
GOED OM WETEN
• De Belg verdiende vorig jaar gemiddeld 

3.133 euro bruto per maand voor een voltijdse
functie (Salarisenquête 2012 Vacature).

• Het vermogen van de Belgische gezinnen is tus-
sen april en juni van dit jaar met 5,7 miljard af-
genomen tot 829,2 miljard euro netto. 

• Slechts 48% van de Belgische gezinnen kan spa-
ren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese
Centrale Bank. Vooral huurders (1 op 3) zetten
amper geld opzij.

• De partner met het hoogste loon heeft het
meeste te zeggen over de uitgaven. Dat blijkt uit
onderzoek van de KU Leuven Kulak. «Voor het
welzijn van de kinderen blijkt het geen  verschil
te maken welke ouder de meeste  inkomsten
heeft», zegt onderzoeker Laurens Cherchye.
«Ofwel zorgt de man voor meer inkomsten en
spendeert de vrouw veel tijd aan de kinderen,
ofwel omgekeerd. Vroegere studies gaven aan
dat een vrouw meer geneigd was geld aan de
kids te spenderen. Dat is één van de redenen
waarom de kinderbijslag naar de moeder gaat.»

• Noch de Nationale Bank, noch Febelfin, de fede-
ratie voor de Belgische financiële sector, houdt
bij of gezinnen aparte rekeningen hebben. «Voor
koppels is een gemeenschappelijke zichtreke-
ning vaak interessanter», zegt Stef Leunens van
KBC. «Toch kan het perfect dat iemand een re-
kening op zijn naam opent, maar dat de partner
de bankkaart gebruikt. Of dat één partner een
gemeenschappelijke rekening gebruikt.»

«Hoe je de geldzaken aanpakt, hangt af van
jouw persoonlijkheid», zegt !nancieel ex-
perte Bieke Godts, Certi!ed Financial
Planner en Wealth Mentor. «Hoe je met
jouw !nanciën omgaat vanaf het moment
dat je een relatie hebt, daar bestaat geen
 algemene richtlijn voor. Sowieso kijk ik
 altijd naar het karakter van klanten. Zo
krijg ik zicht op de risicobereidheid en 
-tolerantie van beide partners. De strategie
hangt samen met je status, of je feitelijk of
we"elijk samenwoont of gehuwd bent.»
Ouders prenten het ons samen met het
eerste spaarvarken in: je moet altijd een
appeltje voor de dorst hebben. Maar hoe
groot moet die reserve zijn die je op je zicht,
spaar- of termijnrekeningen hebt staan?
«De rekenregel die ik meegeef, is anderhalf
jaar de vaste onkosten aan te houden op de
bankrekening, eventueel aangevuld met de
voorziene onregelmatige kosten die zich
kunnen voordoen, bijvoorbeeld een was-
machine of koelkast die het begee#», zegt
Godts. «Omdat een zicht- en spaarrekening
bijna niks opbrengen, moet je de reserve zo
klein mogelijk houden, de rest van je ver-
mogen kan je dan gaan beleggen. In de
meeste gevallen volstaat 15.000 euro cash
om aan acute behoe#en te kunnen vol-
doen. Daarmee kan je zelfs een tweede-
handse wagen kopen. Maar evengoed ben
je pas gerust met 50.000 euro. Big spen-
ders hebben best wat meer cash staan.»

Buffer
«Als je een deel naar de gemeenschappe-
lijke rekening overboekt, moeten alle vaste
kosten in kaart gebracht worden en de
piekmomenten waarop je afrekeningen
van energie, media, verzekeringen, taksen
en belastingen krijgt», zegt Godts. «De rest
kan gespaard worden. Een omgekeerd sce-
nario is sparen voor speci!eke doelen, bij-
voorbeeld de studies van de kinderen. In
dat geval bepaal je het doel, de termijn en
als het budget bekend is, rekenen we om
hoeveel er moet worden gespaard.»
Het is goed om op voorhand af te spreken
wat het plan is, stel dat één partner tijdelijk
minder inkomen geniet. «Ook daar speelt
de persoonlijkheid een rol, want bij één
partner kan er een onveilig gevoel groeien
als je de reserves moet aanspreken.»
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WELKE SPAARSTRATEGIE?
• IK WOON FEITELIJK SAMEN: «Ieder houdt best zijn eigen rekening en draagt bij in de gemeen-

schappelijke kosten. Hoe, dat spreek je onderling af.»
• IK WOON WETTELIJK SAMEN: «Elke partner heeft zijn rekening. Daarnaast is er een gemeen-

schappelijke zichtrekening voor de vaste kosten. Dat is ook een van de basisvereisten bij wet-
telijke samenleving, naast de verklaring op de burgerlijke stand.»

• IK BEN GEHUWD ONDER HET WETTELIJK STELSEL: «Gemeenschappelijke rekeningen zijn 
zeker en vast een goed plan.»

• IK BEN GEHUWD MET SCHEIDING VAN GOEDEREN: «Elke partner draagt bij aan de kosten van
het levensonderhoud vanuit zijn eigen rekeningen, zonder gemeenschappelijke rekeningen.»

• IK HEB KINDEREN: «Het is aangewezen om een gemeenschappelijke zichtrekening te hebben.
Je kan ook een rekening op naam van de kinderen openen, om zo de kosten van opvoeding en
school op de voet te volgen. Dan gaat het om een zichtrekening met een welbepaald doel.
Beide ouders kunnen op die kindrekening een volmacht hebben, waardoor ze transfers kunnen
uitvoeren.»

• IK EN/OF MIJN PARTNER IS ZELFSTANDIG: «Door als zelfstandige in eigen naam of in vennoot-
schap een aparte rekening te hebben, bescherm je het privépatrimonium en zorg je ervoor dat
er geen vermenging gebeurt. Ik raad klanten ter bescherming aan om aparte banken te nemen:
één voor privédoeleinden en één voor de zelfstandige activiteiten.» 


