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Van de redactie

10 Voorkom diefstal van je bankrekening

In de praktijk
De overheid heeft een regeling voor
mensen die snakken naar hun pensioen.
Zĳ kunnen drie jaar voor de AOW-datum
ontslag nemen en bĳna €1900 per maand
innen. We schrĳven hierover op pagina 20.
In de praktĳk worden hindernissen
opgeworpen. Neem de CAO voor
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en
Thuiszorg (CAO VVT). Je moet 540
maanden in deze sector werken om van
de regeling gebruik te kunnen maken. Dat
is 45 jaar! Dat betekent dat je sinds je 19e
onafgebroken gewerkt moet hebben om
op je 64e te mogen afzwaaien. De CAO
VVT geldt voor 500.000 werknemers,
van wie juist in de afgelopen jaren met
corona zo veel geëist is. Afgesproken is
dat het een standaard-CAO is. Daar
mogen werkgevers niet van afwĳken.
Zo doet de wetgever zĳn best om
zware beroepen tegemoet te komen
en plamuren de sociale partners deze
luchtgaatjes vervolgens weer dicht.
Er is een personeelstekort. Niemand
mag ontsnappen.
Iets vergelĳkbaars is aan de hand met
pensioenen. De sociale partners houden
het nieuwe pensioenstelsel zo sociaal
en collectief mogelĳk, om te voorkomen dat Europese wetgeving
greep op ons stelsel krĳgt. Meer
hierover in de digitale Geldgids
via geldgids.nu.
De Geldgids is zo praktisch
mogelĳk, maar soms biedt
de praktĳk weinig te kiezen.
Reinout van der Heĳden
Hoofdredacteur
rvdheĳden@
consumentenbond.nl
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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.

Wie zit er achter de Geldgids?
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Actueel
Ontwikkelingen en meningen die je niet mag missen

Belastingen

Simpele
aangifte
De Belastingdienst doet een proef
met een verkorte aangifte inkomstenbelasting (VKA). Bĳ succes
kunnen volgend jaar een miljoen
belastingplichtigen zo’n eenvoudige
aangifte doen.
De verkorte aangifte is bedoeld
voor belastingplichtigen zonder
fiscale partner, die alleen inkomsten
hebben waarover de werkgever of
uitkeringsinstantie al loonbelasting
heeft ingehouden. Het vermogen ligt
onder de grens voor de huurtoeslag
(€ 31.747 in 2022 voor een alleenstaande) en de belastingplichtige
heeft recht op een beperkt aantal
heffingskortingen. Een eigen woning
is geen hindernis.
De belastingplichtige krĳgt de verkorte aangifte aangeboden als zĳn
situatie niet is veranderd sinds het
vorige aangiftejaar. Hĳ hoeft alleen
te controleren of de gegevens
kloppen. Daarna kan hĳ de aangifte
versturen.
Het is niet de bedoeling dat iemand
met zo’n eenvoudige aangifte wordt
weerhouden van het doen van een
complete aangifte. Wie iets wĳzigt
of wil aanvullen wordt automatisch
overgezet naar de normale online
aangifte.

4

Indexatie pensioen
Tientallen pensioenfondsen hebben voor
het eerst in jaren de pensioenen weer
geïndexeerd. De gemiddelde indexatie is
naar schatting 3%.
Veel pensioenfondsen willen per 1 januari
2023 opnieuw indexeren, als de financiële
ontwikkelingen dat toelaten. De indexatie is
mogelĳk omdat de overheid de minimale
dekkingsgraad voor indexatie per 1 juli
2022 heeft verlaagd van 110% naar 105%.
Wel onder de voorwaarde dat het pensioenfonds aanspraken zal overzetten
naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat
heet invaren.
Er is een grote variatie in de hoogte van
de indexatie. Bĳ Rabobank is de indexatie
6,18% en bĳ metaalpensioenfonds PME
1,29%, beide per 1 juli 2022. PME heeft een
lagere dekkingsgraad dan Rabobank en
indexeert op basis van de inflatie tussen

