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Klant telt niet
Ik kies ieder jaar voor de goedkoopste 
zorgverzekering die ik kan vinden. Ik 
maak er namelĳ k weinig gebruik van. 
In 2022 kon je nog een zorgverzekering 
vinden voor ongeveer €1000 per jaar, 
met een maximaal eigen risico, betalings-
korting per jaar en collectieve korting. Dit 
jaar is de goedkoopste variant die ik kan 
vinden €250 duurder. Blĳ kbaar vinden 
alle zorgverzekeraars ineens dat er meer 
solidariteit in het stelsel moet of dat ze te 
weinig verdienen. Vindt kartelwaakhond 
ACM dat goed?
Ook vreemd: sommige energiebedrĳ ven 
verhogen in november de maandelĳ kse 
voorschotten met honderden euro’s. 
Je betaalt soms meer dan daarvoor, 
ondanks de tegemoetkoming van €190 
per maand van de overheid. Het prĳ s -
plafond voor gas en stroom vanaf 2023 
zou juist moeten leiden tot een lager 
voorschot. Ik heb de indruk dat het 
financiële belang van de energiebedrĳ -
ven zwaarder weegt. Minister Jetten en 
Klaas Knot van DNB vinden dat ik mĳ n 
twee keer €190 niet verdien. Ik zou het 
moeten weggeven aan een goed doel. 
Dat bepaal ik gelukkig zelf.
Deze Geldgids staat vol tips over 
hoe je je zaken het beste kunt 
regelen, voor jezelf en je naasten. 
In de digitale Geldgids aandacht 
voor de beste beleggingsfond-
sen (Geldgids.nu). Je moet het 
zelf doen, maar we denken wel 
met je mee. 
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Actueel
Ontwikkelingen en meningen die je niet mag missen

Minder zorgaftrek 
Het kabinet komt binnenkort met het 
voorstel om de aftrekpost specifieke 
zorgkosten aan te passen. Reden om 
dure ingrepen, zoals implantaten, snel 
te plannen. 

Uit recente publicaties van het Ministerie 
van Financiën blĳkt dat er voor de zomer 
van 2023 een voorstel komt voor verbete-
ring en vereenvoudiging van fiscale rege-
lingen. De aftrek specifieke zorgkosten 
krĳgt de kwalificatie ‘niet e�iciënt en veel 
foutief gebruik’ en komt als een van de 
eerste aan de beurt. Volgens een analyse 
van de Rekenkamer kost deze regeling 
€256 miljoen per jaar. De aftrekpost voor 
zorgkosten is al eerder versoberd in 2009 
en 2014.
Een waarschĳnlĳke optie is de aftrekpost 
te beperken tot chronisch zieken. Dan 
kan bĳvoorbeeld besloten worden dat 

tandartskosten alleen nog aftrekbaar zĳn 
voor bepaalde groepen, zoals personen 
met een verstandelĳke handicap of diabe-
tes. Dit kan worden aangevuld met betere 
Wmo-zorg op gemeentelĳk niveau. 
Er is al besloten dat de Wmo-bĳdrage 
voor huishoudelĳke hulp vanaf 2025 geen 
€19 per maand blĳft, maar vanaf €30.000 
inkomensafhankelĳk wordt en voor inko-
mens vanaf €66.000 kan oplopen tot 
€255 per maand. 
Voor het verder beperken van de hypo-
theekrenteaftrek zĳn geen plannen. De 
kosten voor deze aftrekpost zĳn de af -
gelopen 10 jaar enorm gedaald, van 1,7% 
van het bruto binnenlands product (bbp) 
naar ongeveer 0,7%. Het kabinet rekent de 
verlaging van de overdrachtsbelasting 
ook als kosten, waardoor de schatkist 
per saldo 1,1% bbp kwĳt is aan fiscale 
regelingen rond de eigen woning. 

Inflatie

Tussen 
8,5 en 14,3% 
per jaar
In oktober is de inflatie uitgekomen 
op 14,3% ten opzichte van een jaar 
eerder, meldt het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Dit cĳfer is 
te hoog ingeschat, laat het bureau 
zelf weten. Dat heeft te maken met 
de manier waarop het CBS de inflatie 
meet, vooral bĳ de prĳzen van ener-
gie. Het CBS kĳkt elke maand naar 
de prĳs van contracten die klanten 
afsluiten en houdt geen rekening 
met lopende contracten. Met de 
sterk gestegen energieprĳzen zĳn 
nieuwe contracten duurder dan 
oude en lopende contracten. 
Het CBS schatte eind oktober dat 
de inflatie in augustus geen 12% 
was, maar tussen 7,5 en 9,5% op 
jaarbasis. Recentere cĳfers zĳn er 
nog niet, maar op grond van deze 
nuancering is 8,5% inflatie denkbaar. 
Exclusief energie en motorbrand-
stoffen was de inflatie in oktober 
6,9% hoger dan vorig jaar.
De prĳsstĳgingen verschillen. Motor-
brandstoffen stegen in oktober met 
7,5%, kleding met 9,4% en voeding 
met 14%. Vooral boter en andere 
zuivelproducten, brood, granen en 
ko�ie zĳn flink duurder geworden. 
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