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Veel gezinnen hebben elk jaar budgetstress in de
aanloop naar het nieuwe schooljaar. Dat corona het
dit jaar extra moeilijk maakt, ziet ook experte Sara
Van Wesenbeeck in haar praktijk. «Zelfs voor wie
wél aan het werk bleef. De spaarbuffer verdwijnt als
sneeuw voor de zon.» De budgetcoach geeft tien tips
om de schoolstart betaalbaar te maken. • SVEN PONSAERTS •

‘Septemberfacturen’ wegen nog zwaarder door corona

Zo hou je ze
onder controle

Spreek erover, 
óók met de kinderen 

«Geldzaken zijn een van de laatste taboes, zelfs binnen
het gezin. Maar bespreek met de eventuele partner 
én met de kinderen dat er minder te besteden zal zijn,
en zoek samen naar oplossingen. ‘Zo staan we ervoor,
en dit is de manier waarop we het gaan aanpakken.’
Ook een 6-jarige kan al begrijpen dat kaftpapier van
een duur merk geen optie is. Het zal de zaken ook
 vergemakkelijken als later moet worden gezegd dat
bepaalde dingen niet mogelijk zijn, zonder daar voort-
durend een schuldgevoel aan over te houden.»

Kijk wat je nog hebt
Maak een inventaris van alle al beschikbare
school- en hobbyspullen. «Wat hangt er nog

aan bruikbaars in de kleerkasten? Misschien is al het
verzamelde schrijfgerief wel ruimschoots genoeg.
Maak pas daarna een boodschappenlijstje. Alleen wat
erop staat, wordt gekocht. Dat zet een rem op impuls-
aankopen in de winkel. Het voorkomt ook dat je meer-
maals moet terugkeren, want telkens als je een winkel
binnenstapt, kost je dat geld.»

Bepaal op voorhand
maximumbudget

Per uitgavenpost bepaal je best op voorhand hoeveel
je kan en wíl uitgeven. «Doe dit voor schoolspullen,
nieuwe kleren, de hobby’s en het nodige materiaal. Leg
per kind een maximumbudget vast, bijvoorbeeld 30
euro voor een boekentas. Probeer je daar ook aan te
houden. Zo hou je de teugels in handen.»

Spreid betalingen 
«Er blijven uiteraard kosten waar je niet onder-
uit kan: de schoolrekening, het lidgeld van de

dansschool... Maar durf zonder schroom te vragen of
de betaling ervan niet in schijven kan. Vragen staat vrij.
Het geeft alvast wat extra ademruimte in september.»

Doe aankopen 
samen met anderen

«Samen sta je altijd sterker, zeker voor grotere  aankopen.
Waarom bijvoorbeeld niet met meerdere ouders van
klasgenootjes samen naar de elektrozaak trekken,
voor die nodige nieuwe laptop? Misschien is de aan-
koop van vier stuks wel goed voor een mooie korting.»

Vergelijk prijzen
«Dit loont sowieso. Kijk online, maar ook de
brievenbus zit dezer dagen bomvol folders.

Kies de goedkoopste winkels, want er zijn soms grote
verschillen. In de discounters ben je vaak het goed-
koopst af. Maar nogmaals: hou je aan het boodschap-
penlijstje. Begin daar nu aan, wacht niet tot 1 septem-
ber. Onder tijdsdruk boodschappen doen, is een ware
geldvreter: met haast winkelen kost je altijd meer.»

Mijd merkproducten
«Wat nu in is, kost een pak meer en is binnen
enkele maanden toch uit de mode. Ik besef: dit

is, zeker met tieners, een heel moeilijke. Ga voor het
compromis: we doen wel de map met je tieneridool,
maar niet het kaftpapier. Kaften kan ook met foto’s uit
magazines, of geprint van het internet.»

Tweedehands 
is vaak even goed

«Moeten mijn kinderen op 1 september echt helemaal
in het nieuw uitgedost, en is die nieuwe boekentas écht
nodig? Durf die ingebakken gewoonte in vraag te
 stellen. Zeker in deze periode zijn er bijvoorbeeld voor
sportuitrustingen, muziekinstrumenten maar ook
voor schoolgerief echt koopjes te doen in tweedehands -
winkels en op gespecialiseerde sites. En waarom niet
lenen of ruilen met familie of vrienden? Misschien
volgde de buurjongen vorig jaar wel dezelfde oplei-
ding als jouw dochter? Je kan verwonderd zijn wat een
oproep op Facebook kan doen.»

Stel zelf lunchpakketten
samen

«Hiermee valt op jaarbasis echt veel geld uit te
 sparen. Dure snacks uit de schoolautomaten of elke
dag een broodje uit de cafetaria kopen, kost op jaar-
basis een pak meer. Begin al op 1 september met die
goede gewoonte.»

