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PERSONAL FINANCE: BANKFRAUDE

Nieuwe oplichtingstruc: bank-aan-huis-oplichting 

Criminelen gaan niets 
uit de weg om u geld 
te ontfutselen. Ze 

komen zelfs bij u aan huis 
om als nep-bankmede-
werker zogenaamd samen 
met u uw bankrekening 
te beveiligen of om uw 
betaalpas of inlogappara-
tje en uw pincode op te 
halen. Pas hiervoor op. In 
dit artikel leest u hoe cri-
minelen te werk gaan en 
wat u kunt doen om uzelf 
tegen dit soort praktijken 
te wapenen. Een ding is 
zeker: Uw bank vraagt 
nooit om uw pincode, 
betaalpas of inlogappa-
raat en zal deze nooit bij 
u ophalen!

Hoe probeert de crimineel
u te overtuigen mee te
werken?
Een oplichter belt u op en
doet zich voor als iemand van
uw bank. Het telefoonnummer 
waarmee de oplichter u
belt, kan het echte nummer
van uw bank zijn, maar is het
niet. Dit wordt spoofing
genoemd. De nep-bankmede-
werker maakt u eerst bang
met een smoes door bijvoor-
beeld te zeggen dat er een 
verdachte grote betaling
vanaf uw bankrekening is
gedaan, dat uw computer niet 
meer veilig is of dat uw
betaalpas of inlogapparaatje
vervangen moet worden.

informatie over u, zelfs het
actuele saldo op uw bankreke-
ningen de laatste betalingen
die u heeft gedaan. Daarmee 
kan de oplichter u overtuigen 
dat u met een echte bankme-
dewerker spreekt. Ze kunnen 
u ook eerder via zogeheten 
phishing ongemerkt hebben 
misleid om inzage te krijgen 
in uw bank- en betaalgege-
vens. 

Wat kunt u zelf doen?
Wanneer uw bank u onge-
vraagden onverwacht belt en
u snel actie moet onderne-
men (bijvoorbeeld om u geld
veilig te stellen), vraag dan 

Daarna maakt de nep-bank-
medewerker u wijs dat ie-
mand van de bank bij u thuis 
moet langskomen om de pro-
blemen op te lossen of om uw 
betaalpas of inlogapparaat 
op te halen. U kunt niet zelf 
naar een bankkantoor komen, 
zogenaamd vanwege coro-
na of om een andere reden. 
Tenslotte komt er inderdaad 
een nep-bankmedewerker bij 
u aan huis om zogenaamd 
samen met u uw bankreke-
ning te beveiligen of om uw 
betaalpas of inlogapparaatje 
en uw pincode op te halen. 

Uw bank vraagt nooit om 
uw pincode, betaalpas of 
inlogapparaat en zal deze 
nooit bij u ophalen.
Soms vraagt de oplichter dat
u uw pincode via een website
zelf wijzigt. De oplichter vraagt 
ook vaak dat u eerst zelf uw 
bankpas doorknipt. Ook dit zal 
uw bank nooit van u vragen. 
In werkelijkheid kunnen de 
oplichters uw bankrekening 
leegroven. Dit doen ze via een 
meegebrachte computer, op 
uw eigen computer of met uw 
betaalpas of inlogapparaatje 
en pincode. Als de betaalchip 
(het goudkleurige vierkantje 
op uw pas) niet doormidden is 
geknipt dan kan een oplichter 
met een doorgeknipte betaal-
pas nog steeds internetban-
kieren of geld opnemen bij een 
geldautomaat.

Oplichter op de hoogte van
persoonlijke informatie 
De oplichter weet vaak veel 
persoonlijke, vertrouwelijke

IN SAMENWERKING MET GELDVOORELKAAR.NL

Crowfundingplatform 
Geldvoorelkaar.nl 
helpt mkb-onder-

nemers en vastgoedbe-
leggers bij het realiseren 
van hun ambities, met 
dank aan serieuze (crowd) 
beleggers. Investeerders 
profiteren van een mooi 
rendement. Het platform 
is winnaar van de IEX 
Gouden Stier, de Cashcow 
Awards 2021 in d se cate-
gorie beste crowdfund-
platform en opgenomen 
in de Emerce100 voor bes-
te e-business bedrijven. 

“Je investeert in 
vastgoed en MKB 
projecten met 
een aantrekkelijk 
rendement.” 

als reactie op de banken die in 
de nasleep van de kredietcrisis 
het mkb niet of heel moeizaam 
financierden. “We hebben 
een bijdrage geleverd aan 
het succes van Nederlandse 
mkb-bedrijven. De laatste jaren 
hebben we daarnaast ook veel 
vastgoedprojecten gefinancierd. 
De helft van de projecten is 
gerelateerd aan vastgoed, de 
andere helft aan financiering 
van het mkb.” Geldvoorelkaar.nl 
screent projecten op de terug-
betaalcapaciteit, de zekerheden 
en doet een achtergrondcheck. 
Een propositie gaat gepaard 

je achterstaat en bepaalt zelf 
je voorkeur en keuze. Je kunt 
meedoen met een betrekkelijk 
lage inleg vanaf € 100,- per 
project” Een goede spreiding 
van de investeringen in diverse 
projecten is hierdoor mogelijk. 

“Crowdfunding is een volwas-
sen beleggingscategorie,” be-
nadrukt Adams. Geldvoorelkaar.
nl is in 2011 van start gegaan 

“Voor ons zijn die prijzen de 
erkenning en waardering uit 
de markt. Het is fijn als je van 
anderen hoort dat je het goed 

Erkend beste 
crowdfunding-
platform  

• 1.875 succesvolle campagnes 
• € 297.156.200 geïnvesteerd 
• 303.177 investeringen 
• 4,28% netto rendement 

doet, dat waarderen we enorm” 
stelt Geldvoorelkaar.nl-directeur 
en medeoprichter Edwin Adams. 

Crowdfunding biedt een mooie 
aanvulling als extra risicosprei-
ding op de persoonlijke beleg-
gingsportefeuille. “Een crowd-
fundproject van Geldvoorelkaar.
nl is een stabiele investering 
met veelal een beperkt risico. 
Je bent niet afhankelijk van 
het beurssentiment of de 
angst voor koerscorrecties. 
De investering is een lening 
aan een bedrijf, waarbij je de 
inleg met rente terug krijgt. 
De gemiddelde rente is 7,49% 
en het nettorendement 4,28%. 
Bij vastgoedprojecten heb je 
bovendien de dekking van een 
eerste of tweede hypotheek.” 
Een tweede voordeel, “Je ziet 
waar je je geld in stopt. Je 
investeert in projecten waar 

met informatie (de pitch) over 
het rendement, de zekerheden, 
de cijfers en de plannen van 
de ondernemer. Investeerders 
hebben 48 uur de tijd om een 
project online te bestuderen, 
voordat de aanvraag opengaat 
voor investeringen. 

Crowdfunding is een volwassen beleggingscategorie 

naar de naam en het perso-
neelsnummer van de mede-
werker. Hang op zodra u de
naam en het personeelsnum-
mer heeft genoteerd. Laat u
niet wijsmaken dat het een
zeer dringende noodsituatie
zou zijn. Bel daarna uw bank
zelf terug via een openbaar,
officieel telefoonnummer dat
u zelf heeft opgezocht, bij-
voorbeeld via de website van 
uw bank, internetbankieren, in 
de mobiele app van uw bank 
of op een bankafschrift. Bel 
uw bank nooit terug op een 
telefoonnummer dat uheeft 
ontvangen via sms, WhatsApp, 
e-mail of dat eerder aan u is 

doorgegeven. De beller kan 
een oplichter zijn geweest en 
een tekstbericht kan vervalst 
zijn. Wanneer een oplichter u 
belt, kan het lijken alsof dat 
gebeurt vanaf het officiële 
telefoonnummer van uw bank. 
Wanneer u zelf het officiële 
telefoonnummer van uw bank 
belt, dan krijgt u gelukkig altijd 
uw echte bank aan de lijn.

Wat doen banken nooit?
Medewerkers van Nederlandse
banken komen nooit bij u thuis 
om uw bankzakennte regelen 
of om iets op te halen, als u 
daar niet zelf om heeft ge-
vraagd. Ze vragen u ook nooit 
om uw betaalpas of inlogap-
paraatje op te sturen of af te 
geven. Evenmin vragen banken 
om uw pincode, 5-cijferige 
identificatiecode en response-
codes van uw inlogapparaatje 
af te geven of te wijzigen, ook 
niet via een website. Uw bank-
pas, inlogapparaatje en pinco-
de zijn allemaal strikt persoon-
lijk. Die moet u nooit opsturen 
of aan iemand afgeven, ook 
niet aan uw bank. Zodra
iemand u om een van deze
gegevens vraagt, weet u zeker
dat het om een oplichter gaat. 

Ook vragen ze u nooit om 
geld over te maken, ook niet 
via een link in een e-mail of 
sms. Tot slot vragen ze u ook 
nooit direct in te loggen in de 
bankapp of internetbankieren.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



PERSONAL FINANCE | 3



4 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

PERSONAL FINANCE: BELEGGEN

De rust van een lange beleggingshorizon 

De verkoop van 
aandelen in een 
neergaande markt 

is in de regel geen ver-
standige zet, maar een 
door emoties gedreven 
besluit. Je stapt immers 
uit als er al een flink 
koersverlies is opgetre-
den. Bovendien loopt je 
het herstel mis dat zich 
niet zelden snel daarna 
voordoet (zo ook na de 
koersdaling aan het begin 
van de coronacrisis).

De pandemie zorgde vorig 
jaar wereldwijd voor onrust 
op de beurzen. Niet verwon-
derlijk: als belegger wil je 
je geld niet verliezen en is 
voortijdig uitstappen de be-
grijpelijke reactie. Toch hoeft 
een dalende beurs geen ramp 
te zijn als je een lange be-
leggingshorizon in het vizier 
hebt. Als je dit slim aanpakt, 
houd je grip op beleggen. 

