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Niet te volgen
Het weer is dit jaar prachtig op Prinsjesdag, die op 
15 september vroeg valt. De zon straalt. Als ik de 
cijferregen bekijk, lijkt bijna iedereen er volgend jaar 
in inkomen op vooruit te gaan. Er is zelfs ruimte om 
via de belastingen AOW’ers te compenseren, die al 
jaren geen indexatie van hun pensioen gekregen 
hebben.
Toch hoor ik op de radio en in mijn omgeving alleen 
maar burgers klagen. Misschien ligt het aan corona, 
of komt het door de dominantie van schreeuwers in 
het publieke debat? Dat alles zo ingewikkeld is ge-
worden in onze snelle en sterk gedigitaliseerde 
wereld, speelt zeker ook mee. Onbegrip leidt tot 
wantrouwen.
Probeer maar eens uit te rekenen wat €100 extra 
inkomsten je netto meer oplevert. Zeker als je ook 
toeslagen ontvangt, is dat bijna niet te doen. Een 
vriendin van mij heeft maanden ruzie gemaakt 
met haar uitkeringsinstantie omdat ze te veel 
gekort zou zijn vanwege extra inkomsten. 
 Achteraf bleek dat haar opdrachtgever te 
veel loonbelasting had ingehouden, zonder 
heffingskortingen. Ze kreeg het jaar daarop 
via de aangifte een smak geld terug. Hoe 
het precies zat met al die tarieven en hef-
fingskortingen, begrijpt ze nog altijd niet.
Het artikel over heffingskortingen op   
pag. 10 geeft veel inzicht en handige tips. 
Wie niet wil afglijden naar argwaan en 
bitterheid, moet blijven bijleren. Met onze 
hulp moet het lukken.

Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur
rvdheijden@consumentenbond.nl

In de digitale Geldgids van oktober  
tonen wij een actueel overzicht van de 
100  beste beleggingsfondsen in diverse         
categorieën. Bekijk het nummer via 
 geldgids.nu.
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DE BELASTINGTARIEVEN 
voor een inkomen tot 
€68.507 dalen met 0,25%  
in 2021. De heffingskortin-
gen gaan omhoog, vooral 
de algemene heffings-, 
arbeids- en ouderenkorting. 
Beide maatregelen verlagen 
de belastingdruk.
De ouderenkorting stijgt 
met €81 en wordt maximaal 
€1703 om de uitblijvende 
indexatie van werknemers-
pensioenen te compen-
seren voor AOW’ers met 
een middeninkomen. De 
ouderenkorting wordt vanaf 
€38.000 afgebouwd naar €0 
bij circa €49.300.
Gepensioneerden en uitke-
ringsgerechtigden betalen 
in 2021 meer premie voor 
de Zorgverzekeringswet. 
Over elke euro tot €58.300 
betalen zij 5,75% – dat is 
0,3% meer dan in 2020. Om 
die reden betalen gepensio-
neerden, vutters en prepen-
sioeners met circa 58 mille 
inkomen straks evenveel of 
meer belasting. Verder voor-
ziet het kabinet een stijging 
van de basiszorgpremie met 
ongeveer €60 op jaarbasis. 

WAT BOVEN DE 
 vrijstelling uitkomt, is 

belastbaar vermogen. De 
fiscus verlaagt het fictieve 
rendement voor spaar-
tegoeden van 0,07% naar 
0,03% per jaar, maar ver-
hoogt dat voor beleggingen 
en vastgoed met 0,4% naar 
5,69%. Vermogen tussen 
€50.000 en €100.000 wordt 
in 2021 belast tegen 0,59% 
(0,54% in 2020). De heffing 
voor het vermogen daar-
boven is tot €1 miljoen 1,4% 
(was 1,26%).
De hogere vrijstelling weegt 
voor lagere vermogens 

zwaarder dan de hogere 
tarieven. Het omslagpunt 
ligt bij €136.000 vermogen 
(voor partners het dubbele 
bedrag). Komt het vermo-
gen boven de grens van 
€136.000, dan betaal je in 
2021 meer vermogens-
heffing dan in 2020.
De verrassing is dat de 
vermogensvrijstelling on-
gewijzigd blijft voor diverse 
toeslagen, gesubsidieerde 
rechtsbijstand en de eigen 
bijdrage voor de Wlz. Hierbij 
wordt de grens enkel geïn-
dexeerd van €30.846 naar 
€31.340 per persoon. Voor 

