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Welkom bij Later 2015
Impressies op p 21-23

COLOFON
Het magazine ‘Later’ is een
eenmalige uitgave van FD
Mediagroep aansluitend op het
gelijknamige event vorige maand
in de Amsterdamse Kromhouthal.
Het event en magazine zijn mede
mogelijk gemaakt door ABN Amro,
Fidelity, BlackRock en BNP Paribas.
De redactie van het magazine is
onafhankelijk; keuze en aanpak
van onderwerpen zijn uitsluitend
door de redacties bepaald. In
speciale advertenties in dit
magazine lichten de betrokkenen bij
het event hun eigen zienswijze toe.
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Op de bank:
feiten en cijfers
Simone
Noordegraaf

32

Aan dit nummer werkten mee:
Frank van Alphen, Paul van
der Kwast , Lien van der Leij
(coördinatie), Gwen van Loon,
Cees van Lotringen, Barbara
Nieuwenhuijsen, Anton Reijinga,
Jaap Roelants, Lizanne Schipper,
André de Vos
Eindredactie
Lien van der Leij, Féri Roseboom

Zorg voor later

Vorm & beeld
Liesbeth Melkert, Hans Spoelman

‘Grijp op tijd in’

Infographics
Remy Jon Ming

Huis en hypotheek

Fotografie / illustratie
Mark Horn, Jeroen Oerlemans,
Jacob Stead
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DERTIGER WILLEM

Een initiatief van:

‘Ons appartement was in twee
dagen verkocht’
BNR
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WOONCARRIÈRE

Starters en doorstromers
komen in actie

Beeldbewerking
Binh Tran
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VEERTIGER SIMONE

P14

P32

Samen verder

ZZORGPLANNING

Comfortabel tot op hoge leeftijd

ZOEK DE VERSCHILLEN

Samenwonen of trouwen, en
dan in welke variant? Letten op
de kleine letters voorkomt verrassingen

P26

P44
Minister van Financiën

Jeroen Dijsselbloem:
‘Ik ben voor romantiek, maar als het
gaat om financiën ga
ik voor de statistiek’

Schenken en nalaten

MET DE WARME HAND
Zo bespaart u erfbelasting:
vijf tips

Vroeger dan je denkt
Later komt niet alleen vroeger dan je
denkt, maar wie te lang wacht met voor
te sorteren op de toekomst, zal merken
dat die nauwelijks nog naar zijn hand
is te zetten als ‘later’ eenmaal ‘nu’ is
geworden. ‘Met later moet je voor je
35ste levensjaar eigenlijk al beginnen’,
verklaarde minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op het gelijknamige congres dat vorige maand werd
georganiseerd door Fondsnieuws, Het
Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio. Daarvan
is dit magazine ‘Met later moet
een follow-up je voor je 35ste
met nog enkele
levensjaar
tips.
eigenlijk al
Ieders leven
beginnen’
kent een aantal
grote gebeurtenissen, oftewel ‘life events’, zoals een
huis kopen, kinderen, pensionering en
zorg. Op die gebeurtenissen kunt u zich
mentaal en vooral ook financieel voorbereiden. Idealiter doet u dat door een
uitgebreid financieel plan te maken,
waarin levenswensen en -doelen zijn
verwoord; een planner of adviseur kan
helpen de financiële consequenties van
die wensen en doelen in kaart te brengen. Zo creëert u o
verzicht en rust en
beperkt u het effect van de verrassingen
die het leven sowieso in petto heeft.

Cees van Lotringen
Hoofdredacteur Fondsnieuws
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Feiten & cijfers

Een op de vier beleggers heeft geen specifieke beleggingshorizon

10

60%

van de huizenkopers zet de
hypotheekrente voor
jaar vast

94%
VAN DE

NEDERLANDERS
DENKT ZIJN
FINANCIËLE ZAKEN
GOED OP ORDE
TE HEBBEN

EEN JAAR
LANGER
DOORWERKEN
LEVERT 8,5%
EXTRA
PENSIOEN OP

TWEE DERDE VAN DE DERTIGERS
HEEFT NIET DOOR DAT ZIJ
ZULLEN MOETEN DOORWERKEN
TOT HUN 70STE

87%
van de

Nederlanders
spaart

Iets meer
dan een op
de vijf
Nederlanders is
belegger

SLECHTS 18% VAN DE NEDERLANDERS DENKT VERDER DAN 10 JAAR VOORUIT

Neem de tijd
voor uw toekomst
1 500 000
1.500.000
huishoudens staan onder water

Wij staan niet graag stil bij de
inrichting van onze financiën,
blijkt uit onderzoek. En toch
zouden we dat moeten doen.
Een terugtrekkende overheid
laat immers steeds meer aan de
burger over. Door uw wensen in
kaart te brengen en wat er nodig
is om die te realiseren, neemt u
het heft in eigen hand.

52%
van de
Nederlandse
vrouwen is
financieel
zelfstandig

Maar 11% van de Nederlanders kijkt
regelmatig naar zijn pensioenopbouw

ERICA VERDEGAAL

ESTHER-MIRJAM SENT

WILLEM MINDERHOUD

‘De overheid moet voorkomen dat
mensen heel domme dingen doen’

‘Geld werkt op hetzelfde
hersengebied als drugs’

‘Ben je 20, dan is het tanken bij de
Duo of bij paps en mams’

Publicist

Hoogleraar economie

Jongens van de Tekeningen (zie pagina 22)

Vermogensregie

Uw zaken
in eigen
hand

als werknemer is minder comfortabel
geworden. Uw toekomstige pensioen
is mogelijk lager dan verwacht en als u
wordt ontslagen, krijgt u minder geld
mee. Vindt u elders een nieuwe baan,
dan krijgt u waarschijnlijk eerst een
tijdelijk contract.

Risico’s
‘Veel mensen zijn zich niet bewust
van de risico’s die zij tegenwoordig
lopen’, zegt Jacqueline van der Vorm,
onafhankelijk financieel planner in
Hoofddorp. ‘Tot zelfstandigen, en daar
zijn er steeds meer van, is dat besef wel
doorgedrongen. Maar veel mensen
in loondienst realiseren zich nog niet
voldoende hoe de wereld is veranderd,
dat oude zekerheden niet langer vanzelfsprekend zijn en dat zij daarom
meer over risico’s moeten nadenken.
Zo komt het steeds vaker voor dat werkgevers een sobere of helemaal geen
pensioenregeling hebben. Dit betekent
niet alleen dat er geen oudedagsvoorziening is, maar ook geen nabestaandendekking of aanvulling bij arbeidsongeschiktheid. Net als de WW is de
WIA gebonden aan een maximum
loon (ruim €50.000 , red.) waardoor de
inkomensterugval fors kan zijn, zeker
voor hogere inkomens.’
Nu is het nadenken over geldzaken
en financiële planning niet ieders hobby. Bij zogeheten ‘life events’ — grote
incidentele gebeurtenissen als de aankoop van een huis of het in dienst treden bij een nieuwe werkgever — wordt
u min of meer gedwongen stil te staan
bij uw financiën. Maar als alles ‘loopt’,
heeft u er misschien weinig behoefte
aan om systematisch na te denken over
uw financiële toekomst. Terwijl het
verstandig is om dat wel te doen.

Meer verantwoordelijkheid, maar ook
meer keus. Op geldgebied krijgen we
steeds meer zelf te regelen. En dan is
financiële planning een must.

DOOR PAUL VAN DER KWAST | ILLUSTRATIE JACOB STEAD

A

an geldzaken hoefde u
tien, vijftien jaar geleden
weinig tijd te besteden. Het
pensioen werd automatisch opgebouwd en was
min of meer gegarandeerd; banken
waren royaal bij het uitlenen van geld
voor een woning en met een (bank)
spaar- of beleggingshypotheek bouwde
u belastingvrij kapitaal op voor de
aflossing van die hypotheek. Als het
tegenzat en u werd ontslagen, wachtte
u een riante ontslagvergoeding die u

vervolgens in een Stamrecht bv liet renderen. En als u ziek werd, kreeg u een
levenslange uitkering op basis van uw
laatstverdiende inkomen. Voor advies
ten slotte kon u terecht bij uw bank,
hypotheekadviseur of tussenpersoon
zonder direct daarvoor te hoeven betalen.
Inmiddels zijn allerlei gunstige
fiscale regelingen versoberd of afgeschaft, banken kijken moeilijk als u
geld komt lenen en advies wordt apart
in rekening gebracht. Ook het bestaan

Zogenaamde
algemene
wijsheden
hoeven niet
altijd voor u
te gelden

ANDRIES VAN DER LEIJ

PETER PAUL DE VRIES

‘Bij te veel keuzes schieten we in de
stress en denken we: laat maar’

‘Ik ben voor de aandelenmarkt
heel positief’

Neuro-econoom

Ceo Value8

JEROEN DIJSSELBLOEM

Minister van Financieën

‘Ik ben nog bij dezelfde tussenpersoon als toen ik afstudeerde’

Vermogensregie

Financiële planning betekent niet
dat u de toekomst kunt bepalen. Een
scheiding, tegenvallers op de beurs
of ontslag kunnen ertoe leiden dat
uw verwachtingen niet uitkomen. De
wereld is niet maakbaar en dat geldt
ook voor uw financiën. Maar door er in
elk geval over na te denken, vergroot
u de kans dat uw verwachtingen wel
uitkomen en is de kans op ongelukken
kleiner.

Flexibiliteit
‘Bovendien word je door het in kaart
brengen van je financiën vrijer in
het maken van keuzes’, zegt Gaston
Hendriks, financieel planner bij KapitaalMeester in Voorburg. ‘Ik merk dat
mijn klanten, vooral de jongere generatie, steeds meer waarde hechten aan
flexibiliteit. Vroeger gingen mensen
voor bijvoorbeeld een pensioen standaard naar een bank of verzekeraar
en kochten een lijfrente. Ze dachten
vanuit de bestaande producten. Maar
tegenwoordig zijn mensen zich er meer
van bewust dat zij keuzes hebben. Ze
bedenken eerst wat zij willen en kijken vervolgens of daar producten bij
passen. Voorbeeld: sommige klanten
investeren bewust geen geld in een
aanvullend pensioen (in box 1), maar
bouwen in plaats daarvan liever zelf
vermogen op (in box 3). Dan houden ze
grip op hun vermogen en zijn ze minder afhankelijk van zich wijzigende
fiscale regels.’
Dat standaardproducten niet langer
de norm zijn en dat flexibiliteit belangrijker wordt, betekent wel dat u meer
huiswerk zult moeten doen. Of dat u
meer advies inkoopt als u niet zelf wil
gaan rekenen, uw situatie complex is
of u behoefte heeft aan een second
opinion. Bijvoorbeeld bij een financi-

eel planner of een andere financiële
dienstverlener die breder denkt dan
vanuit het bestaande productaanbod.

af van uw gezinsinkomen, van uw verwachtingen en van uw levensfase.

