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WONEN & VERKEER 
 

Donkere dagen, meer inbrekers 

In de wintermaanden wordt er vaker ingebroken, dat weet de politie al jaren. Een inbraak 

heeft grote gevolgen voor uw gevoel van veiligheid en voor uw portemonnee. Met een goede 

verzekering beperkt u de financiële schade. 

 

Maatregelen treffen 

Voorkom inbraakellende door uw huis veiliger te maken. Op de website van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u talloze preventietips om de kans op inbraak te 

verkleinen. Met een goed beveiligd huis kunt u bovendien een korting krijgen op de premie 

van uw inboedelverzekering. 

 

Wilt u meer informatie en advies over dekking en premies van uw inboedelverzekering? 

Neem contact op met ons kantoor. 

 

Bereid u voor op brand 

In Nederland breekt er ieder jaar brand uit in 100.000 woningen. De impact daarvan op de 

getroffenen kan enorm zijn en de schade kan in de tonnen lopen. Aandacht voor 

brandpreventie blijft daarom nodig. Hoe voorkomt u brand? En wat moet u doen als er toch 

brand ontstaat? 

 

Zoals ieder jaar vinden in oktober weer de Nationale Brandpreventieweken plaats. Dit jaar is 

er veel aandacht voor het brandrisico bij ouderen. Ouderen zijn soms vergeetachtig waardoor 

de kans op brand groter wordt. En als er eenmaal brand is, kunnen zij vaak minder snel 

ingrijpen en minder snel ontkomen. Omdat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en 

omdat het aantal ouderen stijgt, neemt in Nederland dit risico toe. Op de website van de 

nationale brandpreventieweken vindt u tips om de kans op brand bij ouderen te verkleinen. 

 

Niet alleen voor ouderen, voor iedereen is het goed om te weten hoe brand voorkomen kan 

worden en wat u kunt doen als er toch brand uitbreekt. 

 

Hoe voorkomt u brand? 

 

• Koken 

o Blijf bij voorkeur in de keuken als u kookt. 

o Is dit niet goed mogelijk, zet dan de kookwekker ter herinnering. 

 

• Roken 

o Rook nooit in bed of als u moe bent, in een luie stoel of op de bank. 

o Zorg dat uw sigaret altijd helemaal gedoofd is na het roken. 

 

• Apparaten 

o Reinig het filter van de wasdroger na elke droogbeurt om risicovolle 

stofverzameling te voorkomen. 

o Sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos. 

o Zet apparatuur altijd uit voordat u het huis verlaat of gaat slapen. 
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o Laat apparaten bij een mankement altijd goed repareren door een specialist. 

 

Hoe grijpt u snel in bij brand? 

 

• Reageer op uw rookmelder 

o Hang verschillende rookmelders op in huis. Dit kan vaak heel eenvoudig met 

dubbelzijdige tape. U heeft dan geen boor nodig. 

o Koppel de rookmelders onderling. Als er dan ergens rook is, gaan alle 

rookmelders af. 

o Controleer de rookmelder regelmatig en vervang de batterij tijdig. 

 

Zelf blussen  

 

• De meeste beginnende brandjes in huis kunt u blussen met water. 

• Als er olie of vet brandt, blus dan nooit met water, want dan ontstaat een grote 

steekvlam. Dek in dat geval de pan af met een passende deksel. 

 

Vluchtroute oefenen 

 

• U heeft bij brand hoogstens 5 minuten om uw huis te verlaten. Bedenk daarom hoe u 

het snelst uw huis uit komt en leg deze vluchtroute vast. 

• Oefen de vluchtroute af en toe met uw ogen dicht. 

• Zorg dat de vluchtroute altijd vrij is. 

• Spreek af waar u en uw huisgenoten buiten verzamelen. 

 

Bel 112 

 

Verzekering checken 

Brand voorkomen is vooral belangrijk voor uw eigen veiligheid. Daarnaast loopt uw inboedel 

gevaar. De schade door brand kan enorm zijn. Neem contact op met ons om uw 

inboedelverzekering te laten checken op brandschade en vraag ons om advies over een 

passende verzekering. 

 

Laat uw schoorsteenregelmatig vegen 

Jaarlijks zijn er zo'n tweeduizend kleine en grote schoorsteenbranden. Deze worden 

veroorzaakt door een onjuiste constructie van de schoorsteen, onjuiste diameter van het 

rookkanaal ten opzichte van het type openhaard of kachel, verkeerde brandstof en/of verkeerd 

stookgedrag. Ook ongevallen zoals koolmonoxidevergiftiging, soms het gevolg van 

verstopping van een rookkanaal, komen helaas nog steeds voor. Dit is eenvoudig te 

voorkomen door een koolmonoxidemelder aan te schaffen.  

Schoorsteenbrand is te voorkomen door een vakbekwaam bedrijf uw schoorsteen regelmatig 

na te laten kijken.  

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat veel van de schoorstenen of rookkanalen niet 

periodiek wordt geveegd. Heel veel mensen zijn zich nog niet bewust van het feit dat een 

schoorsteen onderhoud nodig heeft.  
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Voorwaarden verzekeraar 

Bij een schoorsteenbrand moet u vaak de verzekeraar kunnen aantonen dat u tijdig (1 keer per 

jaar) de schoorsteen geveegd heeft of een schoorsteenveger heeft ingeschakeld om het 

schoorsteenvegen voor u te doen. Is er sprake van verwijtbare onzorgvuldigheid dan kan dit 

betekenen dat er geen uitkering plaatsvindt bij een eventuele schade. Wij raden u daarom aan 

uw schoorsteen 1 keer per jaar te laten vegen door een ASPB gecertificeerd schoorsteenveeg-

bedrijf. 

 

Energielabel, waar is het goed voor?  

Dit jaar heeft u als huiseigenaar een indicatief energielabel van het Ministerie van 

binnenlandse Zaken ontvangen. Waarom krijgt u dat eigenlijk en wat kunt u ermee? 

 

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is en is daarmee een indicatie van de 

energiekosten. Dat is belangrijke informatie voor kopers en huurders, maar ook voor uzelf. 

Het label varieert van A (zeer energiezuinig) tot G (energieverslindend). Bent u laag 

ingeschaald, dan kunt u overwegen maatregelen te nemen: isolatie, dubbel glas, zonnepanelen 

en een goede HR-ketel liggen dan het meest voor de hand.  

 

Aanpassen 

Het indicatieve energielabel dat u straks ontvangt, is gebaseerd op standaardkenmerken van 

uw woning, zoals het bouwjaar en woningtype. Het label is indicatief, want in werkelijkheid 

kan uw score hoger liggen bijvoorbeeld omdat u uw woning energiezuiniger gemaakt heeft. In 

dat geval kunt u het label eenvoudig online aanpassen. Na goedkeuring door een erkend 

deskundige wordt het energielabel geregistreerd in een landelijke database. De aanvraag kost 

enkele tientjes. 

 

In de verkoopadvertentie 

Het energielabel werd al in 2008 ingevoerd en moest eigenlijk verplicht overhandigd worden 

bij woningverkoop. Maar veel verkopers en kopers zagen er in onderling overleg van af, 

omdat er toch geen boete volgde. Nu moet u verplicht het label vermelden in de 

verkoopadvertentie op funda.nl en controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport of er 

bij verkoop of verhuur inderdaad een energielabel aanwezig is. Kunt u geen label laten zien, 

dan riskeert u een boete van 405 euro. 

 

Verkoopkansen 

Of potentiële kopers gevoelig zijn voor een gunstig energielabel? Als u een prachtige, goed 

onderhouden woning op een mooie locatie heeft, zal dat naar verwachting zwaarder 

meetellen. Maar naarmate er meer energiezuinige huizen komen in Nederland zal een D-score 

of lager zeker de verkoopkansen verminderen. 

 

Financiering voor maatregelen 

Wilt u uw woning energiezuiniger maken, maar mist u voldoende financiële armslag? Neem 

contact op met ons kantoor. Wij zijn op de hoogte van gunstige regelingen en gaan na hoe u 

de financiering rond kunt krijgen. 

 

Goed verzekerd op ski-vakantie  

Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor 

medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten. 
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Vervoer 

Ongevallen in wintersportgebieden kunnen duur uitpakken. Als u met een ski-brancard of 

sneeuwscooter van een sneeuwhelling gehaald moet worden, kost dat ongeveer € 600. Moet 

er een helikopter worden ingezet, dan kunnen de kosten oplopen tot € 3.500. Een gipsvlucht 

naar huis bedraagt € 1.500 tot € 2.000. Die kosten krijgt u met een standaard reisverzekering 

niet vergoed. Vermijd het risico en kies voor een wintersportdekking.  

