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Het aantal Nederlanders in geldnood
stijgt, de werkloosheid blijft hoog.
Experts vertellen hoe je het op geldge-
bied leuker kunt maken.

Experts geven tips
op geldgebied
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Nederlandse consumenten betalen
ruim te veel voor hun mobiele tele-
foon. Dat heeft vooral te maken dat je
in Nederland een telefoon
krijgt bij je abonnement.

Tem je eigen
telefoonrekening
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De 30-jarige Nacima Qnioun kwam na
haar studie niet aan de bak. Inmiddels
heeft ze haar eigen bedrijfje opge-
richt.

“Van stilzitten
word je slechter”

PAGINA 6



De premies voor de meeste zorgverze-
keringen dalen in 2014 met zo’n tien
euro per maand. Goed nieuws dus! Ex-
tra goednieuws is dat er flinkwordt ge-
concurreerd tussen aanbieders. Verge-
lijken loont. Tot 31 december kun je
een nieuwe verzekering afsluiten. Met
deze tips kies je een polis die het beste
bij je past.

Basis of aanvullend?
Nederland ishetmeest oververzekerde
land ter wereld, ook in de zorg. Vooral
de aanvullende tandarts- en fysiothera-
peutmodules zijn erg in trek. Toch ge-
bruik je meestal niet meer dan tien fy-
siosessies of een wortelkanaalbehan-
deling per jaar. Heb je een gaaf gebit of
heb je geen heftige hobby’s, dan ben je
in de regel goedkoper uit als je die ene
keer in de zoveel jaar zelf de behande-
ling betaalt.

Meer korting, minder keuze?
Als je jong bent, ben je een sexy klant.

Dus als je even zoekt goedkoper af. Iets
minder voordeel, maar nog steeds
voordelig is een collectieve verzeke-
ring via je werk, de (branche)vereni-
ging of bijvoorbeeld Consumenten-
bond. Vind je het prima om alle zaken
online af te handelen, dan ben je vaak
ook goedkoper uit. En als een beperkte
vrijheid in zorgkeuze geen probleem
is, bieden veel verzekeraars dit jaar ex-
tra korting.

Vrijwillig eigen risico?

Het eigen risico stijgt in 2014 naar 360
euro. Daarnaast kun je dit vrijwillig
met 500 euro verhogen tot 860 euro ei-
gen risico. Scheelt je rond de 20 euro
permaandaanpremie. Staat tegenover
dat je met een bezoekje aan de eerste
hulp voor een verstuikte enkel (‘rönt-
genfotootje’) in één keer de volle mep
moet aftikken. Heb je dat geld niet ach-
ter de hand, dan valt een vrijwillig ei-
gen risico af te raden.

Vakantie en op reis
Via het basispakket ben je verzekerd
voor het Nederlandse zorgtarief. Kost
een behandeling in het buitenland
meer, dan pas je het verschil zelf bij. In
sommige landen kan dat flink aantik-
ken. Hetzelfde geldt voor risicovolle
sporten.Debehandeling is danwel ver-
goed, de evacuatie bij een skiongeluk
valt waarschijnlijk niet onder de zorg-
kosten. Een extra reisverzekering is
daarom vaak geen overbodige luxe.
HANS PIETERS

Premie

10
euro gemiddeld dalen de premies voor de meeste
zorgverzekeringen komend jaar. Bovendien wordt er
flinks geconcurreerd tussen de verschillende
aanbieders. Vergelijken loont dus.

Kies de zorgverzekeraar die het beste bij je
past. / ANP | LEX VAN LIESHOUT

Je ‘eigen’ zorgverzekering is maatwerk
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Premier Mark Rutte voelt dat we aan de
vooravond staan van ”een nieuw begin”
en dat we als land ”weer op stoom begin-
nen te komen”. Rutte zei dat zaterdag aan

het slot van een VVD-congres in Den
Bosch. Volgens de premier zijn er allerlei
tekenen die erop wijzen dat we ”gelukkig
de wind weer een beetje mee beginnen te
krijgen”. Op de woningmarkt lijkt het
ergste achter de rug, het consumenten-

vertrouwen en de export beginnen aan te
trekken en het Centraal Bureau voor de
Statistiek constateerde vorige week dat

Nederland officieel weer uit de recessie is.

Mark Rutte

Gevoel

02

Het aantal Nederlanders in geldnood
stijgt, de werkloosheid blijft hoog en
een grote groep is bang voor de finan-
ciële toekomst. Experts Erica Verdegaal
(econoom en columnist), José Bloemer
(hoogleraar Bedrijfskunde Radboud
Universiteit Nijmegen) en Eric Bartels-
man (hoogleraar Economie Vrije Uni-
versiteit Amsterdam) vertellen hoe
mensenhetopgeldgebiedvoornuen in
de toekomst leuker kunnen maken.

