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BEREKENHET.NL
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Hulp online
Op internet vind je veel handige
rekentools en praktische informatie
over geldzaken. Een overzicht.
TEKST REINOUT VAN DER HEIJDEN, KIRSTEN VAN LOON EN
PRISCILLA VAN DER VOORT-BLOK

30 GELDGIDS 4 juni/juli 2019

Berekenhet.nl biedt maar
liefst meer dan 200 reken
programma’s waarmee je
aan de slag kunt gaan. De
tools zijn opgedeeld in de
categorieën sparen & beleg
gen, lenen & krediet, hypo
theek & wonen, pensioen &
AOW, ondernemer, zzp’er &
DGA, schenken & erven en
kalender & vrije tijd.
Zelf berekeningen maken
kan een goede voorbereiding
zijn voor een gesprek met
bijvoorbeeld een potentiële
werkgever of een financieel
adviseur. In de rekenpro
gramma’s staan ook handige
doorverwijzingen naar ande
re websites.
Voorbeelden van de bereke
ningen die je kunt maken:
➜ berekenhet.nl/
werk-en-inkomen/
bruto-netto-salaris:
omrekenen van bruto- naar
nettosalaris.
➜ .../schenken-en-erven/
kosten-uitvaartberekenen:
wat kost een uitvaart?
➜ .../hypotheek/
boeterente-berekenen:
uitrekenen van de boete
rente bij het aflossen of
oversluiten van een
hypotheek.

handige websites
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Voor een familiebanklening is de
rekenhulp voor
annuïteitenleningen
onmisbaar.

SVB.NL
AOW of kinderbijslag vraag je
aan op svb.nl. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) is
ook de instantie die per
soonsgebonden budgetten
(pgb’s) uitkeert. Hiermee mo
gen sommige mensen hun
eigen zorg inkopen.
Vanaf welke datum je voor
het eerst AOW krijgt, is uit te
rekenen via svb.nl/
aowleeftijd. Op svb.nl/
mijnsvb (inloggen met DigiD)
vinden AOW’ers rekenpro
gramma’s, bijvoorbeeld voor
doorwerken na de AOWleeftijd en loonheffingskor
ting aan- of uitzetten.
Door de loonheffingskorting
aan te zetten, betaal je op
het moment van uitkeren
minder belasting en premies.
Je houdt dan per maand
meer over. Er is wel een kans
dat je later (meer) aan de
fiscus moet terugbetalen.
Met de ‘wizard loonheffing’
kun je controleren of aan- óf
uitzetten het gunstigst is:
Zoek op svb.nl op ‘wizard
loonheffing’ en klik op het
tweede zoekresultaat.
Gaat je kind werken? Op
16- en 17-jarige leeftijd zijn er
voorwaarden om de kinder
bijslag te houden. Als je
zoekt op ‘hoeveel bijverdie
nen’, kun je zien wat een kind
mag bijverdienen.
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NIBUD.NL
Het Nibud doet regelmatig
onderzoek naar huishouduitgaven. Zo zijn de gemiddelde maandelijkse kosten
voor een auto (diverse soorten), kind of extra gezinslid
te zien op nibud.nl/
vergelijkingsbedragen.
Via persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl krijg je een
specificatie van de uitgaven.
Ook is daar uit te rekenen
hoeveel je nodig hebt vanaf
pensionering en waarop je
kunt bezuinigen.
Wie meer of minder wil werken of de werkverdeling met
zijn partner anders wil regelen, kan een inschatting maken van zijn toekomstige
inkomen op nibud.nl/
werkzorgberekenaar.
Op welke toeslagen en subsidies heb je recht? Op
berekenuwrecht.nibud.nl is
dat direct na te gaan.
Wie behoorlijk wat spaargeld heeft, kan op nibud.nl/
bufferberekenaar en .../
sparen-aflossen-of-beleggen een inschatting maken
van het bedrag waarmee hij
kan beleggen. De laatste
rekenhulp geeft ook advies
over de verdeling tussen
beleggings- en spaar
vormen.
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BELASTINGDIENST.NL
Over de telefonisch service
van de Belastingdienst zijn
we niet altijd te spreken.
Maar via de website van de
Belastingdienst vind je wel
veel handige informatie en
rekenhulpen. Alle tools zijn
te vinden via belastingdienst.nl/rekenhulpen/…
(gevolgd door de naam van
de rekenhulp). We lichten er
een aantal toe.
Op belastingdienst.nl/
rekenhulpen/toeslagen
kun je via een proefbereke
ning zien of je in aanmerking
komt voor toeslagen. Het
inkomen van een partner
wordt soms meegeteld bij
het berekenen van een toe
slag. In dat geval heb je een
‘toeslagpartner.’ Wie twijfelt
of hij een toeslagpartner
heeft, kan dat checken via
…/toeslagpartner.