 

Ziekenhuiskosten 

In principe vergoedt uw basisverzekering medisch noodzakelijke kosten in het buitenland. 

Maar let op, u krijgt alleen het Nederlandse tarief vergoed. Tarieven in het buitenland kunnen 

veel hoger liggen. Voor de meerkosten kunt u zich wel bijverzekeren, bijvoorbeeld met een 

aanvullende zorgverzekering. Heeft u die niet, kies dan voor een wintersportdekking die ook 

medische behandelingen in het buitenland vergoedt. 

 

Niet noodzakelijke kosten 

Als u een ongeluk krijgt, komt u in sommige landen al snel terecht in een privékliniek. Een 

diagnose en een urgente behandeling worden dan wel (deels) vergoed. Maar sommige 

luxueuze klinieken bieden ook behandelingen die niet medisch noodzakelijk zijn, zoals MRI-

scans en niet-spoedeisende operaties. Die zijn lang niet altijd in uw belang en leveren geen 

beter herstel op. Los daarvan is het de vraag of u deze kosten vergoed krijgt, zelfs met een 

aanvullende verzekering of winstersportdekking. U kunt na de eerste noodzakelijke 

behandeling beter terugreizen naar Nederland, waar de zorg en de revalidatie goed op elkaar 

afgestemd worden. 

 

Buiten de piste skiën 

Steeds meer ervaren skiërs vinden het een uitdaging om buiten de pistes te gaan skiën. Het is 

misschien een spannende ervaring, maar off-piste skiën is een stuk gevaarlijker dan van 

traditionele pistes afglijden. Als u dan een ongeluk krijgt, vergoeden veel verzekeraars de 

medische behandeling niet. 

Gaat u op wintersport en wilt u zich goed verzekeren? Neem contact op met ons kantoor voor 

een reisverzekering die de belangrijkste risico's afdekt. 

 

Op vakantie in het ziekenhuis?  

De vakantie is bedoeld om te genieten en te ontspannen. Meestal gebeurt dat ook, maar soms 

komt er een kink in de kabel. Bijvoorbeeld als u ziek wordt of een ongeluk krijgt. Kunt u dan 

altijd medische hulp krijgen? En wat heeft u in dat geval aan uw reisverzekering? 

 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat u medische hulp krijgt als u in het buitenland ziek wordt 

of gewond raakt. In sommige landen behandelt men u alleen als u aan kunt tonen dat u 

verzekerd bent of als u de rekening ter plekke voldoet. Een dure geschiedenis, want een 

poliklinische behandeling in het buitenland kost volgens de ANWB gemiddeld € 1.939, een 

ziekenhuisopname gemiddeld € 7.588. De rekening kunt u wel na afloop naar uw 

zorgverzekeraar sturen.  

 

Gaat u op vakantie naar een EU-land, Noorwegen, IJsland, Lichtenstein, Macedonië, 

Zwitserland of Australië? Dan kunt u als bewijs een zogenaamde Europese gezondheidskaart 

laten zien, ook wel European Health Insurance Card (EHIC). U kunt de pas aanvragen op 

www.ehic.nl. 
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Wat krijgt u vergoed? 

De EHIC laat zien dát u verzekerd bent, maar zegt niets over wat u vergoed krijgt. Want dat is 

afhankelijk van uw verzekering. Wat zijn de mogelijkheden? 

 

Alleen basisverzekering 

De kosten voor medische hulp in het buitenland worden vergoed. Maar de vergoeding is nooit 

hoger dan het Nederlandse tarief. Is het tarief van het buitenlandse ziekenhuis hoger, dan 

moet u bijbetalen. En let op! De basisverzekering kent een eigen risico van 375 euro per jaar. 

Misschien heeft u zelfs vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen. Dat eigen risico geldt 

ook voor medische kosten in het buitenland. 

 

Aanvullende zorgverzekering 

Heeft u een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking? Kijk dan in de 

polisvoorwaarden op welke vergoedingen u kunt rekenen en of er een eigen risico geldt. 

 

Reisverzekering met buitenlanddekking 

De vergoeding van de reisverzekering hangt af van de dekking die u gekozen heeft. Er zijn 

drie goede redenen om u optimaal te verzekeren. 

 

1. U hoeft zich dan geen zorgen te maken over het verschil tussen het Nederlandse en het 

buitenlandse tarief. 

2. Uw reisverzekering kan ook het eigen risico van de basisverzekering vergoeden. Zelfs 

uw vrijwillige eigen risico kunt u meeverzekeren. 

3. U kunt direct een alarmcentrale inschakelen. Die regelt de ziekenhuisopname, overlegt 

met de behandelend arts welke zorg u nodig heeft, betaalt de rekening en licht uw 

familie in. Kunt en wilt u naar huis? Ook dat kan de alarmcentrale voor u regelen. 

 

Uitstekende dekking 

Neem contact op met ons kantoor als u geen gedoe en geen kosten wilt als u op vakantie naar 

een dokter of een ziekenhuis moet. Wij zoeken voor u de reisverzekering met een uitstekende 

dekking voor medische kosten in het buitenland. 

 

Pakketverzekering levert voordeel op 

De meeste Nederlanders sluiten een schadeverzekering af op het moment dat ze dat nodig 

vinden. Omdat alles apart is afgesloten is het resultaat dan vaak een bonte verzameling van 

losse polisbladen. Dat kan overzichtelijker én voordeliger. In plaats van losse verzekeringen 

kunt u er ook voor kiezen alle verzekeringen op te nemen in een pakket: de pakketverzeke-

ring. Dat heeft verschillende voordelen.  

 

Overzichtelijk 

Het is een stuk overzichtelijker, geen aparte polisbladen meer, maar al uw verzekeringen 

netjes bij elkaar op één polisblad. Geen aparte afschriften of facturen meer per verzekering en 

u voldoet de premie in een keer voor het hele pakket.  

 

Premiekorting 

U ontvangt met een pakketverzekering een financieel voordeel. U profiteert namelijk van een 

korting op de totaalpremie. Die korting wordt hoger naarmate u meer verzekeringen in uw 

pakket heeft. 
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Oververzekerd of onderverzekerd? 

Daarnaast is het met een pakketverzekering gemakkelijker om de verschillende verzekeringen 

goed op elkaar aan te laten sluiten. Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat meerdere 

verzekeringen één bepaald risico afdekken. Verkeersrechtsbijstand bijvoorbeeld kan op de 

autopolis zijn meegenomen, maar ook op de rechtsbijstandverzekering en op de 

reisverzekering. In dat geval bent u oververzekerd en betaalt u te veel premie. Omgekeerd 

kunnen uw verzekeringen ook hiaten vertonen omdat er risico’s niet verzekerd zijn die u 

liever wel afgedekt ziet.  

 

Periodieke controle 

Ten slotte is de pakketverzekering een goede basis voor een periodieke controle door ons 

kantoor. Bent u nog naar wens verzekerd? Zijn er omstandigheden gewijzigd waardoor 

bepaalde dekkingen eraf kunnen of er juist bij moeten? Neem contact op met ons kantoor als 

u wilt profiteren van de voordelen van een pakketverzekering en als u uw hele pakket wilt 

laten doorlichten. 

 

Kamerverhuur 

Wanneer u kamers van uw eigen woning wilt verhuren, dient u dit te melden bij de 

opstalverzekeraar. Er zijn namelijk in veel gevallen beperkende voorwaarden van toepassing 

en er wordt door de verzekeraar een hogere premie voor de opstalverzekering gevraagd. Ook 

kan de dekking worden verkleind, wat gevolg heeft voor ruitschade, waterschade of inbraak. 

Het is verstandig om de opties ruim van te voren met de opstalverzekeraar te bespreken. 

 

Daarnaast zal de inboedelverzekeraar een extra vragenlijst sturen waarin onder andere wordt 

gevraagd naar de brandveiligheid, de keuken (of er gekookt wordt op de kamers) en of er 

sloten op de deuren zitten. 

 

Indien u reeds kamers verhuurt en heeft u dit niet doorgegeven of uw twijfelt hieraan, meld 

dit dat aan uw verzekeraar. 

 

Heeft u vragen over kamerverhuur, neem dan contact met ons op. 

 

Een leegstaand pand? 

