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Schade Hoogleraar: ‘Overheid wél medeverantwoordelijk’

Woekerpolisclaim
op staat ‘kansloos’
De staat moet gedupeerden van een
woekerpolis compenseren, vindt de
ombudsman financiële dienstverlening. ‘Kansloos’, zegt hoogleraar
belastingrecht Herman Kapelle.
Jan-Hein Strop
AMSTERDAM

...

De al twee jaar durende woekerpolisaffaire kreeg gisteren een nieuwe
wending met uitspraken van de ombudsman financiële dienstverlening
Jan Wolter Wabeke. Hij zei in het
NOS-journaal dat de overheid medeschuldig is aan de problemen met
woekerpolissen en dat zij daarom gedupeerden moet compenseren.
Het ministerie van Financiën vindt
niet dat de staat moet meebetalen,

want de overheid was geen contractpartij bij de woekerpolissen, zei een
woordvoerder van minister Wouter
Bos gisteren in een reactie. Hij onderstreept dat de beperking van de aftrekbaarheid van premies uitvoerig
in de Tweede Kamer aan de orde is
geweest.
De woekerpolissen waar alles om
draait zijn beleggingsverzekeringen
waarover mogelijk te hoge kosten
zijn berekend. Enkele financiële instellingen, waaronder ING-dochter
Nationale Nederlanden, Fortis en Rabobank, zijn gedaagd in de affaire.
Nu zijn de pijlen dus ook gericht
op Den Haag. Omdat de regering enkele jaren terug de aftrekbaarheid van
premies heeft ingeperkt, maakt zij
zich volgens de ombudsman schul-

dig aan ‘een vorm van onbetrouwbare overheid’. Het gevolg was dat
deelnemers minder geld inlegden,
waardoor de uitkering lager uitvalt
dan verwacht.

‘Medeverantwoordelijk’
Is een beroep op de overheid voor
compensatie terecht? ‘Hoogleraar belastingrecht Walter Kapelle van de
Vrije Universiteit in Amsterdam vindt
dat de overheid wel degelijk ‘medeverantwoordelijk’ is voor de woekerpolisaffaire. ‘Je mag als burger van de
overheid wel enige mate van betrouwbaarheid verwachten.’
Ook Kapelle vindt dat de bedrijfsspaarregeling en de aftrekbaarheid
van lijfrentepremies ‘erg snel’ na introductie zijn versoberd, waardoor

 

    

de beleggingsverzekeringen minder
aantrekkelijk werden.
‘Maar het is maar één element van
het probleem, je mag het niet volledig op één partij afschuiven’, zegt de
hoogleraar. Bovendien is het volgens
hem lastig om één groep benadeelden te compenseren. ‘Hoe doen we
het dan met mensen die een auto met
grijs kenteken hadden? Die regeling
is ook opeens afgeschaft. Gaan we
die mensen ook compenseren?’

Werk

Procederen
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Gedupeerden zullen afwijzing van
het verzoek van de ombudsman
moeten aanvaarden, want er is niets
tegen te doen. ‘Daartegen procederen
is kansloos’, stelt de fiscalist resoluut
vast. ‘De overheid is als wetgever niet
aansprakelijk, alleen als uitvoerder.
Ik zie in de oproep vooral als een oproep voor meer consistente wetgeving. Het parlement zou zich dit
moeten aantrekken.’
De Stichting Woekerpolisclaim
ondersteunt het pleidooi van Wabeke. Voorzitter Jeroen Wendelgelst
vindt dat de overheid bij wijze van
compensatie de fiscale veranderingen zou moeten terugdraaien.
Maar Wouter Bos wil niet. Een stevige lobby bij regeringspartijen is het
enige dat wellicht nog helpt. 1
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Hbo’ers hebben
op arbeidsmarkt
(nog) geen last
van dreigende
recessie
...

Afgestudeerden van een hbo-opleiding vinden steeds gemakkelijker
werk, waarvoor ze ook nog eens beter betaald krijgen. Bovendien is de
aansluiting op de arbeidsmarkt - het
vinden van werk op je eigen niveau
- verder verbeterd. Dat blijkt uit de
Hbo-Monitor, die gisteren is verschenen.
Van alle hbo-studenten die in het
studiejaar 2005-2006 afstudeerden,
had 96,9 procent eind 2007 een
baan gevonden; van de hbo’ers die
in 2004-2005 afstudeerden, had
bijna 96 procent eind 2006 een
baan. Gemiddeld verdienen de
hbo’ers 2.180 euro bruto per maand
(vorige meting 2.140 euro). De cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek
onder ruim 17.000 respondenten.
De verbetering van de kansen op
de arbeidsmarkt gold voor alle sectoren. Voor jonge leraren zijn de perspectieven sterk verbeterd. Vorig jaar
was 5,7 procent van hen werkloos.
Dit jaar is dat percentage gedaald
naar 3,7. Van alle studenten die een
lerarenopleiding hebben gevolgd,
zou 86 procent opnieuw voor zo’n
studie kiezen.

