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10 Besparen op energiekosten

Bankbelasting
ik vertrek bij ABn Amro. Aanleiding is de 
recente tariefverhoging per 1 juli, waar    - 
door mijn bank een van de duurste van 
nederland wordt. Een paar jaar geleden 
kreeg je nog vijf extra betaal rekeningen 
gratis bij een pakket van ABn.  
De kostenstijging is deels te wijten aan 
het bestrijden van witwassen en terroris-
me. iedere bank heeft duizenden ‘KYC- 
medewerkers’ in dienst. KYC staat voor 
Know Your Costumer. Feitelijk zijn dit 
gedelegeerde opsporingsambtenaren 
van de overheid, zodat we tientallen 
euro’s bankbelasting per jaar betalen. 
Voor een tweede betaalrekening ben  
je vaak dubbel belasting kwijt. 
Voor nieuwe diensten zoals betalen en 
pinnen met smartphone betaal je niets, 
maar voor overschrijfkaarten en geld 
opnemen wel. Zo financieren traditionele 
klanten de innovatie en blijven nieuw-
komers – zoals Knab en Bunq – klein. 
in dit nummer schrijven we over diverse 
bankzaken (p. 14, p. 30 en p. 41), 
be   sparen op de hoge energiekosten  
(p. 10), eigen woning in de nalatenschap 
(p. 26) en aanrijdingen door vreemde 
voertuigen (p. 32).
Over de nieuwe vermogensheffing 
schrijven we op pagina 4 en 
uitgebreider in de digitale 
Geldgids, te lezen via  
geldgids.nu. Gebruik de 
handige rekentool in die gids 
om te zien wat belastbaar 
vermogen nu kost.

INTERNET

Internetverbinding is versleuteld

Zonder VPNVPN

IP: 123.45.67.89 IP: 89.123.45.67
IP: 45.67.89.012
IP: 67.89.012.34

Kies een land: voor websites lijkt het 
alsof je iemand of ergens anders bent
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Chaos bij aanvraag
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Onafhankelijk 
en advertentievrij

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

Reële vermogensmix
Het ministerie van Financiën repareert 
de vermogensheffing door vermogen  
te belasten op basis van de werkelijke 
vermogensmix, in reactie op eerder 
ingrijpen door de Hoge Raad.

De Hoge Raad corrigeerde in december de 
bestaande vermogensheffing. Vanaf 2017 
mag niet meer dan het werkelijk behaalde 
rendement belast worden.  
Het werkelijk rendement belasten is pas 
haalbaar vanaf 2025. in de tussentijd heft 
de fiscus belasting op basis van de werke-
lijke vermogensmix. Elke categorie krijgt 
zijn eigen rendementspercentage: onge-
veer 0,01% voor spaargeld, 2,5% voor 
schulden en 5,5% voor overige bezittingen.
De aangiftes over 2021 en 2022 zullen 
volgens deze nieuwe normen berekend 
worden. Belastingplichtigen worden nooit 
zwaarder belast dan op basis van de  

huidige wettelijke regels. Dat kan wel vanaf 
2023 gebeuren, als de wet is aangepast. 
Wie voor 24 december 2021 een bezwaar-
schrift indiende tegen de vermogenshef-
fing vanaf 2017, zal door de Belastingdienst 
gecompenseerd worden. De Hoge Raad 
vindt dat geen compensatie nodig is voor 
wie niet (tijdig) bezwaar maakte, ook niet 
via een ambtshalve vermindering (20 mei, 
ECli:nl:HR:2022:720).
in de digitale Geldgids bij dit nummer  
(te lezen via Geldgids.nu) staat meer uit-
leg en is een rekentool opgenomen om de 
nieuwe vermogensheffing te berekenen.
Het kabinet moet medio mei nog altijd 
een oplossing vinden voor een aantal 
kwesties. Bij toeslagen en eigen bijdragen 
Wlz en Wmo is het verzamelinkomen sinds 
2017 soms hoger vastgesteld dan op basis 
van de werkelijke vermogensmix gerecht-
vaardigd is.

