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Inhoud
Van de redactie

27 Erfkwesties: eerder uitkeren en de gevolgen van hertrouwen

Blijven rekenen
Wie in vroeger tijden de belastingaangifte
invulde, moest vaak rekenen. Ik kalkte de
gele formulieren met toelichting op de
aangifte flink vol. Tegenwoordig doet de
computer dat. Het zelf rekenen verdwijnt.
Eerlijk gezegd vind ik dat een gemis.
Juist door zelf te rekenen en daarmee
fouten te maken krijg je inzicht, leer je
plannen en word je ondernemend. Wie
terugschrikt voor cijfers, gaat lastige
onderwerpen uit de weg of kiest voor
de veilige oplossing. Of je laat de cijfers
volledig over aan de bankier of financieel
adviseur, aan wie je de belangrijke keuzes
in je leven niet zou moeten overlaten.
Dit wordt goed geïllustreerd in het artikel
op pagina 10, dat gaat over je inkomen
aanvullen uit spaargeld of beleggingen.
Of in de artikelen vanaf pagina 27, over
het uitkeren van de erfenis. Gelukkig
staat Berekenhet.nl vol handige reken
hulpen om hiermee aan de slag te gaan,
zie pagina 20.
In de digitale Geldgids bij dit nummer
schrijf ik over het gebruik van overwaarde
uit de eigen woning. Wie al langer een
eigen woning bezit, is soms steenrijk.
Daar kun je optimaal gebruik van
maken, of alles uit handen geven aan
een handige bemiddelaar die er
flink winst op maakt. De digitale
Geldgids 7 is te vinden op
Geldgids.nu, en zoals altijd is
daar ook een printversie van
het artikel te vinden.

Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur
rvdheijden@
consumentenbond.nl
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Rubrieken

Verzorgd wonen met
goed gezelschap in
een zorgvilla
► pag. 52

4

Actueel

8

Tipgeld

Onvrede bij klanten van Binck.

Zuiniger met (dure) energie.

18 Belasting

Recente dieetverklaring is niet
nodig voor belastingaftrek.

37 Frictie

Subsidie voor duurzaam wonen.

56 Redelijk

Een bericht op Mijnoverheid.nl
gemist? Krijg je daar last mee?

68 Leergeld

Identificatie met rijbewijs mag ook.

Iemand inhuren
om je woning
te verbouwen
► pag. 14

Service
62 Extra’s voor lezers

Nieuwe en oudere digitale specials,
nieuwsbrieven en belastingvragen
voor abonnees.

63 Colofon

INHOUD

DIGITALE GELDGIDS 7 Profiteren
van de overwaarde van je woning?
Lees de nieuwe special via geldgids.nu.

57
TESTLAB

Testlab
opticien vs. online

10 Vermogen opsouperen

Artikelen
10 Leven van je vermogen

Inkomen aanvullen vanuit spaargeld
of beleggingen.

Online oogmeting
Goed genoeg?
58 Een bril kopen kan
ook zonder opticien
60 Energieleverancier
failliet, en dan?

61 Beleggingswijzer
62 Je auto verzekeren
via de dealer: geen
gek idee

63 Spaarwijzer
64 Depositowijzer
65 Lijfrente- en
hypotheekwijzer
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14 Woning verbouwen
Hoe schakel je daar het best
iemand voor in?

20 Cijfer je wijzer

Maak gebruik van de honderden
rekentools van Berekenhet.nl.

38 Huren: hoe regel je dat?

24 Cryptogeld

Betalen, beleggen en de toekomst.

27 Dossier erfenis uitkeren
Kun je kindsdelen vervroegd
uitkeren, en hoe zit het met de
komst van een nieuwe partner?

57

Testlab
57 O
 pticien verzet zich
tegen vernieuwing
60 Energiebedrijf failliet
61 TEST Aandelen
VS en NL
62 Autoverzekering via de
dealer
63 TEST Spaarwijzer
64 TEST Depositowijzer
63 TEST Hypotheekwijzer
en Lijfrentewijzer

34 Verkeersboetes
Wat zijn je rechten?

38 Huren en verhuren

Knelpunten en praktische tips.

