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20 Boek je reis als een professional

Zonder  
commercie
Vorige maand was ik weer eens op reis.  
ik had het gemist, maar was vergeten  
wat een gedoe het soms is om een tripje 
te regelen. Vooral het boeken van een 
vliegticket bleek een klus. Via de app 
Skyscanner vond ik een voordelig 
retourtje Barcelona en belandde bij 
bemiddelaar eDreams. extra diensten  
als verzekeringen en stoelkeuze wees  
ik allemaal af, waardoor vervolgens mijn 
betaling werd teruggestort. Zat ik nou 
aan die onbetaalde boeking vast? 
Gelukkig niet. Uiteindelijk boekte ik 
rechtstreeks bij vliegtuigmaatschappij 
KLm. een fractie duurder, maar per mail 
kreeg ik prima begeleiding bij het 
inchecken. Wie zorgeloos wil boeken,  
kan soms beter naar een reisbureau gaan. 
Of doe het zelf via Google Flights: zie 
pagina 20. Dat je via Google de commer-
cie kunt ontlopen, wie had dat gedacht? 
We hebben in dit nummer weer veel actu-
ele tips en adviezen verzameld, maar één 
ding ontbreekt nog: de box 3-heffing. 
Wat gebeurt daarmee, nadat de Hoge 
raad met het Kerstarrest in december 
2021 een streep haalde door het 
forfaitaire tarief? Dat weten we 
nog niet op het moment dat dit 
nummer naar de drukker gaat. 
Lees hierover via Geldgids.nu, 
de digitale Geldgids die we op 
ieder moment kunnen 
actualiseren.
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Wij zijn er voor consumen-
ten. en we zijn ván consu-
menten. 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 eerder omlaag
De hoge belastingvrije schenking voor 
volwassenen tot 40 jaar die een woning 
willen financieren, gaat volgend jaar 
omlaag. Eerder dan verwacht.

in het coalitieakkoord van december stond 
dat de jubelton per 2024 zou verdwijnen. 
een motie van de Sp voor eerder ingrijpen 
kreeg een meerderheid van de stemmen  
in de Tweede Kamer. Het compromis is  
dat de eenmalige vrijstelling voor de finan-
ciering van een eigen woning per 1 januari 
2023 daalt van €106.671 naar ongeveer 
€28.000. Dat bedrag is gelijk aan de een-
malige vrijstelling voor schenkingen van 
ouders aan hun kinderen. Grootouders, 
ooms en tantes kunnen in 2023 jongere 
familieleden dus nog wel helpen met een 
jubel-28 mille, maar grotere bedragen 
kunnen zij beter nog dit jaar overdragen. 

Schenkingen boven de vrijstelling zijn  
met 18% tot 40% belast indien afkomstig 
van anderen dan ouders.
Ondertussen blijven de huizenprijzen  
pieken, ondanks het opkrabbelen van de 
hypotheekrente. economen van rabobank 
rekenen op een stijging van 17,3% over heel 
2022. Volgend jaar gaan de gemiddelde 
woningprijzen nog eens met 5,5% omhoog, 
ervan uitgaande dat de inflatie weer naar 
2% per jaar zal dalen. rabobank wijst erop 
dat de woningmarkt oververhit is. Het is 
echter geen zeepbel opgeblazen door 
buitensporige kredieten. De totale hypo-
theekschuld steeg de afgelopen jaren  
veel minder hard dan de huizenprijzen. 
Huizenkopers zetten steeds vaker spaar-
geld, jubeltonnen en overwaarde in. Dat 
drukt het hypotheekbedrag dat nodig is  
bij de aankoop.

