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NEDERLAND BIJ EEN VERGELIJKING VAN 39 LANDEN: 
HOEVEEL IS MIJN GELD IN HET BUITENLAND WAARD?1 

Eric Seils, Leonard Ecker & Jonas Krautkrämer 

 

Hoeveel is mijn geld in het buitenland waard? In welk land kan ik een voordelige 
vakantie doorbrengen? Deze vragen stellen tal van werknemers en 
werkneemsters. Logisch ook, want online-handel en goedkope vluchten zorgen 
voor volstrekt nieuwe mogelijkheden. Volgens gegevens van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek zijn de prijzen voor vakantiereizen naar het buitenland echter 
sinds 2006 met meer dan 20 procent gestegen, zodat het rendeert, bij de keuze 
van de vakantiebestemming ook op de prijzen te letten. Hierna wordt daarom 
actuele (oktober 2016) informatie over de algemene kosten van levensonderhoud 
en over de prijsniveaus voor alcoholische dranken, tabak alsook restaurants en 
hotels in 39 landen ter beschikking gesteld. Geïllustreerd wordt dit door concrete 
europrijzen en curiositeiten uit talrijke landen. 

 

Het prijsniveau van Nederland 

De internationale prijsverschillen zijn duidelijk. Zoals de tabel 1 in bijlage 
aantoont, bestaat er binnen Europa een aanzienlijk niveauverschil tussen west en 
oost. Met een indexcijfer van 145,1 is Zwitserland het duurste land. Dat 
betekent: wie in Zwitserland inkopen doet, moet voor vergelijkbare producten en 
diensten 45 procent meer betalen dan in het basisland Nederland (100,0). Ook in 
de Scandinavische landen, Ierland (111,1) en Luxemburg (109,1) zijn de kosten 
van levensonderhoud hoger dan in Nederland. Nederland zelf is net zo duur als 
de VS (100,2), België (99,7) of ook Groot-Brittannië (98,1). De Duitse buren zijn 
ruim 8 procent voordeliger. Wie het echt goedkoop wil hebben, moet echter naar 
de relatief arme landen van Zuid-/Oost-Europa reizen. Het land met het laagste 
prijsniveau is Macedonië (41,5). In talrijke andere landen zoals Bulgarije (42,2), 
Albanië (44,1), Servië (44,5), Bosnië-Herzegovina (45,8), Roemenië (46,0) en 
Polen (48,2) is de in Nederland verdiende euro eveneens meer dan dubbel zoveel 
waard dan hier bij ons. 

1 Wij danken Reinhard Bispinck, Jutta Höhne, Toralf Pusch en Sid Rothstein. 
                                                



Zoals uit de tabellen 2 en 3 op het einde van deze publicatie blijkt, bestaan er bij 
alcoholische ranken en tabaksproducten reusachtige prijsverschillen Nederland 
bevindt zich daarbij qua prijzen in het hoogste middenveld. Met IJsland (252,7), 
Noorwegen (242,6) zijn er twee landen, waar alcoholische dranken gemiddeld 
meer dan dubbel zoveel kosten dan in Nederland. Curieus is dat de alcohol in het 
aangrenzende Duitsland (80,8) zeer voordelig is, alleen Spanje (78,5) en enkele 
Oost-Europese landen doen nog beter. Bij de tabak (vgl. tabel 3) neemt 
Nederland bij de internationale vergelijking eveneens een onopvallende plaats in. 
Enerzijds moet men in Noorwegen (203,3) voor tabaksproducten meer dan 
dubbel zoveel neertellen dan in Nederland, anderzijds zijn deze producten in de 
meeste landen goedkoper. In Albanië (31,3), Montenegro (32,1), Servië (33,7) en 
Bosnië-Herzegovina (35,6) betaalt men ongeveer één derde van wat men in 
Nederland moet neertellen. 
 
