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Netto

Nogeen jaartje inhotelmamablijven logerenof alleengaanwonen?
Steedsmeer jongerenkiezenvoordeeersteoptie. Endat levert eengrotebesparing
op:hetminimumbudget vaneennestklever ligtmaandelijks 751 euro lagerdandat
vaneen jongeremeteeneigenstek.

Voeding

· Besparing:24€
· Nestklever: 161€

· Alleenwonend: 185€

· Samenwonend: 163€

Koken voor een extramondje?De
kostprijs omeen inwonende zoon
gezonde voeding te kunnen voor-
schotelen bedraagtminimaal
161 euro permaand. Zoude zoon
alleenwonen, danmoet hijmaan-
delijks 24 euromeer uittrekken.
‘De kostenbesparing zit zowel in
de schaalvoordelen door de aan-
koop van grotere verpakkingen als
in het delen vande keukenbeno-
digdheden’, zegt Bérénice Storms.
Als de jongere eenhuishouden
deeltmet eigenpartner, danheb-
ben ze elkminimaal 163 euro per
maandnodig omgezond te eten.

Kleding

· Besparing:9€
· Nestklever: 38€

· Alleenwonend: 47€

· Samenwonend: 43€

Kleding,waspoeder, extrawasspel-
den, een kleerkast,…Als de uitga-
venworden vertaald naar een
maandbedragheeft een inwonen-
de jongere 38 euro nodig. Beslist
hij alleen te gaanwonen, danmoet
hij investeren in eenwasmachine,
strijkijzer, strijkplank,wasrekje,…
Die doenhet budget naar 47 euro
permaand stijgen.Het is voordeli-
ger omde kostenmet een
vriend(in) te delen: 43 euro per
maand.

Huisvesting

· Besparing:615€
*

· Nestklever: 65€

· Alleenwonend: 680€

· Samenwonend: 349€

Eennestklevermoet geenmaande-
lijkse huur betalen. Tochbetekent
dat niet dat de huisvestingskosten
helemaal tot nulworden geredu-
ceerd. Er zijn extra kosten voor de
huur van eenwoningmet extra
slaapkamer, energie enwater, on-
derhoudsproducten,…Dat brengt
de rekening op65 euro permaand.
Maar dat is nog altijdminder dan
een tiende vanwat een jongere
moet uitgeven voor een eigen stek:
680 euro permaand. ‘Vooral de
huurprijs van een kwaliteitsvolle
eenslaapkamerwoning inVlaan-
deren is doorslaggevend. Deme-
diane kostprijs bedraagt 550 euro’,
zegt Bérénice Storms. Als de kosten
met eenpartnerworden gedeeld,
volstaat 349 euro permaand.

Verzorging

· Besparing:9€
· Nestklever: 37€

· Alleenwonend: 46€

· Samenwonend: 45€

Deuitgaven voor gezondheid en
verzorging zijn vooral individuele
uitgaven,waardoor het niet zo’n
groot verschilmaakt ofmennog
thuiswoont of niet. De grootste
extra uitgaven zijn verzekeringen
(ziekenfondsbijdrage, hospitalisa-
tieverzekering, zorgverzekering)
en kosten voor gezondheid en al-
gemenehygiëne (kapper, scheer-
materiaal,…). Een inwonende
zoon kost 37 euro aan gezondheid
en verzorging, een alleenwonende
46 euro permaand. Dat is 1 euro
meer danwanneer hij samenmet
zijn vriend(in) eenhuishouden
zoudelen.

Ontspanning

· Besparing:24€
· Nestklever: 46€

· Alleenwonend: 70€

· Samenwonend: 47€

Het delen van een televisie en bij-
behorende kosten levert voor de
nestklever een aardige besparing
op.Het ontspanningsbudget van
eennestklever bedraagt 46 euro en
wordt voornamelijk gespendeerd
aan eigen ontspanning, zoals ver-
enigingsleven, uitgaan, vakantie,…
Voorwie samenwoontmet zijn
partner ligt dat budget 1 euro per
maandhoger. Dat is aanzienlijk
minder danwanneer de zoon al-
leen zouwonen: het ontspan-
ningsbudget bedraagt 70 euro per
maand.

Sociale contacten

· Besparing:36€
· Nestklever: 92€

· Alleenwonend: 128€

· Samenwonend: 95€

Een inwonende jongere heeft
92 euro permaandnodig omzijn
sociale relaties te onderhouden:
een eigen computer, gsm, thuis
ontvangen van vrienden thuis,…
Mocht hij alleenwonen, dan zou
hemdat 128 euro permaandkos-
ten. De grootste besparing zit in de
kosten voor het internet, het opha-
len vanhet huishoudelijk afval en
de provinciebelastingen. Indiende
zoonbij zijn vriendinwoont en ze
dezelfde vriendenkringhebben,
dan zouhij 95 euro permaandno-
dig hebben.

Veiligheid

· Besparing:20€
· Nestklever: 2€

· Alleenwonend: 22€

· Samenwonend: 12€

Demeeruitgaven voor bankkos-
ten, familiale verzekering en
brandverzekering zijn heel be-
perkt in hotelmama.De voor-
naamste extra kosten zijn een ei-
genbankrekening.
Indiende jongere alleen zouwo-
nen, dan zoudende kosten voor
hemoplopen tot 22 euro. Samen
met zijn partner zouden ze
24 euromoetenbetalen, of elk
12 euro.

