
Vaste lasten stijgen fors in 2019

Nederlanders gaan in 2019 flink meer betalen aan vaste lasten. Dat blijkt uit een onderzoek 

van Pricewise. De vaste lasten gaan voor een gemiddeld huishouden met liefst €700 

omhoog. Dit betekent een prijsstijging van ruim 10% ten opzichte van 2018. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door stijgende energietarieven. Maar ook de verzekeringen worden fors duurder

volgend jaar. Een gezin met drie personen gaat jaarlijks ongeveer €700 extra betalen aan 

vaste lasten. Voor alleenstaanden ligt dit op op €463.

Vooral de energierekening gaat omhoog

De energiekosten gaan in 2019 flink stijgen. Dat komt voor een deel door nieuwe ODE-

tarieven (Opslag Duurzame Energie) en verhoogde energiebelastingen.

Tel hierbij op de verhoogde energietarieven, en de maandelijkse energierekening valt al 

gauw €30,00 per maand hoger uit. Pricewise verwacht ook dat de zorg-, woon-, 

autoverzekering en de internet en televisie abonnementen volgend jaar duurder worden. 

Wanneer je al deze bedragen bij elkaar optelt kom je uit op een bedrag van honderden 

euro’s per jaar.

Ook de BTW gaat omhoog

Het zijn niet alleen de energiecontracten, verzekeringen en abonnementen die volgend jaar 

duurder worden. In 2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit betekent 

dat zaken als de boodschappen, de kapper of het openbaar vervoer een stukje duurder 

worden.



Wat kan ik doen om geld te besparen?

In 2019 gaan de vaste lasten dus fors omhoog. Het is dus verstandig om eens kritisch naar 

jouw geldzaken te kijken voor het komende jaar. Internetprijzenvergelijken.nl biedt een 

handige bespaar checklist met 10 tips die helpen om snel en eenvoudig geld te besparen.

1. Vergelijk energietarieven en verzekeringen en stap over

Overstappen kan al snel tientallen euro’s per maand besparen en is zo geregeld.

2. Kijk kritisch naar je abonnementen

Netflix, de krant, de loterij: heb je het echt nodig? Schrap onnodige abonnementen

3. Betaal je schulden af

Heb je spaargeld liggen? Los je schulden af. Je geeft het dan ook niet uit aan 

onnodige dingen, en je maandlasten gaan omlaag

4. Maak een huishoudboekje

Zet je inkomsten en uitgaven op een rij. Maak een begroting, en bepaal een 

spaardoel

5. Bespaar op de boodschappen

Maak een boodschappenlijstje, kies voor huismerken en focus op de aanbiedingen

6. Koop kleding in de uitverkoop

Kleding is aan het eind van het seizoen vaak extra goedkoop in de uitverkoop.

7. Koop- en verkoop tweedehands

Een gebruikt product kan soms net zo goed zijn en scheelt je veel geld.

8. Huur of leen spullen in plaats van kopen

Heb je iets eenmalig of tijdelijk nodig? Kijk dan of je het kunt lenen of huren.

9. Onderhandel over de prijs tijdens een aankoop

Niet geschoten is altijd mis. Probeer voor jezelf de beste deal te krijgen.

10. Betaal iets in 1 keer, in plaats van in delen

Vaak krijg je een kleine compensatie als je een verzekering of abonnementsdienst in 

één keer betaald in plaats van in termijnen.

https://www.internetprijzenvergelijken.nl/
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