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

Mijn jaarcontract loopt af tijdens mijn 
zwangerschapsverlof. Hoe zit het met een 
uitkering als mijn contract niet wordt 
verlengd? 
Jacqueline: “als je contract afloopt tijdens je 
zwangerschap kun je bij het uwv een ww-
uitkering aanvragen. als je hierbij aangeeft 
dat je zwanger bent, kun je recht hebben op 
een zwangerschapsuitkering. deze ontvang je 
zestien weken. daarna krijg je een ww-uitke-
ring. tijdens je verlof ben je niet verplicht om 
te solliciteren, na de verlofperiode heb je 
deze plicht wel. overigens heb je ook recht 
op zwangerschapsverlof indien je zelf in die 
periode ontslag neemt.” 

Mijn ouders hebben een flinke overwaarde 
op hun huis én geld op de bank. Is het handig 
als ze nu al vermogen aan mij schenken?
Jacqueline: “over een erfenis moet jij te zijner 
tijd successierechten betalen. Hoe groter de 
erfenis is, hoe hoger het tarief van deze 
belasting. over een aantal kleinere schenkin-
gen betaal je in totaal minder dan wanneer je 
dit bedrag in één keer krijgt. Hoewel het vaak 
een gevoelig onderwerp is, is het dus wel 
verstandig om bij een wat groter vermogen 
bijtijds te beginnen met schenken. als je 
ouders geen contant geld willen geven, 
kunnen ze jou ook ‘op papier’ schenken. Zo 
houden zij zelf het geld, maar jij bent bij hun 
overlijden minder belasting verschuldigd. Zij 
moeten bij deze constructie wel jaarlijks rente 
aan jou betalen over de schenking. let op: 
slechts tot je 35ste kun je gebruikmaken van 
een eenmalige verhoogde vrijstelling van 
22.379 euro.”

Ik wil graag minder werken zolang mijn 
jongste nog niet op school zit. Mijn werkge-
ver betaalt mij tijdens ouderschapsverlof niet 
door. Zijn er andere mogelijkheden?
Jacqueline: “veel ouders zien net als jij niet 
zoveel in ouderschapsverlof vanwege het niet 
doorbetalen. Het kan tevens gevolgen 
hebben voor je kinderopvangtoeslag en je 
pensioenopbouw. indien je ouderschapsver-
lof echter combineert met de levenslooprege-
ling, kan dit toch best interessant zijn.
met de levensloopregeling kun je fiscaal 
voordelig sparen voor periodes van onbetaald 
verlof voor onder andere de zorg voor je kind. 
indien je deelneemt aan de levenslooprege-
ling in hetzelfde jaar dat je gebruik maakt van 
ouderschapsverlof, heb je tevens recht op de 
ouderschapsverlofkorting. deze belastingkor-
ting kan flink oplopen, tot zo’n tweeduizend 
euro! Je moet bij je belastingaangifte hier wel 
zelf een beroep op doen.” 

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

Ouderschapsverlof
• Zowel jij als je partner kan tot je kind 8 jaar is één 
keer per kind gebruikmaken van ouderschapsver-
lof. Hiervoor moet je minimaal een jaar in dienst 
zijn bij je werkgever.
• Je hebt recht op ouderschapsverlof van 13 maal 
je wekelijkse arbeidsduur. Er zijn plannen om dit 
per 1 januari 2009 te verdubbelen!
• De standaardregeling is dat je een halfjaar lang 
de helft van je normale werkuren maakt. 
• Je werkgever mag het verlof niet weigeren.
• Als je je verlof in delen opneemt en tussentijds 
van werkgever verandert, kun je bij de nieuwe 
werkgever de rest van je verlof opnemen.

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