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4 Actueel
De belastingvrĳ e vergoeding voor 
vrĳ willigers gaat naar €1900 per jaar

7 Reactie
Hoe beperk je de bestedingslimiet 
van een uitgeleende betaalpas?

8 Tipgeld
Met een warmtepompdroger 
bespaar je ruim €1 per keer

16 Belasting
Legt een inspecteur geen aanslag 
op, dan is daarmee de kous af

25 Frictie
Belastinginspecteur drs. J. Melsen is 
een computer die niet leert

40 Redelijk
ABN Amro is laks met kooporder van 
een beleggingsfonds

52 Leergeld
Koos was toch niet te laat met de 
besteding van zĳ n keuzedag bĳ  NS

Aftrekposten in de aangifte 
over belastingjaar 2022

► Pagina 26

Jack russell krĳ gt 
oogoperatie toch vergoed

► Pagina 40

10 Help, mĳ n spaarbuff er slinkt

10% inflatie
Voor het eerst in jaren slinkt mĳ n spaar     -
pot flink. Dat komt door een verbouwing 
(isolatie en dubbele ramen), andere 
auto en 10% inflatie. Het dwingt me tot 
nadenken: moet ik meer sparen of kan 
ik beter doorgaan met investeren in mĳ n 
woning? Gelukkig krĳ g ik mĳ n pensioen 
geïndexeerd, maar ik heb geen idee of 
het genoeg is als in de toekomst de 
indexatie weer jarenlang achterblĳ ft.
Ik merk dat 10% inflatie over 2022 veel 
zekerheden onderuit haalt. En dus moet 
ik besparen: zie onze rubriek Tipgeld 
op pagina 8 voor suggesties, het artikel 
over energieprĳ zen op pagina 13 en dat 
over de WOZ-waarde op pagina 18. Ik kĳ k 
naar de hoogte van mĳ n buff er (pagina 
10), breng in kaart hoe mĳ n pensioen 
ervoor staat (pagina 36) en overweeg 
een extra lĳ frente te storten (pagina 29). 
In de digitale Geldgids gaat het over 
he§ ingen en belastingen in gemeenten 
(zie geldgids.nu).
Je moet accepteren dat er dure tĳ den 
zĳ n waarin je zuiniger aan doet en je je 
meer inspant om overzicht te krĳ gen. 
Ik heb gemerkt dat het goed is 
om te weten hoe je ervoor staat. 
Je hakt knopen door of besluit 
weloverwogen het te laten zoals 
het is. Na een tĳ dje kun je weer 
genieten van het gevoel van 
zorgeloosheid. Want bewust 
en rust, dat zĳ n toch wel 
begrippen die in elkaars 
verlengde liggen.

33%

45,5%

21,5%
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42 Oude rente naar 
nieuwe woning

44 Inflatie gaat niet 
weg

45 Beleggingswijzer
46 Ondermaatse

verzekering 
47 Spaarwijzer

48 Depositowijzer 
49 Hypotheekwijzer

en Lijfrentewijzer

Hypotheekrente
meenemen

Hypotheekrente

Artikelen

Onafhankelijk
en advertentievrij

Wĳ  zĳ n er voor consumen-
ten. En we zĳ n ván consu-
menten. Samen maken we 
kiezen makkelĳ ker, kopen 

veiliger en markten eerlĳ ker. 
We bewaken bĳ  alles wat we 

doen onze objectiviteit en 
onafhankelĳ kheid. We laten 
ons niet beïnvloeden door 
politieke en commerciële 

belangen. Het belang van de 
consument staat bĳ  ons 

voorop.
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42  Hypotheekrente bĳ  
verhuizen meenemen

44  Inflatie blĳ ft hoog
45 TEST Beleggingswĳ zer
46  Second opinion vragen 

bĳ  verzekeringen
47 TEST Spaarwĳ zer
48  TEST Depositowĳ zer
49  TEST Hypotheekwĳ zer 

