
inhoud
VAN DE REDACTIE

2 GELDGIDS 6 oktober/november 2021

Toch aanpakken
Geldzaken doen is vergelijkbaar met klussen in  
je eigen woning. Het houdt nooit op en er is altijd 
wel iets waar je niet aan toekomt. Maar van uitstel 
kun je spijt krijgen. Wie te lang de ramen niet verft, 
krijgt met houtrot te maken en is uiteindelijk veel 
duurder uit.
Datzelfde geldt voor oude lijfrentes. Als je niet op 
tijd correcties doet, ga je later belasting betalen 
over iets waarvoor je nooit aftrek genoten hebt.  
Je betaalt dan dubbel belasting. Op pagina 10 
 leggen we uit wat je kunt doen om dit te repareren.
Een andere klus die veel huiseigenaren vergeten,  
is de lopende hypotheek. Stel: de aflossingsvrije 
hypotheek loopt nog 3 jaar en je betaalt nu 2,5% 
rente per jaar. Je betaalt een paar honderd euro  
per maand aan rente. Aanpassen lijkt de moeite 
niet. Aflossen is duur, dus dat doe je ook niet.  
De aflossingsvrije hypotheek is weer helemaal  
hip (zie pagina 36), dus je laat het maar zo.
Toch is het de overweging waard de  
hypotheek open te breken en te kiezen voor  
20 jaar rentevast. Je gaat dan gemiddeld  
1,5% per jaar betalen. Dat is evenveel als  
de inflatie, waardoor de schuld jaarlijks  
met hetzelfde percentage in waarde  
daalt. Je betaalt dus niets.
Vergeet jezelf als persoon niet. Ook die 
heeft onderhoud nodig. In de coronatijd
hebben we geleerd hoeveel we op afstand
kunnen doen. Leren op afstand is ideaal, 
want de keuze is enorm en het kost vaak 
weinig of niets. In het artikel op pagina  
32 vertellen we er meer over. En in onze 
digitale uitgave bij dit nummer staat een 
uitgebreid overzicht van alle aanbieders. 
Dat nummer is te vinden via Geldgids.nu.

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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OPKOPERS EN HANDELAREN 
in tweedehandsspullen 
moeten binnenkort hun 
aankopen en de verkopers 
ervan verplicht aanmelden 
in een speciaal helingregis
ter. Het kabinet probeert 
aan de hand van dit register 
een einde te maken aan  
de verkoop van gestolen 
goederen. Een landelijk 
Digitaal op kopersregister 
(DOR) vervangt bestaande 
gemeentelijke regelingen, 
die nu nog vaak bestaan  
uit een papieren register. 
Het wetsvoorstel moet nog 
door het parlement worden 
bekrachtigd. 
Producten die in DOR zijn 
ge registreerd, worden met 
de database Stop Heling 
vergeleken. Bij een match 
krijgt de politie automa
tisch een melding. Stop 
Heling bevat goederen die 
sinds 2010 als gestolen zijn 
opgegeven. Er staan ruim 
1,6 miljoen voorwerpen in 
en die worden dagelijks 
geüpdatet. Tip: check of de 
aanbieding op Marktplaats 
geen gestolen product is  
op stopheling.nl.

Een Nederlandse 
 patiënte moest na 

een gewone behandeling 
in een Belgisch ziekenhuis 
meer dan €6500 bijbetalen 
voor haar eenpersoons
kamer, ruim duizend euro 
per nacht. Haar zorgverze
kering dekte de kosten niet.  
Elke basiszorgverzekering 
heeft werelddekking.  
Dus kiezen voor een eer
dere behandeling in het 
buiten land lijkt logisch als 
je in Nederland lang moet 

wachten op zorg. Zeker nu 
reguliere behandelingen 
vaker zijn uitgesteld door 
de coronapandemie. Maar 
aan buitenlandse zorg 
kan een hoog prijskaartje 
hangen. Want niet alle 
zorgkosten komen in aan
merking voor (volledige) 
vergoeding. En de hoogte 
van de vergoeding hangt 
onder meer af van wat in 
Nederland gebruikelijk is. 
Een goede afstemming 
met de eigen zorgverze

