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Jacqueline van der Vorm (31)  
is eigenaar van Van der 
Vorm financiële planning 
(www.vandervorm.fp.nl) en 
mama van Veronique (6) en 
Fabio (2).

Zodra je zwanger 
bent, word je over-
spoeld met adviezen. 
Over of je wel of geen 
borstvoeding moet 
geven, of je kind wel 
of niet naar de crèche 
moet en dat je toch 
vooral de financiële 
toekomst voor je kind 
goed moet regelen. 
Veel bureaus die zeer 
begaan zijn met je 
(toekomstige) kindje 
willen dit wel even voor 
je opzetten. En dan krijg 
je er nog een knuffelbeer  
bij ook. Mijn ervaring is: 
hoe groter de beer, hoe 
beroerder het financiële 
product. Een spaarpotje 
aanleggen voor dure 
studies kan nooit kwaad, 
maar lees wel eerst de 
volgende tips.

Feit Aanraders om spelenderwijs met geld om te leren gaan zijn Monopoly junior 
en het Zakgeldspel. Mijn dochter snapte ineens heel snel hoe de euro’s werken!

cashmama

1  Spaarplan of spaarrekening?
veel studieplannen en spaarplannen 
bevatten een levensverzekering. 
Dit zijn doorgaans dure producten. 
verstandiger is het om een internet-
spaarrekening te openen met een 
goede rente, kijk op www.independer.
nl voor de verschillende rentes. als 
je graag een levensverzekering wilt 
afsluiten, kun je dit beter apart doen.

2  Op welke naam?
als je niet wilt dat je kind op zijn 18e 
zijn studiepotje aan een sportauto op-
maakt, kun je de rekening beter op je 
eigen naam zetten. Zo blijf jij de baas. 
Bovendien geven ‘volwassen’ spaar- 
rekeningen meestal meer rente. Het  
nadeel is dat je later bij de schenking  
van het bedrag ineens met schenkings- 
belasting te maken krijgt. Jaarlijks  
mag je € 4.556 belastingvrij aan je kind  
schenken. tussen zijn 18e en 35ste mag  
je nog eens eenmalig € 22.760 geven.

3  Hoeveel moet je sparen?
Het is moeilijk te zeggen wat je over 
achttien jaar precies nodig hebt. mijn  
advies is om een vast bedrag dat je  
kunt missen periodiek opzij te zetten,  
zo gaat het redelijk ongemerkt. stel 
dat je achttien jaar lang de kinder- 
bijslag van € 70 per maand  
opzijzet, dan heb je met  
netto 4 % rente € 22.000  
gespaard. Dit bedrag is  
over achttien jaar door de  
inflatie alleen wel minder  
waard dan nu.

5 gouden geldlessen  
voor je kind
Geld opzijzetten voor je kind is altijd goed, zou je zeggen. 
Toch maakt het volgens Jacqueline wel uit hoe je dat doet.

Volgens de  
geldconsulent

4  Wat betaal je aan belasting?
Jaarlijks betaal je 1,2 % inkomsten-
belasting over het gemiddelde van je 
vermogen. Jij en je partner hebben 
hiervoor beiden een vrijstelling van 
€ 20.661. voor elk kind tot achttien 
jaar komt daar € 2.762 bij. Het maakt 
hierbij niet uit of het vermogen op 
jouw naam staat of op die van je kind.

5  Sparen of beleggen?
Beleggen levert doorgaans meer 
rendement op dan sparen, maar 
zeker ook meer risico. Dat heb-
ben we het afgelopen jaar wel 
gemerkt. geloof dus nooit een 
aanbieding als: ‘Nu 11 % rendement 
zonder risico’. Dat bestaat niet! 

Je kunt er 
niet vroeg 
genoeg mee 
beginnen


