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ayday mayday’ is het radiosignaal dat 
een piloot afgeeft wanneer zijn of haar 
vliegtuig in nood verkeert. Een voorbeeld 
van een noodsituatie kan een ongecon-

troleerde daling betreffen. De piloot is de controle 
over het vliegtuig kwijt en ziet angstig toe hoe in het 
dashboard de hoogtemeterwijzer steeds verder 
terugloopt. Zonder adequaat ingrijpen lijkt het 
noodlot onafwendbaar. Particulier vermogen 
bevindt zich in een vergelijkbare ongecontroleerde 
waardedaling. Zonder adequaat vermogensbe-
heer, lijkt uitholling van het reële vermogen 
onafwendbaar. 
De term ‘Mayday’ is een verbastering van het 
Franse ‘m’adaiz’, wat weer een afkorting is voor 
‘aidez-moi’: ‘Help mij!’. We doen graag een poging.        

In dit artikel analyseren wij hoe (verwachte) macro-
economische ontwikkelingen en monetair en fiscaal 
beleid een bedreiging vormen voor opgebouwd 
particulier vermogen. Wij schetsen eerst het kader 
waarbinnen het vermogen moet worden bezien. 
Hierna geven wij een numerieke weergave van de 
impact van de geschetste verwachtingen en ont-
wikkelingen op particuliere vermogens. Tot slot 
kijken we hoe genoemde bedreigingen het hoofd 
kunnen worden geboden. In onze analyse beperken 
wij ons tot de in Nederland gestalde vermogens.  

In het artikel geven wij een aantal verwachtingen 
af. Deze verwachtingen vertegenwoordigen onze 
huisvisie op verwachte economische ontwikkelin-
gen. Het staat de lezer vanzelfsprekend vrij om het 
eens of oneens te zijn met deze visie. Het is evenwel 
niet de bedoeling geschetste verwachtingen op te 
vatten als een beleggingsadvies. 

 
Kader 
In de puur economische zin van het woord, is 
vermogen hetgeen dat overblijft van de bezittingen 
wanneer de bijbehorende schulden hiervan worden 
afgetrokken. We beperken ons in dit artikel tot het 
vermogen dat fiscaal gezien onderhevig is aan Box 
3-belasting en geen speciale fiscale behandeling 
geniet (bijvoorbeeld overwaarde op de eigen 
woning of pensioenaanspraken). Wanneer we in dit 
artikel over vermogen spreken, bedoelen wij reëel 
vermogen, dat wil zeggen gecorrigeerd voor 
inflatie. Vermogen wordt, over tijd, beïnvloed door 
drie factoren: 

1. Inflatie 
2. Rendement 
3. Belastingen 

Het gecombineerde effect van deze drie factoren 
bepaalt het toekomstig reële vermogen. Hieronder 
zullen wij alle drie de factoren afzonderlijk 
bespreken.  

Inflatie 
Wereldwijd worden markten geconfronteerd met 

 
1 Bron: ABF Research 

2 Bron: Centraal Bureau Statistiek 

tekorten in de supply chain (bijv. tekort aan grond-
stoffen, hout, karton, chips, halffabricaten). Deze 
tekorten zijn te verklaren door de abrupte onder-
brekingen van de mondiale ketens gedurende de 
pandemie en door een veranderde economie 
waarin de vraag naar specifieke goederen en 
diensten onevenredig is toegenomen in relatie tot 
de groei van de rest van de economie. Het duurt 
altijd even voordat deze tekorten het eind van de 
keten bereiken en zich vertalen in stijgende consu-
mentenprijzen, maar bij afnemend aanbod en 
gelijkblijvende vraag, gaat uiteindelijk de prijs altijd 
omhoog. 

In Nederland specifiek, zien we daarnaast dat on-
dernemingen kampen met groeiende personeelste-
korten. Deze personeelstekorten betreffen 
enerzijds een effect van de pandemie, waarin 
mensen in de hard geraakte sectoren werkeloos 
zijn geraakt of zich hebben verplaatst naar een 
andere sector. Meer structureel dient het tekort ook 
gezien te worden in het licht van een verder 
vergrijzende samenleving met een krimpende 
beroepsbevolking. De meeste mensen hebben 
inmiddels ervaren hoe lastig het is om, bijvoorbeeld, 
een loodgieter te vinden of gezien hoe scholen 
worstelen met een tekort aan leraren. De perso-
neelstekorten zullen ertoe leiden dat het aanbod 
van producten en diensten afneemt (wat weer een 
prijsopdrijvend effect heeft) en/of lonen stijgen, 
hetgeen historisch bezien, ook altijd tot stijgende 
consumentenprijzen heeft geleid.  

