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Verkiezingen
Geldzaken plannen is niet makkelijk. Het zit niet in
onze natuur om ver vooruit te kijken en er verandert
van alles op fiscaal en juridisch gebied. Hoe kun je
daar rekening mee houden?
De Geldgids geeft voorafgaand aan de verkiezingen
voor de Tweede Kamer traditioneel een overzicht
van de belangrijkste standpunten van politieke
partijen. Niet omdat we vinden dat je met je porte
monnee zou moeten kiezen, maar omdat die stand
punten een goede indruk geven van de veranderin
gen die ons te wachten staan. Lees onze eerdere
overzichten maar terug, in de Geldgids van septem
ber 2012 en februari 2017.
Het uitgebreide overzicht met de nieuwe stand
punten staat in de digitale Geldgids die bij dit
nummer hoort (zie geldgids.nu). We hebben
geprobeerd de tendensen eruit te destilleren.
Met een slag om de arm, want sommige veran
deringen worden door ambtelijke beleidsmakers
in gang gezet. Die plannen staan niet in de
verkiezingsprogramma’s.
Een politieke keuze hangt niet alleen af
van standpunten. Ook sympathie, wrok en
onbegrip spelen een rol. Neem het onder
werp pensioen. Het is een populair stand
punt om te beweren dat de afgelopen
10 jaar het pensioen met 20% achteruit is
gegaan. Maar klopt dat wel? Gelukkig
kunnen we bij ontwikkelingen uit het
verleden naar de feiten kijken. Dat doen
we op pagina 32.
Het is een moderne ziekte: wie iets niet
begrijpt, roept de ander ter verantwoor
ding. Maar dat leidt meestal niet tot meer
begrip. Vooral op grond van kennis en
begrip kun je goede keuzes maken. En
belangrijker nog: je weet dan wat je
praktisch kunt doen.

Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur
rvdheijden@consumentenbond.nl
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TIP
Alle Geldgids-artikelen vanaf 2016
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geldgids.nu/archief
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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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IN HET NIEUWS ONTWIKKELINGEN EN MENINGEN DIE JE NIET MAG MISSEN

AU TO RI T T E N

Niets erbij
voor zakelijke
kilometers
DE ONBELASTE KILO
metervergoeding voor
zakelijk gebruik van een
privéauto is al sinds 2006
€0,19 per kilometer. Het
tarief wordt ook in 2021
niet aangepast.
Vereniging Zakelijke Rijders
(VZR) vindt dat werknemers
hierdoor tekort worden ge
daan. Het fiscale maximum
van €0,19 geldt zowel voor
woon-werkverkeer als voor
ritten die de werknemer in
opdracht van de baas maakt.
VZR heeft berekend dat
autorijden sinds 2006 duur
der is geworden en vindt een
inflatiecorrectie naar €0,24
op zijn plaats.
In het verleden pleitten
vakbonden FNV en CNV nog
voor een verhoging, maar nu
doen alleen ANWB en VZR
dat nog. Geen enkele poli
tieke partij heeft dat punt
opgenomen in zijn verkie
zingsprogramma 2021,
waarin wel aandacht is voor
kwesties als de verhoging
van het minimumloon.
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Hogere vrijstelling
voor vrijwilligerswerk
De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers is in 2021
omhooggegaan naar €1800 per jaar. Ook de komende
jaren blijft de vergoeding stijgen. Meer waardering voor
vrijwilligerswerk is een duidelijke trend.
IN 1985 WERD DE
onbelaste vrijwilli
gersvergoeding ingevoerd.
Deze steeg jaarlijks tot
€735 in 2005 en werd in
2006 in één klap verhoogd
naar €1500. Op dat moment
werd de indexatie afge
schaft, zodat het bedrag
voortaan ongewijzigd bleef.
Pas in 2019 ging de onbe
laste vergoeding omhoog
naar €1700 en sinds 2020 
is de indexatie weer inge
voerd. De verhoging in 2021
is daar het gevolg van.
Een aantal politieke partijen

