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Boze lezer
Vrijdag 29 juni was een belangrijke dag voor de
Geldgids. We brachten ons eerste digitale nummer uit. Gemist? U kunt het magazine lezen via de
link geldgids.nu. De meeste lezers reageerden
positief, maar er waren ook teleurgestelde en
zelfs boze lezers.
Er verschijnt vanaf 2018 één papieren Geldgids
minder. Ik begrijp de boze lezer: iets kwijtraken is
niet fijn. Lezen van papier is prettig, overzichtelijk
en handzaam. Daar ben ik het mee eens.
De Geldgids blijft zes keer per jaar in de bus vallen, plus jaarlijks de Belastinggids. Daarnaast
hebben abonnees recht op een maandelijkse
nieuwsbrief, twee digitale magazines per jaar en
via geldgids.nu een artikelarchief, nieuws, blogs,
en vragen en antwoorden over belastingen.
Onze eerste taak is lezers informeren. Dat is
lastig op papier alleen. Er is zo veel informatie
dat we niet kunnen zonder verwijzingen naar
internet. Ons tweede doel is lezers activeren.
De Geldgids is voor financiële doe-hetzelvers. Om te klussen moeten ze wel naar
internet. Belastingen, bankzaken, verzekeren, pensioen zijn online. Je kunt je geldzaken niet meer via papier afhandelen.
In ons artikel ‘Goed geregeld’ op pagina
14 verwijzen we naar een persoonlijk
memorandum op geldgids.nu. Dat kun je
uitprinten, invullen, kopiëren en digitaal
opslaan of versturen. Echt handig.
Via onze nieuwsbrief (aanmelden geldgids.nu/nieuwsbrief) linken wij door naar
de juiste plek op internet. Met één klik,
direct doen. Dan is het geregeld.
Op 21 september verschijnt de Geldgids
digitaal Prinsjesdag. Super actueel en vol
praktische informatie op maat. Probeer
hem uit, via geldgids.nu.
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Wie betaalt de
rekening als je
oppashond scha
de veroorzaakt?
> pag.8

Koffer kwijt en
daarna de aan
sluitende vlucht
gemist
> pag. 40

4 Actueel
Eerlijkere rente over
e
 rfbelasting.
7 Reactie
Lezers geven hun mening
over digitale Geldgids.
8 Tipgeld
De overlijdensrisicopolis
kan vaak veel goedkoper.
18 Belasting
Nog snel profiteren van
lagere btw.
20 Nota bene
Betaal de rente op tijd bij
papieren schenking.
34 Frictie
Leg je kinderen niet aan
het geldinfuus.
40 Redelijk
Toch knieoperatie tijdens
vakantie vergoed.
52 Leergeld
Verzekeraar zuinig vanwege Air Miles.

 GELDGIDS PRINSJESDAG
Op 21 september verschijnt het tweede
digitale nummer van de Geldgids > pag. 2
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Service
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50 Voordeel en gemak
Extra’s voor Geldgids-lezers.
51 Lezersservice
Energievergelijker e.d.

Daar heb je
wiskunde
voor nodig
> pag. 28
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10 Na de aangifte
Blijf alert als je belastingzaken
optimaal wilt regelen.
Dossier:
14 Alvast geregeld
buitenspel
gezet
Zaken die je moet vastleggen
> pag. 21-27
voor je nabestaanden.
21 Last van CIS
Elke verzekeringsclaim wordt
genoteerd. Wat zijn de gevolgen?
25 Register van schulden
Ook zonder betalingsachterstand
kun je last hebben van het BKR.
28 Kapvergunning
Sommige gemeenten harken veel
geld binnen.
30 Energiezuinige subsidies
Ook de subsidies zelf zijn
heel zuinig.
Niet iedere
35 Thuis wonen wordt lastiger
boom kun je
De overgang van Wmo- naar
zomaar om
hakken.
Wlz-zorg: hoe pak je dat aan?

ONDER DE LOEP FINANCIËLE PRODUCTEN NUCHTER EN KRITISCH VERGELEKEN
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Bart Hartman
reikt een solar
systeem uit aan
Paul Kagame, de
president van
Rwanda.

Waar zijn die
groenfondsen?
beleggen in een groenfonds levert fiscaal
voordeel op. Helaas is het aanbod veel te klein.
Hoe komt dat toch?
TEKST bArbArA VAN est

41 Groenbeleggen:
snel handelen
44 Groensparen:
binnenkort
maximale keus
45 TEST Mixfondsen
46 Eerste indruk:
Woonz.nl voor
senioren
47 TEST Spaarrekeningen
48 TEST Deposito’s
49 TEST Lijfrentes en
diverse hypotheken
Bart Hartman (zie foto) van Stichting NOTS
wordt nog regelmatig gebeld door beleggers. Of ze bij hem in een groenproject
kunnen investeren. Op dit moment niet, maar later
dit jaar misschien wel. Hartman is nu bezig met een
groot ‘solar home system’-project in Rwanda. Rwandese gezinnen kunnen met een kleine lening van de
stichting een systeem aanschaffen dat bestaat uit
een zonnepaneel, batterij, lamp en aansluiting voor
het opladen van mobiele telefoons. De gezinnen
besparen met zo’n systeem geld, want ze hoe- ➜
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41 Waar blijven de
groenfondsen?
44 Maximale keus bij
groensparen
45 TEST Beleggingswijzer
46 Huizensite voor woningen met zorg
47 TEST Spaarwijzer
48 TEST Depositowijzer
49 TEST Lijfrentewijzer
en Hypotheekwijzer

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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