De lange termijn 
Aan de andere kant van het 
spectrum stappen beleggers 
vaak in op de beurs als de 
koersen op recordhoogte 
staan. Die koper is op zijn 
beurt dan weer duur uit. 
Ook dan is sprake van door 
emoties gedreven besluitvor-
ming. Wat eigenlijk wenselijk 
is, is dat je de emotie uit 
je aan- of verkoopbeslissin-
gen haalt. Het zogenoemde 
‘timen’ van de markt, ofwel 
het voorspellen van het juiste 
moment om uit- of juist in 
te stappen, is een complexe 
opgave. Als je één uitzon-
derlijk goede beursdag mist, 

Grip op beleggen 
Natuurlijk laat de toekomst 
zich niet voorspellen. Het 
coronavirus is de wereld nog 
niet uit, de beurzen zullen 
blijven reageren op ontwik-
kelingen die lastig zijn in te 
schatten, zoals alsnog drei-
gende faillissementen of de 
schuldenlasten van bedrijven. 
Toch is er goed nieuws voor 
aandelen. De inflatie neemt 
toe, je ontvangt geen rente 
meer op spaargeld of moet 
zelfs gaan betalen. Niet 
verwonderlijk dus dat be-
leggen nog altijd een prima 
alternatief is om je geld nog 
te laten groeien. Je doet er 
daarbij wel verstandig aan om 
vast te stellen welke stijl van 
beleggen het beste bij je past. 
Met andere woorden: zorg 
voor grip op beleggen. Voor 
wie zeker is van zijn zaak, 
hoeft beleggen niet spannend 
te zijn. Je hoeft het wiel niet 
opnieuw uit te vinden, maar 
kunt te rade gaan bij diverse 
aanbieders die je wegwijs 
kunnen maken in de wereld 
van het beleggen. Zorg altijd 
voor een goede spreiding van 
je beleggingen over sectoren 
en landen. En probeer zicht te 
krijgen op de ontwikkelingen 
in een sector of de politieke 

kan het rendement immers 
al tegenvallen. Onderzoek 
wijst uit dat een ‘market 
timer’ gemiddeld genomen 
een aanzienlijk lager rende-
ment behaalt in vergelijking 
met een belegger die zijn 
beleggingen voor de langere 
termijn aanhoudt. Voor wie 
zelf vermogen opbouwt voor 
een toekomstig pensioen is 
een langetermijnplan dan ook 
te verkiezen boven reageren 
op marktschommelingen. 
Bedenk hierbij dat aande-
len op langere termijn een 
gemiddeld hoger rendement 
opleveren dan obligaties. Van 
belang is wel dat je vooraf 
bepaalt of en in hoeverre je 
het risico van tussentijdse 
koersverliezen bereid bent 
te dragen. Met een goed 
gespreide portefeuille kun je 
ook als het even tegenzit op 
de beurs op langere termijn 
toch het beoogde rendement 
halen. 

Beleggen is en blijft 
een prima alternatief 
om je geld nog te 
laten groeien.

EXPERT

Hoe (on)zeker is het 
pensioen voor mensen 
rond de 40? 
“Het Pensioenakkoord 
staat in hoofdlijnen. Een 
belangrijk kritiekpunt is dat 
jongere werknemers in het 
nieuwe pensioensysteem 
te weinig pensioenopbouw 
terugkrijgen.” 

Wat kun je zelf doen 
(lijfrente)? 
“Je kunt naast box 3 ook 
kapitaal opbouwen door 
te sparen of beleggen via 
een lijfrente. Dit is een 
individueel aanvullend 
pensioen in box 1, een 
derde vorm van pensioen 
naast de AOW en het 
werkgeverspensioen. Je 
spaart fiscaalvriendelijk een 
bedrag dat aftrekbaar is 
van de inkomstenbelasting. 
Je betaalt nu geen 
belasting in box 3 over 
dit pensioenvermogen. 
Hiervoor moet je het 
kapitaal wel tot je pensioen 
onderbrengen op een 
geblokkeerde rekening bij 
een verzekeraar, bank of 

vermogensbeheerder. Bij 
VRY van Fintessa is het 
ook mogelijk om in de 
opbouwfase te beleggen.” 

Waarom is het beter op 
tijd te beginnen? 
“Hoe langer de 
beleggingshorizon, hoe 
meer rendement je kunt 
opbouwen. De rente 
is erg laag, waardoor 
pensioenaanvulling vaak 
tegenvalt. Je kunt ook 
met het op te bouwen 
kapitaal beleggen, wat 
historisch gezien een veel 
hoger rendement oplevert. 
Neem een veertiger die 
op AOW-leeftijd over 28 
jaar – uitgaande van 4% 
rendement – een kapitaal 
wil opbouwen van ruim 
€ 300.000. Om dat te 
bereiken moet hij of zij 
jaarlijks € 6000 inleggen, 
waarvan je nu € 2400 
terugkrijgt als aftrekpost 
inkomensvoorziening. Bij 
0% rendement (de huidige 
spaarrente) zou je met 
eenzelfde inleg zo’n 
€ 170.000 opbouwen.” 

ROZANNE BRAK, 
VERMOGENSBEHEERDER 
VRY VAN FINTESSA 

en economische toestand 
van een bepaald land. Met 
andere woorden: wéét waar je 
je geld in belegt. Je kunt ook 
overwegen een deel passief te 

beleggen en een deel actief. 
Zo spreid je de risico’s en kun 
je toch reageren op actuele 
ontwikkelingen. 

IN SAMENWERKING MET SCHOONENBERG

De Phonak Paradise is verkrijgbaar bij alle Schoonenberg winkels. Het toestel mag 2 maanden gratis getest worden.
 Zo kun je geheel vrijblijvend ervaren wat het toestel voor je kan betekenen.” 

»

Nieuwe generatie hooroplossingen is connected en smart

De nieuwste generatie 
hoortoest sellen is zo 
innovatief dat men-

sen met een hoorbeperking 
het geluid kunnen aanpas-
sen aan de persoonlijke 
levensstijl en voorkeuren. 
Dankzij bluetooth, apps 
en slimme apparaten kun 
je het toestel afstemmen 
op de specifieke situati se, 
waarbij omgevingsgeluiden 
worden weggedrukt. Met 
de Phonak Paradise heeft 
Schoonenberg het beste 
toestel ooit in huis.

Cabo nam idempor 
ehenimus ut earuptam 
fugit pratur, omnis 
exerrum que pero

hebben doorgemaakt, vertelt 
Verzijlbergen dat hij met twee 
tikjes tegen zijn hoortoestel 
een appje in kan spreken en 
vanaf zijn smartphone kan 
laten versturen. “Wel zo handig 
natuurlijk”.
De laatste generatie hoortoe-
stellen kan worden gekoppeld 
met de smartphone, televisie of 
tablet en je kunt gebruikmaken 
van een speciale microfoon 

die gesprekken direct naar je 
hoortoestel streamt. “Daardoor 
kan ik perfect vergaderin-
gen volgen.” Met de app kan 
de geluidsinstelling worden 
aangepast aan de omstandig-
heden. “Ik kan omgevingsgelui-
den wegdrukken als ik me wil 
afsluiten om me te concentre-
ren.”

Isolement doorbreken
Verzijlbergen geeft als advies: 
“Je hebt de keuze om goed 
te horen. Doe je niets aan je 
gehoorprobleem, dan doe je 
jezelf en je omgeving tekort. 
Een hoortoestel doorbreekt je 
isolement in gezelschap. Slecht 
horen is vermoeiend. Gesprek-
ken verstaan kost energie. Dat 
heeft een impact op je privéle-
ven en dat is dus niet nodig.”

Met mijn nieuwste toestel hoef 
ik niet eens een inspanning te 
leveren. Het is app erbij, focus 
aanpassen, de kleine aankijken, 
et voilà, een helder s kinder-
stemmetje komt je tegemoet. 
Ik kan je vertellen, dat doet wel 
wat met mij!”

Audio streamen
Als voorbeeld van de enorme 
innovatie die de toestellen 

De Phonak Paradise biedt een 
ongeëvenaarde geluidskwali-

“Het nieuwe innovatieve winkelconcept van Schoonenberg: World of Hearing”

teit en kan worden bediend en 
gepersonaliseerd met slimme 
apps. Een van de belangrijkste 
innovaties van de generatie 
toestellen waartoe de Paradise 
behoort, is de verstaanbaarheid 
in drukke omgevingen. Zelfs bij 
snel wisselende gesprekken. 

Drukke omgeving
Jacques Verzijlbergen is slecht-
horend geboren. Hij vertelt 
emotioneel over het verschil 
met de voorgaande generatie 
hoortoestellen: “Voorheen was 
het zo dat ik in het pannenkoe-
kenhuis – altijd ‘leuk’ met rond-
rennende kinderen, verjaarda-
gen en een open keuken – mijn 
kleinkind niet kon verstaan. 
Waardoor ik ongeïnteresseerd 
leek voor iedereen aan tafel. 
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Beleggen geeft het beste langetermijnrendement 

Moet je nog wel 
beleggen nu de 
aandelenmarkten 

meer in beweging zijn? 
Het is een vraag die 
beleggers bezighoudt bij 
een grillig koersverloop. 
Het antwoord van 
vermogensbeheerder 
Fintessa is een volmondig 
‘ja’. Juist wanneer de 
aandelenmarkten in 
beweging zijn, zijn er 
kansen voor beleggers. 
Ten eerste omdat 
je belegt voor een 
langere periode. Het 
instapmoment is dan 
maar een klein onderdeel 
van het eindresultaat. 
Ten tweede omdat sparen 
momenteel in ieder geval 
geld kost. Dat kan met 
beleggen ook maar dan 
is er in ieder geval nog 
een kans op een mooi 
rendement! 