Wat kunnen Nederlanders die krap
bij kas zitten doen om op een een-
voudige manier meer geld over te
houden?
Bartelsman: Ze moeten inzicht krij-
gen in de eigen financiën, dus precies
weten wat er binnenkomt en uitgaat.
Vervolgens kunnen mensen door het
bijhouden van een uitgavenboekje een-
voudig zienwaar zeopkunnenbezuini-
gingen enwat het oplevert. Als je weke-
lijks twee kopjes koffie minder buiten
de deur drinkt, de lichten uitdoet als je
weggaat en af en toe wat ritjes met de
auto combineert, kun je aan het eind
vanhet jaar al enkele honderden euro’s
overhouden voor leuke dingen.
Verdegaal: Zelfs met eenminimumin-
komen kunnen demeeste mensenmet
een beetje creativiteit nog goed rond-
komen. Ga langs bij een weggeefwin-
kel, zoek naar sites met tweedehands
spullen, kijk eens bij het grofvuil. Geef
verder nooit geld uit dat je niet hebt.
’Koop nu, betaal later’ klinkt aantrek-
kelijk, maar later moet je op de blaren
zitten. Wie rood staat vanwege een
nieuwe televisie, krijgt vanmij een pak
slaag. Bij de Kringloop staan toch ook
prima tv’s? Juist op die manier kun je
geld besparen.
Bloemer: Ik wil me grotendeels bij
mijn collega’s aansluiten.Het is belang-
rijk dat mensen goed nadenken over
geld. Via een organisatie als het Nibud
kunnenzij ondermeer tewetenkomen
hoe ze hun financiën op orde kunnen
krijgen. Daarnaast zijn er tegenwoor-
dig heel veel alternatieve circuits waar
je bijvoorbeeld tweedehands kleding
en meubels kunt kopen. Ook kan men
baat hebben bij de opmars van sites om
spullen te ruilen.

Wat moeten consumenten zich aan-
trekken van alle berichten op het
nieuws over geld, economie en
werkloosheid?
Verdegaal: Niets. Mensen kunnen be-
ter helemaal geen algemene economi-

sche berichten lezen. Nederlanders
moeten puur naar hun eigen situatie
kijken. Probeer jezelf te redden, dat is
het enige wat telt. Raak je jouw baan
kwijt? Wees dan leergierig, flexibel en
pak alles aan dat op je pad komt. Voel je
vooral niet te min om aardbeien te
plukken of de krant rond te brengen.
Ook daar kun je ontzettend veel van le-
ren. En het levert geld op.
Bartelsman:Van berichten als ’we zijn
uit de recessie’ niet zo veel. Daarmerkt
de consument echtniets van.Het is ech-
ter wel belangrijk om op de hoogte te
blijven van trends en ontwikkelingen.
Zodoende kun je inspelen op verande-
ringen inde toekomst.Minister Schultz

Verzekeringen. Experts
vertellen hoe je het op
geldgebied leuker kunt
maken.

“Wie rood staat vanwe
krijgt van mij een pak

Erica Verdegaal.

Eric Bartelsman.

José Bloemer. / FOTOSTUDIO WYCK

van Haegen nam afgelopen maand
plaats in een zelfrijdende auto. Door de
komst van de robotauto zal de taxi-
chauffeur over vijftien, twintig jaar uit-
sterven. Tegelijkertijd ontstaat er een
hele nieuwe markt. Zo kan de taxi-
chauffeur zich bijvoorbeeld omscholen
tot kok om in de auto lekkere hapjes en
drankjes klaar te kunnen maken voor
forensen.
Bloemer: Het is belangrijk om op de
hoogte te blijven van wat er speelt in
het land. Verder is het vooral zaak om
de algemene informatie door te verta-
len naar de individuele situatie. Er is
overigens geen reden om al te somber
te worden van negatieve berichten. Ne-

derland behoort immers nog altijd tot
een van de gelukkigste en rijkste lan-
den van Europa.

Met welke boodschap willen jullie
consumenten 2014 insturen?
Verdegaal: Probeer positief te denken
over geld, zie het als iets waardevols en
ga er verantwoordmeeom.Een te grote
groep roept dat het andermans schuld
is dat zij te weinig geld hebben. Houd
daarmee op, je verandert er immers
nietsmee. Realiseer je verder dat je ook
zat leuke dingen kunt doen als je wei-
nig geld hebt. Eenwandeling in het bos
met boterhammen of lekker uitwaaien
op het strand kan ook heel ontspan-

GELD



GELD 1903

ege een tv,
k slaag”

MARIEKE
VAN DER VOORT
marieke.vander.voort@metronieuws.nl

nend zijn.
Bloemer: Dat we er wel weer bovenop
komen. De economische crisis verloopt
als een soort rouwproces. Eerst ontken-
den we het, vervolgens waren we boos,
langzaam maar zeker zien we de situ-
atie waarin we verkeren steeds meer
onder ogen. Het consumentenvertrou-
wen stijgt, dehuizenmarkt trekt aan en
de bereidheid om er met z’n allen de
schouders onder te zetten neemt toe.
Kortom: we gaan langzaammaar zeker
weer de goede kant op!
Bartelsman: Kijk eens goed naar alle
verzekeringen die je hebt en beperk je
alleen tot depaar die je echt nodighebt.
Nederlanders hebben de neiging om

zich chronischover te verzekeren.Mijn
tip: verzeker je nooit voor zaken waar
je (vrij gemakkelijk) voor kunt sparen.
Raak je die zonnebril op reis kwijt?
Neem dan een keer je verlies. Dan ben
je voordeliger uit dan jarenlang een du-
re reisverzekeringnemen.Voor eventu-
ele ongelukken hoef je die vaak ook
niet af te sluiten, aangezien datmeestal
ook ’gewoon’ onderdeel uitmaakt van
je reisverzekering. Door slim te kiezen,
kun je veel geld besparen.

Voor de spaarder zijn het extreem ma-
gere tijden. Toch loont het. De rente is
historisch laag. Op het spaargeld op je
spaarrekening vang je minder dan
twee procent. En de bodem is nog niet
in zicht. Begin november verlaagde de
Europese Centrale Bank (ECB) het be-
langrijkste rentetarief van 0,5 procent
naar 0,25 procent.

Gelukkig is de inflatie in oktober in
één keer naar1,6 procent gezakt, zodat
je in elk geval niet toelegt op je spaar-
geld. Tenminste, zolang je onder de be-
lastingvrije voet van de vermogensren-
dementsheffing van box 3 van de in-
komstenbelasting blijft. Hierdoor is de
eerste 21.139 euro van je spaargeld on-
belast. Over elke euro boven dit bedrag
betaal je 1,2 procent belasting.