Pensioenfondsen

Duurzaamheid
scoort laag 
De tien grootste pensioenfondsen 
van Nederland scoren niet goed in 
de meest recente onderzoeken van 
eerlijkegeldwijzer.nl. Met name de 
rapportcijfers voor dierenwelzijn, 
natuur, voeding en gendergelijkheid 
zijn laag. ABP en PME hebben wel 
een eerste stap gezet door niet meer 
te beleggen in producenten van 
fossiele brandstoffen. ABP scoort 
als enige van de tien een voldoende 
voor klimaatverandering. Financiële 
instellingen moeten meer openheid 
geven over hun beleid op het gebied 
van duurzaamheid. De Europese 
SFDR-regels die dit af  dwingen, zijn 
met een jaar uitgesteld tot 1 januari 
2023. Toch is toezichthouder AFM 
al begonnen met het aanpakken van 
aanbieders die zichzelf ten onrechte 
als duurzaam profileren. Het gaat  
in eerste instantie om ‘flagrante 
misstanden’. 
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KORT

Rechtsbijstandverzekering

Toch vergoeding 
voor rechtshulp
een aOW’er die geen hulp meer kreeg 
van zijn rechtsbijstandverzekeraar, wint  
in hoger beroep toch de zaak tegen zijn 
ex-werkgever over pensioen. Dat blijkt  
uit een tussenarrest van het Gerechtshof.  
Hij verhaalt alle juridische kosten op zijn 
verzekeraar. Die wil maar een deel ver-
goeden als de klant niet alles uitgekeerd 
zal krijgen. De verzekeraar wil bovendien 
wachten totdat de zaak tot aan de Hoge 
raad is uitgeprocedeerd. De aOW’er kan 
zijn advocaat niet meer betalen. Het Kifid 
stelt hem in het gelijk en vernietigt de  
pro rata-regeling van de verzekeraar, 
waardoor de klant bij gedeel   telijke winst 
of een schikking maar een deel van de  
kosten vergoed krijgt. De verzekeraar 
mag wel wachten met betalen totdat  
het arrest van het Gerechtshof definitief 
is en de hoogte van de vergoeding is 
vast gesteld (Kifid 2022-0102). 

Russisch geld

Sparen bij  
de  oligarchen
In het overzicht van vaste spaarrentes  
op pagina 48 staat FIBR internet depo
sito vermeld. Vanwege de situatie in 
 Oekraïne raden wij dit product niet aan.

FiBr is een handelsnaam van amsterdam 
Trade Bank (aTB). Beide zijn dochter-
bedrijven van de russische alfa Group, 
waarvan michail Fridman en pjotr aven 
belangrijke aandeelhouders zijn. Deze 
oligarchen zijn bevriend met de russi-
sche president poetin, steunen zijn  
politiek jegens Oekraïne en profiteren 
van deze politieke connectie. Zij staan op 
de europese sanctielijsten die zijn opge-
steld nadat rusland Oekraïne binnenviel. 
FiBr verklaart onafhankelijk te staan  
van zijn aandeelhouders en afzonderlijk 
be stuurd te worden. Zij zegt de invasie te 
veroordelen en zich aan alle sancties 
tegen rusland te houden. alfa Group is 
niet uit het europese betalingsplatform 
Swift gezet en aTB valt onder het Neder-
landse depositogarantiestelsel. Toch 
raden wij sparen bij de oligarchen af. 
Nederlanders Hoogduin (ex-DNB), meijer 
(ex-aBN amro) en Van Damme (ex-KpmG) 
hebben onvoldoende morele twijfels om 
hun zetel in de raad van Commissarissen 
van aTB op te geven. 
Door de huidige situatie raden wij ook 
geen virusscanners aan van het  rus sische 
Kaspersky, onder andere vanwege een 
niet uit te sluiten veiligheidsrisico.

 DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 
VOOR EEN ZELFSTANDIGE kost gemiddeld zo’n 
€4500 per jaar, berekende moneyView. Slechts 22% 
van de 1,2 miljoen zzp’ers heeft zo’n verzekering.

Box 3
In de digitale Geldgids van april 

bespreken we wat het kabinet van 
plan is met de vermogensheffing 

in box 3. 