42 Nabestaandenhelpdesk

Hoe helpt je bank na een overlijden?

42 Bankzaken bij overlijden

46 Beste verzekeringen

Jaarlijkse selectie van goede en
betaalbare schadeverzekeringen.

52 Wonen in een zorgvilla
Is dat een aantrekkelijke optie?

Onafhankelijk
en advertentievrij
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.

December 2021 - GELDGIDS

3

Actueel

Ontwikkelingen en meningen die je niet mag missen

Makelaars

Huisverkoop
wordt eerlijker
Er komt een digitaal biedboek voor
het verkopen van woningen, zo heeft
demissionair minister Ollongren van
Binnenlandse Zaken besloten. Verko
pers krijgen inzage in het biedboek,
zodat zij de uiteindelijke koper kun
nen kiezen. Na de verkoop kunnen
deelnemers zien welke biedingen
er zijn uitgebracht. Die informatie
helpt hen om de marktwaarde
vast te stellen en bij een volgende
woning meer kans op succes te
hebben. De software voor dit soort
biedlogboeken is afkomstig van
onafhankelijke en gecertificeerde
leveranciers (zoals eerlijkbieden.nl).
Makelaars moeten dit de komende
maanden oppakken.
Als de markt het niet regelt, komt
Ollongren met wetgeving. Daarin
kan ook opgenomen worden dat
informatie over de bouwkundige
staat en de financiering door de
kopers vóór de koop moet worden
aangeleverd. Verder wil Ollongren
dat er een einde komt aan de
praktijk dat makelaars te koop
gezette woningen eerst delen met
een selecte groep kopers. Hierdoor
maken kopers zonder aankoop
makelaar nu in feite geen kans.
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Woekerpolis gekraakt
De advocaat-generaal van de Hoge Raad
oordeelt vernietigend over de slechte
informatievoorziening door verzekeraars
over woekerpolissen.
In een analyse van 139 pagina’s heeft
de advocaat-generaal (AG) van de Hoge
Raad op 15 oktober hard geoordeeld over
beleggingsverzekeringen die vanaf de
jaren negentig aan miljoenen consumenten verkocht zijn. Later kregen deze
producten de naam ‘woekerpolis’. Hij
stelt vast dat de informatievoorziening
niet voldeed aan de Europese wettelijke
regels die voorschrijven dat klanten een
product vooraf goed moeten kunnen
doorgronden (PHR:2021:973). Dit is een
opsteker voor de Claimservice van de
Consumentenbond, die nog altijd gedupeerden bijstaat in diverse procedures.
Het ging volgens de AG al mis met de

naam ‘beleggingsverzekering’. Velen
dachten dat zij bij dit product verzekerd
waren tegen verliezen met beleggen, of
dat het ging om een levensverzekering
die betaald werd uit rendementen op de
beurs. In feite was het niets anders dan
een beleggingspotje waar enkele (vaak
dure) verzekeringen aan gekoppeld waren.
Het risico was volledig voor de klant.
De klant werd gelokt met hoge rende
menten. Dit fata morgana-effect was
gebaseerd op de illusie dat de koersen
op de effectenmarkt alleen maar zouden
stijgen. Aangezien de beurzen ook af
en toe flinke verliezen opleverden (het
‘crash-risico’), konden woekerpolissen
hun beloften nooit waarmaken. Daarnaast
waren er hoge verborgen kosten waarover
de klant nooit werd ingelicht. De Hoge
Raad moet nog uitspraak doen, maar volgt
daarbij meestal het advies van de AG.

ACTUEEL
RISKANT BEURSGEDRAG Volgens AFM schendt
een op de drie beleggers de principes van optimaal
beleggen door onvoldoende spreiden, veel handelen
of meer dan 10% risicoproducten aanhouden.

