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Boodschappen in 2019 duurder
…Je kunt geld besparen door deze
maand lang houdbare levensmiddelen te hamsteren, want het lage
btw-tarief gaat per 1 januari van
6 naar 9 procent.
…Consumenten gaan de prijsstijging flink voelen, verwachten
retaildeskundigen.

▶ Den Haag
‘85 procent van alles wat er in de
supermarkt ligt, valt onder het lage
btw-tarief’, zegt merken- en retaildeskundige Paul Moers. Ook allerlei
diensten vallen eronder, zoals werkzaamheden aan je woning, de kapper
en de horeca (zie kader). De supermarkten hebben in de afgelopen
maanden al allerlei prijzen stilletjes
verhoogd, merkt Moers. ‘Ze zijn bang
voor de schrikreactie van consumenten in januari’, verklaart hij. Voor
hamsteren is het dus eigenlijk al wat
laat. Toch is het volgens hem een
goed idee om toe te slaan als een wat
duurder product in de aanbieding is,
zoals koffie of wasmiddel. Zelf heeft
hij daarvan in de afgelopen maanden
al geprofiteerd. ‘Ik heb vijftig pakken
koffie in huis en een kast vol wasmiddel’, vertelt hij.
Hij is verontwaardigd over de btwverhoging. ‘We zijn er nog niet met
die 3 procent, we krijgen er ook nog
inflatie bovenop. De boodschappen
kunnen daardoor wel 5 procent
duurder worden’, zegt Moers. Ook op
andere vlakken wordt het leven
duurder. Zo zal de energierekening
fors hoger uitvallen, net als de premie voor de zorgverzekering. Vooral
mensen aan de onderkant van de
samenleving worden door deze prijsverhogingen getroffen en dat zijn er
nogal wat, zegt Moers. ‘We hebben
1 miljoen armen in Nederland.’
De merken- en retaildeskundige
heeft nog geen acties van supermarkten gezien waarin ze consumenten
aanmoedigen om in december nog
gauw even houdbare, dure levensmiddelen in te slaan, voor het lage
btw-tarief wordt verhoogd naar
9 procent. Hij vermoedt dat supermarkten het niet zien zitten zulke
acties te regelen in de toch al drukke
decembermaand.

kerstomzet
Het Centraal Bureau Levensmiddelen
(CBL), de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven,
verwacht dat de omzet in de kerstweek op een recordbedrag van ruim
1 miljard euro zal uitkomen. Vorig

De supermarkten hebben in de afgelopen maanden al allerlei prijzen stilletjes verhoogd omdat ze bang zijn voor de schrikreactie van consumenten in januari
als de btw-verhoging een feit is.
jaar voorspelde de supermarktkoepel
een omzet richting de 1 miljard, in
2016 was dat 825 miljoen en in 2015
750 miljoen. De sinterklaasomzet
van de supermarkten kwam dit jaar
volgens het CBL op een recordbedrag
uit van 754 miljoen euro, een toename van 5,4 procent ten opzichte
van 2017, toen de omzet uitkwam
op 715 miljoen euro.
Dat Nederlanders voor de feestdagen

in december veel geld uitgeven, betekent volgens Moers niet dat het zo
goed gaat met de economie. ‘Mensen
zijn vooral blij dat ze weer een baan
hebben en geven daarom weer wat
meer uit. Maar het besteedbaar inkomen loopt al jaren verder en verder
terug. Tegelijk daalt het consumentenvertrouwen sinds augustus. Voor
mij is dat een voorbode dat het met
de economie achteruit zal gaan.’

wat valt onder het lage btw-tarief?
Onder het lage btw-tarief vallen de
meeste levensmiddelen. Dit tarief,
dat per 1 januari van 6 naar 9 procent gaat, geldt ook voor kraanwater, medicijnen, boeken, tijdschriften en kranten, planten en
bloemen, treinkaartjes en abonnementen.
Verder geldt het voor allerlei dien-

sten, zoals werkzaamheden in je
huis, de kapper, de fietsenmaker,
de schoenmaker.
De vrijetijdsbesteding wordt ook
duurder, want het lage btw-tarief
geldt voor de diensten in de horeca,
sportclubs, zwembaden, musea,
campings en vakantieparken en attractieparken.

