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Vast tarief 
Ik ben maanden bezig geweest met de aanschaf 
van een nieuwe cv-ketel. Het lijkt simpel: je bekijkt 
de test op consumentenbond.nl. Dan zoek je op 
internet een goedkope ketel en dito installateur. 
Totdat je erin verdiept. Veel installateurs zijn niet 
gecertificeerd. En er is geen wet die dat voorschrijft.
Per 1 januari 2020 zou daaraan een einde komen 
met de nieuwe gasketelwet. Maar die is op het laat-
ste moment uitgesteld tot 1 juli 2020. En dan komt 
er nog een overgangsregeling van anderhalf jaar. 
Tot die tijd ben je als huiseigenaar zelf verantwoor-
delijk voor wie er aan je ketel sleutelt.
Met de Geldgids blijf je op de hoogte en veel kun je 
zelf: thuis zuinig omgaan met energie (zie pag. 20) 
en je spaargeld goed beheren (pag. 41). Soms loop 
je vast bij de belastingaangifte (pag. 46) of geld 
schenken voor een woning (pag. 30). Google 
helpt dan vaak niet. Het internet suggereert mak-
kelijke oplossingen, maar ondertussen komt de 
verantwoordelijkheid bij jezelf te liggen.
‘Geld is saai. Daar heb ik een mannetje voor.’ 
Die houding is sinds de woekerpolisaffaire 
geen optie meer. Je moet overal een project 
van maken. Soms schakel je daar een ex-
pert bij in, van adviseur tot advocaat. Het 
liefst op basis van duidelijke afspraken. 
Hoeveel gaat het kosten? Wat kun je als 
klant zelf doen? Een vast tarief is de 
trend. Daarom is het ook zo jammer dat 
de Orde van Advocaten zich verzet tegen 
de vaste tarieven van SRK Rechtsbijstand 
(zie pag. 28).

Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur
rvdheijden@consumentenbond.nl

P.S. Zelf bezwaar maken tegen de WOZ-
beschikking van de gemeente werkt  
beter dan hulp zoeken via internet. Lees 
hoe dat zit in onze digitale uitgave: 
geldgids.nu/digitaal2020
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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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testlab
ONDER DE LOEP FINANCIËLE PRODUCTEN NUCHTER EN KRITISCH VERGELEKEN

CONSUMENT ENBOND .N L

TESTLAB

Rente vastpinnen HET KLINK WELLICHT GEK, NU DE SPAAR
rentes historisch laag zijn. Maar dit zou 
weleens een prima moment kunnen zijn 

om een termijndeposito te openen en een deel van je 
spaargeld voor meerdere jaren vast te zetten. 
Allereerst is daar de rente. De kans is klein dat deze 
de komende jaren ineens flink gaat stijgen. Verdere 
dalingen en zelfs negatieve spaarrente liggen meer 
voor de hand. Daar heb je met een termijndeposito 
geen last van. En zelfs als de spaarrente over pak
weg twee of drie jaar toch flink gaat stijgen, heb 

juist nu zijn er goede argumenten voor deposito
sparen: je krijgt hoe dan ook rente, loopt geen 
risico en betaalt na 2021 misschien wel nooit 
meer vermogensbelasting.

TEKST rien Meijer

Inhoud

41 Depositosparen is 
zo gek nog niet 

44 Is Winddelen een 
goede investering?  

45 T EST  Aandelenfond
sen 

46 Hulp bij de belas
tingaangifte 

47 T EST  Spaarreke
ningen

48 T EST  Deposito’s
49 T EST  Lijfrentes en 

diverse hypothe
ken

➜

Een aantal banken in 
Estland biedt aardige 

spaarrentes aan.
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De gemeentelijke woonlas-
ten stijgen in 2020 aanzien-
lijk sterker dan de inflatie. 
Huurders betalen 5,1% 
meer, eigenaar-bewoners 
4,3%. Dat is per jaar respec-
tievelijk gemiddeld €18 en 
€30 meer. 
Dat blijkt uit het jaarlijkse 
tarievenonderzoek onder 
de 40 grootste gemeenten 
door het Centrum voor On-
derzoek van de Economie 
van de Lagere Overheden  
van de Rijksuniversiteit 
Groningen.
De afvalstoffenheffing 
stijgt met 5,9% sterk door-
dat veel gemeenten nu 
pas de verhoging van een 
rijksbelasting in 2019 door-
berekenen. De onroerende-
zaakbelasting (ozb) stijgt 
met 4% relatief sterk door 
onder meer tekorten op het 
sociaal domein (bijstand, 
armoedebeleid, ouderen- 
en jeugdzorg). 
Het volledige rapport, met 
cijfers over alle afzonder-
lijke grote gemeenten, is te 
vinden op coelo.nl. 