“Je kunt de vraag ook 
omdraaien; zou je willen 
beleggen in een markt die 
niet zou bewegen?,” stelt 
Fintessa directeur Martine 
Hafkamp retorisch. “De 
meesten onder ons niet. 
Beleggen in aandelen doe 
je voor de lange termijn, 
om op langere termijn 
een duurzaam rendement 
te realiseren dat hoger 
ligt dan dat je bij je 
bank krijgt of dat je met 
obligaties kan verdienen. 
Koersschommelingen, 
marktbewegingen horen daar 
nu eenmaal bij. Beweging 
is goed, stijgende koersen 
bevredigen je hebzucht, 
dalende koersen wakkeren je 
angsten aan. Maar angsten 
waarvoor? Voor een tijdelijke 
dip? Als je daar bang voor 
bent, kun je beter wegblijven 
van de aandelenmarkten.” 

Hoofd koel houden 
Voor je gaat beleggen, hoor 
je een goed (beleggings)
plan te hebben, benadrukt 
Hafkamp. “Wie voor de 
korte termijn voldoende 
risicomijdend kapitaal achter 
de hand houdt, kan voor de 
lange termijn optimistisch 
beleggen. Het houdt ook in 
dat je in tijden van grotere 
volatiliteit het hoofd 
koel kan houden en niet 
plotsklaps je biezen hoeft te 
pakken. Wel kun je eventueel 
wat bakens verzetten, als je 
denkt daar je portefeuille 
mee te verbeteren.” Er is 
wel vaker sprake van grote 
volatiliteit. Ze wijst naar de 

IN SAMENWERKING MET FINTESSA

Kijk voor meer informatie op www.fintessa.nl.»

beleggerswaarheid ‘als je 
geschoren wordt, moet je stil 
zitten’. “Na forse dalingen 
is het in het verleden altijd 
weer goed gekomen, alleen 
de periode waarin dat 
gebeurt verschilt.” 
Hafkamp is kritisch op 
beursgenoteerde bedrijven 
die recordwinsten maken en 
van de winst eigen aandelen 
inkopen. “Dat houdt in dat 
ze niet creatief zijn en geen 
nuttigere besteding van 
de beschikbare middelen 
zien. Het zou beter zijn 
als ze ondernemen met de 
middelen en weloverwogen 
investeringen doen.” 
Beleggers zijn er toch 
blij mee. “In geval van 
intrekking van de ingekochte 
eigen aandelen hoeft 
de winst onder minder 
aandeelhouders te worden 
verdeeld.” Inkoop van eigen 
aandelen kun je zien als 
een alternatief voor een 
dividenduitkering. “In beide 
gevallen komt een deel van 
de winst de aandeelhouder 
ten goede. In de Verenigde 
Staten is inkoop eigen 
aandelen populair, in Europa 
een uitkering in dividend.” 

Stijgende inflatie 
De hoge inflatie is een 
probleem als dit zorgt voor 
een loonspiraal. Salarissen 
zijn de grootste kostenfactor 
voor veel beursgenoteerde 
ondernemingen, dus het 
gaat ten koste van de winst 
oftewel de verdiensten 

van de belegger. “Als we 
de deskundigen mogen 
geloven, is de huidige 
inflatie tijdelijk.” In het 
algemeen betekent een 
stijgende inflatie dat je geld 
minder waard wordt. Om 
geldontwaarding tegen te 
gaan moet je als belegger 
een rendement maken om 
je vermogen in ieder geval 
in stand te houden. “Aan 
spaargeld op de bank heb 
je dan niets, aan obligaties 
ook niet. Aandelen bieden 
in ieder geval nog de 
mogelijkheid om rendement 
te realiseren.” Belangrijk 
is wel om te beleggen in 
aandelen van bedrijven die 
de hogere prijzen kunnen 
doorberekenen, constateert 
Hafkamp. Als de inflatie 
heel sterk gaat oplopen, 
wordt het echter ook voor 
beleggers in goede aandelen 
moeilijk om nog rendement 
te maken. Het zorgt voor een 
remmende werking op de 
economie. Dat was voor het 
laatst het geval in de jaren 
70. “Dat was niet bepaald 
een goede periode voor 
beleggers. Een lage rente 
en een wat hogere inflatie 
is het ideale scenario voor 
de overheden die zich met 
schulden hebben overladen. 
En, vraag je ook af welke 
bedrijven juist profiteren van 
hogere prijzen en doe daar je 
voordeel mee.” 

Persoonlijk profiel 
Gevraagd naar welke 

factoren meespelen bij 
het vaststellen van een 
persoonlijk beleggingsprofiel, 
benadrukt Hafkamp dat 
je de totale persoonlijke 
en financiële situatie 
in ogenschouw moet 
nemen. Kennis, ervaring 
en risicobereidheid zijn 
heel belangrijk. “Hoeveel 
risico kan en wil iemand 
lopen met zijn of haar 
beleggingen? Hoe oud ben 
je en hoe is het met de 
verhouding tussen inkomen 
en het geld waarmee je 
wilt gaan beleggen? Met 
welk deel van je vermogen 
wil je gaan beleggen? Is 
er nog inkomen nodig uit 
de beleggingen? Is er een 
hypotheek? Wanneer is het 
geld nodig en waarvoor? 
Met andere woorden: wat 
is je beleggingshorizon 
en hoeveel vermogen wil 
je op de einddatum bij 
elkaar belegd hebben? 
Het vermogen waarmee je 
belegt moet de tijd krijgen 
om te ‘rijpen’ en niet op 
korte termijn nodig zijn voor 
noodzakelijke uitgaven.” 
Het moet met andere 
woorden ‘gemist kunnen 
worden’. Daarnaast moet 
iemand ertegen kunnen dat 
aandelen ook minder waard 
kunnen worden.  

Transparant
 en solide 

Fintessa biedt haar 
cliënten een transparant 
beleggingsbeleid, solide 
en begrijpelijk. “We zijn 
onafhankelijk en beleggen 
niet in beleggingsfondsen of 
gestructureerde producten. 
Onze vermogensbeheerders 
onderhouden regelmatig 
persoonlijk contact met 
onze cliënten om het beleid 
toe te lichten. Fintessa 
biedt vermogensbeheer op 
traditionele wijze met een 
dienstverlening zoals dat 
‘vroeger’ gewoon was! We 
hebben geen verborgen 
agenda of kosten, maar 
baseren ons beleid op voor 
onze cliënten begrijpelijke 
gronden. Bovendien leveren 
we maatwerk.” Zo kan een 
cliënt zelfs dagelijks over zijn/
haar vermogen beschikken, 
mocht hij/zij dat willen of 
mocht daar noodzaak toe zijn. 
“Het is niet zomaar dat we al 
tien jaar op rij zijn verkozen 
tot beste vermogensbeheerder 
van Nederland.”  
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Sparen gaat makkelijker met een spaardoel 

De hoge energieta-
rieven zorgen bij 
heel wat huishou-

dens voor hoofdbrekens. 
Het laat weer eens zien 
hoe relevant de vraag 
is hoeveel spaargeld je 
achter de hand moet 
hebben. Het antwoord op 
de vraag is afhankelijk 
van je persoonlijke situ-
atie. Of je al dan niet een 
auto bezit, maakt al veel 
verschil.  

Een kapotte smartphone 
terwijl je halverwege het 
abonnement bent. De was-
machine kapot. Het eigen 
risico van je zorgverzeke-
ring. Budgetinstituut Nibud 
maakte een berekening en 
komt uit op een bedrag van 
18.250 euro als financieel 
vangnet voor een gemiddeld 
huishouden. Zo adviseert 
Nibud een bedrag van 6950 
euro achter de hand te hou-
den voor (vervanging van) 
de inventaris en nog eens 
een kleine tweeduizend euro 
voor onderhoud in en rond 
het huis. En ook de auto kan 
je financieel klemzetten als 
je geen geld hebt gereser-
veerd. 

Bestemming 
Naast een vangnet is je 
spaargeld natuurlijk vooral 
bedoeld om leuke dingen 
van te kopen of te doen 
of als geld voor later, als 
aanvulling op het pensioen 
of voor de studie van de 
kinderen. Sparen is makkelij-

bedrag maandelijks op je 
rekening wordt gestort. Stap 
2 is inzicht in je uitgaven. 
Waarop kun je geld bespa-
ren om opzij te zetten?  

Haalbaar 
De mens is van nature op-
timistisch, zeker als het de 
korte termijn betreft. Daar-
om is het goed om voor je-
zelf een stok achter de deur 
te hebben. Je spaart mak-
kelijker als je het spaargeld 
via een automatisch betaal-
opdracht overmaakt naar 
je spaarrekening (stap 3). 
Na een jaar kijk je hoe het 
gaat. Is het bedrag te hoog, 
en moet je regelmatig geld 
terugstorten naar je betaal-
rekening? Dan pas je het 
spaarbedrag aan. De tien 
procent is niet in beton ge-
goten, je moet er niet door 
in de problemen komen. Je 
spaart wat haalbaar is. 

Spaarplan 
Het fijne van automatisch 
sparen is dat je ongemerkt 
aan je vermogen bouwt. En 
als je eenmaal een mooie 
buffer hebt, komt het al-
lerleukste deel. Het is vrij 
besteedbaar geld waar je 
geen stress over hebt. Je 
kunt gericht gaan nadenken 
over een mooie bestem-
ming. Het geeft je kortom 
extra vrijheid. Als je die ge-
dachte vasthoudt, wordt het 
vast ook makkelijker om een 
spaarplan te maken. Met 
het opgebouwde spaargeld 
kun je blijven sparen, kiezen 
om te beleggen, inleggen in 
een extra pensioenvoorzie-
ning of gebruiken voor de 
aflossing van de hypotheek. 

ker en leuker als je er al een 
bestemming voor in je hoofd 
hebt. Bijvoorbeeld het iso-
leren van je woning of het 
plaatsen van zonnepanelen. 
Of misschien droom je van 
een sabbatical en grote reis.  