Checklist

Als u weet welke punten voor u belangrijk zijn, is de volgende stap het
inschatten van uw risicotolerantie.
Heeft u een sterke behoefte aan duidelijkheid en zekerheid en wilt u liefst
alle risico’s in kaart brengen en die ook
zo veel mogelijk afdekken? Dat kan,
maar dat is natuurlijk duurder. Zo kunt
u als zelfstandige een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die
bijna alle denkbare risico’s dekt. Om
een inkomen van een ton te verzekeren
tegen alle denkbare ziektes, bent u
jaarlijks ongeveer €10.000 kwijt (wel
fiscaal aftrekbaar). Misschien is voor u
die veiligheid het geld waard. Een ander
geeft dat geld liever uit en neemt het

Financiële planning begint met het
maken van een lijst met onderwerpen
die voor u relevant zijn. Daarbij is een
checklist handig (zie kader). Verder zou
iedereen zijn eigen belastingaangifte
moeten invullen of die in elk geval een
keer moeten doornemen. Zo krijgt u
snel een beeld van uw financiën; bovendien stuit u bij het doorlezen van alle
vragen in de aangifte mogelijk op onderwerpen waaraan u zelf niet zo snel
had gedacht.
Is de lijst gemaakt, stel dan prioriteiten: breng een hiërarchie aan. Welke
punten vindt u het belangrijkst? Wat
voor u belangrijk is, hangt onder meer

Zekerheid

risico ziek te worden, terwijl een derde
kiest voor een tussenvorm door zelf een
buffer op te bouwen of door slechts een
laag inkomen te verzekeren.
De ene keuze is niet beter of slechter dan de andere, als u er maar over
nadenkt. Luister daarbij naar anderen,
maar realiseert u zich dat sommige
zogenaamde algemene wijsheden
niet voor u hoeven te gelden. Zo is het
tegenwoordig populair om af te lossen
op de hypotheek. Maar aflossen is niet
altijd verstandig. U houdt dan namelijk
minder geld over. Als de huishoudbeurs
door dat aflossen leeg raakt, als gevolg
van bijvoorbeeld een ontslag of een
scheiding, moet er misschien op een
gegeven moment weer worden bijgeleend. Over zo’n persoonlijke lening
betaalt u een hoge rente die bovendien
niet aftrekbaar is.

Actieplan
Als u weet wat u wilt, kijkt u of er financiele producten zijn die u daarbij kunnen
helpen. Het goede nieuws is dat financiele producten de laatste jaren aanzienlijk
eenvoudiger en doorzichtiger zijn geworden. Lijfrente(woeker)polissen met onleesbare polisvoorwaarden zijn vervangen door bankspaarrekeningen, waarbij
u in een oogopslag ziet wat u krijgt.

Financiële apk
Wetten veranderen regelmatig, u verandert en uw financiën veranderen. Bekijk
daarom eens in de paar jaar, of na een
life event zoals ontslag of een verhuizing,
of uw persoonlijke financiën nog op
koers liggen. Denk daarbij niet alleen
aan puur financiële zaken, maar ook
aan uw testament en de huwelijkse voorwaarden.

Bekijk eens in
de paar jaar
of uw financiën nog op
koers liggen

CHECKLIST
›Begrijpt u alle financiële en juridische
producten die u heeft, zoals uw beleggingen, pensioen en testament?
›Doet u zelf uw belastingaangifte? Zo
nee, waarom niet?
›Is er pensioen geregeld en zo ja, hoe
zit dat pensioen in elkaar? Kunt u daar
zelf nog invloed op uitoefenen – bijvoorbeeld op het beleggingsbeleid – of ligt
alles vast?
›Als er geen pensioen is geregeld, wilt u
dan zelf pensioen opbouwen en zo ja,
hoe flexibel moet dat pensioen zijn?
›Verwacht u de komende jaren een belangrijke inkomensstijging of -daling?
›Hoelang wilt u blijven werken, al dan
niet parttime?
›Wilt u nog een keer een (duurder) huis
kopen?
›Zijn er andere grote uitgaven die u ooit
wilt of moet doen?
›Heeft u kinderen of hoopt u die te
krijgen, en wilt u voor hun studie geld
opzijleggen?
›Als u een partner heeft, weet u dan
wat de financiële gevolgen van een
eventuele scheiding zijn?
›Verwacht u een (aanzienlijke) erfenis of
schenking te krijgen?
›Hoe zeker is uw baan en hoe is uw
positie op de arbeidsmarkt?
›Hoe gezond bent u en wat zijn de financiële gevolgen als u ziek wordt?
›Heeft u nagedacht of u ooit wilt schenken of nalaten?
Handige sites
www.gripopjevermogen.nl
www.berekenhet.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.vooruitkijken.nl.

SEBASTIAAN HOOFT

KEES DE KORT

ANNEMARIE VAN GAAL

‘Mijn vermogen zag ik als een last’

‘Soms moet je als belegger een
tijdje niets doen’

‘Gemeenschap van goederen?
Gemeenschap van schulden, bedoel je’

Investeerder, spreker en dj

Beurscommentator

Ondernemer

Sparen of beleggen?

Rust versus risico
en rendement
Sparen biedt rust. Maar als u met sparen uw financiële
doelen niet kunt behalen dan zult u die doelen moeten
bijstellen – of toch maar kijken of beleggen bij u past.
DOOR CEES VAN LOTRINGEN
DOOR JAN VERBEEK | FOTOGRAFIE MARK HORN

D

U HEEFT EEN DROOM, MAAR
OOK EEN FINANCIEEL PLAN?
Nu uw ﬁnanciën regelen voor later.
Of u nu droomt van een eigen winkel of van eerder stoppen met
werken, waarschijnlijk ziet u het al helemaal voor u. Maar geldt dat
ook voor uw ﬁnanciën? Hoe gaat u dit plan straks realiseren? Door nu
al uw ﬁnanciën in kaart te laten brengen, krijgt u meer inzicht en
overzicht voor later. Ga voor een afspraak naar abnamro.nl of neem
contact op met een van onze adviseurs.

e zware aandelencorrectie
die begin deze eeuw veel
startende beleggers een
stevige dreun bezorgde,
heeft diepe sporen nagelaten. De zogeheten ‘campinghaussebeleggers' van
toen zijn weer brave spaarders geworden. Maar overheden en de Europese
Centrale Bank straffen de spaardrift
van de Nederlander meedogenloos af:
de creditrente weegt niet op tegen de
combinatie van inflatie en vermogensrendementheffing.
Slechts beleggen lijkt in deze
extreem laagrentende markt nog uitkomst te bieden – of je moet tegen de
klippen op willen én kunnen sparen.
Wie bijvoorbeeld voor zijn tienjarige
dochter geld opzij wil leggen voor de
toekomstige studie, moet €201 per
maand sparen om op haar achttienjarige leeftijd €20.000 gereserveerd te
hebben. Geen geringe belasting, waarschuwt Bob Hendriks van ’s werelds
grootste vermogensbeheerder BlackRock – vooral als je meer dan één kind
hebt en die ook wil laten studeren. Hij
adviseert zijn gehoor tijdens een educatieve bijeenkomst over ‘sparen versus

beleggen’ dan ook te beleggen. Met een
maandelijkse inleg van €164 in een
goed gespreid fonds kom je tegen een
historisch rendement van 6% tot hetzelfde resultaat.

Langere termijn
Hendriks wijst, ondanks dat de vergelijking in het voordeel van beleggen uitvalt, sparen niet af. ‘Het heeft
absoluut een functie. Het biedt rust.
Stel je zelf daarom de vraag: kan ik met
sparen mijn doel behalen? Als het antwoord nee is, kan ik dan meer sparen?
Als het antwoord daarop opnieuw nee
is, moet ik dan mijn doel aanpassen?
Maar als het doel ongewijzigd blijft,
dan moet ik mezelf de vraag stellen of
beleggen bij mij past.’
Volgens BlackRock is beleggen
overigens helemaal niet zo moeilijk.
Vergeet de dagelijkse hectiek op de
markten. Beleggen is voor de langere
termijn. Wie tegen een stootje kan
en op grond van leeftijd een lange(re)
tijdshorizon heeft, kan meer in aandelen beleggen. Dat betekent meer risico,
maar ook een hoger rendement. Naarmate je ouder wordt, bouw je het risico

af, stelt de BlackRock-manager.
Succesvol beleggen vereist geen
diepgaande kennis van markten en/of
aandelen, maar hangt veel meer samen
met houding en structuur. Hendriks
hamert op planning en advies en stelt
dat de succesvolle belegger een ‘alerte
belegger’ is. Wie alert is, heeft een plan
en weet daardoor te anticiperen op
toekomstige behoeften. Daarnaast is
hij gespitst op een brede spreiding van
zijn beleggingen – diversificatie is namelijk de enige ‘free lunch’ die je op de
financiële markten krijgt.
Ook moet een belegger rekening
houden met het langerlevenrisico. We
leven steeds langer, en dus moeten
daar voldoende inkomsten tegenover
staan. Hendriks adviseert om zelfs na
pensionering nog een deel van het vermogen naast ‘risicoloos’ sparen te blijven beleggen in defensieve waarden als
dividendaandelen en obligaties. Hierdoor kan extra inkomen uit het vermogen worden behaald. Tot slot, zegt
Hendriks, is het verstandig regelmatig
een financiële gezondheidscheck te
doen en daarvoor een adviseur of
financiële planner te raadplegen.
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Mijn financiële later

‘We lossen bewust
jaarlijks extra af’
Geldzaken zijn geen onderwerp van gesprek met vrienden en ze
beleggen niet. Wel houden de Rusters verschillende spaarpotjes
aan. ‘Alles is erop gericht dat we niet klem komen te zitten.’
DOOR GWEN VAN LOON | FOTOGRAFIE MARK HORN

‘W

Wij
hebben
een
buffer

14
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e wonen nu in Den Haag,
maar rond de kerst hebben
we besloten dat we naar
Den Bosch wilden verhuizen. Nog geen maand later
kreeg mijn vrouw te horen ze overgeplaatst kon
worden naar de rechtbank in Den Bosch. Alles
kwam ineens in een stroomversnelling. We hebben ons appartement direct te koop gezet en tot
onze verrassing was het in twee dagen verkocht.
Er zijn weer meer expats in de markt, verklaarde
de makelaar het snelle succes. We wisten dat
het een courant pand was, maar dit hadden we
niet verwacht. Zoals we ook niet hadden gedacht
er zo snel weer uit te trekken. We wonen er pas
sinds 2010. Soms loopt het zo.
Voor het kopen van een nieuw huis geven we
onszelf de tijd, we willen er minimaal tien jaar
wonen. Daarom gaan we vanaf mei eerst huren. We maken nu een bescheiden winst, maar
de kosten koper halen we er niet volledig uit.
Vanwege de veranderde huizenmarkt hebben
we bewust gewerkt aan het aflossen van onze
hypotheek. Zo zouden we flexibeler zijn bij de
volgende stap. De extra aankoopkosten naast
de overdrachtsbelasting (toen nog 6%!) hebben
we meteen afbetaald. We betalen per maand
netto € 1000 aan hypotheeklasten en lossen
daarnaast elk jaar in december tussen de €5000

31
Wie:
Willem Ruster
Is:
Senior
consultant
bij Steward
Redqueen
Privé:
Getrouwd,
twee kinderen (3 jaar en
een dreumes
van 8 maanden)
Later:
‘Als het lukt
blijven we
extra aflossen op de
hypotheek’

en € 10.000 extra af. Als het lukt, gaan we daarmee door.

Financiële buffer
We hebben een rekening bij de bank voor ToekomstSparen, een vorm van banksparen om je
pensioen aan te vullen. Het is een uitbreiding
op de basispensioenregeling die mijn werkgever heeft geregeld. De kinderbijslag van de
kinderen zetten we direct apart als studiepotje
voor later. We beleggen niet.
In onze vriendenkring spreken we eigenlijk
niet over geldzaken. We hebben het er wel over
gehad met familie toen we ons eerste huis
kochten. Een financieel adviseur heb ik nooit
geraadpleegd. We hebben mijn zwager, die lang
bij een bank heeft gewerkt, gevraagd wat slim
was en of we niets over het hoofd zagen.
Alles is erop gericht dat we financieel nooit
klem komen te zitten en geen leuke dingen
meer kunnen doen, zoals vakanties, met
z’n tweeën op pad of een langere reis met de
kinderen. Daarom hebben we ook een buffer
aangelegd. De aanleiding daarvoor was de vervanging van het dak van ons appartement. Dat
bleek zo lek als een mandje. We schrokken ons
rot, maar gelukkig konden we de kosten delen
met de Vereniging van Eigenaren. Zo’n verrassing willen we nooit meer.’
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Eigen
bedrijf

Start naar later

Als zzp’er moet u
zorgen voor uw eigen
pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wel heeft u (nu
nog) recht op zelfstandigenaftrek en
startersaftrek.

tart naar
aaar later
l

Op kamers

Bij iedere life event hoortt een
ook
ﬁnancieel plaatje, maar o
hangt
aan kleine beslissingen h
een prijskaartje

Studenten in het hoger
onderwijs zijn in
2015-16 €1951 kwijt aan
collegegeld. Wie kiest
voor een University
College, kan rekenen
op een bedrag van
rond de €3500 à
€4000.