Indien een pand leegstaat, dan is er meer kans op schade. Bijvoorbeeld door brand, diefstal of 

illegaal gebruik zoals hennepteelt. Gelukkig is dat risico te verkleinen, maar dat begint met de 

juiste kennis. Daarbij helpt de checklist ‘Leegstand: wat nu?’. Ontdek hoe groot het risico op 

schade is. En neem direct maatregelen om de schade te beperken.  

 

Verzekering 

Iedere verzekeraar voert zijn eigen beleid als het gaat om uitsluitingen, eisen en voorwaarden 

bij het verzekeren van een leegstaand pand. Als eigenaar van zo’n pand is het verstandig u  

daarin te verdiepen: is eventuele schade wel gedekt? 

 

U dient leegstand altijd direct te melden aan uw verzekeraar. 
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Wat bijvoorbeeld vaak voorkomt in de polisvoorwaarden: 

 

• Leegstand is slechts op beperkte condities verzekerd. 

• Er is alleen dekking als preventiemaatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld alarmering 

of periodieke inspectie. 

• Er wordt niet altijd glasdekking afgegeven. 

• Er is soms geen garantie tegen onderverzekering. 

• Er kan sprake zijn van een (verhoogd) eigen risico. 

• De verantwoordelijkheid van controle van het leegstaande pand ligt bij de 

verzekeringnemer en moet dan ook aantoonbaar maken hoe hij die controle uitvoert. 

 

ZORG 
 

Welke zorgverzekering past bij u? 

Uiterlijk op 19 november a.s. maken de ziektekostenverzekeraars hun nieuwe premie bekend. 

 

Wijziging in 2016 

 

• Zorgpremie stijgt met 92 euro, ofwel ruim 7 euro maandelijks 

• Eigen risico stijgt naar 385 euro 

• Zorgtoeslag stijgt met 71 euro 

• Inkomensafhankelijke bijdrage daalt naar 6,75 procent 

 

Overstappen 

Ieder najaar heeft u opnieuw de mogelijkheid een zorgverzekering te kiezen die beter past bij 

uw persoonlijke wensen en behoeften. Maar waar selecteert u op? Is de prijs voor u het 

belangrijkst? Ga dan na hoe vaak u gebruikmaakt van de vergoedingen in uw aanvullende 

pakket. Misschien is dat zo weinig dat u beter af bent met alleen een basisverzekering. 

 

U heeft nog tot eind december de tijd om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Is 

dat zinvol? Wél als u niet tevreden bent over de voorwaarden of de premie. 

 

Neem daarom contact  op met ons kantoor. Wij brengen uw wensen en behoeften in kaart en 

zoeken de verzekering die daar het beste op aansluit en vraag naar de kortingsmogelijkheden. 

Ook als u niet van maatschappij wijzigt.  

 

GESCHILLEN 
 

Externe kosten rechtsbijstandverzekering nader toegelicht 

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten of gaat afsluiten dan komt u een 

belangrijke term tegen namelijk de externe kosten. Omdat mensen vaak niet weten wat 

hiermee wordt bedoeld volgt hieronder een toelichting. 

 

Als een rechtsbijstandverzekering i.v.m. een conflict wordt ingeschakeld, dan gaat een 

verzekering eerst kijken naar het probleem. Er wordt gekeken naar welke expertise er nodig is 
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voor een conflict. Iedere jurist heeft zijn eigen expertise en op basis hiervan wordt een jurist 

uitgekozen om de klant te helpen bij een conflict. Vaak zijn de juristen in dienst van de 

rechtsbijstandverzekering. Toch is het onmogelijk om voor alle specifieke vakgebieden een 

specialist in huis te hebben. Als de verzekeraar geen specialist in huis heeft dan moet er een 

ander worden ingeschakeld. Dit is iemand die niet in dienst is van de 

rechtsbijstandverzekering. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn de zogenaamde 

externe kosten. 

Het gebeurd niet vaak dat er een jurist of advocaat van buitenaf wordt ingeschakeld. Mocht 

dit wel zo zijn dan lopen de kosten per uur al snel op. Er zijn verschillende verzekeringen 

waarbij de externe kosten niet onbeperkt worden gedekt. De kosten die daar bovenop komen 

worden doorberekend aan de klant. Kijk daarom goed naar het verzekerd bedrag voor externe 

kosten. 

 

Vrije advocatenkeuze 

Een uitspraak Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 

november 2013 onderstreept. Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, 

maar rechtsbijstandsverzekeraars beperkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het 

alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang 

boven de € 25.000).  

Een Nederlandse verzekerde spande hierover een rechtszaak aan tegen een rechtsbijstand-

verzekeraar DAS, omdat hij niet wilde dat zijn procedure door een medewerker van de DAS. 

DAS stelde dat het recht op vrije advocaatkeuze pas ontstaat als de verzekeraar beslist dat de 

zaak niet door een eigen jurist kan worden gedaan. Maar de verzekerde kreeg dus gelijk. Das 

kan niet meer in beroep tegen de uitspraak. 

 

Niet zelf inschakelen 

Let op: Ondanks de uitspraak, mag de verzekerde niet op eigen houtje een externe partij 

(zoals een advocaat) inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechts-

bijstandverzekeraar. Doet u dit toch zelf, dan worden de kosten niet vergoed.  

 

Andere voorwaarden rechtsbijstandverzekeringen  

Rechtsbijstand polissen zijn niet veel duurder geworden na de EU-uitspraak, maar er zijn wel 

beperkingen ingevoerd. Externe hulp is doorgaans duurder dan de inzet van eigen juridische 

medewerkers. In de voorwaarden van rechtsbijstandsverzekeraars mag niet meer staan dat er 

alleen vrije keuze is als de verzekeraar externe bijstand wil inschakelen. Wel hebben een 

aantal verzekeraars een maximumbedrag voor externe (advocaat)kosten ingesteld, die 

kostengrens verlaagd en/of een eigen risico ingevoerd. Zo kunnen verzekerden alsnog voor 

een groot deel van de kosten opdraaien. In de uitspraak staat wel, dat de externe kosten niet 

zodanig mogen worden ingeperkt dat de verzekerde eigenlijk niet meer kan kiezen.  

 

Check de dekkingen en uw de maximale verzekerde bedragen. Bel ons indien u vragen heeft 

hierover. 

 

FINANCIELE ZAKEN 
 

Hypotheek mogelijkheden 

Reële huizenprijzen, lage rente, subsidiemogelijkheden voor starters, restschuldfinancie-

ringen maar ook financieringsmogelijkheden als u geen vaste baan heeft. Kortom een hoop  
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redenen om een gesprek met ons te voeren over de aankoop van een woning, verbouwing of 

te praten over de mogelijkheden om uw hypotheekaflossing te verhogen of juist de 

hypotheeklasten te verlagen. Bel ons gerust voor een afspraak! 

 

Enkele maatregelingen welke doorwerken naar 2016: 

• Het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning gaat in 2016 van 

103 procent naar 102 procent. 

• Het maximale tarief waartegen de rente kan worden afgetrokken gaat met 0,5 

procentpunt omlaag naar 50,5 procent. 

• De kostengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) loopt stapsgewijs 

omlaag van nu 245.000 euro naar 225.000 in 2016. Daarna wordt de NHG-grens 

gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. 

 

Wie betaalt uw uitvaart? 

De uitvaartverzorger, rouwkaarten, bloemen en een koffietafel. Zelfs een eenvoudige uitvaart 

kost geld, gemiddeld 7.000 euro. Wie gaat deze kosten betalen? 

 

Uw spaarpotje 

U kunt geld opzij leggen voor uw uitvaart. Maar uit vergelijkend onderzoek van de 

Consumentenbond blijkt dat u met een naturaverzekering goedkoper uit kunt zijn, zeker met 

de huidige lage rente. Sparen heeft bovendien als nadeel dat er misschien nog niet genoeg is 

opgebouwd als u jong overlijdt. Uw nabestaanden krijgen dan alsnog een fikse rekening.  

 

Uw nabestaanden 

Als u overlijdt, moet iemand opdracht geven voor de uitvaart. In de praktijk zijn dat de 

nabestaanden: meestal de partner of de kinderen. Maar ook anderen kunnen de opdracht 

geven. Wie opdracht geeft voor de uitvaart, is ook verantwoordelijk voor de kosten. Als u 

niets geregeld heeft, draaien de nabestaanden dus op voor de kosten. 

 

De gemeente 

Als niemand opdracht geeft voor de uitvaart, zal de gemeente die regelen en betalen. Maar de 

gemeente kan altijd de kosten op de erfgenamen verhalen. Ook als overledene en erfgenaam 

met elkaar gebroken hebben en de erfenis verworpen wordt. 