Vuistregel 
Nibud hanteert als vuist-
regel dat je maandelijks 
minstens tien procent van je 
netto-inkomen moet opzij-
zetten om te sparen. Dat is 
natuurlijk moeilijker als je 
een klein inkomen hebt en 
sowieso al moeite hebt om 
rond te komen. Een stap-
penplan helpt daarbij. Om 
te beginnen door vast te 
stellen hoeveel tien procent 
is. Dat doe je door via online 
bankieren na te gaan welk 

EXPERT

Wat verandert komend 
jaar in box 3? 
“Het fictieve rendement 
op sparen van box 3 is 
voor het eerst negatief. 
De Belastingdienst heeft 
het verlaagd van 0,03% 
naar -0,01%. Het negatieve 
percentage heeft een 
symbolische waarde. Ook 
in de ogen van de fiscus 
levert sparen in Nederland 
geen rendement meer op. 
Spaargeld is weinig meer 
waard in Nederland.” 

Wat is de oplossing? 
“Sparen in het buitenland. 
Daar krijgt de spaarder 
wel nog hoge rente op het 
spaargeld. Vergelijkingssite 
Geld.nl constateert dat 
steeds meer Nederlanders 
een buitenlandse 
spaarrekening hebben. 
Dat kan veilig. Binnen 
de Europese Unie is voor 
banken een gelijk speelveld 

dankzij het gelijktrekken van 
de depositogarantiestelsels. 
Hierdoor is spaargeld, 
net zoals in Nederland, 
beschermd tot een 
bedrag van € 100.000 per 
rekeninghouder per bank. 

En het effect van de 
inflatie? 
“De inflatie is al een tijdje 
hoger dan de spaarrente. 
Desondanks blijven mensen 
doorsparen. Om de schade 
te beperken, moet je op 
zoek naar hogere rente. 
Die vind je alleen maar 
als je gaat sparen in het 
buitenland. Overigens 
verwachten de experts 
van ECB en de Fed dat de 
hogere inflatie tijdelijk is. 
De hoge inflatie van dit 
moment is veroorzaakt 
door de verstoorde aanvoer 
door Covid-19, waardoor er 
tijdelijke tekorten zijn van 
voorraden.” 

EELCO HABETS, 
COUNTRY MANAGER 
RAISIN NL 

Box 3  
Het vermogen, zoals spaargeld, beleggingen en een tweede huis, 
is belast in box 3. Het bedrag dat hoger is dan het heffingvrije 
vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, is belast. De 
vrijstelling gaat in 2022 omhoog van € 50.000 naar € 50.650. Voor 
fiscaal partners geldt voor het gezamenlijke vermogen het dubbele 
bedrag, € 100.000 respectievelijk € 101.300. 

Naast een vangnet
is je spaargeld 
natuurlijk vooral 
bedoeld om leuke 
dingen van te doen. 
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Nederlandse banken willen van hun spaargeld af, 
consumenten juist niet 

Nederlanders zijn 
trouwe spaarders, 
maar Nederlandse 

banken zitten steeds 
minder te wachten op 
al dat spaargeld. Bij 
buitenlandse banken ben 
je als spaarder wél nog 
welkom en krijg je wél 
nog rente op je spaargeld. 
Raisin, de grootste 
spaarbemiddelaar van 
Europa, biedt spaarders 
eenvoudig en online 
toegang tot deposito’s 
en spaarrekeningen 
van banken uit heel de 
Europese Unie.  

De Nederlandse 
banken zitten met 
 een ongekend
hoge berg spaargeld.

gespaarde bedrag weer te 
gaan uitgeven. “Als je dat 
geld gewoon op de spaar-
rekening laat staan, wordt 
het eigenlijk een buffer. Als 
je het spaargeld niet direct 
nodig hebt, kun je het in een 
deposito vastzetten, waardoor 
je een hogere rente krijgt.” Bij 
Nederlandse banken levert 
dat weinig extra op: omdat ze 
al te veel spaargeld hebben, 
is er weinig verschil is tus-
sen reguliere spaarrentes 
en depositorentes. “Voor 
veel Europese banken zijn 
termijndeposito’s juist extra 
waardevol, omdat toezicht-
houders dit type spaargeld als 
financiering van de hoogste 
kwaliteit beschouwen. Het 
telt extra zwaar voor de buf-
fers van banken. Banken zijn 
daarom bereid om particuliere 
spaarders een hogere rente te 
bieden als deze het spaargeld 
voor een vaste periode bij 
hen stallen. Bij Raisin kun je 
kiezen uit de spaarproducten 
van inmiddels 20 partnerban-
ken om je spaargeld onder te 
brengen.” 

IN SAMENWERKING MET RAISIN

Ga nu naar www.raisin.nl en spaar via één gratis account met toprentes tot wel 1,50% p.j. Een deposito- of spaarrekening openen 
gaat eenvoudig en snel online. Ontvang bovendien tot € 100 cadeau bij opening van je eerste spaarproduct! 

»

Deposito-
garantiestelsel 

Doordat het aanbod bij 
Raisin is beperkt tot de EU, 
vallen alle deposito- en 
spaarrekeningen onder 
wettelijk verplichte depo-
sitogarantiestelsels van 
de EU-lidstaten. Als gevolg 
van de financiële crisis in 
2008, zijn de eisen voor deze 
garantiestelsels met nieuwe 
richtlijnen door de Europese 
Unie voor alle lidstaten sterk 
aangescherpt en geharmo-
niseerd. Hierdoor zijn bij 
een faillissement van een 
bank je banktegoeden nu 
overal in de EU net zoals in 
Nederland tot € 100.000 per 
rekeninghouder en bank (of 
een gelijkwaardig bedrag in 
de lokale valuta) gegaran-
deerd. Daarnaast moet het 
terugbetaalbare bedrag bin-
nen 10 werkdagen, en vanaf 
2024 binnen 7 werkdagen, 
vanaf inwerkingtreding van 
het depositogarantiestelsel 
beschikbaar worden gemaakt 
aan de rekeninghouder. 

Nederlandse banken hebben 
een luxeprobleem, vertelt Eel-
co Habets, country manager 
Nederland bij Raisin. “Vaak 
worden de dalende rentes 
uitsluitend toegerekend aan 
het ECB-beleid, dat onder 
andere wordt ingezet om de 
economische effecten van 
de coronacrisis op te vangen. 
Maar de daling van onze 
spaarrente speelt al sinds de 
jaren ‘80. Onze vergrijzende 
bevolking, in combinatie met 
het stadium van de economie 
(bedrijven investeren minder 
in bv. zware industrie dus is 
er minder geld nodig), zorgt 
structureel voor een overschot 
aan spaargeld waardoor de 
rentes zakken. Tel daarbij op 
het extra gespaarde geld dat 
mensen niet konden uitgeven 
gedurende de coronapande-
mie, en de Nederlandse ban-
ken zitten met een ongekend 
hoge berg spaargeld.” Voor 
Nederland geldt bovendien 
nog een andere bijzonderheid. 
Door de dominantie van de 
drie grote banken, ABN AMRO, 
ING en Rabobank, is er een 
gebrek aan concurrentie. De 
banken kunnen elkaar volgen 
in hun rentebeleid. “Doordat 
er de afgelopen jaren weinig 
te kiezen viel, veranderden 
Nederlanders niet of nauwe-
lijks van bank.” 

gegarandeerd tot € 100.000 
per bank, of een gelijkwaardig 
bedrag in de lokale valuta. 
“Als een buitenlandse bank 
failliet gaat, heb je als Neder-
landse spaarder net zoveel 
bescherming als wanneer je je 
geld bij een Nederlandse bank 
hebt.” 

Toezicht ECB 
Het aanscherpen en harmo-
niseren van de depositoga-
rantiestelsels is niet de enige 
maatregel waarom je als 
spaarder met een gerust hart 
verder kan kijken dan de aan-
biedingen van Nederlandse 
banken, vertelt Habets. Er is 
een duidelijke tendens binnen 
de Europese Unie om tot een 
gezamenlijke bankenmarkt en 
bijbehorend beleid te komen. 
“Er is toezicht op Europees 
niveau: alle banken binnen de 
EU hebben zich aan dezelf-
de regels te houden en zijn 
aan dezelfde (kapitaal)eisen 
onderworpen.” 
Die ontwikkeling leidt er-
toe dat steeds meer banken 
grensoverschrijdend actief 

Hoger rendement 
“Steeds meer Nederlanders 
(her)ontdekken echter sparen 
in het buitenland, waar je als 
spaarder een hoger rende-
ment kan krijgen,” constateert 
Habets. Met Raisin kunnen 
particuliere spaarders via één 
gratis account sparen tegen 
toprentes tot 1,50% per jaar 
bij inmiddels 20 banken in de 
Europese Unie. 

“Banken in andere landen 
hebben bijvoorbeeld ande-
re businessmodellen en er 
spelen andere marktfactoren 
dan in Nederland – vaak is 
er niet zoveel spaargeld als 
bij ons – waardoor spaargeld 
wel nog welkom is en ban-
ken hogere rentes bieden.” 
Banktegoeden in andere 
EU-landen worden net zoals 
in Nederland beschermd tot 
een bedrag van € 100.000 
per rekeninghouder per bank 
door de nationale, wettelij-
ke depositogarantiestelsels. 
“De Europese Commissie en 
financiële toezichthouders 
hebben lering getrokken uit 
de kredietcrisis in 2008. Inder-
tijd verschilden de regels per 
land en er was veel onduide-
lijkheid.” Sinds 2010 zijn de 
depositogarantiestelsels voor 
alle EU-landen gelijkgetrok-
ken en is je (spaar)geld overal 

zijn. Daardoor wordt het 
makkelijker om concurrerende 
spaarproducten te vinden in 
deze grotere, Europese markt. 
“Sparen wordt een Europe-
se aangelegenheid, die niet 
is gebonden aan nationale 
grenzen,” aldus Habets. “Er 
is steeds meer concurrentie. 
In andere landen, ook direct 
over de grens, kun je een 
hogere rente op je spaargeld 
krijgen dan bij een Neder-
landse bank.” Buitenlandse 
banken kijken begerig naar 
de Nederlandse spaarmarkt, 
stelt Habets. “Nederland is 
de vijfde grootste spaarmarkt 
in de eurozone. Doordat er 
zoveel spaargeld is, en weinig 
concurrentie, zijn de rentes 
in Nederland laag. Dat bete-
kent dat buitenlandse banken 
relatief goedkoop spaargeld 
kunnen ophalen, terwijl de 
Nederlandse spaarder profi-
teert van een degelijke rente 
in plaats van een negatieve 
rente.” 

