen die niet meer onder behandeling staan en een goede prognose hebben vaak geaccep-
teerd.18 Dit is dan wel vaak tegen afwijkende voorwaarden.  

De bepaling van een weigering of premieopslag kan leiden tot wrijving tussen de verzeke-
raars en kandidaat-verzekerden. Zo menen belangenorganisaties dat verzekeraars werken 
met verouderde statistieken. Om het gezondheidsrisico te bepalen maakt een groot aantal 
medisch adviseurs gebruik van stervensstatistieken van internationale verzekeraars. Nieuwe 
behandelmethoden zijn hierin niet meteen verwerkt. Medisch adviseurs geven aan juist op de 
hoogte te willen blijven van nieuwe behandelmethoden en deze waar verantwoord (als een 
behandeling zijn diensten heeft bewezen) in statistieken te verwerken. Wanneer met verou-
derde statistieken wordt gewerkt, terwijl collega-verzekeraars dit niet doen, kan dit een ver-
zekeraar veel inkomsten kosten. Aangezien verzekeraars deze financiële prikkel hebben met 
bijgewerkte statistieken te werken lijkt ons aannemelijk dat zij niet met verouderde statistie-
ken werken. Wel valt te verwachten dat een nieuwe behandelmethode zijn waarde moet 
hebben bewezen, voordat deze verwerkt wordt in de statistieken en dat er geen hoge trans-
actiekosten verbonden moeten zijn aan het krijgen van informatie over de behandelmethode. 
Cliënten zouden een behandelmethode al in een eerder stadium verwerkt willen zien in de 
statistieken. Een probleem hierbij blijft dat de statistieken waarmee de medisch adviseurs 
werken niet openbaar zijn, waardoor moeilijk te beoordelen blijft in hoeverre deze bijge-
werkt worden.  

In lijn met bovengenoemd punt rond statistieken is de discussie over ziekten die als onbe-
handelbaar kunnen worden beschouwd. Deze discussie is extra van belang doordat de Wet 
op de Medische Keuringen (WMK) bepaalt dat bij het afsluiten van een levensverzekering of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering onder een verzekerd bedrag van 150.000 euro de verze-
keraar niet mag vragen naar verhoogde aanleg voor ernstige (niet manifeste) onbehandelbare 
erfelijke aandoeningen, zie Box 3/4. Een ziekte in het kader van de WMK kan als behandel-
baar worden beschouwd als: 
- er een geneeswijze voor de ziekte voorhanden is; 
- de ontwikkeling van de ziekte door medisch ingrijpen kan worden voorkomen; 
- de ontwikkeling van de ziekte door medisch ingrijpen in evenwicht kan worden gehou-

den.19  

Vrijwel alle ziekten voldoen aan deze criteria en zijn dus behandelbaar. Officieel gaan deze 
criteria alleen niet op voor de ziekten Huntington en myotone distrofie.20 Dat slechts deze 

                                                 
18  NKF (2000) 
19  Gezondheidsraad (2001) 
20  de Vos et al (2001) 
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twee aandoeningen als onbehandelbaar in deze definitie kunnen worden beschouwd is niet 
onomstreden. Zo is bijvoorbeeld naar aanleiding van kamervragen in 2001 onderzoek ge-
daan naar de aandoening Familiaire Cholesterolemie om te bepalen of deze aandoening als 
behandelbaar of onbehandelbaar gezien moet worden. Deze aandoening werd als behandel-
baar in de zin van de Wet op de Medische Keuringen beoordeeld, wat als gevolg heeft dat 
verzekeraars er naar mogen vragen.21 

Bovendien is voor kandidaatverzekerden bij het invullen van de vragenlijst niet duidelijk wat 
hieronder wordt verstaan, waardoor zij meer informatie verschaffen dan waartoe zij onder 
de Wet Medische Keuringen verplicht zijn.22 

Box 3/4 De Wet op Medische Keuringen 
 
De Wet op de Medische Keuringen (WMK) is in januari 1998 van kracht geworden. In deze wet 
zijn regels rond aanstellingskeuringen en verzekeringskeuringen wettelijk vastgelegd. Twee bran-
cheregeling hebben aan de basis van de regelingen rond verzekeringskeuringen gestaan. Dit betreft 
de door verzekeraars opgestelde Hiv-gedragscode (1988) en het Moratorium Erfelijkheid (1990). 
In het Moratorium Erfelijkheid stonden gedragscodes rond de omgang met mogelijke erfelijke 
aandoeningen bij kandidaat-verzekerden.  

Belangrijke bepalingen uit de WMK zijn de volgende:  
- Een erfelijkheidsonderzoek mag nooit worden uitgevoerd bij kandidaat-verzekerden. Deze 

norm geldt voor alle typen verzekeringen, voor alle type verzekeringsbedragen; 
- Bij verzekerde bedragen onder de 150.000 euro, de zogenaamde vraaggrens, geldt een aantal 

vraagverboden: er mag niet gevraagd worden naar verhoogde kans op onbehandelbare (niet 
manifeste) erfelijke aandoeningen; er mag niet gevraagd worden of zodanige aandoeningen in 
de familie van de kandidaat-verzekerde vóórkomen dan wel of iemand uit de familie aan zo’n 
ziekte is overleden; verboden is te vragen of de kandidaat-verzekerde in het verleden erfelijk-
heidsonderzoek heeft laten doen en zo ja, wat daarvan de resultaten zijn geweest; 

- Verzekeraars mogen geen hiv-test uitvoeren bij een verzekering die lager is dan 150.000 euro, 
tenzij antwoord op bepaalde vragen (heeft u in het buitenland een bloedtransfusie ondergaan, 
bent u de afgelopen jaren behandeld aan een seksueel overdraagbare aandoening) tot een ver-
hoogde kans op hiv leidt. 

 
Bij zowel het aanvragen van een levensverzekering, als bij een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering, wordt de kandidaat-verzekerde in veel gevallen gevraagd naar 
de gezondheid of doodsoorzaken van directe familieleden. Logisch lijkt te veronderstellen 
dat verzekeraars hiermee via indirecte weg informatie trachten te verkrijgen op een eventuele 

                                                 
21  Gezondheidsraad (2001) 
22  Komduur (2001) 
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kans op een verhoogde aanleg voor erfelijke aandoeningen. Onduidelijk is echter in hoeverre 
informatie die kandidaat-verzekerden verschaffen invloed heeft op het uiteindelijke advies 
dat de medisch adviseur verschaft aan de verzekeraar. Het Verbond van Verzekeraars voert 
momenteel een onderzoek uit naar de omgang van medisch adviseurs met dergelijke infor-
matie. De bepaling dat verzekeraars hier niet direct naar mogen vragen is bedoeld om indivi-
duen niet te ontmoedigen om erfelijkheidsonderzoek te laten doen. Uit vragen die binnen 
komen bij het Breed Platform Verzekerden en Werk, een belangenorganisatie, blijkt dat een 
aantal mensen toch aarzelen een erfelijkheidsonderzoek te laten doen uit onzekerheid of zij 
of hun kinderen hier later bij het aanvragen van een verzekering problemen door zullen on-
dervinden. 

Ook bij mogelijk Hiv geïnfecteerde speelt deze overweging een rol. Voor bedragen boven de 
150.000 euro wordt een Hiv-test uitgevoerd. Voor verzekerde bedragen onder dit bedrag 
mag men vragen naar de gezondheid van iemand en mag men dus ook vragen of iemand 
Hiv heeft. Zodra bekend is dat mensen Hiv hebben wordt men geweigerd. Een belangen-
vereniging die opkomt voor de belangen van seropositieven wijst op gevallen waarbij kandi-
daat verzekerden wordt gevraagd of zij ooit een Hiv-test hadden ondergaan en waarbij ook 
bij een negatieve uitslag een premieverhoging wordt opgelegd. Het feit dat zij een test heb-
ben ondergaan toont aan dat zij tot de risicogroep behoren. Dit leidt ertoe dat mensen het 
moeilijk vinden om een Hiv-test uit te voeren, uit angst voor de consequenties. Medisch 
adviseurs gaven echter aan dat het hebben ondergaan van een Hiv-test op zich geen reden is 
om tot premieverhoging over te gaan. 

Als wel een medische keuring mag worden afgenomen verloopt dit niet altijd probleemloos. 
Het Breed Platform Verzekerden en Werk heeft in 2000 diverse klachten ontvangen over de 
procedure rond medische keuringen. Hierbij gaven bellers voornamelijk aan dat de medisch 
adviseur de uitkomsten van de keuring direct had doorgegeven aan de verzekeraar, hoewel 
de bellers hadden aangegeven het advies van de medisch adviseur te willen vernemen voor-
dat deze naar de verzekeraar zou gaan. Dit is in strijd met de Wet Geneeskundige Behande-
lingsovereenkomst (WGBO). Deze wet geeft de kandidaat-verzekerde de mogelijkheid om 
zich bij een negatief advies uit de aanvraagprocedure terug te trekken voordat de gegevens 
bij de verzekeraar terecht komen. Medisch adviseurs wijzen er echter op dat kandidaat-
verzekerden attent worden gemaakt op de mogelijkheid tot het indienen van een WGBO-
verzoek en dat indien dit verzoek wordt ingediend gegevens niet zonder toestemming wor-
den doorgegeven aan de verzekeraar.  

Daarnaast wordt de helpdesk van het BPVW geconfronteerd met klachten van kandidaat-
verzekerden die op het aanvraagformulier geconfronteerd worden met de vraag van een 
verzekeraar of er ooit een negatief medisch advies is uitgebracht en zo ja, wat dat advies dan 
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inhield. Bij het BPVW wordt aangegeven dat deze vraag kandidaat-verzekerden belemmert 
bij verschillende verzekeraars een aanvraag te doen om zodoende aangeboden polissen te 
kunnen vergelijken.  

