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Alles verandert
Met een testament heb je de toekomst gepland. 
Tenminste, dat denk je. Een laatste wil opgesteld in 
2006 is niet altijd geschikt als 15 jaar later in de 
herfst het noodlot toeslaat. Léés dat testament 
eens, en bedenk of het nog past bij de nieuwe 
 werkelijkheid. Op pagina 10 leggen wij uit wat de 
belangrijkste bepalingen in het testament beteke
nen en wat de gevolgen kunnen zijn.
Ook bij duurzaam verbouwen (p. 14), lijfrentes  
(p. 27), spaarhypotheken (p. 34) en beleggen (p. 36) 
is vooruitzien en plannen nuttig.
Woningeigenaren moeten ook blijven opletten. 
Beleids makers in Den Haag zijn al jaren druk bezig 
om de fiscale behandeling van de eigen woning te 
herzien. De plannen zijn vergevorderd. Het nieuwe 
kabinet moet knopen doorhakken en beginnen 
met de invoering. Het is een project voor de lange 
termijn, maar de gevolgen zullen al snel voelbaar 
zijn. Wordt de hypotheekrente afgeschaft en gaat 
de eigen woning als vermogen naar box 3?
In zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’ 
 beschrijft CDA’er Pieter Omtzigt dat in 
 Nederland modellen het beleid bepalen.  
Als econometrist begrijpt hij goed dat 
een model nooit op kan tegen de complexe 
werkelijkheid. Alle aandacht gaat uit naar 
de maatman uit het model, die toevallig 
altijd anders is dan iemand van vlees 
en bloed. Onze werkelijkheid past niet 
in koopkrachtplaatjes en voorbeeld
gezinnen.
De fiscale regelingen rond de eigen woning 
zijn heel complex. Daar heeft iedereen last, 
zeker ook de Belastingdienst en de hypo
theekadviseur. Het moet simpeler. In de 
digitale Geldgids bij dit nummer verken
nen wij deze toekomst, zie geldgids.nu. 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur
rvdheijden@consumentenbond.nl
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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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ALS ONDERNEMERS EXTRA 
betalen, kunnen ze hoger  in 
de zoekresultaten komen 
op platforms als beslist.nl, 
bol.com, booking.com en 
thuisbezorgd.nl. Dat kan 
volgens toezichthouder 
ACM leiden tot minder goe-
de aanbiedingen. Onderne-
mers berekenen de 15 tot 
40% extra commissie vaak 
door in de prijs. Ondertus-
sen hebben ze hun hoge 
positie niet te danken aan 
hun relevantie voor de 
klant. 
Verkoopplatforms sorte-
ren aanbieders normaal 
gesproken vooral op rele-
vantie, zoals reviewscores 
en herhaalaankopen. Maar 
door betaald te rangschik-
ken, houdt een platform bij 
het sorteren ook rekening 
met zijn eigen beloning. Een 
betalende aanbieder is te 
herkennen aan woorden als 
‘aanbevolen’ of ‘onze keus’, 
maar soms ontbreekt zo’n 
aanwijzing. ACM gaat verder 
onderzoek doen om vast te 
stellen hoe transparant de 
websites zijn.

ABN AMRO IS AL 
 enkele jaren in een 

gevecht verwikkeld met 
klachteninstituut Kifid over  
kredieten met een variabele 
rente, zoals doorlopende 
kredieten. Kifid liet zelfs 
een rapport opstellen door 
experts (zie kifid.nl, uit
spraak 2019005C) om aan 
te tonen dat ABN Amro te 
veel rente rekent. De bank 
moet volgens Kifid bij het 
dalen of stijgen van de 
marktrente de kredietver
goeding laten meebewe
gen, waarbij een aanpas

sing per kwartaal volstaat. 
ABN Amro moet de rente 
over de afgelopen jaren 
opnieuw berekenen en het 
te veel betaalde bedrag 
teruggeven (Kifid, 2020
570).
ABN Amro legt zich niet neer 
bij dat oordeel en stapt naar 
de rechter. Ondertussen 
gaat de bank het gesprek 
aan met ons dochterbedrijf 
Claimservice. Dat onderhan
delt namelijk voor compen
satie van gedupeerden. Bij 
ABN Amro gaat het om een 
claim van 80.000 klanten 

met een doorlopend krediet.
Volgens ons gaat het oor
deel van Kifid niet alleen 
over doorlopende kredieten, 
maar ook over rentes voor 
roodstaan en creditcards. 
Aanmelden voor de actie 
kan via claimservice.nl/
kredietclaim.
Eind vorig jaar zijn overigens 
ING, Rabobank en Freo ge
stopt met het aanbieden 
van doorlopend kredieten. 
Voor klanten is het nu lasti
ger om een krediet af te slui
ten zonder vooraf te weten 
hoeveel ze nodig hebben.