 

De uitvaartverzekeraar 

Er zijn verschillende manieren om uw uitvaart te verzekeren. U kunt maandelijks een premie 

betalen of een bedrag in één keer storten. Uw nabestaanden kunnen een uitkering ineens 

ontvangen om daar de uitvaart mee te betalen. Of u kiest voor een natura verzekering. De 

uitvaart wordt dan geregeld en betaald door de verzekeraar. 

 

Let er wel op dat u voldoende verzekerd bent. Als niet alle kosten gedekt zijn, moeten uw 

nabestaanden toch een deel zelf betalen. Of moet u genoeg gespaard hebben voor het 

ontbrekende bedrag. 

 

Regel het nu 

Hoe zorgt u ervoor dat uw uitvaart straks betaald kan worden? Neem contact op met ons 

kantoor voor berekeningen en advies. 
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Wat doet u met uw gouden handdruk?  

Het klinkt zo mooi: de gouden handdruk. Afscheid nemen van uw baan en een flinke zak geld 

meenemen. Maar wat kunt u met die ontslagvergoeding? Zijn er nog fiscaal vriendelijke 

wegen om het weg te zetten? 

 

Voor de gouden handdruk bestond t/m 31-12-2013 de fiscaal gunstige stemrechtconstructie. U 

bracht de ontslagvergoeding onder in een stamrecht bv en hoefde over dat bedrag geen 

belasting en geen vermogensrendementsheffing te betalen. Pas wanneer u vanuit de bv 

maandelijkse uitkeringen ontving, was u belastingplichtig. Sinds 1 januari 2014 bestaat deze 

fiscaalvriendelijke parkeermogelijkheid niet meer.  

 

Inkomen op peil houden 

Uw ontslagvergoeding is in eerste instantie bedoeld om uw WW-inkomsten aan te vullen. Uw 

WW bedraagt ten hoogste 70% van uw laatste inkomen. Was uw inkomen hoog, dan ligt dat 

percentage (een stuk) lager, want de uitkering is nooit hoger dan 3.000 euro per maand. U 

bouwt bovendien geen pensioen op na uw ontslag. Extra geld is daarom zeker welkom. 

 

Drie mogelijkheden 

Maar stel dat u uw inkomsten niet hoeft aan te vullen, bijvoorbeeld omdat u alweer snel aan 

het werk bent. Wat kunt u dan met uw ontslagvergoeding? 

 

• Belasting middelen over drie jaar. Als u daardoor in een lager belastingtarief valt, 

houdt u netto meer over. 

• Uw aflossingsvrije hypotheek (gedeeltelijk) aflossen. U bespaart dan op uw 

woonlasten en hoeft u aan het eind van de looptijd minder of zelfs niets meer af te 

lossen. 

• Het geld gebruiken voor uw pensioen. Als u onvoldoende pensioen heeft opgebouwd, 

heeft u zogenaamde jaarruimte. U mag dan een bepaald bedrag reserveren om de 

pensioenopbouw te herstellen. Dit bedrag is aftrekbaar. Vaak stijgt de jaarruimte als u 

een ontslagvergoeding krijgt. Het loont de moeite om na te gaan of daar iets voor u te 

winnen valt. 

 

Wijziging ontslagrecht 

Zie ook in deze nieuwsbrief: Hoe staat u ervoor als u ontslagen wordt?   

 

Krijgt u een ontslagvergoeding en hoeft u die niet te gebruiken om uw WW-inkomsten aan te 

vullen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij bespreken graag met u wat een goede en 

fiscaalvriendelijke bestemming kan zijn voor uw geld. 

 

Woonlastenverzekering nuttig?  

Veel woonlastenverzekeringen zijn niet afgestemd op de behoeften van de consument. Dat 

blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wat is dit voor 

verzekering en heeft u er iets aan? 

 

Een woonlastenverzekering moet u de zekerheid bieden dat u uw woonlasten kunt blijven 

betalen, als uw inkomen daalt vanwege arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Vaak kunt u 

tegelijk met uw hypotheek zo'n verzekering afsluiten, maar u kunt de verzekering ook later 

nemen.  
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Kritiek van de AFM 

De AFM heeft nu onderzoek gedaan naar de woonlastenverzekeringen en concludeert dat de 

polissen nogal van elkaar verschillen. Sommige verzekeringen kennen bijvoorbeeld een lange 

wachttijd of keren alleen uit als u recht heeft op een WW- of een WIA-uitkering. Als uw 

rechten op dat gebied nog niet voldoende zijn opgebouwd, hoeft u weinig van de verzekering 

te verwachten. Ook als u zelfstandig bent, heeft de verzekering u niets te bieden. Een ander 

kritiekpunt van de AFM is dat arbeidscontracten voor bepaalde tijd bij sommige polissen niet 

onder de dekking vallen. En dat terwijl deze contracten steeds meer worden aangegaan. Wel 

hebben meerdere verzekeraars naar aanleiding van dit onderzoek hun voorwaarden aangepast. 

 

Lagere woonlasten 

Hoe voorkomt u nu dat u uw huis moet verkopen omdat uw inkomen naar beneden is gegaan 

door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Wij gaan graag voor u na of een 

woonlastenverzekering nuttig voor u is en bij welke aanbieder u het beste uit bent. Of wij 

bespreken met u een alternatieve oplossing. Een financiële reserve opbouwen bijvoorbeeld 

om een periode van inkomensachteruitgang te overbruggen. Of het versneld aflossen van de 

hypotheek, zodat uw woonlasten dalen.  

 

Check uw bestaande woonlastenverzekering 

Uw persoonlijke omstandigheden maar ook de wettelijke omstandigheden wijzigen gedurende 

de tijd. Check daarom regelmatig of uw verzekering voldoet aan de gewijzigde situatie. 

 

Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over uw woonlasten. 

 

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren  

U zult ook in 2016 als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente 

ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening 

te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren. 

 

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en is een regeling om jaarlijks de waarde 

van woningen en bedrijfspanden vast te stellen. Die waarde is van belang voor de 

gemeentelijke belastingen. Want hoeveel u betaalt aan onroerendezaakbelasting (ozb) en 

afvalstoffen- en rioolheffing, hangt onder meer af van de WOZ-waarde. Ook de 

waterschappen gebruiken de WOZ-gegevens voor de jaarlijkse waterschapsheffingen.  

 

Automatische waardebepaling 

Bij het bepalen van de WOZ geldt als uitgangspunt het bedrag dat uw huis zou opbrengen op 

de waardepeildatum, 1 januari. De kenmerken van uw woning zoals bouwjaar en type zijn 

daarvoor van belang. Daarnaast wordt er gekeken naar de prijs waartegen vergelijkbare 

woningen in de periode rond de peildatum verkocht zijn. Dit is een geautomatiseerd proces, 

het is dus niet zo dat uw huis apart getaxeerd wordt. 

 

Te hoge WOZ-waarde? 

Maar woningen van hetzelfde bouwjaar en type kunnen heel verschillend zijn en op een totaal 

andere marktprijs uitkomen. Een goed onderhouden huis dat behoorlijk is gemoderniseerd, is 

vanzelfsprekend meer waard dan het huis daarnaast waar al 25 jaar niets aan gebeurd is. Toch 

krijgen beide woningen dezelfde WOZ-waarde. Soms is de WOZ-waarde van een woning dus 

te hoog vastgesteld. Als u denkt dat dat ook is gebeurd bij uw woning kunt u bezwaar 

aantekenen. 
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Lagere belastingen 

Bezwaar aantekenen en de WOZ-waarde zien te verlagen kan de moeite lonen, vooral uit 

onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de ozb dit jaar voor de vierde keer op rij 

sterker stijgt dan afgesproken. Volgens de vereniging verhogen 161 gemeenten de belasting 

voor huiseigenaren met meer dan 3 procent, de norm die met het ministerie van Binnenlandse 

Zaken is afgesproken. Gemiddeld stijgt de ozb dit jaar met 3,4 procent in vergelijking met 

vorig jaar. Ook de afvalstoffen- en rioolheffing kunnen fors hoger uitvallen dit jaar. 

 

Lagere WOZ ongunstig bij verkoop 

Bedenk voor u bezwaar aantekent wel dat een lage WOZ-waarde ongunstig kan zijn als u uw 

woning wilt verkopen. Is dat niet aan de orde en wilt u de WOZ-waarde laten herzien? Neem 

dan contact op met uw gemeente om te vragen hoe u het beste bezwaar kunt aantekenen. 

