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Geld: bron van rust en zorg 
Grip op geld houden
Als uw leven verandert doordat u bijvoorbeeld minder 
of geen werk meer heeft of arbeidsongeschikt wordt, 
betekent dat ook iets voor uw portemonnee. Is uw 
inkomen de afgelopen weken gedaald? Zijn uw uitgaven 
gestegen? Of misschien allebei? Onderneem meteen 
actie! Anders leidt een eerste onbetaalde rekening 
zomaar tot grote financiële problemen. Zoek zo snel 
mogelijk advies en hulp als u er zelf niet uitkomt. Ook 
als u nu nog niets van de crisis merkt, maar wel zorgen 
heeft over wat er de komende maanden kan gebeuren.

U staat er niet alleen voor 
Het Nibud is er voor iedereen en elk huishouden. 
We geven praktische informatie over grip op geld 
houden als uw - financiële - leven verandert. In deze 
Geldkrant-special gaan we specifiek in op de gevolgen 
die de plotselinge coronacrisis voor u kan hebben en 
bieden we u verwijzingen, inzichten en tips. Maak er 
gebruik van. Wij wensen u veel grip!

De coronacrisis 
heeft een golf van 
solidariteit veroorzaakt. 
Veel organisaties 
houden rekening 
met vermindering of 
wegvallen van inkomens. 
Dat is nu hard nodig. 
Want in uw eentje een 
oplossing vinden als uw 
inkomen plotseling voor 
een deel of helemaal 
wegvalt, is knap lastig.  

Arjan Vliegenthart,
Directeur Nibud

Hulp vragen vereist 
moed
Uit onderzoek weten we 
dat mensen het vaak nóg 
moeilijker vinden om hulp 
te vragen. Dat duurt soms 
zelfs jaren. Jaren waarin 
mensen zelf proberen de 
ontoereikende eindjes aan 
elkaar te knopen, terwijl de 
narigheid toeneemt. 

Wacht niet
In onzekere tijden, waarin 
u de grip op uw geld dreigt 
te verliezen, helpt het 

Wees dapper, zoek hulp 
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Geld speelt een grote rol in ons leven, alleen al omdat 
we er dagelijks mee te maken hebben. In vrijwel elk 
huishouden wisselen financiële rust en financiële 
zorgen elkaar af. Soms kunt u de zorgen al van verre 
zien aankomen, maar vaak overvallen ze u. Zoals nu, 
nu we door een pandemie van de ene op de andere 
dag in een economische crisis terecht zijn gekomen. 
De rust maakt dan snel plaats voor de zorgen. 

Nibud u met tips en advies 
om financieel overeind te 
kunnen blijven. Raakt u het 
overzicht op uw geldzaken 
kwijt of lijken rekeningen 
onbetaalbaar te worden, 
zoek dan meteen hulp. Uw 
gemeente weet waar u 
die kunt krijgen. Op onze 
Nibud-site vindt u actuele 
financiële ontwikkelingen 
en veranderingen. Ik hoop 
dat u deze bewogen tijd 
gezond en financieel zo 
ongeschonden mogelijk 
doorkomt.
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https://www.nibud.nl/special/geldwijzer-corona/
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Vergelijk uw uitgaven
Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies geeft 
u in 3 stappen inzicht in uw inkomsten
en uitgaven. Ook ziet u of uw uitgaven 
hoger of lager zijn dan die
van vergelijkbare huishoudens. Maak met 
de Nibud Maandbegroting een overzicht 
voor de komende maanden. Zo ziet u wat 
er onder de streep wel of niet overblijft.

Vakantiegeld
Gebruikt u uw vakantiegeld dit jaar niet 
voor vakantie? Zet het apart zodat u geld 
achter de hand heeft voor het opvangen 
van onverwachte kosten. Dit jaar doet 35 
procent van de Nederlanders dat.

Abonnementen
De kosten van abonnementen kunnen 
maandelijks ongemerkt flink oplopen. 
Misschien heeft u er ook wel meer dan 
u denkt. Want goede doelen, loterijen 
en sportclubs vallen er bijvoorbeeld ook 
onder. Alle informatie en handige tips 
hierover staan op de Nibud-site, net als 
de Abonnementenlijst waarmee u uw 
abonnementen in kaart brengt.

Meer informatie
Kijk voor meer praktische bespaartips, 
een bespaarplan en kosten voor voeding 
op de themapagina besparen van het 
Nibud.