juli 2020 tot juli 2021. Rabobank neemt
de inflatie tussen april 2021 en april 2022
als uitgangspunt. PME zal in oktober
besluiten over een tweede indexatie, op
basis van de jaarinflatie per 1 juli 2022.
Deze inflatie zal aanzienlĳk hoger zĳn,
waarschĳnlĳk rond 8%.
De meeste pensioenfondsen indexeren
alleen over het laatste jaar. Om indexaties
over eerdere jaren in te halen, moet het
pensioenfonds een dekkingsgraad van
minstens 125% of 130% hebben.
Sommige pensioenfondsen geven
gepensioneerden een hogere indexatie.
Philips en Shell indexeren gepensioneerden met respectievelĳk 7,4% en 5,7%,
terwĳl werknemers bĳ Philips 1,6% bĳ hun
pensioen krĳgen en die van Shell zelfs
helemaal niets. Beide bedrĳven laten bĳ
werknemers de indexatie parallel lopen
met de loonstĳging.
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ACTUEEL

DOOR EEN TE LATE BETALING van een grafmonument had een weduwe op 1 januari 2019 te veel
vermogen en verloor haar huurtoeslag. Geen reden
voor coulance, laat staatssecretaris De Vries weten.

KORT
Hervorming huursector

60%

Meer betaalbare
huurwoningen

Volgens de Belastingdienst krĳgt
60% van de ongeveer 60.000
bezwaarmakers tegen de box 3heffing over de jaren 2017 tot en
met 2020 geld terug. De rekentool
van de Belastingdienst werkt
gebrekkig. Check via geldgids.nu
de uitkomst met de verbeterde
rekentool in digitale Geldgids 4.

Minister De Jonge van Volkshuisvesting
wil vanaf 2024 meer betaalbare huurwoningen aanbieden en de huurtoeslag
hervormen.
Een groot aantal huurwoningen uit de vrĳe
sector zal onder het puntensysteem voor
sociale huur vallen, zodat in ieder geval
voor nieuwe contracten een maximale
huur van €1000 tot €1250 gaat gelden.
Voor huishoudens met een laag inkomen
worden de huren verlaagd met gemiddeld
€57 per maand.
De huurtoeslag wordt niet langer afhankelĳk van de hoogte van de huur, enkel van
het inkomen. Verder wordt de huurtoeslag
verrekend via de inkomstenbelasting of
eventueel uitbetaald als heffingskorting.
Ook gaat de minimale leeftĳd voor de
normale huurtoeslag omlaag van 23
naar 21 jaar.
Daarnaast wil De Jonge het huurrecht
op een aantal punten verbeteren, zoals
huurbescherming voor ligplaatsen van
woonboten en minder ruimte voor tĳdelĳke
huurcontracten.
Tot slot moet er meer gebouwd worden.
Het tekort aan woningen loopt in 2024
op naar 317.000. Tot 2031 moeten er
900.000 nieuwe woningen gebouwd
worden. Hiervan zal bĳna 40% (350.000
woningen) betaalbare koop- of middenhuurwoningen zĳn.
Starters krĳgen extra hulp via constructies
als KoopStart (zie Geldgids februari/maart
2022, p. 24).

Werkgever

Bĳscholing beter
geregeld
De werkgever moet verplichte (bĳ)scholing
van werknemers betalen. De scholing moet
ook plaatsvinden onder werktĳd. Het gaat
om scholing die noodzakelĳk is voor het
uitoefenen van de functie en het voortzetten daarvan.
Een studiekostenbeding is vanaf augustus
2022 niet langer geldig. Als eerder was
afgesproken dat de werknemer bĳ uitdiensttreding deze kosten zou terugbetalen, hoeft dat vanaf 1 augustus niet meer.
Dat alles is het gevolg van nieuwe EUregelgeving.
Uitgezonderd zĳn beroepen die genoemd
zĳn in een lĳst van gereglementeerde
beroepen, van brandweerman tot diëtist.
Voor beroepen op deze lĳst mag de werkgever wel een studiekostenbeding aanhouden, behalve als de opleiding vermeld
staat in de cao als voorwaarde voor de
uitoefening van het beroep.

700 kWh
Nederland wekt per inwoner
700 kWh aan zonne-energie op,
blĳkt uit cĳfers van Solarpower
Europe. Alleen Australië haalt een
hoger gemiddelde.

72%
Het uitgangspunt van de kinderopvangtoeslag is dat ouders een
derde van de opvangkosten zelf
betalen. Volgens CBS kregen zĳ
in 2021 gemiddeld 72% van de
declarabele kosten vergoed.