IN NOVEMBER 2019 
vroeg een klant een 

offerte bij verzekeraar Re-
aal op om €21.210 via een 
lijfrenteproduct uit te keren. 
Zij wilde het bedrag in vijf 
jaar krijgen. Reaal bood 
haar een Zuivere Lijfrente 
aan. Na aftrek van €475 
kosten resteerde een uitke-
ring van €4010 per jaar. 

Zij vroeg aan Reaal waar de 
ontbrekende €690 gebleven 
was. Dat bedrag ging verlo-
ren door de negatieve rente 
op de kapitaalmarkt, luidde 
het antwoord. ‘Die rente zijn 
wij niet verplicht te commu-
niceren. Dat is ons business-
model.’ 
Volgens een berekening van 
de Consumentenbond was 

de rente -1,28% per jaar.
De klant zag van de offerte 
af en kreeg via een bank-
spaarproduct van BLG in 
totaal €1300 meer uitge-
keerd. 
De lijfrente van Reaal is een 
verzekeringsproduct. Verze-
kerde lijfrentes geven al 
jaren een negatief rende-
ment.

Iedereen is gespitst op negatieve rente bij banken.  
Verzekeraars brengen die al in rekening, bij het  
zogenoemde lijfrentepensioen in de derde pijler. 

N E G AT I E V E  R E N T E

Pensioen met -1,3% rente

G E M E E N T E L I J K E  L A S T E N 

Heffingen flink 
hoger in 2020

GELDGIDS DIGITAAL 1/2020 STAAT LIVE. Lees in dat nummer  
alles over de WOZ-beschikking. Ga naar geldgids.nu/digitaal2020
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kort

0% 
ABN Amro heeft 

aangekondigd dat 
de spaarrente 

vanaf april omlaag 
gaat van 0,01% 

naar 0%. Voor te-
goeden boven €2,5 
miljoen komt er een 

negatieve rente.

15%
Vanaf 2020 betalen 
eigenaren van een 

oude dieselauto 
15% fijnstoftoeslag 
op de wegenbelas-

ting. De toeslag 
kost gemiddeld 
€225 per jaar. 

€1,14
Een pakje sigaret-
ten (20 stuks) is op 

1 januari €0,14 
duurder geworden. 
Op 1 april komt daar 

nog eens €1 bij. 
Voor shag is de 

totale prijsstijging 
in 2020 €2,85. 

2,5%
In 2019 stegen de 

CAO-lonen met 
2,5%. Dat is de 

hoogste stijging in 
tien jaar. De inflatie 
steeg met 2,6% nog 

harder.

EEN EUTHANASIEVERKLA-
ring biedt in de toekomst 
meer zekerheid bij vergevor-
derde dementie. Dat blijkt uit 
een advies van de procu-
reur-generaal aan de Hoge 
Raad (ECLI: NL:PHR:2019:1339).   
Een arts hoeft niet altijd met 
een patiënt met dementie te 
overleggen over euthanasie. 
Als de arts tot de conclusie 
komt dat overleg zinloos is 
en onnodig belastend voor 
de patiënt, moet zijn medisch 
professionele oordeel in be-
ginsel worden gerespecteerd 
door de rechter, oordeelt de 
procureur-generaal. Wel moet 
bij euthanasie aan overige 
eisen van de wet zijn voldaan. 
Zo moet er sprake zijn van on-
draaglijk lijden en zorgvuldig 
zijn gehandeld.
De Hoge Raad doet in het 
voorjaar uitspraak. Vaak is het 
advies van de procureur-gene-
raal daarbij doorslaggevend. 
Aanleiding is de zaak waarbij 
een verpleeghuisarts in Den 
Haag het leven van een zwaar 
demente vrouw van  74 jaar 
beëindigde met euthanasie. 
De arts werd vrijgesproken, 
maar het Openbaar Ministerie 
ging in beroep om patiënten 
en artsen meer duidelijkheid 
te geven over euthanasie bij 
vergevorderde dementie. Zie 
ook het artikel op pag. 24.

