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3. Spaarrekening
Je kan er ook voor kiezen om het geld dat je wil sparen meteen van je 
betaalrekening opzij te zetten op een spaarrekening. Wanneer je je geld 
meteen op een spaarrekening zet, staat je geld ook niet meer ‘in het 
zicht’ op je gewone betaalrekening en zul je hier dus minder snel geld van 
pakken. Het geld wat overblijft kun je gebruiken voor de overige 
doeleinden. 

Een ander voordeel van geld hebben staan op je spaarrekening is dat je 
hier vaak een vergoeding voor krijgt. Je krijgt hierover een positieve 
spaarrente - bij de meeste banken tot een bedrag van € 100,000, -, 
daarna wordt de spaarrente negatief en moet je juist geld gaan betalen 
over het spaargeld. Helaas is de spaarrente de laatste jaren erg laag, 
waardoor de vergoeding over het spaargeld niet veel is. Máár, het is en 
blijft gratis geld en ieder beetje helpt.

Tip: Breng anderen op de hoogte van jouw financiële/spaar- doel

Om ‘voor een stok achter de deur’ te zorgen is het verstandig om 
jouw directe omgeving op de hoogte te brengen van je financiële/
spaar-doel. Hierdoor zal je gemotiveerder blijven en zo je doel zo 
sneller bereiken. 

Als je kijkt naar de bovenstaande drie methodes . Welke van deze 
methodes spreekt jou dan het meeste aan? Waarom past deze 
methode het beste bij jou denk je? 

Jouw financiële administratie
Je financiële administratie is het bijhouden van je geldzaken. Dit is onder 
andere belangrijk voor het financieel inzicht en de belastingaangifte. 
Ongeveer 61% van de Nederlandse huishoudens houdt elke week de 
financiële administratie bij (Nibud, 2019). 

Wanneer jij op jezelf gaat wonen - of dat al doet - zul jij ook zelf je 
financiële administratie moeten gaan bijhouden. Als je dit met enige 
regelmaat - wekelijks - doet, zul je zien dat je hier na verloop van tijd 
handiger in wordt, minder tijd eraan kwijt bent en een duidelijk overzicht 
voor jezelf creëert. Dit voorkomt dat jij straks door de vele documenten/
papieren die je zowel online als via de post binnenkrijgt, het overzicht 
kwijtraakt en belangrijke informatie over rekeningen, toelages, aangiftes 
etc. mist. Daarbij is ook je DigiD, een persoonlijke code waarmee je kan 
inloggen in MijnOverheid, van groot belang.

In MijnOverheid staan de gegevens die de overheid heeft over 
jouzelf; je werk, pensioen, het huis waar je in woont, de auto die je 
rijdt en de studie die je - hebt- gevolgd .

In MijnOverheid vind je ook je persoonlijke Berichten box. In deze box 
ontvang je de online post - waaronder rekeningen - van de overheid. 
Zonder DigiD, je digitale identiteit, kun je hier niet inloggen en is de kans 
groot dat je rekeningen gaat missen. 