ABN Amro gaat in gesprek met de Consumentenbond over 
het terugbetalen van te hoge kredietrentes. De claim kan 
in de miljoenen lopen. 

V E R G E L I J K E N

C O N S U M E N T E N B O N D

Bankkrediet te duur

Hoge plek op 
site kost geld

BOX 3  er zijn plannen om de eigen woning als  vermogen te 
 bestempelen. Hoe zit dat? lees Geldgids 3 digitaal via geldgids.nu
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144.876
Eind 2020 waren  

er 144.876 elektri
sche personen
auto’s in Neder
land, volgens de 

ANWB. 26% van de 
Nederlandse con
sumenten over

weegt binnen 
5 jaar een elektri

sche auto te kopen. 

3,6%
In februari 2021 
is 3,6% van de 

beroepsbevolking 
werkloos, volgens 
het CBS. In augus
tus 2020 was dat 
nog 4,6%, maar 

het percentage is 
sindsdien gestaag 

gedaald. 

€2,92
Het minimumloon 
voor een 15jarige 
is €2,92 per uur op 

basis van een 
40urige werk

week en €9,72 voor 
iemand ouder dan 

21 jaar. 

STUDENT PIM VRAAGT IN 
zijn gemeente Leeuwarden 
om kwijtschelding van 
 gemeentelijke belastingen. 
Zijn enige inkomen bestaat 
uit een lening van DUO. 
Pims verzoek wordt afge-
wezen, omdat hij vermogen 
heeft: er staat ruim €12.000 
op zijn spaarrekening. Vol-
gens Pim is dat afkomstig 
van een renteloze lening 
van DUO. Met dat geld 
spaart hij om later zijn 
 studieschuld van €50.000 
te kunnen aflossen.  De 
Nationale ombudsman 
moet eraan te pas komen 
om de gemeente en het 
belastingkantoor op andere 
gedachten te brengen. Vol-
gens de ombudsman (zaak 
2021-018) zijn de regels 
niet goed geïnterpreteerd 
en komt Pim in aanmerking 
voor kwijtschelding.

S T U D I E S C H U L D

Kwijtschelding
lokale lasten 

  DURE REKENING BIJ NOTARIS Notarissen 
rekenen -0,5% rente voor alle tegoeden op hun 
derdengeldenrekeningen en soms nog een extra 
bedrag als ‘bijdrage betaalverkeer’. 

H Y P O T H E K E N

Vanaf begin dit jaar is de marktrente aan 
een opmars bezig. Hoe speel je daarop  in 
en is de stijging een blijvende trend?

IN DE EUROZONE STEEG DE INFLATIE IN JANUARI 2021 
plotseling van 0,3% naar 0,9% op jaarbasis. In Neder

land ging de inflatie in 3 maanden tijd omhoog van 0,8% naar 
1,8% (februari). De Nederlandse staatsrente werd ook hoger.  
Op een stijgende rente kun je inspelen door de hypotheek open 
te breken en te kiezen voor een nieuwe rente, nu die nog laag 
is. Bij het wijzigen van de hypotheek betaal je een boeterente. 
De hoogte hiervan hangt niet af van de nieuwe renteperiode 
die je kiest. Je kunt daarom beter kiezen voor een lange perio
de, als je levensverwachting dat toelaat. Als je bij dezelfde 
aanbieder blijft, heb je daarnaast soms administratiekosten. 
Stap je over naar een andere aanbieder (bijvoorbeeld via 
 consumentenbond.nl/hypotheek), dan heb je kosten voor het 
advies, de bemiddeling, de taxatie en een notaris.
Het economische bureau van Rabobank verwacht dat de inflatie 
dit jaar gemiddeld op 1,9% uitkomt. Er zou geen sprake zijn van 
een gevaarlijke ‘bestedingsinflatie’, omdat de lonen door de 
zwakke economie beperkt stijgen. Begin volgend jaar daalt de 
inflatie naar verwachting weer. 
Als dit jaar de rentes voor deposito’s en lijfrentes gaan stijgen, 
zal dat van korte duur zijn. Dan ben je bij die producten juist 
voordelig uit als je ze dit jaar afsluit.

