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Jacqueline van Zoelen (30) is eigenaar van de geldconsulent  
(www.degeldconsulent.nl) en mama van veronique (5) en Fabio (2)

Hoe kan ik vastleggen wat er met de 
kinderen gebeurt als wij er allebei niet 
meer zijn? Wat zijn de kosten hiervan 
en maakt het uit of je getrouwd bent 
of een samenlevingscontract hebt?
Jacqueline: “als jij en je partner beiden over-
lijden, wijst de kantonrechter een voogd aan 
voor de kinderen, tenzij je zelf een voogd hebt 
benoemd. dit benoemen kan in een testament 
of in een aparte akte bij de notaris. dat kost zo’n 
€ 200. Het maakt niet uit of je al dan niet bent 
getrouwd. Het enige verschil is dat je vriend na 
jouw overlijden niet automatisch het gezag over 
jullie kind krijgt als hij dit nu ook niet heeft. als 
je getrouwd bent, heeft je man wel automatisch 
gezag. via www.degoedkoopstenotaris.nl kun 
je een goedkope notaris in jouw buurt zoeken.”

Ik ben een alleenstaande moeder en op 
latere leeftijd (29) begonnen met een 
voltijdstudie. Hierdoor daalt mijn inko-
men drastisch. Ik kan geen aanspraak 
maken op huursubsidie omdat ik een 
koopwoning heb. Zijn er andere regelin-
gen die mijn kosten kunnen verlagen?
Jacqueline: “er bestaat een koopsubsidie 
en een starterslening. beide zijn echter be-
doeld voor starters die een eerste woning 
willen kopen, zie www.koopsubsidietabel.nl. 
omdat je voor je 30ste bent begonnen met 
studeren, heb je wel recht op studiefinancie-
ring. daarnaast heb je recht op zorgtoeslag 
en kinderopvangtoeslag. Per gemeente zijn er 
vaak ook nog wat tegemoetkomingen moge-
lijk, zoals een aanvulling op je studiefinancie-
ring vanuit het gemeentelijk subsidiefonds, 
ontheffing van gemeentelijke belastingen en 

recht op bijzondere bijstand. Kijk op www.
tipsomtebesparen.nl onder geldzaken.”

Ik denk erover om een eigen bedrijf te 
beginnen, maar weet niet zo goed waar ik 
moet beginnen. Kun jij me op weg helpen?
Jacqueline: “allereerst is het van belang om 
goed op een rijtje te zetten wat je wilt doen. 
Het schrijven van een bedrijfsplan is noodza-
kelijk voor het krijgen van een lening bij de 
bank, maar kan ook voor jezelf heel nuttig zijn. 
tegenwoordig kun je als bedrijf bijna niet meer 
zonder website, zorg dus dat je er snel een laat 
bouwen. Zodra je echt gaat beginnen, moet je 
je aanmelden bij de Kamer van Koophandel en 
de belastingdienst. bij beide organisaties kun je 
ook informatie krijgen over de juridische struc-
tuur van je bedrijf en de belastingen die je als 
ondernemer bent verschuldigd. uit eigen erva-
ring kan ik zeggen dat je niet te lang in de ‘voor-
bereidende fase’ moet blijven hangen, maar 
gewoon moet beginnen. al doende leert men!”

Euro’s zijn net kinderen, ze hebben sturing 
nodig. Jacqueline van Zoelen helpt je erbij.

Tips voor het starten 
van een eigen bedrijf
•  Word (indien die er is) lid van een overkoepe-

lende organisatie.
•  Laat je goed voorlichten over de (beroeps)-

aansprakelijkheidsrisico’s die je loopt.
•  Zorg dat je tarieven niet te laag zijn, anders  

maak je jezelf ongeloofwaardig.
•  Vermijd niet strikt noodzakelijke investeringen.
•  De meeste ondernemers gaan failliet door (te) 

grote investeringen in de beginperiode, zoals 
voor een duur kantoor en een leaseauto.
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weet je toevallig ook of...? Stel jouw geldvraag aan Jacqueline via redactiemama@vipmedia.nl o.v.v. ‘mama cash’