keraar en de buitenlandse 
behandelaar is dus vereist 
om pijnlijke financiële ver
rassingen achteraf te voor
komen. Wie er in overleg 
met de zorgverzekeraar 
niet uit komt, kan voor 
bemiddeling terecht bij  
de Stichting Klachten en 
Geschillen Zorgverzekerin
gen (SKGZ). Als bemidde
ling niet lukt, kan bindend 
advies worden gevraagd 
aan de Geschillencommis
sie Zorgverzekering.

Wie vanwege lange wachttijden in eigen land kiest voor be-
handeling in een buitenlands ziekenhuis, kan duur uit zijn. 

H E L I N G

C O R O N A D R U K T E

Zorgkosten in buitenland
onverwacht hoog

Jacht op 
gestolen 
goederen

ONLINE CURSUS Je laten bijscholen of een management-, schrijf-, 
of computercursus volgen? Lees Geldgids 6 via Geldgids.nu 
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€6250
In het coronajaar 
2020 heeft een 

gemiddeld huis-
houden €6250 
extra kunnen 

 sparen, voor heel 
Nederland is dit 

€50 miljard.

2,4%
In augustus was  

de inflatie 2,4% op 
jaarbasis. Dat per-
centage zal dalen, 

verwacht ABN 
Amro. Voor heel 
2021 wordt een 
inflatie van 1,9% 

verwacht, en voor 
volgend jaar 1,2%. 

750.000
mensen wachten 
op hun beurt om 
hun praktijk- of 
theorie-examen 
rijvaardigheid te 
doen bij CBR. De 

wachttijd voor een 
praktijkexamen is 

opgelopen naar 
meer dan drie 

maanden. 

DE MOGELIJKHEDEN OM 
een starterslening te 
 krijgen als aanvulling op  
de hypotheek nemen toe.  
De lening is nu ook te ge
bruiken voor ‘tiny houses’, 
kleine huizen tot 50 m2 
vloeroppervlak. Verder 
kunnen uitzendkrachten 
met een perspectiefverkla
ring zo’n lening krijgen als 
ze langer dan een jaar via 
een uitzendbureau werken. 
De starterslening is geen 
gewone hypotheek, maar 
een lening die wordt ge
financierd met geld van  
de gemeente, provincie  
of corporatie.  Aanvragen 
voor de lening worden niet 
ge accepteerd voor woon
boten en woonwagens. Ook 
wanneer de erfpachtcanon 
binnen 15 jaar wordt her
zien, is een starters lening 
afsluiten niet mogelijk.

G E M E E N T E N

Starterslening 
geleidelijk
verbeterd

  NGH De grens voor nationale Hypotheek 
Garantie blijft achter bij de gemiddelde 
woning prijs en stijgt volgend jaar van 
€325.000 tot naar schatting €360.000.

A R B E I D S M A R K T

De spanning op de arbeidsmarkt is  
zo hoog opgelopen, dat er voor het  
eerst in 20 jaar meer vacatures zijn  
dan werklozen. Wat zijn de gevolgen?

IN HET TWEEDE KWARTAAL VAN 2021 STONDEN ER 
tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vaca-

tures, meldt het CBS. Het aantal openstaande vacatures is  
tot 327.000 toegenomen. Het aantal geregistreerde werklozen 
nam met 27.000 af, terwijl het aantal banen met 133.000 steeg. 
De tekorten zijn in bepaalde sectoren het hoogst, zoals in de 
handel, zorg en zakelijke dienstverlening.  
Het is niet zeker of deze krapte zal leiden tot hogere lonen, 
meer vaste contracten of betere kansen voor ouderen en 
 langdurig werklozen. In de afgelopen decennia zijn er al vaker 
periodes van krapte geweest, maar tot loongolven hebben die 
niet geleid. Er kwam altijd iets tussen: een nieuwe crisis of het 
verhogen van de AOW-leeftijd. 
Werkgevers kunnen ook het potentieel binnen het eigen bedrijf 
aanboren. Dat kan door sommige werknemers te verleiden tot 
langer werken, bijvoorbeeld meer uren per week of doorwerken 
vanaf de AOW-leeftijd.

