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Maak bankrekeningen overzichtelijker! 
 
Rond de 23e van de maand ontvangen de meeste mensen hun salaris. Daarna begint een 
maand van onoverzichtelijkheid. Bijschrijvingen van toeslagen en teruggaven, 
afschrijvingen voor huur of hypotheek, nutsvoorzieningen, internet- en 
telefoonabonnementen: iedereen hanteert een andere bij- en afschrijfdatum. Dat kan 
anders en beter! 
 
Machtiging 
Vaak is een machtiging voor automatische afschrijving verplicht. Logisch want daarmee 
vergroot degene die incasseert de kans dat er wordt betaald. Minder logisch is dat de 
incasseerder daarmee gelijk bepaalt wanneer en hoe vaak er wordt geïncasseerd. Meestal is 
dat maandelijks, maar bijvoorbeeld mijn internetabonnement wordt tweemaandelijks 
afgeschreven. 
 
Weigeren 
Je kunt een automatische betaling die eraan komt weigeren, of een al uitgevoerde betaling 
alsnog annuleren. Maar deze mogelijkheden geven nog geen overzicht over je bankrekening. 
 
Maandelijks 
Als eerste zouden zowel inkomsten als uitgaven maandelijks moeten worden bij- of 
afgeschreven. Geen vier wekelijkse salarissen meer en alleen maar maandelijks 
afschrijvingen. Ook verzekeringen zouden net zoals zorgpolissen maandelijks betaald 
moeten kunnen worden. 
 
Vaste datum  
Wat een overzicht zou het geven als alle inkomsten rond een vaste datum in de maand 
worden bijgeschreven! Nu wordt vaak de 23ste van de maand gebruikt voor het bijstorten 
van het salaris. Ik stel voor dat alle uitkeringen, pensioenen, toeslagen en andere vormen 
van inkomsten op de 23e worden bijgeschreven. 
Ook de afschrijvingen zouden op één datum in de maand moeten plaatsvinden en niet 
wanneer de leverancier dat prettig vindt. Een paar dagen na het bijschrijven van het salaris 
lijkt het meest logische moment, bijvoorbeeld op de 26e van elke maand. 
 
Besteedbaar 
Het grote voordeel van een vaste datum is dat iedereen direct kan zien wat hij tot de 
volgende betalingen kan uitgeven. En omdat de meeste kosten via de bankrekening worden 
afgeschreven heeft de rekeninghouder daar meer overzicht. Het geld dat dan overblijft kan 
gebruikt worden voor kosten van het levensonderhoud en voor andere uitgaven. Het is gelijk 
duidelijk wat je kunt besteden. Nu is dat, behalve voor de Excel-liefhebbers onder ons, een 
gok die in de praktijk tot vervelende gevolgen kan leiden als dat niet duidelijk is. 
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