inhoud
VAN DE REDACTIE

Mooie ogen
De zeehond met prachtige ogen op het omslag van
deze gids roept misschien vragen op. Wat heeft dat
met de Geldgids te maken? In het informatieve artikel over schenken aan goede doelen op pagina 10
pleiten wij er juist voor om verder te kijken dan de
aaibaarheid van liefdadigheid. Het steunen van
onderzoek naar zeldzame ziektes of plantaardig
voedsel heeft soms veel meer nut. Alles wat
ontroert, haalt vaak al genoeg geld op.
Een aantrekkelijk aanbod om te beleggen in grond
is vaak te mooi om waar te zijn, vertelt onze auteur
en kandidaat-notaris Ernst Loendersloot op p. 27.
Dus ook hier: kijk uit voor verleiding. Zorg ervoor dat
je de realiteit achter de beloften doorziet.
Toch tonen we de mooie ogen niet alleen om
negatieve redenen. Veel artikelen in deze gids
gaan over de menselijke aspecten van geldzaken,
over het organiseren van goede zorg in je eigen
woonomgeving (p. 20) en over vrienden en buren
helpen via crowdfunding (p. 24).
Een primeur in deze Geldgids is het pleidooi
van de Consumentenbond voor de oprichting van een Pensioenautoriteit (p. 34). De
komende jaren gaan experts aan de slag
met het invoeren van een nieuw pen
sioenstelsel. De consument krijgt hierdoor
te maken met minder zekerheid en meer
complexiteit en lastig te doorgronden
keuzes. Hij moet een deskundige op zijn
blauwe ogen geloven, nog meer dan nu al
het geval is.
Het wordt daarom tijd voor een organisatie
die de consument helpt, met informatie en
een loket om te klagen. Zo’n autoriteit lost
misschien niet alles op. Wie echt zijn toekomst wil uitstippelen, moet mogelijk ook
een financieel adviseur inschakelen. Maar
dan goed voorbereid.

Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur
rvdheijden@consumentenbond.nl
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Rubrieken

Betaal met
je bankapp in
winkels.
> p. 30

4 Actueel
Reiziger gelokt met gratis
verzekering tegen corona.
7 Reactie
Post van lezers over de
Geldgids.
8 Tipgeld
Vraag compensatie voor
teleurstellend verblijf 
op vakantiepark.
18 Belasting
Grond direct bijkopen
scheelt belasting.
40 Redelijk
Bij naturapolis mag je zelf
een uitvaartbedrijf kiezen.
52 Leergeld
ABN Amro beëindigt
relatie met klant.

Service
Steeds meer
burgers organiseren zelf hun zorg.
> p. 20

50 Extra’s voor lezers
Lees onze digitale
specials via geldgids.nu.
51 Colofon
Het team achter de
Geldgids.

LEES GELDGIDS DIGITAAL 4
Hoe voorkom je financieel misbruik
en fraude? Lees de nieuwe special
via geldgids.nu.

Artikelen

10

24

10 Goede doelen
Met deze aanpak maak je met je
euro’s écht een verschil.
14 Financiële planning
Aandachtspunten per levensfase
die actie vereisen.
20 Zorg dichtbij
Zo richt je met buurtgenoten een
eigen zorgcoöperatie op.
24 Crowdfunding
Help ondernemers uit de crisis,
maar let ook op de risico’s.
27 Beleggen in ‘warme’ grond
Notaris moet alert zijn op
oplichting.
Bedrijven
30 Bank in je broekzak
benaderen
Haal meer uit de app van
particulieren om
grond te kopen.
je bank.
> p. 27
34 Pensioenautoriteit gewenst
De Consumentenbond pleit
voor de oprichting van een
Pensioenautoriteit.
36 Gouden beleggingstips
Hoe kom je aan goede
beleggingsinformatie?

Testlab
41 Wanneer betaal je
negatieve rente?
44 Strenge gemeente
bij Wmo-hulp
45 TEST Beleggingswijzer
46 Brievenhulp van de
Consumentenbond
47 TEST Spaarwijzer
48 TEST Depositowijzer
49 TEST Lijfrentewijzer
en Hypotheekwijzer

