
 'Ik weet hoe
we er later
financieel
bijzitten'



Vroeger was de familie

Ackermann-Bruil meer van

het sparen, maar omdat

spaargeld weinig rendement

heeft, lossen ze nu liever ex-

tra af op de hypotheek.
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WAT HEB JIJ STRAKS NODIG?

Slim bezig
zijn met later
Slechts 20 procent van de Nederlanders zet geld opzij voor later.
Drie Rabobankklanten vertellen hoe zij hun financiële toekomst
hebben geregeld. Waar staan ze over pakweg 20 jaar? 
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C
arolien Ackermann (50) en Jo-
chen Bruil (47) wonen met hun
kinderen Dirk (16) en Pien (12) in
Alkmaar. Carolien is distributieco-
ördinator bij Bravilor in Heer-
hugowaard, Jochen is projectma-

nager bij Allrig in Broek op Langedijk. ‘Carolien
en ik hebben allebei een vaste baan en een rede-
lijk steady inkomen,’ vertelt Jochen. ‘Op mijn
werk zijn er een paar keer per jaar pieken met
grote drukte, waarvoor ik extra uitbetaald krijg.
Dat geld gebruiken we meestal om extra af te
lossen op de hypotheek. Vorig jaar hebben we
van dat geld zonnepanelen kunnen laten instal-
leren.’

Vier jaar geleden kocht het gezin hun huis:
een ruime eengezinswoning in De Hoef. Jochen:
‘De hypotheek op ons huis is uiterlijk in 2044 af-
betaald. Ik ben dan 73, Carolien 76. Ik weet on-
geveer hoe we er rond onze pensioenleeftijd fi-
nancieel bijzitten en dat zit wel goed. Vroeger

was ik echt van het sparen, maar daar ben ik
mee gestopt. Ik heb dat geld allemaal in onze
hypotheek gestoken, want sparen levert op dit
moment bijna niks op.’

Dirk zit in Havo-4 van OSG Willem Blaeu,
Pien in de brugklas. Zet het gezin geld nu vast
geld opzij voor de studie van de kinderen? Caro-
lien: ‘Niet echt. Dirk speelt rugby op hoog ni-
veau en is geselecteerd voor het Nederlands
rugbyteam onder de 17 jaar. Als hij later mis-
schien naar het buitenland wil om te spelen,
vinden we wel een manier om dat te bekostigen,
bijvoorbeeld via crowdfunding. Of wie weet
wordt hij uitgenodigd door een buitenlandse
club. Maar het zou ook kunnen dat hij er over
een paar jaar helemaal klaar mee is. Dat geldt
ook voor Pien: je weet nooit hoe het balletje rolt
en wat ze wil gaan doen. We houden alle opties
open.’

BEKEND GEZICHT Peter de Nijs (66) is
een bekend gezicht in Langedijk. Door een her-37
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Peter de Nijs verkocht café

Marktzicht in Broek op Lan-

gedijk. De Rabobank hielp

hem bij het plannen van zijn

financiële toekomst.
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'Tot 2040 weet ik precies wat
ik elke maand te besteden

heb. Ik heb ook met mijn 
adviseur gekeken naar wat ik

jaarlijks naast mijn vaste 
lasten nodig heb'

sentumor kon hij niet echt genieten van zijn tie-
nerjaren, maar op zijn 22e ontdekte hij de hore-
ca en hij was verkocht. Na een jarenlange carriè-
re in de horeca verkocht hij vorig jaar zijn café.
Hij deed zowel het pand, café Marktzicht in de
Dorpsstraat, als de vennootschap onder firma
die hij met zijn compagnon had van de hand.
Daardoor kwam een stevige som geld vrij.

 Rabobank hielp hem bij zijn financiële toe-
komstplanning. Het duurde een maand of vier
om deze financiële planning te maken. ‘Het geld
dat vrijkwam, heb ik in een koopsompolis ge-
stort. Tot 2040 weet ik precies wat ik elke
maand te besteden heb,’ vertelt Peter. ‘Ik heb
met mijn adviseur gekeken naar wat ik jaarlijks
naast mijn vaste lasten nodig heb voor de din-
gen die ik wil doen en extra uitgaven, zoals va-
kanties, een reservering voor de aanschaf van
een auto en donaties aan goede doelen, zoals de
stichting Stop Hersentumoren. Als ik eens een
keertje wat extra wil, dan kan dat. Ik wilde vorig
jaar ook mijn hypotheek helemaal aflossen,
maar de bank raadde dat af. Mijn geld rendeert
beter in de koopsompolis. In 2040 ben ik 89. Ik
vraag me af of ik tegen die tijd nog steeds het-
zelfde bedrag per maand nodig heb als nu, maar
dat zien we dan wel. Voor nu is het goed; ik kan
alles doen wat ik wil. Na de verkoop van Markt-
zicht ben ik trouwens niet achter de geraniums
gaan zitten. Ik maak regelmatig stedentrips en
doe veel vrijwilligerswerk, met name voor de
gemeenschap hier in Langedijk, waar ik het best
druk mee heb en plezier aan beleef.’

 
VERSTANDIGE KEUZES Vincent de Ro-

ver (42) is pacemakertechnicus bij het AMC en
Karin Smit (41) is analist bij het VUmc. Samen
hebben ze twee dochters: Myrthe van 12 en Le-
onie van 9. De familie kocht hun Alkmaarse huis
in 2001 en sloot 9 jaar geleden hun hypotheek
over bij de Rabobank. Vincent: ‘We proberen
verstandige keuzes te maken met betrekking tot
onze inkomsten. De hypotheek die we hiervoor
hadden, was grotendeels een beleggingshypo-
theek, zoals zoveel mensen toen hadden. Maar
de beleggingsbubbel barstte, het beoogde ren-