Tot zover het zure verhaal. Want
met de rente, inflatie en de belastingen

is het als met het weer. Je kunt je er on-
gelofelijk druk over maken, maar veel
invloed heb je er niet op. Het overkomt
je gewoon, of je het nu leuk vindt of
niet.Waar jewél invloed op hebt, is dat
je met spaargeld vermogen opbouwt.
Het is helemaal niet verkeerd om te
sparen. Gewoon omdat je ergens moet
beginnen, wil je straks leuke dingen
doen.

Als je elke maand een klein bedrag
automatischoverboektnaar je spaarre-

kening word je slapend rijker. Een re-
kensommetje, waarbij je elke maand
100 euro opzijzet, laat dat zien. Bij ge-
middeld 2 procent rente heb je na een
jaar 1.200 euro gespaard; na vijf jaar
6.244 euro; en na tien10 jaar13.004 eu-
ro. Dat is toch maar mooi meegeno-
men! En als de rente straks weer stijgt,
wordt het alleen maar meer.

Durf je meer risico te nemen? Dan
kun je er ook voor kiezen (eendeel van)
je geld in aandelen of obligaties te be-
leggen. Je loopt de kans dat je geld ver-
liest, maar daar staat tegenover dat de
koerswinsten vaak ook groter zijn. Op
de lange termijn verslaan de rende-
menten opde beurs de spaarrente. Ook
al is dat laatste moeilijk voor te stellen
als je alleen maar naar het koersver-
loop sinds het begin van deze eeuw
kijkt. HANS PIETERS

Sparen

100
euro per maand opzij zetten, levert je bij een rente van
2 procent na 1.200 euro op; na vijf jaar 6.244 euro; en
na tien 10 jaar 13.004 euro.

Voor de spaarder zijn het magere tijden: de rente is erg laag. / colourbox.com

Sparen loont, zelfs bij
historisch lage rente

HemelsbreedgaatBenjaminvanEs (26)
maar een paar honderd meter verder-
op wonen. Maar financieel lijkt de stap
van een studentenwoning naar zijn
eerste koophuis een stuk groter. “Het
kopen van een huis vind ik heel eng
maar ook logisch’, zegt de Hagenaar.
Voor een koopwoning in het centrum
van Den Haag betaalt hij namelijk veel
minderdaneenhuurwoning indevrije
sector op die plek. “Dat scheelt maan-
delijks honderden euro’s”, vertelt hij.
Van Es koopt het huis in zijn eentje
maar nam de grote beslissing niet al-
leen. “Ik heb het er met heel veel men-
sen over gehad”, zegt hij met een glim-
lach.Hij polste bij zijn familie en vrien-
den of die de benedenwoning uit de ja-

ren veertigmet ruime tuinwel bij hem
vonden passen. Een goede match, von-
den ook zij. En hij liepmet de adviseur
van zijn ouders de financiën door. “Hij
rekende mij voor wat mijn nieuwe
maandlasten zouden zijn. En dat viel
me niet tegen.” Sinds dit jaar is er veel
veranderd voor iedereen die een nieu-
we hypotheek afsluit. Zomoet inmaxi-
maal dertig jaar tijd volledigwordenaf-
gelost om in aanmerking te komen
voor hypotheekrenteaftrek. “Ik had
daar wel wat over in het nieuws ge-
hoord, maar je beseft pas echt wat dat
voor je maandlasten betekent als je
zelf een huis koopt ”, zegt Van Es. Door
de nieuwe regels was de Hagenaar ge-
noodzaakt om bij zijn ouders aan te
kloppen voor een deel van de financie-
ring. Kopers mogen vanaf dit jaar na-
melijk maximaal 105% van de aan-
schafprijs lenen. Dat was net niet ge-
noeg om de kosten koper te betalen.
“Mijn ouderswilden enkondenmewel
wat lenen. Daar heb ik geluk mee ge-
had”, vertelt hij. Begin volgend jaar be-
trekt Van Es zijn nieuwe stulpje. Vol-
gens de Hagenaar komt zijn eerste
koophuis op een perfect moment.

Eerste koophuis:
eng, maar logisch
Lef. Als twintiger in je eentje
een huis kopen. Benjamin
van Es uit Den Haag durfde
het aan. Over een paar
weken krijgt hij de sleutel
van zijn eerste huis.

Sinds kort heeft hij een vast contract
als adviseur bij een politiek adviesbu-
reau. Zonder die vaste baan was het
niet mogelijk om een hypotheek te
krijgen. En ook wat betreft de huizen-
prijzen, gelooft Van Es dat hij op het
juistemoment heeft toegeslagen. “Vol-
gens mij zitten de prijzen nu wel een
beetje op hun dieptepunt. Ik geloof
niet dat ze nog veel verder gaan zak-
ken”, aldus Van Es.

Verandering

”Sinds dit jaar is er veel veran-
derd voor iedereen die een
nieuwe hypotheek afsluit. Zo
moet in maximaal dertig jaar
tijd volledig worden afgelost
om in aanmerking te komen
voor hypotheekrenteaftrek”
Benjamin van Es

IRENE
VAN DEN BERG
redactie@metronieuws.nl

Sinds dit jaar is er veel veranderd voor iedereen die een nieuwe hypotheek afsluit. / COLOURBOX.COM
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Creditcards vind ik ondingen. Als ik
iets koop, wil het aankoopbedrag
direct van mijn rekening zien ver-
dwijnen. Een creditcard gooit mijn
huishoudboekje in de war. Shit, ik
kan die nieuwe winterjas helemaal
niet kopen, ik moet eerst die vliegtic-
kets nog betalen. Toch heb ik er al
lange tijd één: voor betalingen in het
buitenland en op internet is een
creditcard soms onontbeerlijk. En
sindskort heb ik - tegen wil en dank -
een tweede creditcard. Ik kreeg forse
korting op een fauteuil als ik die zou
afrekenen met de speciale Bijenkorf
Card, een creditcard die ik direct kon
aanvragen. Raar, korting omdat je op
krediet koopt. Maar ik wilde het
voordeeltje ook niet laten liggen.

