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JORIS FYEN (36) EN NATHALIE D’HOOGH (30) MET HUN DOCHTERTJES JULIE (6) EN LORE (8)
Joris is leraar, Nathalie bediende in een verzekeringskantoor. Samen
dragen ze genieten hoog in het vaandel. Omdat ze precies weten
over hoeveel geld ze beschikken en wat ze kunnen besteden, slaat
dat geen gat in hun budget. «We hoeven geen dure auto. Eens lekker
gaan eten is onze definitie van luxe.»
KATJA CLOETENS

«Liever op
restaurant dan
een dure auto»
Het maandbudget
van Joris en Nathalie
Gezamenlijke inkomsten
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«Het overige budget gaat naar onverwachte kosten zoals
reparaties en onderhoud, verzekeringen, sportkampen,
scoutskamp, verjaardagscadeaus, (communie)feesten,
schoolkosten en misschien een vakantietrip.»

Sparen
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«Ons huis beschouwen wij ook als sparen.»

Joris Fyen (36) en Nathalie
D’Hoogh (30) kennen elkaar al
van kindsbeen af en zaten samen
in de scouts. Dertien jaar geleden
bloeide er iets moois tussen hen
en intussen wonen ze al tien jaar
gelukkig samen. Het scoutskoppel kreeg twee dochters en houdt
er een druk sociaal leven op na.
«Wij genieten enorm van contact
met vrienden, eens lekker gaan
eten en gezellig aperitieven. Dat
is onze definitie van luxe», zegt Joris. «Op restaurant gaan of vrienden uitnodigen voor een diner
met een glaasje wijn erbij is ons
meer waard dan een kast vol
merkkledij of een dure auto.»
«Met onze jobs zijn we best tevreden, want daardoor kunnen we al
die leuke dingen doen», gaat Nathalie voort. «Een hele maand
thuis zitten en alles opsparen is
niet aan ons besteed. Uiteraard
letten we wel op onze uitgaven,
want het gezinsbudget van 4.100
euro is aan het einde van de
maand op.»

Renovatiekriebels
De grootste hap in het budget
gaat naar de lening van het huis
en de renovatie. «We hebben ons
huisje negen jaar geleden net op
het goede moment gekocht. De
prijzen waren voordeliger dan nu
en we hebben een pracht van een
rentevoet gekregen via mijn
werk. Per maand betalen we 754
euro voor de lening. Dat valt goed
mee als je het vergelijkt met andere koppels. Die betalen soms
meer dan 1.000 euro per maand
af. Vorig jaar hebben we de hele
benedenverdieping verbouwd,
een deel hebben we zelf gedaan.
Door een stukje van de renovatiekosten in te brengen, hebben we
zelfs 5.000 euro teruggekregen
via de belastingen!»
Het koppel heeft nog meer verbouwingsplannen. «We willen
binnen twee jaar de badkamer
onder handen nemen en binnen
zes jaar moeten de bovenverdieping en het dak eraan geloven»,
vertelt Joris. «Onze dochters Julie is zes, Lore acht - slapen nu
in één kamer en maken daar geen
probleem van. Maar zodra Lore
naar het middelbaar gaat, verdienen ze ieder een eigen kamer.»
Aan de hand van kleine regeltjes
en principes trachten Joris en Nathalie hun twee meiden de waarde van geld bij te brengen. «Julie
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is daar nog wat te jong voor. Als
iets stuk is, vraagt ze heel dapper
of ze iets nieuws krijgt. Lore begrijpt het al beter. Voor haar is
50 euro megaveel geld en ze weet
ook waarom we soms dat ene
kleedje of die schoenen pas volgende maand kopen. Als de centjes op zijn, zijn ze op. Lore antwoordt wel eens dat we ‘dan gewoon de bankcontact moeten gebruiken’. Het beste bewijs dat ze
echt nog jong is», lacht Nathalie.

Budgetplanning
«We peperen hen ook in dat alles
geld kost en dat ze respectvol met
hun spullen moeten omgaan. De
afstandsbediening van de Wii
moeten ze dus niet zomaar neergooien! En als we koken, verwachten we dat er gegeten wordt.
We doen ons best om altijd vers
te koken, maar dan willen we niemand horen klagen dat ze het niet

Een kind kost
je elke maand
toch al snel zo’n
250 tot 300 euro
lust. Beide meisjes hebben ook
een eigen spaarrekening en zijn
daarvan op de hoogte. Vorige
week heeft Lore haar communie
gedaan en daarvoor wat centjes
gekregen. Ze mocht het bedrag
zelf in de bank op haar rekening
gaan zetten. Zo leert ze begrijpen
wat er met haar geld gebeurt.»
Joris houdt nauwkeurig alle inkomsten en uitgaven bij in een

maandelijks overzicht. «Ik beheer
de rekeningen, Nathalie de verzekeringen. Mijn overzichtsblad is
opgedeeld in vaste kosten, variabele kosten, lonen en extraatjes.
Internetbankieren is echt superhandig om de meeste facturen te
betalen. Sommige domiciliëringen volgen pas rond de 20ste dag,
maar die plannen we aan het begin van de maand al in. Als we bijvoorbeeld nog 300 euro moeten
betalen aan het einde van de
maand, zetten we dat bedrag
eventjes opzij tot het van de rekening gaat. Zo komen we niet voor
verrassingen te staan.»
Het gezin heeft één gezamenlijke
rekening waarop beide lonen
worden gestort. Schoenen, kleding, boodschappen, online
shoppen... alle uitgaven zijn volledig transparant voor iedereen.
Een systeem dat gebaseerd is op
vertrouwen en voor hen goed
werkt. Uiteraard overleggen bei-