Werkloos
Uw ontslagvergoeding
kunt u niet meer
parkeren in een
Stamrecht bv. Vanaf 1
juli wordt de ontslagvergoeding vervangen
door een transitievergoeding van maximaal
een jaarsalaris of
€75.000. Een WW-uitkering ontvangt u
maximaal twee jaar
lang.

Eerste
baan

58% van de samenwonende stellen maakt
gebruik van een
gezamenlijke rekening.
Iets meer dan een op
de vier stort alle
inkomsten erop, de
rest houdt ook geld
apart voor zichzelf.

Nieuwe
baan

Huis kopen
Starters moeten eigen
geld meenemen. U
kunt maximaal 103%
van de woningwaarde
lenen en voor hypotheekrenteaftrek moet
er ieder jaar worden
afgelost. Over de hele
looptijd is een lineaire
hypotheek goedkoper
dan een annuïteitenhypotheek.

Hoe hoger het
startsalaris, hoe meer u
proﬁteert van de
periodiek. Onderhandel goed en vergeet
niet te vragen naar de
pensioenopbouw.

Tweede
kind

Slechts een op de vijf
Nederlanders zegt
goed op de hoogte te
zijn van wat beleggen
inhoudt. Driekwart van
de vermogens in
Nederland wordt
aangehouden als
spaargeld.

Pensioen

Samenwonen

Huisdier
Een kat is beduidend
goedkoper dan een
hond. Uw trouwe
viervoeter kost al snel
€1000 per jaar aan
inentingen, voer,
hondenbelasting,
verzekering, ontwormen, antivlooimiddel.
Aan een kat bent u
jaarlijks ongeveer
€400 kwijt en u hoeft
hem niet uit te laten.
Voordeligst is een vis
€45 per jaar.

Afhankelijk van de stad
kost een kamer €350
tot €500 per maand.

Studeren

Beleggen

Bekijk goed of het
loont om uw reeds
opgebouwde pensioen
mee te nemen naar uw
nieuwe werkgever. Dat
hangt onder meer af
van de jaarlijkse
opbouw en het type
partnerpensioen (op
risico- of kapitaalbasis).

Een tweede kind is
goedkoper dan het
eerste. Twee kinderen
kosten gemiddeld 26%
van het besteedbaar
gezinsinkomen, drie
kinderen 33% en vier
kinderen 40% (kwantumkorting!).

Aangepaste
te wetgeving
dat Nederlanbetekent d
ders voorttaan gemiddeld 10% minder
m
pensioen opbouwen
o
heen.
dan voorh

Zorgkosten

Testament
Met slim schenken en
nalaten kunt u besparen op de erfbelasting.

De AWBZ is vervangen
door de Wet langdurige zorg en er is stevig
gesnoeid in het aantal
aftrekposten. Ouderen
moeten een groter deel
van de zorgkosten zelf
opbrengen.

Nieuwe
partner
Trouwen

GRAPHIC: REMY JON-MING

Kiest u voor gemeenschap van goederen,
huwelijkse voorwaarden of koude uitsluiting? Er is ook nieuwe
wetgeving in de maak.
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Eerste kind
Reken alvast zo’n
€1500 voor de
wegwerpluiers.
Gemiddeld kost een
eerste kind rond 17%
van het besteedbaar
gezinsinkomen, rekent
het CBS.

Alimentatie
Scheiden
Hoe de bezittingen
worden verdeeld is
afhankelijk van de
trouwvorm.
Pensioen dat tijdens
het huwelijk is opgebouwd, wordt gedeeld.

De meest verdienende
ex moet vaak partneralimentatie betalen, tot
wel twaalf jaar lang.
Een wetswijziging is in
de maak. Ook voor de
kinderen is alimentatie
verschuldigd. Sinds dit
jaar is die niet langer
ﬁscaal aftrekbaar.

Bij samengestelde
gezinnen is een
testament sterk aan te
raden. Zo kunt u
regelen dat uw
stiefkinderen ook
erven.

Uitvaart
De
e kosten van een
uitv
vaart bedragen circa
€7000 tot €10.000,
afh
hankelijk van de
we
ensen. Zelf geld
opzijleggen is meestal
voordeliger dan een
polis.
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Woningmarkt

Jongeren
maken weerr
wooncarrièrre
Starters en doorstromers op de woningmarkt komen in beweging. Want de huren
zijn hoog, de rente is laag en straks mag je
(nog) minder lenen dan nu.

In 2011 begon Valk samen met zijn
collega Mark Swijnenburg in Krimpen
aan den IJssel een eigen makelaardij.
Hij ziet een groot verschil tussen toen
en nu. ‘Kopers van nu weten veel beter
wat er gaande is. Ze weten dat ze niet
meer dan 103% kunnen lenen. Voor ze
bij ons komen zijn ze meestal al bij een
financieel adviseur geweest’, zegt hij.

Ouders springen bij
DOOR JAAP ROELANTS

J

e kunt je je nog zo goed voorbereiden op de aankoop van
je eerste huis, verrassingen
zijn er altijd. ‘We kregen te
maken met een zogenoemde
“vanaf prijs” van € 250.000. Dat is een
scherpe prijs om kopers te trekken’,
zegt Wijnand Pols (27) uit Krimpen
aan de Lek. ‘Het is de bedoeling dat
je daar met je bod boven gaat zitten.
Daar sta je dan toch wel bij te kijken.
Uiteindelijk hebben we iets lager geboden en hebben we de woning toch
kunnen kopen.’
Zoals Wijnand Pols en zijn partner
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Gerdine zijn er duizenden jonge mensen die bezig zijn met de aankoop van
hun eerste of tweede huis. De prijzen
zijn aantrekkelijk, de rente is laag,
terwijl huurprijzen tot € 700 voor een
klein appartement doodnormaal zijn.
Makelaar Roeland Valk maakte als
makelaar in loondienst tussen 1995
en 2010 de gouden tijden mee. Hij
kon elke dag wel een huis verkopen
en soms wel twee. ‘Toen hadden de
kopers een vaste baan en konden ze
rustig zeven keer hun salaris lenen. Ze
wisten niet beter dan dat huizen alleen
maar meer waard zouden worden.’

Het valt Valk op dat de typische goedkope starterwoning in de mindere wijk
uit de gratie is. ‘Jonge mensen tussen
25 en 35 kiezen, ook op advies van hun
ouders, direct voor een eengezinswoning. Veel ouders hebben dan zoiets
van: als je koopt, doe het dan gelijk
goed. Desnoods springen wij wel bij…’
Dat bevestigen Pols en zijn partner.
Ze moesten een heel proces doormaken om met één vaste baan en één
jaarcontract hun hypotheek rond te
krijgen. Daarbij hadden ze behalve
eigen spaargeld ook een extraatje nodig in de vorm van een schenking van
hun ouders. Dat kan belastingvrij tot
een bedrag van € 52.752 (eenmalig verhoogde vrijstelling), mits het kind of
zijn/haar partner nog onder de 40 is.

Op bijna alle huizen die Valk en zijn
collega verkopen, zit een restschuld.
De verkopers zijn veelal tussen de 30
en 40 en nemen de stap om groter te
gaan wonen nu de economie opfleurt.
‘Het zijn de mensen die vóór 2008 voor
het eerst kochten en er ook de verbouwing nog bij konden lenen’, vertelt
Valk. ‘Wat je ziet is dat die restschuld
is gaan wennen, omdat de hele vriendengroep ermee te maken heeft. Die
restschuld wordt meegenomen in de
hypotheek van het nieuwe huis, dat ze
tenslotte weer veel goedkoper kunnen
verwerven dan vroeger. Door de lage
rente kunnen ze de maandlasten vaak
goed opbrengen.’

Veranderende regels
Door alle nieuwe en verscherpte regels,
zou een cursus woning kopen tegenwoordig niet misstaan. Kopers moeten
weten dat de maximale renteaftrek
elk jaar daalt, tot 38% in 2041. Nu bedraagt de renteaftrek nog maximaal
51% , mits de lening binnen 30 jaar
annuïtair of lineair wordt afgelost. Het
maximale leenpercentage bedraagt
103 % van de woningwaarde en zal in
de komende jaren verder dalen, terwijl

WOONCIJFERS
Anderhalf miljoen woning
eigenaren kampen met een
onderwaarde van hun huis. De
meesten zijn dertigplussers,
vaak op zoek naar een groter
huis.
Het totaal aantal hypotheken
bedraagt 4,3 miljoen.
Van de huiseigenaren hebben
700.000 geen hypotheek
schuld (meer). Dat zijn vooral
65-plussers, van wie de helft
geen hypotheek meer heeft. Ze
helpen vaak hun kinderen met
de financiering van hun huis.
Bijna driekwart van de hypo
theken is een annuïteitenhypo
theek. Vanaf hun 25ste gaan
mensen doorgaans huizen
kopen. Van alle kopers is 18%
tussen de 25 en 30 jaar; 16%
is tussen de 30 en 35.
De gemiddelde hypotheek is
€200.000. De gemiddelde
huizenprijs is €215.000.
De meeste kopers – 58% –
vallen onder de regels van de
Nationale Hypotheek Garantie

de leencapaciteit – de verhouding tussen inkomen en hoogte van de hypotheek – dit jaar weer zo’n 5% lager ligt.
Wie een restschuld heeft, kan de
daarover verschuldigde rente 15 jaar
aftrekken voor de inkomstenbelasting.
Deze regeling, ingevoerd per 1 januari,
geldt voor restschulden uit de periode
vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017.
Hebt u echter een woning gekocht met
Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
dan kan een restschuld bij gedwongen
verkoop worden kwijtgescholden. Dit
jaar is de NHG-grens vastgesteld op
€ 245.000. In 2014 was dat € 265.000.
Maar niet alleen deze regels kunnen een drempel opwerpen. Ook de
vorm van de arbeidscontracten van
de kandidaat-kopers speelt vaak een
grote rol. Bij Pols en zijn partner was
dat ook een probleem. ‘Wijnands baan
is gelukkig net omgezet in een vast
dienstverband’, vertelt Gerdine. ‘Dat
scheelde. Ik heb een jaarcontract als
zorgconsulent. Het was uiteindelijk
voldoende voor de hypotheek. Maar
ik hoor overal hoezeer al die tijdelijke
contracten het kopen van een woning
in de weg staan. Ik vind het eigenlijk
niet kunnen.’

2015 · LATER // LENTE ·
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Dhr Blitz ( 65), gepensioneerd

Belegger Ryan Tewari (56) en
Suraya Premchand (25),
danseres

Makelaars Roderik Schellenbach
(53) en Matthieu Valkering (47)

‘We moeten veel meer over de grens
kijken, als het om beleggen gaat.’
‘Je moet niet te zuinig zijn, maar ook
niet te veel verbrassen.’
‘Waarom is dit event eigenlijk? oh ja,
later is nooit te vroeg!”
advertentie
‘De rendementsheffing van 4% moet zo
gauw mogelijk verdwijnen.’
Johan Rol (67), docent economie

‘Waarom zijn er zo weinig vrouwen hier?
Ladies it’s 11:59 – Later begins right now!’

Wees niet te laat!
FOTOGRAFIE JEROEN OERLEMANS

Zullen we hier een lekker introtekstje doen over hoe geweldig
het event wel niet was. En dat er
jong en oud (18 jaar en 75 jaar)
was en mannen en vrouwen en
dat de drank goed vloeide en dat
er zo’n fan-tas-tische sfeer hing...
zo iets?

FOTO’S: JEROEN OERLEMANS

Fiona Zweegers (26) en
Galliana Luna (22)

ijfsecoJeffrey Jansen (18) gaat bedr
denomie studeren en Stan Zeehan
iek
laar (18), ondernemer in de muz

Advocaat Debby Wentink-Kolk
(48) en Annemarie Walgemoed
(46), juridisch adviseur

Later 2015, het door FDMG georganiseerde
event over plannen voor uw financiële
toekomst, trok ruim 700 bezoekers. Wat
vonden zij?