Dat een creditcard niet risicoloos
is, beseft de Bijenkorf ook. Deze week
kreeg ik van ICS, dat de Bijenkorf

staande saldo ophoesten. In een jaar
loopt dat snel op. En de rente over
aankopen met de Bijenkorf Card
bedraagt bij gespreid betalen ook al
15 procent per jaar.”

In deze financieel onzekere tijden
is deze verzekering een verstandige
aanvulling op uw Bijenkorf Card”, zo
predikt ICS in haar brief. Maar hoe
slim is het om meer dan twintig
procent rente en premie te betalen
over een consumptieve aankoop als je
geen rode rotcent achter de hand
hebt als je arbeidsongeschikt of werk-
loos raakt?

Tegelijkertijd valt er een sinter-
klaasfolder voor Bijenkorf Cardhou-
ders in de bus. Op vertoon van de
kaart krijg ik een heerlijke chocolade
pietenkop. Ik krijg er een vieze smaak
van in mijn mond.

voor de katten dient. Logische conclu-
sie: koop niet op krediet. Maar tot die
gevolgtrekking komt de Bijenkorf
niet. Sterker nog, met de Gespreid
Betalen Verzekering wil de luxe win-
kelketen extra verdienen aan klanten
die meer kopen dan ze zich kunnen
permitteren. De verzekering betaalt
de maandtermijn van de creditcard
door tot je weer aan het werk bent.
En daarvoor moet je een maandpre-
mie van 0,55 procent van het open-

Card en vele andere creditcards uit-
geeft, een brief met een onheilspel-
lende boodschap. “Verstandig om
even bij stil te staan… de aankopen
die u met uw Bijenkorf Card doet,
kunt u eenvoudig gespreid terug
betalen. Handig, maar wat gebeurt er
als uw inkomen plotseling wegvalt?”
Inderdaad geen aantrekkelijk vooruit-
zicht: heb je net de zak gekregen,
betaal je nog steeds voor een stoel die
inmiddels zo oud is dat ie als krabpaal

”Telkens als ik mijn portemonnee trek, herinnert het irritante
plastic kaartje me eraan dat er nog een schuld boven mijn hoofd
hangt.”

I rene van den Berg

VIEZE SMAAK
Schuld

IRENE
VAN DEN BERG
FINANCIEEL JOURNALIST IRENE VAN DEN BERG
(35) WOONT EN WERKT IN ROTTERDAM. ZE IS
GETROUWD EN HEEFT GEEN KINDEREN. WEKE-
LIJKS SCHRIJFT ZE EEN COLUMN OVER HAAR
EIGEN FINANCIËN.

Column

Het verkeerde contract
Een tweede lucratieve inkomsten-

bron vandeproviders is het ‘goedkope’
contract,metweinigbelminuten, data-
gebruik etc. Voor elke minuut die je
over je limiet belt, betaal je de hoofd-
prijs. Als het je eenkeertje overkomt, is
de schademeestal nog wel te overzien.
Maar ook bij een duurder contract kun
je voor verrassingen komen te staan.
Bellen met 0900-nummers met je mo-
biele telefoon is bijvoorbeeld een prij-
zige grap.

Alle providers bieden een belstatus
app waarmee je je bel- en datagebruik
kunt bijhouden. Als alternatief heb je
data-app’s als My Data Manager en Da-
ta Usage. Op DeLaagsteRekening.nl en
Bellen.com kun je een analyse uitvoe-
ren van je belgedrag. Hiervoor heb je
wel de gebruikersnaam en je wacht-
woord van je provider nodig. Je kunt je
abonnement zo instellen dat je een
sms-alert krijgt als je over je limiet
dreigt te gaan.

Ben je een heavy user met een te
klein contract? Pak dan de telefoon en
onderhandel over een nieuw contract.
Oók als je contractperiode nog eenhalf
jaar doorloopt. Je provider houdt je
graag langer als klant.

Je smartphone in het buitenland
Dat je onaangename verrassingen

achteraf voorkomt door dataroaming
uit te schakelen mag inmiddels alge-
meen bekend zijn. Zorg er als dubbel-
check voor dat een gebruikslimiet
staat ingesteld, waardoor je datage-
bruik inhet buitenlandbovende 50 eu-
ro automatisch wordt geblokkeerd. En
bel voordat je op reis gaat gewoonmet
je telefoonprovider voor een buiten-
landbundel waarmee je goedkoper
belt.

Nederlandse consumentenbetalenvol-
gens de vergelijkingssite DeLaagsteRe-
kening.nl ruim 300 euro te veel voor
hunmobiele telefoon. Dat hoge bedrag
heeft vooral te maken met het feit dat
je in Nederland een telefoon krijgt bij
je abonnement. In het buitenland
moet je je toestel los kopen. Voor de
luxe van een ‘inclusief’-abonnement
betaal je fors. De goedkoopste iPhone
5S kost los 699 euro; de Samsung Ga-
laxy 4S is los verkrijgbaar vanaf 459 eu-
ro. Neem je een abonnement met tele-
foondanben je zo’n 25 europermaand
kwijt voor je telefoon, bij een looptijd
van twee jaar. Omgerekend betaal je in
totaal dus al 600 euro.Daarbovenopbe-
taal je vaak nog 100 euro of meer voor
het toestel zelf. Op het eerste oog lijkt
dit een ‘fair deal’. Dewinst zit ’mechter
in de slordige consument. Oók nadat
het tweejarige abonnement is afgelo-
pen, blijf je de volle mep betalen.