Coronaspaargeld 
Tijdens de coronacrisis heb-
ben Nederlanders twee keer 
zoveel gespaard (in 2020: 
42 miljard euro; in 2019: 21 
miljard euro). Hoewel we weer 
kunnen reizen, is het over-
grote deel van de spaarders 
niet van plan om het extra 
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Cryptocurrency is steeds meer belegging 
voor de lange termijn 

In de geschiedenis 
van Bitcoin, Tether 
Ethereum en andere 

cryptocurrency speelt 
2017 een belangrijke rol. 
De koers van Bitcoin 
explodeerde van onder 
de € 2000 tot boven de            
€ 16.000. Het zette cryp-
to’s definitief op de 
kaart. In 2017 ging het 
nog om nieuwsgierige 
particulieren die bereid 
waren om een gokje te 
wagen. Vier jaar later zijn 
ook institutionele beleg-
gers en hedgefondsen 
om met miljoeneninves-
teringen in cryptovaluta. 

Natuurlijk zijn er ook andere 
geluiden. China heeft onlangs 
de handel in cryptomunten 
verboden. Een belangrijke re-
den zit in de meest kenmer-
kende eigenschap van cryp-
to’s. Cryptomunten werken 
op basis van de blockchain, 
een elektronisch logboek 
waarin transacties worden 
vastgelegd. Omdat de handel 
zich niets aan (lands)grenzen 
gelegen laat, kan de Chinese 
overheid geen controle over 
de digitale valuta uitoefenen. 
Bovendien kost het ‘minen’ 
van cryptomunten China ont-
zettend veel stroom. Volgens 
gegevens van de Cambridge 
Bitcoin Electricity Consump-
tion Index wordt maar liefst 
46% van de computerkracht 
voor het minen van nieuwe 
crypto’s in China verbruikt. 
Kostbare elektriciteit die de 
Chinese overheid nodig heeft 

De groeispurt van crypto-
valuta als Bitcoin richting 
volwassenheid blijkt uit twee 
belangrijke ontwikkelingen. 
Om te beginnen de houding 
van toezichthouders als de 
Fed en de DNB. In een reactie 
op de maatregelen in China 
verklaarde de voorzitter van 
de Fed, Jerome Powell, dat 
hij geen plannen heeft om 
bitcoin te verbieden. Wel 
geeft hij aan dat meer regel-
geving waarschijnlijk is. Een 
tweede ontwikkeling speelt 
zich af in het investeerders-
profiel. Steeds vaker wordt 
de crypto beschouwd als een 
langetermijnbelegging. Ver-
mogensbeheerder JP Morgan 
heeft crypto’s in portefeuille 
voor haar klanten, met name 
institutionele beleggers, die 
hierin investeren als alterna-
tief voor goud. Dit vanwege de 
gemeenschappelijke kenmer-

voor de eigen industrie. Het 
hoge energieverbruik is de 
schaduwkant van cryptogeld. 
De sector is zich hier maar 
al te zeer bewust van. De 
belangrijkste cryptopartij-
en hebben dit voorjaar een 
akkoord gesloten om in 2040 
klimaatneutraal te zijn. 

Toch is het sentiment rondom 
cryptomunten steeds positie-
ver. Een steeds grotere groep 
belegt in crypto’s, vooral 
millennials. Wat hierin een 
belangrijke rol speelt, is dat 
handelen in crypto’s steeds 
laagdrempeliger is. Je hoeft 
niet speciaal een beleggings-
rekening te openen, maar 
kunt gewoon met een app je 
aan- en verkopen regelen en 
je ‘wallet’ beheren. Bovendien 
kun je al met lage bedragen 
starten. Het is een leuke ma-
nier om de eerste stappen te 
zetten en je de wereld van de 
crypto’s eigen te maken. Wat 
ook meespeelt is dat millen-
nials het gevoel hebben dat 
ze zelf moeten sparen voor 
het pensioen en/of de aan-
koop van een eigen huis. De 
drempel om te beleggen, in 
dit geval in crypto’s, is in die 
zin bij de jongere generaties 
veel lager. 

Een steeds 
grotere groep
belegt in crypto’s, 
vooral millennials.

ken, stelt Philip Gradwell van 
Chainalysis in een interview 
met Institutional Investor. 
“Met bitcoin verwerven in-
stitutionele investeerders de 
schaarste van edelmetalen, 
waarbij er een goede kans is 
dat de waarde door techni-
sche innovaties aanzienlijk 
kan toenemen.” 
JP Morgan-ceo Jamie Dimon 
is nog steeds geen fan van 
bitcoin, maar zo laat hij we-
ten: ‘m’n klanten zijn het niet 
met me eens. Dat maakt het 
een markt’. Het is een mooie 
samenvatting van de stand 
van zaken. Iedereen heeft een 
mening over bitcoin en ande-
re cryptomunten. Positief of 
negatief. Het groeiend aantal 
mensen dat cryptomunten 
bezit of erover denkt om ze 
aan te schaffen, laat zien dat 
het positieve sentiment heel 
erg sterk is. 

IN SAMENWERKING MET LITEBIT

Eenvoudig en veilig cryptomunten kopen via de app 

Cryptocurrency is nog 
nooit zo populair 
geweest als op dit 

moment. Ben je geïnte-
resseerd om cryptomun-
ten te kopen, maar er nog 
niet mee begonnen? Dan 
is dit het moment. Het 
aanschaffen van crypto-
munten is nog nooit zo 
eenvoudig geweest als 
nu. Het is bijna net zo 
simpel als het online be-
stellen van een pizza. publieksstem de ‘Beste Crypto 

Broker’-award. 

Veiligheid 
Veiligheid is prioriteit bij 
LiteBit. Je bewaart je munten 
veilig en vertrouwd in je eigen 
wallet, zonder ingewikkelde 
securitypraktijken. LiteBit 

gevestigd in Rotterdam. In-
middels is LiteBit uitgegroeid 
tot een succesvol bedrijf met 
meer dan zestig werknemers. 
LiteBit valt onder het toezicht 
van De Nederlandsche Bank 
en voldoet aan alle Neder-
landse wetgeving. In 2019 en 
2020 won LiteBit dankzij de 

Investeren in een cryptomunt 
als Bitcoin of Ethereum is 
een alternatieve manier om 
geld te verdienen. Voor veel 
mensen is dat erg welkom, nu 
de koopkracht blijft dalen en 

sparen nauwelijks zin heeft bij 
gebrek aan of zelfs negatieve 
spaarrente. Toch, voordat je 
instapt, een disclaimer vooraf; 
investeren in een cryptomunt 
is niet per definitie een route 
naar rijkdom. Lees je daarom 
goed in. Zodat je weet welke 
munt(en) je gaat kopen en of 
je voor een grote investering 
gaat of bijvoorbeeld meerdere 
kleine investeringen.  

LiteBit 
Heb je besloten om aan de 
slag te gaan met cryptocur-
rency en te investeren in 
een of meer cryptomunten? 
Dan is LiteBit hét platform 
waarop je veilig, eenvoudig 
en persoonlijk kunt handelen. 
Het Nederlandse bedrijf is 
in 2013 opgezet door twee 
crypto-enthousiasten en is 

maakt het je zo makkelijk 
mogelijk. Als klant kun je 
via de LiteBit-app altijd en 
overal handelen in rond de 
50 soorten crypto’s. Je ge-
bruikt de betaalmethode die 
je gewend bent, bijvoorbeeld 
iDEAL of SEPA. En kom je er 
niet uit, dan is het Customer 
Support-team 24/7 bereikbaar 
om je te helpen. 

Veiligheid 

Een belangrijk punt is 
veiligheid. Net als bij andere 
financiële transacties is 
het belangrijk dat je goede 
beveilingingsmaatregelen 
neemt om je wallet, je digitale 
portemonnee, te beschermen. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
tweetrapsverificatie. Het 
succes van crypto’s trekt 
ook malafide aanbieders. 
Financieel toezichthouder AFM 
waarschuwt expliciet om niet 
zomaar je geld onder te brengen 
bij buitenlandse partijen die 
adverteren op social media. 
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Crypto valuta is ‘serious business’  

Bitcoin Meester is 
sinds de oprichting 
in 2017 uitgegroeid 

tot een klantvriendelijk 
en laagdrempelig 
crypto-platform. 
Medeoprichter en ceo 
Mitchell Zandwijken 
heeft de cryptomarkt 
meer en meer volwassen 
zien worden. De grote 
volatiliteit maakt 
beleggen in crypto’s 
aantrekkelijk, ondanks 
de risico’s, zo is zijn 
observatie. 

Crypto heeft dit jaar als 
industrie weer een sprong 
gemaakt, vertelt ceo Mitchell 
Zandwijken enthousiast. “In 
de VS is de eerste crypto-
exchange naar de beurs 
gegaan, met een notering 
aan de Nasdaq. En ook in 
Europa zitten we niet stil.” 
Gevraagd naar de klanten 
die in crypto’s handelen 
via het Bitcoin Meester 
platform onderscheidt hij drie 
groepen. “Je hebt de early 
adopters, die geïnteresseerd 
zijn in de mogelijkheden van 
blockchain-techniek en de 
toepassingen in de echte 
wereld. Een grote groep 
wordt via-via, door vrienden 
of familie, enthousiast 
gemaakt en je hebt tot slot de 
belegger die het puur als een 
investeringsobject ziet.” 

