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BEOORDELING
	
ondersteuning voor verschillende
banken
	
eenvoudige opzet en daardoor
toegankelijk
werkt niet zonder Excel
werkt alleen op Windows
	
biedt weinig meerwaarde boven wat je
met Excel zelf ook zou kunnen

Huishoudboekje
Iedereen heeft graag inzicht in zijn financiële transacties. Zeker als er vaak aan het
eind van het salaris nog een flink stuk
maand over is, is het zaak inzicht te krijgen
in die gegevens, om te kijken wat daaraan
verbeterd kan worden. Het programma
Bankmutaties zou daarbij moeten helpen.

experimenteren – ook zelf zou kunnen doen.
Het programma maakt gebruik van rubrieken. Vanuit de programma-interface
zelf kunnen die rubrieken niet aangepast
worden. Wil je toch iets meer onderscheid
maken in de standaard rubrieken, dan doe
je dit door het onderliggende databasebestand aan te passen. In feite is dit gewoon
een Excel-bestand dat door de programmainterface gelezen wordt en waar de rubrie-

Sander van Vugt

ken uit gehaald worden. Je doet er goed aan
dit bestand eerst aan te passen op je eigen
financiële handelingen. Want wellicht ga je

Met Bankmutaties kun je transacties indelen

moet je de transacties indelen in verschil-

niet iedere maand naar de kapper, maar wel

in verschillende rubrieken. In het eindre-

lende rubrieken. Dat is even wat werk, maar

naar de sportschool. Dan wijzig je eenvoudig

sultaat is dan eenvoudig te zien naar wat

als een rekeningnummer met bijbehorende

de rubriek “kapper” in “sport”, waaraan je

voor soort uitgave je geld gaat en dat is

betaling eenmaal bekend is, gaat die indeling

vervolgens ook eenvoudig zelf sub-rubrieken

vooral handig om uitgaven die je onbewust

de volgende keer automatisch. Het resultaat

kan toevoegen. Bankmutaties zal som-

maakt, inzichtelijk te krijgen. Om te begin-

wordt uiteindelijk weggeschreven naar een

mige gebruikers zeker aanspreken, vooral

nen moet je ervoor zorgen dat de transacties

Excel-bestand waarin je netjes per maand

vanwege de eenvoudige opzet. Maar juist

van de website van de bank beschikbaar

een overzicht krijgt van waar je je geld aan

die eenvoud is ook een minpunt: het pro-

komen op je eigen computer. Dat kan door

hebt uitgegeven. Bankmutaties is niet duur,

gramma geeft namelijk de indruk niet veel

het transactie-overzicht te downloaden als

een licentie kost € 9,95. Daar staat tegen-

meer te zijn dan een tussenstap naar Excel.

een CSV-bestand. Deze optie wordt door

over dat je er qua functionaliteit echter niet

In theorie zou het in andere spreadsheets

de meeste banken aangeboden. Na het

zo heel veel voor terugkrijgt. Bankmutaties

zoals LibreOffice ook goed moeten gaan, in

downloaden van het CSV-bestand open je

exporteert gegevens van je bank naar een

praktijk echter hebben wij te vaak compatibi-

vervolgens het afschriftenbestand in Bank-

Excel-spreadsheet en niet meer dan dat.

liteitsproblemen tussen beide programma’s

mutaties. De eerste keren dat je dat doet,

In principe is dat een klusje dat je – na wat

ondervonden. 
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