Inspelen op rente
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BIJ SOMMIGE WEBWINKELS 
kun je achteraf betalen met 
Klarna. Maar bestellen met 
Klarna was tot voor kort niet 
altijd goed  beveiligd, bleek    
uit een steekproef van de 
Consumentenbond.  
In februari deed een aantal 
collega’s bestellingen in web
winkels op elkaars naam. Tot 
onze verbazing kon een aan
tal van hen tot bijna €1000 
shoppen op het Klarna
account van een collega en de 
pakjes op het eigen adres 
laten bezorgen. Tvprogram
ma Kassa besteedde aan
dacht aan onze test. 
Klarna vroeg niet om een 
wachtwoord bij bepaalde 
bestellingen. Dit maakt 
Klarnagebruikers kwetsbaar 
voor kwaadwillenden die op 
hun naam bestellingen plaat
sen. In een reactie heeft 
Klarna laten weten dat het 
zijn beveiliging opschroeft. 
Meer op consumentenbond.
nl/klarna-lek.

Lek in 
beveiliging

De eerste coronareisvouchers met 
SGRdekking zijn medio maart 2021 
verlopen. Onderneem je geen actie, 
dan kun je de voucherwaarde 
 verliezen. 

VORIG JAAR HEBBEN VEEL REIZIGERS EEN 
 voucher met SGR-dekking ontvangen voor  
een geannuleerde reis door corona. De vouchers 

zijn in te wisselen voor een nieuwe reis. Die is dan  weer 
volledig gedekt door Stichting Garantiefonds Reisgel-
den (SGR). 
Deels of geheel ongebruikte vouchers moeten voor de 
vervaldatum en op initiatief van de reisaanbieder uit-
betaald worden. Veel bedrijven hebben daar nog geen 
geld voor. En het voucherfonds, waar ze geld kunnen 
lenen, is nog niet klaar. Daarom besloot SGR de dekking 
op vouchers met twee maanden uit te breiden. Is je 
voucher verlopen en heb je nog geen actie onderno-
men, dan loop je de eerste twee maanden geen risico. 
Meld je wél bij de reisaanbieder en controleer of die 
over de juiste betaalgegevens beschikt. 
Let op: ontvang je geen geld, dan moet je je binnen vier 
maanden na de oorspronkelijke vervaldatum van de 

voucher aanmelden bij 
het garantiefonds:  
sgr.nl/claimjevoucher. Je 
hebt dan via SGR dekking 
voor zolang het nodig is. 
Meld je je niet aan, dan is je 
voucher ongedekt en loop 
je financieel risico. Ook 

raden we aan een melding te doen bij ACM. Die houdt 
toezicht op de uitbetaling van vouchers. Zie ook 
consumentenbond.nl/coronavoucher-vervalt.

Coronavoucher 
voor reis vervalt

HET AANTAL GEVALLEN 
van online criminaliteit nam 
in 2020 ten opzichte van 
2019 met 54% toe. Dat blijkt 
uit cijfers van het CBS. 
Bij online criminaliteit gaat 
om het fraudevormen als 
online oplichting, hacken en 
valsheid in geschrifte. De 
stijging past in het plaatje dat 
al eerder te zien was: in de 
periode 20172019 nam 
 digitale fraude ook al toe. 
Het CBS heeft ook goed 
nieuws: traditionele fraude
vormen als woninginbraak 
(23%) en zakkenrollen 
(47%) namen vorig jaar juist 
af. Van de vier grote steden 
was de daling van het aantal 
inbraken in Amsterdam 
(29%) het grootst. 
Het is aannemelijk dat de 
nieuwe CBScijfers deels 
komen door corona. Meer 
mensen werken thuis, waar
door dieven bijvoorbeeld 
minder kunnen inbreken.

C R I M I N A L I T E I T

Digitale boef 
slaat toe

Het aantal 
fraudegevallen  
steeg met 54%