Aangezien ouderen een grotere kans hebben op overlijden dan jongeren betalen ouderen een 
hogere premie voor een overlijdensverzekering dan jongeren. Boven de leeftijd van 65 of 70 
jaar, dit verschilt per verzekeraar, is het vrijwel onmogelijk een overlijdensverzekering af te 
sluiten. Verzekeraars melden dat een aanvraag tot een verzekering voor deze groep mensen 
nauwelijks voorkomt, waarschijnlijk doordat zij veelal een verzekering eerder hebben afge-
sloten of doordat ze de kans hoog inschatten dat zij zullen worden afgewezen op grond van 
hun leeftijd. Ook uit geluiden uit het veld kan niet worden opgemaakt dat dit bij ouderen als 
knelpunt wordt ervaren: bij de ouderenbond ANBO die klachten rond polisvoorwaarden 
van verzekeringen heeft verzameld zijn geen klachten binnen gekomen over het feit dat bij 
het aangaan van levensverzekeringen of uitvaartverzekeringen de premies afhankelijk zijn 
van de leeftijd van de verzekerde.23  

Omvang van de groep 

Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt zo´n 3 tot 5 procent van de aanvragers van en 
levensverzekering niet geaccepteerd op standaardvoorwaarden. Dit komt overeen met de 4 
procent die wordt genoemd in een rapport van de SER (SER, 1999). Volgens dit rapport 
komen aanvullende voorwaarden of opslagen van premies in 3,5 procent van de gevallen 
voor, terwijl 0,5 procent van de aanvragen wordt afgewezen om medische redenen. Hierbij 
moet wederom opgemerkt worden dat onbekend is hoeveel mensen afzien van het aanvra-
gen van een verzekering omdat zij een weigering of een hoge premie verwachten. Het Breed 
Platform Verzekerden en Werk (BPVW), en de initiatiefnemers van de oprichting van het 
BPVW, Pandora, wijzen er echter op dat nooit is aangetoond of dit percentage daadwerkelijk 
klopt. Deze belangenorganisaties wijzen er op dat dit percentages zijn die al jaren ‘boven de 
markt zweven’, zonder dat hier bewijs voor is geleverd.  

Een indicatie dat 3 tot 5 procent een juiste inschatting is van het percentage verzekerden dat 
niet onder standaard voorwaarden wordt geaccepteerd is, dat in ons omringende landen 
soortgelijke percentages naar voren komen.24 

In een onderzoek naar de inkomenspositie van chronisch zieken blijkt dat 10% van de chro-
nisch zieken problemen heeft ondervonden bij het afsluiten van een verzekering, zo´n 
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24  CEA (1996) 
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150.000 mensen.  25 Dit betrof voornamelijk problemen rond algemene levensverzekeringen 
(in 39% van de gevallen), levensverzekeringen voor een hypotheek (22%), uitvaartverzeke-
ringen (16%) en ziektekostenverzekeringen (deze worden in Paragraaf 3.3.3 besproken wor-
den).26 Als dit doorgetrokken wordt naar de gehele bevolking, ervan uitgaand dat niet-
chronisch zieken geen beperkte toegang ondervinden, ondervindt een kleine 1% van de tota-
le bevolking problemen met de toegang tot levensverzekeringen. Dit is een onderschatting, 
aangezien het mogelijk is dat mensen niet geprobeerd hebben een verzekering af te sluiten, 
omdat ze weten dat zij vanwege hun ziekte kans lopen geweigerd te worden. In ieder geval is 
de schatting van 1% van de totale bevolking die problemen ervaren met het afsluiten van 
een levensverzekering lager dan de van 3 tot 5% uit het SER rapport, wat een indicatie lijkt 
dat het werkelijke percentage in ieder geval niet ver boven de 5% zal uitkomen.27 

Van de mensen die op basis van medische problemen problemen ondervinden met verzeke-
ringen neemt een klein deel contact op met het BPVW, om informatie te vragen of om een 
klacht in te dienen. Jaarlijks bellen ongeveer 1100 mensen de helpdesk van het BPVW in 
verband met problemen bij het afsluiten van verzekeringen. Het grootste aantal telefoontjes 
heeft betrekking op de acceptatiefase (72%). De meeste mensen bellen voor levensverzeke-
ringen en ziektekostenverzekeringen. Het BPVW merkt bij lezingen die regelmatig bij pati-
entenverenigingen worden gehouden dat dit slechts een klein deel van de totale groep men-
sen met problemen is, doordat er dan vaak mensen melding maken van problemen in het 
verleden zonder dat zij contact hebben opgenomen met de helpdesk van het BPVW.  

Klachten van ouderen komen zoals hierboven gemeld slechts in beperkte mate voor. 

Gevolgen voor persoonlijk leven 

In een extreem geval van problemen met de toegang tot verzekeringen is een persoon on-
verzekerbaar, dat wil zeggen dat hij niet op redelijke gronden een verzekering kan afsluiten. 
Als dit voorkomt kan dit grote gevolgen hebben voor het persoonlijk leven. Onverzeker-
baarheid is een niet eenduidig begrip. Toch is kwantificeren mogelijk. In het kader van Anw-
overgangsregeling wordt een persoon als onverzekerbaar aangemerkt als deze door particu-
liere verzekeraars geweigerd wordt of slechts wordt geaccepteerd tegen een premie die ten 
minste 2,5 maal zo hoog is als de premie voor een persoon zonder gezondheidsrisico’s.28 

                                                 
25  In het onderzoek is als definitie voor chronisch zieken de groep genomen van mensen met een 

ongeneeslijke ziekte en mensen die klachten hebben die langer dan één jaar bij de huisarts be-
kend zijn. Deze groep maakt naar schatting ongeveer 10% uit van de totale bevolking. 

26  Weide et al (1999) 
27  De percentages zijn te vergelijken als wordt verondersteld dat chronisch zieken net zo vaak als 

niet chronisch zieken een levensverzekering af willen sluiten. De bevolking is dan representatief 
(op het punt van chronische ziekte) voor de mensen die een levensverzekering af willen sluiten. 

28  SER (1999) 
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Mede door het bestaan van herverzekeraar de Hoop zijn er niet veel groepen onverzeker-
baar, zie Box 3/5. Slechts voor zogenaamde brandende huizen lijkt dit op te gaan. 

Box 3/5 Verzekeraars De Hoop en Rialto 
 
Verzekeraars hebben hun krachten gebundeld om aspirant-verzekerden waarvan wordt verwacht 
dat zij een hoog risico lopen toch een verzekering te kunnen aanbieden. Daarvoor zijn de verzeke-
raars De Hoop (voor levensverzekeringen) en Rialto (voor schadeverzekeringen) opgericht. Men-
sen die een hoog risico lopen kunnen op deze wijze (wel tegen een hogere premie) alsnog gebruik 
maken van een verzekeraar. De werkwijze van beide maatschappijen verschilt. De Hoop treedt op 
als herverzekeraar voor mensen met een hoog medisch risico. De verzekerde zelf is daar niet van 

op de hoogte. Bij Rialto verzekeren mensen met een hoog risico zich rechtstreeks. 

 
Ingrijpend voor het persoonlijk leven is als mensen om verzekeringstechnische redenen aar-
zelen om erfelijkheidsonderzoek uit te laten voeren. Het BPVW wijst erop dat bellers naar 
de helpdesk aangeven deze aarzelingen te hebben. De Wet op de Medische Keuringen is er 
juist op gericht dit te voorkomen: verzekeraars mogen onder de vragengrens niet vragen of 
iemand erfelijk onderzoek heeft laten doen en zo ja, wat de resultaten daarvan waren. Oor-
zaken van de aarzelingen kunnen volgens het BPVW zijn dat voor mensen onduidelijk is wat 
ze bij een verzekeringsaanvraag in de toekomst moeten vermelden en dat ze bang zijn dat 
hun kinderen nadelige gevolgen kunnen ondervinden van de uitslag bij een verzekeringsaan-
vraag als zij deze aan zullen vragen. Gebrek aan transparantie omtrent wat verzekeraars (mo-
gen) vragen, nu en in de toekomst, is hiervan dan ook de oorzaak.  

Tevens ingrijpend is als mensen aarzelen een Hiv-test te laten uitvoeren uit angst voor de 
gevolgen voor verzekeringsacceptatie. De Hiv-vereniging Nederland geeft aan dat er mensen 
zijn bij wie dit voorkomt. Dit heeft extra grote invloed als kandidaat-verzekerden denken dat 
ook een Hiv-test met een negatieve uitkomst al gevolgen kan hebben voor premiestelling. 
Dit laatste versterkende effect lijkt onnodig, aangezien een negatieve uitkomst van een Hiv-
test bij verzekeraars geen reden is voor het rekenen van een premieopslag. Ook dit wordt 
veroorzaak door intransparantie: aspirant-verzekerden hebben weinig informatie over wat 
het effect van antwoorden op de premiebepaling is.  

Tot slot kunnen problemen bij het afsluiten van een levensverzekering gekoppeld aan een 
hypotheek aanzienlijke consequenties hebben voor mensen die al een koopcontract hebben 
getekend. Hierover komen klachten binnen bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Meldin-
gen bij het Klachteninstituut worden niet geregistreerd, waardoor niet bekend is om hoeveel 
klachten het precies gaat. Duidelijk is voor deze organisatie wel dat het een probleem is dat 
niet slechts in uitzonderlijke gevallen speelt. Dit is te verklaren: in een koopcontract kunnen 
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ontbindende voorwaarden worden opgenomen, waarvan het niet rond krijgen van de finan-
ciering door de kopers er één kan zijn. Binnen 3 weken moeten de kopers in dat geval ten 
minste 2 hypotheekafwijzingen aan de verkopende partij kunnen laten zien. Het afsluiten 
neemt meer tijd in beslag dan 3 weken, waardoor een premieopslag geen reden voor ontbin-
ding van het koopcontract meer kan betekenen. Hierdoor komen deze huizenkopers met 
hogere vaste lasten te zitten dan verwacht, waardoor zij (op termijn) in financiële problemen 
zouden kunnen komen.  

Wijzigingen 

Door steeds meer medische kennis kunnen de statistieken steeds verder gespecificeerd wor-
den. Hierbij is te denken aan opkomst van de kennis rond genetica. Dit zou kunnen beteke-
nen dat voor steeds meer groepen een beperkte toegang kan gaan gelden. Verzekeraars zijn 
zich hiervan bewust en hebben een werkgroep Genetica opgericht.  

Tot slot 

Groepen die een beperkte 
toegang ondervinden 

Wijze Gevolg voor persoonlijk 
leven 

Wijzigingen 

- Mensen met een (chroni-
sche) aandoening 

- Mensen met een psychia-
trisch verleden 

- Gehandicapten 
- Mensen met gezond-

heidsklachten in het verle-
den 

- Mogelijke dragers van een 
erfelijke ziekte 

- Ouderen 

- Weigering 
- Verhoogde 

premie 

- Nabestaanden kunnen 
niet goed achter gelaten 
worden 

- Mensen zijn huiverig 
erfelijkheidsonderzoek 
of een HIV test te 
doen 

- Mensen worden met 
premie-opslag van de 
levensverzekering ge-
koppeld aan een hypo-
theek terwijl de koop 
van het huis al gesloten 
is, waardoor ze met 
hoge vaste lasten zit-
ten.   

