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Week van het Geld in teken van financiële educatie
Van 27 maart tot en met 2 april vindt de Week van het Geld plaats. De editie van dit jaar staat in
het teken van financiële educatie. Wikifin, de drijvende kracht achter de financiële educatie in ons
land, gaat naar scholen en naar stations om scholieren en het grote publiek te sensibiliseren rond
omgaan met geld.
Kris Peeters: “Verantwoord omgaan met geld is moeilijker dan ooit. Het internet maakt het
mogelijk om in enkele muisklikken iets aan te kopen. Consumenten moeten daarom voldoende
bagage hebben om met geld om te gaan. Het is belangrijk om al op jonge leeftijd met financiële
educatie te beginnen.”
Geld uitgeven is nooit eenvoudiger geweest. Een abonnement afsluiten, elektronica of kledij kopen is
tegenwoordig met enkele muisklikken gebeurd. De wet beschermt de consument zoveel als mogelijk,
maar het is daarnaast belangrijk dat de consument over voldoende financiële kennis beschikt. De
Week van het Geld, die plaatsvindt van 27 maart tot en met 2 april, staat in het teken van dat laatste.
Financiële educatie
Wikifin, een initiatief van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA, is de
drijvende kracht achter de financiële educatie in ons land. Sinds de lancering werd de website
Wikifin.be 5 miljoen keer geraadpleegd en werden de simulatietools – zoals een erfenissimulator –
een groot succes.
Tijdens de Week van het Geld organiseert Wikifin, in samenwerking met de FOD Economie, drie
infomarkten in Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal en Luik. Het grote publiek kan op die infomarkten
terecht voor al zijn vragen over geld.
Jongeren
Ook jongeren worden door Wikifin gesensibiliseerd. Leerlingen uit de derde graad van het secundair
onderwijs worden tijdens de Week van het Geld uitgenodigd voor een bezoek aan de infomarkten.
Meer dan 1.000 leerlingen zullen een educatief parcours afleggen aan de hand van een app. Ze
krijgen daarbij praktische tips om hun geldzaken beter te beheren en verantwoord te consumeren.
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Wikifin trekt daarnaast, samen met de FOD Economie, naar lagere scholen om leerlingen bewust te
leren omgaan met geld. 50.000 leerlingen in België zullen via een leuke quiz daarover bijleren.
Leerkrachten in de lagere school kunnen educatief materiaal van Wikifin gebruiken om het thema
geld aan te brengen in de klas. In meer dan 2.500 klassen zal dit materiaal worden gebruikt.
Kris Peeters: “Het is goed om op jonge leeftijd te beginnen met financiële educatie. In de wereld van
vandaag worden jongeren steeds vroeger consumenten. Het werk van Wikifin is dan ook zeer
belangrijk.”
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