Loop geen 
premies mis

«Misschien kom je wel 
in aanmerking voor een
school- of studietoelage?
Zoek het nu uit, en 
doe de eventuele
aanvraag ook met-
een. Dat kan tegen-
woordig makkelijk
online.»
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6 op 10 gezinnen met kinderen hebben geldzorgen
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«HOBBY’S? DAAR IS NU ÉCHT GEEN GELD MEER VOOR»
Ze zijn alle vier nog kerngezond. Toch heeft 
het coronavirus er ook in het gezin van Marijke
Verheijen (33) en Kenneth Limpens (36) en 
hun zoontjes Gabriel (11, niet op foto) en Rémi 
(bijna 5) ferm  ingehakt.

De dag vóór de lockdown officieel inging, werd
Marijke — als administratief bediende bij een
reiskantoor — al technisch werkloos. «Van de ene
op de andere dag viel 30% van mijn loon weg.
Maar de echt grote klap kwam half juli, toen ik
mijn ontslag kreeg en de tijdelijke werkloosheid
een definitieve werd.» Sindsdien moet Marijke
het met een nog beperktere werkloosheids -

uitkering doen. «Gelukkig is er nog het inkomen
van Kenneth, die als elektricien bij de gemeente
gewoon aan de slag kon blijven.» Maar enkele
honderden euro’s per maand minder: dat laat
zich bij het gezin uit het Oost-Vlaamse Gijzen-
zele (Oosterzele) wel voelen. «Dat september dit
jaar een extra zware maand wordt, moet je ons
niet vertellen. Corona heeft ons met beide voe-
ten op de grond gezet.» Omdat ze hun spaar-
boekje zo min mogelijk willen aanspreken, werd
er al heel wat gerekend en bespaard. «Geen
 gezinsvakantie. Geen nieuwe boekentassen, en
de zonen zullen het met dezelfde pennenzakken
moeten doen. Schrijfgerief? Hetzelfde als vorig

jaar. De goedkope laptop die Gabriel nu echt
 nodig heeft — prijs: 329 euro — nam al een flinke
hap uit het budget. De jongens stopten tijdens
de lockdown ook duidelijk niet met groeien,
maar alle grotere broeken, T-shirts en pulls kocht
ik tweedehands, via Facebook. De turnoutfit van
school is gekregen. Enkel sportschoenen heb ik
nieuw gekocht, aan 9 euro in de solden. Alle
beetjes helpen, en de jongens komen niks te kort.»
Om nu al hobby’s in te plannen, vindt het gezin
het nog te vroeg: «We hebben schrik dat we onze
centen kwijt zijn bij een volgende golf. Gabriel
zou graag gitaarles volgen, maar daar hebben we
momenteel écht de middelen niet voor.» (SPK)

September is voor veel gezinnen een dure maand en
de coronacrisis doet daar dit jaar een  stevige schep
 bovenop. 6 op de 10 gezinnen met  kinderen kampen
met geldzorgen, zo blijkt uit een  recente bevraging.

Schoolboeken: 249 euro. Turnkledij: 43 euro. Bus-
abonnement: 160 euro. Lidgeld  voetbalclub: 220 euro.
Chiro: 35 euro. Het zijn maar enkele voorbeelden van
de kosten die heel wat  gezinnen zien binnenkomen.
Soms komt er zelfs een laptop bovenop, of het inschrij-
vingsgeld voor unief of hogeschool. «Een kostenpiek is
er elk jaar in de aanloop naar het nieuwe schooljaar,
maar met corona erbij wordt het nu voor velen een
 extra moeilijke cocktail», weet Christophe De Boeck.
Hij is directeur van financieel dienstverlener Intrum,
die vorige maand een bevraging uitvoerde bij 600 Bel-

gen. «De groep die in augustus en september sowieso
al extra moet rekenen om de eindjes aan elkaar te
 knopen, moet nu vaak inleveren door tijdelijke werk-
loosheid en de broeksriem nóg strakker aanhalen.»
Ruim 6 op de 10 gezinnen met kinderen zien hun
 facturen oplopen en kampen met financiële zorgen.
Bij gezinnen zonder kinderen is dit ‘slechts’ 4 op de 10.
«Nog zorgwekkend: de helft van de gezinnen met
 kinderen heeft na het betalen van alle facturen moeite
om het einde van de maand te halen — een probleem
dat onder de radar blijft», aldus De Boeck. «Veelal kun-
nen die mensen als tweeverdieners niet bij het OCMW
aankloppen. Ik hou mijn hart vast voor het bloedbad
dat volgt wanneer de financiële compensatiemaat -
regelen wegvallen en wanneer veel Belgen van tijdelijke
in definitieve werkloosheid belanden.» (SPK/BHL)Bron: Intrum, Covid 19 European Consumer Payment Report


