
Uit eigen doos

De financiële branche staat volop in de belangstelling. In elk geval bij een paar van onze 
volksvertegenwoordigers. Die vinden dat de kosten van een aantal financiële produkten veel te hoog 
zijn en trekken daar dapper tegen ten strijde. 

Niets en niemand ontziend roepen zij dat het afgelopen moet zijn met die exorbitante winsten op 
dergelijke produkten. En zij komen met nieuwe mogelijkheden, die u als consument groot voordeel 
zullen opleveren. Dat is tenminste goed nieuws! 

Staf Depla en Stef Blok, Tweede Kamerleden namens de PVDA enVVD, hebben een andere manier 
van aflossen voor de hypotheek bedacht. Naast belastingvrij kapitaal opbouwen in een (volgens hun 
veel te dure) levensverzekering, komt nu de mogelijkheid om dit te doen in een belastingvrije 
spaarrekening. Omdat het voordeliger zou worden, verwachten zij dat veel meer mensen hier gebruik 
van gaan maken. Maar, om eens een TV-programma te quoten, “Is dat eigenlijk wel zo?”.

Ten eerste is het de vraag of het veel voordeliger wordt. Aan de spaarrekening worden immers 
dezelfde fiscale voorwaarden gesteld als aan de verzekering. Spaarbanken zullen daarvoor extra 
moeten investeren. De spaarrekening kan niet gecombineerd worden met een uitkering bij overlijden. 
Die moet dus apart worden geregeld (en betaald). Onderzoek heeft al uitgewezen dat de financiële 
voordelen beperkt zullen zijn. Zet ik mijn praktijkervaring daarnaast, dan betwijfel ik ten zeerste of veel 
meer mensen er gebruik van gaan maken. 

Keerzijde van de medaille is dat meer gebruik de overheid geld kost (het sparen is immers 
belastingvrij). Dit moet gefinancierd worden. En hoe doen we dat: juist door een belastingverhoging. In 
dit geval gaat de assurantiebelasting voor al uw verzekeringen met 0,5% omhoog. Dus voor uw 
inboedel-, opstal-, auto- en reisverzekering gaat u meer betalen. Niet aan de verzekeraar, maar aan 
de overheid. 
Dan mag u beoordelen voor wie dit het beste nieuws is. Een fijne sigaar voor u. Met de hartelijke 
groeten van Staf en Stef!
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