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Grote woorden
Op pagina 46 van deze editie citeer ik een lezer die 
de overheid verwijt onbetrouwbaar te zijn. Het is 
een overheid die liegt, steelt en bedriegt en zich 
tegen de eigen burgers richt. Grote woorden die ik 
aanhaal om te laten zien wat – in dit geval wat on
doordacht – overheidsbeleid aan emoties kan op
roepen.
Sinds de toeslagenaffaire zijn zulke uitspraken vaak 
te horen. Nederland is een bananenrepubliek met 
een verrotte bestuurscultuur. Dit komt al snel in de 
hoek terecht van het brede maatschappelijk verzet 
tegen al het ‘officiële’ – tot NOS Journaal en corona
beleid aan toe. Grote woorden drijven de boel op de 
spits, met als risico dat er niet meer naar geluisterd 
wordt.
Dat lijkt mij niet de bedoeling. Met begrip voor frus
tratie en onvrede kom je verder. Helaas gaan veran
deringen in onze maatschappij traag. Neem de 
vermogensrendementsheffing. Door de angst 
voor misbruik en tegenvallende belasting
opbrengsten komt er geen oplossing, terwijl het 
probleem voortduurt. Er moet iets gebeuren 
en dat kan best. De coronacrisis heeft aan
getoond dat de overheid ook doortastend 
kan zijn, met ruimhartige steun aan vele 
gedupeerden. Misbruik nemen we op de 
koop toe.
In deze gids schrijven we over Financial 
Independence Retire Early (FIRE); hoe je 
door zuinig te zijn eerder financieel 
onafhankelijk kunt worden (p. 13). Op 
pagina 10 lees je hoe je drie jaar voor 
de AOWleeftijd uit dienst kunt gaan 
bij je werkgever. Het is fijn om je toe
komst te plannen. Daar helpen onze arti
kelen over beleggen (p.24 en p.32) ook 
bij. In de digitale Geldgids (www.geld
gids.nu) staat een praktisch artikel over 
investeren in huurwoningen. Hopelijk 
worden je grote plannen niet doorkruist 
door overheidsbeleid.

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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DE BANKDOCHTER VAN 
verzekeraar Aegon heft op   
1 september alle bestaande 
spaarrekeningen op, nadat 
deze vorig jaar al de deur 
sloot voor nieuwe spaar-
klanten. ABN-dochter 
 Moneyou stopte begin juli 
met het aanbieden van 
spaar rekeningen. Alle reke-
ninghouders moesten het 
tegoed laten terugboeken 
op hun tegenrekening. 
De banken geven als reden 
dat het niet langer loont  
spaarrekeningen aan te 
bieden, omdat zij voor het 
aanhouden van geld bij de 
Europese Centrale Bank 
moeten betalen. Daardoor is 
sparen voor hen niet langer 
kostendekkend.
Veel banken rekenen rente 
op spaartegoeden boven 
€100.000. Demissionair 
minister Wobke Hoekstra 
van Financiën overweegt 
maatregelen te nemen als 
banken die grens verlagen 
naar bijvoorbeeld €50.000. 
ING stimuleerde haar klan-
ten de afgelopen zomer om 
te gaan beleggen, met €25 
startgeld. 

DEMISSIONAIR STAATS
secretaris Hans Vijl
brief stelt na externe 

consultatie vast dat het 
juridisch te riskant is om 
spaarders te ontzien via 
een tegenbewijsregeling. 
Het idee was dat belasting
plichtigen die zelf konden 
aantonen minstens 90% 
van hun vermogen in 
spaargeld te hebben zitten, 
minder vermogensheffing 
zouden betalen. Dat durft 

Vijlbrief niet aan. Spaarders 
die deze grens niet halen, 
zullen via de rechter 
rechtsgelijkheid kunnen 
afdwingen. 
De tegenbewijsregeling 
was een lapmiddel, omdat 
het belasten van het reële 
rendement voor de over
heid niet uitvoerbaar is. 
Vijlbrief adviseert het vol
gende kabinet verder aan 
de slag te gaan met het 
uitwerken van de plannen 

om in box 3 het werkelijk 
behaalde rendement te 
belasten. 
Dat wordt dan het derde 
kabinet dat deze hete aard
appel in de handen gedrukt 
krijgt. De commissie Van 
Dijkhuizen stelde in 2013 
dat de forfaitaire rende
mentsheffing van 4% 
moest overeenkomen met 
de gemiddelde spaarrente. 
Dat is al sinds 2001 niet 
meer het geval.