‘Ik ben hier voor acquisitie en ik wil graag
een artikel in het FD over mijn bedrijf.’
‘Men moet vooral in een tweede
woning investeren.’
‘Wij zijn nog lang niet bezig met later.’
‘Ik ben vaak wat later en oh ja kinderen
zouden al jong moeten leren beleggen
en budgetteren.’
‘Wat een positiviteit hier! Later is nu!’

Petra van Duist (42) bestuurlid
sponsor en fondswerving en Jolanda Gortzak (51), ondernemer

Bedrijfseconoom Marijke Tevreden (51) houdt zich nu bezig met

ondersteuning bij dementie

Columnist Kees de Kort en
Peter Paul de Vries, bestuursvoorzitter van Value8
2015 · LATER // LENTE ·
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Later
2015
Later
2015
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FOTO’: JEROEN OERLEMANS

ud ud
derihnoderho
inM
M
m
e em
WillWill
WEGWIJS
IN UW
FINANCIËN
WEGWIJS
IN UW
FINANCIËN
HoeHoe
ziet uw
eruit?
Tekenaar
zietlevenspad
uw levenspad
eruit?
Tekenaar
Willem
Minderhoud
van het
Willem
Minderhoud
vanRotterdamse
het Rotterdamse
collectief
Jongens
van de
schetst
tij- tijcollectief
Jongens
vanTekeningen
de Tekeningen
schetst
densdens
het plenaire
deeldeel
van het
het plenaire
van‘Later’-programma
het ‘Later’-programma
vliegensvlug
de levensloop
van de
vliegensvlug
de levensloop
vandoorsneede doorsneeNederlander
en alle
beslissingen
die die
Nederlander
en financiële
alle financiële
beslissingen
daardaar
deeldeel
van uitmaken.
Sprekers
die door
pre- prevan uitmaken.
Sprekers
die door
sentator
RensRens
de Jong
(ook(ook
op de
worden
sentator
de Jong
opfoto)
de foto)
worden
ondervraagd
zien zien
hun hun
bijdrage
omgezet
in in
ondervraagd
bijdrage
omgezet
pakkende
illustraties.
Na het
pakkende
illustraties.
Naschetsen
het schetsen
van de
lijn konden
bezoekers
vangrote
de grote
lijn konden
bezoekers
gedetailleerde
vragen
stellen
in in
gedetailleerde
vragen
stellen
aparte
sessies.
aparte
sessies.

22 22
· LATER
// LENTE
· 2015· 2015
· LATER
// LENTE

ESTHER-MIRJAM SENT

Een op de vijf mensen is ‘homo economicus’
en handelt louter rationeel. De rest is zogenoemde ‘homo psychologicus’: de emotie
wint het van de rationaliteit en beslissingen
worden genomen op basis van grove vuistregels. Probleem is dat we met zijn allen
denken in de eerste categorie te vallen.

2015 · LATER // LENTE ·
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Samen verder

Samenwonen
of trouwen?
Enhoe dan?
De zaken op hun beloop laten bij samenwonen en kinderen
krijgen is riskant. Wie nu ongemakkelijke gesprekken
omzeilt, zit straks met de problemen.
DOOR LIZANNE SCHIPPER

J

e kunt natuurlijk ook helemaal niets
regelen als je gaat samenwonen. Ieder
zijn eigen bankrekening, een gezamenlijke huishoudpot en daar blijft het bij.
Honderdduizenden Nederlanders doen
dat zo. Ondernemer Erwin Matthijssen (37) en zijn
echtgenote hebben het jaren volgehouden, ook
toen hun zoon werd geboren. ‘Wij hadden niet
zoveel met trouwen, en de eerste jaren hadden we
het druk genoeg met ons kindje.’ Vorig jaar zomer
zijn zij alsnog gehuwd, puur uit romantische overwegingen. Al plaveide het samenlevingscontract
dat ze kort tevoren hadden opgesteld wel de weg.
Het initiatief daartoe kwam van zijn — toen nog
— vriendin, die haar baan had opgezegd om voor
hun kind te zorgen. Matthijssen: ‘Haar angst is
dat als ik bijvoorbeeld een midlifecrisis krijg en
er met een jongere vrouw vandoor ga, zij te lang
weg is uit de arbeidsmarkt om meteen weer werk
te kunnen vinden en dus zonder inkomen zit.’
In hun samenlevingscontract hebben zij dus
partneralimentatie geregeld.
De zaken op hun beloop laten bij samenwonen
en kinderen krijgen, is riskant. Alleen al de verde-
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‘Bij zo’n
worstcasediscussie
word je
opeens heel
egoïstisch’

ling van de dagelijkse kosten kan op den duur tot
conflicten leiden als er geen duidelijke afspraken
over zijn gemaakt. En erger, bij overlijden is de
partner geen erfgenaam en bij een scheiding is er
geen enkel recht op een toelage noch op pensioen.
Unfair voor de partner die veel tijd heeft geïnvesteerd in de zorg voor de kinderen.
Dit soort nare situaties is niet automatisch
te voorkomen met een samenlevingscontract,
want in de simpelste variant staat alleen wie wat
bijdraagt aan het huishouden. Afspraken over
wat er gebeurt als de relatie eindigt, moeten expliciet worden vastgelegd. Dat gebeurt ook steeds
vaker, constateert scheidingsadvocaat Alexander
Leuftink van LINK Advocaten. Zo ziet hij in de
samenlevingscontracten die hij onder ogen krijgt
geregeld een alimentatiebeding opduiken. Willen de partners het (partner)pensioen delen, dan
moet het samenlevingscontract overigens wel bij
de notaris zijn gesloten.

Gezag
Zodra er kinderen komen, is het voor de ongehuwde vader tijd voor actie: bij de burgerlijke stand

aangeven dat hij ze erkent, maar ook het gezag
aanvragen bij de rechtbank. Dat laatste wordt nog
weleens over het hoofd gezien, merkt Leuftink.
‘Gezag is makkelijk te regelen via Rechtspraak.nl.
Maar vaak komt het pas aan de orde als partners
minder goed door één deur kunnen. Dan is het
risico dat je ervoor naar de rechter moet.’ Zonder
gezag heeft de vader formeel geen stem in belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over medische
ingrepen. Na een breuk zou de moeder, zonder
instemming van de vader, samen met de kinderen
naar de andere kant van de wereld kunnen verhuizen. De erfenis is ook nog een punt van aandacht
voor wie een samenlevingscontract verkiest boven
het trouwboekje. Als partners ben je dan niet
elkaars erfgenaam en gaat bij een overlijden alles naar de kinderen of familie. Wil je dat anders
regelen, dan is een apart testament via de notaris
nodig.
Aan een samenlevingscontract gaan dus behoorlijk wat onderhandelingen vooraf, wil je dat
de zaken echt goed geregeld zijn. Dat ervoer ook
Matthijssen. ‘Ik merkte dat je bij zo’n worstcasediscussie opeens heel egoïstisch wordt. Natuurlijk

betaal ik als ik er vandoor ga, maar wat als jíj er
vandoor gaat met een ander? Niet echt een leuk
gesprek. We zijn erna goed uit eten gegaan.’

6,8
miljoen
Nederlanders
zijn gehuwd.

1,6

miljoen
Nederlanders
zijn ongehuwd samenwonend.
Daarvan heeft
ruim de helft
een samenlevingscontract.
Bron:
CBS, 2014

Alles delen?
Lekker makkelijk lijkt trouwen in gemeenschap
van goederen. Driekwart van de Nederlanders kiest
ervoor. Erkenning van en gezag over de kinderen
zijn automatisch geregeld, net als de erfenis. Je
deelt gewoon alles, niet alleen het vermogen dat
tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, maar ook
de bezittingen van daarvoor, erfenissen, schenkingen en schulden. Loopt het mis, dan kan deze
vorm natuurlijk catastrofaal uitpakken, zeker voor
een ondernemer. Als hij de helft van de waarde van
zijn bedrijf moet vrijmaken voor zijn ex, kan dat de
genadeklap voor zijn onderneming betekenen.
Naar verwachting gaat er wel iets veranderen.
Idee is om standaard het bezit voor het huwelijk
plus erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk ongedeeld te laten. Het wetsvoorstel ligt er, al
lijkt er nog weinig beweging in te zitten. Hetzelfde
geldt voor het idee om partneralimentatie, nu nog
twaalf jaar, te bekorten.
2015 · LATER // LENTE ·
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Samen verder

Wat ga je
doen met de
kennis van
Later?
Een gezonde financiële toekomst begint met een
weldoordacht plan. Het formuleren van strategie.
De keuze van beleggingen en allocaties.
Met uw bezoek aan Later 2015 is de eerste stap
gezet. Nu is het moment om theorie in praktijk te
brengen. Actief vermogensbeheer levert nog altijd
de beste resultaten op. Wij bieden een aantrekkelijke
selectie beleggingsfondsen. Zet nu de volgende stap
voor later. Bel uw bank of neem contact op met uw
beleggingsadviseur.

Ten slotte verwachten ingewijden dat het geregistreerd partnerschap, ooit ingevoerd voor
mensen van gelijk geslacht die indertijd nog niet
mochten trouwen, opgedoekt wordt. Dat is namelijk nauwelijks te onderscheiden van een huwelijk,
al is het iets makkelijker te ontbinden. Nadeel van
deze samenlevingsvorm is volgens Leuftink dat
zij internationaal niet altijd wordt erkend. ‘Als je
verhuist naar het buitenland en daar uit elkaar
gaat of een van de twee overlijdt, kan er een probleem ontstaan.’
Trouwen op huwelijkse voorwaarden lijkt de
slimste zet. Voornaamste pre is dat je tevoren alles eens goed doorspreekt en duidelijke afspraken

GEHUWD

Bel uw bank of
beleggingsadviseur
voor de fondsen van
Fidelity

the currency of investing
Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen
voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. FIL Limited en zijn respectieve dochtermaatschappijen vormen de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie waar doorgaans
naar wordt verwezen als Fidelity Worldwide Investment. Vermogen en middelen per (12/03/15). De gegevens zijn niet gecontroleerd. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investment
logo en het F symbol zijn handelsmerken van FIL Limited. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke
omstandigheden. Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige belegging. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus en de
Essentiële Beleggersinformatie, die samen met de huidige jaar- en halfjaarverslagen kosteloos verkrijgbaar zijn bij onze distributeurs, bij ons Europese Service Centre in Luxemburg, 2A rue Albert Borschette, BP
2174, L-1021 Luxemburg (tel. 0800 – 022 47 09) en in Nederland: FIL (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch (geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten), World Trade Center, Toren H 6e etage, Zuidplein
52, 1077 XV Amsterdam (tel. 020 – 797 7100). [Fidelity Funds/Fidelity II] is/zijn gerechtigd deelnemingsrechten aan te bieden in Nederland op grond van artikel 2:66 (3) jo. 2:71 en 2:72 Wet op het financieel
toezicht. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSL120315/010915

•Kinderen: automatische
erkenning en gezamenlijk
gezag vader en moeder.
•Woning: als één partner
al een woning heeft, wordt
die bij gemeenschap van
goederen gezamenlijk bezit,
bij huwelijkse voorwaarden
vaak niet.
•Scheiding: via de rechter.
Verdeling vermogen: bij gemeenschap van goederen
alles in tweeën; bij huwelijkse voorwaarden (verrekenbeding) meestal alleen
het inkomen en vermogen
tijdens het huwelijk gedeeld; bij koude uitsluiting
ieder zijn eigen vermogen.
Verplichte kinderalimentatie
plus partneralimentatie.
•Pensioen: gedeeld ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Bij
scheiding: tijdens huwelijk
opgebouwd pensioen
wordt gedeeld, opgebouwd
nabestaandenpensioen
gaat naar de ex.
•Erfenis: gaat automatisch
naar de langstlevende plus
kinderen (zij krijgen een
niet-opeisbare vordering).