DNB-registratie 
Dat crypto’s financieel 
volwassen zijn en serieus 
worden genomen, blijkt 
volgens Zandwijken ook 
uit het feit dat er wet- en 
regelgeving is. “Als je wilt 
doen wat wij als Bitcoin 
Meester doen, dan heb 
je een registratie nodig 
bij DNB. Toen wij in 2017 
begonnen, was dat er nog 
niet.” Aan de registratieplicht 
zijn allerlei verplichtingen 
verbonden, zoals procedures 
om witwassen en fraude te 
voorkomen en toetsing van 
het bestuur. Het onderscheidt 
Bitcoin Meester in positieve 

IN SAMENWERKING MET BITCOIN MEESTER

Wil je nu starten met crypto? Bezoek dan Bitcoinmeester.nl voor meer informatie »

zin van buitenlandse partijen. 
“In veel landen is nog geen 
toezicht geregeld. Als een 
partij in China jouw account 
blokkeert, is het lastig om je 
geld terug te zien. Sommige 
partijen, zoals een van de 
grootste beurzen ter wereld 
Binance, hebben niet eens 
een kantooradres!” 

Volatiliteit 
Een kenmerk van crypto is de 
grote volatiliteit. De risico’s 
zijn groter, maar tegelijkertijd 
zijn rendementen te behalen 
die bij weinig andere 
vermogensassets zijn te 
behalen. “Het is de reden 
waarom mensen zich in 
de cryptomarkt begeven,” 
constateert Zandwijken. 
“Mensen vinden het 
spannend. Er gebeurt elke 
dag wel wat. Stop je je geld in 
een beursfonds dat een paar 
procent op jaarbasis oplevert, 
ga je niet elke dag de koers 
checken. Iemand die op zoek 
is naar het rendement van 
crypto vindt het handelen 
‘an sich’ leuk.” Bovendien 
relativeert hij de risico’s. “Het 
verlies is beperkt tot de inleg. 
Bij beursinstrumenten met 

Bitcoin Meester-oprichters Boyd Meuleman en Mitchell Zandwijken 

dezelfde volatiliteit als crypto 
zijn de risico’s veelal groter.” 
Hij ziet nog iets anders. 
“Veel mensen leggen een 
bescheiden bedrag in met het 
idee ‘als het wat wordt, kan 
het leuk uitpakken’.” 

Aantrekkelijk 
Zandwijken merkt dat er 
een groeiende interesse is 
voor beleggen en crypto’s. 
“De waardestijging die met 
crypto’s mogelijk is, is voor 
veel mensen een goede 
reden om in cryptovaluta te 
beleggen. Wat meespeelt 
is de negatieve rente en 
inflatie. “Dat is een reden 
waarom mensen naar 
alternatieven voor hun 
spaargeld kijken. Dat trekt ze 
naar andere beleggingen.” 
In het buitenland zijn het 
vaak andere motieven 
die de Bitcoin en andere 
cryptovaluta aantrekkelijk 
maken. “In landen in Afrika en 
Zuid-Amerika is de waarde van 
de eigen valuta vaak heel erg 
instabiel. Daar werd voorheen 
heel veel in US-dollars 
betaald, maar het versturen 
van dollars naar dat soort 
landen is duur en vaak zelfs 
onmogelijk. Crypto biedt daar 
een oplossing voor, omdat 
je het zonder tussenkomst 
van derden vrij eenvoudig en 
goedkoop kunt versturen.” 

Goede doelen 
Bitcoin Meester is vanaf het 
allereerste begin in 2017 
actief met goede doelen en 
sponsoring. “We doen veel 
voor Stichting Opkikker en 
we hebben meegedaan aan 
de Kika Run voor bedrijven.’ 
Opkikker zorgt ervoor dat 
gezinnen met een langdurig 
ziek kind een dagje eropuit 
kunnen. “We zijn met het 
team een dag gaan helpen.” 
Bij de sponsoring ligt de focus 
op lokale sportverenigingen. 
Naarmate het bedrijf groeit, 
worden de sponsordeals 
groter (zie kader). “Het is 
leuk om wat te kunnen 
doen. Het doel is niet 
zozeer directe groei, maar 
meer de naamsbekendheid. 
“Het is niet zo dat gelijk 
de klanten binnenstromen. 
Op het moment dat je een 
voetbalclub kunt sponsoren, 
zit je niet meer op een 
zolderkamer.” 

Laagdrempelig en veilig 
Qua aantal soorten 
cryptomunten is Bitcoin 
Meester het grootste platform 
van Nederland. “We zijn 
een Nederlands bedrijf, met 
een app voor de iPhone 
en Android-telefoon. Het 
is heel toegankelijk. Het is 
laagdrempelig en veilig.” De 
layout is zo overzichtelijk 
en helder mogelijk, met 
geavanceerde functies. 
Een voorbeeld is ‘stop loss’ 
waarmee je kunt instellen 
dat je wilt kopen of verkopen 
bij een bepaalde prijs. “We 
hebben een goede helpdesk 
en zijn goed bereikbaar 
per chat en e-mail. Als je 

Sponsor van AZ en 
HC Bloemendaal

Consumenten kennen Bitcoin 
Meester mogelijk al als 
sponsor van voetbalclub AZ of 
hockeyclub Bloemendaal. “Bij 
AZ hadden we een goed gevoel. 
Zij zijn geïnteresseerd in de 
mogelijkheden van crypto en 
van onze kant is het een erg 
mooie exposure,” vertelt ceo 
Mitchell Zandwijken. In het 
hockey ondersteunt Bitcoin 
Meester de hoofdklasseclubs 
Pinoké en Bloemendaal. “We 
moeten een klik hebben met 
de club. Dat zijn de leukste 
samenwerkingen.”  

“Veel mensen leggen 
een bescheiden bedrag 
in met het idee ‘als het 
wat wordt, kan het 
leuk uitpakken’.”   

vastloopt met het kopen of 
versturen van crypto’s zijn we 
altijd bereikbaar.”  

Bitcoin Meester informeert, 
maar zal nooit (gaan) 
adviseren, benadrukt 
Zandwijken. “We willen 
faciliteren en mensen 
bekendmaken met crypto. 
Op onze blogpagina worden 
dingen die in de markt 
gebeuren onder de aandacht 
gebracht. En we zijn bezig met 
de Bitcoin Meester Academy, 
waarbij je je kunt inschrijven 
voor diverse cursussen.”
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De verschillende smaken bij vastgoedfinanciering 

Vastgoed is de 
afgelopen jaren 
bijzonder populair 

als beleggingscategorie. 
De marktomstandighe-
den zijn goed en er is 
veel (vrij) kapitaal op de 
markt. Wie een beleg-
gingspand wil kopen, 
heeft meer mogelijkhe-
den dan financiering bij 
de bank. Van meer recen-
te datum is de opkomst 
van peer-to-peer finan-
ciering van commercieel 
en bedrijfsvastgoed. 

De populariteit van vastgoed 
is niet zo gek natuurlijk. De 
krapte in het woonaanbod 
zorgt ervoor dat de huurders 
in het vrijemarktsegment in 
de rij staan. En dan is er ook 
nog de waardevermeerdering 
van het vastgoed zelf.  

Overwaarde 
Je kunt anderen voor jou 
laten beleggen, maar je kunt 
natuurlijk ook zelf vastgoed 
aankopen. Dat is precies wat 
veel ouders voor hun kinderen 
doen. Eigen geld maakt het 
grote verschil. Als je over een 
groot eigen vermogen be-
schikt, kun je direct investeren 
in vastgoed, eventueel met 
behulp van aanvullende fi-
nanciering. Dankzij de enorme 
prijsstijging van de afgelopen 
jaren, kun je de overwaarde 
van je eigen woning benut-
ten voor de aankoop van een 
tweede huis, bijvoorbeeld een 
appartement voor de kinde-
ren of een vakantiewoning. 

thecair) onderpand. De extra 
zekerheid is dat tot maximaal 
80% van de waarde wordt 
gefinancierd. Je moet als 
belegger of ondernemer zelf 
de resterende 20% inleggen. 
Als ondernemer kun je ervoor 
kiezen (deels) te financieren 
vanuit de eigen bv of holding. 
Dan is het pand gelijk ook 
onderdeel van je pensioen-
voorziening.  

Rendement 
Hoewel het prijsplafond voor 
vastgoed in zicht lijkt te 
komen, is het rendement op 

De huurinkomsten gebruik je 
vervolgens voor de rente en 
aflossing. 

Vastgoedhypotheek 
Wanneer je over een beschei-
den vermogen beschikt of 
als ondernemer een (bedrijfs)
pand wilt kopen in van plaats 
van te huren, kun je aanklop-
pen voor een vastgoedhypo-
theek. Naast financiering via 
de bank zijn er steeds meer 
fintechplatforms die bemid-
delen tussen ondernemers en 
vastgoedinvesteerders en ver-
mogende particulieren. Voor-
deel van deze peer-to-peer 
financiering is de snelheid. 

Bij zakelijk vastgoed wordt de 
aankoop deels uit privégeld 
betaald en deel gefinancierd 
door de bank of derden. Daar-
bij geldt het pand als (hypo-

Het rendement op 
de verhuur is nog 
steeds een belangrijke 
lokker voor beleggers.

»

Geld vast ‘in 
stenen’ 

Tenzij je belegt in 
een beursgenoteerd 
vastgoedfonds, is een 
vastgoedinvestering voor 
langere termijn. Het geld 
ligt vast voor een langere 
periode, dus het is belangrijk 
dat je alleen belegt met geld 
waar je niet direct bij hoeft 
te komen. Bij fondsen geldt 
vaak een beleggingstermijn 
van meerdere jaren. Datzelfde 
geldt voor een eigen pand. Je 
geld zit vast in ‘stenen’. Die 
verhandel je minder snel dan 
aandelen. 

IN SAMENWERKING MET EASYNIE

Meer informatie: easynie.eu/nl en ontvang nu éénmalig €20 korting door de  code “KRANT221021” te gebruiken tijdens het afrekenen.»

In Spanje is het NIE-nummer je fiscale identificatie

Als je in Spanje gaat 
wonen of werken, 
heb je voor vrijwel 

elke officiële handeling 
een NIE-nummer nodig. Dit 
is het Spaanse equivalent 
van het BSN-nummer 
dat we in Nederland 
gebruiken. Als je (deels) 
in Spanje gaat wonen en/
of werken, kun je niet 
zonder. EasyNIE helpt je 
snel en laagdrempelig 
met de aanvraag van een            
NIE-nummer.

en ergernissen over onbegrij-
pelijke formaliteiten. 