- Steeds meer 
medische 
kennis 
waardoor 
toegang 
voor meer 
groepen 
mensen 
met medi-
sche pro-
blemen be-
perkt kan 
worden 

 
Verzekeraars blijken mensen met een verhoogd risico tot overlijden een beperkte toegang 
zullen bieden tot levensverzekeringen, zoals uit de theorie te verwachten viel.  

De grootte van de groep die een beperkte toegang ondervindt lijkt beperkt. Voor naar schat-
ting 3 tot 5 procent van de aanvragen van levensverzekeringen geldt dat deze niet geaccep-
teerd worden op standaardvoorwaarden, waarvan het grootste deel een premieopslag krijgt. 
Een kanttekening die hierbij wel gemaakt dient te worden is dat geen zicht is op de hoeveel-
heid mensen die zich laat ontmoedigen en daardoor geen verzekering aanvraagt.  
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De problemen die rond (levens)verzekeringsproducten spelen worden voornamelijk veroor-
zaakt door gebrek aan transparantie. Het is belangenorganisaties en hun achterban onduide-
lijk met welke statistieken verzekeraars werken, waar bepaalde vragen bij een aanvraag toe 
dienen, wat voor gevolgen het laten uitvoeren van een erfelijkheidsonderzoek op de premie-
heffing in de toekomst voor de persoon zelf en kinderen kan hebben etc. Het vergroten van 
de transparantie kan de problemen dan ook grotendeels oplossen.  

3.3.2 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

Door de afslanking van de publieke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er de afgelo-
pen jaren steeds meer private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt gekomen. 
Deze verzekeringen worden logischerwijs alleen afgenomen door werknemers of zelfstandi-
gen. Bij werknemers gebeurt dit veelal door middel van collectieve contracten via de werk-
gever. Dit geldt voor ongeveer 80 procent van de werknemers.29 Voor zelfstandigen en een 
kleine groep werknemers gaat het hier om individuele contracten.  

Bij het bepalen van de acceptatievoorwaarden zijn voor verzekeraars de medische gegevens 
belangrijk, net als bij overlijdensverzekeringen. Hoe groter het medisch risico, en daarmee 
het risico op arbeidsongeschiktheid, des te groter de kosten voor de verzekeraars. Bij ar-
beidsongeschiktheidsverzekeringen spelen echter meer factoren dan alleen het medisch risi-
co en de leeftijd mee. Ook het beroep is mede bepalend voor het risico dat gelopen wordt.  

De toegang tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kan op verschillende manieren beperkt 
worden. Ook hier kunnen kandidaat-verzekerden geweigerd worden of kunnen zij een pre-
mieopslag, ten aanzien van de gemiddelde premie, krijgen. Daarnaast kunnen er bepaalde 
afwijkende verzekeringsvoorwaarden worden gesteld als uitsluiting van een bepaalde ar-
beidsongeschiktheidsreden of een wachttijd. Een voorbeeld van het eerste geval is een man 
met rugklachten die een verzekering wil afsluiten. Hij kan een arbeidsongeschiktheidsverze-
kering afsluiten waarin de clausule zit dat hij niets uitgekeerd krijgt als hij arbeidsongeschikt 
wordt door rugklachten. Van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met wachttijd is sprake 
als de verzekerde niets krijgt uitgekeerd als hij binnen een bepaalde periode na afsluiting van 
de verzekering arbeidsongeschikt raakt.  

Bij het bepalen van de premie kunnen medisch adviseurs nauwelijks gebruik maken van in-
ternationale statistieken. In tegenstelling tot overlijden is arbeidsongeschiktheid tussen lan-
den nauwelijks te vergelijken.  

                                                 
29  SER (1999) 
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Door veranderende wetgeving ligt de definitie van arbeidsongeschiktheid zelfs binnen lan-
den in de loop van de tijd niet vast. Hierdoor en door de combinatie van aspecten die het 
risico op arbeidsongeschiktheid bepalen is het moeilijk zicht te krijgen op het acceptatiepro-
ces. Zo wees een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
uit dat de objectieve voorspellende waarde van gezondheidsvragen en tests in relatie tot de 
resulterende acceptatievoorwaarden niet beoordeeld kan worden door een gebrek aan be-
schikbare gegevens. De gezondheidsraad kon zich met deze conclusie verenigen.30 

Groepen met problemen 

Voor de groepen met een beperkte toegang tot overlijdensverzekeringen geldt vaak dat zij 
ook problemen ondervinden met de toegang tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Min-
der mensen ondervinden deze problemen echter dan bij levensverzekeringen omdat ze veelal 
collectief worden afgesloten. In de Wet op de Medische Keuringen is bepaald dat mensen 
die vallen onder arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die via de werkgever, dus collectief, 
zijn afgesloten niet medisch gekeurd mogen worden. Voor iedereen binnen een collectief 
contract gelden dezelfde polisvoorwaarden. Het zijn dan ook mensen die zich op individuele 
basis moeten verzekeren (voornamelijk zelfstandigen) die problemen hebben. Het betreft de 
volgende groepen: 
- mensen met een (chronische) aandoeningen;  
- mensen met een psychiatrisch verleden;  
- gehandicapten; 
- mensen met gezondheidsklachten in het verleden;  
- mogelijke dragers van een erfelijke ziekte. 

In de eerste jaren na het in werking treden van de Wet op de Medische Keuringen was on-
duidelijk voor wie het verbod op keuringen precies opging. De WMK bepaalt dat mensen 
die vallen onder een verzekering die via de werkgever is afgesloten vanaf 1998 niet medisch 
gekeurd mogen worden. Maar als een werknemer na 1998 wordt aangenomen voor een 
nieuwe baan en valt onder een verzekeringscontract dat al vóór 1998 was afgesloten, mag 
deze persoon dan wel gekeurd worden? Volgens verzekeraars was dit wel het geval, volgens 
patiëntenorganisaties niet. De Hoge Raad heeft in januari 2001 de uispraak gedaan dat ook 
voor deze groep werknemers het verbod geldt.31  

Ook was nog onduidelijk wat precies met ‘via de werkgever’ bedoeld werd. Verzekeraars 
vatten dit op als verzekeringen waarbij de werkgever mee betaalde aan de verschuldigde 
premie. Volgens patiëntenorganisaties liep een verzekering ‘via de werkgever’ als het contract 
                                                 
30  Commissie van de Gezondheidsraad (1993) 
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collectief was afgesloten, dus ook al betaalde de werkgever niet mee aan de verschuldigde 
premie. In april 2000 heeft de Raad van Toezicht op het Verzekeringsbedrijf verzekeraars op 
dit punt in het ongelijk gesteld. Voor beide groepen werknemers is toegang tot collectieve 
contracten nu dan ook verzekerd.  

Net als bij overlijdensverzekeringen speelt bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen leeftijd 
een rol bij de acceptatie. Na het bereiken van hun 45 of 55ste worden mensen vaak niet meer 
geaccepteerd voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Tot hun 55 ste kunnen ze altijd nog 
bij enkele verzekeraars terecht, daarna is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverze-
kering onmogelijk, zo meldt het Expertisecentrum LBL. Dit wordt bevestigd door verzeke-
raars.  

Tot slot zijn er zoals aangegeven mensen die door het karakter van hun beroep problemen 
hebben met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een groep waarbij dit 
resulteert in onverzekerbaarheid zijn prostituees. De premie die aan prostituees gevraagd 
wordt is volgens de belangenorganisatie van prostituees vergelijkbaar aan de premie van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering van Patrick Kluivert. Een tweetal economisch-rationele 
redenen is hiervoor aan te wijzen. Allereerst is de loopbaan van een prostituee vaak kort. 
Ten tweede is het (gezondheids)risico van een prostituee hoog.  

Omvang van de groep 

Verzekeraars geven aan dat circa 10% tot 15% van de mensen die een individuele arbeidson-
geschiktheidsverzekering aanvragen onder afwijkende voorwaarden wordt geaccepteerd dan 
wel wordt geweigerd. Dit is hoger dan het percentage dat een beperkte toegang ondervindt 
bij het aanvragen van een levensverzekering, dat naar schatting rond de 3 tot 5 ligt.  

In aantallen gaat het echter om een beduidend kleinere groep bij arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringen, omdat veel werkenden onder een collectieve verzekering vallen. Mensen die een 
beperkte toegang kunnen ondervinden zijn dan ook diegenen die niet onder een collectief 
contract vallen, wat voornamelijk zelfstandigen en enkele werknemers betreft.  

Naast het relatief grote aantal uitsluitingen kan voor de groep aangewezen op een individueel 
contract een ander probleem spelen. Steeds meer mensen vinden de premie’s dusdanig hoog 
dat zij moeite hebben om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Op deze 
markt is momenteel sprake van een vicieuze cirkel. De premie’s voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering zijn de laatste jaren behoorlijk toegenomen. De mensen die denken dat ze 
heel gezond zijn, zijn niet meer bereid om zo’n hoge premie te betalen. De mensen die den-

                                                                                                                                                 
31  Deze uitspraak is te vinden op de website van de Hoge Raad, www.hogeraad.nl (LJN-

nummer: AA9310 Zaaknr: C00/065HR) 
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ken een hoog risico te lopen willen deze premie nog wel betalen. Alleen de slechte risico’s 
verzekeren zich dus tegen arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de premie nog meer toe 
moet nemen, waardoor nog minder mensen zich kunnen verzekeren, etc. Door de informa-
tieasymmetrie tussen verzekerde en verzekeraar kan de markt falen.  

Gevolgen voor het persoonlijk leven 

Hoewel de problemen minder voorkomen dan bij levensverzekeringen lijkt de impact op het 
persoonlijk leven van het individu bij een beperkte toegang vaak groter. Door het Breed 
Platform Verzekerden en Werk, Stichting Pandora en het Expertisecentrum LBL wordt er 
op gewezen dat zij geluiden horen van mensen die zich laten weerhouden van baan te ver-
anderen doordat zij dan problemen verwachten bij het afsluiten van een verzekering. Dit kan 
het geval zijn als mensen in hun nieuwe baan niet onder een collectief contract vallen, door-
dat hun nieuwe werkgever geen collectief contract heeft afgesloten of als ze een eigen on-
derneming willen starten. Op individueel niveau kan dit een belemmering vormen, maar ook 
op macroniveau kan deze een negatief effect hebben. De Nederlandse economie is niet ge-
baat bij een lage arbeidsmobilitieit. 