Geregistreerd
partnerschap
wordt niet
altijd in het
buitenland
erkend

SAMENLEVINGS
CONTRACT
•Kinderen: vader moet ze
erkennen bij de burgerlijke
stand en met de moeder
gezamenlijk gezag aanvragen bij de griffier van de
rechtbank.
•Woning: als één partner al
een woning heeft, blijft dat
zijn/haar vermogen.
•Scheiding: ontbinding
hoeft niet via de rechter,
brief met handtekeningen
is genoeg. Verplichte kinderalimentatie. Verdere
verdeling afhankelijk van
wat geregeld is in contract,
geen automatische partneralimentatie.
•Pensioen: om partner te
zijn in pensioenregeling eist
pensioenfonds een notarieel samenlevingscontract.
•Erfenis: zonder apart
testament erven alleen
kinderen of de familie van
de overleden partner. In samenlevingscontract kun je
wel regelen dat gezamenlijke bezittingen (waaronder
het huis) van de langstlevende blijven.

op papier krijgt. Meestal wordt gekozen voor een
finaal verrekenbeding, waarin afspraken staan
over de verdeling op het moment dat het huwelijk
op de klippen loopt. Zo besloot Matthijssen om
bij een eventuele scheiding zijn onderneming, een
strategisch adviesbureau, buiten beschouwing te
laten. Dat leek hem ook fair richting zijn zakelijk
partner. ‘Niemand zit te wachten op een derde
aandeelhouder, die dan ook nog eens pissig is.’
Mocht hij overlijden, dan is zijn vrouw verplicht
om zijn aandelen te verkopen aan zijn zakelijk
partner. Matthijssens aanstaande vond dat allemaal prima. ‘Als ze maar verzekerd is van een
inkomen, daar gaat het haar om.’

GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP
Als bij huwelijk, verschil:
•Scheiding: ontbinding
partnerschap hoeft niet via
de rechter, mits er geen
minderjarige kinderen zijn
en partners het eens zijn
over de financiën.
•In buitenland niet altijd
erkend.

ALS JE
NIETS DOET
•Bij overlijden is de partner
geen erfgenaam.
•Scheiding: er is geen enkel
recht op een toelage noch
pensioen.
•Verdeling van de dagelijkse kosten kan tot conflicten
leiden als er geen afspraken
zijn gemaakt.
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Fondsnieuws #2
Risicomanagement

In vier stappen
gezond belegd
Rendement en risico gaan hand in hand. Door te
spreiden over verschillende beleggingscategorieën
kunt u de twee optimaal op elkaar afstemmen.
DOOR ANTON
REIJINGA
JAN VERBEEK
| FOTOGRAFIE MARK HORN

P

BANKIEREN
BINNEN DE FAMILIE?
Nu uw ﬁnanciën regelen voor later.
Als u besluit om uw kinderen ﬁnancieel een handje te helpen, kan dat best ingewikkeld
worden. Hoeveel mag u bijvoorbeeld schenken voor de aankoop van een woning? Hoe
kunt u samen met uw kind beleggen? En wat nu als u het geschonken geld toch zelf
nodig blijkt te hebben? Allemaal vragen waar wij u graag antwoord op geven. Ga voor
een afspraak naar abnamro.nl of neem contact op met een van onze adviseurs.

articuliere beleggers realiseren zich vaak niet dat er een
verband is tussen rendement
en risico. Wie bereid is veel
risico te nemen, kan veel rendement
boeken, maar moet ook inzien dat op
gezette tijden een correctie volgt.
Toch zijn beleggers ook weer niet
helemaal weerloos tegen de grillen van
de markt. Financiële dienstverleners
stellen risicoprofielen op, waarin op
basis van vragenlijsten de mate van
risicobereidheid wordt vastgesteld.
Daarbij wordt gekeken naar je leeftijd,
je doelen en naar de mate waarin je
de volatiliteit van de markten kunt
verdragen. Een stelregel luidt dat hoe
jonger je bent, hoe meer risico je kunt
lopen – simpelweg omdat je tijdshorizon langer is en je dus meer tijd hebt
om verliezen weer goed te maken.
Volgens Richard Feenstra van
Fidelity Worldwide Investment kan
een gezonde beleggingsportefeuille
voor later in vier stadia worden opgebouwd. Allereerst moeten beleggers
zien hun doel duidelijk voor ogen te

krijgen. Het best werkt het volgens
Fidelity om die zo concreet mogelijk
te formuleren. Bijvoorbeeld een auto,
huis of boot, de kinderen laten studeren of eerder stoppen met werken.

Risicobereidheid
Is het doel en de termijn waarop dit
gerealiseerd moet worden eenmaal
vastgesteld, dan is het zaak om te bepalen welk risico de belegger kan of
wil dragen. Helemaal risicovrij beleggen bestaat niet – zelfs niet als je het
aanhouden van cash verkiest, want
inflatie holt de waarde uit.
Op basis van het gewenste einddoel
en risicobereidheid kan een portefeuille worden samengesteld. Hierbij
moeten aannames worden gemaakt
ten aanzien van de toekomstige rendementen van beleggingscategorieën als
aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en valuta. Het geld moet ‘aan
het werk gezet’ worden.
Maar timing is moeilijk, waarschuwt Feenstra: rendementen kunnen van jaar op jaar grote verschillen

laten zien. ‘Zo was vastgoed in 2006
de beste belegging, maar in 2007 de
slechtste.’ Goede spreiding is daarom
het devies. Over tien jaar hadden aandelen het hoogste rendement, maar
je kon zomaar in een jaar nagenoeg
de helft van je vermogen kwijt zijn. Bij
obligaties was het maximale verlies
beperkter, maar ook het rendement.
Een simpele 50:50-oplossing leidde tot
een iets hoger maximaal verlies dan
bij alleen obligaties, maar bood toch
een relatief goed rendement. Als de
beleggingshorizon langer is, kan de
schuif voor de aandelenweging omhoog, zegt Fidelity. Er is dan immers
meer tijd om een dip uit te zitten.
De laatste stap is onderhoud. Beleggers moeten periodiek checken of
hun portefeuille en doelen nog in overeenstemming zijn met elkaar. Kies
je voor doe-het-zelf beleggen, dan is
het weer in evenwicht brengen van de
verschillende beleggingscategorieën
een voorwaarde om de portefeuille in
lijn te brengen met de voorgenomen
doelen.
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‘Grijp op tijd in’
Toen bij haar man alzheimer werd geconstateerd, keerde expat
Simone Noordegraaf terug naar Nederland om daar hun leven
opnieuw in te richten. ‘Neem zo snel mogelijk maatregelen.’
DOOR GWEN VAN LOON | FOTOGRAFIE MARK HORN

‘I

Pensioen
naar
voren
halen
32
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k heb een internationale carrière. Deels
staat mijn pensioen in de VS, deels bij Nederlandse pensioenfondsen. Sinds
1 januari is de Nederlandse wet veranderd
en bouw ik via Philips pensioen op over
mijn inkomen tot €100.000. Daarboven heb ik het
in eigen beheer. Al met al behoorlijk ingewikkeld.
Ik heb een financieel planner gevraagd wat ik in
mijn situatie het beste kon doen.
Een paar jaar geleden is bij mijn man na een
lange periode met klachten alzheimer geconstateerd. We woonden destijds in de VS en heb
toen bij mijn werkgever aangegeven dat ik terug
naar Nederland wilde. Philips steunde me hierin
en gelukkig kan ik nu vooral vanuit Amsterdam
werken. Ik heb een appartement gekocht met het
romantische idee dat we daar lang samen zouden
wonen. Voor iedereen bij wie iets soortelijks op
zijn pad komt, adviseer ik: ontken het niet en
neem zo snel mogelijk maatregelen, zodat je dingen n og samen kunt regelen.
Ik heb uiteindelijk voor Niek een goed verzorgingshuis gevonden. Dat kost zo’n €2500 per
maand. Ik wil hem niets tekortdoen en ga vaak bij
hem langs: woensdag, zaterdag en zondag. Alles
bij elkaar is het een heftige job die nooit af is. Ik
heb twee maanden zorgverlof gekregen toen ik

48
Wie:
Simone
Noordegraaf
Is:
Wereldwijd
senior vice
president
Accounting
Operations
bij Philips
Privé:
Getrouwd,
twee volwassen stiefzonen
Later:
‘Ik spaar wat
ik kan’

zijn verhuizing moest regelen. Afgelopen jaar heb
ik een maand vrijgenomen om me op te laden.
Tot nu toe lukt het me alle ballen in de lucht te
houden. Voor mijn eigen toekomst bouw ik ook
aan een nieuwe relatie.

Levenstestament
Ik weet hoe belangrijk het is om op tijd in te grijpen. Veel dingen zijn niet doorzichtig. Zo wist ik
niet dat je een pensioen naar voren kon trekken.
Toen ik daar achter kwam, heb ik dat meteen geregeld. Niek is nu 61 en wordt waarschijnlijk niet
oud. Zijn pensioen wordt sinds zijn zestigste verjaardag in vijf jaar uitgekeerd, nu kan hij er nog van
genieten. Ik wil dat het hem aan n iets ontbreekt.
We hebben onze levenstestamenten n et op tijd
kunnen regelen. Ik heb geen levensverzekering.
Tuurlijk heb ik overwogen om mijn baan op
te zeggen om voor Niek te zorgen. Maar de consequenties zijn niet te overzien. Als ik die zorg
straks niet meer heb, weet ik dat ik ook werk op
dit niveau wil blijven doen. Ik beleef er veel plezier
aan. Tegelijkertijd spaar ik wat ik kan, zelf en via
een beleggingsportefeuille die is ondergebracht
bij een private banker. Ik wil voor mijn zestigste
financieel onafhankelijk zijn. Al sluit ik zeker niet
uit dat ik alsnog doorwerk.’
2015 · LATER // LENTE ·
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Studiekosten

Doctorandus
vermogen
Vier jaar studie aan hogeschool of universiteit kost
een slordige halve ton. Vanaf september geheel zelf
op te brengen. Voorsorteren is het devies.
DOOR LIEN VAN DER LEIJ
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Toch zullen ouders zich zorgen maken. Betere verdienmogelijkheden of
niet, feit is dat een studieschuld aardig
inteert op het leenvermogen als je een
huis wilt gaan kopen. Als vuistregel
kunt u bij de nieuwe systematiek een
verhouding studieschuld versus verlaging hypotheekbedrag van ongeveer
een op een aanhouden, zegt Hendrik
Schakel, financieel planner bij Viisi.

Veelgehoorde vraag
Bij de veelal jonge academici die Viisi
bedient, is het opbouwen van een studiepotje voor de kinderen vrijwel een
standaardvraag. Beleggen biedt dan in
veel gevallen uitkomst. Wie vroeg begint heeft een lange beleggingshorizon
en kan zich dus wat risico permitteren.
‘En valt het doelbedrag uiteindelijk 10

of 20% lager uit dan gewenst, dan is dat
te overzien’, aldus Schakel. ‘Een belegging die minder rendeert − stel 4% in
plaats van de gehoopte 6% − doet het
nog altijd beter dan sparen à 1,5%.’
Inmiddels zijn er meerdere aanbieders van laagdrempelige beleggingsproducten met een periodieke inleg,
waardoor de stap van sparen naar beleggen wordt vergemakkelijkt. Zo bieden Robeco, Van Lanschot, ABN Amro
en ING periodiek beleggen aan, waarbij
u een profielfonds kiest aan de hand
van uw beleggingshorizon en -doel en
de mate van risico die u bereid bent te
lopen. Voorwaarden (minimale inleg)
en kosten verschillen, dus enig huiswerk is wel geboden. Wie passief wil
beleggen kan via Meesman Indexbeleggen periodiek inleggen of een (kind)rekening openen bij Brand New Day. Wel
geldt in alle gevallen dat naarmate de
studiedatum nadert, u het risico moet
afbouwen door over te stappen op een
ander profielfonds of fondsselectie. Er

zijn ook targetfondsen op de markt die
het risico automatisch afbouwen naarmate de eindstip dichterbij komt.
Wie belegt of spaart op naam van
het kind ontloopt schenkingsbelasting
als het zover is. Maar loopt ook het
risico dat het kind wanneer het achttien jaar wordt heel anders omspringt
met het opgebouwde vermogen dan de
bedoeling was. ‘Wij adviseren ouders
meestal om het vermogen in eigen
hand op te bouwen’, aldus Schakel.
‘Zeker bij ondernemers. Dat geeft
hun de vrijheid om hun prioriteiten te
verleggen, mochten zij er bijvoorbeeld
niet helemaal uitkomen wat betreft
pensioenopbouw. Het is zaak om het
totaalplaatje voor ogen te houden en
flexibel te blijven.’
Er zijn ook ouders die besluiten om
hun kind juist volop te laten lenen. De
spaarrente is laag, maar de rente op
studieschuld is nog lager. ‘Als de nood
aan de man is, kunnen ze altijd nog
bijspringen.’

