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Alles is anders
Terwijl het op straat heerlijk weer is, zitten wij 
 gedwongen thuis. Ik mok wat, totdat ik hoor van 
een sterfgeval door corona in mijn naaste omge-
ving. Dat maakt alles weer relatief: de ongebruikte 
 concerttickets waar ik het geld niet van terugkrijg, 
mijn verliezen op de aandelenbeurs, de onzeker-
heid rond mijn verhuisplannen. Gezond blijven is 
belangrijker.
Ik gebruik mijn energie maar om mijn administratie 
thuis op orde te brengen. Zie onze tips op pag. 17. 
Gelukkig ben ik daar redelijk in thuis, maar toch loop 
ik altijd achter. En ook ik voel mij machteloos als de 
gemeente de parkeerkosten met 15% verhoogt 
(pag. 22). 
Ondertussen word ik gebeld door familie en vrien-
den. De een wil nu eindelijk zijn testament opstel-
len. De ander ligt in de clinch met het UWV, om-
dat er te veel wordt gekort op de IOW-uitkering.
We helpen elkaar en anderen. 
We willen ook dat we serieus genomen wor-
den. Dat de Belastingdienst ons niet behan-
delt als criminelen als we nemen waar we 
recht op denken te hebben (zie pag. 36). En 
dat banken snel de afgeloste spaarhypo-
theek afwikkelen en niet maandenlang 
talmen (zie pag. 41).
Bij de steun aan getroffenen door de co-
ronacrisis stellen overheid en banken 
zich nu anders op. Met meer vertrouwen, 
want alles is anders.

Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur 
rvdheijden@consumentenbond.nl

P.S. Al belastingaangifte over 2019 
 gedaan? Loop hem voor de zekerheid nog 
eens door met onze tips en selectie van 
beste  lezersvragen. Die staan in onze di-
gitale uitgave: 
geldgids.nu/digitaal2020
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BIJ BOOKING.COM IS HET 
onder voorwaarden nu 
mogelijk om hotelreserve
ringen te annuleren, ook al 
was de boeking bij het af
sluiten maar deels of niet 
restitueerbaar. De boe
kingssite biedt klanten 
daarnaast de mogelijkheid 
om de boeking te verzetten. 
Dat meldt booking.com aan 
de Geldgids.
Een woordvoerder van 
booking.com ‘wil wel be
nadrukken dat dit alleen 
geldt in de gevallen waarbij 
er een reisverbod is opge
legd door de autoriteiten’. Bij 
het sluiten van de deadline 
van deze Geldgids was dat 
het geval in Frankrijk, Spanje 
en Italië. Hoe het verder gaat 
met het reisverbod in deze 
en andere landen, is op het 
moment van dit schrijven 
nog niet bekend. 

ZIE OOK DE VRAGEN EN  
ANTWOORDEN OVER  
CORONAVOUCHERS EN  
ANNULERINGEN VANWEGE DE  
CORO NACRISIS OP PAG. 46.

NA DE UITBRAAK 
van de coronacrisis 

bieden veel organisatoren 
hun klanten uitstel van een 
voorstelling tot een latere 
datum aan. Zij hopen daar-
mee te voorkomen dat 
klanten gebruikmaken van 
hun recht om geld terug te 
krijgen. 
Veel organisatoren 
(Ticketmaster, Eventim, 

See Tickets) geven de ser-
vicekosten terug bij terug-
betaling van een ticket. 
Kosten voor bijvoorbeeld 
een treinkaartje of hotel 
hoeven ze niet terug te 
betalen. Doorverkopers 
van tickets geven de extra 
kosten die zij rekenen, 
meestal niet terug. 
De Vereniging Nederlandse 
Poppodia en -Festivals 

(VNPF) en de Vereniging 
van Evene men ten Makers 
(VVEM) hebben het minis-
terie van Economische 
Zaken gevraagd of de gel-
digheid van hun tickets 
voor verplaatste evene-
menten mag worden be-
houden. Tot het vaststellen 
van een nieuwe datum 
krijgen klanten dan geen 
geld terug.

Ticketaanbieders moeten klanten geld terug-
betalen als een voorstelling niet doorgaat. Maar 
door de coronacrisis stellen zij een show liever uit. 