Wijzigingen  

Door wijzigingen in het stelsel van de sociale zekerheid zijn mensen de afgelopen jaren meer 
afhankelijk geworden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van particuliere verzekeraars. 
Wijzigingen in de toekomst kunnen het beroep op deze verzekeringen beïnvloeden.  
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Tot slot 

 
Groepen die een beperkte toe-

gang ondervinden 

 
 

Wijze 

Gevolg voor 
persoonlijk 

leven 

 
 

Wijzigingen 

Mensen aangewezen op individuele 
contracten (vnl. zelfstandigen) 
Waarbij met name:  
- Mensen met een (chronische) 

aandoeningen 
- Mensen met een psychiatrisch 

verleden 
- Gehandicapten 
- Mensen met gezondheids-

klachten in het verleden 
- Mogelijke dragers van een erfe-

lijke ziekte 
- Ouderen 
- Mensen met hoge risicoberoe-

pen als prostituees 
 

Hoge standaard-
premie 
Weigering 
Premieopslag 
Uitsluiting 
Wachttijd 

Mensen durven 
niet van baan te 
wisselen 
Mensen zien er 
van af een on-
derneming te 
starten 

Wijzigingen in 
het stelsel van de 
sociale zekerheid  

 
Het gaat om een relatief kleine groep mensen die problemen ondervindt bij de toegang tot 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, maar met indicaties van een grote impact hiervan voor 
deze groep (voornamelijk zelfstandig ondernemers) en eventueel de samenleving. 

Op deze markt speelt naast het probleem van intransparantie het probleem van averechtse 
selectie. De standaardpremies worden hoger, waardoor alleen de zelfstandigen met hoge 
arbeidsongeschiktheidsrisico’s zich verzekeren en anderen onverzekerd blijven.  

3.3.3 Ziektekostenverzekeringen 

Ziektekostenverzekeringen zijn op te splitsen in twee soorten verzekeringen. Mensen onder 
een bepaalde inkomensgrens vallen onder ziekenfondsverzekeringen en mensen boven die 
inkomensgrens moeten een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.  

Toegang tot ziektekostenverzekeringen is gegarandeerd, doordat wettelijk is vastgelegd dat 
een verzekeraar iemand niet mag weigeren. Wel kan de verzekeraar een premieverhoging of 
een beperking van de dekking aanbieden. Kandidaat-verzekerden die een hoog risico vor-
men volgens de verzekeraar krijgen vaak de standaardpakketpolis aangeboden. Dit is een 
particuliere verzekering met een relatief hoge premie, waarbij de dekking vergelijkbaar is met 
de standaarddekking van het ziekenfonds. Voor ziektekostenverzekeringen is de Wet Medi-
sche Keuringen niet van kracht.  
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Groepen die vaak aangewezen zijn op de standaardpakketpolis zijn mensen met een ver-
hoogd medisch risico en ouderen. Bij het Expertisecentrum LBL en de ANBO komen van-
uit ouderen verschillende klachten binnen over ziektekostenverzekeringen, zoals: 
- Particulierverzekerden worden op hun 65ste verplicht over te stappen op een standaard-

pakketpolis (Expertisecentrum LBL: 7 klachten in 2001).32 
- Verzekerden boven de 65 kunnen geen aanvullende verzekeringen meer afsluiten. 

Zo raakt iemand die voorheen een uitgebreide dekking had deze extra’s na zijn of haar 
65ste kwijt. Volgens de ouderenbond ANBO is er slechts één verzekeraar die haar klan-
ten de gelegenheid geeft ook na hun 65ste een polis op maat vast te stellen.33 

- Als verzekerden op latere leeftijd over willen stappen naar een andere verzekeraar wor-
den zij geconfronteerd met een hogere premie. Als werknemers overstappen naar een 
andere werkgever kan het zijn dat zij gedwongen zijn over te stappen naar een andere 
ziektekostenverzekering, waardoor deze hogere premie zich voordoet.34 Dit kan mensen 
belemmeren van baan te wisselen.  

Vanuit het oogpunt van de verzekeraars is dit te begrijpen. Regelgeving zorgt ervoor dat er 
door deze risicoselectie van verzekeraars geen mensen onverzekerbaar worden. Als mensen 
een bepaalde leeftijd bereiken of op latere leeftijd overstappen van verzekeraar, komen zij 
minimaal in aanmerking voor de standaardpakketpolis.  

Tot slot 

Groepen die een be-
perkte toegang on-

dervinden 

Wijze Gevolgen voor het per-
soonlijk leven 

Wijzigingen 

- Mensen met een 
verhoogd medisch 
risico 

- Ouderen 

- Hogere premie 
- Minder dek-

king 

- Belemmering om van 
baan te wisselen 

 

 
De toegang tot ziektekostenverzekeringen is door een wettelijke bepaling voor iedereen ge-
garandeerd, waardoor problemen beperkt zijn.  

3.3.4 Overige schadeverzekeringen 

Bij schadeverzekeringen zoals inboedelverzekeringen, WA-verzekeringen, reisverzekeringen, 
brandverzekeringen, autoverzekeringen etc., zijn er minder knelpunten in de acceptatie dan 

                                                 
32  Website van het Expertisecentrum LBL (www.leeftijd.nl); ANBO (2001) 
33  ANBO (2001) 
34  ANBO (2001) 
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bij de voorgaande soorten verzekeringen. Een verhoogd medisch risico, wat in de voorgaan-
de gevallen een zeer voorname reden tot beperkte toegang bleek, speelt bij deze overige 
schadeverzekeringen geen rol. Andere gronden kunnen wel leiden tot een beperkte toega ng. 

Zo geeft het Expertisecentrum aan dat ouderen (boven de 65 of 70) en jongeren problemen 
kunnen ondervinden bij het afsluiten van een autoverzekering. Zij krijgen een premieopslag 
op basis van hun leeftijd. Daarnaast hebben deze groepen problemen met reisverzekeringen. 
Zij betalen een gewone premie, maar krijgen in geval van schade opgedaan op reis minder 
geld uitgekeerd dan gemiddeld. De overgang naar meer of minder uitkering bij het verstrij-
ken van leeftijd is niet geleidelijk, dit is twee keer abrupt. Het Expertisecentrum krijgt hier-
over een redelijk aantal klachten binnen van ouderen. Jongeren laten zich niet horen.  

Verzekeraars rekenen een premieopslag of keren minder geld uit omdat bij jongeren en ou-
deren boven een bepaalde leeftijd het risico op schade en de verwachte schadelast groter is 
dan gemiddeld. Dit is een grove indeling, er zou ook voor gekozen kunnen worden de meer 
leeftijdsgroepen te identificeren (reisverzekering) of de premie tevens te baseren op rijgedrag 
(autoverzekering). Het Expertisecentrum LBL is van mening dat ouderen door deze grove 
risicogroepen vaak een te hoge premie betalen. Ouderen met een relatief laag schadelastrisi-
co betalen voor de ouderen voor een relatief hoog schadelastrisico.  

Naast reis- en autoverzekeringen leveren voor ouderen de vrijwilligersverzekering proble-
men op. Tot voor kort kon een instantie slechts voor vrijwilligers tot 70 jaar een ongevallen-
verzekering afsluiten. Volgens het Expertisecentrum is er nu één verzekeraar die geen leef-
tijdsgrenzen meer hanteert. De beperkte toegang voor ouderen tot deze verzekering is zeer 
ingrijpend. Dit had volgens het Expertisecentrum tot gevolg dat instanties ouderen weiger-
den als vrijwilligers. Als instanties ervan op de hoogte zijn dat één verzekeraar geen leeftijds-
grenzen hanteert hoeft dit niet meer het geval te zijn.  

Reclassering Nederland geeft aan dat ex-gedetineerden voor schadeverzekeringen veelal niet 
bij individuele verzekeraars terecht kunnen. Zij worden doorverwezen naar Rialto, waar zij 
wel geaccepteerd worden, maar een aanzienlijk hogere premie betalen.  

Ook de buurt waar je in woont kan gevolgen hebben voor de premie die je betaalt voor een 
verzekering. Sommige verzekeraars weigeren de inboedel van mensen die in Amsterdam 
wonen te verzekeren. Voor autoverzekeringen wordt vaak een opslag gevraagd die afhanke-
lijk is van de postcode. 

Zigeuners ondervinden hinder van het feit dat het moeilijk is een woonwagen te verzekeren 
tegen inbraak of brand. Er zijn gevallen bekend bij de Sinti-vereniging van zigeuners die 
hierom verhuisd zijn naar een huis, dat wel te verzekeren is. Vaak komt dit niet voor omdat 
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veel zigeuners geen gewoonte hebben om verzekeringen af te sluiten. De inbreuk op het 
dagelijks leven is in gevallen dat het wel gebeurt groot.  

Tot slot 

Groepen die 
een beperkte 
toegang on-
dervinden 

 
 

Soort schadeverzeke-
ring 

 
 
 

Wijze 

 
Gevolgen voor 
het persoonlijk 

leven 

 
 
 

Wijzigingen 

Ex-
gedetineerden 

Diverse schadeverzeke-
ringen 

Hogere premie    

Ouderen - Autoverzekering 
- Reisverzekering 
- Vrijwilligers-

verzekering 

Hogere premie 
Lagere uitke-
ring 
Weigering 

Ouderen wor-
den geweigerd 
als vrijwilliger 

Eén verzeke-
raar heeft leef-
tijdsgrens op-
geheven 

Jongeren - Autoverzekering 
- Reisverzekering 

Hogere premie 
Lagere uitke-
ring 

  

Zigeuners - Inboedelver-
zekering 

- Brandverzekering 

 Verhuizen naar 
een huis 

 

 
Er lijken op het gebied van schadeverzekeringen (exclusief ziektekostenverzekeringen en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) geen grote knelpunten aanwezig. Verzekeraars leggen 
mensen met een relatief hoog risico op schadelast een premieopslag op. Een geïdentificeerd 
knelpunt is de grove indeling van risico-groepen naar leeftijd.  
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4 Problemen met fysieke toegang 

4.1 Inleiding 

Naast een beperkte toegang door het acceptatiebeleid kunnen mensen geconfronteerd wor-
den met een beperkte fysieke toegang. Zo kunnen mensen in afgelegen dorpen beperkt wor-
den door het verdwijnen van bankfilialen of kunnen gehandicapten problemen ondervinden 
bij het bedienen van een pinautomaat. In dit hoofdstuk wordt de situatie rond fysieke toe-
gang tot financiële diensten in kaart gebracht. 

In het geval van fysieke toegang speelt risico geen rol meer. Aanbieders van financiële dien-
sten maken een directe kostenoverweging. Baten van diensten die worden aangeboden moe-
ten opwegen tegen de kosten. Zo is het verdwijnen van veel bankfilialen voortgekomen uit 
een kostenoverweging. Deze en andere kostensparende maatregelen kunnen gevolgen heb-
ben voor de fysieke toegang van bepaalde groepen. 