zorgtoeslag en kindgebon-
den budget komt daar nog 
een extra vrijstelling van 
€87.140 bij. De drempel 
wordt daardoor €118.480 
voor een alleenstaande en 
€149.820 voor partners. 
Wie met zijn vermogen 
boven de drempel uitkomt, 
ontvangt geen toeslag of 
verliest het recht op gesub-
sidieerde rechtsbijstand. 
Bij de aangifte over 2021 
moeten belastingplichtigen 
hun vermogen aangeven als 
dat hoger is dan €31.340, 
ook al leidt dat niet tot 
 vermogensheffing.

De vrijstelling voor box 3 gaat volgend jaar omhoog van 
€30.846 naar €50.000 per belastingplichtige. Maar de 
eenvoud verdwijnt. 

B E L A S T I N G V E R L A G I N G

V E R M O G E N S B E L A S T I N G

Box 3 wordt complex

(Bijna) iedereen 
beter af

GELDGIDS DIGITAAL 6 STAAT ONLINE met een uitgebreide selec-
tie van de beste beleggingsfondsen. Lees de gids via geldgids.nu.

Volgend jaar gaat 
de fiscus uit van 
allerlei soorten 

vermogen.
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€47
De prijs van een 
jaarabonnement 
op de Geldgids 

gaat volgend jaar 
van €46 naar €47. 
Niet-leden van de 

Consumentenbond 
betalen €52 per 
jaar. Lees je de 

Geldgids digitaal, 
dan ontvang je 

20% korting.

-0,2%
De inflatie in de 

eurozone bedroeg 
in augustus 2020 
-0,2%. Een nega-
tieve inflatie komt 

zelden voor. In 
Nederland was de 

inflatie 0,7%.

0,5% 
Het eigenwoning-

forfait daalt in 
2021 van 0,6% 
naar 0,5%. De 

sterke daling komt 
door de gestegen 
woningprijzen en 
de geplande com-
pensatie voor de 

lagere hypotheek-
renteaftrek voor 

het inkomen boven 
€68.507. 

ZORGVERZEKERAARS ZIJN 
op de vingers getikt voor 
hun vergoedingen bij resti-
tutiepolissen. Uitgangspunt 
van de restitutiepolis is  dat 
de nota van de zorgaanbie-
der volledig wordt vergoed. 
Er is een uitzondering voor 
onredelijk hoge nota’s. 
 Verzekeraars mogen geen 
lijsten opstellen met vaste 
maximumbedragen, stelt 
het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven  
(uitspraak: CBB 2020:489). 
Die lijsten zijn erop 
 gebaseerd dat niet meer 
dan ongeveer 95% van de 
 ingediende nota’s wordt 
vergoed. Het is niet aange-
toond dat 5% van de nota’s 
altijd onredelijk hoog is. 
Het kabinet overweegt 
een wetsvoorstel in te 
 dienen om het instellen van 
 maximumvergoedingen 
mogelijk te maken.

Z O R G V E R Z E K E R I N G

Strijd ontbrandt 
over maximale 
vergoedingen

  VERHUUR TUINHUIS TOCH BELAST De tijdelijke 
verhuur van een deel van de woning is volgens de 
Hoge raad toch belast (Hr:2020:1448). Je betaalt 
dan belasting over 70% van de huuropbrengsten. 

O V E R D R A C H T S B E L A S T I N G

Woningkopers van 18 tot en met 34 jaar 
betalen vanaf 2021 eenmalig geen over-
drachtsbelasting. Andere kopers van een 
eigen woning blijven 2% betalen. 

DE VRIJSTELLING GELDT VOOR VIJF JAAR EN NIET 
 alleen voor starters. Wie vóór 2021 een eigen woning 

kocht en vanaf 2021 doorstroomt naar een ander huis, krijgt 
ook eenmalig een vrijstelling. Voorwaarde is dat je op het 
 aankoopmoment nog geen 35 jaar of ouder bent.
Als partners samen een woning kopen, kan de een jonger en de 
ander ouder zijn dan 35 jaar. In dat geval betalen zij over de helft 
van de aankoopprijs 2% overdrachtsbelasting en over de andere 
helft niets.
De overdrachtsbelasting stijgt in 2021 naar 8% voor alle aan-
kopen van onroerend goed, behalve de eigen woning. Beleggers 
en ouders die voor hun kind een huis kopen, gaan dus 8% beta-
len. Ook over recreatiewoningen wordt volgend jaar 8% geheven. 
Wie een stuk tuin, aanlegsteiger of garage wil toevoegen aan 
zijn eigen woning, betaalt volgend jaar 8% overdrachtsbelas-
ting. Het tarief van 2% geldt alleen als de aanschaf tegelijk met 
de eigen woning plaatsvindt. 

