
Lol in het financiële   

 ‘S
tapeltjes. De hele tafel 
en de hele kamer lagen 
altijd vol stapeltjes. Al-
les had een eigen stapel-
tje. Kreeg ik eters, dan 
moest ik die stapeltjes 
heel zorgvuldig verza-

melen om ze elders neer te leggen. Als 
het bezoek weg was, kon ik ze weer te-
rug op tafel leggen.’’

De stapeltjes zijn inmiddels verdwe-
nen uit de kamer van Wendy de Vries. 
Ze begon – nog niet zo lang geleden – na 
te denken over de vraag hoe haar leven 
er zou uitzien als ze was opgehouden 
met werken. Wendy (leeftijden vragen 
we niet aan dames) werkt als zelfstan-
dig fysiotherapeut. ,,Ik kreeg ineens het 
schrikbeeld dat ik ergens driehoog ach-
ter zou verpieteren omdat ik geen goede 
oudedagsvoorziening had geregeld.’’ 
Maar om te beginnen moest ze toegeven 
dat ze eigenlijk ook niet goed wist hoe ze 
er op dát moment financieel voorstond.

Zo belandde ze bij de workshop ‘Fi-
nanciën op orde’ van het bedrijf Vrouw 
& Geldzaken in Den Haag. Alleen voor 
vrouwen dus. ,,Vrouwen gaan anders 
om met geldzaken dan mannen,’’ zegt 
Dorieke Mulder, een van de twee eige-
naren van het bedrijf. ,,Voor de meeste 

Voor goede financiële beslissingen is overzicht nodig, maar dat 
klinkt eenvoudiger dan het is. Vier vrouwen vertellen over het 
ordenen van de chaos. ‘Dit scheelt me een hele kast.’

mannen betekent geld macht, voor de 
meeste vrouwen is het niet meer dan 
een middel. In deze workshop is het 
heel belangrijk dat de groepsleden de 
problematiek van elkaar herkennen en 
ervaringen kunnen delen. Dan is het 
niet handig als twee zo verschillende 
benaderingen van het onderwerp door 
elkaar lopen.’’

De workshop leverde Carla van Laer 
een lege kast op. ,,Daar bewaarde ik alles 
in, maar zonder te weten wat ik nu pre-
cies bewaarde.’’ Na de workshop kon ze 
de kast uitmesten, want de deelnemers 
krijgen een systeem aangereikt waarbij 
alle paperassen van een jaar in één en-
kele map moeten passen. Carla (mana-
ger in de gezondheidszorg): ,,Noem het 
maar een bestekbak: een plaatsje voor 
de vorken, voor de lepels en 

uw geld
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Scoren met 
een altijd-aan-
de-beurtbonus 

Ik sta altijd in de 
verkeerde rij. In de 
supermarkt wordt er 

pas een kassa bijgezet als ik aan 
de beurt ben. Tijdens de kin-
der-herfstmatinee ben ik altijd 
de laatste die voor de gong een 
flesje cola bestelt. En op inter-
net is dat leuke boek nou net in 
herdruk waardoor ik drie weken 
moet wachten. Ik vind dan ook 
dat er een soort altijd-aan-de-
beurtverzekering moet komen. 
Daar is absoluut een markt voor. 
Mijn gevoel voor timing is erg 
slecht, maar gelukkig ken ik ge-
noeg lotgenoten. En de eerste in 
de rij? Dat zijn gewoon geluksvo-
gels, zo stel ik enigszins jaloers 
vast. 