Hier komt bij dat er in Nederland een groot en 
structureel tekort aan woningen bestaat. Momen-
teel is de inschatting dat Nederland een tekort van 
279.0001 woningen kent. Met de stijgende woning-
prijzen waartoe dit heeft geleid is iedereen die 
weleens een krant openslaat inmiddels bekend. 
Woonlasten hebben met 29,3%2 een groot aandeel 
in de berekening van het inflatiecijfer en vormen 
daarmee met de huidige woningmarkt een sterk 
inflatoir krachtenveld.   

In 2019, voor de wereldwijde COVID-19 pandemie 
toesloeg, schommelde het door het CBS 
gepubliceerde inflatiecijfer (de Consumenten Prijs 
Index, CPI) in Nederland tussen de 2,5%2 en 3,0%2. 
Hiermee lag in Nederland de inflatie ruim boven het 
niveau van de Eurozone (dat rond 0,7%2 - 1,7%2 
schommelde in 2019). Een goed draaiende 
Nederlandse economie met sterk stijgende huizen- 
en huurprijzen verklaarden voor het grootste deel 
het hogere niveau van Nederland. Vanaf maart 
2020, is de inflatie in Nederland gedaald, met als 
laagste niveau 0,7%2 voor augustus 2020. In mei 
2021, was de inflatie in Nederland terug boven de 
2,0%2. Het is onze verwachting dat zowel op 
Europees niveau als op Nederlands niveau, de 
inflatie komende jaren weer verder zal toenemen. 
Wij verwachten dat een inflatiecijfer van boven de 
3,0% in Nederland in de komende jaren een 
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realistisch scenario vormt om rekening mee te 
houden. 

Rendement 
Wanneer een willekeurige bank haar spaarrente 
verlaagt met 0,01% is dit vrijwel direct voorpagina 
nieuws. Nederlanders verwachten nog steeds 
rendement te maken op hun spaargeld. De politiek 
zou desnoods moeten ingrijpen, want kom niet aan 
de spaarcenten van de Nederlander. Zoals meestal, 
is de werkelijkheid weerbarstig. Bijna alle Neder-
landse grootbanken hebben momenteel een 
negatieve depositorente van 0,5% voor vermogens 
boven de €100.000. Dit betekent dat de particuliere 
spaarder de bank een vergoeding betaalt om haar 
geld te kunnen stallen. Vanuit de bank bezien is dit 
te verklaren door een overvloed aan liquiditeit op 
de kapitaalmarkten en de gelijkwaardige 
negatieve depositorente die de bank zelf moeten 
betalen aan de Europese Centrale Bank (ECB). De 
rente die de grootbanken geven op de deposito’s 
hangt hiermee samen met de zogenoemde 
overnight deposit rate van de ECB. Banken zullen 
hun spaarrentes dan ook pas verhogen wanneer de 
ECB haar overnight deposit rate verhoogt.  

Op basis van de gangbare monetaire leer van 
vandaag, verhoogt een centrale bank haar 
deposito rente wanneer de economie zich in hoog-
conjunctuur verkeerd en geconfronteerd wordt met 
stijgende inflatie(verwachtingen) - zoals in de 
vorige sectie beschreven. Voor de Europese 
Centrale Bank ligt dit echter complex, daar haar 
monetaire beleid toeziet op de gehele Eurozone 
terwijl de economisch dynamiek verschilt tussen 
haar lidstaten. De ECB moet uniform beleid 
hanteren voor een pluriform economisch 
landschap.  

Hoewel (o.a.) de Nederlandse economie bij een 
hogere beleidsrente gebaat zou zijn, is de huidige 
negatieve beleidsrente juist gewenst voor menig 
ander EU-lidstaat. De voornaamste reden hiervoor 
zijn de hogere staatsschulden van deze lidstaten 
(zie Figuur 2). Wanneer wij bijvoorbeeld kijken naar 
Frankrijk, Italië en Spanje, zien we dat de 
staatsschuld als percentage van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) in deze landen substan-
tieel hoger ligt dan die van Nederland (en ook dan 
die van de gehele Eurozone gemiddeld). Een hogere 
beleidsrente van de ECB impliceert dat deze 
lidstaten hun staatschuld moeten (her)financieren 
tegen hogere rentes, hetgeen direct drukt op de 
overheidsfinanciën van deze landen. Deze situatie 
zal naar alle waarschijnlijkheid ook wel een aantal 
jaar voortduren, een hoge schuld is immers niet in 
een oogwenk teruggebracht tot een behapbaar 
niveau. Hiervoor zijn jaren van sterke economische 
groei en inflatie nodig in genoemde landen. De ECB 
staat hiermee feitelijk met haar rug tegen de muur. 
Ze ziet toe hoe, door de huidige lage rentestand, 
bedrijven en consumenten hoge schulden aangaan, 
maar kan niet ingrijpen zonder een aantal econo-
misch zwaarwegende lidstaten ernstig in de 
problemen te brengen. In de kredietcrisis van 2011 

