Kind op
eigen benen

Je kind staat
op eigen benen

Inhoud

De enige interactieve lijst waarbij je makkelijk kan bijhouden welke stappen je al
ondernomen hebt, tips kan delen met vrienden en direct naar de juiste
websites verwezen wordt. Veel plezier.
Zet je doelen
op een rij
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aanpassen

Als je kind het huis uit is, heb je
misschien meer te besteden. Wat ga je
doen? Reizen? Je pensioen aanvullen?
Of help je je kind bij het kopen van
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Nalatenschap
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een huis? Wat je ook kiest, met onze
checklist zie je precies waar je rekening
mee kunt houden.
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Zet je doelen op een rij
Alles geregeld? Vink dan af.

Nu je kind het huis uit is, heb je meer tijd voor jezelf.
Wat zijn je dromen en ambities? Misschien wil je meer
tijd besteden aan hobby’s. Heb je er genoeg spaargeld
voor of kun je misschien wat beleggingen verzilveren?
Veel mensen dromen ervan om ooit een grote reis te
maken. Nu je kind het huis uit is, heb je daar de vrijheid
voor. Zet eens op een rijtje hoeveel geld je nodig denkt
te hebben. En bedenk hoe je dat bedrag wilt bereiken.
Op een depositorekening krijg je een hogere rente
dan op een gewone spaarrekening. Kun je je geld voor
minstens tien jaar opzij zetten? Dan is beleggen ook
een optie.

Ga je meer werken? Of wil je juist gaan afbouwen? En
wat zijn de gevolgen voor je inkomen en je pensioen?
Veel mensen willen graag eerder stoppen met werken.
Daar is behoorlijk wat spaargeld voor nodig. En je
krijgt misschien minder pensioen dan waar je op had
gerekend.
Een doel waar je niet zo snel aan denkt, is het versneld
aflossen van de hypotheek. Extra aflossen heeft
voordelen en nadelen. Ga dus na wat voor jou het
beste is.
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Wel of niet verhuizen
Alles geregeld? Vink dan af.

Wat ga jij doen met de oude kinderkamer? Maak je er
een hobbykamer van? Of een logeerkamer? En pak je
dan ook meteen de rest van het huis aan? Je kunt de
verbouwing op verschillende manieren financieren.

In plaats van één grote woning kun je ook kiezen
voor een kleinere woning én een vakantiehuisje. Een
boerderijtje in Drenthe bijvoorbeeld. Of een bungalow
op Texel.

Het kan ook zijn dat je die extra ruimte niet nodig hebt.
Dan kun je kleiner wonen. Een kleiner huis is vaak
goedkoper. Je houdt dan meer geld over voor andere
dingen.

Let op: voor een tweede huis kun je géén
hypotheekrente aftrekken. En de waarde van een
tweede woning valt in box 3. Dat betekent dat de
Belastingdienst zo’n huis als vermogen ziet. Je betaalt er
dus belasting over.

Besluit je te gaan verhuizen? Dan kun je in sommige
gevallen je rente en fiscale voordelen meenemen.

Verhuur je je tweede huis? Dan hoef je over deze
huurinkomsten geen belasting te betalen.
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Je kind helpen bij het
kopen van een huis
Alles geregeld? Vink dan af.

Je kunt zelf een ander huis kopen. Maar je kunt er ook
voor kiezen om je kind een handje te helpen bij het
kopen van een huis.
Misschien heb je wel eens gehoord van de jubelton.
Zo werd de € 100.000,- genoemd die ouders hun
kinderen in 2013 en 2014 belastingvrij mochten
schenken. Goed nieuws: de jubelton keert in 2017
terug. En het gaat dit keer niet om een tijdelijke maar
om een permanente regeling.
De jubelton kent twee voorwaarden. Je mag per kind
maar één keer gebruikmaken van deze vrijstelling. En
je kind moet het geld gebruiken voor het kopen of
verbouwen van een eigen huis.

