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VAN DE REDACTIE

Pensioen
Al meer dan tien jaar verkeren de pensioenfondsen
in crisis. In 2008 verloren ze veel vermogen door de
kredietcrisis en door de eurocrisis ging de rente ook
nog omlaag, waardoor de toekomstige pensioen
uitkeringen veel duurder werden.
Ongeluk komt in drieën en het derde deel staat ons
nu te wachten. De langdurige lage rente leidt niet
tot sterke economische groei. Wel zijn de prijzen op
de woningmarkt en aandelenbeurzen sterk geste
gen, want iedereen is al jaren op zoek naar rende
ment. De derde fase is er dan ook een van dalend
rendement en toenemende onzekerheid.
Hoogstwaarschijnlijk moeten tientallen pensioen
fondsen al volgend jaar gaan korten. Het gaat om
naar schatting 12 miljoen deelnemers en gepensio
neerden. Bij de getroffen pensioenfondsen zijn
(voormalige) ambtenaren, zorgverleners, truc
kers, bakkers, kappers, slagers, boeren, mon
teurs en lassers aangesloten. De pensioen
fondsen van grote beursgenoteerde bedrijven
en banken staan er wel goed voor.
Misschien moeten we niet kijken naar wat
we kwijtraken, maar naar wat we nog heb
ben. Veel mensen hebben genoeg om de
boel achter zich te laten en eerder te stop
pen met werken. Lees onze praktische
tips om dat te realiseren op pag. 10.
Voor wie dat niet actueel is: welke moge
lijkheden zijn er nog om spaargeld te la
ten groeien. Lees ons artikel over rende
ment op pag. 25. Of het artikel over
schenken op pag. 32, voor als het vermo
gen van iemand anders moet komen.
Onlangs verscheen de nieuwe editie van
het boek ‘Mijn vermogen’, dat ik schreef
voor iedereen die werk wil maken van zijn
geld. Lees gratis het eerste hoofdstuk op
consumentenbond.nl/mijnvermogen.
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Rubrieken

Een kostgangers
overeenkomst
met inwonend
kleinkind kan el
lende voorkomen
> pag. 8

Bewijzen van af
trekposten voor
een verbouwing
moet je langer
bewaren dan je
denkt > pag. 21

4 Actueel
Voor 12 miljoen mensen
dreigt verlaging pensioen.
7 Reactie
Post van lezers.
8 Tipgeld
Reiskostenaftrek via het
brutoloon regelen.
15 Nota bene
Ouderlijk huis goedkoop
aan kinderen verkopen.
20 Belasting
Verdeling tussen fiscale
partners toch corrigeren.
35 Frictie
Verzorgingshuis en de
alleenstaande AOW.
40 Redelijk
Schoonmaakmiddel
toch te agressief.
52 Leergeld
Na twee fietsdiefstallen
wordt verzekeren lastig.

Ziekenhuismortuaria
worden vaak beheerd
door een commercieel
bedrijf > pag. 36

Artikelen

Service
22

50 Lezersservice
51 Colofon
Abonnees kunnen fiscale vra
gen stellen aan onze expert.
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Inhoud
41 Hypotheek verschilt per bank
44 Betaalrekeningen
en privacy
45 T EST Wereldwijde
aandelenfondsen
46 Leenauto extra
verzekeren
47 T EST Sparen zonder
en met beperking
48 T EST Deposito’s
49 T EST Lijfrentes en
annuïteiten- en lineaire hypotheken

Drie dagen
na Prinsjes
dag tonen
wij alle
fiscale en
andere
wijzigingn
aan
abonnees
> pag. 30

De ene bank is
de andere niet
De hypotheekvoorwaarden van banken kunnen
flink verschillen. bijvoorbeeld bij overlijden.
TEKST JaN KLINCKeNberg

IN 2013 OVERLIJDT DE ECHTGENOOT VAN
Andrea Vaessen*. Een jaar eerder hebben
ze de hypotheek voor 20 jaar vastgezet
tegen 5,2%. Vaessen heeft in de maanden na het
overlijden van haar man contact met de bank over
haar financiën, maar die wijst haar niet op de aantrekkelijke optie de rente te herzien. Later ontdekt
Vaessen via de Geldgids dat ze tot een jaar na het
overlijden de rente zonder boete opnieuw had kunnen vastzetten. Maar de bank weigert haar verzoek
om de rente te herzien: ‘U had een jaar daarvoor ➜
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testlab

TESTLAB
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10 Eerder stoppen met werken
Baas worden over je eigen tijd:
7 manieren om dat te realiseren.
16 Huis uit erfenis
Met deze tips houd je de
belasting en woninglasten laag.
22 Vergoeding voor leed
Smartengeld botst met onze
calvinistische traditie.
25 Zoeken naar rendement
Creatief omgaan met spaargeld
loont nog altijd.
30 Prinsjesdag 2019
Wat gaat er precies veranderen?
32 Schenking: geven en krijgen
Profiteer optimaal.
36 Ziekenhuismortuaria
Drie uur na overlijden gaat de
geldteller lopen.
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Testlab
41 Hypotheek verschilt
sterk per bank
44 Betaalrekeningen
en privacy
45 TEST Beleggingswijzer
46 Leenauto verzekeren
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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