Er komt in 2022 geen lagere vermogensheffing voor 
burgers van wie het vermogen geheel of nagenoeg 
geheel uit spaargeld bestaat.  

S P A R E N

S P A R E N

Lagere heffing 
van de baan

Spaarbanken 
stoppen  
ermee

VERDIENEN MET VERHUUR een woning kopen om te verhuren 
kan lucratief zijn. Lees geldgids 5 digitaal via geldgids.nu
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81,4
De gemiddelde 

levensverwachting 
bij geboorte in 

Nederland is vol
gens CBS 81,4 jaar 
in 2020. Een jaar 

eerder was dat nog 
82,1 jaar. De daling 

is uitzonderlijk.

39.000
Nederlanders 

hadden eind 2020 
een betalings

achterstand van 
minimaal drie 

maanden op hun 
eigenwoninghypo

theek. Dat is een 
daling van 20% ten 

opzichte van een 
jaar eerder, aldus 

Bureau Krediet 
Registratie. 

14,6%
In juni 2021 waren 
de woningprijzen 
14,6% hoger dan 
een jaar eerder, 

aldus CBS. In de vijf 
jaar daarvoor  van 

2016 tot 2020  
stegen de prijzen 
slechts 7,1% ge
middeld per jaar. 

SINDS 1 JULI KUNNEN 
auto bezitters die schade 
hebben opgelopen door de 
schuld van iemand anders, 
hiervoor terecht bij hun 
eigen verzekeraar. Dat was 
in het verleden al zo voor 
verzekerden met een allrisk 
dekking, maar het geldt nu 
ook voor verzekerden met  
WA- of beperkt casco. Zij 
moesten er tot 1 juli zelf 
achteraan bij de verzeke-
raar van de tegenpartij. Nu 
handelt de eigen verzeke-
raar de schadeclaim af. Dit 
geldt alleen voor materiële 
schade aan de auto, niet 
voor letselschade. De ver-
zekerde heeft de keuze ook 
zelf de verzekeraar van de 
tegenpartij aan te spreken. 

A U T O V E R Z E K E R I N G

Schade na
aanrijding
verhalen

 BKR-REGISTRATIE Klagen over het bureau Krediet 
registratie kan vanaf 1 oktober via het Kifid. Je hoeft 
dan geen €50 klachtgeld meer te betalen. 

S C H E N K E N

Als je geld wilt schenken aan bijvoor
beeld een kind voor een eigen woning, 
moet je haast maken. De kritiek op de 
forse schenkingsvrijstelling neemt toe. 

DE EENMALIG HOGE SCHENKINGSVRIJSTELLING HEET 
ook wel de jubelton, omdat de ontvanger ruim een ton 

belastingvrij kan krijgen. De schenking is bedoeld voor de aan
koop of verbouwing van de eigen woning. De ontvanger betaalt 
geen schenkbelasting over de vrijstelling. 
Onderzoek door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het 
ministerie van Financiën liet zien dat de effecten beperkt zijn. 
We verwachten daarom dat deze vrijstelling gaat verdwijnen. De 
regeling was bedoeld om de eigenwoningschuld te verminderen, 
vooral voor starters en eigenaren van huizen waarvan de hypo
theekschuld de waarde overstijgt.  Starters met een schenking 
gebruiken het geld wel om minder te lenen dan op basis van hun 
inkomen had gekund, maar ze kopen ook een duurdere woning 
dan starters zonder schenking. 
Ben je van plan geld te schenken voor een woning? Maak het 
dan snel in orde. Vrijstellingen worden in de regel per direct af
geschaft, zonder overgangsregeling. Een schenking in 2021 
moet je uiterlijk in 2023 gebruiken voor de aankoop of verbou
wing van een eigen woning. De ontvanger hoeft op het moment 
van de schenking nog geen eigen woning te hebben.

