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mijn geld

Een reis annuleren,
wat kost dat?
3

plus vastgoed, werk, televisie, puzzels

hoe doen zij het?

‘Alles waar ik geen energie
van krijg, besteed ik uit’
Businesscoach Katrin Van de Water (45) kreeg twee jaar geleden
in haar eentje een zoon, Andres. ‘Vroeger zei ik dat ondernemen
topsport was. Maar mama zijn is nog intenser.’
Opstaan
Katrin en haar zoontje staan op rond
halfacht. ‘Zo hebben we anderhalf uur
tijd om rustig te ontbijten en ons klaar
te maken voor we naar de crèche ver
trekken. Andres vindt het echt niet
leuk om zich te haasten.’

Ontspanning
‘Ik doe mijn werk heel graag, dus dat
voelt op zich al als ontspanning’, ver
telt Katrin. Voorts gaat ze twee keer
per week zwemmen, luistert ze graag
naar podcasts en spreekt ze soms af
met vriendinnen.

Tot enkele jaren geleden woonde Katrin
drie weken per maand in Spanje – eerst in
Andalusië, later op Ibiza – en één week in
haar hippe appartement op het Antwerpse
Eilandje. Vandaag treffen we haar in een
bel-etagewoning in Wilrijk. ‘Na de geboorte van Andres besefte ik dat mijn appartement van 60 vierkante meter te krap zou
worden. Een goede vriend, die ook mijn
financieel adviseur is, raadde me aan om
toch maar een huis te kopen, mét tuin.
Mijn broer woont hier vlakbij en hij had al
vaak gevraagd of ik niet in de buurt wilde
komen wonen. Een woonwijk in Wilrijk,
met niet eens een koffiebar in de buurt?
Dat paste niet echt bij mijn lifestyle: ik
nam een paar keer per maand het vliegtuig, ging elke dag op restaurant … Maar
toen ik dit huis voor het eerst zag, was de
klik er meteen. Al bleken er helaas veel
verborgen gebreken te zijn: er loopt al een
hele tijd een rechtszaak, hopelijk wordt die
binnenkort beslecht.’

Wanneer we de woonkamer binnenwandelen, wordt duidelijk dat hier twee werelden samensmelten. Het balkon met strakke, houten meubels doet denken aan de
sfeer op het Eilandje, terwijl in de tuin een
trampoline staat en in huis schattige
kindermeubeltjes.
‘Ik had een paar grote dromen voor dit
leven’, begint Katrin te vertellen. ‘Het eerste was ondernemer worden. Na mijn opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen – plus een hele rist extra opleidingen rond psychologie en communicatie
– ben ik eerst als werknemer begonnen.

‘Net op de dag van de
inseminatie in die Spaanse
privékliniek ging de
telefoon: een potentiële
koper voor mijn zaak’

Aanvankelijk in het onderwijs – zo had ik
veel tijd om te reizen én te studeren – en
daarna in de HR- en uitzendsector. Maar na
een bore-out en een burn-out besloot ik op
mijn 30ste mijn eigen bedrijf op te richten,
Passion for Work. Nu kun je de straat plaveien met loopbaancoaches, maar toen was
dat in Vlaanderen nog pionierswerk. Termen als bore-out en personal branding heb
ik mee op de kaart gezet. Na enkele jaren
had ik een team van 16 mensen. Maar op
een bepaald moment begon iedereen hetzelfde te doen en voelde ik dat er geen
groei meer was.’

Biologische klok

Ook levensdroom twee – in het buitenland
wonen – had Katrin intussen kunnen waarmaken. ‘Ik verdeelde mijn tijd tussen
Spanje en Antwerpen, een fantastisch leven. Maar er was ook nog die derde droom:
u
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Coaching
Katrin heeft zelf ook een business
coach. ‘Ik heb iemand nodig die me uit
daagt – “haal 100.000 euro omzet in
één kwartaal” – en anders doet kijken.’
Verder heeft ze een gezondheidscoach,
een fashion coach en een financieel
adviseur.

Financiën
Katrin keert zichzelf een loon uit van
2.300 euro per maand. ‘Daar komt
nog een serieuze som “passief inko
men” bij dankzij auteursrechten, vast
goed en per kwartaal een bedrag voor
de verkoop van mijn vorige bedrijf.’

Vastgoed
Sinds haar 39ste investeert Katrin elk
jaar in vastgoed. ‘Ik heb zes apparte
menten: op Ibiza, in Antwerpen en
Duitsland. De laatste kostten maar
70.000 euro, maar hebben een hoog
rendement.’