Hij vindt het wonderlijk dat er zo
weinig protest klinkt tegen de prijsverhogingen. ‘Tot nu toe zijn Nederlanders zo mak als een lammetje.’

rode hesjes
Supermarktdeskundige Erik Hemmes
verwacht dat hierin begin volgend
jaar verandering komt, als Nederlanders de btw-verhoging, de hogere
zorgpremie en de hogere energierekening echt in de portemonnee
gaan voelen.
In januari zullen de supermarkten
nog flink gaan stunten met de prijzen, zegt Hemmes. ‘Supermarkten
komen na elke feestperiode met
stevige acties. Het kan daardoor zijn
dat mensen in februari of maart pas
echt merken hoe duur het leven is
geworden.’ Hij vermoedt dat mensen
pas boos worden als ze de hogere
prijzen daadwerkelijk moeten betalen en een deel van de mensen merkt

dat het moeilijker is om rond te komen. ‘Misschien wordt het tijd om
rode hesjes te gaan dragen. Ik denk
dat alle prijsstijgingen inflatie in de
hand gaan werken en dat ze zullen
leiden tot de roep om salarisverhogingen.’
In december wat extra houdbare
producten inslaan is een goed idee,
zegt ook Hemmes, maar hij wijst
erop dat hamsteren niet voor iedereen is weggelegd. ‘Er zijn mensen
die weinig te besteden hebben. Die
zijn minder geneigd vooruit te kopen, omdat ze het zich niet kunnen
veroorloven.’
Tegelijk zullen er ook mensen zijn
met een riant inkomen die niet eens
doorhebben dat ze in de supermarkt
meer betalen. ‘Ik merk dat mensen
vaak helemaal niet weten wat
producten kosten. Vraag maar eens
wat een kilo suiker kost. De meeste
mensen hebben geen idee.’ <
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gerechtelijke
publicaties
■ algemeen
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op
woensdag 19 december 2018
om 09:30 uur zal ter hoogte
van het adres Dollardstraat
78 te ENSCHEDE in het
openbaar worden verkocht
een voertuig, merk FIAT,
type FIAT MAREA WEEKEND;
1.6, met kenteken 36NJHX.
De verkoop wordt gehouden
bij opbod en tegen directe
betaling. GGN
Gerechtsdeurwaarders
(mapnr. 11785000). Kijk op:

www.gerechtsdeurwaarders
veiling.nl.
■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op
woensdag 19 december 2018
om 09:30 uur zal ter hoogte
van het adres Kolkgriend 175
te ALMERE in het openbaar
worden verkocht een
voertuig, merk FIAT, type
PUNTO 60 S, met kenteken
NSRN02. De verkoop wordt
gehouden bij opbod en
tegen directe betaling. GGN
Gerechtsdeurwaarders
(mapnr. 786748). Kijk op:
www.gerechtsdeurwaarders
veiling.nl.

■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op
woensdag 19 december 2018
om 09:30 uur zullen op het
adres Bleek 3 U te ZELHEM in
het openbaar worden
verkocht een aanhanger,
merk: Hapert K met
kenteken WV-LP-40. De
verkoop wordt gehouden bij
opbod en tegen directe
betaling. GGN
Gerechtsdeurwaarders
(mapnr. 24993583). Kijk op
www.gerechtsdeurwaarders
veiling.nl.

■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op
woensdag 19 december 2018
om 12:30 uur zal ter hoogte
van het adres Zwederstraat
61 B te ROTTERDAM in het
openbaar worden verkocht
een voertuig, merk OPEL,
type ASTRA; H-CC Z16XEP, met
kenteken 10RPKG. De
verkoop wordt gehouden bij
opbod en tegen directe
betaling. GGN
Gerechtsdeurwaarders
(mapnr. 23152069). Kijk op:
www.gerechtsdeurwaarders
veiling.nl.

■
VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op
woensdag 19 december 2018
om 14:30 uur zal ter hoogte
van het adres Pijperstraat 5
A te ROTTERDAM in het
openbaar worden verkocht
een voertuig, merk
MERCEDES-BENZ, type ML
430, met kenteken 9VZD65.
De verkoop wordt gehouden
bij opbod en tegen directe
betaling. GGN
Gerechtsdeurwaarders
(mapnr. 24926473). Kijk op:
www.gerechtsdeurwaarders
veiling.nl.

vraag en aanbod
■ goud en zilver
GELD voor uw goud en oude
munten. T.k.gevr: (oude)
gouden sieraden, gouden
tientjes, Krugerranden
e.a.gouden en zilv. munten,
baartjes zilver en goud,
muntverzamelingen etc.
Kevelam Garderen 0577461955 lid NVMH

