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Aandacht voor
pensioen
Er is weinig aandacht voor pensioen. Dat is altijd zo,
maar tijdens de coronacrisis valt het extra op. Iedereen is bezorgd over de werkgelegenheid, maar
pensioen is iets voor later. Ouderen staan nu centraal. De aandacht gaat uit naar hun gezondheid,
niet naar hun inkomen.
Miljoenen mensen krijgen inkomenssteun via de
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW). Onbekend is dat daar ook compensatie in zit
voor pensioen. De werkgever blijft hier verantwoordelijk voor. Alleen als het bedrijf bijna omvalt, kan
hij de pensioenovereenkomst herzien. Dat moet in
overleg met de werknemers.
Werkloos worden is rampzalig voor je pensioen.
Sommige pensioenfondsen zoals het ABP gunnen
WW’ers nog wel pensioen, zij het een stuk minder.
En dan de gepensioneerden. Die zien donderwolken aan de horizon. De pensioenfondsen hebben door de dalende beurzen al meer verloren dan de tientallen miljarden waarmee de
overheid nu de economie overeind houdt.
Daar krijgen gepensioneerden misschien
de rekening voor, maar je hoort er niets
over. De sociale partners onderhandelen
over de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Tijdens zo’n
overleg kun je niet veel zeggen. Maar het
zou goed zijn als er snel duidelijkheid
komt, voor die onderwijzer die nu al tien
jaar met pensioen is en steeds minder te
besteden heeft.

Rubrieken

Vakantiedagen
soms foetsie bij
faillissement van
de werkgever.
> pag. 28

Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur
rvdheijden@consumentenbond.nl
PS In de digitale Geldgids 4 op
geldgids.nu staan 13 gouden tips
voor het besteden van lijfrentes.
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Strenge
selectie aan
de poort.
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4 Actueel
Compensatie voor
spaarders in het najaar.
7 Reactie
Lezer geeft tips voor
ander pensioenstelsel.
8 Tipgeld
Een auto shortleasen is
goedkoper dan huren.
26 Belasting
Meer co-ouders krijgen
een heffingskorting.
40 Redelijk
Ineens een contract voor
energie na telefoontje.
52 Leergeld
Forse premieverhoging
voor scootmobielpolis.

LEES DE GELDGIDS OOK OP DE TABLET
Ga naar consumentenbond.nl/cb-reader

Artikelen
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TOPWONING
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10 Reisvouchers
Wat zijn de regels per aanbieder
en hoe zit het met je rechten?
14 Huurwebsites
Lege beloften en verboden
kosten.
18 Eerste erfenis
Zo houd je de regie in handen bij
de nalatenschap van je partner.
23 Verzekering afsluiten
Let goed op wat je invult op het
aanvraagformulier.
28 Rechten van werknemer
Sociale zekerheid in coronatijd.
32 Dubbele bankafschrijving
Check je rekening na een
tankbeurt en winkelbezoek.
34 Hulp bij geldzaken
De plussen en minnen van een
volmacht en bewindvoering.
38 Bewind voor familielid
Bewindvoering regelen bij de
bank is niet altijd makkelijk.

Service
50 Lezersservice
51 Colofon

+ tips om
financieel
misbruik te
voorkomen.
> pag. 34

Testlab
41 Tijdelijke hulp voor
mantelzorger
44 Beleggen in pillen
45 TEST Beleggingswijzer
46 Bank speelt op safe
bij hypotheken
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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IN HET NIEUWS ONTWIKKELINGEN EN MENINGEN DIE JE NIET MAG MISSEN