Vroeg beginnen
Maar wat kost een studie? Volgens het
Nibud kost een vierjarige studie voor
een uitwonende student momenteel
rond de €53.000, alles inbegrepen.
Wordt er ook nog gekozen voor een
uitwisseling met het buitenland, dan
zullen de kosten nog verder oplopen.
Ouders die een noemenswaardige bijdrage willen maken in de kosten zullen
dan ook vroeg moeten beginnen met
geld opzijleggen.
Kersverse ouders die nu al beginnen met sparen zouden bij de huidige
spaarrentes van rond de 1 à 1,25%
maandelijks €206 tot €211 moeten
inleggen om over achttien jaar op een
doelbedrag van €50.000 uit te komen.
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bron: nibud studentenonderzoek 2011-2012

E

r ging een hoop gesteggel
aan vooraf, maar nu is de
kogel door de kerk. Wie
aanstaande september
voor het eerst in de collegebanken schuift kan geen aanspraak
meer maken op de basisbeurs. Dat
scheelt zo’n €3350 per jaar voor een
uitwonende student in het hoger onderwijs, oftewel zo’n €13.400 over de
gehele studieperiode voor wie rap zijn
mastersbul haalt. Dat geld zal voortaan
moeten worden geleend – tegen momenteel zeer gunstige rentes, dat wel –
bijverdiend of van de ouders komen.
Verwacht wordt dan ook dat de gemiddelde studieschuld zal stijgen. Nu
nog schommelt die rond de €15.000,
maar minister Jet Bussemaker van
Onderwijs houdt rekening met een
toename tot €21.000. Dan nog is er
geen man overboord, vindt de overheid. Immers hoger opgeleiden verdienen anderhalf tot twee keer zo veel
als leeftijdsgenoten zonder hbo of wodiploma. Bovendien krijgen studenten
voortaan veel langer de tijd om hun
schulden af te lossen: de termijn wordt
opgerekt van 15 naar 35 jaar.

Na rekening te hebben gehouden met
inflatie en de vermogensrendementsheffing van 1,2% over het box 3 vermogen dat boven de €21.330 uitkomt
(€42.660 voor fiscale partners) is er
natuurlijk meer nodig. Alleen ieder
kwartaal de kinderbijslag opzijleggen
volstaat dus niet. Wel zijn er bepaalde
spaarproducten die meer rendement
bieden; te denken valt aan deposito’s
of bijvoorbeeld spaarverzekeringen.
Laatstgenoemde zijn echter alleen interessant als u het geld minimaal tien
jaar laat staan en kennen vaak bijkomende kosten.

Pensioen

Langer werken,
minder pensioen

BNP PARIBAS L1 MULTI-ASSET INCOME

Een ruime keuze, één unieke oplossing

Door een wijziging in de wet kan er sinds
1 januari veel minder voor het pensioen
worden gespaard. Er zijn verschillende
manieren om het gat te dichten.

In hun zoektocht naar een aantrekkelijk rendement beperken beleggers zich vaak tot obligaties en hoogdividendaandelen. BNP Paribas L1 Multi-Asset Income belegt sinds de oprichting in 20051 in verschillende asset classes,
waaronder hoogdividend-aandelen, beursgenoteerd onroerend goed, diverse soorten obligaties (corporate,
government, high-yield) en geldmarktproducten. Door deze diversificatie is volgens ons een goed rendement
mogelijk zonder een onevenredige verhoging van risico.

Waarom investeren in BNP Paribas L1 Multi-Asset Income?

DOOR ANDRÉ DE VOS

• Bewezen trackrecord: 4 Morningstar sterren2
• Focus op inkomen en oog voor kapitaalgroei
• Afgewogen balans tussen risico, rendement en inkomen

E

1 Op 19 september 2014 ging BNP Paribas Fund II N.V. All Income Fund op in BNP Paribas L1 Multi-Asset Income
2 Copyright©2015 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers,
(2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn content providers zijn
aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Morningstar sterren variëren van 1 tot 5, waarvan 5de hoogste is. De in dit document opgenomen Morningstar rating
is voor het privilege kapitalisatie aandeel, per 28 februari 2015.

Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en
2) geen beleggingsadvies. BNP Paribas Multi-Asset Income, een subfonds van BNP Paribas L1 is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet
op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten
en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment
Partners*, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-ip.nl.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert
met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging
weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in
rekening gebracht. BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren
of te wijzigen.
* “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep.

©shutterstock

bnpparibas-ip.nl

en kleine twee miljard euro wordt er
dit jaar minder aan pensioenpremie
ingelegd. Dat is het direct gevolg van
het nieuwe Witteveenkader. Per jaar
mag nog maar 1,875% van het salaris worden gespaard. Dat was 2,15%. Boven de
€ 100.000 kan er helemaal niet meer met belastingaftrek geld apart worden gezet voor de oude
dag. Vrijwel alle Nederlandse werkenden bouwen
daardoor minder pensioen op.
Hoeveel minder hangt af van de pensioenregeling, maar gemiddeld is het al snel zo’n 10%,
blijkt uit berekeningen van actuarieel pensioenadviesbureau Lane Clark & Peacock (LCP). Een
dertigjarige werknemer met een modaal inkomen
(€ 35.000) bouwt tot zijn pensioenleeftijd 11% minder pensioen op. Voor een veertiger met twee keer
modaal ziet het plaatje er iets zonniger uit. Maar

de vijftiger met € 125.000 gaat er bijna 30% op
achteruit (zie kader).
‘Het verschil is opvallend groot’, vindt Jeroen
Koopmans van LCP. ‘De opbouw gaat fors omlaag, maar daar staat tegenover dat de pensioenleeftijd omhoog gaat naar 67. Die twee jaar
extra zijn echter niet voldoende om dat verschil
te overbruggen. Dat is bewust beleid.’ In het oude
systeem kon je in veertig jaar een pensioen opbouwen van bijna 90% van je gemiddelde salaris:
2,15%x40 jaar . Dat is nu nog geen 80%: 1,875x42
jaar.
Lagere pensioenopbouw betekent in principe
meer salaris, want de pensioenpremie komt uit
de loonsom. Met het extra salaris kan het verlies
aan pensioen worden gecompenseerd. Die keuze
is aan de werknemer (of de ondernemer, die zelf
voor zijn pensioen moet sparen).
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Pensioen

Het staat iedereen vrij om zelf bij te sparen. Dat
is nu duurder, want er is geen belastingaftrek.
Maar over het opgebouwde kapitaal hoeft straks
geen belasting te worden betaald, wat bij ‘gewoon’
pensioen wel het geval is.

Partnerrisico
Koopmans wil de lagere opbouw geen ‘pensioengat’ noemen. ‘Een pensioengat betekent dat je na
je pensioen te weinig geld hebt om van te leven.
Dat hoeft met de lagere opbouw niet per se het
geval te zijn.’
Financieel zijn de klappen van de lagere opbouw kleiner naarmate iemand dichter bij zijn
pensioen zit. Immers, het merendeel van het pensioen is dan al opgebouwd. Dertigers hebben het
meeste nadeel. Maar die moeten waarschijnlijk
nog langer doorwerken dan 67. Dat heeft als ‘voordeel’ dat ze langer pensioen kunnen opbouwen.
Er zijn verschillende manieren om de lagere
pensioenopbouw te compenseren. Sommige pensioenfondsen doen dat zelf al. Ze verlagen bijvoor-

‘Ik zie veel
mensen het
extra salaris
gewoon opzijleggen voor
later’

beeld de franchise: het AOW-deel in het pensioen.
Daardoor wordt het ‘pensioengevend’ salaris
waarover de 1,875% wordt berekend juist hoger.
Sommige pensioenfondsen benutten in het verleden de maximale opbouwpercentage niet en doen
dat nu wel. Bij deze fondsen zullen de premies niet
of weinig zijn gedaald.
Voor het salarisdeel boven de € 100.000 zijn er
speciale nettoregelingen bij pensioenfonds of verzekeraar. Daarbij wordt niet langer gespaard met
belastingaftrek, maar het opgebouwde kapitaal
heeft wel een speciale pensioenstatus: er hoeft
geen 1,2% vermogensrendementsbelasting over te
worden betaald. Het nadeel is echter dat het geld,
net als gewoon pensioen, vastzit tot pensionering.
De hoge inkomens (werknemer én ondernemer) moeten vooral opletten dat hun partner bij
overlijden goed verzorgd achterblijft. Doordat de
pensioenopbouw boven de ton verdwijnt, is dat
deel ook niet meer verzekerd voor de partner. Dat
kan een forse teruggang opleveren in het partnerpensioen. Dat risico kan worden afgedekt via een

nettoregeling of via een losse overlijdensrisicoverzekering.

Reserveringsruimte
Wie de afgelopen jaren niet maximaal spaarde
voor zijn pensioen, bijvoorbeeld doordat zijn regeling niet de hele opbouwruimte benutte, kan
profiteren van fiscale reserveringsruimte. Dat
betekent dat er tot zeven jaar terug extra voor het
pensioen mag worden gespaard, bijvoorbeeld in
vrijgestelde bankspaar- of beleggingsproducten.
Dit is vooral aantrekkelijk voor ondernemers; de
meeste werknemers hebben amper reserveringsruimte.
De gemiddelde werknemer en ondernemer
heeft drie keuzes. Helemaal niets doen betekent
straks een lager pensioen. Netto sparen in box 3
(vermogen) kan gewoon met een spaarrekening,
maar dan blijft er met de lage rente en vermogensrendementsheffing weinig over. Wie nog lang niet
met pensioen gaat, kan beter beleggen, bijvoorbeeld in indexfondsen.

Helemaal
niets doen
betekent
straks een lager pensioen

Een alternatief voor extra sparen is de toekomstige
lasten na pensionering omlaag brengen, zodat een
lager pensioen wordt gecompenseerd door lagere
uitgaven. Veertigers en vijftigers met een eigen
huis en een hoge hypotheek kunnen daarop aflossen, zodat na pensionering de woonlasten veel
lager zijn.
‘Ik zie veel mensen het extra salaris gewoon opzijleggen voor later’, zegt onafhankelijk financieel
planner Gaston Hendriks van Kapitaalmeester.
‘Op een spaarrekening, via beleggingen. Voordeel
is dat je flexibel blijft. Je kunt altijd bij het geld. Als
je in een pensioenproduct stapt of je huis aflost, zit
je geld vast.’
Een aanvullend individueel pensioenproduct
zonder fiscale voordelen is doorgaans een heel
slechte keuze. Hendriks: ‘De enige reden om dat te
doen is als je jezelf niet vertrouwt met een flexibel
spaarpotje. Het risico daarvan is dat je dat geld
ergens anders voor gaat gebruiken dan voor je
pensioen. En dan heb je een probleem als je stopt
met werken.’