KORT
Autoverzekering

Overwaarde
incasseren

Premie
blijft hoog

In de Digitale Geldgids van deze
maand worden de voor- en
nadelen belicht van alle opties om
geld te halen uit de eigen woning.
Lees editie 7 via Geldgids.nu.

Door de coronacrisis krijgen autoverzekeraars veel minder schadeclaims.
Ook de diefstal van auto’s daalt flink.
Maar de premie blijft hoog.
Verzekeraars hebben argumenten genoeg
om de premies gelijk te houden of soms
zelfs te verhogen. Het aantal schadeclaims
daalt, maar de claim is gemiddeld hoger,
bijvoorbeeld door de prijsstijging van
auto-onderdelen. En diefstallen zijn
maar ‘een zeer beperkt deel van de totale
schadelast’, aldus het Verbond van
Verzekeraars.
Het belangrijkste argument van de
verzekeraars is dat de berekening van de
premie is gemaakt over en voor een
langere periode. De verzekerde betaalt zijn
premie dus vaak op basis van de schadeclaims uit de jaren voor corona. Verzekeraars verhogen de premie eerder dan dat
ze die verlagen. Ze zien stijgende schades
als trend en dalingen als incident. Nh1816
is een van de weinige verzekeraars die de
premies verlaagt, met ingang van decem
ber. De verlagingen kunnen oplopen tot
15%. InShared heeft verzekerden eerder dit
jaar een deel van de premie teruggegeven.
‘Het lijkt erop dat de verzekeraars onnodig
veel geld oppotten’, zegt directeur Sandra
Molenaar van de Consumentenbond. ‘Als
dat zo is, vinden wij dat die verzekeraars
de te veel ontvangen premies moeten
terugbetalen aan hun klanten. En anders
moeten ze in 2022 een flinke premiedaling
doorvoeren.’

Van Binck naar Saxo

Broker komt
klager tegemoet
Sinds juli zijn 300.000 klanten van de
broker Binck overgeheveld naar het
beleggersplatform van de nieuwe eigenaar
Saxo. De verhuizing naar SaxoInvestor
heeft tot onvrede geleid. Klanten geven
aan dat ze al maanden niet bij hun tegoed
kunnen, dat mails niet worden beantwoord
en dat de helpdesk onbereikbaar is of
de problemen ontkent. Saxo laat weten
vastgelopen klanten tegemoet te komen
als zij willen overstappen naar een andere
broker. Normaal kost die overstap voor
Binck-klanten €25 per effectenpositie.
Dat was al de helft lager dan het tarief
dat voor andere Saxo-klanten gold. Nu
kost het niets. Ook vergoedt Saxo soms
de transactiekosten als het overdragen
van de portefeuille vertraging oploopt.
Een beslissing over deze vergoeding
wordt op individuele basis genomen
door de klantenservice.

€48

De abonnementsprijs van de
Geldgids stijgt per 2022 met €1
naar €48 voor leden en €53 voor
niet-leden. Een digitaal abonne
ment levert 20% korting op.

3,4%

In oktober steeg de inflatie in
Nederland naar 3,4% ten opzichte
van oktober 2020. Over de eerste
10 maanden van 2021 kwam de
inflatie uit op 2,1% gemiddeld.

34%

van de Nederlanders voelt
zich verantwoordelijk voor zijn
pensioen. Dat was in 2011 nog
54%, blijkt uit een enquête van
Wijzer in geldzaken.
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Lijfrenteverzekeringen van met name Reaal en
De Goudse zijn tegenwoordig weer aantrekkelijk,
stelt MoneyView. Een levenslange uitkering is soms
gunstiger dan banksparen, als de verzekerde vanaf
de AOW-datum minstens 20 jaar in leven blijft.