Mobiliteit

· Besparing:6€
· Nestklever: 63€

· Alleenwonend: 69€

· Samenwonend: 51€

Dekosten voormobiliteit verschil-
len nauwelijks naargelangde leef-
vorm.Het gaat voornamelijk om
individualiseerbare uitgaven: af-
schrijven en onderhoud van een
fiets, het gebruik vanhet openbaar
vervoer ende kosten voor autode-
len. De kostprijs voor eennestkle-
ver ligtmaar 6 euro lager danwan-
neer hij alleen zouwonen. ‘De
goedkoopste formule is als de jon-
gere de kosten voor het autodelen
kan financierenmet zijn
vriend(in)’, zegt Storms.
Hetmobiliteitsbudget stijgt aan-
zienlijk als de jongere een eigen
auto heeft. ‘Hetminimumbudget
voor een klein tweedehands-
wagentjewaarmee 10.000 kilome-
ter per jaarwordt gereden en
waarvoor verzekering,wegenbe-
lasting, onderhoud, autokeuring
endieselmoetenwordenbetaald,
is 214 euro permaand. Als het aan-
tal gereden kilometer verdubbelt,
stijgende kostennaar 314 euro per
maand’, zegt Storms.

Varia

· Besparing:8€
· Nestklever: 3€

· Alleenwonend: 11€

· Samenwonend: 7€

Een koelkast, eenwasmachine, een
gsmen eenpc kunnen sneller stuk
gaandan verwacht. De extra kos-
ten voor dergelijke onvoorziene
uitgaven zijn voor een inwonende
jongere verwaarloosbaar omdat
hij demeeste duurzame consump-
tiegoederenmet zijn ouders kan
delen.Mocht hij alleenwonen, dan
zouhij daarvoor 8 euro permaand
moetenuittrekken, en indienhij
samenwoontmet zijn partner
heeft hij daarvoor 5 euro per
maandnodig.
Endan is er ooknoghet extra bed
enbeddengoed: die kosten 2 euro
permaand voor een jongere die
niet alleenwoont. Alleen slapen is
1 euro permaandduurder.

*Verschil inmaandelijkse

uitgaven tussen nestklever

en alleenwonende

PETRA DE ROUCK

A
fgestudeerd en een eerste job: het staat niet
langer synoniem voor het verlaten van het
ouderlijk nest. Steedsmeer jongeren blijven
bijhunouderswonen.Wegensdehogehuur-
prijzen, de onzekere arbeidsmarkt of nog
geenpartner?Watookdemotivatiemagzijn,

hotelmamaleverteengrotebesparingop.HetCentrumvoor
budget advies en budgetonderzoek (Cebud) van de hoge-
school ThomasMoremaakte de rekening.
Een nestklever heeft elkemaandminstens 507 euro kos-

ten.Meerdandehelft vandatminimumbudgetwordt door
deoudersgedragen: eten,dewas,huur, energie, verlichting,
verzekeringen,eenbed, tven inter-
net,… ‘Dat is goed voor 284 euro
permaand. Sommige ouders zul-
len hun kinderen daarvoor kost-
geld vragen’, zegt onderzoekslei-
der Bérénice Storms. De overige
223eurobetaaltde jongeremeest-
al zelf: eigenpc, vakantie, kleding,
fiets, openbaar vervoer, kapper,
ziekenfondsbijdrage, avondje uit,
kosten vereniging,… Is een inwo-
nende dochter duurder dan een
zoon? ‘Er is eenverschil vanenkele
euro’s. Een inwonende zoon kost
iets meer aan voeding, maar dat
wordt grotendeels gecompen-
seerd door de extra kosten voor
kleding en persoonlijke hygiëne
vooreen inwonendedochter’, zegt
Storms.
Een jongeredie alleenwil gaanwonen,moet eenveelho-

ger budget incalculeren: minimaal 1.258 euro of 751 euro
meer dan een jongere die onder de vleugels van papa en
mamablijftwonen.Hetgrootstevoordeel iservoor inwonen-
de jongerendieaanhunoudersgeenkostgeldmoetenbeta-
len: zegevenmaandelijks 1.035eurominderuitdaneen jon-
geremet een eigen stek.
Gaan samenwonenmet een partner is een budgetvrien-

delijkeroplossingomopeigenbenente staan: eenmaande-
lijksekostprijs van811eurovoorzoverbeidepartnersdekos-
ten delen.
‘Dat zijn deminimaal noodzakelijke uitgaven voor een

jongere ommenswaardig te kunnen leven. Het actuele uit-
gavenpatroon vandemeeste jongeren zal hoger liggen’, be-
nadruktStorms. ‘Indeberekeningenveronderstellenwedat
alle kosten die de werkende jongere met zijn ouders kan
delen, ook daadwerkelijk gedeeldworden.Wel gaanwe er-
vanuitdatde jongereeeneigenpcheeft,niet samenmetzijn
ouders op vakantiewil gaan, een eigenbudgetwil besteden
voor vrienden en af en toe een beroep zal doen op een sys-
teemvanautodelen.’ Eenoverzicht vandeverschillendekos-
tenposten.

Inwonende
jongeren die hun
ouders geen
kostgeld betalen,
gevenmaandelijks
1.035 euro
minder uit.

751€
permaand
goedkoper
af in
hotelmama
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