R E C H T S P R A A K

Euthanasie 
bij dementie 
mogelijk ruimer

 SCHOLINGSKOSTEN LANGER AFTREKKEN De 
aftrekpost voor scholingskosten wordt niet in 2021, 
maar in 2022 afgeschaft. De aftrekpost wordt dan 
vervangen door een subsidie, het STaP-budget.

B A N K P A K K E T T E N

ING, RegioBank en Triodos verhogen de 
tarieven voor hun betaalpakketten met 
gemiddeld 10%. Dat lijkt de prijs voor 
het afzien van negatieve rente op 
spaarrekeningen. 

REGIOBANK VERHOOGDE EIND 2019 HET VASTE TARIEF 
voor Plus Betalen met 9% naar €29,40 per jaar. Triodos 

maakte haar betaalpakket in januari 2020 17% duurder: de prijs  
steeg van €36 naar €42 per jaar. ING volgt op 1 maart met een 
verhoging van 12% voor het Basispakket, dat per jaar €28,80 
gaat kosten. De prijzen van andere ING-pakketten stijgen met 
gemiddeld 10%. Daarnaast schaft ING diverse kortingen af voor 
bijna 80-plussers en voor een vervangende betaalpas. 
Verder verhogen ING en De Volksbank (SNS, ASN en RegioBank) 
de kosten voor geldopnames en betalen buiten de eurozone.
ABN Amro, Rabobank en De Volksbank hebben toegezegd in 
2020 geen negatieve rente op spaarrekeningen in te voeren. Het 
is nog niet bekend of ABN Amro en Rabobank hun tarieven gaan 
verhogen. Vorig jaar deden zij dat per 1 april.

Bankieren weer 
flink duurder
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DE TWEEDE KAMER HEEFT 
een eind gemaakt aan het 
convenant van het ministerie 
van SZW met Ascert. Deze 
stichting wordt gedomineerd 
door de asbestbranche. 
 Ascert mag volgens een 
 Kamermotie geen inhoudelij-
ke invloed hebben op de aan-
pak voor asbestsanering. 
Ook moet de Arbeidsomstan-
dighedenregeling worden 
aangepast, zodat innovatie-
ve en goedkopere asbestver-
wijdering mogelijk wordt. 
TNO gaat voortaan over in-
houdelijke advisering.
In 2019 zette de Eerste 
Kamer al een streep door het 
asbest verbod op daken vanaf 
2024 of later. Onderzoeksin-
stituut TNO had eerder aan-
getoond dat de  risico’s voor 
asbestverwijdering sterk 
overdreven worden. 

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

Asbestlobby 
verliest terrein

Verleiden mag, maar misleiden  
niet. Toezichthouders ACM en AFM  
komen binnenkort met nadere 
regels om misleiding via internet de 
kop in te drukken. 

ONLINE ZIJN DE MOGELIJKHEDEN OM IN TE  
spelen op een persoon of een moment veel gro-

ter en is het bereik ervan vele malen groter. In een 
toelichting noemt ACM voorbeelden van manipulatie. 
Online kopers worden onder druk gezet om snel te 
beslissen, omdat de aanbieding ‘alleen vandaag 
geldt‘ of omdat er ‘nog maar één exemplaar is’. 
De consument krijgt niet alle informatie te zien, maar 
er wordt voor hem voorgesorteerd. Hij volgt instinctief 
de ingeslagen weg. AFM noemt als voorbeeld een top-
3 van verzekeringen op vergelijkingswebsites. De klant 
denkt dat dit een passende selectie is, terwijl aanbie-
ders betalen voor een plek in die top-3.  
De Consumentenbond wil ook meer duidelijkheid over 
de werkelijke kosten van verzekeringen, om digitale 
manipulatie tegen te gaan.

I N G R I J P E N  T O E Z I C H T H O U D E R S

Digitale misleiding
DE REGELS VOOR BELASTING-
steun aan gescheiden ouders 
met kinderen tot 12 jaar moe-
ten soepeler. Tot die conclusie 
komt de advocaat-generaal 
van de Hoge Raad. 
Om aanspraak te maken op de 
inkomensafhankelijke combina-
tiekorting (iack) moet het kind 
ingeschreven staan op het 
woonadres van de ouder. 
Co-ouders kunnen de iack ook 
beiden krijgen als hun kind 
‘doorgaans 3 à 3,5 dag per week’ 
bij beide ouders verblijft. De 
fiscus kijkt naar de wekelijkse 
situatie. Hierdoor krijgen ouders 
geen iack als hun kind de ene 
week vier dagen en de andere 
week twee dagen bij hen is. De 
advocaat-generaal pleit voor 
een ruimere meetperiode.