Snel, eenvoudig, online
Het proces van EasyNIE is 
eenvoudig – via de website – 
waarna je per post een gelega-
liseerde kopie van je paspoort 
opstuurt, samen met een 
volmacht die EasyNIE in staat 
stelt om het NIE-nummer aan 
te vragen. De volmacht kost 

normaliter €300 indien u deze 
laat opmaken bij de notaris, 
maar bij EasyNIE ontvang je 
deze kant en klaar en geheel 
voor-ingevuld. Je hoeft alleen 
nog maar naar de notaris om 
deze te legaliseren. De kosten 
hiervoor zijn gemiddeld zo’n 
€75. De aanvraag via de web-
site van EasyNIE duurt hooguit 
5 minuten, waarbij je eenvou-
dig online kunt betalen middels 
iDEAL, PayPal of creditcard.

Je beschikt via EasyNIE 
binnen ongeveer 1 week 
over je Spaanse NIE-
nummer.

Nederland of in Spanje zelf. 
Beide zijn omslachtig. Via het 
consulaat duurt het gemiddeld 
12 weken; in Spanje zelf is de 
aanvraag een administratief 
doolhof met drempels en lan-
ge wachttijden aan het loket.
EasyNIE neemt het gehele pro-
ces van de aanvraag van het 
NIE-nummer uit handen. Je be-
spaart jezelf dure reizen naar 
Spanje, eindeloze wachtrijen 

In Spanje is het bezit van een 
NIE-nummer absoluut nood-
zakelijk. Je hebt het nodig 
voor de aan- en verkoop van 

onroerend goed, het aangaan 
van een huurcontract of een 
arbeidsovereenkomst, alle 
aankopen boven de €2.000, 
maar ook voor iets relatief 
eenvoudigs als de aanschaf 
van een telefoonabonnement. 
Kortom, het is de onmisbare 
eerste stap wanneer je (deels) 
in Spanje gaat wonen en/of 
werken.

EasyNIE maakt de aanvraag 
van een NIE-nummer 
makkelijk
Het aanvragen van een 
NIE-nummer is een vrij in-
gewikkeld proces, waarbij 
kennis van de Spaanse taal 
een vereiste is. Er zijn twee 
manieren om dit zelf te doen: 
via het Spaanse consulaat in 

de verhuur nog steeds een 
belangrijke lokker voor beleg-
gers. Vastgoedinvesteringen 
worden namelijk door twee 
factoren bepaald, de huizen-
prijzen en de huurprijzen. 
Gaat de aankoopprijs om-
hoog, zoals afgelopen jaren 
het geval is, dan druk dat het 
rendement. Gaat de gemid-
delde huurprijs omhoog, dan 
stuwt dat het rendement. Als 
de stijging van de gemiddelde 
huizenprijzen en de gemid-
delde huurprijzen gelijke tred 
houden, blijft vastgoed een 
interessante investering. Zelfs 
nu de maatschappelijke kri-
tiek op vastgoedbeleggingen 
toeneemt vanwege de krapte 
op de woningmarkt. 

De lange termijn 
Niet iedereen heeft de finan-
ciële middelen om zelf een 

beleggingspand te kopen. In 
dat geval kun je kiezen om te 
investeren in een vastgoed-
fonds. Beleggen in vastgoed 
kan op verschillende manie-
ren, vaak al vanaf een paar 
duizend euro. Als je deel-
neemt via een beursgenoteerd 
fonds of via een niet-beursge-
noteerd fonds koop je partici-
paties, aandelen of obligaties. 
Het fonds gebruikt dit voor 
de bouw of de aankoop van 
bijvoorbeeld kantoren, win-
kelcentra of woningen. Het 
is belangrijk om je vooraf 
goed te informeren over het 
fonds en je te verdiepen in 
het prospectus. Op de website 
van de AFM lees je waarop je 
allemaal moet letten. 
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Financieringsplatform Mogelijk regelt snelle aankoop 
van zakelijk vastgoed 

Mogelijk financiert 
het vastgoed van 
ondernemers 

en vastgoedbeleggers 
met leensommen tussen 
de 50 duizend en 10 
miljoen euro. Mogelijk 
heeft een half miljard 
euro aan financieringen 
gerealiseerd sinds de 
oprichting in 2016. 
Het geheim achter het 
succes: de quickscan 
– binnen één dag een 
financieringsaanbod –, 
persoonlijke aandacht 
en een team van ervaren 
vastgoedspecialisten. 

Mogelijk is in de afgelopen 
vijf jaar jaarlijks verdubbeld 
en dit jaar doorgegroeid. 
“Het platform is geboren 
vanuit ondernemers,” vertelt 
algemeen directeur Folkert 
Eggink. “We zijn ontstaan uit 
het DNA van het vastgoed. 
Bij de vraag ‘financier je de 
vent of de tent?’, focussen 
wij primair op het object. 
Daarna kijken we naar de 
betaalbaarheid van de 
financiering, niet andersom. 

Onboarding 
“We combineren de snelheid 
van fintech met warm, 
menselijk contact,” vat 
Eggink de bedrijfscultuur 
samen. Bij ons krijg je 
altijd direct iemand aan de 
telefoon met verstand van 
zaken. We hebben het hele 
financieringsproces in eigen 
huis: van opstarten van de 
aanvraag tot en met de 
financiële administratie. Alle 
kennis is bij onze mensen 
zelf aanwezig en de lijnen 
zijn kort. In ons pand hangen 
overal grote schermen die 
ons realtime inzicht bieden 
in aanvraagprocessen, 
investeringsaanbiedingen, 
bezoekersaantallen op de 
website enzovoort. Hierdoor 
zitten we kort op de bal. Het 
is onze missie om elke dag 
onze klanten blij te maken. 
Daar lopen we altijd die extra 
meter voor.” 

Zakelijke hypotheek 
Ondernemers en 
vastgoedbeleggers kunnen 
hun zakelijke hypotheek 
afsluiten bij Mogelijk. “We 
financieren onder meer 
bedrijfspanden, kantoren, 
horecapanden, winkels, 
woningen en appartementen 
voor de verhuur en agrarische 
gronden.” De zakelijke 

Bij Mogelijk 
krijg je via de 
quickscan direct een 
beoordeling van je 
een financierings-
aanvraag. 

IN SAMENWERKING MET MOGELIJK

Op zoek naar vastgoedfinanciering? Doe de quickscan in 1 minuut: www.mogelijk.nl/lenen/quickscan/. »

vastgoedmarkt is een markt 
waar veel vraag is naar 
financiering, benadrukt 
Eggink. “Wij doen dat met 
ons Mogelijk-platform snel, 
gemakkelijk en transparant.” 
Een traditionele bank kijkt 
eerst naar de betaalbaarheid 
van de financiering en dan 
pas naar de waarde en 
kwaliteit van het pand. “Wij 
draaien dat om. Het vastgoed 
moet het doen.”  

Mogelijk investeert niet 
alleen in de techniek, maar 
ook in vastgoedspecialisten 
met 20, 30 jaar 
vastgoedervaring. “Die zetten 
we helemaal vooraan in 
het proces. Ze kijken naar 
binnenkomende aanvragen, 
waarbij ze vanuit de techniek 
worden gefaciliteerd 
met databronnen. Vanuit 
de digitale omgeving 
hebben ze alle kennis tot 
hun beschikking om een 
inschatting te maken van het 
vastgoed, waardoor snel de 
waarde kan worden bepaald.” 

Over het algemeen wordt 
tot 70% van de waarde 
gefinancierd. “We zijn geen 
hoog-risico financier.”  

Quickscan 
Als je bij ons een 
financieringsaanvraag indient 
via een quickscan, dan krijg 
je direct een mail met welke 
leensom haalbaar is op jouw 

pand met rekenvoorbeeld 
van de maandlasten et 
cetera. “En als we het niet 
geautomatiseerd kunnen 
afhandelen, heb je uiterlijk 
de dag erop een reactie.” 
Wat Mogelijk kenmerkt, is 
dat met elke ondernemer 
een persoonlijke ontmoeting 
plaatsvindt. “Dat dient 
twee doelen. We willen 
graag weten met wie we 
zakendoen, het gaat niet om 
een pakje melk, en het geeft 
ons de gelegenheid door 
heel ouderwets een hand te 
geven om te zien dat iemand 
bestaat.” Hetzelfde geldt voor 
de investeerder. “Je komt 
kennismaken en we doen een 
achtergrondcheck.”  

Wekelijks 
investeringsaanbod 
Mogelijk brengt vraag naar 
en aanbod van kapitaal 
samen op haar platform. 
De fintech groeit hard. Per 
maand komen meer dan 
1500 financieringsaanvragen 
online via de quickscan 
binnen. “Veel ondernemers 

komen binnen via mond-
tot-mondreclame en ook 
de tussenpersonen weten 
Mogelijk steeds beter te 
vinden.” 

Investeerders ontvangen elke 
dinsdag een mail met het 
aanbod van financieringen 
waarvoor investeerders 
worden gezocht. “Daar 
kunnen ze vragen over 
stellen. De accountmanager 
die de aanvrager spreekt, 
is ook degene die de 
investeerder informeert en de 
vragen beantwoordt over de 
specifieke transactie.” In de 
investeerdersomgeving kun 
je een optie nemen of een 
aanvraag claimen. Bij een 
match zorgt Mogelijk dat de 
investering via een notaris 
tot stand komt. Het tweede 
deel van het Mogelijk-
bedrijfsmodel is het beheer 
en de administratie van de 
lopende lening. “Daar hoort 
bij dat we het onderpand 
dubbel verzekeren, voor 
schade aan het pand die de 
verzekering van de geldnemer 
niet dekt.” 