Heb je een erfenis ontvan
gen, dan kun je via …/
erfbelasting nagaan of je
erfbelasting moet betalen.
Dezelfde berekening maak je
voor schenkingen op …/
schenkbelasting. Deze re
kenhulp neemt eventueel
verhoogde eenmalige schen
kingen mee.
Hoeveel wegenbelasting je
voor een auto moet betalen,
is uit te rekenen via …/
motorrijtuigenbelasting.
Wie premies heeft betaald
voor een lijfrente, kan via
…/lijfrentepremie zien
hoeveel hij vanaf 2016 maxi
maal mag aftrekken.
Bereken verder hoeveel je
maandelijks op je hypotheek
moet aflossen om in aan
merking te komen voor ren
teaftrek. De bank doet dit
automatisch, maar voor een
familiebanklening is de re
kenhulp voor annuïteitenle
ningen onmisbaar. Zoek op
belastingdienst.nl naar ‘af
lossingsverplichting’ en kies
voor het eerste resultaat. ➜
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DUO.NL
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Via de website van DUO kun
je niet alleen studiefinancie
ring en een ov-studenten
kaart aanvragen, maar ook
allerlei zaken uitrekenen,
bijvoorbeeld welke lening of
aanvullende beurs een
mbo’er van 18 jaar of ouder,
een hbo- of universitaire
student kan krijgen. Ga
hiervoor naar duo.nl/
particulier/
studiefinanciering.
Zodra de studiefinanciering
twee jaar is gestopt, start
het aflossen op de studie
schuld. Het maandbedrag is
afhankelijk van het inkomen.
Maak een inschatting met
de rekenhulp via duo.nl/
particulier/studieschuldterugbetalen.
Via Mijn DUO kan iedere stu
dent zijn gegevens inzien en
wijzigen, onlineberichten
lezen, het maandbedrag ver
lagen en zien hoelang er nog
recht is op de ov-jaarkaart.
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MONUTA.NL
Uitvaartverzekeraar en
-onderneming Monuta doet
jaarlijks een uitgebreid grafen crematiekostenonderzoek
onder gemeenten. De resul
taten presenteert zij in
haar Graf- en crematiekos
tenmeter: monuta.nl/
grafkostenmeter.
Na het invullen van bijvoor
beeld je postcode, krijg je op
een kaart begraafplaatsen
en crematoria in de omge
ving te zien. Als je op een van
de icoontjes klikt, zie je bij
voorbeeld de kosten van een
een- of tweepersoonsgraf.
Ook kun je een specificatie
van de kosten krijgen. De to
tale kosten zijn een optelling
van een aantal kostenpos
ten, zoals grafrecht, be
graafkosten en onderhouds
kosten van het graf.
Wie een aantal begraaf
plaatsen vergelijkt, zal zien
dat de prijzen duizenden eu
ro’s kunnen verschillen.
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MAGONTSLAG.NL
Op magontslag.nl van de
Universiteit van Amsterdam
vind je onder ‘voor werk
nemers’ handige tools voor
als je ontslag dreigt te krij
gen. Zo kun je checken of je
wel ontslagen mag worden
en op hoeveel transitiever
goeding je dan recht hebt.
Heb je ingestemd met een
ontslag en heb je spijt, dan
kun je dat onder bepaalde
voorwaarden ongedaan ma
ken. Ook daarvoor is een tool
ontworpen, inclusief een
gratis juridische brief voor de
werkgever. Het is zeker de
moeite waard om even op de
site rond te struinen, want er
staat veel handige infor
matie op.
Voor sommige rekenpro
gramma’s moet je bepaalde
informatie bij de hand heb
ben. Sommige tools kosten
geld, maar de hier genoemde
tools zijn gratis.

De tools van de
Universiteit van
Amsterdam
geven inzicht in
je rechten bij
ontslag.
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UWV.NL
Op de website van het UWV
vind je veel informatie als je
ziek, werkloos, arbeidsbeperkt of zwanger bent.
Op uwv.nl/particulieren/
rekenhulpen staan alle rekenhulpen. Wie zijn baan
kwijtraakt, kan daar bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel
WW hij krijgt. Via Mijn UWV
kun je je gegevens inzien.
Ben je werkloos, dan zie je
daar ook vacatures.