C O M B I N AT I E K O R T I N G

‘Belasting steun 
gescheiden  
ouders te rigide’

De regels voor 
de combinatie-
korting moeten 
soepeler  
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REACTIE CONSUMENTEN GEVEN HUN MENING

Buitengesloten door ING
HOOGBEJAARDEN KONDEN NOG ALTIJD BIJ ING 
terecht voor het ouderwetse bankieren. Dat was 
voor mij de reden om bij ING te blijven. Maar het 
wordt steeds duidelijker dat ING ons aan het 
wegpesten is. De service werd al steeds een klein 
beetje minder, en nu helemaal. Wij moeten beta-
len voor overschrijvingskaarten en krijgen nog 
maar één keer per maand een afschrift. 
Hoe kunnen wij dan controleren of afschrijvingen 
correct zijn? Als wij een fout ontdekken, is het te 
laat om te storneren. Bij hoogbejaarden neemt de 
alertheid af, waardoor er meer gevallen van frau-
de door phishing plaatsvinden als zij digitaal gaan 
bankieren. De maatregelen van ING passen meer 
in een uitsluitings- dan in een participatiemaat-
schappij. Juist nu de overheid zo inzet op de zelf-
redzaamheid van ouderen en het participeren in 
de maatschappij, is dit ongewenst. 
Als ik dan toch haast genoodzaakt word mijn be-
talingen digitaal te doen, ga ik afscheid nemen van 
de bank waar ik al vanaf 1957 klant ben. Dan ga ik 
liever over naar een duurzame bank.
—Truus Kooijmans

Dubbel gepakt
NA PUBLICATIE VAN HET ARTI-
kel ‘Dubbel gepakt’ in Leergeld 
van Geldgids 7/2019 kwam de 
tussenpersoon van Ella Storm 
van Leeuwen met goed nieuws. 
‘Ik heb de verzekeraar gevraagd 
om het schadedossier nogmaals 
te bekijken. Inmiddels heb ik een 
antwoord ontvangen. De verzeke-
raar is tot de conclusie gekomen 
dat niet de volledige zorgvuldig-
heid in acht is genomen bij het 
aanschrijven van de getuigen. 
Mede hierom is besloten om de 
terugval in schadevrije jaren en 
premiekorting met terugwerken-
de kracht te corrigeren. Ook 
wordt de schade niet meer als 
gedeeltelijke schuld geregis-
treerd.’

Omslagstelsel
Graag reageer ik op het 
artikel ‘Hebben we wel 
genoeg?’ in Geldgids 
7/2019 over Nederlandse 
pensioenen. Aan het eind 
staat er: ‘Dat roept de fun-
damentele vraag op of een 
omslagstelsel niet toch 
beter zou zijn dan het 
systeem met kapitaaldek-
king. Want anders blijven 
de tekorten bestaan en 
houdt de discussie over de 
verdeling tussen de gene-
raties nooit op.’ 
Die verdelingsproblema-
tiek is er natuurlijk ook bij 
een omslagstelsel. Bij zo’n 
stelsel wordt de hele reke-
ning naar een toekomstige 
generatie doorgeschoven. 
Die draait al op voor de 
AOW en gedeeltelijk de 
zorg en daar komt dan de 
volledige pensioenreke-
ning bij. Hierbij verslechte-
ren nog in ieder geval tot 
2040 de demografische 
verhoudingen.
—P. Veltman 

Naschrift redactie: De 
overheid zou hulp kunnen 
bieden bij de overgang 
naar een omslagstelsel. 
De aanvullende pensioe-
nen leveren in de toekomst 
€500 tot €600 miljard 
belastinginkomsten op. 

Artikeltje ‘Dubbel 
gepakt’ uit Geldgids 

7/2019:  de verzekeraar 
erkent toch zijn fout. 

PRAAT MEE: welke handige hulpmiddelen zijn er om je inkomsten en uitgaven bij te houden?  
Deel je ervaring. Ga naar consumentenbond.nl/community