en Lĳ frentewĳ zer

10 Genoeg spaargeld
Reken uit hoeveel reserve je moet 
hebben om klappen op te vangen

13 Prijsplafond energie
Hoe werkt het en wat kun je doen 
om energiekosten te drukken?

18 WOZ-beschikking
Een handleiding om je bezwaar te 
onderbouwen bĳ  de gemeente

22 Eigen gedenkplaats
Na een crematie mag je wel zelf 
de laatste rustplaats kiezen

26  Onverwachte aftrek
Aftrekpost raakt verstoord door 
samenspel met he� ingskorting

29 Pensioen in de mangel
Premie Zvw en ouderenkorting 
maken extra pensioen ongunstig

32 Vragen over de erfenis
De Geldgids beantwoordt 18 vragen 
over erfenissen

36 Indexatie pensioen
Na jaren van droogte regent het 
eindelĳ k weer pensioengeld

Service

50 Extra voor lezers
Abonnees kunnen vragen stellen 
over de aangifte

51 Colofon
Wie zit er achter de Geldgids en 
hoe bereik je ons?

18 Klopt die WOZ wel?

32 Erven en belastingen

36 Pensioen in de lift

 DIGITALE GELDGIDS 1 Hoeveel stĳ gen 
woonlasten in gemeenten en vĳ f mythes 
over gemeentelĳ ke he� ingen ontkracht.
Lees de special via Geldgids.nu.
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Actueel
Ontwikkelingen en meningen die je niet mag missen
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Bĳverdienen in 2023
Wie besluit in 2023 meer te gaan werken 
of vakantiedagen te laten uitbetalen, kan 
lastig voorspellen wat het netto oplevert. 
Verder gaat de onbelaste vrĳwilligers-
vergoeding omhoog.

De inkomensafhankelĳke belastingkortin-
gen maken het onoverzichtelĳk hoeveel  
je netto krĳgt. Zo houdt de een 71% en  
de ander slechts 40% over van iedere 
extra verdiende euro. Dat is nog afgezien 
van het verlies aan toeslagen, die lager 
worden naarmate het inkomen stĳgt.
Meer gaan verdienen is vooral gunstig 
voor ouders met een kind jonger dan  
12 jaar. Verdient een van beide ouders 
minder dan €29.000 per jaar, dan levert 
iedere euro meer deze ouder €0,71 op. 
Dat komt door de stĳgende combinatie-
korting voor de minstverdienende ouder. 
Die is maximaal €2694 per jaar.

Wie geen kleine kinderen heeft en  
tussen €23.000 en €37.700 per jaar  
verdient, houdt van iedere extra euro 
€0,60 over. Zodra het arbeidsinkomen 
boven de €37.700 komt, daalt het profĳt 
naar €0,51 per euro en bĳ meer dan 
€73.000 jaarinkomen naar €0,44 per 
euro. Een AOW’er met een pensioen 
tussen €41.000 en €53.000 houdt aan 
ieder meer verdiende euro slechts  
€0,40 over.
Verder loont het om uit te kĳken naar 
vrĳwilligerswerk met een belastingvrĳe 
vergoeding. In 2023 stĳgt die onbelaste 
vergoeding namelĳk van €1800 per 
jaar naar €1900. Aanvullende eisen zĳn 
dat de vergoeding maximaal €190 per 
maand bedraagt en minder dan €5 
per uur (of €2,75 voor iedereen jonger 
dan 21 jaar). Onkostenvergoedingen 
tellen wel mee.

Betaalmiddel

Reizen zonder 
ov-chip
Sinds januari van dit jaar is het 
mogelĳk om in het openbaar ver-
voer (ov) contactloos in te checken 
met een betaalpas, smartphone en 
slim horloge. Dit heet OVpay. Het 
is in de meeste regio’s te gebruiken 
en wordt in de loop van het jaar 
verder ingevoerd.
De meeste grote banken van 
Nederland ondersteunen OVpay, 
zoals ING, ABN Amro, Rabobank 
en De Volksbank. Je kunt ook 
inchecken met een creditcard van 
Mastercard of Visa. Via ovpay.nl/
reisoverzicht kun je zien waar je 
per dag hebt in- en uitgecheckt. 
Een gemiste check-in of check-uit 
kun je daar aanpassen. Het is nog 
niet mogelĳk om een overzicht 
van je reis te maken om deze 
te kunnen declareren. 
Een los vervoersbewĳs kopen kan 
nog altĳd en ook de ov-chipkaart 
blĳft voorlopig. Er komt wel een 
nieuwe, verbeterde kaart.
Steeds meer plastic kaarten ver-
huizen naar de smartphone. Veel 
winkels, zoals AH, Hema en Jumbo, 
hebben al een digitale klantenkaart. 
De Duitse overheid overweegt al dit 
jaar het rĳbewĳs te digitaliseren en 
toe te voegen aan de smartphone. 
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Pensioenopbouw

Steeds meer 
werknemers met
weinig pensioen
Bĳ slechts een kwart van de pensioen-
fondsen bouwen werknemers jaarlĳks 
nog meer dan 1,8% aan pensioen op. 
Ongeveer 40% heeft een lage opbouw 
van minder dan 1,6% per jaar. 