Zorgverzekering

Meer dan
€500 verschil
De duurste zorgverzekering,
ASR restitutie, en de goedkoopste,
ZieZo budget, schelen in 2022
ongeveer €45 per maand in premie.
Dat is ruim €500 per jaar.
Pensioen

Indexatie
vervroegd
Komend jaar mogen pensioenfondsen
de pensioenen toch eerder verhogen.
Het demissionaire kabinet heeft dat
toegezegd, om te voorkomen dat PvdA
zijn steun aan het pensioenakkoord
opzegt.
Het wordt voor pensioenfondsen mogelijk
te indexeren als de dekkingsgraad eind
2021 hoger is dan 105%. De grens lag
eerder op 110%, waarbij het gaat om de
gemiddelde dekkingsgraad van de laatste
12 maanden. De kans is niet groot dat veel
pensioenfondsen de grens van 105% eind
2021 zullen halen. In de eerste maanden
van 2021 waren de actuele dekkingsgraden
nog heel laag.
Het is een kleine aanpassing, omdat eerder
al was afgesproken dat vanaf 2023 bij
105% of hoger geïndexeerd mocht worden.
Met eerder indexeren nemen de pensioenfondsen een voorschot op het nieuwe
pensioenstelsel dat vanaf 2023 ingevoerd
zal worden. Er wordt maximaal vier jaar
uitgetrokken voor de implementatie van
dit stelsel, dat de pensioenen minder zeker
maakt. In het nieuwe stelsel wordt eerder
geïndexeerd en eerder gekort.
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Zorgverzekeraars communiceren
naar klanten vooral nieuwe premies,
en zelden de premiestijging ten
opzichte van vorig jaar. Ze noemen
bovendien meestal de premie per
maand, waardoor de verschillen
in euro’s niet zo groot lijken.
De top 5 goedkoopste polissen
zijn: ZieZo (Selectief en Basis),
FBTO Basis, Zekur Gewoon en
nieuwkomer VinkVink (een
combinatiepolis van Menzis).
Via consumentenbond.nl/
zorgvergelijker zijn polissen te
vergelijken op prijs en dekking.
Er zijn twee soorten: natura en
restitutie. Bij natura vergoedt de
verzekeraar niet alles als er geen
contract is met de zorgaanbieder.
Bij de duurdere restitutiepolis
heeft de klant vrije zorgkeuze,
maar de vergoeding is niet volledig
als het tarief buitensporig is.
Er zijn ook iets uitgeklede budget
versies van de naturapolis en de
combinatiepolis, die deels natura
en deels restitutiepolis is.
De combinatiepolis van Ditzo
stijgt volgend jaar het meest,
€162,60 op jaarbasis.
Op gezondverzekerd.nl kunnen
minima kijken of hun gemeente
een polis aanbiedt met uitgebreide
dekking en een lager eigen risico.

Zorgverzekering

Premie verlagen
Kiezen voor jaarbetaling levert bij zorg
verzekeringen vaak 1 tot 2% korting op,
dus vaak enkele tientjes per polis. Na IZA
met een percentage van 2,1% zijn koplopers
met 2% PMA, CZ (waaronder ook CZdirect,
OHRA, Nationale Nederlanden en Just)
en ONVZ (waaronder Jaaah, PNOzorg
en VvAA). Er zijn er ook verzekeraars
die geen korting bieden bij jaarbetaling.
Het vrijwillig verhogen van het eigen risico
naar het maximum van €885 scheelt
gemiddeld €250. De korting varieert van
€150 tot €336 op jaarbasis. Soms kun je
alleen maximaal verhogen, of zijn er twee
stapjes mogelijk. Het eigen risico verhogen
is alleen verstandig als je niet te veel
zorgkosten uit de basisverzekering
verwacht en als je een spaarpotje achter
de hand hebt. Houd er rekening mee dat
behandelingstrajecten begonnen in
2021 soms volgend jaar nog leiden tot een
naheffing op het eigen risico van 2021.