handige websites
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RIJKSOVERHEID
De Rijksoverheid biedt uit
eenlopende informatie op
haar website. Kom je er niet
uit, dan kun je bellen naar
1400. Je wordt dan verder ge
holpen of doorverwezen naar
de juiste instantie.
Via regelhulp.nl kun je ach
terhalen bij welke overheids
instantie je moet zijn als bij
voorbeeld iemand in je
omgeving zorg en/of onder
steuning nodig heeft. Je vind
daar ook veel informatie over
bijvoorbeeld WMO- en WLZzorg, werk zoeken, juridisch
advies en vrijwilligerswerk. Is
iets niet terug te vinden op
regelhulp.nl, bel dan met 14
plus het netnummer van de
gemeente, bijvoorbeeld
14070 voor Den Haag.
Wil je weten wat je moet re
gelen als er iemand overlijdt,
dan kun je dat zien op
rijksoverheid.nl/
overlijden. Wordt je kind
binnenkort 18 jaar, dan kun je
op rijksoverheid.nl/
18jaarworden zien wat hij of
zij moet regelen.
Een (verre) reis voor de boeg?
Op nederlandwereldwijd.nl/
reizen is informatie over visa,
vaccinatie en het meenemen
van medicijnen naar andere
landen te vinden.
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Jurist Peter Jung
helpt mensen die
ingewikkelde
pensioenvragen
hebben.
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PENSIOENSCHEIDEN.NL
Sommige gepensioneerden
besteden hun kennis en tijd
aan het helpen van anderen
met ingewikkelde problemen. Jurist Peter Jung is een
van die mensen. Hij lanceerde in 2015 de website
pensioenscheiden.nl. In dat
jaar trok zijn website 1600
bezoekers per maand.
Inmiddels is dat aantal ruim
verdubbeld.
De website ziet er niet echt
aantrekkelijk uit, maar
staat boordevol nuttig informatie. Hoe moeten mensen die in een echtscheiding
zitten bijvoorbeeld hun
pensioen verdelen? In de
praktijk blijkt dat behoorlijk
lastig en veel pensioenfondsen doen het verkeerd.
Jung noemt de falende
fondsen bij naam en geeft
voorbeeldberekeningen. De
website is opgezet als een
boek, met pagina’s. Je kunt
Peter Jung ook inschakelen
als adviseur voor €36 per
uur. Zijn contactgegevens
staan onder aan de eerste
pagina van de website.
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WIJZERINGELDZAKEN.NL
Woon je samen of ben je dat
van plan? Op wijzeringeldzaken.nl/samenwonen
krijg je na beantwoording
van een vragenlijst persoon
lijke tips en adviezen waar je
op moet letten.
Loopt het iets minder roos
kleuring dan gehoopt en be
sluit je uit elkaar te gaan, dan
moet je soms veel regelen.
Op wijzeringeldzaken.nl/
uit-elkaar-gaan staat daar
voor een checklist. Ook vind
je daar informatie over
alimentatie.
Heb of krijg je een kind, dan
kun je informatie over bij
voorbeeld nuttige financiële
regelingen vinden op wijzeringeldzaken.nl/
kinderen. Hoeveel zak- of
kleedgeld je je kind bijvoor
beeld kunt geven, is te lezen
op wijzeringeldzaken.nl/
leren-omgaan-met-geld.

TIP
In Geldgids
Digitaal
1/2019
bespreken we
meer handige
websites.
Lees het
digitale
nummer via
geldgids.nu/
juni2019.
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Tips om geld te besparen
Ruim 30.000 lezers ontvangen elke maand de gratis Geldgids Nieuwsbrief.
En daar komen steeds meer lezers bij. Heb jij je al ingeschreven?
Schrijf je in op geldgids.nu/nieuwsbrief

Wat is de
Nieuwsbrief?
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Eerdere onderwerpen
in de nieuwsbrief

De Geldgids Nieuwsbrief
is een gratis maandelijkse
e-mail nieuwsbrief.
Elke maand brengen we:

BELASTINGTARIEVEN TOT 2022
De belastingtarieven gaan omlaag.
Dat gebeurt stap voor stap, zodat
iedereen de komende jaren de
inkomstenbelasting steeds verder
ziet dalen. De Geldgids heeft alle
tarieven op een rij gezet, ook
voor AOW’ers.

1
De beste tips en adviezen
om zo goed mogelijk om te
gaan met je geld.

2
Het laatste nieuws,
met name over belastingen,
bankzaken en verzekeren.

3
De laatste updates
over onze tests en
beoordelingen
van nieuwe producten.

De laatste
nieuwsbrief nog
niet gelezen?
Ga naar geldgids.nu
en klik onderaan de pagina
op Geldgids nieuwsbrief
Of meld je aan op
geldgids.nu/nieuwsbrief

NIEUW: DE EIGENHUISTAKS
Huiseigenaren met geen of weinig
hypotheek krijgen vanaf 2019 te
maken met een nieuwe soort
belasting: de eigenhuistaks.
De taks zal volgend jaar beperkt
blijven tot enkele tientjes,
behalve voor mensen met een
woning die een WOZ-waarde
heeft van meer dan €1,1 miljoen.
PIN NIET LANGS DE DUITSE
SNELWEG
Bij veel tankstations langs de
Duitse snelwegen vind je
geldautomaten waar je geld
kunt opnemen. Dit lijkt handig
als je nog even snel cash nodig
hebt, maar pas op.