Jonge koper  
eenmalig vrijgesteld
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SINDS 1 OKTOBER KUN JE 
online minder vaak met al-
leen een creditcardnummer, 
naam, vervaldatum en 
CVC-code betalen. Dit komt 
door nieuwe wetgeving die 
banken, creditcarduitgevers 
en andere betaaldienst-
verleners verplicht om de 
identiteit te controleren via 
tweestapsverificatie. 
Er zijn webwinkels die hun 
betaalsysteem (nog) niet op 
orde hebben. Tref je zo’n win-
kel, dan kan het gebeuren dat 
de betaling wordt afgekeurd. 
Neem in dat geval contact op 
met de winkel, betaal op een 
andere manier of koop het 
product ergens anders. 
Vanaf januari moeten bijna 
alle onlinecreditcardbetalin-
gen voldoen aan de nieuwe 
regels. Een uitzondering geldt 
voor betalingen tot €30. 

C R E D I T C A R D

Betaling soms 
niet aanvaard

Medio 2021 zijn consumenten 
 mogelijk honderden euro’s duurder 
uit als zij hun hypotheek willen 
oversluiten of verhogen. Een 
taxatie rapport wordt dan verplicht.

BANKEN NEMEN NU NOG VAAK GENOEGEN MET 
een modelmatige taxatie bij het aanpassen van 

de hypotheek. Zo’n computergestuurde taxatie is af-
komstig van Calcasa en kost enkele tientjes. Een voor-
deel ten opzichte van een taxatierapport, dat honder-
den euro’s en extra tijd kost. 
Het taxatierapport wordt vanaf 30 juni 2021 verplicht 
voor elke hypotheekaanpassing. De taxatieplicht komt 
door een nieuwe richtlijn van de Europese bankentoe-
zichthouder. Die wil daarmee het kredietrisico voor 
banken verkleinen. De wijziging geldt alleen voor ban-
ken en niet voor andere hypotheekverstrekkers. 
De  Nederlandsche Bank (DNB) mag van de richtlijn 
afwijken, maar volgens minister Hoekstra (Financiën) 
gebeurt dat niet. De minister heeft laten weten dat 
‘hybride taxatie’ wel is toegestaan. Hierbij checkt een 
taxateur op afstand een modelmatige waardering. 
Er is nog een belangrijke ontwikkeling op hypotheken-
gebied. Banken hanteren sinds de coronacrisis stren-
gere acceptatiecriteria. Dat blijkt uit een enquête van 
DNB. Daarin gaven banken aan dat ze hun criteria in 
het tweede kwartaal van 2020 hebben aangescherpt. 
De banken verwachten dat ze hun criteria verder zullen 
aanscherpen vanwege het toegenomen kredietrisico.

Aanpassen 
hypotheek nu  
nog voordelig

KLANTEN VAN RABOBANK 
krijgen 25% korting op een 
Interpolis-reisverzekering 
als zij een bankrekening 
 hebben via een Totaal- of 
RiantPakket. Bij het sluiten 
van zo’n verzekering ontdekt 
een Raboklant dat hij alleen 
korting over de basispremie 
krijgt. Na het verrekenen van 
de korting worden er nog 
kosten voor de dienstverle-
ning van Rabobank en assu-
rantiebelasting in rekening 
gebracht, zónder korting. 
‘Als ik een tv koop met 25% 
korting, geldt die toch over 
het gehele aankoop bedrag?’, 
vindt de klant. Toch geeft 
klachteninstituut Kifid hem 
ongelijk, omdat de houding 
van Interpolis ‘redelijkerwijs 
te verwachten’ is 
(uitspraak Kifid 2020-685). 

V E R Z E K E R I N G E N

Interpolis  
geeft 
beperkte 
korting

Klant krijgt 
ongelijk van 
klachtenloket