Je kunt natuurlijk ook een kleiner bedrag schenken. Let
wel op de regels voor schenkbelasting. Je mag je kind
elk jaar belastingvrij € 5304,- schenken. Bijvoorbeeld
voor het aflossen van een studieschuld.
Volgt je kind een dure studie? Ook dan is een hogere
vrijstelling mogelijk
Je kind financieel ondersteunen is natuurlijk mooi. Maar
houd er rekening mee dat je voor kinderen vanaf 18
jaar geen kinderbijslag meer krijgt.
Ontvang je kinderalimentatie? Deze vorm van
alimentatie stopt in principe zodra je kind 21 jaar is. Let
op: als je kind studiefinanciering krijgt, is dat van invloed
op de kinderalimentatie.
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Pensioen checken
Alles geregeld? Vink dan af.

Heb je voldoende pensioen opgebouwd? Of heb je
een pensioentekort? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl
zie je precies hoe je ervoor staat.
Je kunt op verschillende manieren je pensioen
aanvullen. Zo kun je bijvoorbeeld banksparen voor
je pensioen. Dat kan aantrekkelijk zijn: over je saldo
betaal je geen vermogensbelasting. Je betaalt wél
inkomstenbelasting, maar dat gebeurt pas als je het
saldo laat uitkeren.

Als je voldoende jaarruimte hebt, kun je je pensioen
met belastingvoordeel aanvullen.
Verdien je goed? Bekijk dan eens of extra pensioen
opbouwen via je werkgever een mogelijkheid is.
Vergeet ook je partner niet. Hebben jullie allebei
genoeg nabestaandenpensioen opgebouwd?
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Verzekeringen aanpassen
Alles geregeld? Vink dan af.

Misschien ga je wat vaker op vakantie. Dan is een
doorlopende reisverzekering vaak het voordeligst.
Bekijk welke verzekeringen je hebt. Verzekeringen die al
lang lopen, passen misschien niet meer bij je wensen.
Oversluiten kan interessant zijn. Zo bespaar je flink wat
geld.

Staan je kinderen nog op je verzekeringspolissen? Als zij
hun eigen verzekeringen hebben afgesloten, is dat niet
meer nodig.
Neem contact op met je verzekeraar en laat het
aanpassen. Dat scheelt weer in de maandelijkse premie!
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Nalatenschap regelen
Alles geregeld? Vink dan af.

Je nalatenschap regelen. Leuk is het niet. Maar wel
belangrijk. Bovendien geeft het rust als je weet dat alles
goed is geregeld.
Je nalatenschap bestaat uit de bezittingen en schulden
die je achterlaat als je overlijdt.
Met een testament leg je vast hoe die bezittingen en
schulden worden verdeeld. Een testament is niet iets
waar je elke dag bij stilstaat. Toch is het belangrijk om er
eentje te laten opstellen. Dat kan bij de notaris.
Je mag ook zelf een document opstellen waarin je je
wensen zet. Zo’n document heet een codicil.

Denk goed na voordat je iets laat vastleggen. Wie krijgt
een deel van je vermogen? En wie juist niet?
Je nalatenschap bestaat waarschijnlijk niet alleen uit
geld. Misschien heb je een schilderij dat je aan iemand
gunt. En wat gebeurt er met de fotoalbums en andere
spullen met emotionele waarde?
De Belastingdienst heeft alle vrijstellingen en tarieven op
een rijtje gezet.
Laat je geen testament opstellen? Dan wordt je
nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht.
Heb je je nalatenschap jaren geleden laten vastleggen?
Bekijk dan of alles nog steeds naar wens is geregeld.
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Genieten!
Zet je doelen
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Pensioen checken

Verzekeringen
aanpassen

Nalatenschap
regelen

Inspiratie opdoen? Kijk dan eens voor originele tips op
www.leukedingendoen.nl

Zijn we iets vergeten? Of heb je een leuke aanvulling?
Laat het ons weten via aandachtvoorjegezin@aegon.nl. Bedankt voor het meedenken!
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In 30 minuten
antwoord op je vragen
Wil je na het lezen van onze financiële kraamlijst meer weten? Bijvoorbeeld
hoe je een studiepotje opbouwt? Vraag dan een Aandacht voor je
gezin-gesprek aan. Daarmee ontdek je in 30 minuten wat je kunt regelen voor
je gezin. Dat geeft rust en zekerheid.
Een gratis telefoongesprek met een adviseur.
Een gesprek op maat, want elk gezin is anders.
Binnen 1 werkdag een afspraak.
Vraag een gratis Aandacht-gesprek aan
Of bel ons direct voor het maken van een afspraak: 070 344 43 33.