Vervoer
Katrin doet zo veel mogelijk verplaat
singen met de fiets, maar heeft ook
een auto. ‘Mensen verwachten vaak
dat ondernemers blitse auto’s heb
ben, maar de mijne is al vrij oud. Ik rijd
ook maar 1.000 km per jaar.’
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Naar bed
Andres gaat rond 20 uur slapen,
Katrin volgt soms al om 21 uur, soms
pas om middernacht. ‘Vaak lig ik nog
wat naast hem te scrollen op sociale
media. Daarna werk ik nog of ontspan
ik met een podcast of magazine.’

wel of niet?
In het rood gaan
bij de bank
Vanaf 1 juni wordt onder nul gaan
op uw zichtrekening goedkoper.
De wettelijke maximumtarieven voor
kredietopeningen dalen met 1 pro
centpunt.

Vervolg van blz. 1

mama worden. Op mijn 38ste ben ik volop
beginnen te daten. Maar het zat nooit
goed. Toen ik veertig werd, voelde dat afschuwelijk. Mijn biologische klok tikte genadeloos. Dus besloot ik er in m’n eentje
voor te gaan. Eerst heb ik het traditionele
traject afgelegd in België, maar na vijf pogingen was ik “uitbehandeld”. Dus zocht ik
hulp in Spanje, waar ik toch nog zwanger
werd van Andres. Zoiets in je eentje doen,
blijft heel spannend. Maar wij hebben het
heel fijn met ons tweeën.’

‘Vroeger had ik een
racefiets, nu een degelijke
“moederfiets”. Maar
doordat ik pas op latere
leeftijd mama werd,
vind ik daar rust in’
Al besefte Katrin ook dat de combinatie
van haar eigen bedrijf met het alleenstaand moederschap niet eenvoudig zou
zijn. ‘Ik speelde al langer met het idee om
mijn zaak te verkopen. En net op de dag
van de inseminatie in die Spaanse privékliniek, ging de telefoon: een potentiële
koper. De negen maanden nadien pendelde ik tussen Ibiza en Antwerpen om te onderhandelen, met een steeds dikker wordende buik – géén goede positie voor zulke
gesprekken. (lacht) Enkele weken voor Andres geboren is, werd de verkoop ondertekend. Freedom! Nadien heb ik bewust enkele maanden moederschapsverlof genomen.
En daarna mijn nieuwe bedrijf gestart:
Passion for Business. Ditmaal besloot ik
het heel anders aan te pakken.’

High end-klanten

Nu werkt Katrin als businesscoach, maar
voor een zeer select publiek. ‘Ik begeleid
onderneemsters met een minimale omzet
van 100.000 euro per jaar. Vrouwen die al
succesvol zijn, maar niet meer kunnen
groeien met hun huidige businessmodel.
Doordat ik met zulke “high end-klanten”
werk, kan ik het aantal klanten beperken
tot twee per maand, maximaal 20 uur in
totaal. Uiteraard werk ik meer uren, om
berichten te schrijven voor mijn blog en
sociale media bijvoorbeeld, maar dat doe
ik ’s avonds als mijn zoontje in bed ligt.
Die berichten zijn wel héél belangrijk voor
mijn zaak. Omdat ze nieuwe klanten aantrekken, maar ook omdat ze een “passief
inkomen” genereren. Als je als onder-

nemer eigen content creëert, kun je jezelf
een auteursvergoeding uitkeren, die heel
laag belast wordt. Vroeger mocht dat tot
12,5 procent van je omzet zijn, maar sinds
kort zijn de regels strenger geworden. Al
blijft het interessant. Zulke zaken leer ik
ook aan mijn klanten: hoe kun je je privéinkomen zien groeien wanneer je bedrijf
groeit? Het heeft geen zin om je kapot te
werken voor een veel te laag inkomen.’
Katrin kiest er bewust voor om minder
uren te werken, zodat er meer tijd is voor
Andres. ‘Hij heeft nu een vrij moeilijke
periode: hij is heel eenkennig, wil altijd bij
mij zijn. Zo’n kleintje dat constant wil
knuffelen is heerlijk, maar ook best heftig.
Vroeger zei ik altijd: “Ondernemen is topsport”. Vrouwen met kinderen antwoordden daarop dat moeder zijn ook topsport
is, maar dat kon ik niet geloven. Intussen
heb ik mijn mening moeten bijschaven:
het moederschap is nog veel intenser dan
het ondernemerschap. Vooral omdat je
eigen emoties harder meespelen. Als ik
mijn kind ongelukkig zie, doet dat ontzettend veel pijn.’