Wacht niet te lang, want het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de 

gemeentelijke aanslag ingediend zijn. 

 

Arbeidsongeschikt, wat gebeurt er met uw inkomen?  

Weet u wat er met uw inkomen gebeurt als u door arbeidsongeschiktheid minder of helemaal 

niet meer kunt werken? Het blijkt dat de meeste werknemers daarvan niet goed op de hoogte 

zijn. 

 

Als u door ziekte of een aandoening niet meer (volledig) aan het werk kunt, zijn er wettelijke 

regels die bepalen wat er met uw inkomen gebeurt. Daarnaast kan het bedrijf waar u werkt 

regelingen getroffen hebben om uw inkomen te beschermen. Onderzoeksbureau GfK heeft 

onderzocht hoe het staat met de kennis van werknemers over dit onderwerp. De resultaten 

waren opmerkelijk. Zo weet tweederde van de werknemers niet wat er wettelijk of in de cao 

geregeld is na twee jaar ziekte. Wel vertrouwen ze erop dat hun werkgever hen niet laat 

vallen. Maar of dat echt zo is?  

 

Wettelijke regelingen 

Eerst de wet. In het eerste jaar van ziekte, moet uw werkgever u 100 procent van uw salaris 

doorbetalen. In het tweede jaar is dat 70 procent. Na die periode komt u in de WIA (Wet 

Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit verschillende regelingen, elk 

met hun eigen uitkeringen. Voor welke regeling u in aanmerking komt, hangt af van de mate 

waarin u arbeidsongeschikt bent, uw arbeidsverleden (hoe lang u gewerkt heeft) en de 

vooruitzichten op herstel. 

 

De hoogte van de WIA-uitkering is gerelateerd aan uw salaris en de mate van 

arbeidsongeschiktheid. Bent u bijvoorbeeld minder dan 35 procent arbeidsongeschikt, dan 

krijgt u geen uitkering. Ook geldt er een maximum uitkering. Als u veel verdient gaat u er 

harder in inkomsten op achteruit. 

 

Na verloop van tijd komt u terecht in een andere WIA-regeling. U gaat er dan meestal verder 

op achteruit en de uitkering wordt soms niet langer gekoppeld aan uw salaris, maar aan het 

minimumloon. Op de website van de rijksoverheid vindt u hierover meer informatie. 

 

Wat doet uw werkgever? 

Het risico dat u er financieel op achteruit gaat, is behoorlijk als u langdurig arbeidsongeschikt 

bent. Daarom treffen werkgevers soms aanvullende voorzieningen om de inkomensdaling te 

beperken. In veel cao's is bijvoorbeeld opgenomen dat u ook in het tweede jaar van ziekte 100  
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procent krijgt uitbetaald. Daarnaast kan uw werkgever voorzieningen getroffen hebben om de 

WIA-uitkering te verhogen. Maar zijn die regelingen er ook in uw bedrijf? 

 

Wat kunt u zelf doen? 

Vraag eens na welke regelingen uw bedrijf getroffen heeft op het gebied van 

arbeidsongeschiktheid en neem daarna contact op met ons kantoor. Wij bespreken met u hoe 

groot het inkomensrisico is en wat u zelf kunt doen om uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid 

op peil te houden. 

 

Overlijdensrisicoverzekering en de belasting  

U wilt dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven als u komt te overlijden. Dat kan 

bijvoorbeeld door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Maar hoe zit dat dan 

belastingtechnisch met de premies en de uitkeringen? 

 

Als u of uw partner overlijdt kan dat een grote impact hebben op de gezinsfinanciën. Veel 

nabestaanden ontdekken dat er onvoldoende geregeld is en kunnen moeilijk rondkomen. Heel 

begrijpelijk dat u zo'n situatie wilt voorkomen. Ga daarom na of er in de pensioenregeling van 

uw werkgever ook aan de nabestaanden is gedacht. Is dat niet zo of vindt u de regeling 

onvoldoende? Dan is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) misschien een goede maatregel 

om inkomensachteruitgang na overlijden van de partner te voorkomen.  

 

Verzekering of kapitaalopbouw? 

Stel, u sluit een ORV af voor 100.000 euro. Beschouwt de Belastingdienst dit dan als 

vermogen en moet u daar dus belasting over betalen? Niet als de ORV een verzekering is die 

alleen uitkeert als de verzekerde voor de einddatum overlijdt. U bouwt met de premies 

namelijk geen kapitaal op en de Belastingdienst ziet een verzekerd bedrag niet als vermogen. 

 

Erfbelasting betalen? 

Als u een ORV heeft, betaalt u iedere maand een premie. Deze premie kunt u niet aftrekken 

van uw belastbaar inkomen. Dat is misschien jammer, maar het betekent wel dat uw 

achtergebleven partner geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de uitkering. Het kan 

wel zijn dat er erfbelasting betaald moet worden. Voor gehuwden en geregistreerd partners is 

dat niet snel een probleem. Zij hebben een vrijstelling van 633.014 euro (2015). Alleen als de 

uitkering daarbovenuit komt betalen zij over het meerdere erfbelasting. Dezelfde regels 

gelden voor ongehuwde partners die langer dan 5 jaar op hetzelfde adres wonen of een 

samenlevingscontract hebben. 

 

Kruislings opmaken 

Woont u samen zonder samenlevingscontract of bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? 

Dan kunt u erfbelasting voorkomen door de polis kruislings op te laten maken. U en uw 

partner staan dan beiden op de polis en beiden betalen premie. Officieel betaalt u dan echter 

 

de premie voor uw eigen uitkering als uw partner overlijdt en andersom betaalt uw partner de 

premie voor de uitkering die hij of zij ontvangt als u overlijdt. Omdat degene die de uitkering 

krijgt zelf de premie heeft betaald, ziet de Belastingdienst die uitkering niet als erfenis. 

Informatie en advies 

 Misschien wilt u graag weten hoe een overlijdensrisicoverzekering van belang kan zijn voor 

uw gezin. Neem dan contact op met ons kantoor. Wij adviseren u bovendien graag over een 

maatwerkregeling. 
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Hoe staat u ervoor als u ontslagen wordt?   

Sinds 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht van kracht. Dat heeft gevolgen voor uw 

ontslagvergoeding. Ook kan uw WW-uitkering lager uitvallen dan u verwacht. Kunt u bij 

werkloosheid uw woonlasten nog betalen? 

 

Wie voorheen via UWV ontslagen werd kreeg geen ontslagvergoeding mee. Maar wie via de 

kantonrechter ontslagen werd kreeg een ontslagvergoeding mee die was vastgesteld volgens 

de kantonrechtersformule. Dat was vaak een behoorlijk bedrag waarmee u uw WW-

inkomsten nog geruime tijd kon aanvullen en ook kon zorgen voor pensioenopbouw tijdens 

uw werkloosheid. 

 

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding 

Die ontslagvergoeding is van de baan. In plaats daarvan heeft u nu recht op een zogenaamde 

transitievergoeding, bedoeld om u naar nieuw werk te helpen. Voor de eerste 10 jaren van uw 

dienstverband heeft u recht op 1/6 bruto maandloon per periode van 6 maanden dat u heeft 

gewerkt. Daarna heeft u recht op 1/4 bruto maandloon over elke periode van 6 maanden dat u 

heeft gewerkt. U kunt maximaal 75.000 euro bruto krijgen. Verdient u per jaar meer dan 

75.000 euro, dan is de vergoeding maximaal een jaarsalaris.  

 

Uw financiën bij werkloosheid 

De transitievergoeding is een verbetering voor mensen die anders bij ontslag niets gekregen 

zouden hebben, maar een verslechtering voor degenen die een ontslagvergoeding volgens de 

kantonrechterformule hadden gekregen. De vergoeding valt voor hen namelijk veel lager uit. 

Wel zijn in de regeling uitzonderingen opgenomen voor bijvoorbeeld oudere werknemers. 

Ook kunnen in de CAO of in een Sociaal Plan andere afspraken over ontslagvergoedingen 

zijn opgenomen.  

 

Per 1 juli verandert ook de manier waarop de hoogte van uw WW berekend wordt. Daardoor 

kan de uitkering lager uitvallen dan u misschien verwachtte. 