CR ED I TCA RD S

Zakelijk
gebruik aan
banden
BEPAALDE CREDITCARDS
zijn vanaf 1 juli 2020 nog
maar beperkt bruikbaar.
Klanten mogen die kaarten
niet langer gebruiken voor
uitgaven voor hun beroep
of bedrijf. De wijziging geldt
voor drie miljoen kaarten
uitgegeven door ICS, onder
andere voor de creditcards
van Volksbank-dochters
SNS, ASN en Reaal. De
nieuwe voorwaarden van
alle ICS-kaarten staan op
icscards.nl/voorwaarden
(zie artikel 4.1).
Reden voor het aanpassen
van de voorwaarden is het
bestrijden van witwassen.
Mogelijk speelt ook een rol
dat de uitgevende organisatie ICS zakelijke creditcards
wil promoten.
Eerst liet ICS weten dat je
vanaf 1 juli de creditcards
ook niet meer mag gebruiken voor uitgaven die je
declareert bij de werkgever.
Dat is een vergissing. Deze
vorm van zakelijk gebruik
van de creditcard is nog
steeds toegestaan.
4 GELDGIDS 4 juni/juli 2020

TWE E DE KAMER

Wetten lopen vertraging op
Door corona lopen wetten en besluiten belangrijke vertraging op. Dat raakt de vermogensheffing, de pensioenverdeling bij scheiding en mogelijk het pensioenakkoord.
HET AMBTELIJKE
apparaat en de
Tweede Kamer zijn trager
gaan werken nadat Nederland vanaf medio maart in
een intelligente lockdown
is beland. Vóór het zomerreces van juli zou het parlement de nieuwe wet voor
de belasting van vermogen
in behandeling nemen. Die
moet bepalen hoe de fiscus

het box 3-vermogen vanaf
2022 gaat belasten. Die
deadline is niet gehaald.
Ook het wetsvoorstel voor
de verdeling van pensioen
bij echtscheiding is te laat
opgeleverd. De invoering
daarvan verschuift van
2021 naar 2022. Door de
nieuwe wet krijgen gescheiden partners via
automatische verdeling

elk een zelfstandig pen
sioenrecht.
Er wordt overwogen om
de invoering van het pensioenakkoord op te schuiven van 2022 naar 2027.
Dat heeft meer te maken
met de tijd die ervoor
nodig is om het nieuwe
pensioenstelsel te implementeren dan met een
vertraging door corona.

GELDGIDS DIGITAAL 4 STAAT LIVE Lees deze extra uitgave van
 e Geldgids met gouden tips voor lijfrentes via geldgids.nu
d

kort

VERSTERK DE BONDSRAAD Wil je meedenken over de
strategische koers van de Consumentenbond in een continu
veranderende omgeving? Meld je dan aan voor de verkie
zingen van ons ledenparlement. Dit kan tot 1 augustus. Zie
consumentenbond.nl/bondsraadsverkiezingen

AUTOVERZ EKERI NG

B OX 3 - H E FFI N G

Compensatie
van spaarders
in het najaar
DIT NAJAAR NEEMT HET
kabinet een besluit over de
compensatie van spaarders
tot 2017. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat de box
3-heffing van 1,2% in strijd
was met het Europees
Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM).
Het Centraal Planbureau
(CPB) adviseerde in april
2020 positief over de belastingteruggave. De compensatie zal gebaseerd zijn
op het verschil tussen 1,2%
belasting en de reële spaarrente vanaf 2013 tot en met
2016. Het CPB liet zien dat
vooral in 2015 en 2016 de
spaarrentes lager waren. Het
rendement van 4% (waarover 30% belasting geheven
wordt) speelt geen rol.

0%
In ieder geval tot
1 september 2020
vervalt de btw op
mondkapjes.

€2
Triodos brengt
vanaf 1 juli €2 per
maand in rekening
bij spaarders.
Kinderspaar
rekeningen blijven
gratis.

2016
Motorbrandstoffen
waren in april 2020
13,4% goedkoper
dan een jaar eerder. Benzine was
sinds september
2016 niet meer zo
goedkoop, meldt
het CBS.

