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Solden scoren of sparen?
De maand januari is het uitgelezen moment om iets aan te kopen. Het zijn
immers solden. Heel wat artikelen worden met een stevige korting aangeboden.
Maar is het wel goed om geld uit te geven? Of doe je er beter iets anders mee?
Wil je geld uitgeven? Dan moet je natuurlijk eerst
geld hebben. Volwassenen gaan werken en verdienen
zo hun inkomen. Zij betalen er heel wat rekeningen mee, zoals die voor elektriciteit, water, internet,
schoolgeld, kleding, voeding, drinken … Tieners
krijgen soms wat geld voor een goed rapport of een
verjaardag. Die centen kunnen aangevuld worden
met zakgeld. Of je kan ook klusjes opknappen. Daar
krijg je soms een kleine vergoeding voor.

Zicht- of spaarrekening?
Mensen kiezen zelf wat ze met het geld doen. Sommigen geven het uit. Vele anderen sparen hun geld.
Dat doen ze in een spaarpot. Of ze hebben een spaarrekening in de bank. Daar wordt het geld opgezet en
voor je bewaard. Zodra je 12 jaar oud bent, kan je
ook een zichtrekening openen. Bij die zichtrekening
zit een bankkaart. Staat er geld op je zichtrekening?
Dan kan je met je bankkaart aankopen doen. Bij een
spaarrekening blijft het geld gedurende een lange
periode staan. Bij een zichtrekening is er veel ‘verkeer’ van het geld. Soms komt er wat bij, soms gaat er
wat af.
Geldezel
Heb je een eigen bankkaart? Dan heb je heel wat
verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat je nooit
je code en kaart aan iemand uitleent. Ook niet als je
er iets voor in de plaats krijgt. Met je kaart en code

kan die persoon geld van je rekening halen. Ook als
je geen saldo hebt, kan er toch misbruik van gemaakt
worden. Heel wat criminelen hebben het op jongeren
gemunt. Ze plegen een misdaad, bijvoorbeeld een
diefstal. Daarna zetten ze het geld op de rekening
van een jongere die zijn kaart en code had doorgegeven. Nog wat later zetten ze het geld op hun eigen
rekening. Je bent een geldezel als je deze praktijk
toelaat. Belangrijk om weten is dat dit strafbaar is. Je
bent immers mee verantwoordelijk voor die diefstal.
De jeugdrechtbank kan je een straf opleggen. Ook
zal je niet meer welkom zijn in de bank.

Wie 12 jaar is, kan een zichtrekening openen en een
bankkaart krijgen. (Foto iStock)