 

Maatregelen treffen 

Het wegvallen van de ontslagvergoeding en de lagere WW kunnen tot gevolg hebben dat u 

moeite heeft om uw vaste lasten te betalen. Neem daarom contact op met ons kantoor. Wij 

gaan samen met u na hoe u er bij werkloosheid financieel voor staat en welke maatregelen u 

kunt treffen om voor een bepaalde tijd uw woonlasten te kunnen blijven betalen. 

 

Kopen voordeliger dan huren?  

Duizenden huurders zijn het afgelopen jaar aan het rekenen geslagen: wat is voordeliger voor 

mij: kopen of blijven huren. Wij rekenen met u mee en kijken niet alleen naar de maandlasten. 

 

De Volkskrant heeft onlangs voor tachtigduizend recentelijk verkochte of verhuurde huizen 

berekend wat er op verschillende plaatsen in Nederland per maand betaald wordt voor een 

vierkante meter huis. Opvallendste conclusie: Op Amsterdam en Utrecht na is kopen in 

Nederland per maand de goedkoopste optie. Hoe kan dat? Huren is duurder geworden omdat 

woningcorporaties de huren van vrijkomende woningen flink hebben opgetrokken. Maar een 

huis kopen is juist voordeliger geworden. De prijzen zijn sinds 2008 behoorlijk gedaald 

(hoewel ze het afgelopen jaar weer wat aangetrokken zijn). Belangrijker nog is de historisch 

lage hypotheekrente. Lage prijzen en gunstige rente maken koopwoningen op dit moment 

uiterst betaalbaar. 
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Blijvend lage maandlasten? 

Maar hoe ontwikkelen de maandlasten van huurders en kopers zich? Als huurder krijgt u elk 

jaar een huurverhoging van enkele procenten. Als woningbezitter kunt u de hypotheekrente 

geruime tijd vastzetten waardoor uw netto maandlast amper oploopt. Aan het eind van de 

renteperiode is de hypotheekrente misschien wel hoger, maar u heeft dan ook een groter 

belastingvoordeel vanwege de hypotheekrenteaftrek. Omdat u iedere maand aflost op de 

hypotheek, daalt bovendien het bedrag dat u aan rente betaalt. 

 

Onderhoudskosten 

Bent u huurder, dan betaalt u wel voor klein onderhoud, maar grote zaken als renovaties, 

verbouwingen en schilderbeurten zijn voor rekening van de verhuurder. Als woningbezitter 

draait u voor alle onderhoudskosten zelf op. Gemiddeld zijn kopers naar schattingen zo'n 1 

procent van de waarde van de woning per jaar kwijt aan onderhoud. Dit is een gemiddelde. 

Hoe hoog de werkelijke kosten zijn, verschilt per woning. 

 

Financieel risico 

Een woningeigenaar loopt een financieel risico, want een huis kan minder waard worden. De 

hypotheek is in dat geval hoger dan de waarde van de woning. Als u dan het huis verkoopt, 

heeft u een forse schuld bij de bank. Huurders hebben die onzekerheid niet. Aan de andere 

kant lost u als huiseigenaar iedere maand af op uw hypotheek en bent u na 30 jaar af van de 

hypotheeklasten. Daarmee is uw woning een aantrekkelijke spaarpot die zeker bij een laag 

pensioen heel goed uitkomt. 

 

Wilt u de voor- en nadelen van een eigen woning eens bespreken met een financieel adviseur? 

Neem contact op met ons kantoor. Wij rekenen uit wat de financiële gevolgen zijn als u een 

huis aanschaft. 

 

Inkomensdaling of stijging te verwachten? 

Indien u inkomenssituatie (fors) wijzigt dan kan uw risicobereidheid (risicoprofiel) wijzigen. 

Het is dan ook verstandig uw financiële situatie opnieuw te bekijken. Wij willen graag met u 

in gesprek gaan hierover. Indien u hierover een afspraak wenst te maken, neem dan contact 

met ons op. 

 

Wijzigingen in de algemene nabestaandenwet (ANW) 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Algemene nabestaandenwet (Anw) wederom aangepast. 

De maximale uitkering bedraagt nu nog maar 70% van het minimumloon ongeacht of er 

kinderen zijn. 

  

Algemene nabestaandenuitkering 

De regering heeft zich onder andere ten doel gesteld om de uitvoering van regelgeving en 

wetten eenvoudiger te maken. Tot 2013 bestond de Algemene nabestaandenuitkering uit een 

nabestaandenuitkering en een halfwezenuitkering. Vanaf 1 juli 2013 is de halfwezenuitkering 

komen te vervallen. 

 

Had de nabestaande die recht had op een Anw-uitkering geen kinderen jonger dan 18 jaar, dan 

bedroeg de hoogte van de nabestaandenuitkering 70% van het nettominimumloon. Voor een  

 

nabestaande met kinderen jonger dan 18 jaar, bedroeg de nabestaandenuitkering in 2014 90% 

van het nettominimumloon. 
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Het aantal kindregelingen is per 2015 flink teruggeschroefd en dit heeft gevolgen voor de 

Anw-uitkering. Per 1 januari 2015 ontvangt een nabestaande, ongeacht of er kinderen jonger 

dan 18 jaar zijn, maximaal 70% van het nettominimumloon aan uitkering. Naast deze 

uitkering krijgt de nabestaande met kinderen jonger dan 18 jaar recht op extra kindgebonden 

budget. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van zowel het inkomen als het 

vermogen van de aanvrager. 

  

Gaat u beleggen? 

Heeft u plannen om te gaan beleggen en overweegt u daarvoor een afspraak te maken 

met een adviseur, dan worden u bij het eerste gesprek vragen gesteld. Maar welke vragen zijn 

dat, waarom worden deze gesteld en wat is daarvan voor u het voordeel? 

 

Het is belangrijk u goed voor te bereiden op het gesprek. Een goede voorbereiding geeft u en 

de adviseur inzicht in uw wensen en verwachtingen. Zo kunt u samen met de adviseur beter 

bepalen welke risico’s het beste bij u passen. Ook weet u dan zeker dat uw vermogen op een 

manier wordt belegd die aansluit bij uw wensen. En u krijgt een helder inzicht in de prijs die u 

daarvoor betaalt. 

 

Op welke onderwerpen kunt u zich voorbereiden? 

 

Uw financiële situatie.  

 

• Waarom vraagt uw adviseur hiernaar? Uw adviseur kan zo achterhalen welk deel van 

uw vermogen beschikbaar kan zijn voor beleggen. 

• Waar kijkt uw adviseur vooral naar? Uw vermogen én uw huidige en toekomstige 

inkomsten en verplichtingen. Ook kan uw adviseur vragen in hoeverre u financieel 

bent voorbereid op bepaalde life events, zoals arbeidsongeschiktheid of ontslag. Vóór 

het gesprek geeft uw adviseur aan u door welke documenten voor het gesprek nodig 

zijn. 

• Wat kan de adviseur met deze gegevens? U adviseren, op basis van het totaalbeeld van 

uw financiële situatie, of beleggen voor u een verstandige keuze is. En op welke 

manier u zou kunnen beleggen om uw doelstelling te halen. 

 

Uw financiële (lange termijn) doelen 

 

• Waarom vraagt uw adviseur u hiernaar? Uw adviseur kan zo achterhalen wat u met 

beleggen wilt bereiken en wanneer dat doel voor u bereikt moet zijn. 

• Waar vraagt uw adviseur vooral naar? Uw persoonlijke doelstellingen, bijvoorbeeld 

pensioenaanvulling, aflossing hypotheek of het maken van een wereldreis. De termijn 

waarbinnen u uw doelstelling(en) wilt bereiken (uw ‘beleggingshorizon’). 

• Wat kan uw adviseur met deze gegevens? U adviseren over de haalbaarheid van uw 

doelen en de manier waarop deze behaald kunnen worden. 

 

Uw risicobereidheid 

 

• Waarom vraagt uw adviseur u hiernaar? Beleggen brengt risico’s met zich mee: u 

bepaalt zelf welke risico’s u kunt en wilt lopen. 
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• Waar vraagt uw adviseur vooral naar? In welke mate accepteert u tussentijdse 

schommelingen in de waarde van uw beleggingsportefeuille. Hoe erg vindt u het als u 

uw beleggingsdoel niet zou bereiken. 

• Wat kan uw adviseur met deze gegevens? Op basis hiervan kan uw adviseur samen 

met u bepalen of u, los van uw financiële situatie of doelstelling, meer of minder risico 

met beleggen kunt nemen. Of dat bijvoorbeeld sparen op dit moment toch een betere 

optie is. U informeren welke gevolgen uw risicobereidheid (de mate waarin u bereid 

bent risico te lopen) heeft voor het halen van uw doelen. U inzicht geven in de 

verhouding tussen de mate waarin u bereid bent risico te lopen en het gemiddeld 

rendement dat u daarmee kunt verwachten, op de korte en langere termijn. 