‘Sim Only’
Vaak word je aan het eind van je

abonnement gelokt met het nieuwste
van het nieuwste. Een stuk goedkoper
is je abonnement omzetten in een een-
jarig ‘sim only’-abonnement met je be-
staande telefoon. Tegen de tijd dat die
aan vervanging toe is heb je de tele-
foons voor het kiezen. Een tweede-
hands smartphone bij een betrouw-
baar adres in combinatie met sim only
scheelt je vele honderden euro’s in de
aanschaf en vele tientjes per maand in
telefoonkosten.

Rekening. Britten geven
jaarlijks collectief zo’n 6
miljard pond te veel uit voor
hun mobiele telefoon, ruim
100 euro per persoon. In
Nederland is het niet anders.

Vaak word je aan het eind van je abonnement gelokt met het nieuwste van het nieuwste. Een stuk goedkoper is je abonnement om te zetten in een
eenjarig ‘sim only’-abonnement met je bestaande telefoon. / JEROEN JUMELET | ANP

Tem je telefoonrekening

Sinterklaas is wel eens rustiger in Ne-
derland onthaald, maar op zijn koop-
lust zal het waarschijnlijk uiteindelijk
weinig invloed hebben. Want die
schoen moet toch gevuld. En anders
neemt de kerstman het werk wel uit
handen van de goedheiligman. Maar
hoe goed ook bedoeld, één op de tien
ontvangers is niet blij met het cadeau-
tje dat hij of zij met de feestdagen
krijgt, blijkt uit cijfers van onderzoeks-
bureau Q&A.

Gewoon terugsturen en omruilen
kan en mag. Met cadeautjes die je
koopt via een webwinkel is dat extra
makkelijk. Dit is namelijk een zoge-
noemde ‘koop op afstand’, waarbij je
extra consumentenbescherming ge-
niet, zoals het recht van retour. Wette-
lijk heb je als consument altijd een be-
denktijd van 7 dagen. Binnen die tijd
mag je je aankoop zonder verdere op-
gaaf van redenen retourneren. Bij web-

winkels met een Thuiswinkel Waar-
borg is dat 14 dagen. De termijn gaat in
op het moment dat Sint het cadeau in
huis heeft. Met een belangrijke mits!
Alleen als het product ongebruikt, on-
beschadigd en in de oorspronkelijke
verpakkingwordt teruggestuurd, krijg
je je geld terug. Voor online tickets
voor een festival, band of theater geldt
geen recht van retour. HANS PIETERS

Opgelicht

3600
aangiften ontvangt het Meldpunt Internetoplichting
maandelijks van oplichting via webshops en online
ruil- en handelsplatforms, zoals Marktplaats en
Speurders. Als je het niet vertrouwt, kun je op
www.mijnpolitie.nl bijvoorbeeld aan de hand van de
bankrekening en het webadres een check doen of er
meldingen over de koper bekend zijn.

Eén op de tien ontvangers is niet blij met het cadeautje dat hij of zij met de feestdagen krijgt, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Q&A.

Shoppen én retourneren nog eenvoudiger
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Prijs. Aan het krijgen van
een kind hangt een
prijskaartje. Dat beseft
Maaike van Deursen,
zwanger is haar eerste kind,
maar al te goed. De eerste
grote aankoop wordt een
nieuw huis.

Flink prijskaartje aan het
krijgen van een eerste kind

zij overdag voor het kindje zorgt. “We
hadden samen een eigen bedrijf, maar
het inkomen daaruit was gewoon te
onzeker. Mijn man heeft daarom een
vaste baan als gamedesigner aangeko-
men zodat we een zeker inkomen heb-
ben”, zegt Van Deursen die half maart
is uitgerekend van een dochtertje.

De eerste prioriteit voor de aan-
staande ouders is een koophuis. “We
wonennu ineenhuurhuiswaarwenog
maximaal anderhalf jaar kunnen blij-
ven. Ik zouhetheel fijn vindenomvoor
de bevalling een vaste plek te vinden
waar ons kind kan opgroeien”, zegt
VanDeursen.Het stelwoontnu inSoes-
terbergmaar zoekt eenwoning inGou-
da omdat ze dandichter bij hun familie
in Zuid-Holland wonen. “We gaan de
komende tijd veel huizen bekijken dus
ik heb goede hoop dat we iets vinden.”
Hoeveel een kind gaat kosten, vindt ze
lastig om in te schatten. “Volgens mij

Maaike van Deursen (25) had nooit de
droom om fulltimemoeder te worden.
Toch is het straks even niet anders. Ze
raakte net na het afronden van haar
studie cultureel en maatschappelijke
vorming inUtrecht al zwanger. “En sol-
liciterenmet eendikkebuikwerkt niet
echt”, zegt ze. Dus besloten zij en haar
man dat hij voorlopig kostwinner is en

kun je het zo gek maken als je wil. Je
kunt alleen al aan een kinderkamer
vijfduizend euro besteden. Maar een
babykamer van Markplaats van hon-
derd euro kanookheelmooi zijn”, zegt
ze. Het Centraal Bureau voor de Statis-
tiekberekendedat éénkindgemiddeld
17 procent van het (gezins)inkomen
kost. Een baby kost over het algemeen
minder dan een schoolgaand kind.
Maar vergis je niet, alleen al aan luiers
zijn ouders zo’n 1500 euro per kind
kwijt.

