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Het Jarsystem van Harv Eker 

 

De bedoeling van het “jarsystem” is dat je je inkomen verdeelt over 7 

“jars”. Zo creëer je meer overzicht en ruimte met betrekking tot je 

inkomen. In de praktijk betekent dit dat je meer geld overhoudt voor de 

dingen die echt belangrijk voor je zijn. Voor elk onderdeel van het 

systeem kan je een aparte bank- of spaarrekening openen. Als je dit 

anders wilt doen, verwijs ik je naar de informatie over spaarrekeningen. 

 

1. Vaste lasten (55% van je totale inkomsten) eten, kleding, 

hypotheek, elektriciteit etc. Als je start mag dit niet meer dan 55% van je 

inkomen zijn. Je kunt er later naar toe werken om dit omlaag te krijgen. 

 

2. Financial Freedom Account (10% van je totale inkomsten) Dit 

geld gaat naar investeringen of het opbouwen van passief inkomen. Dit 

geld wordt nooit gespendeerd. Het is de bedoeling dat je in de toekomst 

van de vruchten van je passieve inkomen kunt leven en uiteindelijk 

financieel vrij kunt worden.  

 

3. Scholing (10% van je totale inkomsten) Dit geld gaat naar boeken, 

seminars, cursussen en is bedoeld om jezelf op persoonlijk- en zakelijk 

vlak te ontwikkelen. 

 

4. Spaarrekening (lange termijn) (10% van je totale inkomsten) 

Deze rekening is bedoeld voor alle luxegoederen die je graag wilt hebben 

zoals vakanties, computers, telefoons, nieuwe meubels etc. 

 

5. Onvoorziene uitgaven (5% van je totale inkomsten) Geld bedoeld 

voor een kapotte wasmachine, reparaties e.d. 
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6. Liefdadigheid (5% van je totale inkomsten) Geld bedoeld om te 

geven aan goede doelen of andere dingen waar je in gelooft. 

 

7. Vrij te besteden (5% van je totale inkomsten) Dit geld is bedoeld 

om maandelijks uit te geven aan pleziertjes zoals etentjes, massages, 

dagtripjes. Dit geld moet minimaal elk kwartaal volledig worden 

gespendeerd.  

 

NB: in de praktijk werkt het verdelen van je inkomen heel goed. De 

percentages kun je gebruiken als richtlijn. Ik ben hier zelf minder strak in. 

Ook werk ik met ronde bedragen en spaar liever €200 per maand voor 

scholing dan €204,75 als je totale inkomen bijvoorbeeld €2047,50 is. (de 

richtlijn voor scholing is 10% van je totale inkomsten). 

 

Kijk bij de verdeling vooral wat voor jou goed werkt. Dat je je inkomen 

verdeelt, is het allerbelangrijkste. 

 