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

IN STAN T PAY M E N TS

Sneller bij je
spaargeld
ER ZIJN GENOEG REDENEN
om niet langer bij de thuis
bank te sparen: de bank
heeft een hoge boete ge
kregen voor witwassen,
scoort laag op duurzaam
heid of rekent een negatie
ve rente over spaartegoe
den boven €100.000 (zie
ook pagina 41). Nadeel van
een spaarrekening elders is
dat het tijd kost om het
geld op de betaalrekening
te krijgen. Enkele banken
bieden hun klanten nu de
mogelijkheid om spaargeld
via instant payments direct
op de tegenrekening bij een
andere bank te krijgen. Het
gaat om de drie dochter
banken van De Volksbank
(ASN Bank, SNS, Regio
Bank), LeasePlan Bank en
Triodos Bank. Voor over
boekingen naar een betaal
rekening geldt bij Triodos
Bank een maximum van
€250 en bij LeasePlan Bank
van €500. Bij hogere bedra
gen duurt de overboeking
langer dan bij instant
payments.
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NAAR HET BUI T ENLAND

Gratis reisverzekering
In tijden van corona lokken landen, hotelketens en vliegmaatschappijen hun klanten met een reisverzekering die
coronaschade dekt. Zo’n polis is vaak gratis.
SOMMIGE VAKANTIEbestemmingen geven
reizigers bij aankomst
dekking tegen schade door
corona. Zo bieden de
Spaanse regio’s Andalusië,
de Balearen en Canarische
Eilanden hun gasten een
gratis reisverzekering aan.
Ook een hotelketen als
Melia doet dat. Vliegmaatschappijen Emirates, Etihad
Airways en Japan Airlines
geven hun klanten een
gratis reisverzekering,
ongeacht de bestemming.
Vaak vallen een ziekenhuis-

opname, een verplichte
hotelquarantaine na een
positieve test en repa
triëring onder de dekking.
Bagage en annulering zijn
ongedekt, ook als je annuleert vanwege een gesloten
landsgrens of algemene
quarantaineverplichting.
Een reisverzekering is niet
verplicht, maar wel verstandig, zeker in deze tijden. Dat
is niet alleen vanwege
mogelijke geneeskundige
kosten over de grens. Bij
ongevallen, natuurrampen,
diefstal en repatriëring biedt

een reisverzekering namelijk
ook bijstand.
Een eigen reis– en annuleringspolis zijn vaak een goede aanvulling. In tegenstelling tot vorig jaar bieden
reisverzekeraars nu wel een
coronadekking aan. De verschillen per verzekeraar zijn
groot. Zo zijn verplichte en
dure hotelquarantaines
soms uitgesloten. Alle ver
zekeringen zijn binnen twee
weken na sluiten kosteloos
te beëindigen. Handig als je
reis niet doorgaat, al hopen
we daar natuurlijk niet op.

kort

1,6 MILJOEN HUISHOUDENS BELEGT.
Dat is 20% van het totaal. 48% van alle
huishoudens heeft nooit belegd en is dat
ook niet van plan, volgens AFM.

HYPOT HEKEN

46%

P IN KO ST E N

Geld opnemen
duur en lastig
ABN AMRO GAAT VANAF 
1 juli 2021 kosten rekenen
voor geldopnames als die
uitkomen boven een be
paalde bedrag per jaar. Voor
volwassenen ligt de grens
op €12.000, voor studenten
op €6000 en voor minderja
rigen op €2000 per jaar. Wie
meer opneemt, betaalt per
keer €5 plus 0,5% over het
opgenomen bedrag. Voor
geldopnames in het buiten
land gelden (anders dan
eerder aangekondigd) geen
lagere grenzen meer.
Contant geld opnemen is
soms lastig. Een lezer uit
Den Haag slaagde er niet in
om €1000 in contanten op te
nemen bij de balie van een
filiaal van ABN Amro, on
danks aandringen. De bank
had het geld niet op voor
raad en verwees hem naar
de geldautomaat, die alleen
geld in kleine coupures kon
uitgeven. Hij moest hierdoor
afzien van een aankoop via
Marktplaats.

van de Neder
landers geeft aan
deze zomer in
Nederland te
blijven, meestal
vanwege de
aanhoudende
onzekerheid rond
corona.

€1,95
ABN Amro
verhoogt per 1 juli
het tarief van haar
betaalpakket Basis
van €1,70 naar
€1,95 per maand.
Ook papieren
afschriften worden
duurder.

€3036
Een eenpersoons
particulier graf
kost in Nederland
gemiddeld €3036,
volgens Monuta.
Zie monuta.nl/
grafkostenmeter.