0,5%
Sinds begin dit jaar is de  

hypotheekrente met gemiddeld 
0,5 tot 0,8 procentpunt gestegen. 
De rente is nog wel lager dan vijf 
jaar geleden. Toen was de rente 

voor 10 jaar vast op basis van  
NHG gemiddeld 2% en nu is  

dat 1,7% per jaar. 

3,7% 
De premie voor overlijdensrisico-

verzekeringen daalde met 3,7%  
in 2021. De daling in de laatste  

10 jaar komt daarmee uit op  
42%, aldus MoneyView.

6,2%
In februari was de inflatie 6,2%  

op jaarbasis, een kleine daling ten 
opzichte van de 6,4% in januari.
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 De basisbeurs komt terug in 2023 en gaat 
vol   gens het kabinetsvoorstel €91 (thuiswonenden) 
tot €255 (uitwonenden) per maand bedragen.

Ombudsman Pensioenen

Minder signalen
van ombudsman 
Het reglement van de Ombudsman 
Pensioenen is begin dit jaar aangepast. 
Uit een vergelijking met het vorige regle
ment blijkt duidelijk dat zijn opdracht 
versmald is.  

in het nieuwe reglement staat expliciet 
verwoord wat het doel is van het werk van 
de Ombudsman pensioenen. Die moet 
bemiddelen bij klachten die al door een 
pensioenfonds zijn behandeld en waarover 
de klager nog ontevreden is. Het is de 
bedoeling dat de ombudsman alleen  
communiceert over en vervolgonderzoek 
instelt naar aanleiding van door hem be -
handelde klachten. Dat waren er recentelijk 
150 per jaar.
De vorige ombudsman stapte in november 
2021 voortijdig op. Zij had fundamentele 
kritiek en schreef: ‘pensioenregelingen zijn 
in de praktijk stevig dichtgeregeld en er is 
weinig ruimte voor het feit dat wat mensen 
meemaken niet altijd past in de regels.’ 
Onder haar opvolger is het reglement 
aangepast. De ombudsman wordt 
be noemd door de Ser en gefinancierd 
door de pensioenfederatie en het Verbond 
van Verzekeraars.

Creditcard

ING toetst  
inkomen 65-plus 
iNG geeft klanten van 65 jaar of ouder 
niet langer een creditcard met de moge-
lijkheid tot gespreid betalen. Bestaande 
oudere klanten krijgen te maken met een 
inkomenstoets. De pensioenleeftijd zorgt 
namelijk vaak voor veranderingen in de 
financiële situatie van de klant. Daarom 
doet iNG een tussentijdse toets om te 
kijken of het product en de limiet nog 
passend zijn bij de (toekomstige) finan-
ciële situatie. ‘als het product niet meer 
past, wordt in overleg met de klant een 
alternatief aangeboden, of het product 
wordt beëindigd.’ Voor creditcards zon-
der gespreid betalen hanteert iNG geen 
leeftijdsgrens en geen extra toets. 

Gemeenten

Compensatie 
voor hogere
energie kosten
Gemeenten kunnen met geld van de 
rijksoverheid sinds de tweede helft 
van maart eenmalig €800 compen-
satie geven voor de gestegen ener-
gieprijzen. Zij benaderen inwoners 
die al een uitkering ontvangen of 
voor wie andere steunmaatregelen 
gelden. andere groepen die wel  
in aanmerking komen, maar niet 
automatisch worden bereikt, kunnen  
zich melden bij het gemeenteloket. 
Bijvoorbeeld iOW -gerechtigden, 
aOW -gerechtigden zonder aanvul-
lend pensioen en zelfstandigen  
met een laag inkomen. Gemeenten 
hoeven geen rekening te houden 
met het vermogen van deze groep, 
maar doen dat soms wel. Zo volgt de 
gemeente amsterdam de strenge 
vermogensnormen die gelden voor 
bijstandsgerechtigden.