Dat blĳkt uit onderzoek van de Geldgids. 
Pensioenfondsen met een lage opbouw 
zĳn vooral te vinden in dienstverlening, 
horeca en detailhandel. Zie verder pagina 
39. Pensioen is duurder geworden. Hier-
door kwamen werkgevers in de verleiding 
om de opbouw te beperken of over te 
stappen naar een beschikbare premierege-
ling. Het nieuwe pensioenstelsel versterkt 
die trend, omdat hierin de premiehoogte 
niet meer te zien is. Er gelden geen 
opbouwpercentages meer, alleen nog 
een maximale premie. De inleg neemt dan 
af naarmate de werknemer ouder wordt.
De hoge indexatie van de laatste tĳd is 
ook een aanleiding tot verdere inperking. 
Pensioenfonds PostNL had vastgelegd dat 
de indexatie maximaal 4% per jaar mocht 
bedragen. Deze regel is geschrapt, zodat 
PostNL voor 2023 toch 10% kon indexeren. 
Tegelĳkertĳd maakt PostNL een einde aan 
de toezegging van maximale opbouw en 
kiest het voor een CDC-regeling waarbĳ 
de inleg vooraf gemaximeerd is. Collective 
Defined Contribution (CDC) is de inmiddels 
zeer populaire uitgeklede middelloon-
regeling. In 2022 had het fonds nog een 
opbouw van 1,83% per jaar.

Standaardakte

Droogzwemmen  
met testament
Op diverse websites kun je een concept-
testament opstellen met standaardkeuzes. 
Bĳ Nunotariaat, Doehetzelfnotaris en 
Thuisnotaris doorloop je stappen waarmee 
je keuzes vastlegt, zoals nalaten aan stief- 
en kleinkinderen, het onterven van kinde-
ren, het aanwĳzen van een executeur of 
voogd enzovoort. Uiteindelĳk teken je zo’n 
standaardakte wel bĳ een echte notaris. 
De testamenttool.thuisnotaris.nl (van Thuis-
notaris) is mooi vormgegeven en je kunt 
gratis een korte vraag stellen via de chat. 
Voor uitgebreider advies maak je voor €99 
een afspraak met een erfrechtdeskundige. 
Het testament kost €245 per persoon. De 
andere websites rekenen €269 of €299 
per testament, maar zĳn voor partnertesta-
menten goedkoper dan Thuisnotaris. Het is 
raadzaam om diverse sites te proberen en 
goed de toelichtingen te lezen. Hema is 
vorig jaar gestopt met zĳn notarisservice.

10% INFLATIE Prĳzen van consumentengoederen 
en -diensten waren in 2022 gemiddeld 10,0% hoger 
dan in 2021, maakt het CBS bekend. In 2021 was de 
inflatie 2,7%.

Woonlasten
De gemeentelĳke woonlasten in  
de grootste gemeenten stĳgen  
dit jaar 6,0% voor huishoudens  

in een koopwoning. De ozb stĳgt 
met 9,1% procent het sterkst, 
gevolgd door de rioolhe�ing 

(4,8%). Voor huurders stĳgen de 
woonlasten 3,2%. Dit blĳkt uit 
onderzoek van Coelo van de  
Universiteit Groningen. In de  
digitale Geldgids van februari  
lees je meer over belastingen  

en he�ingen bĳ gemeenten, zie 
Geldgids.nu.

€1,2 miljard
In het derde kwartaal van 2022 
hebben huishoudens meer aan-
delen verkocht dan gekocht en 
€1,2 miljard op de bank gestort. 

5,6%
De cao-lonen stĳgen met 5,6% dit 
jaar, schat het economisch bureau 

van de Rabobank. De piek wordt 
na de zomer verwacht, waarna de 

loongroei afvlakt en in 2024 op 
3,8% uitkomt.
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Domino Door ziekte en krapte op de arbeidsmarkt 
ontstaat er een domino-effect, melden verzekeraars 
Interpolis en NN. De werkdruk stĳgt en daardoor 
worden nog meer mensen ziek.

