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Firefly III richt zich op mensen 
die behoefte hebben aan in-

zicht in hun dagelijkse inkomsten en 
uitgaven. Wanneer je inzicht hebt in 
je inkomsten en weet waar je je geld 
aan uitgeeft, kun je inkomsten en 
uitgaven beter op elkaar afstemmen. 
Dit is de hoofdgedachte achter Firefly 
III. In de documentatie staat onder 
andere dat wanneer je weet waar je 
geld heen gaat, je ervoor kunt zorgen 
dat het stopt met daar heen te gaan.

Overzicht over je inkomsten en 
uitgaven geeft je de mogelijkheid je 
uitgaven te budgetteren en daarmee 
voor een evenwichtige situatie te 
zorgen. Een ander principe van Fire-
fly III is dat je bewust moet zijn van 
je inkomsten en uitgaven. Alhoewel 
de applicatie importmogelijkheden 
biedt, raden de ontwikkelaars aan 
om je uitgaven handmatig in te voe-
ren. Hierdoor voel je zelf de impact 
van elke cent die je uitgeeft en ben je 
dus veel meer bewust van wat je met 
je geld doet.

Firefly III is een open source 
webapplicatie die je zelf op je eigen 
systeem host. Hierdoor bescherm 
je jouw privacy en gaat er geen data 
naar externe partijen. Firefly III 
ondersteunt meerdere talen, waar-
onder Nederlands. Firefly III wordt 
actief ontwikkeld. Uit postings op 
Tweakers begrijpen we dat Firefly III 
een Nederlands product is. De oor-
spronkelijke ontwikkelaar heeft in 
eerste instantie Firefly voor zich zelf 
geschreven en is blij verrast dat het 

in binnen- en buitenland gebruikt 
wordt. Op Reddit zien we bijvoor-
beeld meer dan 500 leden.

Firefly III is beschikbaar onder 
de AGPL 3 open source licentie, is 
geschreven in PHP en draait op PHP 
7.3. Hierdoor is het op veel verschil-
lende platformen te installeren en 
kun je dit bijvoorbeeld ook op een 
Raspberry Pi draaien. Firefly III heeft 

een database nodig, zoals MySQL of 
PostgreSQL. Naast de gebruikelijke 
manier om zelf Firefly III op een 
LAMP-achtige server te installeren, 
kun je ook kiezen om het als een 
Docker container te installeren.

REKENINGEN
Het beheer van je financiën begint 
in Firefly III bij de rekeningen, zoals 

de bankrekening waar bijvoorbeeld 
je salaris op binnenkomt. Naast 
je dagelijkse bankrekening heb je 
wellicht ook een spaarrekening, 
andere bankrekeningen, een geza-
menlijke rekening voor bijvoorbeeld 
het voeren van de huishouding, een 
hypotheek of een creditcard. Deze 
geef je in Firefly III allemaal elk een 
eigen rekening. Wanneer je veel met 

Firefly III
JE FINANCIËN DE BAAS
Zojuist heb je gelezen hoe je Firefly kan installeren. In dit artikel gaan we verder kijken wat je er nog meer 
mee kan, maar eerst even terug naar de basis: Firefly III is een open source webapplicatie applicatie voor 
het beheer van je persoonlijke financiën. Persoonlijk financieel management is belangrijk voor een even-
wichtig gebruik van je middelen en is niet altijd eenvoudig. Iedereen moet voor zichzelf bepalen hoeveel 
energie hieraan te wijden. Voor sommige mensen is het voldoende om bewust om te gaan met hun finan-
ciën, anderen hebben voor zichzelf een uitgebreid systeem en er zijn ook mensen die niet of nauwelijks 
hun financiën plannen.  Matto Fransen

  Hou je budgetten gemakkelijk in de gaten en stel ze bij waar het nodig is.
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