Zeker is dat er nog minder onder 
ons zijn die de groei van hun 
vermogen kunnen timen. Ster-
ker nog: we gaan met z’n allen 
massaal in de populairste ren-
dementsrij staan. En dat kan te-
genwoordig ook makkelijk in het 
online-tijdperk. Want waarom 
zou je je verzekeren van een plek 
vooraan als je rendement toch 
groot lijkt? Leuke spaarrentes? 
Huppekee, druk op de knop en 
het geld staat mooi te renderen. 
Gaan de rentes razendsnel om-
laag en werken aandelenmark-
ten al een tijdje in de overdrive? 
Geen nood, een transactie op 
de AEX is zo gedaan. Met de 
toenemende invloed van de 
overheid op ons huishoudboekje 
doet het loket staatsobligaties 
het ook prima. Zolang de rente 
laag blijft, tenminste. En daar 
komt nu net ‘het gevoel van op 
tijd de juiste keuze maken’ om 
de hoek kijken. Degene die exact 
weet wanneer de markt aan z’n 
volgende rit begint, is spekkoper. 
En die kunst verstaan maar wei-
nigen. Ik zou er dus voor kiezen 
om in verschillende rijen aan 
te sluiten. Want het leuke is in 
deze herfst: onze onrendabele 
spaarberg slinkt en vindt 
haar weg naar zowel obligatie- 
als aandelenfondsen. En dat 
stuwt de koers: voort-
aan sta ik met plezier 
in de rij. 
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voor de messen en klaar ben je.’’
Het resultaat is ‘ruimte in je hoofd’. 

,,Omdat ik precies weet hoe het huis-
houden ervoor staat, kan ik in alle rust 
nadenken over wat ik met het geld wil 
doen. In plaats van de hele tijd achter de 
feiten aan te hollen, heb ik nu de kans 
doelen te stellen en keuzes te maken.’’

Niet iedereen stelt financiële doelen. 
Maar, zegt Mulders collega Marie-Pau-
line Luger: ,,Elk doel in het leven heeft 
financiële kanten.’’ Des te meer reden 
de financiën op orde te brengen: ,,Daar-
mee geef je jezelf meer mogelijkheden 
om richting te geven aan je leven.’’

Geldzaken kunnen zo zelfs ‘leuk’ wor-
den, vindt Catherine van der Grijp, fy-
siotherapeut. ,,Van het systeem dat ik 
nu heb, kan ik echt genieten. Als de post 
komt, pik ik meteen de enveloppen met 
rekeningen en afschriften eruit. Open 
maken en hup in de map, klaar. Vroeger 
had ik een wat omslachtig systeempje 
en was het altijd uitstellen geblazen. 
Doe ik morgen wel. En dan liep je rond 
met een schuldgevoel, het geweten 
knaagde. Maar nu: direct wegwer-

ken, heerlijk.’’
Het gaat niet vanzelf, waar-

schuwt Carla. ,,In het begin 
moet je je toch even verdiepen 

■ Wim 
Nieuwenhuijse 
is directeur 
vermogens-
advies bij 
Robeco.

,,Toen ik begon, kreeg ik een fors kre-
diet van de bank. Daardoor was het he-
lemaal geen bezwaar een beetje laks te 
zijn met rekeningen sturen. Rood staan 
kon makkelijk. Pas later bedenk je hoe 
onnodig dat was.’’ 
   —Wendy de Vries heeft een eigen 
fysiotherapiepraktijk. Ze is moeder van 
een zoon van 18. Ze is ongehuwd. 

,,En toen heb ik met mijn man meteen 
de taakverdeling in het huishouden 
geregeld. Je moet geen grijs gebied 
hebben waarvan niet duidelijk is wie 
daarvoor verantwoordelijk is.’’
   —Rodette van Dunné vond het tijd dat 
ze wat meer ging begrijpen van fi nanciële 
zaken. Rodette heeft twee kleine kinderen 
en een man.

,,Het is moeilijk objectieve informatie 
over fi nanciële producten te krijgen. 
Je bent bijna verplicht elke adviseur te 
wantrouwen, in ieder geval zolang je 
niet weet hoe hij wordt betaald.’’ 
   —Catherine van der Grijp is getrouwd 
en heeft twee kinderen. Geldzaken vindt 
ze leuk.

VROUWEN OP ONDERZOEK Wendy de Vries. Rodette van Dunné.

