Wat er op je af komt bij een geboorte?
Kinderen krijgen betekend een grote verandering in jullie leven. Vooral op het
gebied van zorg, werk en taakverdeling. Houd rekening met extra financiële
kosten. De meeste zaken zal je wel weten, zoals de kosten voor een
kinderwagen, bedje en eventueel een autozitje of kinderzitje voor op de fiets.
Er komen financiële regelzaken op je af die minder bekend zijn, denk
bijvoorbeeld aan verzekeringen, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag.
Deze checklist geeft je inzicht!

Financiële-Checklist bij geboorte van een kind

Dit heb je zelf te regelen:

Dit wordt voor je geregeld:

Kinderopvang Wanneer jij en je eventuele
partner werken of een traject volgen voor
werk, heb je vaak recht op
kinderopvangtoeslag. (www.toeslagen.nl)

Belastingtoeslagen Het is goed om je
toeslagen na te kijken en als je aan de
voorwaarden voldoet deze aan te vragen.

Zorgverzekering Al tijdens je zwangerschap
is het verstandig om de zorgverzekering te
checken, let hierbij op de vergoeding van
kraamzorg en bevalling in het ziekenhuis. Je
moet je kind binnen 4 maanden aanmelden
bij de zorgverzekeraar.

Kindgebondenbudget Deze
tegemoetkoming is gebonden aan het
(gezamenlijke) inkomen, de belastingdienst
informeert je hier over.
Let op: de ingangsdatum is per het
eerstvolgende kwartaal.

Andere verzekeringen Je moet al je
verzekeringen nakijken. Denk hierbij aan je
aansprakelijkheidsverzekering, en
bijvoorbeeld je rechtsbijstands-, reis, en
uitvaartverzekering. Als je een van deze
verzekeringen hebt moeten deze misschien
ook gewijzigd worden.

Kinderbijslag Hierover krijg je automatisch
een brief van de Sociale Verzekeringsbank
(SVB), met die brief kan je de kinderbijslag
aanvragen.
Let erop: hou in de gate dat je de brief
ontvangt. Niet ontvangen? Dan wel zelf
aanvragen!

(www.toeslagen.nl)
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Het krijgen van een kind heeft financiële gevolgen, houdt rekening met extra uitgaven en geef jezelf
inzicht en overzicht. Zo voorkom je dat je financieel voor verrassingen komt te staan.
Welke grote en financiële veranderingen kunnen er zijn?
Ø
Minder inkomen, jij of je partner gaat minder werken
Ø
Meer boodschappen
Ø
Hoger water- en energie verbruik
Ø
Kosten van kinderopvang
Babyuitzet (eenmalig) (in euro’s)
richtlijn
Werkelijk
Positiekleding
150,00
Kleding
108,00
Verzorging
155,00
Babykamer
370,00
totaal 683,00
bron Nibud)

Overige extra artikelen (eenmalig) (in euro’s)
Richtlijn
werkelijk
Box
115
Buggy
80
Kinderstoel
60
Autostoeltje
100
Kinderwagen
300
Matrasbeschermer
10
Fles / speen
6
Flesverwarmer
30
Flessenreiniger
2
Melkpoedercontainer
2
Buikdrager
55
Babyfoon
60
Weekendbedje
35
Traphekje
40
Wipstoeltje
30
Luiertas
30
Luiers
12 / maand
(bron Nibud)

Kom ik straks nog wel rond?
Het kan heel verstandig zijn om bij de geboorte van een kind een
nieuw budgetplan te maken. Een overzicht van inkomsten en
uitgaven geven je inzicht.
Zo zie je snel of er voldoende inkomsten zijn ten opzichte van de
uitgaven. Zijn de uitgaven groter dan de inkomsten, kijk dan
gericht waar je kunt besparen.
Kom je er niet uit? Of wil je hulp op financieel gebied, neem
contact met ons op!

Met Wilko Knol op weg naar financieel welbevinden en
levensplezier
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