Kritiek op jubelton 
neemt toe
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DE FISCUS ACCEPTEERT 
geen afsluitprovisie bij een 
familiebanklening. Dat blijkt 
uit documenten van de Be
lastingdienst die zijn vrij
gegeven na een WOB 
procedure door de 
Consumentenbond. ‘Alleen 
kosten die rechtstreeks toe
rekenbaar zijn aan het afslui
ten van de geldlening zijn 
aftrekbaar. Die kosten moe
ten werkelijk zijn gemaakt’, 
staat te lezen in de Handrei
king familieleningen van de 
Kennisgroep Onroerende 
Zaken van de Belasting
dienst. In dit interne stuk 
staat verder welke voor
waarden de fiscus stelt aan 
een lening binnen de familie 
zodat de rente kwalificeert 
als aftrekbaar. De documen
ten zijn opgenomen in een 
brief van de staatssecretaris 
van Financiën (kenmerk 
2021000078681). 

H Y P O T H E E K R E N T E

Beperkte aftrek 
bij familiebank

Het Kifid vindt het terecht dat ICS de 
creditcard doorknipt van een klant 
die zich niet wil identificeren. 

FINANCIËLE INSTELLINGEN ZIJN VERPLICHT DE 
identiteit van klanten te controleren en de 

klantgegevens actueel te houden. Dit staat in de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financiering van 
terrorisme (Wwft). Banken en betaaldienstverleners 
mogen ook bestaande klanten vragen zich opnieuw 
te identificeren. Weigert een klant medewerking, dan 
moet volgens uitspraak 2021-0606 van klachten-
instituut Kifid de dienstverlener de relatie met deze 
klant beëindigen.
In augustus 2020 krijgt een consument die al 20 jaar 
een creditcard van ICS bezit, het verzoek zich opnieuw 
te identificeren. Dat moet via een app. De creditcard-
maatschappij biedt hem de mogelijkheid zich thuis 
opnieuw te identificeren door een medewerker langs te 
laten komen. Dat weigert hij. Volgens toezichthouder 
DNB kan een financiële instelling klantgegevens elke 
drie of vijf jaar actualiseren. Het Kifid voegt eraan toe 
dat dit ook digitaal mag gebeuren. 
Er zijn meer consumenten die bij Kifid een klacht heb-
ben ingediend tegen hun bank of betaaldienstverlener 
over de verplichting zich opnieuw te identificeren. Bij 
de beoordeling van deze klachten zal Kifid de lijn vol-
gen die in deze uitspraak is uiteengezet.

Identificatie 
weigeren is  
geen recht

PER 1 JULI KRIJGT EEN ERF
genaam langdurig uitstel 
voor de erfbelasting als hij 
door betaling in een schrij
nende situatie terechtkomt. 
Dat heeft staatssecretaris 
Vijlbrief bepaald. 
Hiermee reageert hij op eer
dere Kamervragen van Lod
ders en Koerhuis. Die gingen 
over een tragische situatie 
waarin een minderjarig kind 
beide ouders verloor en de 
ouderlijke woning erfde. Ver
volgens kreeg hij een aanslag 
erfbelasting. Om die te kun
nen betalen, zou het kind de 
woning moeten verkopen. 
Erfgenamen die aantoonbaar 
in zo’n benaderde situatie 
belanden, krijgen op verzoek  
minstens vijf jaar uitstel van 
de fiscus. Dat geldt niet al
leen voor de erfbelasting, 
maar eventueel ook voor de 
inkomstenbelasting. Over de 
uitstelperiode heft de fiscus 
geen rente.

E R F B E L A S T I N G

Huis  
verkopen 
hoeft niet 
meer

Uitstel 
erfbelasting 
mogelijk in 
benaderde 
situaties