hebben we kunnen zien hoezeer genoemde landen 
leven bij de gratie van het monetaire beleid uit 
Frankfurt. Nu, tien jaar later, heeft bovenstaande 
voor Nederland geresulteerd in een monetair beleid 
dat slecht past bij de staat van haar nationale 
economie en overheidsfinanciën. Het is dan ook wel 
denkbaar dat in Nederland de rente verder achter 
zal blijven bij de te verwachten inflatie. 
Nederlandse spaarders zullen daarmee interen op 
hun reële vermogens. 
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Nectar verwacht dat op de middellange termijn (3 
tot 5 jaar) de spaarrente laag blijft. Gecombineerd 
met een door Nectar geanticipeerde inflatie van 
3,0% op de middellange termijn, zou dit impliceren 
dat reële vermogens zullen dalen met c. 3,5% per 
jaar. In deze verwachte daling is nog geen rekening 
gehouden met de verschuldigde vermogensbelas-
ting.  

Belastingen 
In Nederland is de belasting op vermogen onderge-
bracht in de zogenoemde Box 3. De vermogensbe-
lasting bedraagt per 2021, 31,0% over een forfaitair 
rendement op het vermogen. Het veronderstelde 
forfaitaire rendement is in 2017 progressief 
gemaakt, i.e. de fiscus gaat uit van een hoger 
rendement bij hogere vermogens. De eerste 
€50.000 aan vermogen is vrijgesteld van Box 3 
belasting. Bij fiscale partners ligt deze vrijstelling 
dubbel zo hoog, i.e. op €100.000. In Tabel 1 laten wij 
de effectieve Box 3 belastingdruk zien per schijf, 
uitgaande van een fiscale partner situatie. 
 

Box 3 schijven 
Verondersteld 

fictief 
rendement 

Effectieve Box 
3 

belastingdruk 
per schijf 

Vrijstelling €100.000 0,00% 0,00% 

€100.000 - €200.000 1,90% 0,59% 

€200.000 - 
€2.000.000 

4,50% 1,40% 

Meer dan €2.000.000 5,69% 1,76% 

 
TABEL 1 

Het door de fiscus gestelde fictieve rendement gaat 
ervan uit dat een deel van het vermogen wordt 
belegd en een deel wordt aangehouden op een 
spaarrekening. In praktijk is deze onderbouwing 
echter van weinig belang, daar zij voorbijgaat aan 
daadwerkelijk behaalde rendementen van het 
individu. In Tabel 2 geven wij weer wat de 
effectieve belastingdruk is op het vermogen.  

Vermogen 
Effectieve 

belastindruk 
Box 3 

Verschuldigde 
vermogensbelasting 

€100.000 0,00% €0 

€500.000 0,95% €4.750 

€1.000.000 1,18% €11.800 

€10.000.000 1,67% €167.000 

 
TABEL 2 

In de vorige sectie hebben we beschreven waarom 
wij verwachten dat vermogen per jaar 3,5% aan 
reële waarde verliest, kijkend naar de impact van 
inflatie en de depositorente. Wanneer wij ook 
rekenschap nemen voor de vermogensbelasting, 
kan gesteld worden dat, afhankelijk van de hoogte 

 
3 m.u.v. een lijfrente, welke een speciale fiscale behandeling 

geniet. 

van het vermogen, dit jaarlijks tussen de 3,5% à 5,0% 
aan reële waarde zal verliezen wanneer het 
vermogen wordt aangehouden als spaargeld.  

 

Impact 
We hebben geanalyseerd hoe de te verwachten 
inflatie, negatieve depositorente en vermogensbe-
lasting jaarlijks het reële vermogen aantasten. Ook 
hebben we beargumenteerd waarom wij 
verwachten dat deze situatie de komende jaren zo 
zal blijven. Dit stelt ons in staat de effecten te 
bekijken over een langere periode.  

In Tabel 3 wordt de impact weergegeven op het 
reële vermogen wanneer dit voor een periode van 
vijf jaar op deposito wordt geplaatst tegen -0,50% 
rente. Hierbij wordt op de horizontale-as 
onderscheid gemaakt tussen verschillende 
toekomstige inflatieniveaus en op de verticale-as 
een uitsplitsing gemaakt naar verschillende 
vermogensniveaus.    