Hulp aanvaarden

Sinds de komst van Andres is de balans
soms zoek, geeft Katrin toe. ‘Onlangs ben
ik voor het eerst in twee jaar een halve dag
op stap kunnen gaan met vriendinnen.
Ook reizen zit er even niet in: veel te stresserend, in m’n eentje met een kindje. Vroeger had ik een racefiets, nu een degelijke
“moederfiets”. Maar doordat ik pas op latere leeftijd mama werd, vind ik daar rust in.
Mijn kinderwens was ook zo groot, dat ik
er de minpuntjes met plezier bijneem.’
Ook haar perfectionisme leerde ze los te
laten. ‘Vroeger blééf ik maar schaven aan
een tekst, terwijl ik die nu sneller online
durf te zetten. Maar ook hulp aanvaarden
is ontzettend belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld een klusjesman die de tuin onderhoudt, problemen in huis fixt, naar de autokeuring gaat … Natuurlijk zou ik dat zelf
kunnen doen, maar daarmee verspil ik veel
energie. En ik wil mijn energiepeil net zo
hoog mogelijk houden. Daarom heb ik
naast een poetshulp ook iemand die drie
uur per week voor me kookt. Die maaltijden vries ik in. Sommige mensen vinden
dat misschien geldverspilling. Maar als ik
in die drie uur één blogpost schrijf, waardoor ik één extra klant aantrek, kan ik
daarmee een jaar kookhulp betalen.’

Katrin Van de Water (1975) studeer
de Toegepaste Economische Weten
schappen aan de Universiteit Antwer
pen. Ze werkt als businesscoach
(passionforbusiness.be) en heeft
één zoon, Andres (2).
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Wilt u ook graag vertellen hoe u werk, gezin
en privéleven combineert? Stuur dan
een bericht naar mijngeld@standaard.be

Heeft u van uw bank de toelating om onder
nul te gaan op uw zichtrekening? Sinds 2010
wordt dat door de wetgever officieel als een
kredietopening beschouwd. Ondanks de
bodemrentes zijn kredietopeningen altijd
peperduur gebleven. Maar er is goed nieuws:
de maximale rentevoeten die uw bank mag
aanrekenen voor een ‘geoorloofde debetstand’, gaan vanaf 1 juni met 1 procentpunt
omlaag.
Voor kredietfaciliteiten van maximaal
1.250 euro wordt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) vanaf 1 juni geplafonneerd op
9,5%. Voor hogere toegelaten debetstanden
ligt het plafond op 8,5%.

lijk kost: gaat u voor één dag 1.000 euro in het
rood, dan kost u dat maximaal 26 cent aan interest. Na een week bent u dan ongeveer 1,85
euro kwijt. Maakt u er een gewoonte van om
iedere maand een week voor 1.000 euro onder nul te gaan, dan loopt het prijskaartje op
tot ongeveer 22 euro op een jaar.
Ter vergelijking: op uw spaarboekje
brengt diezelfde 1.000 euro gedurende 12
weken amper 26 cent op. De boodschap is
dus duidelijk: moet u een tijdelijk geldtekort
overbruggen, spreek dan liever uw eigen
spaarboekje aan dan onder nul te gaan bij uw
bank.

Spaarboekje

Ook voor krediet gekoppeld aan een kaart
gaan de maximale JKP’s met 1 procentpunt
omlaag. Voor kaarten met een limiet van
maximaal 1.249 euro aan uitgaven bedraagt
de maximumrente vanaf 1 juni 13,50%. Voor
bedragen tussen 1.250 en 5.000 euro wordt
het nieuwe maximumtarief 11,50% en voor
grotere bedragen 10,50%.
Kaarten met een kredietlijn worden niet
alleen verspreid door de banken, maar bijvoorbeeld ook door grootwarenhuizen, win-

De werkelijk toegepaste JKP’s leunen bij de
meeste banken zeer nauw aan bij de wettelijke maxima. U mag er dus vanuit gaan dat een
negatief saldo u vanaf volgende week iets
minder zal kosten. Maar desondanks blijft
een debetstand peperduur. Bij een tarief van
9,5% betaalt u op een rood saldo nog altijd
86 keer zoveel interest als wat u op uw spaarboekje kunt verdienen.
Om een idee te geven van wat u dat werke-

in het kort

Kredietkaarten

kelketens en postorderbedrijven. Ze worden
ook wel eens kredietkaarten met ‘revolving’
krediet genoemd. Kenmerkend is dat u het
openstaande saldo niet iedere maand in één
keer moet aflossen, maar dat u de terugbetaling kunt spreiden in de tijd.

Indrukwekkende duik

Hoewel de rente voor debetstanden nog altijd torenhoog is, heeft ze historisch gezien
al wel een indrukwekkende duik achter de
rug.
De vorige daling dateert van 2012. Toen
werd de maximumrente voor een geoorloofde debetstand tot 1.250 euro teruggebracht
van 12% naar 10,5%. Nog tien jaar eerder, in
2002, waren voor een rood saldo nog debetrentevoeten toegestaan tot 25,5%. En gaan
we terug tot 1993, dan zien we zelfs maximumtarieven tot 28,5%.

Frida Deceunynck