Gemakzucht 
bij verzekerde
Twee op de vijf Nederlanders (42%) is
nog nooit gewisseld van autoverzekeraar. En we blijven gemiddeld 11 jaar bij
dezelfde verzekeraar zitten.
DAT BLIJKT UIT EEN REPRESENTATIEF ONDERZOEK VAN
Allianz Direct onder 1152 klanten met een (lease)auto. De
uitkomsten zijn opmerkelijk, want autopremies veranderen
voortdurend. Onderzoek van de Consumentenbond wijst elke
keer uit dat je met overstappen veel geld kunt besparen.
Van de klanten die weleens zijn overgestapt, heeft volgens het
Allianz-onderzoek 71% dat gedaan om de prijs. Uit het onderzoek blijkt dat maar 39% van de ondervraagden ervoor kiest om
verzekeringen te spreiden, om zo te besparen. Vooral ouderen
kiezen voor het gemak om de verzekeringen onder te brengen bij
één aanbieder.
Autoverzekeringen vergelijken is mogelijk op consumentenbond.
nl/autoverzekering. Check ook of je genoeg schadevrije jaren
meekrijgt, want dat gaat weleens mis, zie Redelijk op pag. 40.

10%
De maximale rente
voor kredieten
daalt vanaf
1 augustus van
14 naar 10% per
jaar. De verlaging
geldt tot eind
2020.
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P R I VACY

Verzekeraar
kan dossier
huisarts
inzien
VERZEKERAARS KUNNEN
bij de huisarts inzage krijgen
in het medische journaal van
klanten. Dat blijkt uit uitspraken van het Kifid (20191042 en 2020-001).
In beide gevallen ging het om
een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraar
wilde checken of de klant zich
bij het afsluiten van de verzekering schuldig had gemaakt
aan verzwijging. Het is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldoende dat de
verzekeraar in zijn voorwaarden meldt dat vragen naar
waarheid beantwoord moeten worden en er gecontroleerd kan worden. De verzekerde hoeft geen melding te
krijgen dat de verzekeraar het
medische dossier van de
huisarts raadpleegt of kan
gaan raadplegen.

De verzekerde
hoeft geen
melding te
krijgen
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Geld terug
bij vliegtickets
KLM geeft geld terug bij ongebruikte
vliegtickets als je hierom vraagt. De
maatschappij heeft daarmee haar
beleid rond vouchers gewijzigd.
KLM GAF EEN VOUCHER VOOR VLUCHTEN DIE
vanwege corona niet konden doorgaan. Restitutie van geld werd geweigerd. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet dat
toe vanwege de financiële situatie van KLM.
Na kritiek van de Europese Commissie heeft het kabinet besloten toch in te grijpen als luchtvaartmaatschappijen restitutie weigeren. KLM liet daarna weten
dat passagiers van wie de vlucht na 14 mei is geannuleerd, geld kunnen terugvragen. Verder is de waarde
van een voucher verhoogd met 15%.
‘Dit is goed nieuws, want juist in tijden van crisis
moeten consumenten kunnen vertrouwen op sterkte
rechten’, zegt directeur Sandra Molenaar van de
Consumentenbond. ‘Maar er zijn nog wel losse eindjes. Zo hebben we behoefte aan een onmiddellijke
garantstelling van de overheid bij de vouchers.’
Lees meer over reisvouchers vanaf pag. 10.

DI GI TALE HANDT E K E N I N G

Skype-akte
bij notaris
Sinds 24 april kun je een akte
ondertekenen zonder een
notaris te bezoeken. Dankzij
een coronanoodwet is het
mogelijk om rechtshandelingen te doen via digitale middelen, in elk geval tot 1 september.
Een testament op afstand
wordt ook wel een Skypetestament genoemd. De notaris wil nog wel de klant en
zijn paspoort zien, voordat
hij een akte passeert.
Dankzij de noodwet van
24 april vervangt videobellen
een handtekening. De wet
geldt voor alle notariële akten, dus ook voor een verklaring van erfrecht. Doehetzelfnotaris.nl meldt dat een
erfenis online aanvaarden nu
heel populair is. Deels uit
nood, maar videobellen bespaart ook reiskosten.

