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Houd je uitgaven 
onder controle
TOOLS VOOR BUDGETBEHEER
Heb je graag een mooi ove rzicht van al jouw inkomsten en uitgaven, privé of voor je zaak? Dan is 
een goede tool voor budgetbeheer onmisbaar. Gelukkig bestaan er voor Linux heel wat prima apps: 
wij zetten er drie op een rijtje. Filip Vervloesem

Wij gingen aan de slag met 
volgende programma’s onder 

Linux Mint 19.2 (allemaal te installe-
ren via Programmabeheer):

• GnuCash 3.7 uit Flathub
• Skrooge 2.11 uit apt
• HomeBank 5.2.2 uit Flathub

Er is ook een meer recente versie van 
Skrooge beschikbaar uit Flathub. Tij-
dens onze test weigerde die helaas 
te starten wegens een incompatibili-
teit tussen Skrooge en de gebruikte 
KDE-bibliotheken. In een volgende 
versie van het Flathub-package van 
Skrooge is die bug hopelijk opgelost. 
Je kan dus eventueel eerst snel 

even testen of de Flathub-versie bij 
jou intussen terug werkt of niet. 
Voor onze test hebben we vooral 
gekeken hoe gemakkelijk je met de 
verschillende programma’s aan de 
slag kan gaan. Budgetbeheer (en 
bij uitbreiding boekhouding) wordt 
immers al snel complexe materie. 
Maken de programma’s het voor een 
absolute beginner gemakkelijker om 
ermee te starten, dan is dat zeker 
een pluspunt.

GNUCASH
Bij het starten toont GnuCash 
steeds een willekeurige tip om meer 
uit het programma te halen. Die 

komen vooral van pas als je wat er-
varing met GnuCash hebt. Je mag ze 
dus voorlopig negeren. Vervolgens 
verschijnt er een welkomstscherm 
met drie opties: een nieuw reke-
ningschema maken, een qif-bestand 
importeren of de handleiding 
raadplegen. Kies voor de eerste optie 
om meteen aan de slag te gaan. Je 
krijgt nu een wizard te zien waarin 
je allerlei parameters van jouw boek-
houding aan kan passen. Jammer 
genoeg zullen de meeste parameters 
jou weinig zeggen, tenzij je enige 
boekhoudkundige voorkennis hebt. 
Bovendien is de vertaling in het Ne-
derlands incompleet, want sommige 

vensters bevatten nog deels Engelse 
teksten. Dat maakt het alleen maar 
verwarrender voor beginners. Finan-
ciële termen zijn vaak al moeilijk 
genoeg in het Nederlands, laat staan 
in het Engels!

Wil je serieus aan de slag met 
GnuCash, dan raden we je absoluut 
aan om de tutorial en conceptengids 
grondig te lezen. Je vindt deze terug 
in het Help-menu of via de sneltoets 
Ctrl-H. Alle achterliggende concep-
ten worden eerst netjes uitgelegd. 
Vervolgens lees je hoe die concepten 
gebruikt worden in GnuCash en hoe 
je de wizard best doorloopt om te 
starten. Afhankelijk van jouw ge-
bruiksdoel voor GnuCash (persoon-
lijk of zakelijk), lees je tenslotte de 
hoofdstukken “Managing Personal 
Finances” of “Managing Business 
Finances”. Laat je niet afschrikken 
door de lengte van die tutorials. Je 
bent al gauw enkele uren zoet als 
je alles grondig wil lezen! GnuCash 
is niet meteen geschikt om snel 
een aantal persoonlijke uitgaven 
te inventariseren. Wil je je persoon-
lijke of zakelijke financiën degelijk 
beheren, dan is GnuCash wél een 
prima optie.

SKROOGE
Onze tweede testkandidaat is 
uitsluitend bedoeld om persoon-
lijke financiën op te volgen. Het is 
geen boekhoudprogramma zoals 
GnuCash en vereist dus nauwelijks 
voorkennis. Uiteraard bevat ook 
Skrooge een helpfunctie, maar je 

  GnuCash is vooral geschikt 
voor zakelijk gebruik.
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