Voor de meeste  
vrouwen is geld  
niet meer 
dan  een 
middel. 
—Dorieke Mulder
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GEHEIMTIP

Horizontaal administreren

Doorwerken heeft 
grote gevolgen
Wij hebben beiden AOW en pensioen. 
Nu wil mijn vrouw bij de thuiszorg 
gaan werken. Gaan die inkomsten ten 
koste van AOW of pensioen?

Het loonstrookje van 65-plussers 
ziet er heel anders uit dan dat van 
jongeren. Een gepensioneerde hoeft 
geen premies AOW, WIA, VUT of 
pensioen meer te betalen. Bovendien 
gaan de inkomsten niet ten koste 
van AOW of pensioen. Aan de an-
dere kant moeten gepensioneerden 
wel loonbelasting afdragen en kan 
ook het algemene inkomensbeeld 
veranderen. Door het extra inkomen 
kan het zijn dat huur- of zorgtoeslag, 
die aan de hoogte van het inkomen 
zijn gekoppeld, teruglopen. Mensen 
van 65 en ouder die doorwerken of 
herintreden, moeten zich dus goed 
laten adviseren over hun rechten en 
plichten. 

Betalen voor een tikfoutje
Controleren banken de rekeningnum-
mers wel? In het AD las ik het bericht 
dat een vader een tikfoutje had ge-
maakt in het rekeningnummer van z’n 
zoon, waardoor er meer dan 40.000 
euro terechtkwam bij een wildvreemde 
die het geld vergokte. Controleert de 
bank niet of iemand een foutje maakt? 
Is een bank niet medeverantwoordelijk 
voor de eventuele schade?

Om bij dat laatste te beginnen: de 
klant is verantwoordelijk voor z’n ei-
gen fouten. Dat ligt voor de hand, en 
staat trouwens ook in de algemene 
voorwaarden. Banken controleren 
alleen met steekproeven of een re-
keningnummer bij de naam van de 
begunstigde past. Algehele controle 
zou te tijdrovend en duur worden. 
Wel stellen banken vast of het een 
bestaand rekeningnummer betreft. 
Dat gebeurt met de zogeheten elf-
proef, een test die tikfoutjes uit 
een rekening kan halen, maar geen 
garantie biedt dat het rekeningnum-
mer ook van de juiste persoon is.
Het advies is om gebruik te ma-
ken van een adresboek voor veel 
te kiezen nummers. Overigens: in 
de gevallen dat het fout gaat, stort 
degene die ten onrechte geld heeft 
ontvangen, het bedrag bijna altijd 
weer terug. Het gedrag van de 
vrouw die de 43.000 euro ge-
bruikte om gokschulden af 
te betalen, is ver beneden 
de maatschappelijke norm. 
Niet voor niets heeft de 
rechter ook zodanig geoor-
deeld.

Laag btw-tarief bij 
verbouwingen?
Onlangs heb ik de dakkapel van mijn 
huis (bouwjaar 1966) van nieuw lood 
laten voorzien door een aannemer. De 
totale kosten aan materiaal en arbeid 
bedroegen ruim 1000 euro; vervol-
gens kwam daar nog 19 procent btw 
bij. Maar volgens mij mag een aanne-
mer voor werkzaamheden aan een oud 
huis het verlaagde tarief van 6 procent 
btw rekenen. Is dat juist? 

Over de hoogte van de btw in de 
bouw zijn veel misverstanden. In het 
kader van de kredietcrisis wordt er 
veel gesproken over het verlagen van 
btw voor renovatie en verbouwing 
van huizen, om zo de werkgelegen-
heid te stimuleren. Maar zo ver is 
het nog niet. Wel bestaat er een al 
veel langer lopende regeling voor 
een lagere btw voor stuc- en schil-
derwerk voor huizen van 15 jaar en 
ouder. Ook is een lager btw-tarief 
mogelijk bij isolatiewerk voor ener-
giebesparing. Meer info daarover 
vindt u op www.meermetminder.nl