Aflossingsvrij
weer hip
Steeds meer starters op de woningmarkt kiezen voor een hypotheek met
een aflossingsvrij deel. Zij verkiezen
lagere maandlasten boven het voordeel
van belastingaftrek.
‘DOOR DE LAGE HYPOTHEEKRENTE OP DIT MOMENT IS
de hypotheekrenteaftrek beperkt. Dit zorgt ervoor dat
veel starters kiezen voor een deels aflossingsvrije hypotheek’,
zegt Menno Elgersma van Ikbenfrits, de samenwerkingspartner van de Consumentenbond voor de dienst Hypotheekadvies.
Inmiddels kiest bijna eenderde van alle starters voor een hypotheek zonder NHG, maar mét een aflossingsvrij deel. ASR heeft
voor deze doelgroep een hypotheek met een looptijd van 40
jaar, waarbij tussentijds minder wordt afgelost dan bij een
30-jarige hypotheek.
Hypotheekrente is alleen aftrekbaar als je minimaal annuïtair
aflost. Bij een aflossingsvrije hypotheek van €175.000 betaalt
een huiseigenaar €400 per maand minder dan bij een annuïtaire
hypotheek. Het aflossingsvrije deel valt als schuld in box 3. De
rente daarover wordt niet verrekend met het eigenwoningforfait, waardoor er een bijtelling bij het inkomen in box 1 kan
ontstaan. Huiseigenaren mogen tot 50% van de woningwaarde
financieren met een aflossingsvrij deel. Ze kunnen ervoor kiezen
dit deel af te lossen aan het einde van de looptijd of tussentijds.
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H UI S KO P E N

Makelaars
onder
vergrootglas
HET IS NIET ALTIJD DUIDElijk welke spelregels makelaars hanteren bij biedingen
op een woning. Soms delen
de betrokken makelaars
tussentijds informatie over
gesloten biedingen of geven
zij niet alle ontvangen biedingen door aan de verkoper.
Volgens demissionair minister van Binnenlandse Zaken
Ollongren zijn de gehanteerde biedingsmethoden bij
woningverkopen zowel voorals achteraf niet altijd duidelijk. Dat maakt het mogelijk
dat niet het belang van de
koper of verkoper wordt gediend, maar het belang van
de makelaar zelf. Ollongren
wil afspraken maken met de
brancheorganisaties van
makelaars: ‘Iedereen moet er
van op aan kunnen dat de
makelaar een integere rol
speelt.’

Soms geeft de
makelaar niet
alle ontvangen
biedingen door
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Triodos dupeert
45.000 investeerders
Triodos-certificaten zijn sinds begin
2021 onverhandelbaar. De gevolgen
voor Triodos-klanten zijn groot.
HET EIGEN VERMOGEN VAN TRIODOS BANK IS
 fkomstig van investeerders die in ruil voor hun
a
inleg aandelencertificaten van Triodos krijgen. Er zijn
45.000 certificaathouders, van wie tweederde af
komstig is uit Nederland. In totaal zijn de certificaten
€1,2 miljard waard.
De handel in certificaten is op 5 januari 2021 stop
gezet. Nadat Triodos het dividend vorig jaar schrapte,
was de verkoopgolf niet meer te stuiten. Triodos wei
gert de waarde van de certificaten te verlagen of het
geld elders te lenen, omdat in beide gevallen de bank
hierdoor wordt geraakt. De Geldgids ontving meldin
gen van particulieren die respectievelijk €40.000 en
€95.000 aan certificaten hebben.
Triodos denkt na over een oplossing, maar kan niet
zeggen wanneer die komt. Ook op de jaarvergadering
van 21 mei gaf de bank geen duidelijkheid.
Triodos laat weten dat het belangrijk is dat de certi
ficaten niet in waarde dalen. De prijs die hiervoor be
taald wordt, is dat de certificaten langere tijd moeilijk
te verkopen zijn. Certificaathouders die in de proble
men komen doordat zij niet over geld kunnen beschik
ken, kunnen contact opnemen met bank. Dan wordt
bekeken of er een andere oplossing mogelijk is, zonder
de certificaten te verkopen.

SALARI SE

Geld lenen
via werkgever
HET NIEUWE BEDRIJF
 alarise helpt werknemers
S
met het betalen van schulden. Salarise neemt de schuld
over en incasseert maandelijks rente en aflossing via de
werkgever. Door duidelijkheid
over de salarisinkomsten,
aard en looptijd van het arbeidscontract en het moment
van salarisuitbetaling, loopt
het bedrijf minder risico en
kan het een lage rente rekenen. De werkgever krijgt geen
informatie over de hoogte
van de schuld. Via salarise.nl
kunnen werknemers nagaan
of er al een samenwerking
bestaat tussen werkgever en
Salarise. Als dat niet zo is,
neemt Salarise zelf contact
op met de werkgever om dit
te regelen.