(GroenLinks, CDA, PvdA en
D66) wil de onbelaste ver
goeding de komende jaren
verder verhogen.
Verder worden er verbete
ringen voorgesteld voor
mantelzorgers. Maar liefst
40% van de Nederlanders
doet vrijwilligerswerk én
mantelzorg voor hun naas
ten. Diverse partijen vinden
dat de steun van werkge
vers en gemeenten voor
mantelzorgers beter kan.
In de digitale Geldgids bij dit
nummer is een overzicht te
vinden van de verkiezings

programma’s van diverse
politieke partijen voor de
Kamerverkiezingen van
17 maart, met de punten per
partij op het gebied van
geldzaken. Ook is er in de
digitale uitgave aandacht
voor de verschillen met de
programma’s uit 2017. Het
valt op dat veel partijen op
een aantal punten – zoals
studiefinanciering, woning
nood en het toeslagenstel
sel – meer oog hebben voor
kwesties die veel burgers
raken, en dus niet alleen de
allerarmsten.

VERKIEZINGEN Welke veranderingen willen de politieke partijen
op geldgebied? Lees het in Geldgids 1 digitaal via geldgids.nu

kort

BOVEN DE STREEP Grote pensioenfondsen zoals ABP en PFZW hoeven dit jaar niet
te korten. De pensioenpremies stijgen wel,
wat een drukkend effect kan hebben op het
nettoloon vanaf januari 2021.

W EER 4%

€45

TH U I SW E RKE N

Coronaregeling
werknemers
stopt
CORONA MAAKTE VAN
thuiswerken de norm, maar
reisaftrek en woon-werk
vergoedingen waren nog
steeds toegestaan. Daar
komt per 1 februari een
einde aan. Met ingang van 
1 februari 2021 mag een
werkgever naar verwachting
alleen nog een vaste onbe
laste reiskostenvergoeding
geven als de werknemer
regelmatig naar een vaste
werkplek reist. Kosten voor
woon-werkverkeer mogen
onbelast worden vergoed op
declaratiebasis.
De regeling vaste vergoe
dingen voor kleine kosten
voor werknemers is per
1 januari 2021 geschrapt.
Hierdoor mag de werkgever
niet meer een vaste thuis
werkvergoeding van €2
per dag onbelast uitkeren,
behalve als die onder de
werkkostenregeling valt.
Internetkosten mogen wel
onbelast worden vergoed.

De gemeentelijke
woonlasten voor
meerpersoons
huishoudens met
een eigen woning
stijgen gemiddeld
met €45 (6,2%) tot
€774 per jaar,
aldus Coelo. Dat is
de sterkste stijging
in jaren.

€52,8
mrd
De rijksoverheid
geeft in 2020 en
2021 in totaal
€52,8 miljard uit
om de gevolgen
van de coronacrisis
op te vangen, vol
gens een schatting
uit december 2020.

Rente bij
erfbelasting
Bij sterfgevallen vanaf 2021 rekent de
fiscus weer 4% belastingrente, als de
aangifte laat of incorrect is ingediend.
DE BELASTINGDIENST BRENGT WEER BELASTING
rente in rekening voor te laat ingediende aangiften erf
belasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2021. Vanaf 2017 was
de belastingrente van 4% stopgezet wegens problemen met
de automatisering. Die problemen zijn inmiddels voorbij.
De regeling voor de belastingrente is sinds 2021 aanzienlijk
verbeterd. Bij de oude regeling kreeg je bijna altijd te maken met
belastingrente als je niet binnen drie maanden na het overlijden
aangifte had gedaan. Nu wordt alleen belastingrente gerekend
als de aangifte erfbelasting later dan acht maanden na de
overlijdensdatum wordt ingediend of als de inspecteur de
aangifte niet als correct beoordeelt en een andere aanslag op
legt. Voor overlijdens die hebben plaatsgevonden voor 1 januari
2021 brengt de fiscus geen belastingrente in rekening.

