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Huishoudboekje 2.0

Jacqueline: Een heel belangrijk onderdeel van een financiële 
planning is het uitgavenpatroon van mensen. Vragen als “Welke 
hypotheek kan ik betalen?” en “Heb ik straks voldoende pensioen?” 
kan ik pas individueel beantwoorden als ik weet wat er jaarlijks uit  
gaat bij mensen. Ook wordt mij vaak de vraag gesteld of een bepaald  
uitgavenpatroon wel ‘normaal’ is. Nu is het niet aan mij om daar over 

te oordelen, iedereen moet vooral zijn geld uitgeven op een manier 
waar hij of zij gelukkig van wordt. Maar om nu toch eens een kijkje bij 
de buren te nemen is er sinds kort Cashflow.nl van het Nibud. Op deze 
site kun je je digitale afschriften downloaden en rubriceren. Zo krijg je 
overzicht van waar je geld aan opgaat en kun je jezelf vergelijken met 
anderen. In deze Mama Cash tips om jouw cashflow in balans te krijgen.

Ook altijd een stukje maand over aan het 
einde van je geld? Jacqueline geeft raad.

 • Wie schrijft,  
Weet Waar het blijft
Helemaal nieuw is Cashflow.nl niet. Er 
zijn meerdere sites om je uitgaven inzich-
telijk te maken, zoals www.yunoo.nl. 
Feitelijk zijn het allemaal moderne versies 
van het ouderwetse huishoudboekje. Het 
blijft een feit dat je minder uitgeeft als je 
dit bijhoudt. Het leuke van Cashflow.nl 
is dat je je eigen situatie kunt vergelijken 
met een gewenste situatie. Heb je nu een 
kind en wil je er graag nog een? Vul in je 
Cashflow-profiel in dat je twee kinderen 
hebt en vergelijk dat met je uitgaven-
patroon nu. Zo krijg je een aardig beeld 
van de kosten van een extra kind, of een 
andere gewenste situatie. 

• balans opmaken
De (dure) decembermaand is een moment 
bij uitstek om ook financieel eens de 
balans op te maken. Wat heb je dit jaar 
uitgegeven? Wat kwam er binnen? Dit kun 
je makkelijk controleren door de stand 
van je spaarsaldo te vergelijken met 
diezelfde stand een jaar geleden. Kon je 
dit jaar goed sparen of is het tijd voor 
goede voornemens?

tip Ga eens na wat jij GraaG wilt in 2011 
qua werk en Gezin zonder je door 

Geld te laten leiden. Ga daarna pas 
rekenen of dit moGelijk is

mamacash

• budgetteren
Gaat er meer uit dan er binnenkomt,  
of zou je graag wat willen sparen? Bekijk 
dan eens via Cashflow.nl waar je (te) 
veel geld aan uitgeeft en maak een lijst 
van wat je hier aan zou willen uitgeven. 
Vind je € 50 per maand voor kleding 
voor je kinderen wel genoeg, maar is dit 
in de praktijk € 150? Wees streng voor 
jezelf en houd je in 2011 aan je budget. 

• Voorlopige 
belastingaanslag
Na 31 december moet je weer belasting-
aangifte doen om te bekijken of je 
inkomstenbelasting moet betalen of juist 
wat terugkrijgt. Als je jaarlijks belasting 
terugkrijgt, bijvoorbeeld vanwege je  

hypotheekrenteaftrek of omdat je als  
alleenstaande, werkende moeder recht 
hebt op hoge heffingskortingen, kun je 
een voorlopige teruggaaf aanvragen zodat 
je maandelijks vast een bedrag krijgt. 
Anderzijds kun je ook vooraf maandelijks 
betalen over bijvoorbeeld je alimentatie, 
zodat je achteraf niet voor verrassingen 
komt te staan.

• toeslagen
Naast de kinderbijslag kun je als ouder 
recht hebben op toeslagen, zoals de 
kinderopvangtoeslag of het kindgebonden 
budget. Je kunt een proefberekening 
maken op www.toeslagen.nl. Zo kun je 
berekenen wat de gevolgen zijn van meer 
of minder werken, of een kind erbij.
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Jacqueline van der Vorm (32) is 
geldconsulent en eigenaar van  
Van der Vorm financiële planning 
(www.vandervorm.fp.nl) en moeder 
van Veronique (7) en Fabio (4).