Vanaf 2023

Meer ruimte
voor pensioen
Vanaf volgend jaar komen er ruimere 
mogelijkheden om geld opzij te 
zetten via individueel pensioen. Bij 
zo’n lijfrente geldt vanaf 2023 een 
hoger maximum. Daardoor kun je in 
de derde pijler evenveel pensioen 
opbouwen als een werknemer met 
een pensioenregeling via de werk
gever in de tweede pijler. Wie via  
de werkgever niet optimaal pensioen 
opbouwt, kan dat ook makkelijker 
aanvullen via een lijfrente.
Het wordt daarnaast mogelijk om 
individueel pensioen op te bouwen 
vanaf de AOWleeftijd. Nu kunnen 
belastingplichtigen alleen belasting
vrij geld opzijzetten via een lijfrente 
als zij aan het begin van het kalen
derjaar nog niet de AOWgerech
tigde leeftijd hebben bereikt. Die 
grens schuift op, zodat je vanaf 
volgend jaar vijf jaar langer de tijd 
hebt om een lijfrente op te bouwen. 
Dit kan alleen als je nog inkomen  
uit arbeid hebt.
Beide maatregelen zijn onderdeel 
van het wetsvoorstel Wet toekomst 
pensioenen, die uiteindelijk moet 
leiden tot een nieuw pensioenstelsel 
waarbij vaste aanspraken worden 
omgezet in individuele pensioen
potten.
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KORT

Maximaal 10%

Krediet goedkoop 
maar minder  
toegankelijk
Het kabinet wil de maximale rente  
op krediet vanaf 1 juli op 10% per jaar  
houden. De tijdelijke verlaging uit de 
coronacrisis wordt daarmee blijvend. 

lenen wordt moeilijker. Banken stopten 
met het aanbieden van doorlopend krediet 
en pasten hun regels voor rood staan aan. 
je kunt nu bij praktisch geen enkele bank 
langer dan drie maanden achtereen rood 
staan. Als het aan het ministerie van Finan-
ciën ligt, worden bij leningen boven €250 
ook inkomensgegevens van de aanvrager 
gevraagd. nu ligt die grens nog op €1000.
De Raad van State heeft gewaarschuwd 
dat burgers die geen krediet krijgen, duur-
der uit kunnen zijn. Bijvoorbeeld door 
auto’s en producten te huren of leasen. 
Ook gaan ze eerder in zee met onbetrouw-
bare partijen die misbruik maken van hun 
geldnood. 
Wie geld nodig heeft, kan verleid worden 
tot verkeerde keuzes. Online zijn oplichters 
actief die in ruil voor een lening even je 
bankrekening willen gebruiken. Dat kan 
flinke consequenties hebben. Het uitlenen 
van je bankrekening of pinpas wordt 
bestraft met een melding in het bankenre-
gister. je krijgt dan standaard acht jaar lang 
geen hypotheek of lening. Die straf is vaak 
te zwaar, aldus Kifid (uitspraak 2022-0335).

Funda

Makelaarsland 
gaat in de ban
Makelaarsland moet volgens de tucht-
rechter van makelaarsvereniging nVM 
geschorst worden, omdat het een negatief 
beeld schetst van andere makelaars.
Makelaarsland is met een aanbod van  
ruim 300 woningen een van de grootste 
nVM-leden. Het bedrijf bemiddelt tegen 
vaste bedragen van €1500 tot €3500, 
waarbij de verkoper een deel van het werk 
doet. Andere makelaars werken meestal 
met een courtage van ongeveer 1,5% van 
de verkoopprijs. Volgens Makelaarsland 
zou dat onzinnig hoog zijn. in 2017 kreeg 
het bedrijf al een boete opgelegd voor 
on  collegiale zelfpromotie.   
Schorsing leidt ertoe dat Makelaarsland  
de aangeboden woningen niet langer op 
Funda mag plaatsen. Volgens de nVM kan 
Makelaarsland in beroep gaan tegen de 
uitspraak en houdt het daarom voorlopig  
nog toegang tot de woningwebsite.

 AANGEMELD MIJNOVERHEID Wie in mijnoverheid.nl 
staat aangemeld bij zijn gemeente, kan geen aanspraak 
maken op een papieren WOZ-beschikking. Dat heeft de 
rechter bepaald (ECli:nl:RBMnE:2021:3105).

261.602
Nederland telt 261.602 elektrische 
en 149.196 hybride auto’s. In totaal 
zijn er 94.065 laadpunten en 3215 
snellaadpunten. Daarin is Neder
land in Europa koploper. (Cijfers 

van RVO per 31 maart 2022.)