Uiteindelijk kunnen zowel toeristen als zakenreizigers er zeker van zijn dat het 
prijsniveau van de hotels en restaurants dicht bij de in het betreffende land 
geldende kosten van levensonderhoud aanleunt. Zoals uit de tabel 4 af te leiden 
is, betaalt men in de duurste landen ongeveer 45 procent meer en in de 
goedkope landen ongeveer 60 procent minder dan in Nederland. In de volgende 
paragrafen worden deze soms curieuze verschillen door europrijzen afzonderlijk 
voor de landen en producten geïllustreerd. 

 

West-Europa 

Met uitzondering van Zwitserland en Luxemburg liggen de duurste landen in het 
noorden van Europa. Zo vormen de Scandinavische landen samen met 
Zwitserland, Ierland en Luxemburg in ruime mate één blok dat zich door 
algemeen hoge kosten van levensonderhoud en extreem hoog prijsniveaus voor 
alcoholische dranken en tabaksproducten onderscheidt. Luxemburg vormt voor 
zover een uitzondering omdat de prijsniveaus voor alcohol en tabak daar 
onopvallend zijn. Het principiële patroon is aan de hand van enkele geselecteerde 
gevallen te illustreren: in IJsland kost 500 gram rundergehakt meer dan zes euro 
en 450 gram Goudse kaas ongeveer 4,69 euro. Terwijl de kiloprijzen voor een 
aantal basisvoedingsmiddelen zoals wit brood en rijst (elk ca. 3,30 euro) binnen 
bepaalde grenzen blijven, wordt het bij alcohol echt duur. Een blik bier van een 
halve liter kost op het eiland meer dan 2,50 euro en voor wodka van het merk 
„Smirnoff“ (0,7 l) moet men zelfs meer dan 36 euro neertellen. Hoewel minder 
geprononceerd, is in het geografisch minder geïsoleerde Finland hetzelfde 
patroon vast te stellen. Een halve kilo rundergehakt kost daar ongeveer 4,96 euro 
en het hoge prijsniveau voor alcoholische dranken komt tot uitdrukking doordat 
0,7 liter van de in Finland zo populaire „Korsenkova Vodka“ meer dan 19 euro 
kost. Ook in Ierland kost de wodka meer dan 19 euro, uiterst opmerkelijk is in 
ieder geval de prijs voor sigaretten: één pakje met 20 filtersigaretten kost bijna 
11 euro.2 

2 Eigen berekening op basis van: 
http://www.statice.is/statistics/economy/prices/retail-prices/ 
http://www.stat.fi/index_en.html 
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Tot voor kort behoorde ook Groot-Brittannië tot deze groep. De geplande 
„Brexit“ heeft echter tot een waardeverlies van het pond tegenover de euro 
geleid, zodat het land vanuit Nederlands oogpunt goedkoper geworden is. Om 
fiscale redenen zijn sigaretten met 10,55 euro per pakje in ieder geval nog altijd 
zeer duur. De Engelse thee is daarentegen met 2,18 euro voor 250 gram 
buitengewoon goedkoop.3 

 

Oost-Europa 

De algemeen lage kosten van levensonderhoud in Oost-Europa zijn onder andere 
vast te stellen doordat de kilo rijst in Hongarije (1,03 Euro) en Litouwen (1,04 
euro) minder dan de helft kost van wat men in Nederland betaalt. De lage prijzen 
zijn in het bijzonder bij de arbeidsintensieve diensten waar te nemen. Zo kost 
een bezoekje van een man aan een kapsalon in Polen 4,10 euro, in Hongarije 
5,90 euro. In Slovenië bedragen de kosten hiervoor al 15 euro, omdat landen met 
een hogere welvaart een hoger prijsniveau vertonen. Dat verklaart eveneens, 
waarom de prijzen in Slovenië over het algemeen iets hoger uitvallen. Ook 
alcoholische dranken zijn in Oost-Europa echt gunstig geprijsd. Zo kost een fles 
bier van een halve liter in Hongarije slechts 62 cent en in Slowakije slechts 65 
Cent4.  

