
Hoe kan ik mijn huishoudbudget 

optimaliseren?



Berekening van het gemiddelde budget

Voorbeeld: Auto

nog niet in de rekening opgenomen uitgaven

Belasting en verzekering (1x/jaar) 882 Euro

Herstellingskosten laatste jaar 317 Euro

Wegenvignet 93 Euro

totale geschatte jaarlijkse kosten 5.400 Euro

Gemiddelde kosten / maand 450 Euro

Uitgaven volgens het huishoudboekje

Februari: 309 Euro

Maart: 384 Euro

April: 334 Euro

Totaal 1.027 Euro

Verwachte uitgaven per jaar 4.108 Euro



Opgelet

Na berekening van de gemiddelde kosten 

moet u nagaan of de gemiddelde kosten wel 

te financieren zijn!

Inkomsten ≥ Uitgaven



Wat moet je doen met maandelijks 

wisselende bedragen?

Bv. Kleding, auto, kinderen,,,,

Wanneer de inkomsten binnenkomen, zet u 

de berekende gemiddelde kosten opzij!

• Neem geld op en bewaar het thuis (in dozen of omslagen).

• Het geld overmaken naar spaarrekeningen

• Geld overmaken naar onlinespaarboekjes



Voor- en nadelen van de afzonderlijke methoden

Voordelen Nadelen

Geld contant

thuis

• Geld gemakkelijk bij de hand

• U ziet in één oogopslag hoeveel er 

nog over is!

°Geld kan "verloren" gaan

° Discipline nodig om geen geld te nemen 

voor iets anders (bv. ik heb snel 20 euro 

nodig om boodschappen te doen, maar wil 

niet naar de geldautomaat gaan)

Geld op

spaarboek

• Geld buiten bereik • Je moet naar de bank om geld te halen 

na of voor elke keer dat je geld uitgeeft.

Geld op online-

spaarboek

• Gemakkelijke terugboeking naar

rekening

• Niet elke bank staat meerdere 

spaarrekeningen toe

Overzicht van aanbieders en spaarrentes bij: 

www.spaargids.be



Hoe gaat het verder?

• Zodra ik geld uitgeef of heb uitgegeven op 

een bepaald gebied, haal ik het geld 

daarvoor uit de bijbehorende omslag of 

van de rekening.

• Voor grotere bedragen is het zinvoller dit 

van tevoren te doen om te voorkomen dat 

u te veel geld op uw eigen rekening zet.



Om te kunnen werken zonder een 

huishoudboek bij te houden, moet het 

volgende in acht worden genomen:

• Er moet een aparte omslag of rekening 

zijn voor elk gewenst gebied.

• Als er maar één rekening is, zou moeten 

worden bijgehouden voor welk doel wat is 

uitgegeven.



Uitzondering : Voeding
• Er dient een wekelijks budget opzij gezet te 

worden voor voeding!

• U kunt het beste "cash" opnemen en in uw eigen 
portemonnee stoppen - zo kunt u in één 
oogopslag zien hoeveel geld er nog beschikbaar 
is voor eten.

• Zelfs als er vrijdag geen geld meer is, kun je 
vaak heel goed leven van je eigen 
voedselreserves.
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