
inhoud
VAN DE REDACTIE

2 GELDGIDS 7 december 2020

Dagelijkse kost
De meeste consumenten vinden geldzaken lastig, 
maar kunnen in de supermarkt goed met hun geld 
omgaan. Daarom proberen wij financiële onder-
werpen om te vormen tot dagelijkse kost: in 
behapbare porties, bruikbaar en dagvers.
Actualiteit is belangrijk voor de Geldgids. Dat bete-
kent dat wij nieuwe wetten en de ontwikkelingen bij 
financiële producten bijhouden. En daarnaast heb-
ben wij aandacht voor signalen van lezers. De mel-
ding van een lezer dat haar reisvoucher met 
SGR-garantie ongedekt blijkt te zijn, is voor ons 
groot nieuws. Daar leest u alles over op p. 14 en 17. 
In dit nummer schrijven wij verder over de 
gebrekkige communicatie van het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK) met burgers die zorg 
via de Wmo of Wlz krijgen (p. 38).
Sommige lezers vragen ons om de overzichten van 
spaar- en lijfrentes te schrappen, want de rente 
stelt momenteel niets voor. Ik begrijp de vraag, 
maar er zijn ook lezers die de rubrieken wel graag 
willen behouden. Bijvoorbeeld om te zien welke 
spaarbank nog 0,3% rente geeft, zie p. 63.
Het is waar dat het aflossen van een 
aflossingsvrije hypotheek veel lucratiever is 
dan sparen. Hoe het zit met de afbouw van 
de maximale renteaftrek van hypotheken 
voor hoge inkomens en met de uitfasering 
van de Wet Hillen, leest u op p. 34.
In nummer 7 van de digitale Geldgids 
staat een rekentool waarmee u het rende-
ment van aflossen voor uw eigen situatie 
kunt vaststellen. De gids is te lezen via 
 geldgids.nu. Op de laatste pagina van 
dat digitale magazine vragen wij u om 
 suggesties voor artikelen en om 
signalen. Laat van u horen!
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EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND Wij zijn er voor consumenten. 
en we zijn ván consumenten. Samen maken we kiezen makkelijker, kopen 
veiliger en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze 
objectiviteit en onafhankelijkheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke 
en commerciële belangen. Het belang van de consument staat bij ons voorop.
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STAATSSECRETARIS  HANS 
Vijlbrief van Financiën 
hoopt vanaf 2022 een 
tegenbewijsregeling in te 
voeren voor belastingbeta-
lers die spaargeld in box 3 
hebben, als tussenstap naar 
een belasting op basis van 
het reële rendement. Wie 
kan aantonen dat hij vooral 
of alleen spaargeld heeft, 
hoeft dan minder belasting 
te betalen over zijn vermo-
gen boven de vrijstelling 
(€50.000 in 2021). 
Vijlbrief verwacht in het 
voorjaar van 2021 met meer 
informatie te komen. Hij gaf 
er wel de waarschuwing bij 
dat een tegenbewijsregeling 
met de hand moet worden 
uitgevoerd. ‘Het is gemak-
kelijk te regelen, maar niet 
gemakkelijk uitvoerbaar’, 
meldde de staatssecretaris. 

SOMMIGE PENSIOENFOND-
sen hebben de nieuwe 
prognoses al in okto-

ber in hun cijfers verwerkt. 
De dekkingsgraad gaat hier-
door met ongeveer 2% om-
hoog. Of dit genoeg zal zijn 
om het korten van pensioe-
nen te voorkomen, is nog 
maar de vraag. 
De gemiddelde dekkings-
graad over de laatste  
12 maanden mag eind 2020 
niet lager zijn dan 90%.  
Minister Koolmees heeft de 

grens – net als in 2019 – 
verlaagd, want eigenlijk 
moet het percentage mini-
maal 104 zijn. In de jaren 
2022 tot 2026 komt er een 
nieuw pensioenstelsel, 
waarbij de dekkingsgraden 
worden afgeschaft. Ook 
komt er een andere uitke-
ringssystematiek. Koolmees 
wil pensioenkortingen zo 
veel mogelijk voorkomen en 
de komende jaren alvast 
rekening houden met de 
nieuwe systematiek.