4.2 Inventarisatie van de problematiek 

Bij verzekeringsproducten blijken er nauwelijks beperkingen met betrekking tot fysieke toe-
gang te zijn. Als enige beperking is de transparantie van de markt aan te wijzen. Door de 
veelheid aan producten en aanbieders is het moeilijk voor mensen om een overzicht van het 
aanbod te krijgen en nog moeilijker de producten onderling te vergelijken. Ook voor kredie-
ten gaat dit op. Intermediairs kunnen deze belemmering enigszins wegnemen door potentië-
le cliënten voor te lichten en te begeleiden in hun keuze. Onafhankelijkheid van de deze in-
termediairs is hiervoor echter wel een voorwaarde. 

De meeste problemen met betrekking tot fysieke toegang lijken rond bankproducten te be-
staan. Dienstverlening via lokale filialen is een dure activiteit voor banken. Door het ontwik-
kelen van pinautomaten en mogelijkheden van het aanbieden van producten en diensten via 
internet kunnen banken dan ook aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. Doordat steeds 
meer mensen gebruik maken van pinautomaten en diensten via internet worden diensten op 
het filiaal per cliënt steeds duurder. Sluiting van bankfilialen en beperking van de dienstver-
lening in nog overgebleven filialen is het gevolg. Dit levert een aantal problemen op. Daar-
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naast kan informatieverschaffing in brochures nog een probleem vormen voor bepaalde 
groepen.35 

Pinnen 

Het zijn voornamelijk ouderen en gehandicapten die problemen ondervinden met pinnen. 
Bij ouderen wordt dit onder andere veroorzaakt door een gevoel van onveiligheid. Pinauto-
maten zijn meestal buiten geplaatst, soms in rustige straten. Ouderen zijn bang voor bero-
ving. Daarnaast speelt onbekendheid met de werking van pinautomaten een rol. Twee bo-
venstaande aspecten spelen vooral bij geldautomaten en niet bij automaten die in winkels 
zijn geplaatst. Opvallend is dat het niet kunnen onthouden van een pincode niet als belang-
rijk knelpunt naar voren komt. Het bestaan van zogenaamde memo-cards of de mogelijkheid 
bij sommige banken om een eigen pincode te kiezen kunnen hier de verklaring zijn.  
Voor gehandicapten spelen voornamelijk problemen rond de bouw van pinautomaten. Zo 
worden problemen ervaren met de toegang door opstapjes (dit kan ook voor ouderen gel-
den), en het te hoog of te laag zitten van pinautomaten. Visueel gehandicapten ervaren pro-
blemen door de kleine letters op de pinautomaten, matige verlichting, het ontbreken van 
geluid en de bedieningssnelheid (ook deze problemen kunnen voor ouderen gelden). Aan-
vullend probleem hierbij is dat pinautomaten niet gestandaardiseerd zijn, waardoor de pro-
cedure van het pinnen slecht aangeleerd kan worden.  

Dienstverlening bij filialen 

Naast het sluiten van filialen wordt de dienstverlening in overblijvende filialen verminderd. 
Zo kan bij een meerderheid van de banken onder een bepaald minimumbedrag in principe 
geen contact geld meer worden opgenomen aan de balie. Bij een onderzoek van belangenor-
ganisaties bleek dit bij 5 van de 6 onderzochte grote banken het geval te zijn. Het minimum-
bedrag varieerde tussen de 500 en 1250 euro.36 Bij al deze banken werd echter aangegeven 
dat klanten een ontheffing kunnen krijgen, zodat wel kleinere bedragen opgenomen kunnen 
worden. Hiervoor gelden criteria, die door belangenorganisaties als onduidelijk en streng 
worden ervaren.37 

                                                 
35  Informatie voor dit hoofdstuk is gehaald uit de rapporten rond fysieke toegang van de ANBO 

(2001) en van de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang en CG-raad (2002) 
36  ANBO et al (2002). 
37  ANBO et al (2002) 
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Internet 

Steeds meer bank - en verzekeringsproducten en diensten worden via internet aangeboden. 
Ouderen en gehandicapten kunnen ook hier problemen mee hebben. Dit kan veroorzaakt 
worden door het niet beschikken over een computer of er niet mee kunnen werken.38  

Het Leger des Heils geeft aan dat ook dak- en thuislozen en mensen met lage inkomens een 
verminderde toegang hebben tot computers.  

Voorlichtingsmateriaal  

In een aantal gevallen blijken er problemen te bestaan door voorlichtingsmateriaal van bank - 
en verzekeringsproducten. Van ouderen komen geluiden dat deze nogal eens een te klein 
lettertype, zo meldt het Expertisecentrum LBL. Daarnaast meldt Forum dat etnische min-
derheden problemen kunnen ondervinden door taalproblemen. Dit is niet bij alle banken het 
geval, omdat een aantal aanbieders folders in verschillende talen aanbiedt. Ook de consu-
mentenbond heeft voorlichtingsmateriaal in vreemde talen opgesteld over bijvoorbeeld ver-
zekeringsproducten. 

Omvang van de groep 

Hoe groot de groep van mensen die problemen ervaren is wederom niet bekend. Bij een 
driedaagse meldactie van problemen rond fysieke toegang in 2001 georganiseerd door een 
aantal belangenorganisaties (ouderenbonden, de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang 
en de FNV) kwamen 2370 reacties binnen. Mensen konden meerdere problemen melden. 
Dit resulteerde in de volgende top-10 meldingen:  

Melding Aantal 
1. Geldopname balie alleen bij minimumbedrag 951 
2. Geldautomaat buiten plaats niet veilig 825 
3. Vestiging is gesloten 648 
4. Vestiging verder weg dan bepaald aantal kilometer 515 
5. Geldautomaat binnen niet aanwezig 220 
6. Geldopname aan de balie onmogelijk 209 
7. Geldautomaat buiten slecht toegankelijk voor visueel ge-
handicapten 

150 

8. Vestiging slecht toegankelijk door ligging 140 
9. Vestiging niet veilig door ligging  139 
10. Geen goede begeleiding geldautomaten 129 
Totaal 3926 

ANBO (2001) 
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Over het niet kunnen onthouden van de pincode zijn wel een aantal klachten binnen geko-
men, maar deze vielen buiten de top-10. 

Uit een enquête onder chronisch zieken bleek 75% problemen met het gebruik van geldau-
tomaten te hebben, 43% gaf aan grote problemen te hebben. 18% had een speciale regeling 
met het filiaal waar zij bankieren, bijvoorbeeld dat ze ook kleinere bedragen aan de balie 
mogen opnemen.39 

Het lijkt erop dat het hier om een redelijk grote groep mensen gaat die problemen onder-
vindt bij de fysieke toegang tot financiële diensten. Bij belangenorganisaties leeft dit pro-
bleem en ook in de politiek en door aanbieders wordt het probleem onderkend.  

Wijzigingen 

De afgelopen tijd zijn vele bankfilialen gesloten of is hun dienstverlening verminderd. Naar 
verwachting zal dit de komende jaren nog doorzetten.  

Met deze ontwikkeling ontstaan er ook initiatieven van banken om cliënten die hierdoor 
problemen ondervinden bij te staan. Zo organiseren banken voorlichtingen voor senioren 
over pinnen en kunnen mensen tegen betaling bij een bank geld aan huis laten brengen. Re-
centelijk heeft een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Banken een rapport uitge-
bracht over de problematiek van beperkte fysieke toegang en mogelijke oplossingen hiervan. 
Hierin wordt geconcludeerd dat voornamelijk de communicatie richting klanten verbeterd 
kan worden. De werkgroep heeft vastgesteld dat in een aantal gevallen onvoldoende naar 
cliënten is gecommuniceerd, waardoor bij cliënten niet bekend is welke oplossingen reeds 
beschikbaar zijn (zoals de machtigingspas). Daarnaast is een aantal aanpassingen vrij een-
voudig te realiseren (zoals betere verlichting bij geldautomaten). Tot slot kunnen banken 
volgens de werkgroep intern de kantoormedewerkers nog beter voorbereiden op vragen van 
klanten en daarbij oplossingsrichtingen aangeven.40 

                                                 
39  Dit betreft chronisch zieken met diverse functiebeperkingen. De enquêtes waren down te loaden 

via de website van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en de site van de Federatie 
Slechtzienden- en Blindenbelang. Daarnaast is door de onderzoekers een mailing gestuurd naar 
alle lokale gehandicaptenplatforms.  

40  Nederlandse Vereniging van Banken (2002) 



Problemen met fysieke toegang 49 
  

  

Tot slot 
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5 Conclusies en beleidsopties 

In de vorige hoofdstukken is aangegeven waar de knelpunten liggen en op welke gronden de 
financiële instelling besluit tot beperking van de toegang voor bepaalde groepen consumen-
ten. De belangrijkste conclusie is dat de omvang van de problematiek gering is. Veel pro-
blemen zijn reeds opgelost door convenanten of oplossingen uit de markt zelf. Toch is er 
nog een aantal knelpunten. In dit hoofdstuk zullen we deze knelpunten samenvatten en aan 
de hand van de economische theorie onderzoeken of er reden is voor overheidsingrijpen. 
Vervolgens zullen wij mogelijke oplossingen schetsen om de knelpunten weg te nemen. 

5.1 Bankrekeningen 

Dankzij het convenant dat is afgesloten tussen het Leger des Heils en de NVB en het con-
tract tussen het COA en de Rabobank zijn er eigenlijk geen groepen mensen die de toegang 
tot een betaalrekening wordt geweigerd. De enige groep die soms problemen ondervindt 
met het openen van een betaalrekening zijn tijdelijke buitenlandse werknemers. Deze men-
sen zullen waarschijnlijk geen gebruik maken van de overige dienstverlening van de bank en 
zijn daarom niet lucratief. Onze inschatting is dat dit incidenten zijn. 

Knelpunt 1: beperkte fysieke toegang 
Een veel groter knelpunt ligt bij de fysieke toegang: steeds meer bankkantoren sluiten of 
beperken de openingstijden. Daardoor hebben sommige groepen mensen (ouderen, gehan-
dicapten) moeite om bij hun geld te kunnen komen. Banken sluiten kantoren uit efficiency 
overwegingen. Nu steeds meer mensen met het pinautomaat overweg kunnen gaan, is er 
steeds minder behoefte aan kastransacties. Deze transacties worden daardoor relatief duur. 
Met het aantal banken per 1000 inwoner en het aantal pinautomaten per 1000 inwoners 
scoort Nederland in de Europese middenmoot. Het is dus niet zo dat er in Nederland rela-
tief veel banken zijn (Heikki Koskenkylä, 2000). 