1,3%
De inflatie over
2020 is uitgeko
men op 1,3%. Een
belangrijke reden
voor de beperkte
stijging is de daling
van de energie
prijzen.
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Ruim 50.000
gedupeerden
S CH AD E V E RZ E KE RING

Informatie 
over kosten
VANAF 2021 MOETEN A
 LLE
schadeverzekeraars inzicht
geven in de vergoeding die ze
betalen aan tussenpersonen
en vergelijkingssites. Verder
moeten adviseurs en bemid
delaars consumenten actief
informeren over de gemid
delde afsluit- en doorlopen
de provisie voor een bepaal
de categorie producten. Deze
verplichting geldt niet voor
de zakelijke markt.
Exacte provisiebedragen voor
een specifiek product dat een
klant afneemt, hoeven niet
genoemd te worden. Particu
liere en zakelijke klanten kun
nen hun adviseur of bemidde
laar vragen naar het exacte
nominale bedrag van de
provisie. Voor kredieten tot
€25.000 voor de verduurza
ming van een eigen woning
hoeven klanten per 2021 geen
kennistoets meer af te leg
gen.

Klanten kunnen
hun bemiddelaar
vragen naar de
exacte provisie
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De curatoren van de failliete verze
keraar Conservatrix verwachten dat
polishouders tussen de 10 en 40%
verlies zullen lijden bij overdracht
van hun polis naar een andere
verzekeraar.
LEVENSVERZEKERAAR CONSERVATRIX HEEFT
71.000 polissen met een totale waarde van
€800 miljoen, verdeeld over ruim 50.000 klanten. Het
op 8 december 2020 uitgesproken faillissement treft
daarmee veel meer consumenten dan bij het eerdere
faillissement van Vie d’Or. Deze verzekeraar ging in
1993 failliet en had 12.000 klanten.
Pensioenuitkeringen van Conservatrix lopen de eerste
drie maanden na de faillissementsuitspraak nog door.
Als begin maart de uitkeringen worden stopgezet, is er
waarschijnlijk nog geen oplossing. De mogelijke over
dracht van polissen naar een andere verzekeraar kan
vier tot zes maanden in beslag nemen, zeggen de
curatoren. Polishouders van wie een adres bekend is,
zijn op 20 december via een brief geïnformeerd.
Bij Stichting Polishouders Conservatrix hebben zich
begin 2021 ongeveer 6000 gedupeerden gemeld.
‘Niet iedereen beseft dat hij een verzekering bij
Conservatrix heeft’, zegt Dirk Jongmans van die stich
ting (stichtingpolishoudersconservatrix.nl) , die
geen bijdrage vraagt bij aanmelding.
Jongmans vindt dat toezichthouder De Nederlandsche
Bank (DNB) een bedenkelijke rol heeft gespeeld bij het
faillissement. Het ministerie van Financiën heeft sa
men met DNB opdracht gegeven voor een onafhanke
lijk onderzoek. Pikant detail is dat op initiatief van DNB
de opvangregeling voor faillissementen bij verzeke
raars in 2019 is geëindigd, zonder overgangsregeling.
De problemen van Conservatrix waren toen al bekend.

BANKSPOOFI NG

Schade toch
vergoed
BANKEN GAAN SLACHT
offers van spoofing toch
compenseren. Demissionair
minister Wopke Hoekstra
(Financiën) heeft dat afge
sproken met de vier grote
banken.
Spoofing is een oplichtings
vorm waarbij een fraudeur
het telefoonnummer van de
bank gebruikt om een slacht
offer te benaderen. Via slink
se wijze worden er bedragen
van diens rekening geroofd.
De grote banken, behalve
Rabobank, wilden in eerste
instantie de schade niet ver
goeden. ING, ABN Amro, De
Volksbank en Rabobank heb
ben nu met Hoekstra afge
sproken dat ze de schade ‘uit
coulance’ en onder voorwaar
den zullen vergoeden. Lees
meer op consumentenbond.
nl/bankspoofing.