  
Inflatie 

   2,0% 3,0% 4,0% 

V
er

m
og

en
 

€ 100.000 -9,6% -14,1% -18,5% 

€ 500.000 -15,7% -19,9% -24,0% 

€ 1.000.000 -16,9% -21,1% -25,2% 

€ 10.000.000 -19,2% -23,3% -27,3% 

 
TABEL 3 

Logischerwijze zien we dat de impact op het reële 
vermogen negatiever is bij een hogere veronder-
stelde inflatie. De negatievere impact bij hogere 
vermogens wordt verklaard door de progressieve 
vermogensbelasting. Een vermogen van €500,000 
vandaag, is over vijf jaar €99.500 aan reële waarde 
verloren, dat is een verlies van 19,9%. In alle 
scenario’s wordt substantieel ingeteerd op het reële 
vermogen wanneer dit vijf jaar lang wordt aange-
houden op een deposito. De vraag is dan ook: ”wat 
te doen?” 

 
Wat te doen? 
Kijkend naar de drie factoren die vermogen 
beïnvloeden, moeten we vaststellen dat 
‘rendement’ de enige knop betreft waar het individu 
aan kan draaien3. Belasting en inflatie moeten als 
een gegeven worden beschouwd.  

Anders gesteld, laat de vraag “wat te doen?” zich 
beantwoorden door te kijken naar welke 
alternatieven er zijn op een spaardeposito en hoe 
deze alternatieven zich verhouden tot de in dit 
artikel geschetste economische en monetaire 
verwachtingen.  



 
 

In Tabel 4 geven wij de voor- en nadelen van 
aandelen, obligaties, vastgoed, cryptovaluta en 
een lijfrente. Daarna gaan we uitgebreider in op de 
genoemde alternatieven. 
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Risico ± / + - / ± ± / + ++ -  

Verwacht 
rendement 

± / + - ± / + + / ++ - / ± 

Liquiditeit + + - + - 
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gevoeligheid 

+ ± / + ± / + - - / ± 

 
TABEL 4 

We merken op dat een combinatie van deze 
alternatieven vaak de voorkeur geniet met het oog 
op risicospreiding. Ondanks de in dit artikel 
geanalyseerde impact van negatieve 
depositorente, kan het een rationele beslissing zijn 
om wel (een deel van) het vermogen aan te houden 
op een spaardeposito bij een bank. Dit kan 
bijvoorbeeld beter passen bij de individuele liquidi-
teitsbehoefte en/of het gewenste risicoprofiel van 
het individu. 

• Aandelen 
Risico:   medium / hoog 
Verwacht rendement: medium / hoog  
Liquiditeit:  hoog 
Rentegevoeligheid: hoog 
 
Aandelen vormen een goed instrument om mee 
te profiteren van economische groei. Het 
rendement wordt bepaald door koerswinst (of -
verlies) en ontvangen dividend. Relatief robuust 
tegen inflatie maar relatief gevoelig voor kleine 
schommelingen in de rente. In theorie wordt de 
koers van een aandeel bepaald door de som 
van de contante waarde van de verwachtte 
toekomstige dividenden. Een hogere rentestand 
betekent dat toekomstige dividenden contant 
moeten worden gemaakt tegen een hogere 
verdisconteringsvoet, wat een drukkend effect 
heeft of de koers van aandelen. Op de beurs 
verhandelde aandelen zijn liquide. 
 

• Obligaties   
Risico:   medium / laag  
Verwacht rendement: laag   
Liquiditeit:  hoog 
Rentegevoeligheid: medium / hoog 
 
 
Obligaties zijn een schuldproduct en daarmee 
in de regel minder risicovol dan aandelen. De 
obligatiehouder kan rekenen op een vaste 
coupon welke preferent is aan eventuele 
dividenden van de obligatie uitgevende 

instelling. Het verwachtte rendement op 
obligaties is daarentegen lager dan bij 
aandelen. De looptijd van een obligatie bepaalt 
de rentegevoeligheid van het instrument. 
Immers, bij een stijgende rente wordt de vaste 
coupon, welke bij aanvang aantrekkelijk leek in 
vergelijking tot de spaarrente, steeds minder 
aantrekkelijk. Dit effect wordt groter naar 
gelang de (nog resterende) looptijd van de 
obligatie toeneemt. Op de beurs verhandelde 
obligaties zijn liquide.   
 