NOG OP TE BOUWEN PENSIOEN
Leeftijd salaris
30
40
50

2014
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verschil

€35.000 €27.274 €23.785 -12,8%
€70.000 €38.777 €33.817 -12,8%
€125.000 €42.318 €27.558 -34,9%

Berekeningen Lane
Clark & Peacock,
uitgaande van ongewijzigde franchise en
standaard carrièreprofiel. In dit model telt

40

2015

reeds opgebouwd
pensioen niet mee.
De 30’er heeft dus
nog 37 jaren opbouw, de 40’er 27 en
de 50’er nog 17 jaar.
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Mijn financiële later

Zorgeloos
Ondernemer Piet van Mourik heeft onlangs zijn zakenpartner
uitgekocht. ‘Mijn reservepotje is flink aangetast, maar ik kan de
komende jaren doorwerken.’
DOOR GWEN VAN LOON | FOTOGRAFIE MARK HORN

‘I

Ik
leef
vrij
sober
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k ben professioneel met geld bezig en weet
er veel van, maar mijn privéfinanciën laat
ik volledig aan mijn vrouw over. Die beheert ons huishoudboekje al veertig jaar
en dat doet ze uitstekend. Zo’n 80% van
ons inkomen gaat op aan vaste lasten. Toen de
jongens studeerden, lag dat nog iets hoger.
We zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Mijn ouders hadden een eigen bedrijf
en raadden ons dat aan. Ons testament dateert
van dertig jaar geleden, ik bedacht me laatst dat
dat weleens aan revisie toe zou zijn. Maar ik heb
de koe nog niet bij de horens gevat.
Ik verwacht over vijf jaar met pensioen te
gaan. Dan heb ik dertig jaar gespaard voor mijn
pensioenverzekering. Zo heb ik eigenlijk mijn
eigen pensioenfonds gebouwd. Dat hebben we
destijds uitgezocht en ik ga ervan uit dat er een
mooi bedrag uitkomt straks. Uitgangspunt was
dat ik zou uitkomen op mijn huidige inkomen.
Maar eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee of
dat ook uitkomt. Ik ben eigenlijk vrij zorgeloos.

Eigen middelen
Ik werk voor twee stichtingen en heb een eigen
bv. In alle gevallen ben ik persoonlijk aansprakelijk, mocht het misgaan. Mijn manager bedrijfsvoering regelt de financiële zaken en houdt
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Wie:
Piet van
Mourik (1953)
Is:
Directeureigenaar van
Stichting De
regisserende
Gemeente en
directeur-bestuurder van
Stadspoort
Privé:
getrouwd,
twee zonen
Later:
‘Hypotheek
aflossen bij
pensionering’

me op de hoogte. Bij Stadspoort ben ik in loondienst, maar daar bouw ik geen pensioen op.
Ik beleg niet op de beurs. Ik heb wel via vrienden voor € 65.000 geïnvesteerd in een bedrijf dat
medicijnen ontwikkelt die zijn bedoeld voor de
seksuele stimulatie van vrouwen. Die moeten
over een tijdje op de markt komen. Dan blijkt of
het een fiasco is of een kaskraker.
Stichting De regisserende Gemeente vertegenwoordigt een mooie waarde vanwege de
goedgevulde orderportefeuille. Mijn zakenpartner werd een tijdje geleden ernstig ziek en
ik heb toen zijn belang overgenomen. Daar heb
ik een fors deel van de reserves uit mijn bv voor
aangewend en er ook privégeld ingestopt. Mijn
reservepotje is flink aangetast, maar ik kan de
komende jaren doorwerken. Ik leef vrij sober en
wil voorkomen dat geld mij in zijn macht heeft.
Afgelopen jaar kon je je kinderen belastingvrij € 100.000 schenken voor hun huis. Ik
heb het niet overwogen − ze moeten hun eigen
boontjes doppen − maar ik had het ook niet
op de plank liggen. Ik investeer vooral in het
onderhoud van mijn houten huis in Broek in
Waterland. Ik heb de hypotheek deels afgelost
toen ik een erfenis kreeg en de rest hoop ik af
te lossen als ik de stichting overdraag aan een
nieuwe eigenaar.’
2015 · LATER // LENTE ·
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Zorgplanning

Comfortabel tot
op hoge leeftijd
De zorgkosten op latere leeftijd zijn moeilijk in te schatten omdat
er zo veel onzekerheden zijn. Toch zullen hulpbehoevende ouderen
het kostenplaatje moeten doorrekenen bij de keuze voor verpleeghuis, zorgvilla of inkoop van zorg aan huis.
DOOR FRANK VAN ALPHEN

O

uderen die niet meer in staat zijn
zelfstandig te wonen, staan voor
moeilijke keuzes. Moeten ze naar
een traditioneel verpleeghuis? Of
is er een private zorgvilla in de gewenste buurt? En is die private variant financieel
haalbaar?
Financiële planning voor hulpbehoevende senioren vergt een hoop gepuzzel. De gezondheidstoestand en de levensverwachting zijn onzeker
en ook de overheidsregels zijn de afgelopen jaren
flink veranderd. De rode draad is dat ouderen een
groter deel van de kosten zelf moeten opbrengen.
Extra complicatie is dat ouderen niet alleen te
maken hebben met een eigen bijdrage die afhan-
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Ouderen
moeten een
groter deel
van de zorgkosten zelf
opbrengen

kelijk is van inkomen en vermogen, maar ook met
zaken die de zorgverzekeraar al dan niet vergoedt
en met de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Ten slotte is er de fiscale kant: sommige
zorgkosten zijn aftrekbaar van het inkomen, andere juist niet.
Ouderen die aan dementie lijden of immobiel
zijn geraakt als gevolg van een hersenbloeding komen vroeg of laat in aanraking met professionele
zorg. Dat kan in de vorm van thuiszorg of wijkverpleging, die grotendeels wordt bekostigd door de
zorgverzekeraar. Wie niet meer thuis kan of wil
blijven wonen, gaat naar een verpleeghuis – maar
ook steeds vaker naar een private zorginstelling.
Overigens stellen ouderen dat moment het liefst

Fiscus
Sommige zorgkosten mogen in min
dering worden gebracht op het inko
men. De lijst met kosten die daarvoor
in aanmerking komen, is de afgelopen
jaren flink geslonken. ‘Het aantal af
trekposten is waanzinnig afgenomen’,
zegt Bram Van Eijndthoven, hoofd
fiscaal bureau bij ING.
Wie een chronische aandoening heeft
en veel zorg nodig heeft, mag nog
steeds bepaalde kosten aftrekken van
het inkomen. Zo is een rollator niet
aftrekbaar, maar de afschrijving van
een scootmobiel die vóór 2014 is aan
geschaft wel. Aanpassingen van de
woning zijn niet aftrekbaar, maar van
de auto wel.
Het lastige is dat regionale belasting
inspecteurs geen eenduidig beleid
voeren, is de klacht van zorgonderne
mers. Hierdoor is het moeilijk van te
voren een inschatting te maken van de
hoogte van deze aftrekpost, die kan
oplopen tot duizenden euro’s per jaar.
Van Eijndthoven merkt dat veel ou
deren zoeken naar manieren om hun
vermogen te verminderen in verband
met de vermogenstoets voor de eigen
bijdrage. ‘Ze willen bijvoorbeeld een
deel van het vermogen schenken aan
de kinderen. Ook wordt in een testa
ment soms al rekening gehouden met
opname in een zorginstelling. De nala
tenschap van de eerst overleden ou
der wordt opeisbaar zodra de langstle
vende ouder wordt opgenomen.’

26

%
In 2040 is
ruim een op
de vier Nederlanders
boven de
65, van wie
een derde
ouder dan
80 jaar.

zo lang mogelijk uit: de gemiddelde leeftijd dat
senioren in een zorginstelling belanden is 85
jaar. Bovendien slijten lang niet alle ouderen hun
laatste jaren in slechte gezondheid in een zorginstelling. Pakweg een op de vijf komt daar terecht.
Naast de circa negenhonderd verpleeghuizen
is de afgelopen jaren een groot aantal particuliere woonzorghuizen opgericht. Deze circa
driehonderd huizen zijn kleinschaliger, luxer en
duurder dan traditionele verpleeghuizen. Prijzen
variëren van €2000 tot €5000 per maand exclusief de lage eigen bijdrage.
De meeste hulpbehoevende ouderen komen
in een verpleeginstelling. ‘Vaak wordt de indruk
gewekt dat er weinig keus is’, zegt Puck Bulthuis,
voorzitter van brancheorganisatie Nevep, waarbij
veertig private zorghuizen zijn aangesloten. ‘Als
iemand in het ziekenhuis belandt met een hersenbloeding wordt automatisch doorverwezen
naar een verpleeghuis.’ Volgens Bulthuis zijn
private zorginstellingen ook een optie en zijn die
niet per definitie alleen weggelegd voor vermogenden.

Financiële planning
In de brochures van banken en vermogensbeheerders zijn veel zeiljachten met gebruinde senioren
te vinden, maar nooit een verzorgingsflat met
een rolstoel. Financiële planning voor ouderen
die nog een wereldreis willen maken, is nu eenmaal aantrekkelijker dan becijferen hoelang een
demente oudere het nog kan uitzingen in een
zorginstelling.
Toch moeten ouderen en hun naaste familie rekening houden met de financiële consequenties
van hun keuzes. Die heikele onderwerpen komen
soms ter tafel bij het gesprek met de leiding van
de zorgvilla.
2015 · LATER // LENTE ·

45

Lifecyclefondsen

‘Je wilt voorkomen dat een bewoner moet verhuizen omdat het financieel niet meer
lukt’, zegt directeur Bart van Venrooij van Rosorum, dat zorginstellingen in Arnhem en Haarlem
exploiteert. ‘Soms neemt de familie haar accountant mee. Dan weet ik zeker dat er al goed over is
nagedacht.’ Een van de onzekere factoren is de
lengte van het verblijf. ‘Als iemand zegt dat hij
voldoende middelen heeft om tot zijn 100ste te
blijven, maak ik me natuurlijk geen zorgen.
Van Venrooij vindt het van belang dat wordt
nagedacht over een verblijf dat langer duurt dan
ingeschat en de financiële draagkracht. ‘Het is
verstandig daar nu over te praten en niet op het
moment dat het probleem zich aandient. Iemand
moet bijvoorbeeld beslissen of het goed is als
wordt ingeteerd op het vermogen. Het is ook
denkbaar dat de kinderen indien nodig financieel
bijspringen. Die kopen met het verblijf van ouders
in een zorgvilla ook een stuk rust en vrijheid. De
zorg voor een hulpbehoevende oudere is op den
duur moeilijk op te brengen voor de omgeving.’
Ook de zorginstelling kan een steentje bijdragen. Van Venrooij: ‘Je kunt bijvoorbeeld afspreken
dat een bewoner na een bepaalde tijd verhuist
naar een kleiner appartement of een korting op
het tarief krijgt naar draagkracht.’

Lage en hoge eigen bijdrage

‘Kinderen kopen met het
verblijf van
ouders in een
zorgvilla ook
een stuk rust
en vrijheid’

Zijpendael, de Arnhemse zorgvilla van Rosorum
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De eigen bijdrage heeft de grootste
invloed op de financiële situatie van
ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Ouderen die in een verpleeghuis of
private zorgvilla terechtkomen, moeten
een eigen bijdrage betalen die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het
Centraal Administratie Kantoor (CAK)
stelt deze bijdrage vast. Wie eenmaal
heeft gekozen voor het Wlz-regime kan
geen aanspraak meer maken op voorzieningen uit de Wmo of bepaalde zorg
vergoed door zorgverzekeraars.
De hoogte van de eigen bijdrage is
afhankelijk van inkomen en vermogen.
Van het vermogen in box 3 boven de
vrijstelling van ruim € 21.000 wordt
8% opgeteld bij het inkomen. De lage
eigen bijdrage is minimaal € 158,60 en
maximaal € 832,60 per maand. Deze
bijdrage geldt onder andere de eerste
zes maanden van de opname. Ook als
de oudere een partner heeft die nog
thuis woont, is de lage bijdrage van toepassing. Bij de meeste particuliere zorginstellingen is de lage eigen bijdrage
van toepassing omdat de bewoners zelf
opdraaien voor hun woonkosten.
Ouderen in een verpleeginstelling gaan
op den duur de hoge eigen bijdrage
betalen. Die bijdrage is maximaal
€ 2284,60 per maand. Bij de berekening
wordt een aantal posten in mindering
gebracht op het inkomen. De belangrijkste zijn de
betaalde inkomstenbelasting, premie
zorgverzekering, zak- en kleedgeld
(€ 3517 voor alleenstaanden en € 5471
voor gehuwden) en een algemene
aftrekpost van bijna € 1000 per persoon.
Vanaf een jaarinkomen van circa
€ 50.000 voor een alleenstaande moet
rekening worden gehouden met de
maximale eigen bijdrage. Bij dat inkomen zit ook de 8% over het eigen vermogen. Wie twee ton op de bank heeft
staan, moet jaarlijks € 16.000 optellen
bij zijn inkomen.