(Ver)kopen op straat
Ik wil graag nog even terugkomen 
op vraag van een lezer die vastzat 
aan een contract van Nuon dat 
hij op straat had afgesloten (AD 
Weekend van 3 oktober). Ik heb met 
Nuon dezelfde ervaring opgedaan; 
mijn schuld was al opgelopen tot 
750 euro. De Geschillencommissie 
Energie en Water heeft deze zaak 
voor mij opgelost. Gedupeerden 
kunnen zich aanmelden via de web-
site www.degeschillencommissie.nl. 
Het adres is De Geschillencommissie 
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

■ Jaap Roelants beantwoordt 
lezersvragen op het gebied van geld 
en recht. Hebt u een vraag, mail deze 
dan naar geldenrecht@ad.nl

Niet de bank maar de 
klant is verantwoordelijk

Om rekeningen, afschriften, aanmaningen, 
contracten, polissen en dergelijke te be-
waren, gebruiken de meeste mensen bijna 
vanzelf een ‘verticaal’ opbergsysteem: een 
map voor bankzaken, een map voor de 
autoverzekering, een map voor de brand-
verzekering, eentje voor je pensioen, eentje 
voor de spaarrekening voor de kinderen, et 
cetera. Die methode heeft nogal wat nade-
len: niet alleen moet je bij het opruimen van 

de post allerlei mappen uit de kast trekken, 
je overzicht beperkt zich ook tot de map die 
je toevallig voor je hebt. Vrouw & Geldza-
ken (www.vrouwengeldzaken.nl) ontwik-
kelde een ‘horizontaal’ systeem, waarbij de 
mappen worden ingedeeld naar gebruik: 
dagelijks, jaarlijks, of voor het leven. Dit 
geeft snel een overzicht van wat er bin-
nenkomt en wat er uitgaat, wat je spaart, 
belegt, bezit en wat je aan belasting betaalt.

in de spelregels van het nieuwe spel. Ga 
maar na: de eerste keer dat je Monopoly 
speelde, beleefde je ook niet veel lol aan 
het spel, toen was je meer bezig met het 
begrijpen van de regels.’’

Deelnemers aan de workshops van 
Vrouw & Geldzaken zijn niet per se fi-
nanciële brokkenmakers. Wendy was 
‘altijd wel wat slordig’, maar tot grote 
problemen leidde dat nooit. Catherine 
vond zichzelf geen financiële leek: ,,Ik 
wilde er gewoon meer van af weten.’’

Het huishouden van Rodette van 
Dunné, kleuterleidster en moeder van 
twee kleine kinderen, draaide ook ge-
woon. Maar: ,,Mijn man en ik hadden 
niet helemaal goed afgesproken wie ei-
genlijk wat deed. En ik merkte, toen we 
een huis gingen kopen, dat ik er eigen-
lijk wel meer vanaf wilde weten.’’ La-
chend: ,,Het kwam er pas van toen mijn 
moeder mij hiernaartoe stuurde.’’

Het resultaat was dat Rodette de hy-
potheek heeft geregeld. ,,Je moet er echt 

induiken. En je moet je niet gek laten 
maken door adviseurs die je bij zo’n hy-
potheek ik weet niet wat voor verzeke-
ringen proberen te verkopen.’’ Tweede 
resultaat: de rolverdeling in het huis-
houden ligt nu vast. ,,Geen grijze gebie-
den meer, geen onduidelijkheden.’’

Zelf je financiële zaken kunnen rege-
len is een noodzaak, zeggen de vrouwen. 
Catherine komt nog vrouwen tegen die 
alles door hun man laten regelen en die 
bij wijze van spreken niet weten wat een 
pakje boter kost. ,,Ik vind dat in deze tijd 
echt ongelofelijk.’’ Want burgers worden 
zelf verantwoordelijk voor steeds meer 
zaken die vroeger door de overheid of 
door de werkgever werden verzorgd. 
Bovendien wordt de ‘markt’ waarop je 
die zaken moet regelen steeds groter 
en ingewikkelder. Carla: ,,Daar moet je 
dus tegen opgewassen zijn. Je komt er 
niet als je gaat zitten afwachten, als een 
soort slachtoffer. Je moet het zelf gaan 
doen.’’ ■
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Catherine van der Grijp.
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