
Uw financiële coach voor 2023 

Allereerst wens ik je, ook namens mijn collega columnisten Chantal Brouwer-van der Werff en Rob 
Timmers, een heel voorspoedig en gezond 2023 toe. Ook dit jaar zullen we twee keer per maand weer 
ons best doen om je te voorzien van informatie over hoe je het beste omgaat met vaak wat 
ingewikkelder onderwerpen. Rob vanuit zijn specialisme als notaris en Chantal en ik als financieel 
planners. Deze eerste column staat alvast vol eerste tips voor het nieuwe jaar.  

Door Kees Boonstra CFP®, financieel planner te Sassenheim 

In het jaar dat voor ons ligt zal voor velen de uitdaging liggen in het beheersen van je maandelijkse 
uitgaven. De inflatie zal dalen, de gas en olieprijzen komen weer enigszins op een redelijk niveau 
maar met de effecten van 2022 zullen we nog rekening moeten houden. Dus voorlopig nog hogere 
uitgaven voor boodschappen en energie. Ergens moeten we dan wat bezuinigen, dus begin eens bij 
de hoogste kostenposten: 

1. Voor veel mensen is dat de hypotheekrente en aflossing. Je kan daar samen met een adviseur eens 
kritisch naar kijken. Veel mensen lossen hun hele hypotheek namelijk af in 30 jaar. Dit omdat je de de 
rente volledig kan aftrekken. Maar wanneer je besluit een deel niet af te lossen is een maandelijkse 
besparing van honderd euro snel gerealiseerd. Het ieder jaar afnemende belastingvoordeel valt 
daarbij inmiddels in het niet. Als er weer wat ruimte is op de rekening kan je die middelen altijd nog 
gebruiken om wat extra af te lossen.  

2. Wanneer je vaste hypotheekrente afloopt zal je moeten kiezen voor een nieuwe rentevaste 
periode. Laat je hiervoor ook vooral goed adviseren. De hypotheekverstrekker biedt je doorgaans 
een tarief aan voor een gelijke vaste periode als de laatste. Echter, met de huidige rentetarieven zijn 
er voordeliger en slimmere alternatieven. Je hypotheekverstrekker zal die natuurlijk niet spontaan 
aan je voorleggen. "Onafhankelijkheid" is hierbij het toverwoord wat je zoekt in een adviseur.  

3. In reclames en media wordt je verleid tot extra sparen voor je pensioen. Meeliftend op de 
aandacht voor de ingebruikname van het nieuwe pensioenstelsel, wordt er vooral angst gezaaid met 
meer omzet als doel. Voordat je hier in mee wilt gaan is het zaak dat je een expert goed met je mee 
laat denken. 

4. Supermarkten blijven de kampioen in verleidingen. Zij proberen je elke dag te lokken met 
aanbiedingen. Deze worden soms verspreid over de week met “weekenddeals” en “dagtoppers”. En 
voor je het weet sta je iedere dag in de supermarkt en geef je veel meer geld uit dan bedoeld. Beperk 
je inkopen dus tot maximaal twee dagen per week, waarvoor je de andere dagen een lijstje maakt. 
En onthoud, de supermarkten met de meeste reclames op TV zijn vaak de duurste. Die reclames 
moeten immers ook ergens van betaald worden. 

5. Wanneer je een nieuw energiecontract moet afsluiten adviseren we je om iets verder te kijken dan 
je nu gewend ben. Er zijn namelijk nieuwe partijen met meer transparantie die inspringen op de 
steeds wisselende marktprijzen, waarmee je soms je voordeel kan doen. 

Wij denken graag mee over je besparingen. Maak dus snel een afspraak, want die investering verdien 
je gegarandeerd meervoudig terug.  
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