Uw huishoudboekje in coronatijd 
Sinds het uitbreken van de coronacrisis werkten veel 
mensen noodgedwongen vanuit huis. Ook hun vrije 
tijd besteedden ze anders en dat zagen ze terug in hun 
‘huishoudboekje’. Herkent u dat? Merkte u ook dat u 
niet meer naar de kapper kon, geen koffie kon kopen 
voor onderweg, maar wel extra veel lekkere dingen 
voor thuis insloeg?

Ander uitgavenpatroon
Niet meer de stad in, voor 
koffie of uit eten, en geen 
concerten en theater 
meer. De afgelopen 
weken gebeurde er op 

uw rekening waarschijnlijk 
wat minder dan anders. 
Wel zag u uw uitgaven bij 
de supermarkt misschien 
stijgen. Of juist die bij de 
lokale ondernemers in 

uw buurt. Want door het 
gedwongen thuis zijn, had 
u wel iets extra’s verdiend.

Inzicht
Nu bioscopen, 
restaurants en cafés 
weer met beperkingen 
open zijn, verandert uw 
uitgavenpatroon misschien 
opnieuw. Wat doet dat 
met u? Heeft de afgelopen 
periode u andere inzichten 
opgeleverd? Andere 

financiële ruimte? Wilt 
u die vasthouden? Of 
gaat u liever terug naar 
uw oude situatie? Hoe 
dan ook is het handig 
om uw uitgaven op een 
rij te zetten en te zien 
wat er gebeurde. En wat 
u daarvan wel of niet 
wilt meenemen naar de 
komende tijd.

Minder inkomen? Wat kunt u doen?
Voor 20 procent van 
de Nederlanders is 
het inkomen sinds het 
begin van de crisis 
gedaald. Ruim 10 procent 
verwacht dat dat de 
komende maanden 
gaat gebeuren. Zodra 
u ziet dat uw inkomen 
verandert, is het goed 
om de nieuwe situatie in 
kaart te brengen. Welke 
uitgaven zijn noodzakelijk 
en welke kunt u (tijdelijk) 
schrappen?
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http://www.persoonlijkbudgetadvies.nl
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/een-maandbegroting-maken/
https://www.nibud.nl/consumenten/grip-op-abonnementen/
https://www.nibud.nl/consumenten/themas/huishoudelijke-uitgaven/besparen/
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Recht op inkomensondersteuning?
Als (een deel van) uw werk door deze crisis (tijdelijk) 
ophoudt, heeft u voorlopig mogelijk nog recht 
op tijdelijke inkomensondersteuning. Als u een 
arbeidscontract hebt, kan uw werkgever bij de 
overheid hulp vragen om uw salaris te kunnen 
betalen. Als u zzp’er moet u daar zelf achteraan. 
Sinds maart zijn er verschillende regelingen, die 
onlangs zijn aangepast. Kijk hiervoor op de site van de 
Rijksoverheid en op regelingenchecker van de Kamer 
van Koophandel.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud 
(NOW) 
Met de NOW ondersteunt de overheid tot 1 oktober 
2020 bedrijven en kunt u als werknemer (ook als 
oproepkracht!) uw volledige salaris doorbetaald krijgen. 
U verliest geen recht op WW. Werkt u als uitzendkracht, 
dan moet het uitzendbureau de NOW-aanvraag doen. 
LET OP: Als u echt werkloos wordt, meldt u zich dan zo 
snel mogelijk bij het UWV. 

Voor ondernemers 
Als zzp’er kunt u tot 1 oktober 2020 gebruik maken 
van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo). Er zijn 2 opties: max. 3 maanden 
inkomensondersteuning tot max. € 1.500 per maand 
en daarnaast een bedrijfslening. De hoogte van de 
ondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en sinds 
1 juni ook van het inkomen van uw eventuele partner. 
U hoeft dit bedrag niet terug te betalen. Voor de lening 
geldt een lager rentepercentage dan normaal. 

Stress maakt het erger   
Als er iets is wat de 
coronacrisis ons laat zien, 
is het dat zekerheid niet 
bestaat. We denken dat 
we alles kunnen regelen 
en dat alles maakbaar 
is, maar ineens is er een 
virus en ligt alles op z’n 
gat. Voor de een betekent 
dat niet op vakantie, voor 
de ander is het een lege 
bankrekening. En voor 
veel mensen is het iets 
daar tussenin.