Beleggen met een
specifiek doel
voor ogen
Lifecyclefondsen bouwen automatisch het
risico af naarmate de einddatum nadert,
maar u kunt ook zelf de assetmix bepalen.
DOOR BARBARA NIEUWENHUIJSEN

W

ie wil beleggen voor de
studie van de kinderen
of iets anders met een
specifieke begindatum, doet er goed aan het risico af te
bouwen naarmate die datum nadert.
In de regel houdt dit in dat als er nog
veel tijd is om eventuele verliezen goed
te maken, je relatief veel in aandelen
belegt en geleidelijk switcht naar obligaties naarmate de verplichtingen van het
doel dichterbij komen.
Voor dergelijke specifieke doelen
zijn zogenoemde lifecyclefondsen beschikbaar, ook wel ‘target date’-fondsen
genoemd. Grote aanbieders zijn onder
meer Fidelity Worldwide Investment,
Robeco, ABN Amro en BNP Paribas
Investment Partners. Bij het selecteren
van deze fondsen doet een belegger er
goed aan zowel naar de kosten te kijken
als naar de eerder behaalde voor risico
gecorrigeerde rendementen. Uit een
eerdere analyse van fondsvergelijker
Morningstar bleek dat beide nogal uiteenliepen.
Voor wie behoefte heeft aan meer

zekerheid – wie belegt loopt immers
risico – zijn er ook lifecyclefondsen
op de markt die op de einddatum een
bepaalde minimum uitkering garanderen. Een dergelijke garantie gaat wel
gepaard met hogere kosten.

Eigen beheer
Wilt u het afbouwen van risico niet
overlaten aan de professionals, dan
kunt u het ook zelf doen door steeds
in een ander profielfonds te gaan beleggen, zegt fondsbeheerder Dirk van
Ommeren van BNP Paribas IP. Ook dit
zijn fondsen die zowel in aandelen als
obligaties beleggen. Aanbieders hebben
degelijke producten meestal in vijf of
zes smaken: van zeer defensief tot zeer
offensief. Wie zelf naar een bepaalde
einddatum toe belegt, kan bijvoorbeeld
beginnen met periodiek te beleggen in
een zeer offensief profielfonds en na een
aantal jaren switchen naar het offensieve fonds, vervolgens naar het neutrale,
enzovoorts.
Mensen die de assetmix echt in eigen hand willen houden, kunnen ook

zelf een ‘rendementsportefeuille’ en een
‘zekerheidsportefeuille’ aanhouden, zoals Van Ommeren ze noemt. De rendementsportefeuille kan bestaan uit een
of meer wereldwijde aandelenfondsen.
Voor de zekerheidsportefeuille kun je
kiezen voor zogenoemde zero-couponobligaties, dan wel een obligatiefonds
met een bepaalde einddatum. In het
begin beleg je meer in de rendementsportefeuille en na verloop van tijd hevel
je meer van het opgebouwde vermogen
over naar de zekerheidsportefeuille.
Een zekerheidsportefeuille gevuld
met obligaties in een klimaat waarin
een toenemend deel van de obligatierentes negatief wordt, kan ongemakkelijk aanvoelen. ‘We gaan ervan uit
dat doelbeleggen iets is voor de lange
termijn en de rentecurve zich weer herstelt’, zegt Van Ommeren. ‘Daarbij komt
dat het neerwaarts risico van obligaties
lager blijft dan dat van aandelen.’ Wie
hier onvoldoende vertrouwen in heeft,
kan (voor dit gedeelte van de portefeuille) ook gewoon kiezen voor een spaarrekening.
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Schenken & vererven

1
Wees de

S
Schenken

fiscus
te slim
af
DOOR PAUL VAN DER KWAST

E

r zijn veel manieren om op
de erfbelasting te besparen. Simpele, zoals schenken, en ingewikkelde,
zoals een tweetrapstestament of een keuzetestament. Omdat
het om maatwerk gaat, is het vaak
verstandig om advies te vragen aan
een notaris, estate planner of financieel planner. Hij of zij kan u niet alleen
vertellen wat de voordelen zijn, maar
ook welke mogelijke nadelen er zijn.
Doe verder eens in de paar jaar
aan periodiek onderhoud. Veranderde persoonlijke omstandigheden
of nieuwe wetgeving kunnen een
ooit slimme constructie overbodig
maken of zelfs leiden tot meer erfbelasting.
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2

Door nog tijdens uw leven geld te
scchenken aan erfgenamen, laat u
minder
m
in
na. Uw erfgenamen betalen
n
dus minder erfbelasting. Wel betalen
zij schenkbelasting. Kinderen betalen
10 tot 20% schenkbelasting, voor de
erfbelasting gelden dezelfde percentages. Kinderen hebben een jaarlijkse
schenkingsvrijstelling van €5227; voor
anderen is dit €2111 (tarieven 2015).
Een schenking van geld hoeft u niet
bij de notaris te laten vastleggen en
de ontvanger van de schenking hoeft
geen aangifte bij de Belastingdienst
te doen als de schenking onder de
vrijstelling blijft. Als u gebruikmaakt
van de eenmalige ‘grote vrijstelling’
(zie onder) moet de ontvanger deze
schenking wel aangeven op de site van
de Belastingdienst.

Voordelen:
•De te betalen erfbelasting valt lager
uit, omdat een kleiner deel van de nalatenschap wordt belast.
•U maakt erfgenamen nog tijdens uw
leven blij.
Nadeel:
•Als u langer leeft dan verwacht, komt
u mogelijk zelf in de financiële problemen.
Grote vrijstelling
Kinderen die nog geen 40 jaar zijn,
mogen eenmalig €25.322 euro van
hun ouders ontvangen. Dit geldt ook
als het kind ouder is, maar een fiscaal
partner heeft die nog geen 40 is.
Als de schenking wordt gebruikt
voor een dure studie, de aankoop van
een huis of de aflossing van een hypotheek bedraagt de eenmalige vrijstelling zelfs €52.752.

Papieren
p
schenking

U geeft
f op papier een bepaald bedrag
aan eeen erfgenaam, bijvoorbeeld een
kind.
k
ind Over deze schenking betaalt uw
kind (boven de vrijstelling) schenkbelasting. Vervolgens leent u dit bedrag op papier weer terug. Daarmee
voorkomt u dat u het geld ook echt
moet schenken. Fysiek gebeurt er dus
niets, behalve dat uw kind op papier
een schenking heeft gekregen die het
vervolgens weer uitleent aan u. Na uw
overlijden wordt de ‘lening’ afgetrokken van het erfdeel van uw kind. Dat
leidt tot minder erfbelasting.
Wil deze constructie na uw overlijden door de fiscus worden geaccepteerd, dan moet u elk jaar 6% rente aan
uw kind betalen. Die rente moet elk
jaar echt worden betaald, aan te tonen
met een bankafschrift. Kan uw kind
dat niet aantonen als de fiscus daar na
uw overlijden om vraagt, dan mislukt
de constructie en betaalt uw kind
alsnog erfbelasting over de papieren
schenking.

Voordelen:
• Belastbare nalatenschap kan lager
uitvallen.
• Door de verplichte jaarlijkse rentebetaling van 6% kan extra vermogen
onbelast worden overgeheveld.
Nadelen:
• Constructie verliest zijn betekenis als
niet jaarlijks aantoonbaar 6% rente is
overgemaakt.
• Bij een erfenis van minder dan
€140.000 per erfgenaam heeft deze
constructie geen of minimale voordelen; als de schenker nauwelijks vermogen in box 3 heeft, maar wel een eigen
huis, kan een papieren schenking zelfs
leiden tot meer belasting.
• U moet hiervoor naar de notaris.

3

Word fiscaal partner

4

Stellen die fiscaal partner zijn voor de
Successiewet, betalen meestal geen
erfbelasting als hun partner overlijdt.
De vrijstelling bedraagt namelijk
ruim €600.000. Over het meerdere
betalen zij 10 tot 20% erfbelasting.
Maar samenwoners zonder samenlevingscontract die minder dan vijf jaar
samenwonen, betalen 30 tot 40% erfbelasting en hun vrijstelling bedraagt
slechts €2000.
In cijfers: stel dat u een €500.000
van uw partner erft. Als u drie jaar
heeft samengewoond en u heeft
een jaar geleden een samenlevingscontract afgesloten, betaalt u in het
geheel geen erfbelasting. Als u net zo
lang heeft samengewoond, maar geen
samenlevingscontract heeft, bedraagt
de erfbelasting bijna €200.000! Overigens erven ongehuwden alleen van
elkaar als er een testament is.

Voordeel:
• U betaalt aanzienlijk minder erfbelasting.
• U wordt automatisch partner voor
de inkomstenbelasting. U betaalt dan
mogelijk ook minder inkomstenbelasting.
Nadeel:
• Als u fiscaal partner voor de inkomstenbelasting wordt, kan dat
betekenen dat u juist meer inkomstenbelasting betaalt, omdat u minder
aftrekposten kunt opvoeren.

Tes
stament

5

Met eeen
n testament kunt u erfbelasting b
besparen.
s
Dit is echter ingewik
kkelde
k
ld materie die u het beste kunt bespreken met een notaris, een estate
planner of een financieel planner.
Voor de een is een testament waarbij
de kinderen in eerste instantie niets
in handen krijgen aantrekkelijk,
terwijl de ander de kinderen meteen
na zijn of haar overlijden geld wil
nalaten. Een derde wil misschien de
kleinkinderen extra bevoordelen.
En iedereen wil natuurlijk zo min
mogelijk erfbelasting betalen. Dit is,
kortom, gespecialiseerd maatwerk.

Goe
Goede
doelen

Goede doelen, mits ze bij de Belastingd
dienst
i
als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instellingen) staan geregiB
streerd, erven belastingvrij. In sommige gevallen verzorgen zij gratis de
afwikkeling van de nalatenschap,
ook als er andere erfgenamen zijn.

Voordeel:
•U betaalt minder erfbelasting.
•U steunt een goed doel.
Nadeel:
•Mogelijk scheve gezichten van anderen, die minder of zelfs helemaal
niets erven.

Voordeel:
•Maatwerk, u bepaalt wie wat erft.
Nadelen:
• U moet uw testament regelmatig
tegen het licht houden, omdat persoonlijke omstandigheden of de wetgeving kunnen zijn veranderd.
• U betaalt notariskosten.
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UIT HOEVEEL POTJES
BESTAAT UW
PENSIOEN EIGENLIJK?
Nu uw ﬁnanciën regelen voor later.
We zijn vooral met het nu bezig. Ons huis, ons werk en de kinderen vinden we belangrijker
dan ons pensioen. Er is vaak wel iets geregeld voor later, maar of dat genoeg is? Eigenlijk
zouden we eens moeten uitzoeken of we wel voldoende potjes hebben. Maar waar moet
je beginnen? ABN AMRO heeft daarom de Pensioencheck ontwikkeld, een eenvoudige
online-tool waarmee u binnen 5 minuten weet hoe u ervoor staat. Doe vandaag nog de
check op abnamro.nl/pensioencheck