B O O K I N G . C O M

G E K O C H T E  T I C K E T S

Show gaat niet door

Hotels  
soms toch  
te annuleren

CORONA  praktische tips om goed in te spelen op de gevolgen van 
de coronacrisis. lees de blog op geldgids.nu
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€100
Vanwege het 

corona virus hoef je 
nu pas je pincode 
in te toetsen als je 
bij elkaar €100 aan 
contactloze beta-

lingen hebt ge-
daan. De limiet per 

betaling is ver-
hoogd naar €50. 

€1,80 
Per 1 april stijgen 

de tarieven bij 
Rabobank met 

€1,80 (DirectPak-
ket) en €2,40  

(BasisPakket en 
TotaalPakket)  

per jaar.

20.000
ouders krijgen 

compensatie voor 
kinderopvangtoe-
slag. Het kabinet 
reserveert hier-

voor €500 miljoen. 

1,6%
bedroeg de inflatie 

in de maand 
februari. Dat is een 
stuk lager dan het 

gemiddelde van 
2,6% over 2019. 

WIE GEBRUIKMAAKT VAN 
pechhulp, ondervindt 
 hiervan geen gevolgen 
voor andere verzekeringen. 
In januari 2020 bleek dat 
een klant van SOS Pechhulp 
geen autoverzekering kon 
afsluiten, omdat hij te vaak 
pechhulp had gekregen. De 
hulp was geregistreerd in 
CIS, het schaderegister van 
verzekeraars. Verzekeraars 
baseren de acceptatie 
van nieuwe klanten op CIS
meldingen. Klachtenloket 
Kifid vindt dat terecht, 
 omdat pechhulp een 
 verzekering is.
In februari 2020 besloot de 
directie van CIS pechhulp
meldingen uit het register 
te verwijderen. Het gaat om 
pechhulp door een eigen 
gebrek aan de auto, zo
als een lege accu of lekke 
band. Verzekeraars regis
treren andere vormen van 
pechhulp nog wel in CIS.

A U T O V E R Z E K E R I N G

Niet de dupe 
van pechhulp

 ENERGIEPRIJZEN dalen sterk.  
Consumenten met aflopende en  
variabele energiecontracten  
kunnen hiervan profiteren.

B E L A S T I N G A A N G I F T E  2 0 1 9

Hulp krijgen bij het invullen van de aan-
gifte is sinds medio maart niet meer mo-
gelijk. Bibliotheken, ANBO en FNV hebben 
hun advieswerkzaamheden gestaakt. 

Oponthoud 
bij de aangifte

FNV Belastingservice pleit voor collectief uitstel van de 
aangiftedatum (1 mei). Anders moeten velen uitstel vra-

gen tot 1 september. Uitstellen van de aangifte heeft overigens 
nauwelijks gevolgen. De Belastingdienst verlaagt haar rente 
tijdelijk van 4 naar 0,01% vanwege de coronacrisis. 
‘Er zijn dit jaar veel vragen over partnerschap, renteaftrek bij 
woningen en aftrek van zorgkosten, zoals uitgaven voor diëten 
en gehoorapparaten’, zegt een woordvoerder van FNV. ‘Ook krij-
gen we vragen over de combinatiekorting die stopt als een kind 
12 jaar is. En over toeslagen.’ 
Ondertussen zijn er lange wachttijden bij de BelastingTelefoon. 
Dat wordt bevestigd door de Belastingdienst. Zij geeft aan dat 
de wachttijd vaak 10 minuten is. Voor toeslagen is die zelfs 15 
minuten. Door de coronacrisis is de bezetting kleiner en is bellen 
na 17.00 uur niet meer mogelijk.
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BIJ EEN ECHTSCHEIDING 
heeft de ex recht op de helft 
van de overwaarde van de 
woning. De andere partner 
kan dat bedrag niet bijlenen 
via de hypotheek. De stren-
ge eisen van banken staan 
dat niet toe, ook al zijn de 
hogere leenlasten te dragen. 
Bij een nieuwe hypotheek 
voert NHG sinds 2020 niet 
meer de normale accepta-
tietoets uit. In plaats daar-
van gebruikt zij de beheer-
toets. NHG bekijkt of de 
blijvende partner de hogere 
hypotheeklasten kan dra-
gen. Als de bank dit goed 
kan onderbouwen, mag zij 
de aanvullende lening voor 
het uitkopen van de ex op-
tellen bij de hypotheek. 