Een 65-jarige heeft 
volgens de nieuwe AG-
cijfers gemiddeld 5 tot 
6 maanden minder lang te 
leven (de levensverwach-
ting is 20 jaar voor mannen 
en 23 jaar voor vrouwen). 
De AG-cijfers dateren van 
voor de coronacrisis. 
Bij het verhogen van de 
AOW-leeftijd zijn de prog-
noses van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek 
leidend en die zijn nog niet 
opnieuw berekend.

De levensverwachting voor ouderen neemt iets af, stelt 
het Actuarieel Genootschap (AG). Hierdoor gaan de dek-
kingsgraden van pensioenfondsen omhoog en stijgt de 
AOW-leeftijd mogelijk minder snel. 

V E R M O G E N S H E F F I N G

L E V E N S V E R W A C H T I N G

Meevaller voor pensioen
Spaarder 
mogelijk  
toch ontzien

LEES GELDGIDS DIGITAAL 7 VIA GELDGIDS.NU met tips en een 
handige rekentool voor het aflossen van je hypotheek. 



kort

december 2020 GELDGIDS 7 5

65,1
De gemiddelde 

pensioenleeftijd 
van werknemers is 

in 2019 gestegen 
naar 65 jaar en  

1 maand. De leef-
tijd is hierdoor 

4 maanden hoger 
dan in 2018.

€1000
In 2021 wordt de 

schenkingsvrijstel-
ling eenmalig 
verhoogd met 

€1000. Daarmee 
komt de jaarlijkse 

vrijstelling per kind 
uit op €6604 voor 
schenkingen van 

ouders. De vrijstel-
ling voor andere 

ontvangers wordt 
€3244.

24.000
huiseigenaren 

hebben van hun 
bank een betaal-
pauze voor hun 

hypotheeklasten 
gekregen vanwege 

de coronacrisis. 

MET DE WELTHUIS LEVENS-
rente hypotheek van ASR 
kunnen AOW’ers een deel 
van de overwaarde van hun 
eigen woning opnemen. Er 
bestaan meer van dit soort 
verzilverhypotheken. Het 
ASR-product is een aflos-
singsvrije hypotheek die 
zich onderscheidt door een 
levenslange rente van 1,75% 
per jaar. Een stijging van de 
hypotheekrente is dus uit-
gesloten. Dat geeft zeker-
heid over de maandlasten. 
Bij de WelThuis Levensrente 
hypotheek is de lening  
maximaal 50% van de  
woningwaarde. Het geleen-
de bedrag wordt in één keer 
uitgekeerd. De rente betaal 
je maandelijks en stellen 
moeten beiden AOW- 
gerechtigd zijn. De hypo-
theek is af te sluiten via 
consumentenbond.nl/
hypotheek. 

V E R Z I LV E R H Y P O T H E E K

Eerste indruk 
ASR WelThuis
Levensrente

  BELASTINGVRIJE VERHUUR een huurder  
kan alleen gebruik maken van de kamerverhuur-
vrijstelling als hij is ingeschreven bij de gemeen-
te, zo blijkt uit een arrest van de Hoge raad 
(Hr:2020:1741). 

C R E D I T C A R D S

International Card Services beperkt de 
aflevergarantie bij haar creditcards. 
Met die garantie krijgen kaarthouders 
hun geld terug als een product niet, te 
laat of verkeerd is geleverd. 

PER 4 JANUARI 2021 SLUIT INTERNATIONAL CARD  
Services (ICS) bepaalde zaken uit van de aflevergarantie. 

