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  1. WELK BEDRAG WIL JE SPAREN?

   Wanneer begin je met sparen? Het is het beste om hier al zo vroeg mogelijk mee te 
beginnen. Op deze manier heb je immers meer tijd om het gewenste bedrag bij elkaar te 
krijgen. 

   Welk bedrag wil je op een bepaald moment gespaard hebben?

   Welk bedrag moet je hiervoor wekelijks, maandelijks of jaarlijks apart zetten?

    Maak je geld van je eigen rekening over of gebruik je bijvoorbeeld de bijdrage van de 
kinderbijslag om te sparen?

  2. OPEN EEN REKENING

    Een rekening om te sparen kun je bij alle Nederlandse banken openen. Je doet er vooraf goed 
aan om te kijken naar de voorwaarden bij de verschillende rekeningen en de rente-tarieven. 
Vervolgens kun je een keuze maken voor een soort rekening.

  SPAREN OP EEN SPAARREKENING DIE OP NAAM STAAT VAN JOUW KIND
  Hij of zij kan vanaf de 18e verjaardag over dit geld beschikken. 

   SPAREN OP EEN SPAARREKENING DIE OP JOUW NAAM STAAT 
   Je kunt dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor het betalen van een studie of het halen van het 

rijbewijs. Als je dit spaarbedrag aan je kind geeft, spreek je van een schenking. Afhankelijk van 
de hoogte van het bedrag, kan dit fiscale gevolgen hebben. Bekijk hiervoor de website van de 
Belastingdienst. 

 
   BELEGGINGSREKENING
  Met deze variant loop je risico, maar behaal je vaak een hoger rendement dan op een spaarrekening. 

   ZILVERVLOOTREKENING 
   Dit is een spaarrekening waarbij je een variabele rente ontvangt én een bonusrente van 1% voor ieder jaar dat je 

spaart met deze rekening. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je de rekening voor de 16e verjaardag van 
je kind hebben geopend en de maximale rente bedraagt 10%. Ook mag je maximaal €600,- per jaar sparen op 
deze rekening. 

   SPAARPLAN
   Dit is een soort verzekering waarbij je vooraf afspreekt wat de periodieke inleg zal zijn of wat het gespaarde 

eindbedrag wordt. Je kunt hierbij kiezen uit twee smaken: de garantie (spaar)variant en de beleggingsvariant.  
Met de laatste mogelijkheid loop je meer risico, maar heb je ook kans op een hoger rendement. 
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SPAREN VOOR JE KIND: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN. HET KAN IMMERS NOOIT 

KWAAD OM EEN BUFFER TE HEBBEN VOOR ALS JE KIND GAAT STUDEREN, ZIJN OF HAAR RIJBEWIJS 

WIL GAAN HALEN OF HET HUIS UIT GAAT. VERDIEP JE ALLEREERST EENS IN DE VOLGENDE VRAGEN:

http://www.how2spendit.nl/sparen-voor-je-kinderen/
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  3. BELASTING

 
   Ga je belastingaangifte doen? Het spaargeld van jouw minderjarige kind(eren) wordt 

automatisch opgeteld bij jouw vermogen in box 3. Kom je boven de heffingsvrije grens 
(in 2016 is deze grens €24.437 en €48.874 wanneer je een fiscaal partner hebt) uit, dan 
betaal je ook over het spaargeld van je kind(eren) 1,2% vermogensrendementheffing. 

Spaar al je liefs voor mij!

HOW 2 SPEND IT
Where lifestyle meets finance

VOLG ONS OP:

We hebben meer handige checklisten voor je klaarstaan!  

Kijk op www.how2spendit.nl/checklists

https://www.facebook.com/How2spendit/?fref=ts&utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://nl.pinterest.com/how2spend/how-2-spend-it/?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.youtube.com/channel/UCsZd-M90bA0_v4JrxKS18Mg?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.linkedin.com/company/how-2-spend-it?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.instagram.com/how2spendit/?utm_source=Financieel%2BDetoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.how2spendit.nl/checklists
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