Als het kindje wat ouder is, is Van
Deursen wel weer van plan om te gaan
werken. “Ik kan bijvoorbeeld parttime
gaanwerken als ze naar school gaat. Of
wellicht draaienmijnman en ik het te-
gen die tijd om en gaat hij deeltijd wer-
ken.” Tot die tijd wil ze ook op profes-
sioneel vlak niet stil zitten. “Ik ben ze-
ker van plan een studie te volgen want
ik wil me blijven ontwikkelen.”

GELD 2105

Komend jaar gaat de bijtelling weer op
de schop. Met de personenauto’s met
een CO2-uitstoot van niet meer dan 50
gram als grootste verliezer.

Bij de keuze van een nieuwe auto la-
ten we ons vooral leiden door financi-
ele motieven. Want zeg nou zelf, zo’n
bijtelling voor een leaseauto van de
zaak hakt erin. Momenteel is het bij
sommige autodealers een ongekende
drukte, alsof het nog nooit crisis ge-
weest is. De reden is de toeloop van on-
dernemers die voor het einde van het
jaar een hybride auto willen aanschaf-
fen. In dat geval kom je namelijk in
aanmerking voor de kleinschaligheids-
investeringsaftrek. Van de aankoop-
prijs is 28 procent aftrekbaar. Eennieu-
we auto met een catalogusprijs van
50.000 levert zo in één keer een aftrek-
post opvan14.000 euro. Enals extra bo-
nus heb je nul procent bijtelling! Aan
beide voordelen komt een einde.

CO2-uitstoot
Wie tussen1 januari 2012 en 31decem-
ber 2013 eenautomet eenCO2-uitstoot
van niet meer dan 50 gr/km heeft aan-

geschaft via de lease, heeft zestig
maanden rechtopeen0%-tarief voorde
bijtelling. Op schone auto’s die al vóór
1 januari 2012 zijn aangeschaft, geldt
het nultarief tot 1 januari 2017. Voor
schone auto’s die de komende twee
jaar worden aangeschaft, geldt gedu-
rende zestig maanden een 7%-tarief
voor de bijtelling. Auto’s die geen CO2
uitstoten vallen vanaf 1 januari 2014 in
een 4% bijtellingscategorie. Het huidi-
ge onderscheid tussen leaseauto’s met
benzine en diesel verdwijnt.

Oldtimers
Auto’s ouder dan 30 jaar zijn vrijge-
steld vanmotorrijtuigenbelasting. Met
als gevolg dat er massaal oudere auto’s
zijn ingevoerd. In vijf jaar tijd groeide
het oldtimerwagenpark van 215.000
naar 305.000. Waarbij de auto steeds
vaker voor het dagelijks verkeer wordt
gebruikt. Slecht voor het milieu én
slecht voor de staatsportemonnee.
Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt daarom
de vrijstelling van MRB voor alle mo-
torrijtuigen jonger dan 40 jaar.
HANS PIETERS

Wie nog dit jaar een ‘schone’ auto aanschaft, betaalt minder belasting. / MARTIJN BEEKMAN | ANP

Bijtelling voor personenauto op de schop



Op 20 januari is het weer BlueMonday,
demeest weemoedige dag van het jaar.
Tenminste, als we de bedenker, de Brit-
se psycholoog Cliff Arnallmoeten gelo-
ven. De winter duurt nog lang, goede
voornemens zijn gebrokenennadedu-
re feestdagen is de financiële bodem
bereikt. Nog minimaal een keer per
jaar, nadevakantie, kanhet salaris niet
vroeg genoeg gestort. En bijna altijd
heb jemeer uitgegeven dan verstandig
was. Jemaakt het je financieel een stuk
makkelijker door te budgetteren. Een
moeilijk woord voor ‘voldoende geld
opzijzetten’.

Stap 1: de kosten op een rijtje
Het leven wordt een stuk gemakkelij-
ker als je voorsorteert op de zomerva-
kantie, onvermijdelijke uitgaven en te-
genvallers. Van demeeste dure kosten-
posten weet je dat ze eraan komen. Zo-
als daar in 2014 zijn:

- eigen risico ziektekosten: vanaf 360
euro per volwassene; voor een gezin
dus minimaal 720 euro!
- APK auto: vanaf 50 euro, meestal aan-
zienlijk meer
- contributie sportclub en school (sep-
tember)

- snelheidsboetes: tussen de 0 en 1.000
euro
- vakantie: vanaf 1.000 euro
- citytrip: altijd duurder dan gepland
Maakmaar eens een lijstje van je eigen
uitgaven. En deel het totaalbedrag
door twaalf. Dan heb je een beeld van
het gemiddelde bedrag dat je elke
maand zou moeten reserveren.

Stap 2: je maandbudget opstellen
De uitgaven van stap 1 komen (geluk-
kig) nooit tegelijkertijd. De feest-
maand is duur; mei dankzij het vakan-
tiegeld juist weer top. Je krijgt pas echt
grip op de pieken en dalen als je je bud-
get per maand bepaalt. Met in mei een
piek in de inkomsten en in en na de zo-
mer eenpiek in deuitgaven. Zet de kos-
ten van stap 1 in de maand waar ze
thuishoren en je ziet vanzelf waar je
moet voorsorteren.
HANS PIETERS

Weemoedig

20
januari is het weer Blue Monday, de meest
weemoedige dag van het jaar. Tenminste, als we de
bedenker, de Britse psycholoog Cliff Arnall moeten
geloven. De winter duurt nog lang, goede voornemens
zijn gebroken en na de dure feestdagen is de
financiële bodem bereikt.