Stress verlagen
In onze maatschappij lijkt 
het soms alsof u risico’s 

kunt vermijden met 
verzekeringen en uw leven 
kunt uitstippelen zoals u 
wilt. Niets blijkt minder 
waar. Ineens zitten we in 
een wachtkamer, waar 
we nu af en toe weer uit 
mogen. En niet iedereen 
komt eruit zoals hij erin is 
gestapt. 

Ook al merkt u de 
gevolgen van de crisis 
(nog) niet, toch kunt 
u zich zorgen maken. 
Word ik misschien later 
dit jaar alsnog werkloos? 
Hoe redden we het met 

minder geld? Piekeren 
(het liefst ’s nachts) geeft u 
meestal nog meer zorgen. 
Of erger nog: financiële 
stress. Dat vermindert 
uw vermogen om goede 
beslissingen te nemen. 
Een van de manieren om 
stress te verminderen 
is erover praten. Met 
dierbaren of professionele 
hulpverleners. Schaamt 
u zich daar niet voor, u 
bent niet de enige. Kijk op 
de site van uw gemeente 
waar u hulp kunt krijgen.  
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http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
https://www.kvk.nl/corona/
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Meer lezen over...

Corona:Corona:
actuele actuele 

informatie informatie 
over financiële over financiële 

regelingen regelingen 
voor uvoor u

Check uw Check uw 
abonnementenabonnementen

BewaarwijzerBewaarwijzer
Maak uw Maak uw 
begrotingbegroting

BesparenBesparen

Voorbeeld- Voorbeeld- 
brief uitstel brief uitstel 
betalingenbetalingen

Administratie Administratie 
bewarenbewaren

BewustBewust
uitgevenuitgeven

COLOFON

© Nibud, juni 2020

Deze krant is ontwikkeld door het Nibud.

Aan de teksten in deze krant kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets in deze uitgave mag u reproduceren zonder 
schriftelijke toestemming van het Nibud. Het gaat hierbij om 
druk, film, fotokopie of andere manieren.

Vormgeving: Verf en de Buuf

Als u (tijdelijk) niet kunt betalen
Heeft u nu minder 
inkomen en niet genoeg 
geld om de hypotheek, de 
huur en/of uw rekeningen 
te betalen? Wacht niet 
tot u herinneringen of 
aanmaningen krijgt maar 
kom in actie. Daarmee 
voorkomt u boetes en 
grotere geldproblemen. 
Hoe doet u dat? 

Huur/hypotheek
Met uw hypotheekverstrekker kunt u 
een betaalpauze afspreken die max. 
6 maanden kan duren. Wat u nu niet 
betaalt, betaalt u later. Bel of mail uw 
verhuurder als u de huur niet kunt 
betalen. Voorlopig mag u bij een 
huurachterstand niet uit uw huis 
worden gezet.

Rekeningen
Bel met het bedrijf dat nog geld van u 
krijgt en leg uw situatie uit. Wees niet 
bang dat ze u zullen veroordelen. 

Zij kijken met u of u in termijnen kunt 
betalen of uitstel van betaling kunt 
krijgen. Vraag altijd om een schriftelijke 
bevestiging van de gemaakte afspraken.

Schriftelijk
U kunt ook mailen of een brief 
sturen. Met een voorbeeldbrief van 
het Nibud kunt u uitstel van betaling 
vragen. Download de brief en vul aan 
met uw gegevens (adres, klant- of 
dossiernummer). Pas de inhoud aan 
op uw situatie en onderteken de brief. 
Bewaar altijd een kopie als bewijs. 
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https://www.nibud.nl/consumenten/grip-op-abonnementen/
http://www.nibud.nl/corona
https://www.nibud.nl/consumenten/bespaarplan/
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/een-maandbegroting-maken/
https://www.nibud.nl/consumenten/bewust-uitgeven/
https://www.nibud.nl/consumenten/financiele-administratie-bewaren/
https://www.nibud.nl/consumenten/bewaarwijzer/
https://www.nibud.nl/consumenten/bewaarwijzer/
https://www.nibud.nl/consumenten/als-u-tijdelijk-niet-kunt-betalen/
http://www.nibud.nl
http://verfendebuuf.nl
https://www.nibud.nl/consumenten/als-u-tijdelijk-niet-kunt-betalen/
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