E C H T S C H E I D I N G

NHG verbetert 
vangnet

In ieder geval nog dit jaar en  
mogelijk langer blijft de Europese 
consument in het Verenigd Konink-
rijk (VK) zijn rechten behouden. 

DE BREXIT VAN 31 JANUARI VERANDERT  DAAR 
niets aan. Het jaar 2020 is een overgangspe

riode waarin er niets verandert. Bestaande rechten
 – zoals wettelijke garantie, geen roamingkosten en 
het recht om van een onlinekoop af te zien – blijven 
waarschijnlijk na 2020 in stand, verwacht jurist  Martijn 
 Witvliet van het Europees Consumenten Centrum. 
Witvliet merkt op dat de EUregels zijn vastgelegd in 
de Britse Consumer Rights Act. ‘De Britten zullen de re
gels voor burgers niet willen verslechteren, om nega
tieve effecten van de uittreding uit de EU te beperken. 
Het omgekeerde kan zelfs gebeuren: het VK kan na de 
Brexit volledig onafhankelijke wetgeving vaststellen 
waaruit gunstigere rechten voortvloeien dan uit de 
EUrichtlijnen. Dat noemen we het Californiëeffect.’ 
Die Amerikaanse staat schroefde de normen juist op.

B R E X I T

Britse rechten 
blijven voorlopig

DE BANKEN GEVEN HUISEI-
genaren drie maanden 
adempauze bij geldgebrek 
door de coronacrisis. Bij ABN 
Amro (ook Moneyou en Flori-
us), Rabobank en Volksbank 
(SNS, RegioBank, ASN) kun je 
in die tijd worden vrijgesteld 
van rente betaling en aflos-
sing. ING heeft een speciale 
hulplijn voor huiseigenaren 
met geldproblemen.
Woningcorporaties zoeken 
ook naar creatieve oplos-
singen om huurders te ont-
zien, meldt Aedes. Deze bran-
cheorganisatie adviseert te 
stoppen met huisuitzettin-
gen. En om huurders vooral in 
de periode waarin de inko-
menssteun van de overheid 
nog niet van de grond is ge-
komen, tegemoet te komen. 
Een adempauze van drie 
maanden is (nog) geen beleid 
bij woningcorporaties, aldus 
een woordvoerder. 

B E TA A L P R O B L E M E N

Banken geven 
adempauze

Tijdelijk geen 
rentebetaling en 
aflossing voor de 
hypotheek
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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

Bijna 40 jaar 
hypotheekstrijd

ER IS IN DE FINANCIËLE WERELD VEEL VER-
beterd, vertelt Jan (foto). Maar het kost 
hem geen enkele moeite een nieuwe 

 misstand aan te wijzen. ‘Neem de eindfase van een 
hypotheek. Als een daaraan gekoppelde kapitaal-  of 
overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt, 
wordt met dat geld de hypotheek afgelost. Maar het 
kan maanden duren voordat alles geregeld is.  
De hypotheekrente loopt ondertussen door, zodat je 
betaalt voor een lening die je eigenlijk niet meer 
hebt. Wij vinden dat de bank en verzekeraar  moeten 
zorgen dat alles op de einddatum geregeld is. 

Het 40-jarige jubileum van de Geldgids in 2021 
maakt hypotheekonderzoeker Jan Klinckenberg 
net niet meer mee. Dit jaar gaat hij met 
pensioen. Welke financiële verbeteringen zijn 
er volgens hem nog nodig?

Inhoud

41 Verbeteringen  
bij hypotheken

44 Hoe ‘groen’ zijn 
groene fondsen?

45 T EST  Beleggings-
wijzer 

46 Je rechten tijdens 
de coronacrisis 

47 T EST  Spaar-
rekeningen

48 T EST  Deposito’s
49 T EST  Lijfrentes  

en diverse  
hypotheken
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