Inhoud
Van de redactie

20 Pak die koopwoning

Nieuw tijdperk
Een vriendin van mij is sinds een jaar
weduwe. De buurvrouw riep haar onlangs
ter verantwoording: waarom zij in haar
huis blijft, terwijl ze ook kleiner kan gaan
wonen? Er zijn veel gezinnen die geen
geschikte woning kunnen vinden.
De woningnood is groot, dat is duidelijk.
Vandaar dat we ons verdiept hebben in
de mogelijkheden om toch een woning
te kunnen kopen. Vanaf pagina 20
bespreken we creatieve oplossingen.
De wereld is enorm in beweging. 
Econoom Edin Mujagić betoogt in zijn
zeer actuele boek Keerpunt 1971 dat
er door de coronacrisis en technologische veranderingen een nieuw tijdperk
aanbreekt. Meer waardering voor thuiswerken, klimaat en de naaste omgeving.
In de Verenigde Staten zeggen iedere
maand miljoenen werknemers hun
baan op, omdat ze niet meer voor een
baas willen werken. Inspirerend? Lees
dan het artikel over bijverdiensten en
voor jezelf beginnen op pagina 26.
Over technologie: in het artikel op
pagina 16 lees je hoe je met je mobiele
telefoon geld kunt opnemen.
Intussen is er een nieuw kabinet
aangetreden, Rutte IV. In de
digitale Geldgids hebben we
de plannen van dit kabinet op
een rijtje gezet. Goed om op
die veranderingen te kunnen
inspelen, maar ook om te
weten wat de buurvrouw
je morgen gaat vragen.
Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur
rvdheijden@
consumentenbond.nl
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Onafhankelijk
en advertentievrij
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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Actueel

Ontwikkelingen en meningen die je niet mag missen

Jubelton tot 2024
De eenmalige verhoogde vrijstelling
eigen woning van €106.671 wordt
afgeschaft, maar pas in 2024. Door de
schenking te spreiden, is deze jubelton
nog tot 2026 te gebruiken.
67 jaar

AOW-datum
stagneert
De AOW-leeftijd blijft al drie jaar
lang stabiel op 67 jaar. Die leeftijd
geldt inmiddels voor iedereen
geboren vóór 1961 als maximum.
De verwachting is dat voor personen
geboren in 1961 of later de AOW
nog wel met drie maanden of meer
zal stijgen, maar dat wordt ieder
jaar opnieuw bekeken.
Voor het bepalen van de AOW-
leeftijd wordt naar de levensverwachting vijf jaar vooruit gekeken
(2027). Pensioenfondsen kijken
langer vooruit (2033). Het CBS gaat
in de jongste prognoses uit van
een resterende levensverwachting
op 65-jarige leeftijd van 20,93 in
2027 en van 21,62 in 2033.
Pensioenfondsen werken alleen
met hele jaren en niet met kwartalen,
zoals bij de AOW. Daarom ligt de
pensioenrichtleeftijd al sinds 2018
op 68 jaar.
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Bij de lancering in 2013 ging het nog om
€100.000, vandaar de naam ‘jubelton’.
Gaandeweg kreeg de jubelton de schuld
van een groeiende tweedeling op de
woningmarkt. Enerzijds is er de groep
die met hulp van rijke (groot)ouders
een koopwoning kan kopen, anderzijds
zijn er onfortuinlijke jongeren die huren
of langer bij hun ouders thuis wonen.
Maar de tweedeling is ook in de hand
gewerkt door het feit dat huizenkopers

vanaf 2013 eigen geld moeten inbrengen,
omdat banken niet meer alle kosten koper
mochten meefinancieren.
Het is goed om te weten dat de uitbetaling
van de jubelton mag worden uitgesmeerd
over drie jaar. Zo kunnen ouders ook hun
kind helpen als die pas in 2023, 2024 of
2025 een huis kan kopen. Je schenkt het
kind dit jaar €100 en hij doet vóór 1 maart
2023 aangifte schenkbelasting voor deze
jubelton. Uiterlijk in 2024 moet het bedrag
zijn overgemaakt en besteed aan de
woning of de verbouwing ervan. Een deel
is vrij te besteden.
Het kind – of diens partner – mag in het
laatste jaar van uitbetalen de leeftijd van
40 jaar nog niet hebben bereikt.

ACTUEEL
PREMIE > NIEUWWAARDE Een 16-jarige betaalt
voor een allriskverzekering van zijn brommer met
€3609 nieuwwaarde gemiddeld €3988 premie per
jaar. Dat blijkt uit berekeningen van MoneyView.

Hoge Raad grijpt in

Minder belasting
grote spaarders
De Hoge Raad heeft de belastingaansla
gen over 2017 en 2018 van een echtpaar
met €800.000 aan spaartegoed ver
laagd van bijna €25.000 naar €2400.

Pensioenfondsen

Rentesprong
brengt indexatie
naderbij
In de laatste maand van 2021 is de
gemiddelde dekkingsgraad van
pensioenfondsen onverwacht flink
gestegen.
De toegenomen inflatie leidde tot
een forse stijging in de rente, met een
positieve invloed op de verplichtingen.
Tegelijkertijd steeg het vermogen
door hoge rendementen op aandelenbeurzen. De gemiddelde (beleids)
dekkingsgraad van de Nederlandse
pensioenfondsen is in 2021 opgelopen
van 94% naar 108%, aldus pensioen
adviesbureau Aon. Pensioenkortingen
lijken met dit gemiddelde bij vrijwel
alle fondsen van de baan. Sterker nog:
indexaties komen in zicht.
Eind vorig jaar besloot de Tweede
Kamer dat pensioenfondsen mogen
indexeren als eind 2021 hun beleids
dekkingsgraad hoger is dan 105%.
Eerder lag de grens nog op 110%.