123%
Eind april was de gemiddelde 

dekkingsgraad van  
Nederlandse pensioenfondsen 

toegenomen tot 123%.

8,5%
Voedingsmiddelen waren in april 
8,5% duurder dan een jaar eerder, 

aldus CBS. De prijsontwikkeling 
van vlees droeg hieraan het  

meest bij.

1%-4%
In de provincies Groningen, 

 Drenthe, Zeeland en ZuidHolland 
liggen de salarissen tussen 1% en 
4% hoger dan in andere provin

cies, blijkt uit de beloningsmonitor 
van werkgeversvereniging AWVN.
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 Overnachting vereist De reisverzekering  
is alleen geldig in nederland als er minstens 
één overnachting is geboekt. Een dagje uit  
of overnachten bij vrienden telt niet als reis.

Contant geld

Vanaf 1 juli meer
geldautomaten
Op 1 juli zijn er minstens 3850 geld
automaten in Nederland. Dat hebben  
de banken in het Convenant contant 
geld afgesproken met maatschappelijke 
organisaties, waaronder de Consumen
tenbond. Op dit moment wordt dat  
aantal geldautomaten niet gehaald.

De afspraak is gemaakt voor een periode 
van vijf jaar. Volgens de nieuwe normen 
moet 99,76% van de bevolking wonen  
op maximaal 5 kilometer van een geld-
automaat, gemeten vanaf volledige  
postcodes (vier cijfers en twee getallen). 
Het gaat om de afstand in een rechte lijn, 
dus hemelsbreed. Wie dat wil nameten, 
kan dat bijvoorbeeld doen met Google 
Maps. Open Google Maps, klik met de 
rechtermuisknop op je vertrekpunt en 
selecteer ‘afstand meten’. 

FIBR failliet

Toegang  
tot tegoed
De banken hebben een soepeler beleid 
opgesteld voor erfgenamen om toegang  
te krijgen tot het saldo dat op naam van  
de overledene staat. Een verklaring van 
erfrecht is minder vaak nodig. Zie nvb.nl/
checklist en pagina 30.
in april ging de Russische bank FiBR failliet. 
in de vorige Geldgids schreven we al over 
sparen bij de oligarchen van FiBR. Een 
lezer had bij FiBR nog een deposito van 
€15.000 staan op naam van haar overle-
den partner en zichzelf. De nederlandsche 
Bank (DnB) keerde haar de helft van het 
tegoed uit, maar eist voor het uitkeren van 
het deel van de partner een verklaring van 
erfrecht. Het versoepelde beleid geldt 
blijkbaar niet voor DnB.

Verbeteringen in 2023

Meer gemak 
bij woning 
vergroenen 
De overheid wil in 2023 maatregelen 
invoeren waarmee de burger ge mak -
kelijker zijn woning kan verduurza-
men. Vanaf volgend jaar wordt de 
btw op de aanschaf en installatie 
van zonnepanelen van 21% naar 0% 
verlaagd. Wie dit jaar zonnepanelen 
koopt, moet nog btw betalen en kan 
die vervolgens terugvragen. Dat is 
een bureaucratische en tijdrovende 
bezigheid waar ook nadelen aan 
kleven.
Een andere verbetering ligt op het 
vlak van subsidie. nu krijg je alleen 
subsidie als je minstens twee maat-
regelen neemt, bijvoorbeeld muur-
isolatie gecombineerd met een 
warmtepomp. De subsidie is dan 
maximaal 30%. Vanaf volgend jaar 
kan ook voor één isolatiemaatregel 
15% subsidie worden aangevraagd. 
De subsidie krijg je na afloop. Van 
deze aanpassing in 2023 kun je nu  
al profiteren. De aanvraag dien je 
namelijk uiterlijk 12 maanden na 
afronding in. nadere details volgen, 
maar het is nu al bepaald dat deze 
subsidie kan worden aangevraagd 
voor werkzaamheden die na 2 april 
2022 zijn uitgevoerd.
Wie energiebesparende maatregelen 
aan zijn woning wil laten uitvoeren, 
moet rekening houden met ver-
tragingen bij leveranciers en instal-
lateurs. Ook kan het regelen van 
financiering via het nationale 
 Warmtefonds langer duren dan 
verwacht.