 

Uw kennis en ervaring 

 

• Waarom vraagt uw adviseur u hiernaar? Omdat het belangrijk is dat u precies weet 

waarin u kunt en wilt beleggen. 

• Waar vraagt uw adviseur vooral naar? Uw opleiding, uw kennis van beleggen en uw 

ervaring met beleggen.  

• Wat kan uw adviseur met deze gegevens? U ondersteunen met aanvullende kennis en 

informatie over de verschillende mogelijkheden. Het advies van uw adviseur kan ook 

zijn om niet te beleggen met bepaalde bij u niet passende beleggingsinstrumenten. 

 

U ontvangt van uw adviseur een advies op maat 

Op basis van uw antwoorden stelt uw adviseur een advies samen dat aansluit bij uw 

persoonlijke situatie. Dit advies geeft antwoord op de vraag of beleggen voor u een 

verstandige en passende oplossing is én hoe u bij een positief advies in uw situatie zou 

kunnen beleggen. Dit advies zorgt ervoor dat u een zorgvuldige en afgewogen beslissing kunt 

nemen over uw vermogen. 

 

Rendement 

Dit is de opbrengst van een belegging over een bepaalde periode. U kunt het rendement 

berekenen door de opbrengst te delen door het belegde bedrag. Voor het netto rendement 

moeten de kosten er nog van worden afgetrokken. 

 

Risico 

Beleggingsinstrumenten kennen verschillende risico’s. Denk aan onzekerheid over 

bijvoorbeeld het rendement dat u maakt, de mate waarin uw belegbaar vermogen veilig is en 

de vraag wanneer u over uw belegbaar vermogen kunt beschikken. 

 

Kosten 

De kosten van beleggen bestaan uit de kosten die u betaalt aan de adviseur voor de 

beleggingsdienst-verlening (de directe kosten) en de kosten van de beleggingsproducten 

waarin eventueel wordt belegd (de indirecte kosten). 

 

Werken na AOW-gerechtigde leeftijd 

Op 17 maart 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Werken na de AOW' 

aangenomen. In dit wetsvoorstel is geregeld dat het voor werknemers makkelijker wordt om 

aan het werk te blijven. Voor werkgevers wordt het makkelijker om een AOW-er in dienst te 

nemen of in dienst te houden. 
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Achtergrond 

Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat steeds meer mensen aangeven na de AOW-

gerechtigde leeftijd te willen blijven werken. 

  

Op dit moment moet in de cao staan of doorwerken na AOW-leeftijd is toegestaan. Mag dit 

niet, dan moet de werknemer met de werkgever overleggen over een nieuw contract. Mag dit 

wel, dan loopt het (tijdelijke) contract gewoon door. In sommige gevallen geldt nu een 

automatisch ontslag bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 

 

De gevolgen vóór het intrede van de wet waren: 

� Het recht op minimumloon vervalt. 

� Er is wel recht op de minimumvakantiebijslag. 

� Werkgevers hoeven geen premie in te houden voor WW, ZW, WAO, WIA en AOW. 

� Werknemers zijn daardoor niet meer verzekerd tegen werkloosheid of 

arbeidsongeschiktheid. Wel is er recht op loondoorbetaling bij ziekte, maar geen 

ziektewetuitkering. 

� Rechten als arbeidsvoorwaarden, ontslagrecht, deeltijdwerken of flexibel werken 

blijven gelijk aan de rechten van werknemers die nog niet de AOW-leeftijd hebben 

bereikt. 

 

De gevolgen ná het intrede van de wet zijn 

� Loondoorbetaling bij ziekte wordt verkort naar dertien weken in plaats van twee jaar. 

� Werkgevers mogen afwijken van de Wet werk en zekerheid. Mits zij zich houden aan 

de eis van maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar. Dit mag worden opgerekt 

naar zes contracten in vier jaar. 

� Werkgevers mogen qua inkomen afwijken van de cao. 

� Werknemers krijgen recht op een minimumloon. 

� Op AOW-leeftijd kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden, zonder 

tussenkomst van het UWV, tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen. Dit 

zorgt voor minder procedures als er niets in de cao of arbeidsovereenkomst is 

geregeld. 

� Eventuele verdere pensioenopbouw na AOW-leeftijd wordt niet bij wet geregeld, dit 

wordt aan de sociale partners overgelaten. 

 

Door deze wetswijziging wordt het voor werkgevers makkelijker om AOW-gerechtigden aan 

te nemen of in dienst te houden. Dit voordeel kan leiden tot verdringing. Werkgevers nemen 

misschien liever goedkope AOW-ers in dienst, waardoor jongeren achter het net vissen. 

Daarnaast is er een grote groep 55-plussers die nu geen baan heeft, voor hen kan het door 

deze wet nog lastiger worden om een nieuwe baan te vinden. Volgens het CBS is er op 

langere termijn geen sprake van verdringing. Op korte termijn slechts in geringe mate. 

 

 

Miljoenennota (1): Zorgpremies en toeslag omhoog  

De grote veranderingen in de zorg hebben vorig jaar plaatsgehad met het overhevelen van 

taken naar de gemeente. Dit jaar zijn de maatregelen een stuk minder ingrijpend. De premies 

en het eigen risico gaan omhoog zoals al verwacht werd. 
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Premie basisverzekering 

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) berekent ieder jaar hoe hoog de premie wordt die 

u gaat betalen voor uw basisverzekering (de nominale premie). Voor dit jaar is officieel een 

stijging voorzien van € 7,- per maand. Hoeveel u echt gaat betalen bepaalt uw 

zorgverzekeraar echter zelf. Omdat zorgverzekeraars verplicht zijn een grotere reserve aan te 

houden, verwachten sommige deskundigen dat de premiestijging hoger uitvalt. U krijgt 

bericht van uw zorgverzekeraar voor 19 november. Dan moeten zij hun premies (ook van de 

aanvullende pakketten) bekendgemaakt hebben. 

 

Eigen risico 

Het verplichte eigen risico stijgt van € 375,- naar € 385,- per jaar. 

 

Zorgtoeslag 

De maximum zorgtoeslag stijgt van € 78,- per maand naar € 84,- per maand.  

 

Inhoud basispakket 

De vergoedingen vanuit het basispakket blijven grotendeels hetzelfde. Een bezoek aan de 

huisarts en kraamzorg blijft onderdeel van de basisverzekering. Hieraan wordt de sportarts 

toegevoegd en de eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor kinderen onder de 18 jaar wordt 

afgeschaft. 

 

Andere zorg gerelateerde onderwerpen 

Verpleeghuizen ontvangen jaarlijks € 280 miljoen extra, waarvan € 180 miljoen om de zorg 

beter te maken en € 100 miljoen voor extra scholing en opleiding van bestaande en nieuwe 

werknemers. Voor nieuwe dagactiviteiten voor ouderen in verpleeghuizen wordt 80 miljoen 

euro uitgetrokken. Dat is omgerekend € 1000,- per oudere per jaar. 

 

Er wordt € 20 miljoen vrijgemaakt om mensen te compenseren voor de problemen met de 

hervorming van de persoonsgebonden budgetten (pgb).  

 

Het vaderschapsverlof wordt verlengd van twee naar vijf dagen. 

 

Miljoenennota (2): Ouderen profiteren het minst  

Ouderen zijn de afgelopen jaren zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen. Hun 

koopkracht daalde, de zorgkosten stegen en de pensioenen stonden onder druk. Ook dit jaar 

lijken zij het minst te profiteren van de plannen. 

 

Koopkracht hersteld 

Ouderen profiteren een stuk minder van het economisch herstel. In de oorspronkelijke 

plannen voor volgend jaar bleken zij er zelfs 1,3% op achteruit te gaan in koopkracht. Het 

kabinet heeft daarom maatregelen getroffen om de koopkracht van ouderen te herstellen. 

 

• De bezuiniging op de huurtoeslag wordt uitgesteld. 

• De zorgtoeslag valt volgend jaar iets hoger uit. 

• De ouderenkorting wordt eenmalig verhoogd. 

• Het kindgebonden budget valt hoger uit. 
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Zorg duurder voor ouderen 

Voor iedereen geldt dat de premie van de basisverzekering omhoog gaat en dat het eigen 

risico stijgt met € 10,- tot € 385,-. Maar AOW-gerechtigden krijgen met fiscale maatregelen te 

maken die de zorg voor hen misschien nog duurder maakt. 