Grote vraag  
naar personeel 



6 GELDGIDS 6 oktober/november 2021

actueel

SCHEEFHUURDERS IN EEN 
sociale huurwoning kunnen 
in 2022 een extra huur-
verhoging krijgen. Bij een 
gezins inkomen vanaf 
€47.000 (1 persoon) of 
€54.000 (meer personen) 
wordt de verhoging maxi-
maal €50 per maand. Bij  
een inkomen vanaf €55.000 
(1 persoon) of €74.000 maxi-
maal €100 per maand meer. 
Dat is meer dan de afgelopen 
jaren was toegestaan, toen 
de maximale huurverhoging 
4% boven de inflatie was.  
De totale huur mag niet ho-
ger zijn dan wat het punten-
stelsel toestaat. 
In de sociale huursector is dit 
jaar een stijging van de huren 
verboden. Na 1 juli 2022 ein-
digt de bevriezing van huren 
voor de lagere inkomens.

H U U R P R I J Z E N

Scheefhuren
harder  
aangepakt

Er zijn in Nederland 2,7 miljoen 
slecht geïsoleerde woningen.  
De Consumentenbond pleit  
voor een betere aanpak.

DE OVERHEID HELPT MET SUBSIDIES, MAAR  
die worden achteraf uitgekeerd en pas als er 

ten minste twee maatregelen zijn doorgevoerd.  
Dat schrikt huiseigenaren af, vooral als ze niet ge
noeg geld hebben. Samen met negen andere organi
saties heeft de Consumentenbond een actieplan 
 opgesteld om woningisolatie slimmer, sneller en 
socialer te maken. Huiseigenaren met een smalle 
beurs moeten tegoedbonnen krijgen en isolatieteams 
zijn gewenst die bewoners actief benaderen en on
dersteunen. Het manifest met 12 praktische voorstel
len is te lezen op nationaalisolatieprogramma.nu.  
ABN Amro geeft klanten extra korting op de hypo
theekrente als zij hun woning energiezuiniger maken. 
Nieuwbouw en woningen met energielabel A kregen 
al 0,15% rentekorting. Sinds augustus 2021 krijgen 
ook woningen met energielabel B een rentekorting 
van 0,1%. Het mag geen voorlopig energielabel zijn. 
Andere banken zoals ASR, ASN, Obvion en Rabobank 
geven ook korting, als het energielabel minstens A  
of A++ is. De korting kan vaak ook verkregen worden 
als de hypotheekrente al vaststaat.

Steun bij isoleren 
van woningHET ECONOMISCH BUREAU 

van Rabobank verwacht dat 
huizen dit jaar 14,4% duurder 
worden. Ook voor volgend 
jaar voorspellen ze een flinke 
stijging van 11,5%. Rabobank 
hield het in juni nog op een 
gemiddelde groei van res-
pectievelijk 11% en 4,6%. 
Volgens econoom Stefan 
Groot van Rabobank is dit 
voor starters een sombere 
boodschap. Wie spaart voor 
een woning, moet zijn ver-
wachtingen steeds verder 
bijstellen. Wachten kost 
geld. De prijs voor een 
 gemiddelde woning stijgt 
van 2021 tot begin 2023  
met €90.000.  
Tip: zoek voor ‘koopjes’ naar 
woningen die lang te koop 
staan. Dat kan op de website 
jaap.nl, via de link: jaap.nl/ 
koophuizen/1-jaar+   

W O N I N G M A R K T

Stijging van
huizenprijzen 
houdt aan

De prijs voor  
een gemiddelde 
woning stijgt 
tussen 2021 en 
2023 met €90.000