Het gaat om betalingen die niet rechtstreeks aan een verkoper 
zijn gedaan. Transacties via betaalplatforms als PayPal, 
TransferWise en Bunq worden dan niet meer gedekt. Om aan-
spraak te maken op de aflevergarantie gaat ICS ook een aan-
koopbewijs eisen. In de praktijk valt oplichting dan niet meer 
onder de garantie, omdat oplichters vaak geen facturen sturen.
Een uitspraak van het Kifid in september 2020 (zie p. 56) lijkt de 
aanleiding te zijn voor de aanpassing. Het Kifid vond dat indirec-
te betalingen onder de aflevergarantie vallen. 
De nieuwe voorwaarden gelden voor alle door ICS uitgegeven 
creditcards van Mastercard en Visa. Daaronder vallen ook de 
kaarten van  ABN Amro, ANWB, ASN Bank, De Bijenkorf, Ohra en 
SNS Bank. Meer over creditcards op p. 10.

ICS beperkt 
aflevergarantie
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VEEL HUISEIGENAREN WIL-
len hun huis verduurzamen, 
maar weten niet wat hun 
opties zijn en hoe ze te werk 
moeten gaan. Iedereen die 
meer wil weten over duur-
zaam wonen, kan kijken op 
duurzamehuizenroute.nl, 
waarop 1750 duurzame wo-
ningen te zien zijn. Het plat-
form wordt ondersteund door 
130 Nederlandse gemeenten 
en provincies. Door op de site 
je postcode in te voeren, vind 
je huizen in je buurt. Er 
zitten ook aardgasvrije en 
nul-op-de-meterwoningen 
bij. Je krijgt dan foto’s en er-
varingen van de bewoners te 
zien. Ook is er de mogelijkheid 
om hen vragen te stellen. In 
december 2020 kun je je aan-
melden voor een onlinehui-
zenroute. 

E N E R G I E Z U I N I G

Duurzame 
huizenrouteMakelaars overdrijven soms het 

aantal vierkante meters van de 
woningen die zij te koop aanbieden. 

EEN MAKELAAR MOET €9000 SCHADEVERGOE-
ding betalen aan de koper van een huis dat op 

Funda 20 m2 te groot was aangeprezen. De koper 
mocht ervan uitgaan dat de informatie op Funda en in 
de brochure juist was. Het huis zou ‘ingemeten vol-
gens de NVM-standaard’ een gebruiksoppervlakte 
van 180 m2 hebben. Die bleek maar 160 m2 te zijn, vol-
gens een taxatie na de koop. De fout is onrechtmatig, 
stelt Gerechtshof Den Haag. De nieuwe eigenaar kan 
door het lagere aantal vierkante meters het huis min-
der makkelijk verkopen (GHHA:2020:2075). 
Gerechtshof Amsterdam had eerder in een vergelijk- 
bare zaak (GHAMS:2020:1022) een koper ongelijk  
gegeven, nadat de woningoppervlakte geen 153 m2, 
maar 131 m2 bleek te zijn. De koper had in die zaak afge-
zien van de mogelijkheid om de koop te ontbinden. Hij 
kreeg niet de geëiste €15.000 schadevergoeding, maar 
moest juist €5000 proceskosten betalen.

Rekenfout op Funda 
onrechtmatig

ABP-GEPENSIONEERDEN 
die vóór 1995 gelijktijdig met 
hun partner pensioen op-
bouwden, hebben vaak recht 
op een pensioenaanvulling. 
Het gaat om een compen- 
satie voor een te lage 
pensioenopbouw bij het ABP 
voor tweeverdieners in de 
periode vóór 1995. 
De compensatie varieert van 
enkele euro’s tot tientallen 
euro’s per maand. Als een van 
de partners bij een ander 
pensioenfonds zat, moet de 
aanvulling zelf worden aan-
gevraagd bij het ABP. Hebben 
beiden bij ABP pensioen op-
gebouwd, dan neemt het ABP 
het initiatief. De aanvulling 
gaat in zodra de jongste part-
ner AOW ontvangt en kan een 
halfjaar daarvoor worden 
aangevraagd. Meer op 
geldgids.nu/
abp-oudpensioen. 

C O M P E N S AT I E  A B P

Aanvulling op 
oud pensioen

Een lezer kreeg 
meer dan €40.000 
terug van het ABP, 
zie hiernaast (p. 7)