Bij het uitzoeken van een vakantie is de city trip veelal duurder. / COLOURBOX.COM

Zo kun je slim voorsorteren op het jaar 2014

www.metronieuws.nl
dinsdag 26 november 2013 GELD 22

Nacima Qnioun (30) rondde drie jaar
geleden haar studie Human Resource
Management af aan Hogeschool Inhol-
land. Na 112 tevergeefse sollicitatie-
brieven, besloot ze een eigen bedrijfje
op te richten. Bovendien zet Qnioun
zich actief in als vrijwilliger en volgt ze
meerdere workshops. ”Ik wil alle jon-
geren die nahun studie niet aan de slag
komen, aanraden om hetzelfde te
doen. Van stilzitten word je alleen
maar slechter. Ook in deze economisch
moeilijke tijden zijn er volop kansen
om jezelf te blijven ontwikkelen.”

Een teleurstelling was het wel, toen
ze pal na haar studie de ene na de ande-
re afwijzing kreeg. ”Op school hadden
ze ons al gewaarschuwd dat het lastig
zou worden om een baan te vinden.
Maar dat het zomoeilijk zou zijn? Nee,
dat had ik niet verwacht. De ene keer
was ik te hoog opgeleid, de volgende
keer te laag, soms liet een bedrijf hele-
maal niets van zich horen. Het was om
moedeloos van te worden.”

Om ervaring op te doen besloot Qni-
oun zich als vrijwilliger voor Stichting
Miss IQ te gaan inzetten, een organisa-
tie die geld inzamelt om kinderen die
opgroeien in armoede een betere toe-
komst te bieden. Daarnaast schreef ze
zich in bij instanties die zich hard ma-
ken voor hoogopgeleide talenten en
bezocht ze veel netwerkbijeenkom-
sten. Tijdens een van diemeetings ont-
stond het idee om voor zichzelf te be-
ginnen.

”Afgelopen oktober besloot ik een
coachings- en projectenbureau op te

richten: Changer d’ Avis (verander van
standpunt, red.). Door middel van co-
aching en trainingen probeer ik talen-
ten enwerkgevers op een creatievema-
nier aan elkaar te koppelen.”

De door haar bedachte Bottom Up
Beurs, speciaal voor jong talent, is daar
een goed voorbeeld van. ”Op de tradi-
tionele carrièrebeurzen profileren be-
drijven zich aan studenten. 99 van de
honderd mensen die erop afkomen,
krijgen op deze manier echter geen
werk. Ik pleit er daarom voor dat we
het andersomdoen: geefmeerdere jon-
ge talenten de kans om zich te profile-
ren en laat geïnteresseerdewerkgevers
rondlopen.” Qnioun heeft haar plan al
uit de doeken gedaan aan FNV Bondge-
noten, volgende maand vertelt ze over
het idee tijdens een bijeenkomst van
de Sociaal-Economische Raad (SER).
Eerder gaven de Nationale Jeugdraad
(NJR) en de SER haar al een prijs voor
een plan voor de aanpak van jeugd-
werkloosheid: teams van tien werklo-
ze jongeren met coaches laten sparren
over het vinden van werk en de precie-
ze invulling van vacatures.

”Ondanks alle tegenslag op werkge-
bied heb ik een volle agenda en ben ik
de afgelopen drie jaar een stuk wijzer
geworden. En daar kan ik later alleen
maar mijn voordeel mee doen.”

“Van stilzitten word je
alleen maar slechter”

“Ook in deze economisch moeilijke tijden zijn er volop kansen om jezelf te blijven ontwikkelen”, stelt Nacima Qnioun. / CHANTAL TAK FOTOGRAFIE

Ontwikkelen. De 30-jarige
Nacima Qnioun kwam na
haar studie niet aan de bak.
Inmiddels heeft ze haar
eigen bedrijfje opgericht.

Opgeleid

“De ene keer was ik te hoog
opgeleid, de volgende keer te
laag, soms liet een bedrijf
helemaal niets van zich horen.
Het was om moedeloos van te
worden.”
Nacima Qnioun

MARIEKE
VAN DER VOORT
marieke.vander.voort@metronieuws.nl
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Zullen we dit jaar maar wat dichter bij
huis blijven?Als jeweinig geld te beste-
den hebt, ga je er al snel vanuit dat je
moet inboeten op vakantieplezier.
Minder lang, minder ver of minder
comfortabel. Maar deze tips laten zien
dat dat helemaal niet nodig is.

Ruil je huis
Huizenruil is dé vakantietrend van dit
moment. Wie zijn huis ruilt, heeft de
accommodatie alvast voor nop. Er
wordt heel wat leuks aangeboden op
huizenruilsites: een hippe studio op
Manhattan of schattig boerderijtje in
de Ardennen. Natuurlijk moet je wel
vakantiegangers vinden die op hun
beurt geïnteresseerd zijn in jouw stulp-
je. Wie een kans wil wagen, kan onder
meer terecht bij: HomeLink, Huizen-
ruil en Intervac. Je betaalt wel lidmaat-
schapsgeld: meestal tussen 50 en 100
euro per jaar.

Pas op een huis
Liever geen onbekenden in je huis? Ga
dan oppassen. Sommige vakantiegan-
gers zoeken een oppas voor hun dieren
of vinden het fijn dat hun huis be-
woond blijft uit angst voor inbraak. Er
zijn verschillende bemiddelingsbu-
reaus die huizenoppassers zoeken. Ho-

mewatchers en Residence Care, die
zich richten op eigenaren van villa’s en
buitenhuizen, werken alleen met ou-
dere echtparen die uitgebreid worden
gescreend. Maar bemiddelaars Voor-el-
kaar.net en Holidaylink.com screenen
niet vooraf.