• Vastgoed - appartement als beleggingsobject 
Risico:   medium / hoog 
Verwacht rendement: medium / hoog  
Liquiditeit:  laag 
Rentegevoeligheid: medium / hoog 

 
Beleggen in een appartement voor de verhuur 
speelt in op het bestaande woningentekort en 
de verwachtte inflatie. Door een materiële 
stijging van de woningprijzen zijn de te behalen 
rendementen de laatste jaren fors afgenomen. 
Nog steeds vormt deze vorm van beleggen 
echter een populaire optie voor vermogende 
particulieren. Dit is met name ingegeven door 
een breed gedragen overtuiging van het een-
richtingsverkeer van de woningprijzen. De be-
legging is relatief illiquide, zeker wanneer het 
beleggingsobject in verhuurde staat verkeert. 
Ook brengt deze vorm van beleggen relatief 
veel werk met zich mee wanneer deze op een 
directe manier wordt ondernomen (i.e. niet 
indirect via een door derden beheerd fonds). Het 
grootste risico betreft hier de veranderende 
regelgeving. De maatschappelijke kritiek op 
deze vorm van beleggen neemt toe. Het is goed 
denkbaar dat nieuw regionaal of nationaal 
beleid in de komende jaren het rendement op 
het verhuren van appartementen negatief zal 
beïnvloeden. 

 
• Cryptovaluta 

Risico:   hoog 
Verwacht rendement: hoog  
Liquiditeit:  hoog 
Rentegevoeligheid: laag 
 
Geen enkel overzicht van beleggingscatego-
rieën dat ook maar enige mate van volledigheid 
beoogt, kan af zonder een vermelding van 
cryptovaluta’s. De rendementen kunnen astro-
nomisch uitpakken, maar het risico c.q. de kans 
op grote verliezen zijn navenant hoog. Inmiddels 
zijn er veel erkende platforms waarop de 
munten kunnen worden verhandeld. De 
cryptomarkt lijkt zich weinig aan te trekken van 
de reële economie en is daarmee relatief 
ongevoelig voor de rentestand.  
 

• Lijfrente 
Risico:   laag / medium 
Verwacht rendement: laag / medium  
Liquiditeit:  laag 
Rentegevoeligheid: medium  
 



 
 

 
Lijfrentes of bankspaarproducten genieten een 
speciale fiscale behandeling welke voordelig 
kan uitpakken. Geld kan jaarlijks worden 
ingelegd op een daarvoor aangehouden 
rekening bij een erkende financiële instelling. 
Het opgebouwd vermogen onder deze regeling 
is vrijgesteld van vermogensbelasting. Het saldo 
op de rekening is echter niet vrij beschikbaar en 
daarmee is deze optie illiquide te noemen. 
Grootste nadeel van deze aanwending van het 
vermogen is dat de ruimte om van deze regeling 
gebruikt te maken beperkt is met een jaarlijks 
maximum. Een lijfrente is voor vermogende 
particulieren dan ook een aantrekkelijk doch 
weinig schaalbaar beleggingsalternatief. 
 

Tot slot 
Een noodsituatie in de cockpit het hoofd bieden, 
begint met een kundige analyse van het probleem. 
Vaak zijn daarna meerdere oplossingen mogelijk. 
Wij hebben in de artikel aangegeven aan welk 
probleem particulier vermogen is blootgesteld. Hoe 
hier mee op te springen is aan de piloot. Een 
optimale beleggingsmix zal per individu verschillen 
en afhangen van het gewenste risicoprofiel, de 
gewenste liquiditeit en de gewenste impact op de 
maatschappij (bijv. duurzaam beleggen).  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
Niets uit dit artikel mag zonder voorafgaande toestemming van Nectar gereproduceerd worden ten behoeve van een onderneming, organisa-
tie of instelling welke een commercieel belang dient. Bij het samenstellen van dit artikel is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de 
hierin opgenomen informatie. Nectar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie in dit artikel. 
Specifiek aanvaart Nectar geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade welke zou worden gemaakt door onjuist gebleken voor-
spellingen in dit artikel. 

 

Over Nectar 

Nectar is een particulier beleggingsplatform 
dat zich richt op niet-beursgenoteerde 
beleggingen. Het is onze missie transparantie 
en eenvoud te scheppen in de markt van 
niet-beursgenoteerde beleggingen. Hoewel 
dit soort beleggingen doorgaans minder 
liquide zijn, is het te verwachten rendement 
vaak aantrekkelijker dan de op de beurs 
verhandelbare evenknie proposities.  

Nectar combineert financiële kennis met 
technologie en kan zo de particulier 
adequaat aan de hand nemen bij het 
beleggen buiten de beurs om. 
 
Voor meer informatie over Nectar, bezoek 
gonectar.nl. 
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