Financiële intermediatie heeft een maatschappelijke functie. Mensen kunnen tegenwoordig 
nauwelijks meer functioneren in de maatschappij zonder toegang tot een bankrekening. Fi-
nanciële intermediatie is daarmee een basisbehoefte geworden. Net zoals een goede drinkwa-
tervoorziening en huisvesting voor iedereen toegankelijk moet zijn. Vanwege het herverde-
lingsmotief (iedereen moet gebruik kunnen maken van dit goed) kan de overheid ingrijpen 
op deze markt. Financiën noemt in haar begroting ook de toegang tot betaalrekeningen een 
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terrein dat aandacht verdient met het oog op het bevorderen van een efficiënt en veilig be-
taalverkeer in Nederland.  
De overheid kan bijvoorbeeld stimuleren dat er op meer plekken bankzaken kunnen worden 
afgewikkeld (een service kantoor bij de supermarkt bv.). Een nadeel hiervan is dat het de 
vraag is in hoeverre de privacy van mensen gewaarborgd blijft (is er bv. een afgescheiden 
ruimte). Natuurlijk kunnen ook de banken zelf zoeken naar mogelijke oplossingen om de 
toegang tot financiële diensten te vergroten. De overheid zou dit kunnen stimuleren. Banken 
hebben momenteel de volgende initiatieven:  
- senioren leren hoe je om moet gaan met geldautomaten;  
- geldservice thuis; 
- mobiel kantoor; 
- kasfunctie bij lokale ondernemer; 
- periodieke zitting van de bank; 
- automaten lager plaatsen (voor gehandicapten in een rolstoel); 
- ‘baliepas’: met deze pas kan de baliemedewerker pinnen voor de cliënt. 

5.2 Kredieten 

Volgens de Wet op het consumentenkrediet moeten kredietverstrekkers nagaan of mensen 
voldoende mogelijkheden hebben om het krediet te kunnen terugbetalen. Daardoor hebben 
mensen met een laag inkomen of een registratie bij het Bureau Krediet Registratie moeite 
met het verkrijgen van een krediet. Soms hebben mensen met een (chronische) ziekte pro-
blemen met het verkrijgen van een krediet. Ouderen klagen over een gebrek aan voorlichting 
(tot op welke leeftijd kunnen zij hun doorlopend krediet behouden, bv.). Mensen die moeite 
hebben om op de reguliere markt een krediet te kunnen krijgen, kunnen aankloppen bij de 
stadskredietbanken.  

Knelpunt 2: overkreditering 
Het grootste knelpunt dat wordt genoemd is niet de te beperkte toegang tot kredieten, maar 
juist het gevaar van overkreditering. De BKR-registraties worden niet altijd gecheckt en niet 
alle schulden staan geregistreerd bij de BKR (bv. het niet betalen van een gasrekening). De 
soms wervende reclamecampagnes (neem nu een krediet en krijg een gratis vliegticket ca-
deau), maakt het voor groepen die daar gevoelig voor zijn extra aantrekkelijk om meer kre-
diet op te nemen dan ze zich eigenlijk kunnen veroorloven. Met een half miljoen mensen 
met schuldproblemen is de omvang van het probleem groot. 
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Economisch-theoretisch lijkt het merkwaardig dat banken en kredietmaatschappijen te veel 
krediet aanbieden. De theorie van de kredietrantsoenering voorspelt juist het tegengestelde. 
De kans dat mensen hun krediet niet meer terug kunnen betalen neemt immers toe met de 
verstrekte hoeveelheid krediet. Bovendien trekken hoge rentepercentages (die moeten wor-
den gevraagd om te compenseren voor het hoge risico) de mensen met de hoogste risico’s 
aan. Desalniettemin blijkt in de praktijk dat juist overkreditering als probleem wordt gezien. 
Blijkbaar zijn de opbrengsten die worden gekregen dankzij het verstrekken van kredieten aan 
relatief risicovolle groepen hoger dan de kosten van hen die niet meer kunnen voldoen aan 
rente- en aflossingsverplichtingen.  

Overkreditering kan worden gezien als een goed waarvan je wilt dat mensen dat niet aan-
schaffen (net als dat je niet wilt dat mensen drugs gebruiken of dat kinderen alcohol drin-
ken). Overkreditering kan immers veroorzaken dat mensen in de problemen komen 
(schuldhulpverlening, dakloosheid, etc.). Dit kan overheidsingrijpen rechtvaardigen (demerit-
good). De Wet op het Consumentenkrediet is een voorbeeld van overheidsingrijpen. Bij 
(strikter) overheidsingrijpen moet steeds de afweging worden gemaakt in hoeverre de over-
heid paternalistisch zaken kan opleggen aan haar burgers en in hoeverre burgers eigen ver-
antwoordelijkheid hebben. 

Het Leger des Heils wil een gedeelde verantwoordelijkheid: momenteel worden de proble-
men van iemand met schulden grotendeels gedragen door de consument. Banken kunnen 
relatief makkelijk mensen in de problemen brengen door het verstrekken van te ruime kre-
dieten. De lasten zouden of gelijker moeten worden verdeeld over beide partijen, of de toe-
gang tot kredieten zou (nog sterker) aan banden moeten worden gelegd. Beperking van de 
toegang pakt het probleem aan; delen van de lasten pakt de symptomen slechts aan. 

De overheid zou op verschillende manieren kunnen ingrijpen. Ten eerste zou de registratie 
bij het BKR (met bv. niet betaalde gasrekeningen) kunnen worden uitgebreid. Kredietver-
strekkers kunnen dan beter het risico van het verstrekken van krediet inschatten. Uitbreiding 
van de registratie bij het BKR gaat wel gepaard met problemen met de privacywetgeving. 
Het BKR is immers een privaat initiatief. Ten tweede zou de overheid betere boe-
tes/strafmaatregelen voor financiële instellingen bij onterechte kredietverstrekking kunnen 
instellen. Nu krijgen instellingen van het BKR alleen een briefje met de melding dat onte-
recht krediet is verstrekt. De BKR is echter wel een private organisatie. Het is de vraag in 
hoeverre de BKR en de deelnemende partijen aan het BKR willen meewerken aan een der-
gelijk initiatief.  

Het beperken van overkreditering leidt er wel toe dat de toegang tot kredieten voor bepaalde 
groepen wordt bemoeilijkt. 
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5.3 Verzekeringsproducten 

Beperking in de toegang tot levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geldt voorna-
melijk voor mensen waarvan de verzekeraar inschat dat zij een verhoogd medisch risico 
hebben (zoals mensen met een (chronische) aandoening, gehandicapten, mensen met een 
psychiatrisch verleden, etc). De beperkte toegang beïnvloedt mensen in hun dagelijks leven. 
Dit kan knelpunten opleveren. 

Knelpunt 3: gebrek aan transparantie 
Verzekerden die worden geweigerd voor een verzekering of die een hogere premie moeten 
betalen, vinden soms dat zij dit ten onrechte moeten doen. Deels wordt dit veroorzaakt door 
de perceptie: behandelende artsen hebben het over overlevingskansen, terwijl verzekeraars 
kijken naar sterftekansen (zie Box 5/1). Dit wordt echter ook verklaard door een gebrek aan 
transparantie in de premiestelling: welk antwoord op de vragen uit de gezondheidsverklaring 
leiden tot een hogere premie? Een goede positie van de consument is één van de doelstelling 
van Financiën. Transparantie op de financiële markten kan de positie van de consument 
versterken. 

Box 5/1 Overlevingskansen versus sterftekansen 
 
Een voorbeeld: meneer X met ziekte Z heeft een kans om dit jaar te overleven van 99,8%. Een 
gezond persoon Y van dezelfde leeftijd als meneer X heeft een kans om dit jaar te overleven van 
99,9%. Dit lijken kleine verschillen. Beide personen sluiten een levensverzekering af voor 100.000 
euro. Een verzekeraar kijkt echter naar de kans dat hij levensverzekeringspremie moet betalen. 
Veronderstel nu dat er 1000 mensen zijn met het profiel van meneer X en 1000 mensen identiek 
aan meneer Y. In de eerste groep mensen overlijden naar verwachting twee mensen dit jaar. De 
verzekeraar moet dus 200.000 euro uitbetalen. De 1000 verzekerden betalen ieder 200 euro (plus 
een opslag voor de winst en administratiekosten van de verzekeraar). Van de tweede groep mensen 
zal naar verwachting een persoon niet meer leven aan het einde van het jaar. De verzekeraar moet 
dus 100.000 euro betalen. De premie voor meneer X is dus nog eens zo hoog dan de premie die 
meneer Y moet betalen. Op het oog kleine verschillen in gezondheidsrisico kunnen tot forse ver-
schillen in premie leiden. 

 

Gebrek aan transparantie is een vorm van marktfalen. De informatie die nodig is om vraag 
en aanbod op elkaar af te stemmen is niet (voldoende) aanwezig. Marktfalen is een recht-
vaardiging voor de overheid om in te grijpen op de markt. Daarbij moet wel worden afge-
wogen of de verstoring van het ingrijpen van de overheid op de markt niet groter is dan de 
verbetering in de werking van de markt als gevolg van de vergrote transparantie. 
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De introductie van de financiële bijsluiter is al een stap in de goede richting om de transpa-
rantie op de markt voor verzekeringen te vergroten. De financiële bijsluiter geldt voor com-
plexe financiële producten. Dit zijn producten die bestaan uit meerdere productsoorten en 
waarvoor ten minste één product een beleggingsproduct is. De transparantie op de markt 
kan ook op andere manieren worden vergroot. Ten eerste zullen mensen een premieopslag 
beter accepteren als zij precies weten waarom zij een premieopslag hebben gekregen. Daar-
voor zouden verzekeraars inzichtelijk moeten maken hoe het vragenformulier en de uitsla-
gen van de medische testen de hoogte van de premie beïnvloeden en op basis van welke 
statistieken is gekozen voor een opslag. Het is de vraag in hoeverre verzekeraars bereid zijn 
om zicht te geven in de wijze waarop zij hun premie vaststellen. Dit is doorgaans concurren-
tiegevoelige informatie. Ten tweede zou het eenvoudiger moeten worden gemaakt voor 
mensen met een gezondheidsrisico om rond te shoppen. Het is momenteel zeer lastig voor 
een aspirant-verzekerde met een gezondheidsrisico om bij verschillende verzekeraars een 
offerte aan te vragen om zodoende verschil in prijs te kunnen constateren, omdat de verze-
keraar pas definitief zijn premie kan bepalen als ook de gezondheidsverklaring is ingevuld. 
De mogelijkheid om als eerste het advies te horen van een medisch adviseur voordat dit 
advies naar de verzekeraar gaat wordt nogal eens overtreden, aldus het Breed Platform Ver-
zekerden en Werk. Daardoor wordt de aspirant-verzekerde geconfronteerd met een ver-
hoogde premie. Dit zal hij/zij vervolgens altijd bij een nieuwe aanvraag moeten vermelden. 
Het beter naleven van de regels door de medisch adviseurs zal bijdragen aan het verminde-
ren van dit knelpunt. 

