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

Ik hoor steeds berichten over een krediet
crisis in Amerika, heeft dat ook gevolgen 
voor mij? 
Jacqueline: deze crisis ontstond doordat veel 
amerikanen een huis ver boven hun budget 
kochten en uiteindelijk hun lasten niet meer 
konden betalen. nu weet iedereen waarom je 
nooit een torenhoge hypotheek moet afslui-
ten! de gevolgen in nederland worden nu 
langzaam merkbaar. ten eerste zijn wereld-
wijd de aandelenbeurzen gedaald. als je 
beleggingen hebt, bijvoorbeeld om je 
hypotheek mee af te lossen, kunnen die in 
waarde gedaald zijn. maar als je die aandelen 
niet direct nodig hebt, hoeft dit voor jou geen 
probleem te zijn. de beleggingen kunnen zich 
nog herstellen. een ander gevolg is dat de 
hypotheekrentes door de crisis hoger zijn 
geworden. dit is van belang als je nu een huis 
wilt kopen of de rentevaste periode van je hui-
dige hypotheek afloopt. 

Vanaf wanneer geef je je kind zakgeld en 
hoeveel? 
Jacqueline: Kijk wanneer jouw kind eraan toe 
is. over het algemeen starten ouders als hun 
kind een jaar of zes is. Zelf geef ik mijn 
dochter van vijf jaar € 0,50 per week. wil je dat 
jouw kind kleine dingen zelf betaalt, zoals 
cadeautjes, dan kan dit meer zijn. geef in elk 
geval een vast bedrag op een vast tijdstip. wil 
je niet dat je kind zijn geld direct uitgeeft, 
bedenk dan samen een spaardoel. Je kunt 
uitleggen hoeveel weken hij hiervoor moet 
sparen en daar samen naartoe leven. Je kind 
leert hierdoor dat alles geld kost en dat niet 
alles tegelijk kan. wanneer hij tussentijds 
snoep wil kopen, duurt het langer voordat hij 

zijn spaardoel bereikt. wedden dat je kind 
apentrots is als het uiteindelijk toch zover is! 

Ik ben gewisseld van werkgever, hoe  
voorkom ik een pensioengat? 
Jacqueline: bij een wisseling van werkgever 
is het altijd verstandig om te (laten) bekijken 
of het rendabel is om je oude pensioen over 
te dragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. 
vraag je nieuwe pensioenuitvoerder om een 
opgave van het extra pensioen dat je krijgt als 
je je oude pensioen meeneemt. de oude pen-
sioenuitvoerder is verplicht om hieraan mee 
te werken. of het verstandig is, hangt van veel 
factoren af, zoals het soort pensioenregeling. 
goede informatie vind je op www.pensioen-
kijker.nl. er wordt gesproken van een pen-
sioengat als je pensioen minder is dan 
zeventig procent van je laatstverdiende 
loon. dit is niet direct een ramp. misschien 
heb je nog ander vermogen of inkomen 
voor je oude dag. als je graag inzicht 
wilt, kun je er een onafhankelijke(!) advi-
seur naar laten kijken, zie www.vofp.nl.

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

Geen idee wat je aan 
pensioen hebt?
• Zoek al je pensioenpolissen eens bij elkaar.
•  Wanneer er kleine bedragen tussen staan (als je 

ergens heel kort hebt gewerkt) kun je je huidige 
pensioenuitvoerder verzoeken deze over te 
nemen. Dit scheelt in de kosten en je krijgt 
overzicht.

•  Bij veel pensioenuitvoerders heb je tegenwoor-
dig een persoonlijke website. Vraag een 
wachtwoord aan en bekijk deze site eens. 

weet je toevallig ook of...? Stel jouw geldvraag aan Jacqueline via redactiemama@vipmedia.nl o.v.v. ‘mama cash’
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