Doe mee aan een veiling
3 seconden, 2 seconden, 1 seconde,
raak! Een driedaagse stedentrip naar
Parijs voor 150 euro! Alleen het mee-
doenaaneen reisveiling laat de adrena-
line al door je aderen stromen. Reisvei-
lingen zijn online veilingen van reizen

en trips, zoals Vakantieveiling.nl en
Prijsbieden.nl. En net als bij een echte
veiling gaat de reis naar de hoogste bie-
der. Maar wie handig biedt, kan toch
flink besparen. Twee tips: bied nooit
eerderdan tienminutenvoorhet einde
van een veiling en bied nooit je maxi-

Inventief. Wie weinig geld
heeft, hoeft zeker niet thuis
te blijven. Vijf tips voor een
betaalbare en tegelijkertijd
fantastische vakantie.

Het goedkoopste vervoermiddel voor de vakantie: de fiets. / ANP

Mooi goedkoop genieten
mumprijs in één keer.

Ga werken
Werken als skileraar in Oostenrijk of
animator op een camping in Frankrijk?
Wie voor langere tijd op reis wil, kan
overwegenwerkenplezier te combine-
ren. Op de site Wereldwerk.eu worden
vakantiebanen in het buitenland aan-
geboden. Ook is er vrijwilligerswerk te
vinden in allerlei tropische oorden.
Vaak worden de reiskosten en accom-
modatie wel voor je betaald: een bij-
zondere manier om kennis te maken
met landen als Peru of Ghana. Travel
Activeorganiseert ondermeerdergelij-
ke reizen.

Pak de fiets
Het goedkoopste vervoermiddel is de
fiets: je bespaart immers op tickets en
brandstof. En het is nog avontuurlijk
ook. Zorg wel dat je goed materiaal be-
zit en je er conditioneel voorbereid
bent op een fietsvakantie. Neem een
tentmee en bivakkeer ’s avonds op een
rondtrekkersplaats. Er zijn landen
waar zelf je vrij mag kamperen in de
natuur, zoals in Zweden, Noorwegen
en sommige delen van Zwitserland.
Geen kampeerliefhebber? Overnacht
dan bij een gastadres van Stichting
Vrienden op de Fiets. Te vinden door
heel Europa maar ook in de Verenigde
Staten en Suriname. Kosten: 19 euro,
inclusief ontbijt.

Na zes jaar achter elkaar koopkracht-
daling gaat de koopkracht er volgend
jaar voor de meeste huishoudens weer
voorzichtig op vooruit. De koopkracht-
plaatjes gaan uit van standaardsitu-
aties. Jouw eigen koopkracht is van
persoonlijke factoren afhankelijk. Stel
je bent scheefhuurder. Dan wacht je
komende zomer opnieuw een extra
huurverhoging van een paar procent.
Dat bedrag is niet meegenomen in de
rekenvoorbeelden. Niet dat je medelij-
den hoeft te hebben met deze groep,
een ander voelt de financiële pijn weer
op andere vlakken. Of heeft juist een
meevaller. Dit merk je komend jaar in
je portemonnee:

De algemene heffingskorting gaat
voor lagere inkomensmet 99 euro om-
hoog enwordt 2.100 euro. Vanaf19.645
euro daalt de heffingskorting geleide-
lijk tot maximaal 1.362 euro. De hef-
fingskorting voor een partner die wei-
nig tot niets verdient, gaat versneld

omlaag.
Het maximum van de arbeidskor-

ting wordt met ingang van 1 januari
met 374 euro verhoogd. Vanaf een in-
komen van 40.000 euro krijg je juist
minder.

Het belastingtarief in de eerste
schijf (je inkomen tot 19.645 euro)
wordt verlaagd.

De derde belastingschijf wordt ver-
lengdmet 540 euro. Voor de groepmet
een inkomen van rond de 58.000 euro
of meer betekent dat minder hypo-
theekrenteaftrek.

Als je een inkomen tot 110 procent
van het socialeminimumhebt, krijg je
in 2014 eenmalig een uitkering via de
gemeente: 100 euro voor een paar, 70
euro voor een alleenstaande en 90 euro
voor een alleenstaande ouder.

De ouderschapsverlofkorting, de af-
trek levensonderhoud voor kinderen
en de verschillende regelingen voor al-
leenstaande ouders verdwijnen.

Vanaf 1 januari 2014 gaan de accijn-
zen op bier, wijn, sherry, port en gedis-
tilleerdmet 5,75 procent omhoog. Ook
friswordt duurder, een paar cent per li-
ter.

Diesel en LPG worden respectieve-
lijk 3 en 7 cent per liter duurder. Voor
eigenaren van ‘newtimers’ – auto’s van
26 jaar of oudermaarnoggeen40 jaar –
vervalt de vrijstelling van motorrijtui-
genbelasting.

De energierekening valt een tientje
per jaar duurder uit. De zorgverzeke-
ring juist iets goedkoper. HANS PIETERS

Accijns

5,75
procent gaan vanaf 1 januari 2014 de accijnzen op bier,
wijn, sherry, port en gedistilleerd omhoog. Ook fris
wordt duurder, een paar cent per liter.

De koopkracht gaat volgend jaar iets vooruit. / ANP

‘Ik heb er de koopkracht weer voor’

IRENE
VAN DEN BERG
redactie@metronieuws.nl
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Een wereldkrant.
metronieuws.nl

Met Metro ben je in één krant weer helemaal op de hoogte van het wereldnieuws.

En van personal finance, carrière, reizen en nog veel meer. Als dat geen wereldkrant is?
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