Hocus pocus

AOW stĳgt 
geen 10,15% 
De AOW-uitkering is in januari 2023  
flink hoger, door de koppeling met het 
minimumloon dat 10,15% stĳgt.

Uit de publicatie van de nieuwe AOW-
bedragen blĳkt echter dat de verhoging 
dat percentage niet haalt. De bedragen 
stĳgen gemiddeld 9,1% ten opzichte van 
2022. Dat komt door een ingewikkelde 
calculatie, waarbĳ de AOW wordt bere-
kend vanuit het nettominimumloon en dit 
bedrag weer wordt omgezet naar bruto. 
Tegelĳk met het verhogen van de AOW is 
de inkomensondersteuning verlaagd van 
€26,38 naar €5 per maand. Er blĳft dan 
nog maar een stĳging over van gemiddeld 
6,9% bruto bĳ een volledige AOW. Heb je 
geen volledige AOW, dan ga je er minder 
op vooruit. Wie rond zĳn 40ste naar 
Nederland kwam en een halve AOW-
uitkering opbouwde, ziet zĳn uitkering  
in 2023 met 5,2% bruto toenemen. 

Te veel ontvangen

Check de toeslag
en pas aan
Met het stĳgen van inkomen en pensi-
oen in 2023 is het zinvol om je inkomen 
aan te passen op mĳntoeslagen.nl.

De fiscus gaat voor het berekenen van 
de toeslag uit van je inkomen uit 2021. 
Dat is vaak veel lager, vooral voor gepen-
sioneerden. Zie ook toeslagen.nl/pasaan.
Een alleenstaande met €25.000 jaar-
inkomen krĳgt dit jaar €154 per maand 
aan zorgtoeslag, in 2022 was dat nog 
€81. Als zĳn jaarinkomen in 2023 in 
werkelĳkheid uitkomt op €28.000, 
krĳgt hĳ €396 te veel en moet hĳ dat 
bedrag later terugbetalen. De rekening 
volgt vaak pas twee jaar later.
De groep die recht heeft op toeslagen, 
is dit jaar groter geworden. De inkomens-
grenzen voor de zorgtoeslag zĳn namelĳk 
flink gestegen, met gemiddeld €7000. 
Dat speelt ook bĳ de huurtoeslag, omdat 
de huurgrens voor nieuwe contracten 
omhoog is gegaan. Je huur mocht in 
2022 niet hoger zĳn dan €763 per 
maand, maar dat bedrag is dit jaar 
gestegen naar €808. 

Schenken op papier

Stapelakte
bĳ schenking
toegestaan
Jaarlĳks schenken op papier loont, 
nu de Hoge Raad de stapelakte 
erkent. Hiermee kun je in één akte 
voor vĳf jaar achtereen schenken. 

Wie kinderen geld wil schenken 
dat hĳ niet beschikbaar heeft, kan 
een papieren schenking doen met 
een notariële akte. Gezien de kosten 
van zo’n akte is dat vooral gunstig 
als de ouder de eenmalige hoge 
schenking van €28.947 op papier 
doet aan het meerderjarige kind tot 
40 jaar. Bĳ een jaarlĳkse schenking 
is de vrĳstelling slechts €6035 voor 
kinderen en €2418 voor anderen, 
zoals kleinkinderen. Dan weegt de 
besparing op de erfbelasting niet of 
nauwelĳks op tegen de kosten van 
een akte. Een notaris bedacht 
hierop de truc van een stapelakte 
met vĳf schenkingen van elk zes 
mille voor de komende vĳf jaar. 
Je hoeft dan maar één keer bĳ de 
notaris langs te gaan en schenkt in 
totaal ruim €30.000 op papier. De 
Belastingdienst keurde deze crea-
tieve manier van belasting besparen 
af, maar de Hoge Raad stelt de fis-
cus nu in het ongelĳk. De stapelakte 
is legitiem, aldus de hoogste rech-
ter (HR:2022:1785). 
Vanaf het jaar dat een papieren 
schenking van kracht wordt, moet 
de schenker 6% rente per jaar beta-
len. Lees meer in het artikel over 
schenken op papier in Geldgids 
oktober 2022, pagina 14.
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