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TOOLS VOOR BUDGETBEHEER

kan gerust aan de slag zonder die 
te raadplegen! Na het starten geeft 
Skrooge je enkele hints om je op weg 
te helpen. Aan de linkerkant van 
het scherm zie je een navigatiebalk 
met een dertiental onderdelen. Het 
eerste onderdeel is het dashboard. 
Dat geeft in één venster een mooi 
overzicht van jouw financiële 
situatie. Voorlopig is het dashboard 
nog leeg, want je hebt nog geen data 
ingevoerd. Daarvoor gebruik je de 
drie volgende onderdelen. Om te 
beginnen voeg je al jouw rekeningen 
toe die je wil opvolgen via Skrooge. 
De term “rekening” mag je vrij breed 
invullen. Denk daarbij aan jouw be-
taalrekening, spaarrekening en kre-
dietkaart, maar ook gegevens over 
leningen, onroerende bezittingen 
of pensioensparen. Jammer genoeg 
laat de Nederlandse vertaling wel 
enkele steekjes vallen. De termen 
voor de verschillende rekeningty-
pes zijn gewoon letterlijk vertaald 
uit het Engels: “huidige” (current 
account) voor een betaalrekening 
en “opslaan” (savings account) voor 
een spaarrekening. Je moet het maar 
weten!

Zodra je rekeningen zijn 
ingevoerd, kun je je inkomsten en 
uitgaven opvolgen via het onderdeel 
Bewerkingen. Voor elke bewerking 
kies je een rekening, vul je een 
bedrag in (positief voor inkomsten 
en negatief voor uitgaven) en 
eventuele extra informatie (begun-
stigde, omschrijving, categorie, ...). 
Hoe meer informatie je invult, des 

te gedetailleerder kan je nadien je 
financiën analyseren. Begunstigden 
maak je eventueel op voorhand 
aan via datzelfde onderdeel in de 
navigatiebalk. En mocht je jouw 
gading niet vinden in de uitgebreide 
lijst van categorieën, dan kun je die 
uiteraard ook aanpassen. Het onder-
deel Geplande bewerkingen gebruik 
je om terugkerende inkomsten of 
uitgaven in te voeren, zoals je loon, 
hypotheekaflossingen en energie-
facturen. De onderdelen Dashboard, 
Budget, Rapport en Maandelijks 
rapport geven je tot slot een goed 
inzicht in jouw financiën. Kortom: 
voldoende mogelijkheden voor de 
veeleisende gebruiker.

HOMEBANK
Qua features is HomeBank erg ver-
gelijkbaar met Skrooge. De interface 
ziet er wel iets opgeruimder uit. 
Grosso modo werk je in HomeBank 
op dezelfde manier als in Skrooge. 
Je maakt eerst een rekening aan 

en voegt eventueel op voorhand 
al begunstigden en categorieën 
toe. Dat doe je allemaal via het 
Beheren-menu. Vervolgens begin je 
transacties in te voeren: dat zijn de 
bewerkingen uit Skrooge. Terug-
kerende transacties voer je in via 
Beheren > Geplande/sjabloon. Onder 
Rapporten vind je verschillende 
mogelijkheden om jouw financiën 
inzichtelijk te maken: statistieken, 
evolutie over tijd, kosten voor een 
voertuig, enzovoorts. Het hoofd-
scherm toont minder informatie dan 
het dashboard van Skrooge, maar de 
meest essentiële zaken zitten er wel 
tussen: het saldo van alle rekenin-
gen, de geplande transacties én een 
lijst van de categorieën die het mees-
te geld opslorpen. HomeBank bevat 
trouwens ook een voorbeeldbestand 
om te experimenteren vooraleer je 
jouw eigen data invoert. Je opent 
het via het welkomstscherm dat je 
bij de eerste start te zien krijgt (of 
nadien via Gereedschappen > Toon 

het welkomstscherm). Dat is érg 
handig om een goed idee te krijgen 
van de werking en de mogelijkheden 
van HomeBank.

DATA UITWISSELEN
Zowel GnuCash als Skrooge en 
HomeBank beschikken over de 
mogelijkheid om data te importeren 
of exporteren. Het qif-formaat (van 
Quicken) is de facto de standaard 
voor dat soort programma’s. Wil je 
de verschillende programma’s eerst 
zelf wat uitgebreider testen? Dan 
stellen we voor dat je elk programma 
een aantal weken gebruikt en de 
ingevoerde data vervolgens impor-
teert in het volgende programma 
dat je test. Zo hoef je niet steeds op-
nieuw alles in te voeren. Bovendien 
krijg je vanaf het tweede programma 
dat je test al veel sneller een goed 
beeld van de mogelijkheden ervan. 
Grafieken, rapportering en analyses 
zijn immers pas écht nuttig als je 
over voldoende data beschikt.

Grafieken, rapportering 
en analyses zijn pas écht 
nuttig als je over voldoen-
de data beschikt

  Skrooge richt zich uitsluitend op 
thuisgebruikers.

  HomeBank combineert een nette interface met voldoende features voor thuisgebruik.
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