8,2 miljard
Nederlanders vanaf 6 jaar legden
8,2 miljard kilometer te voet af in
2021. In 2019 was dat 5,2 miljard
kilometer, aldus CBS.
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Conservatrix Naar aanleiding van het faillissement van deze levensverzekeraar onderzoekt het
kabinet de mogelĳkheid van een garantiestelsel
voor verzekeraars.

Witwassen

Opslag voor
zakelĳke
rekening
ABN Amro en ING rekenen extra
kosten voor klantonderzoek bĳ
betaalrekeningen van bepaalde
ondernemingen.

App herkent scanauto

Parkeerwekker
verboden
Het gerechtshof Amsterdam heeft het
gebruik van Parkeerwekker verboden in
de hoofdstad.
Ook Rotterdam, Utrecht en Leiden hebben
de app uit hun stad geweerd. Medio juli
zegt Parkeerwekker de app aan te passen,
maar is voor commentaar onbereikbaar.
Parkeerwekker is een systeem dat scanauto’s van de gemeente herkent. Als
gebruiker ontvang je via een app de
melding zodra de in jouw auto geïnstalleerde camera een scanauto herkent. Na
de melding heb je vĳf minuten de tĳd om
alsnog parkeergeld te betalen. Je bespaart
zo parkeergeld en voorkomt een boete.
Parkeerwekker kost €1,49 per melding.
Volgens Parkeerwekker sturen zĳ slechts
een herinnering aan automobilisten die zĳn
vergeten te betalen. De rechter veegt dat
verweer van tafel (GHAMS:2021:4020).
Omdat Parkeerwekker de mogelĳkheid
biedt om parkeerbelasting te ontduiken,
moet zĳ deze dienst staken.
6

Stichtingen en verenigingen – waaronder ook vve’s – zien de kosten per
jaar stĳgen met €36, bv’s met €78
(ABN Amro) of €90 (ING) en nv’s met
€240 per jaar.
Om te voldoen aan de normen van
de antiwitwaswetgeving (Wwft),
controleren banken de transacties
en identiteit van hun klanten. De
kosten worden doorberekend aan
alle klanten via hogere tarieven voor
betaaldiensten, maar daarnaast dus
ook extra per bedrĳf.
Trustkantoren, voetbalclubs, autohandelaren en sommige horecaondernemingen hebben inmiddels
grote moeite om een bank te vinden
waar zĳ terechtkunnen voor hun
betalingsverkeer. Dat constateert
MoneyView. Dit staat haaks op de
opvatting van de Hoge Raad dat voor
ondernemers een betaalrekening
van essentieel belang is voor het
kunnen voeren van de onderneming.
Banken moeten daar rekening mee
houden (ECLI:NL:HR:2021:1652).
Als een betaalrekening geblokkeerd
is wegens vermoedelĳke wanpraktĳken, wordt dit gemeld in een
centraal bankenregister. Dat maakt
het lastig om een nieuwe bank te
vinden voor het aanhouden van
een betaalrekening.

Bondsraad

Doe mee!
De Bondsraad zoekt versterking met
een frisse blik.
Waar staat de Consumentenbond over
vĳf jaar? Hoe zorgen we dat de organisatie
toekomstbestendig is? En dat nog meer
jongeren gaan meedoen?
Dat zĳn vragen waarmee de Bondsraad,
de algemene ledenvergadering van de
Consumentenbond, zich de komende
jaren bezighoudt.
Heb je oog voor de toekomst, ben je
maatschappelĳk betrokken, enthousiast
en vind je het leuk om je te ontwikkelen?
Stel jezelf verkiesbaar!
Aanmelden kan tot 1 september. Kĳk voor
meer informatie op consumentenbond.nl/
bondsraadsverkiezingen.

Geldgids
Nieuwsbrief
Marktplaats geeft kopers die iets laten
bezorgen de kans zich te verzekeren tegen
beschadigde of tegenvallende producten.
Hoe werkt Kopersbescherming? En is
het beter dan het inmiddels afgeschafte
Gelĳk oversteken?
Je leest deze en andere berichten op
geldgids.nu of via onze maandelĳkse
nieuwsbrief. Op 23 september versturen
we onze digitale Prinsjesdagspecial met
tool om je inkomen in 2023 te berekenen.
En een overzicht van alle wettelĳke en
fiscale veranderingen in 2023 en verder.
Aanmelden via geldgids.nu/nieuwsbrief.
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