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Recessie napijn

Jacqueline: Inmiddels lijken de grootste klappen van de financiële 
crisis wel voorbij. Tijd om de balans op te maken. Wat heeft al deze 
ellende nu voor invloed op jouw portemonnee? Voor degenen die hun 
baan zijn verloren of al tijdenlang dubbele woonlasten betalen omdat  
zij hun huis niet verkocht krijgen, is de crisis natuurlijk duidelijk voelbaar 
geweest. Maar er zullen er ook zijn die weinig van de crisis hebben 
gemerkt. Als je geen verhuisplannen hebt, merk je bijvoorbeeld niet 

zoveel van een ingestorte woningmarkt. Zolang je nog werkt en je 
spaarcenten (weer) keurig op de bank staan, is er ook niet veel aan de 
hand. Wel zullen we de gevolgen van de overheidsmaatregelen gaan 
merken. De overheid heeft enorm veel geld in de economie gepompt 
en daarom moet er nu, links- of rechtsom, bezuinigd worden. Uit de 
verkiezingsuitslagen zal blijken hoe dit gaat gebeuren. Vooralsnog denk 
ik dat we uit de hele crisis vooral een aantal wijze lessen kunnen trekken:

Moet je je geld in een oude sok stoppen of kun 
je weer rustig beleggen? Jacqueline geeft raad.

• Hoog rendement = 
Hoog risico
Het lijkt een open deur, maar we renden 
toch massaal naar Ice Save toen deze  
5% rente op ons spaargeld bood. Maar 
die rente had een hoge prijs, bleek later. 
Laat je dus nooit verleiden tot beloofde 
torenhoge rendementen. Hier zit simpel- 
weg altijd een extra risico aan!

• sluit geen financiële 
producten af die je 
niet begrijpt
Door de crisis zijn we allemaal goed 
wakker geschud wat betreft de kosten  
van financiële producten. Doorgaans 
geldt: hoe ingewikkelder een product, hoe 
meer kosten erin zijn verstopt. Houd het 
dus simpel. Wil je sparen voor je kind, 
open dan een gewone spaarrekening en 
geen complex ‘studieplan’.

• Wat te doen met je 
bestaande 
Woekerpolis?
Ondanks de vele stichtingen en steun- 
punten heb ik nog geen behoorlijke 
compensatieregeling voor bestaande 

Tip Durf jij wel een gokje op De beurs 
Te wagen? sTap Dan in een inDex-

fonDs. omDaT er geen fonDsbeheerDer 

Ten veel lager Dan van een regulier fonDs.
beTaalD hoefT Te worDen, zijn De kos-
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beleggingsverzekeringen gezien. De 
kosten die de Ombudsman nu toestaat  
op dergelijke verzekeringen (de Wabeke-
norm) zijn nog belachelijk hoog. Meestal 
is het voordeliger om je verzekering om  
te zetten naar een goedkoper alternatief. 
Laat een onafhankelijk adviseur hier  
naar kijken.

• Zet je HypotHeek
rente vast
De rente is door de crisis enorm gedaald. 
Op een normale spaarrekening krijg je 
nauwelijks rente meer. Als de economie 
weer aantrekt, zal de rente weer gaan 
stijgen. Loopt de rentevaste periode van je 
hypotheek binnenkort af? Dan is het geen 

slecht idee de rente nu voor een langere 
tijd vast te zetten.

• kijk kritiscH naar 
je pensioen
Reken er niet op dat je pensioen wel goed 
zal zijn. Als gevolg van de vergrijzing en 
bezuinigingen zal de AOW eerder minder 
dan meer worden. Ook het pensioen van 
je werkgever is lang niet altijd toereikend 
vanwege tegenvallende beleggingsresul-
taten. Kijk eens kritisch naar wat je hebt 
en neem het heft in eigen handen. Een 
goede manier om voor je oude dag te 
sparen is banksparen. Feitelijk gewoon 
een spaarrekening, alleen is de premie 
aftrekbaar van de belasting.
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