
024 mama november 2008

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

Wij willen de zolder uitbouwen om een 
extra kamer te maken. Is het verstandiger 
om hier geld voor te lenen of om het van 
ons spaargeld te betalen?
Jacqueline: “als je voor deze verbouwing geld 
leent, mag je de rente die je hierover betaalt 
aftrekken van de inkomstenbelasting. daar 
tegenover betaal je belasting over je spaarte-
goed. afhankelijk van de rente die je over je 
spaargeld krijgt en die je over de lening 
betaalt, zal het per saldo meestal voordeliger 
zijn om een lening aan te gaan. dit brengt 
echter wel een aantal eenmalige kosten met 
zich mee, zoals afsluitprovisie en eventuele 
taxatie- en notariskosten. als je een klein 
bedrag nodig hebt, zal het rentevoordeel niet 
opwegen tegen deze kosten. voordeel van het 
aangaan van een lening is dat je flexibel blijft 
met je spaargeld. Je kunt je lening altijd weer 
aflossen, maar je kunt niet alsnog een lening 
opnemen. als je dit wel doet, is de rente niet 
meer aftrekbaar.”

Ik ben verslaafd aan het kopen van kleding 
voor mijn kinderen. Heb jij tips om mijn 
koopgedrag in toom te houden?
Jacqueline: “de beste tip is nog steeds een 
ouderwets huishoudboekje. bepaal hoeveel je 
per maand aan kinderkleding uit kunt/wilt 
geven. Houd rekening met grotere uitgaven 
zoals schoenen. Houd je vervolgens aan dit 
budget! in je huishoudboekje (of excel sheet) 
kun je op basis van je afschriften bijhouden wat 
je hebt uitgegeven. op=op! Pin je maande-
lijkse budget voor kinderkleding vooraf zodat je 
merkt wanneer ‘het potje’ op is.” 

Ik ben gescheiden en heb twee kinderen. 
Heeft mijn ex nog aanspraak op mijn geld als 
mij iets overkomt?
Jacqueline: “als je geen testament hebt laten 
opstellen wordt je nalatenschap volgens de wet 
verdeeld. in jouw situatie zullen jouw kinderen 
alles erven. Je ex is geen erfgenaam meer.  
wel heeft hij tot jullie kinderen meerderjarig 
zijn recht op het ‘ouderlijk vruchtgenot’.  
dit zijn de inkomsten uit het vermogen dat jullie 
kinderen van jou erven, zoals rente of huurin-
komsten. als je dit niet wilt, kun je bij de notaris 
een testament op laten stellen en dit ouderlijk 
vruchtgenot uitsluiten.”

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

Waarom een  
testament?
•  Als je andere erfgenamen wilt benoemen of een 

andere verdeling wilt dan de wet bepaalt. 
•  Als je ‘voorwaarden’ aan je nalatenschap mee wilt 

geven, zoals een bewind voor het geld dat je 
kinderen erven, of een ‘uitsluitingsclausule’ om te 
voorkomen dat je schoonzoon of dochter er later 
met jouw erfenis vandoor gaat.

•  Om successierechten te besparen. Door je 
testament goed op te laten stellen kun je je 
erfgenamen later heel wat belasting over je 
nalatenschap besparen. 

•  Om een voogd vast te leggen voor je kinderen! 
Dit is iemand die voor jouw kinderen zorgt of over 
ze beslist als jij en je partner overlijden. Zelfs in de 
beste families kunnen hier ruzies over ontstaan.

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