Knelpunt 4: mensen hebben angst om (erfelijkheids)onderzoek te ondergaan 
Mensen laten geen erfelijkheidsonderzoek uitvoeren, omdat ze bang zijn dat het ondergaan 
van erfelijkheidsonderzoek hen zelf of hun kinderen belemmert om een verzekering te kun-
nen afsluiten. De bescherming die de Wet op Medische Keuringen biedt, is voor veel men-
sen niet afdoende (alleen niet behandelbare erfelijke aandoeningen hoeven niet te worden 
gemeld). Ook voor Hiv-testen bestaat een dergelijke angst. Verzekeraars beschikken juist 
graag over erfelijke informatie, omdat zij op deze wijze het (overlijdens)risico beter kunnen 
inschatten. 

Er is sprake van marktfalen: verzekerden hebben onvoldoende informatie over de gevolgen 
van erfelijkheidsonderzoeken voor hun verzekering. Dit gebrek aan transparantie op de 
markt zorgt voor angst bij aspirant-verzekerden. Zij laten daardoor hun persoonlijk leven 
beïnvloeden. Meer duidelijkheid over de gevolgen van erfelijkheidsonderzoek of een hiv-test 
zou de angst om onderzoek uit te voeren kunnen verminderen.  

Momenteel mogen verzekeraars (onder de vragengrens) niet naar onbehandelbare erfelijke 
ziekten vragen als deze ziekte (nog) niet manifest aanwezig is. Daardoor ontstaat een groot 
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grijs gebied – welke ziekten zijn niet behandelbaar? En wanneer is een ziekte manifest aan-
wezig? Een oplossing voor dit probleem kan worden gevonden in het buitenland. In België 
mag niet worden gevraagd naar erfelijke (genetische) informatie. De verzekerde mag echter 
ook geen informatie over dit onderwerp aan de verzekeraar verstrekken (‘uit erfelijkheidson-
derzoek blijkt dat ik kerngezonde genen heb’). Daardoor worden de risico’s gepoold. Het 
gevaar bestaat dat er averechtse selectie optreedt: mensen die weten dat zij slechte genen 
hebben zullen eerder een levensverzekering afsluiten dan mensen met goede genen. Onder-
zoek toont echter aan dat dit in de praktijk niet vaak voorkomt (ESHG, 2001). Ten tweede 
zou de Wet op Medische Keuringen verduidelijkt moeten worden om zo het grijze gebied 
tussen een behandelbare en een onbehandelbare aandoening te verduidelijken (de Vos ea., 
2001). Er ontstaat nu regelmatig discussie of een ziekte al dan niet behandelbaar is. Verzeke-
raars hebben belang bij een beperkt aantal onbehandelbare ziekten (daar mag immers niet 
naar worden gevraagd). Manifeste aanwezigheid van een ziekte is bovendien een subjectief 
begrip. Ten derde kan het vergroten van de transparantie op deze markt helpen om de angst 
weg te nemen (zie knelpunt 3).  

Knelpunt 5: bepaalde groepen kunnen geen verzekering afsluiten 
Ondanks het bestaan van herverzekeraars De Hoop en Rialto waar mensen met een hoog 
risico kunnen worden herverzekerd zijn er nog steeds bepaalde groepen die geen verzekering 
af kunnen sluiten. Verzekeraars zelf zien dit probleem: er wordt een werkgroep opgericht die 
gaat onderzoek in hoeverre Hiv-positieven in aanmerking zouden kunnen komen voor een 
verzekering. Indien mensen een hoog risico hebben, dan komt daar bij marktwerking een 
hoge (onbetaalbare) premie tegenover te staan. De markt faalt dus niet. Vanuit het herverde-
lingsmotief zou de overheid echter wel kunnen besluiten om in te grijpen op deze markt. 

De overheid grijpt reeds in op de markt voor ziektekostenverzekeringen. Op deze markt is 
de toegang gegarandeerd doordat verzekeraars verplicht zijn om verzekerden te accepteren 
en een minimum verzekerd pakket aan te bieden. Deze verplichting leidt tot risicoselectie 
(cream skimming): verzekeraars zullen proberen om alleen de goede risico’s aan te trekken 
door bijvoorbeeld marketingstrategieën of het niet afsluiten van contracten met artsen die 
zijn gespecialiseerd in de behandeling van chronisch zieken. Om risicoselectie te beperken is 
in het zorgstelsel een vereveningsstructuur ingesteld. Zorgverzekeraars met veel hoge risico’s 
worden gecompenseerd door zorgverzekeraars met relatief lage risico’s. Dankzij de accepta-
tieplicht, het minimumpakket en de risicoverevening kan iedereen gebruik maken van een 
standaard verzekeringspakket.  

Een soortgelijk model zou ook kunnen worden geïntroduceerd voor andere verzekeringen. 
Een dergelijk model grijpt echter sterk in op de werking van de markt. Het is de vraag of de 
toegenomen solidariteit opweegt tegen de verstoring van de werking van de markt. 
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Er zijn ook andere manieren om mensen die een (heel) hoge premie moeten betalen te com-
penseren. Stichting Pandora is een project begonnen om te onderzoeken of er mogelijkhe-
den zijn voor een (levens)verzekering waar mensen met een laag risico een solidariteitsbij-
drage betalen die ten goede komt aan mensen met een hoog risico (zie Box 5/2). De kantte-
kening die moet worden gemaakt bij initiatieven als het Vitaalproject is de haalbaarheid. Vol-
gens de economische theorie zou een dergelijk project leiden tot averechtse selectie: mensen 
wachten met het afsluiten van een (levens)verzekering totdat zij ziek zijn en willen dan pas 
een verzekering afsluiten. Het is bovendien de vraag in hoeverre mensen bereid zijn om op 
vrijwillige basis solidariteitsbijdragen te vragen. Desalniettemin waren de resultaten van een 
haalbaarheidsstudie dat in het kader van het vitaalproject is uitgevoerd hoopvol. 

Box 5/2 Het Vitaalproject 
 
Het Vitaalproject is een initiatief geweest van Stichting Pandora, een belangenorganisatie voor men-
sen met psychische problemen, en verzekeraar Interpolis, met (financiële) steun van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aanleiding hiervoor was de beperkte toegang tot (le-
vens)verzekeringen van mensen met een verhoogd medisch risico en met de voorbereidingen voor 
het project is een start gemaakt in 1998. 
De zogenaamde Vitaalformule was gebaseerd op de solidariteitsgedachte. Gezonde mensen zonder 
verhoogd medisch risico betalen bovenop de reguliere verzekeringspremie een solidariteitspremie. 
Zij betalen hierdoor mee aan premies voor mensen met een verhoogd medisch risico. Deze laatste 
groep krijgt hierdoor namelijk een premiesubsidie.  
Bij haalbaarheidsonderzoek voor het Vitaalproject bleek er een markt voor Vitaalverzekeringen te 
zijn: mensen met een gemiddelde gezondheid en zonder verhoogd medisch risico bleken bereid te 
zijn een hogere premie te betalen uit solidariteit met mensen met een verhoogd medisch risico. 
Naast Interpolis bleken ook een aantal andere verzekeraars mee te willen doen met het project.  
Het project is echter in één van de laatste fases van de opstartfases gestrand. In het voorjaar van 
1999 kwam een einde aan de financiële support door het Ministerie van VWS. Het Ministerie was 
van mening dat de private partijen de financiering verder zelf konden verzorgen. Stichting Pandora 
zag zonder financiële steun geen kans te blijven participeren in het project. Interpolis en de overige 
verzekeraars hebben nog enige tijd getracht het project af te ronden, maar zagen uiteindelijke geen 
mogelijkheid het voort te zetten zonder steun van een ‘patiëntenorganisatie’. 

 

Op de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen speelt naast het 
relatief grote aantal uitsluitingen een ander probleem.41 Steeds meer mensen vinden de pre-
mie’s dusdanig hoog dat zij moeite hebben om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te 

                                                 
41  Werknemers worden vrijwel altijd verzekerd voor het WAO-gat via collectiviteiten. 
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sluiten. Door de informatieasymmetrie tussen verzekerde en verzekeraar kan de markt falen 
(zie Hoofdstuk 3).  

De overheid zou kunnen ingrijpen vanwege twee motieven. Ten eerste faalt de markt van-
wege de informatie-asymmetrie. Ten tweede kan de overheid vinden dat iedereen gebruik 
moet kunnen maken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, bovenop de basisvoorzie-
ning die nu via de sociale zekerheid aanwezig is. Ingrijpen op de markt gebeurt dan vanuit 
het herverdelingsmotief. Als de overheid besluit om in te grijpen, dan zou zij de arbeidson-
geschiktheidsverzekering moeten verplichten. Verplichting is echter een zwaar instrument. 
De vraag is in hoeverre de baten van een verzekeringsplicht opwegen tegen de lasten.  
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Bijlage 1  Gesprekspartners 

Met de volgende personen en organisaties is gesproken (met organisaties gemarkeerd met 
een * is een telefonisch interview gehouden): 

Aanbieders 

ABN-AMRO(*) 
 
Bureau Kredietregistratie (BKR) (*) 
Het BKR, beheert een centraal register van kredietverplichtingen in Nederland. In dit be-
stand staan alle kredietverplichtingen, van de afgelopen 5 jaar, geregistreerd. Het BKR is 
hiervoor in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht.  

Een hypotheekshop (*) 
 
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
De NVB is in 1989 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse ban-
ken te behartigen. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buiten-
landse banken, zijn lid van de NVB. 

Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekerings-
zaken 
De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken 
GAV is een wetenschappelijke vereniging, gericht op het bevorderen van de kennis en het 
functieniveau van haar leden. De leden zijn over het algemeen medisch adviseurs bij particu-
liere verzekeringsmaatschappijen. Zij houden zich bezig met de beoordeling van acceptatie 
van levens-, arbeidsongeschiktheids-, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen, en de be-
oordeling van uitkeringsaanvragen daarvan, verder met de beoordeling van letselschade en 
medische aansprakelijkheid. De vereniging is opgericht in 1901. 