De uitspraak heeft gevolgen voor de
ongeveer 60.000 burgers die meedoen
met de massaalbezwaarprocedure tegen
de vermogensheffing voor aanslagen
vanaf 2017. De Consumentenbond wil
ook andere spaarders hierbij betrekken,
via claimservice.nl/spaartaks.
Sinds 2017 hanteert de Belastingdienst
een systeem waarbij een fictief rendement
wordt belast, afhankelijk van de hoogte van
het vermogen. Hoe meer vermogen, hoe
hoger het veronderstelde rendement. Voor
zo’n stelsel waarbij het behaalde rendement geen rol speelt, is volgens de Hoge
Raad ‘geen toereikende rechtvaardiging’
aan te wijzen (ECLI:NL:HR:2021:1963).
Europese wetgeving (EVRM) garandeert
een ‘ongestoord recht op eigendom’,
terwijl je nu gedwongen wordt te beleggen. Uiterlijk 4 februari reageert het kabinet op de uitspraak.

KORT
Plannen
Rutte IV

In de digitale Geldgids bij dit
nummer staat een uitgebreid
overzicht van de plannen van het
nieuwe kabinet.

2,7%

De inflatie over heel 2021 is
uitgekomen op 2,7%. In december
was de inflatie 5,7% op jaarbasis,
vooral door stijgende energieprijzen. Ook de prijzen voor voedingsmiddelen stegen eind vorig jaar.

2,2%

De netto-uitkeringen voor AOW’ers
stijgen per 1 januari met 1,5% ten
opzichte van de uitkering van
juli 2021. Op jaarbasis is de
toename 2,2%.

2,1%

De cao-lonen zijn in 2021 gestegen
met 2,1%, ruim minder dan de
stijging met 2,9% in het jaar
daarvoor. Dit meldt het CBS op
basis van voorlopige cijfers.
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Wie via internet of mail op een interessant aanbod
stuit, moet alert zijn op oplichting. Check de naam
van het bedrijf via afm.nl/checkjeaanbieder.

Duurzaamheid

Meer subsidie
warmte
pompen
Vanaf januari 2022 verhoogt de
Rijksoverheid de subsidiebedragen
voor (hybride) warmtepompen en
isolatiemaatregelen. De subsidie
gaat van 20% naar 30% van de
investeringskosten.

Bankoverschrijving

Hindernis
voor fraude
Bankklanten vinden veiligheid belang
rijker dan gemak en snelheid bij over
boeken. Dat blijkt uit een enquête van
de Consumentenbond onder 8000
consumenten.
89% van de ondervraagden vindt dat
banken het overboeken van grote bedragen
naar onbekende rekeningen moeilijker
moeten maken. Ruim 40% van de ondervraagden is voorstander van een wachttijd
bij overboekingen boven een bepaald
bedrag en/of naar een onbekende rekening. Hiermee kan fraude beperkt worden.
ING, Volksbank en Triodos Bank hebben
inmiddels ter bescherming van hun klanten
een wachttijd van enkele uren ingebouwd
om de overboeklimiet te verhogen. Dan
kan een consument niet onder druk snel
grote sommen geld overmaken. Bij ABN
Amro is de standaardlimiet €250.000 en
bij Knab €50.000, en die is niet te verlagen.
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Woningeigenaren kunnen hiervoor
de Investeringssubsidie duurzame
energie en energiebesparing (ISDE)
gebruiken. Voor zakelijke gebruikers
geldt de verhoging van de subsidiebedragen alleen voor warmtepompen. Meer informatie op rvo.nl/isde
en rvo.nl/seeh.
De stijgende energiekosten maken
duurzame aanpassingen aan de
woning lucratiever dan ooit. De website Berekenhet.nl ontwikkelde een
rekenhulp (berekenhet.nl/wonen/
energiekosten-berekenen) om de
effecten uit te rekenen van een
stijgende gas- en elektriciteitsprijs,
eventueel te combineren met zelf
te nemen energiebesparende maatregelen. Onderaan staan tools om
de terugverdientijd uit te rekenen
van een warmtepomp, zonnepanelen
of andere verbouwingen. Er zijn
signalen dat de tarieven van klusjesmannen stijgen, als reactie op de
toenemende inflatie.

Verworven recht

Huurtoeslag
herleeft
Per 2022 repareert de overheid de
misstand rond het verworven recht
op huurtoeslag.
Dit recht houdt in dat een huishouden
de huurtoeslag behoudt wanneer de
huurprijs stijgt tot boven de huurtoeslaggrens van €753, als het inkomen nog aan
de normen voldoet. Als het huishouden
op dat moment te veel inkomen heeft,
vervalt het verworven recht. Bij een
latere daling in inkomen blijkt de weg
naar de huurtoeslag afgesloten. De
Geldgids constateerde al eerder dat
dit strijdig was met de bedoeling van
de wet (Geldgids 3 van 2020, p. 36).
Nu staat die weg weer open. Na een
inkomensdaling kan de huurder
opnieuw huurtoeslag aanvragen, mits
dit gebeurt vanaf 2022.

De Consumentenbond roept banken
op om klanten zelf
hun limiet te laten
bepalen