 

1. AOW-gerechtigden kunnen tot en met 2015 recht hebben op een extra verhoging van 

het heffingsvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd. Die 

ouderentoeslag vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor 

inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen 

worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen. 

Sommigen komen daardoor minder of niet meer in aanmerking voor de zorgtoeslag 

die zij in 2015 nog wel ontvingen. 

2. De inkomensafhankelijke bijdrage voor mensen zonder werkgever gaat omhoog. Op 

dit moment bedraagt deze 4,85%, in 2016 is dat 5,50%. Dat betekent dat ouderen meer 

gaan betalen voor zorg omdat de uitkeringsinstantie en het pensioenfonds meer op de 

uitkering inhouden. 

 

Miljoenennota (3): Economie, koopkracht en belastingen  

Het gaat een stuk beter met de Nederlandse economie. Dit jaar komt de groei uit op 2,0%, 

volgend jaar naar verwachting op 2,4%. Het begrotingstekort daalt naar 1,5% van het bbp, de 

staatsschuld daalt naar 66,2%. Maar het kabinet benadrukt wel dat we nuchter moeten blijven. 

 

Lastenverlichting 

Doordat het beter gaat met de Nederlandse economie, kan het kabinet 5 miljard euro 

vrijmaken voor lastenverlichting voor werkenden. Die lastenverlichting ziet er als volgt uit: 

 

• Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer 50.000 euro 

met maximaal 700 euro. 

• Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2 

procentpunt. Het tarief van 52 procent wordt bovendien betaald vanaf een hoger 

inkomen.  

• Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) van 0,3 miljard 

euro en een verhoging van de kinderopvangtoeslag van eveneens 0,3 miljard euro om 

de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen. 

• Een lage-inkomensvoordeel (LIV) om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken 

mensen met lage inkomens aan te nemen. 

 

De maatregelen worden onder andere gefinancierd door een volledige afbouw van de 

algemene heffingskorting. Dat brengt 2,1 miljard euro op. 

 

Meer koopkracht 

De lastenverlichting leidt tot een gemiddelde stijging van de koopkracht van 1,4 %. Voor 

werkenden is de koopkrachtstijging 2,6%. De grootste stijging is er voor de groep 

alleenstaanden met een minimumloon. Die krijgen er 5,3% bij. 

 

Koopkrachtherstel 

Omdat de koopkracht voor ouderen en uitkeringsgerechtigden dreigde te verminderen heeft 

het kabinet maatregelen getroffen om deze ontwikkeling te keren. 
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• De bezuiniging op de huurtoeslag wordt uitgesteld. 

• De zorgtoeslag valt volgend jaar iets hoger uit. 

• De ouderenkorting wordt eenmalig verhoogd. 

• Het kindgebonden budget valt hoger uit. 

 

Frisdrankbelasting 

Enige lastenverzwaring is er ook. Zo gaat de frisdrankbelasting ook gelden voor gezonde 

sapjes en mineraalwater. Dat moet 30 miljoen extra opleveren. 

 

Belasting op vermogen 

Ook de belasting op vermogen wordt aangepakt. Nu wordt in het stelsel nog uitgegaan van 

een fictief rendement van 4%. In 2017 moet er een nieuw systeem van kracht worden, dat 

uitgaat van een reëel rendement op vermogen. Ook worden vermogens pas belast vanaf € 

25.000. Vermogens boven €100.000,- worden wat zwaarder belast. In 2016 gelden nog de 

huidige belastingregels voor vermogen. 

 

Werkgelegenheid blijft achter 

Een zorg voor de overheid is nog wel de achterblijvende werkgelegenheid. De aangekondigde 

lastenverlichting moet 35.000 banen opleveren, maar dat is onvoldoende voor een significante 

daling van de werkloosheid. Het werkloosheidspercentage neemt naar verwachting af van 7,4 

procent in 2014 tot 6,9 procent in 2015 en 6,7 procent in 2016. 

 

Miljoenennota (4): Gezinnen met kinderen weer beter af 

De bezuinigingen in de afgelopen jaren hebben veel gezinnen getroffen. Zij zagen hun 

koopkracht dalen en moesten veel meer gaan betalen voor kinderopvang. Dat tij keert in 2016. 

 

De koopkracht van gezinnen verbetert in 2016. Het Nibud ziet vooral bij gezinnen waarvan 

beide ouders werken, flinke koopkrachtstijgingen. Zij gaan er al snel 3 tot 4% (50 tot 100 euro 

per maand) op vooruit. Ze profiteren onder andere van een verhoging van de 

inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget. Gezinnen in de 

bijstand profiteren amper van het economisch herstel. 

 

Kinderopvang 

Het kabinet wil dat mensen werk en privé beter kunnen combineren en heeft daarom 290 

miljoen extra gereserveerd voor kinderopvang. Dat leidt ertoe dat voor alle werkende ouders 

de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog gaat. Zij ontvangen voor elk kind dat 

naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Stel, uw gezinsinkomen is € 50.000 en u 

heeft twee kinderen die drie dagen naar de opvang gaan. Dan bent u volgend jaar ruim € 100 

euro per maand voordeliger uit. 

 

Opvang peuters 

Gemeenten krijgen 60 miljoen erbij voor kinderopvang van peuters. Ook peuters van ouders 

die geen werk hebben, moeten op die manier twee ochtenden in de week door kunnen brengen 

op de kinderopvang. Dit voorschoolse aanbod moet zorgen voor een gelijkere startpositie op 

de basisschool en het tegengaan van segregatie.  

 

Het kraamverlof voor partners wordt uitgebreid van twee naar vijf dagen. 
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Miljoenennota (5): Voortzetting woningmarktbeleid  

 

Geen opzienbarende nieuwe maatregelen voor de woningmarkt in 2016, maar een 

voortzetting van het beleid dat in 2012 is ingezet. Om welke maatregelen gaat het? 

 

Maximale hypotheek 

Mocht in 2015 een nieuwe hypotheek nog 103% van de waarde van de woning bedragen, in 

2016 wordt dat maximaal 102%. Dat betekent dat starters op de woningmarkt meer eigen geld 

moeten inbrengen, omdat de kosten voor de aanschaf van de woning niet helemaal in de 

hypotheek meegenomen kunnen worden. Het percentage daalt verder met 1% per jaar tot 

100% in 2018. 

 

Maximale hypotheekrenteaftrek 

De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2016 van 51,0% naar 50,5%. Het uiteindelijke 

maximale aftrekpercentage daalt met 0,5% per jaar en moet uiteindelijk uitkomen op 38% in 

2041. 

 

Eigenwoningforfait 

Het eigenwoningforfait gaat voor woningen met een WOZ-waarde boven €1.050.000 van 

2,05% naar 2,35%. Voor woningen met een lagere WOZ-waarde blijft het percentage gelijk. 

Door de ontwikkelingen op de huizenmarkt is de woningwaarde in Nederland weer aan het 

stijgen. Dat betekent dat ook uw WOZ-waarde weer omhoog kan gaan. In dat geval gaat ook 

uw eigenwoningforfait omhoog. 

 

NHG-grens 

De NHG-grens daalt per 1 juli 2016 naar € 225.000,-. U komt dan alleen in aanmerking voor 

NHG als de aanschaf van een woning u niet meer kost dan € 225.000,-. Het gaat om de totale 

kosten: de koopsom plus bijkomende kosten zoals notariskosten, advieskosten en 

overdrachtsbelasting. NHG rekent voor die bijkomende kosten altijd 6% van de koopsom, ook 

voor een nieuwbouwwoning.  

 

Verruimde schenkingsvrijstelling per 2017 

Vanaf 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling verruimd naar 100.000 euro. Die 

verruiming geldt niet alleen voor een schenking van ouders aan kinderen. Iedereen mag 

iedereen 100.000 euro belastingvrij schenken. Er zijn een paar voorwaarden. Het geld moet 

door de ontvanger aantoonbaar in een eigen woning worden gestoken: extra aflossing aan de 

bank, aanschaf van een woning, het verbeteren van een woning of klushuis, of het betalen van 

de restschuld op een woning. De vrijstelling mag niet al in 2014 een keer benut zijn. En de 

ontvanger mag niet ouder zijn dan 40 jaar.  

  

 

 
Disclaimer 

Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Jos Scheeren Assurantiën 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de nieuwsbrief. 