 

VS en Japan 

De kosten van levensonderhoud zijn in de Verenigde Staten bijna net zo hoog als 
in Nederland. Een uitzondering vormt de in de VS in vergelijking met Europa zo 
voordelige benzine. De gewoonlijk gebruikte ongelode benzine („regular“) kost 
bij het nationale gemiddelde slechts 54 cent per liter en is daardoor in de rijke VS 
ongeveer half zo duur als in de relatief arme landen van Oost-Europa. Zelfs in de 
dure regio’s rond Los Angeles (66 cent) en San Francisco (67 Cent) is de benzine 
vanuit Nederlands oogpunt spotgoedkoop.5 

In Japan zijn dagelijks benodigde producten en diensten gemiddeld bijna 8 
procent duurder dan in Nederland. Eens in Tokio sushi uit gaan eten, lijkt met ca. 
11 euro echter betaalbaar.6 

 

 

 

http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Statire/SelectVarVal/Define.asp?maintable=CPM12&PLa
nguage=0 
3 Eigen berekening op basis van: 
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/datasets/consumerpriceindices  
4 Eigen berekeningen op basis van http://www.ksh.hu/?lang=en, 
https://slovak.statistics.sk/, http://swaid.stat.gov.pl/EN/SitePagesDBW/Ceny.aspx, 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Economy/04_prices/04110_average_retail_prices/04
110_average_retail_prices.asp en http://osp.stat.gov.lt/en/home.   
5 Eigen berekeningen op basis van Crawford et al. 2016. 
6 Eigen berekeningen op basis van http://www.stat.go.jp/english/index.htm. 
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Methode 

Berekeningsbasis van de vergelijkende prijsniveaus zijn gegevens van Eurostat 
(http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) over koopkrachtpariteiten voor het 
jaar 2015. Deze werden met behulp van consumentenprijsindexcijfers door 
nationale statistische diensten bijgewerkt en uiteindelijk door gebruikmaking van 
wisselkoersgegevens van Eurostat en die van de Duitse Nationale Bank  (2016) 
naar vergelijkende prijsniveaus voor oktober 2016 omgerekend. De werkwijze 
stemde daarbij overeen met de ook door de OESO toegepaste methode 
(Eurostat en OESO 2012). De absolute prijzen zijn gebaseerd op gegevens van 
nationale statistische diensten en – voor zover noodzakelijk – een eigen 
omrekening naar euro. Voor Nederland en Oostenrijk waren uitsluitend 
voorlopige consumentenprijsindexcijfers verkrijgbaar, de berekeningen zijn voor 
deze beide landen daarom op de voorlopige gegevens gebaseerd. Alle gegevens 
hebben betrekking op oktober 2016. De uitzonderingen vormen de absolute 
prijzen voor IJsland en Ierland die op mei resp. september van dit jaar gebaseerd 
zijn. 
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Tabel 1: prijsniveau van de kosten van levensonderhoud, oktober 2016 

Nederland = 100 

Land Consumptie van particuliere 
huishoudens 

Zwitserland 145.1 

IJsland 135.4 

Noorwegen 129.8 

Denemarken 125.2 

Ierland 111.1 

Finland 109.6 

Luxemburg 109.1 

Japan 107.8 

Zweden 107.8 

Verenigde Staten 100.2 

Nederland 100.0 

België 99.7 

Verenigd Koninkrijk 98.1 

Oostenrijk 97.1 

Frankrijk 96.2 

Italië 91.7 

Duitsland 91.6 

Spanje 82.7 

Cyprus 78.8 

Griekenland 76.0 

Portugal 74.6 

Malta 73.9 

Slovenië 73.2 

Estland 68.6 

Letland 63.4 

Slowakije 60.2 

Kroatië 60.0 

Tsjechische Republiek 58.6 

Litouwen 57.8 

Turkije 54.3 

Hongarije 53.1 

Montenegro 50.7 

Polen 48.2 

Roemenië 46.0 

Bosnië en Herzegovina 45.8 

Servië 44.5 

Albanië 44.1 

Bulgarije 42.2 

Macedonië 41.5 

Bron: eigen berekeningen op basis van Eurostat, nationale statistische diensten  

(Duitse Nationale Bank 2016). 
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Tabel 2: prijsniveau alcoholische dranken, oktober 2016 