Flexibel product 
“Er staat ‘Mogelijk’ op 
het naamplaatje bij de 
voordeur, omdat we een 
flexibel product hebben. 
Voor bijna elk risico is wel 
een investeerder te vinden 
in Nederland. We kunnen 
flexibel meedenken met 

Discussie 
woningmarkt 

Folkert Eggink stoort zich aan 
het beeld dat wordt neergezet 
van vastgoedbeleggers. “De 
beleggers die wij zien en 
spreken, zijn niet de grote 
institutionele beleggers. De 
meeste zakelijke beleggers 
hebben tussen de drie en vijf 
panden. Die willen stabiliteit en 
zijn over het algemeen goede 
verhuurders. Ze transformeren 
panden naar woningen en 
doen investeringen om de 
duurzaamheid te verbeteren 
van de panden. Dat is een ander 
profiel dan wat ik in de debatten 
in de Tweede Kamer hoor.” 

de ondernemer en vooral 
voor de tussenpersoon is 
dat relevant. Aan de ene 
kant wil hij de goedkoopste 
transactie, maar tegelijkertijd 
wil hij ook mogelijkheden 
creëren. Dat is wat hij bij ons 
kan vinden.” 
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Een financieel zorgeloze toekomst is alleen zorgeloos als 
je ook investeert in een goede gezondheid 

Slimme beleggers 
leggen hun focus 
niet alleen op finan-

ciële onafhankelijkheid. 
Ze kijken met een brede-
re blik naar de toekomst 
en investeren óók in 
een goede gezondheid. 
Hoe eerder je daarmee 
begint, hoe hoger het 
rendement.  

Met een zorgvuldige perso-
nal finance kun je toewerken 
naar een financieel zorgeloze 
toekomst. Maar wat is die 
nog waard als je niet ook 
hebt geïnvesteerd in een 
goede gezondheid? “Daar 
komt bij,” zegt Mischa Kremer 
van Perfect Health, “dat op 
latere leeftijd onze prioritei-
ten verschuiven. Nu hechten 
we misschien nog aan dat 
grote vermogen, straks willen 
we bovenal in goede gezond-
heid onze kleinkinderen zien 
opgroeien. Of genieten van 
een dagje op de golfbaan 
zonder dat allerlei kwalen ons 
daarbij hinderen.” 

Gezondheidsrisico’s 
Het leuke van investeren in je 
gezondheid is dat je het kunt 
doen met voorkennis. Kremer: 
“Ons lichaam houdt namelijk 
precies bij waar gezond-
heidsrisico’s liggen.” Zoals je 
bij een moderne auto in de 
computer kunt ‘uitlezen’ of 
alles nog lekker draait, kun je 
dat evengoed met je eigen lijf. 
Werkelijk alle informatie die 
je nodig hebt om heel gericht 
te werken aan je gezondheid 
is opgeslagen in je lichaam, 

plannen was. Hoe eerder je 
ermee begint, hoe hoger het 
rendement.”   

Effectieve aanpak
Hart- en vaatziekten, diabe-
tes, immuniteitsproblemen,  
artrose, leververvetting, deze 
(welvaart)ziektes komen niet 
uit de lucht vallen. Natuur-
lijk is elk mens anders en is 
er een genetische compo-
nent, maar toch: toekomsti-
ge gezondheidsproblemen 
kondigen zich al in een vroeg 
stadium aan in je bloed en 
bloedwaardes. Denk aan vita-
mine D, cholesterolwaarden, 
suikergehalte, ontstekings-
waarden en nog veel meer. 
Misschien merk je er nog niks 
van, maar het vergroot wel 

om preciezer te zijn: in je 
bloed. “Bloed is de spiegel 
van je gezondheid,” zegt 
Kremer. “We halen namelijk 
veel gezondheidsinformatie 
uit je bloed. Met regelmatig 
bloedonderzoek, zeg eenmaal 
per jaar, kun je gezondheids-
klachten in de kiem smoren, 
voor ze echt een aanslag ple-
gen op je lichaam en ellende 
voorzaken in de toekomst die 
je juist zo zorgvuldig aan het 

Het leuke van 
investeren in je 
gezondheid is dat je 
het kunt doen met 
voorkennis. 

het risico op allerlei gezond-
heidsproblemen. “Gewoonlijk 
komen we pas in beweging 
als die klachten er al zijn,” 
zegt Kremer. “Dan ga je naar 
een arts die een heel beperkt 
bloedonderzoek doet, alleen 
gericht op indicatoren om de 
klacht op te lossen. Misschien 
krijg je medicijnen, misschien 

M. KREMER - FOUNDER PERFECT HEALTH

een operatie. Maar inmid-
dels ben je al een flink eind 
voorbij de bron van de klacht, 
daar waar het allemaal 
begonnen is.” Hoe anders 
(en hoe logisch) zou het zijn 
als je regelmatig uitgebreid 
je bloed laat onderzoeken. 
Kremer: “Zijn er dan afwij-
kende waarden die duiden op 
gezondheidsrisico’s? Dan kun 
je in de meeste gevallen goed 
uit de voeten met simpele 
aanpassingen in leefstijl en 
ondersteuning met voedings-
stoffen.” 

Gezondheid in kaart 
Bloedonderzoek brengt nauw-
keurig de gezondheid in kaart. 
Daarna is het, zegt Kremer, 
een kwestie van preventief 
aan de knoppen draaien zodat 
eventueel afwijkende waar-
den weer op een optimaal 
niveau komen. Hoe? Met 
natuurlijke voedingssupple-
menten van een hoogwaar-
dige kwaliteit, toegediend in 
een wetenschappelijk bewe-
zen dosering én afgestemd 
op jouw persoonlijke situatie. 
“Daarmee,” zegt Kremer, “krijg 
je echt de regie over je eigen 
gezondheid. In combinatie 
met een leefstijladvies ben je 
dan daadwerkelijk bezig met 
gezond ouder worden.” Op 
basis van meer dan honderd-
vijftigduizend consulten kan 
Kremer zeggen dat het werkt: 
“De resultaten zijn significant 
positief. Frequent bloedonder-
zoek en preventief bijsturen 
verminderen gezondheids-
risico’s in de toekomst. Het 
is dé manier om succesvol 
te investeren in een goede 
gezondheid.” 
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Langer thuis wonen met een tweedehands hulpmiddel

Maar liefst een 
kwart van de 
ruim 1,2 miljoen 

thuiswonende 75-plus-
sers heeft één of meer-
dere hulpmiddelen nodig 
om veilig thuis te kunnen 
wonen. Zoals wandbeu-
gels, een rollator of een 
traplift. Afhankelijk van 
wat er nodig is, kunnen 
de kosten aardig oplo-
pen. Als er meerdere 
hulpmiddelen nodig zijn, 
of als het budget beperkt 
is, bestaan er verschillen-
de besparingsmogelijk-
heden. 

De afgelopen jaren heeft de 
overheid flink ingezet op zo 
lang mogelijk thuis wonen. 
Versobering van de zorg was 
nodig om de kwaliteit te 
verhogen en de zorg betaal-
baar te houden. Daarnaast 
is langer thuis wonen vaak 
ook een wens van de senio-
ren zelf. Vanwege de pret-
tige woonomgeving of de 
fijne herinneringen aan de 
woning. Ouderdomsklachten 
en chronische aandoenin-
gen, zoals hart- en vaatziek-
ten, COPD en artrose, kun-
nen er echter voor zorgen 
dat de woning niet geschikt 
is om oud in te worden. 
Hulpmiddelen bieden dan de 
oplossing. En hierop kan ook 
flink bespaard worden, door 
te kiezen voor tweedehands 
of tijdelijk te huren.  
 
De woning aanpassen 
De prijs voor een tweede-
hands hulpmiddel ligt vaak 

een stuk lager dan de prijs 
voor een nieuw hulpmiddel. 
Dat heeft er vooral mee te 
maken dat er geen produc-
tiekosten gemaakt hoeven 
te worden. De woning kan 
zo voor een beperkt bedrag 
gemakkelijk levensloopbe-
stendig gemaakt worden, 
ook als er veel of grote 
aanpassingen nodig zijn. 
Obstakels zoals drempels 
en een hoge opstap voor 
de douche kunnen weg-
genomen kunnen worden 
door hulpmiddelen. En door 
te kiezen voor een traplift 
wordt een woning met een 
of meerdere trappen als 
het ware gelijkvloers. “Door 
de traplift heb ik nu een 
levensloopbestendig huis”, 
zegt een van de responden-
ten van een onderzoek naar 
langer thuis wonen.  
 
De traplift is het meest 
overwogen hulpmiddel, 
aldus het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). 
Vooral omdat het een wei-
nig ingrijpende aanpassing 
is die het huis snel weer 
toegankelijk maakt. Om te 
besparen op de aanschaf 
ervan is tweedehands een 
optie. Er bestaan verschil-
lende aanbieders van her-
gebruikte exemplaren. Door 
een traplift bij de fabrikant 
te kopen, kan er geprofi-

“Door de traplift 
heb ik nu een 
levensbestendige 
woning.”

teerd worden van uitgebrei-
de garantievoorwaarden. De 
fabrikant zorgt er daarnaast 
ook voor dat het hulpmiddel 
aan de strengste wet- en 
regelgeving voldoet. Ook is 
er vaak de mogelijkheid om 
een onderhoudscontract af 

ven wonen tot het ‘allemaal 
niet meer lukt’, maar het is 
vaak ook een voordeligere 
optie dan verhuizen. Als er 
al een geschikte woning 
gevonden wordt, liggen de 
maandlasten in veel geval-
len hoger dan de kosten 
voor de al jaren bewoonde 
huurwoning of hypotheek-
vrije koopwoning. Als de 
traplift maar voor een korte 
periode nodig is, kan er ook 
gekozen worden voor huur. 
Zo is het mogelijk om voor 
een laag maandbedrag vei-
lig thuis te blijven wonen. 

te sluiten, zodat de traplift 
gegarandeerd nog jarenlang 
meegaat. 

Voordeliger dan verhuizen 
Een traplift is in eerste 
instantie weliswaar een ma-
nier om thuis te kunnen blij-
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