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet & Stadsbank Oost Nederland (NVVK) 
De NVVK behartigt de belangen van alle aangesloten leden op het terrein van kredietverle-
ning aan particulieren, schuldhulpverlening en budgetbeheer en treedt op als intermediair 
tussen de gemeentelijke kredietbanken en de overheden en andere private instellingen die op 
het genoemd werkterrein actief zijn. Op dit moment zijn veertig gemeentelijke kredietban-
ken lid van de vereniging. Daarnaast zijn particuliere instellingen als geassocieerd of sympa-
thiserend lid aangesloten en heeft de vereniging een aantal persoonlijke leden en vier erele-
den. 



64 Bijlage 1 
  

  

Stichting Erkende Hypotheekadviseurs (*) 
Hypotheekadviseurs kunnen bij de Stichting Erkende Hypotheekadviseurs een examen af-
leggen. Als zij geslaagd zijn, een jaar werkervaring hebben en de beroepscode onderschrij-
ven, kunnen de hypotheekadviseurs het predikaat ‘erkend hypotheekadviseur’ voeren. Con-
sumenten kunnen klachten over een hypotheekadvies indienen bij de stichting. 

Verbond van Verzekeraars 
Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van in Nederland werkzame parti-
culiere verzekeraars. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 pro-
cent van de verzekeringsmarkt, gemeten naar bruto premie-inkomen. Het Verbond is een 
onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden. 

Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) 
De VFN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de financieringsondernemingen in 
Nederland. Vrijwel alle in Nederland actieve financieringsondernemingen zijn lid van de 
VFN. 

Medisch adviseurs  
 
Belangenorganisaties 

ANBO (*) 
De ANBO is de belangenorganisatie voor vijftig plussers. De organisatie zet zich zowel op 
landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau in om, samen met andere organisaties, de socia-
le, materiële en culturele positie van vijftig-plussers in de samenleving te verbeteren. De 
ANBO telt bijna 180.000 leden en circa 575 lokale afdelingen, verspreid over heel het land. 

Breed Platform Verzekerden en Werk (BPVW) 
Mensen met een gezondheidsvraag toegang tot werk en sociale en particuliere verzekeringen 
helpen krijgen en houden, dat is de kern van het werk van het BPVW. Het BPVW tracht dit 
te bereiken door mensen bij te staan die op onprettige wijze met de sociale wet- en regelge-
ving in aanraking komen. Daarnaast biedt zij op basis van hun ervaringen structureel advies 
aan verzekeraars, uitvoeringsinstanties sociale zekerheid, Arbo-diensten, reïntegratiebedrij-
ven, beleidsmakers en de politiek. De volgende organisaties zijn gebundeld in het Breed Plat-
form: 
- Stichting Pandora  
- Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-raad)  
- Cliëntenbond in de ggz  
- HIV Vereniging Nederland  
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- Stichting De Ombudsman  
- Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)  
- Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)  
- Nederlandse Vereniging van Hemofilie-patiënten (NVHP)  
- Stichting Landelijke Patiënten- en Bewonersraden (LPR)  
- Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK)  
- Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of 

aangeboren afwijkingen (VSOP)  
 
Consumentenbond 
De Consumentenbond is dé vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle 
consumenten. Met als missie: consumenten in staat stellen beter en makkelijker keuzen te 
maken, met respect voor mens en milieu. 

Consument & Geldzaken (*) 
De vereniging Consument & Geldzaken is een belangen- èn adviesorganisatie voor de finan-
ciële consument. Zij verschaft haar leden alle ondersteuning bij vraagstukken op het terrein 
van hun persoonlijke financiën.  

Forum (*) 
Forum, het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, profileert zich als een landelijk ex-
pertisecentrum voor de multiculturele samenleving. Belangenbehartiging staat niet centraal. 
Het instituut levert diensten en producten gericht op de multiculturele competentie ten gun-
ste van het vergroten van de mogelijkheden tot volwaardige participatie van alle burgers in 
de Nederlandse samenleving, met extra aandacht voor nieuwkomers die doorgaans een 
slechtere uitgangspositie hebben in opleiding, werk, inkomen en rechtspositie.  

Hiv-vereniging Nederland 
De Hiv Vereniging Nederland is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor alle 
mensen met hiv en betrokkenen. De drie hoofdtaken van de Hiv Vereniging zijn: informa-
tievoorziening, onderling contact en ondersteuning, en belangenbehartiging. Het beleid van 
de vereniging is gebaseerd op de kennis en ervaring van mensen met Hiv. 

Landelijke Sinti-vereniging 
Er leven zo’n 7500 Sint- en Roma-zigeuners in Nederland. Zij hebben een eigen cultuur 
(spreken bijvoorbeeld hun eigen taal). De landelijke Sinti-vereniging helpt deze mensen met 
bijvoorbeeld het invullen van formulieren. Zij zet zich tevens sterk in voor de integratie van 
Sinti en Roma. 
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LBL Expertisecentrum leeftijd en maatschappij (LBL) 
Het LBL is een expertisecentrum dat een bijdrage tracht te leveren aan de verdieping van het 
denken over leeftijd en levensloop. Daarbij treedt het bureau niet op als pleitbezorger voor 
bepaalde specifieke (leeftijds)groepen of personen.  

Leger des Heils 
Het Leger des Heils is een internationale christelijke organisatie. Het Leger des Heils in Ne-
derland bestaat uit een kerkgenootschap en 4 stichtingen, te weten de Stichting Leger des 
Heils Welzijn en Gezondheidszorg (maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering 
etc), Stichting Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting Leger des Heils (beheer van finan-
ciën) en Stichting Leger des Heils Dienstverlening (inzameling kleding, verlenen van dien-
sten aan andere stichtingen).  

Nibud (*) 
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) informeert en adviseert over 
geldzaken van consumenten.  

Stichting Reclassering Nederland(*) 
De Stichting Reclassering Nederland (SRN) is werkzaam ten behoeve van meerderjarige 
justitiabelen (en 16- of 17 jarigen ten aanzien van wie het strafrecht voor volwassenen wordt 
toegepast), personen die verdacht worden van of veroordeeld zijn wegens een strafbaar feit.  
Centrale doelstelling van de reclassering is het leveren van een aantoonbare bijdrage aan de 
herinpassing van de justitiabele in de samenleving. Daarmee wordt tevens beoogd een herha-
ling van strafbaar gedrag te voorkomen.  

Stichting De Rode Draad (*) 
De Stichting de Rode Draad is de belangenvereniging voor prostituees. Zij adviseert prosti-
tuees over belastingkwesties, wetswijzigingen of de sociale dienst en probeert bij instanties 
als de sociale dienst te zorgen voor goede regelingen voor prostituees. De stichting wil be-
reiken dat prostituees dezelfde rechten krijgen als mensen in andere beroepen.  
 
Stichting Pandora 
Stichting Pandora zet zich in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen heb-
ben, hebben gehad of kunnen krijgen. Zij behartigt de belangen van haar doelgroep door 
directe beleidsbeïnvloeding en door het geven van informatie, advies, ondersteuning, voor-
lichting en persvoorlichting.  
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Vluchtelingenwerk Nederland(*) 
Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die de belangen 
behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnen-
komst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. 

Toezichthouders en klachteninstituten 

Autoriteit Financiële Markten (*) 
De Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit-FM) is sinds 1 maart 2002 de verantwoordelijke 
gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dat houdt in dat de Autoriteit-FM toezicht 
houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en 
lenen. Met het gedragstoezicht wil de Autoriteit-FM een bijdrage leveren aan het goed func-
tioneren van de financiële markten. De Autoriteit-FM is de rechtsopvolger van de Stichting 
Toezicht Effectenverkeer. De STE was verantwoordelijk voor het toezicht op het effecten-
verkeer. 

De Nederlandsche Bank (toezichtslijn) 
De toezichtslijn is een informatielijn waar mensen terecht kunnen met vragen en klachten 
over financiële instellingen. Alle drie de Nederlandse toezichthouders maken onderdeel uit 
van deze lijn (de DNB, de PVK en de Autoriteit Financiële Markten (voorheen STE)). Voor 
klachten over bankproducten (en geschillen met banken) worden mensen doorverwezen 
naar de Geschillencommissie Bankzaken. Verder verwijst de toezichtlijn -indien toepasselijk 
- ook door naar andere klachtloketten (Geschillencie gedragscode hypothecaire financierin-
gen, college van toezicht gedragscode VFN) of de rechter. Tenslotte wordt het publiek in 
veel gevallen voorzien van achtergrondinformatie zodat men de handelwijze van bijvoor-
beeld een bank beter begrijpt. 

De Pensioen en Verzekeringskamer (*) 
De Pensioen en Verzekeringskamer is de toezichthouder op de in Nederland werkzame ver-
zekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Naast het directe toezicht bestaan de activitei-
ten uit onderzoek, beleidsadvisering en informatievoorziening.  

Geschillencommissie bankzaken (*) 
Consumenten die problemen hebben met hun bank kunnen – mits de bank is aangesloten 
bij de Nederlandse Vereniging van Banken – de geschillencommisie bankzaken inschakelen. 
De geschillencommissie spreekt een bindend advies uit. 

Klachteninstituut Verzekeringen 
Bij het Klachteninstituut Verzekeringen kan een verzekeringsconsument terecht voor zijn of 
haar verzekeringsklachten. Het Klachteninstituut is er op gericht de (kandidaatverzekerde) 
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van dienst te zijn bij meningsverschillen met verzekeringsmaatschappijen of tussenpersonen. 
Het bestuur van het instituut wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en door 
leden die zijn voorgedragen door zowel de Consumentenbond als de organisaties van verze-
keraars en tussenpersonen. 

Experts 

Ine van Hoywegen (universiteit van Leuven) (*) 
Ine van Hoywegen is een AIO die zich bezig houdt met onderzoek naar ‘op basis van welke 
gronden’ de verzekeringspremie wordt vastgesteld. Daarvoor heeft zij een aantal weken 
meegekeken bij verzekeraars. De insteek was op welke wijze zij omgaan met genetische in-
formatie, maar ook naar andere aspecten die een rol spelen bij de toegang is gekeken. Het 
onderzoek is in België uitgevoerd. 

Klasien Horstman (universiteit Maastricht) (*) 
Klasien Horstman begeleidt Ine van Hoywegen. Bovendien heeft zij een historische studie 
geschreven over risicoselectie door verzekeraars.42 

 

                                                 
42 K. Horstman, Verzekerd leven, Babylon-de geus, Amsterdam, 1996 