Nederland= 100 

Land Alcoholische dranken 

IJsland 252.7 

Noorwegen 242.6 

Turkije 192.0 

Finland 164.2 

Ierland 160.9 

Denemarken 132.1 

Zweden 131.2 

Verenigd Koninkrijk 122.3 

Griekenland 117.3 

Zwitserland 113.7 

Letland 103.3 

Nederland 100.0 

Cyprus 97.2 

België 95.8 

Slovenië 95.6 

Italië 94.1 

Montenegro 92.2 

Oostenrijk 91.6 

Kroatië 91.1 

Portugal 89.9 

Luxemburg 86.6 

Litouwen 85.8 

Frankrijk 83.1 

Duitsland 80.8 

Tsjechische Republiek 78.6 

Polen 78.6 

Spanje 78.5 

Albanië 77.3 

Hongarije 71.0 

Bosnië en Herzegovina 68.1 

Roemenië 67.1 

Servië 63.8 

Bulgarije 61.0 

Estland -- 

Malta -- 

Slowakije -- 

Macedonië -- 

Verenigde Staten -- 

Japan -- 

Bron: eigen berekeningen op basis van Eurostat, nationale statistische diensten  

(Duitse Nationale Bank 2016). 
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Tabel 3: prijsniveau voor tabak, oktober 2016 

Nederland = 100 

Land Tabak 

Noorwegen 203.3 

Ierland 181.5 

Verenigd Koninkrijk 166.5 

IJsland 156.2 

Zwitserland 121.1 

Frankrijk 111.7 

Zweden 103.4 

Nederland 100.0 

Denemarken 93.8 

Duitsland 92.9 

Finland 92.7 

België 90.8 

Italië 83.1 

Portugal 76.6 

Oostenrijk 75.9 

Luxemburg 75.8 

Spanje 74.6 

Cyprus 73.9 

Griekenland 67.4 

Roemenië 63.2 

Slovenië 60.4 

Tsjechische Republiek 57.1 

Hongarije 56.6 

Letland 55.5 

Polen 54.8 

Litouwen 54.4 

Kroatië 50.0 

Turkije 47.0 

Bulgarije 45.9 

Bosnië en Herzegovina 35.6 

Servië 33.7 

Montenegro 32.1 

Albanië 31.3 

Estland -- 

Malta -- 

Slowakije -- 

Macedonië -- 

Verenigde Staten -- 

Japan -- 

Bron: eigen berekeningen op basis van Eurostat, nationale statistische diensten  

(Duitse Nationale Bank 2016)
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Tabel 4: prijsniveau voor restaurants en hotels, oktober 2016 

Nederland = 100 

Land Restaurants en hotels 

IJsland 157.9 

Noorwegen 148.6 

Zwitserland 143.6 

Denemarken 132.1 

Zweden 121.0 

Finland 114.7 

Ierland 113.6 

België 103.8 

Nederland 100.0 

Luxemburg 97.2 

Oostenrijk 97.0 

Italië 95.6 

Frankrijk 95.0 

Verenigd Koninkrijk 92.3 

Duitsland 88.0 

Cyprus 82.2 

Spanje 76.8 

Slovenië 74.2 

Estland 72.0 

Griekenland 71.6 

Turkije 69.5 

Letland 68.8 

Kroatië 68.7 

Portugal 67.8 

Polen 64.2 

Litouwen 59.7 

Slowakije 59.6 

Montenegro 53.2 

Tsjechische Republiek 48.2 

Bosnië en Herzegovina 48.1 

Hongarije 47.3 

Roemenië 44.8 

Servië 42.4 

Bulgarije 38.2 

Macedonië 36.8 

Albanië 36.8 

Malta -- 

Verenigde Staten -- 

Japan -- 

Bron: eigen berekeningen op basis van Eurostat, nationale statistische diensten  

(Duitse Nationale Bank 2016). 
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