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De afgelopen twee 
jaar zagen veel Ne-
derlandse huishou-

dens hun spaarvermogen 
groeien. Door de coro-
namaatregelen kon het 
geld minder hard rollen. 
Hoe anders is het nu. 
Met een hoge inflatie, 
stijgende energiereke-
ning, recordprijzen aan 
de pomp en de oorlog in 
Oekraïne is onzekerheid 
troef. Een oude beleg-
gingswijsheid luidt dat je 
je risico moet spreiden.

Volgens berekeningen van 
budgetinstituut Nibud gaat 
de koopkracht van alle huis-
houdens er tussen de 0,5 en 
1,9 procent op achteruit. In 
de praktijk betekent dit dat 
je tientallen euro’s minder te 
besteden hebt. Dat raakt de 
twee miljoen huishoudens die 
nu al moeite hebben om alle 
rekeningen betaald te krij-
gen het hardst. Spaarders en 
beleggers hebben weer andere 
zorgen. Met de lage spaarrente 
overheerst het gevoel dat hun 
spaargeld nóg minder ren-
deert. 

Geldbuffer
Sparen en beleggen begint 
met een ambitie, zoals een 
streefbedrag bij de start van je 
pensioen of het startkapitaal 
voor een (vakantie)woning. 
Als het geld dat je (maande-

laag risico. Bijvoorbeeld op een 
depositorekening of door te 
beleggen in (vastgoed)fondsen 
met een gegarandeerd rende-
ment.

Langere termijn
De laatste jaren zijn steeds 
meer Nederlanders gaan 
beleggen. De basisregel van 
beleggen luidt: beleg alleen 
met geld dat je kunt missen. 
Een misverstand is dat je kapi-
taalkrachtig moet zijn. Je kunt 
klein beginnen. Met honderd 
euro maak je een start en als 
je elke maand of kwartaal (au-
tomatisch) aandelen aankoopt, 
groeit je inleg vanzelf naar een 
leuk vermogen. Je kunt laten 
beleggen of zelf beleggen. Dat 
laatste is minder spannend 
dan het lijkt, want vermogens-
beheerders hebben fondsen 
van alle soorten en smaken. 
De selectie van je eigen porte-
feuille bepaal je aan de hand 
van je eigen criteria, zoals het 
risico (van klein tot zeer groot), 
dividend en bijvoorbeeld duur-
zaamheid. 
Beleggen is voor de langere 
termijn. Vermogen opbou-
wen is vooral een kwestie 
van geduld, vertrouwen en 
risicospreiding. Maar ook van 
realisme. Met beleggen kun 
je mooie rendementen ma-
ken, juist omdat je ook kunt 
verliezen op de korte termijn. 
De keuze die je maakt, moet je 
vooral liggen. Neem de tijd om 
je te verdiepen in de proposi-
tie, risico’s en kosten voordat 
je je geld verbindt. Wanneer 

lijks) opzijlegt een duidelijke 
bestemming heeft, is het én 
makkelijker om het bedrag vol 
te houden én om de discipline 
op te brengen om je opge-
bouwde kapitaal met rust te 
laten. Het Nibud adviseert 
rond de 18.250 euro aan te 
houden als geldbuffer voor 
onverwachte kosten, zoals een 
autoreparatie of kapotte was-
machine. De route om naar je 
streefvermogen toe te werken 
vraagt om een langetermijnvi-
sie, waarbij je kunt putten uit 
vele opties. Waarbij een van 
de vragen luidt: beleggen of 
niet?
Er is de afgelopen jaren 
genoeg gezegd en geschre-
ven over het rendement op 
je spaargeld. Toch zijn Neder-
landers nog steeds fervente 
spaarders. Ook al krijg je geen 
rente, je hebt zekerheid en 
kan op elk moment bij je geld. 
Maar zodra het geldbedrag 
groeit, loop je vanzelf ook 
tegen de nadelen op. Betalen 
voor je spaargeld vanaf een 
bedrag van € 100.000 wekt 
weerstand op. Tel de inflatie 
daarbij op en je ziet je geld 
voor je neus verdampen. Een 
overweging is om je spaargeld 
voor een periode van één tot 
vijf jaar vast te zetten met een 

Het Nibud adviseert 
rond de 18.250 euro 
als buffer aan te 
houden.

Gemiddeld bedraagt
de rente 9,60%.

je je geld toevertrouwt aan 
een beleggingsfonds, private 
equity of vermogensbeheerder 
of belegt in aandelen, ETF’s, 
crypto of vastgoed moet je 

weten met wie je in zee gaat 
en de risico’s kennen. Met een 
mooie mix en een lange beleg-
gingshorizon groei je gestaag 
naar je streefdoel.

Is de ophef over box 3 
terecht?
“Nederland heeft een 
uniek systeem voor het 
belasten van vermogen, de 
vermogensrendementshef-
fing. De Belastingdienst 
belast niet het daadwer-
kelijke rendement van je 
vermogen, de winst. In 
plaats daarvan wordt je 
vermogen in box 3 belast 
met een fictief rende-
ment. Dit wordt ook wel 
een forfaitair rendement 
genoemd en de Hoge Raad 
heeft onlangs bepaald 
dat dit in strijd is met het 
Europees recht.”

En nu?
“Dat is afwachten. Je 
moet je vermogen in box 3 
aangeven, maar het is nog 
onduidelijk of de Belas-
tingdienst ook een aan-
slag verstuurt. Vorig jaar is 
de vrijstellingsgrens, het 
heffingsvrije vermogen, 
al verhoogd tot € 50.000 
(voor fiscale partners tot 
€ 100.000). Voor 2022 
wordt dit bedrag aange-
past aan de inflatie. Ver-

der wordt, voor het eerst 
in de geschiedenis, aange-
nomen dat spaarders geld 
verliezen op hun spaargeld 
met een negatieve forfai-
taire rente (minus 0,01%). 
Vanaf fiscaal jaar 2023 
kunnen spaarders rekenen 
op flinke verlichtingen 
vanwege een verhoging 
van het heffingsvrij ver-
mogen en in 2025 is het 
fictief rendement defini-
tief verleden tijd.”

En de hoge inflatie?
“De inflatie wordt bere-
kend ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Doordat 
er in 2020 sprake was van 
economische krimp en 
de Europese economie 
in 2021 terugveerde met 
een groei van boven de 
4 procent, resulteert dit 
in een hogere inflatie. 
Dat de inflatiecijfers nu 
zo hoog zijn, komt vooral 
door lagere voorraden, 
bijvoorbeeld bij chippro-
ducenten, en haperende 
toevoerlijnen. De oorlog in 
Oekraïne zorgt voor extra 
onzekerheid.”

Crowdfunding 
vergunning 
In november gaat er een 
nieuwe Europese vergunning 
van kracht, waardoor 
crowdfunding niet meer 
mogelijk is zonder vergunning. 
Hierdoor moeten platforms 
aan extra eisen voldoen, 
maar kan Max Crowdfund aan 
de andere kant ook equity 
(aandelen) verhandelen.
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Vermogensgroei in tijden van 
inflatie en koopkrachtdaling

EXPERT

EELCO HABETS, 
ALGEMEEN DIRECTEUR 
NEDERLAND BIJ 
SPAARBEMIDDELAAR RAISIN

Investeer met hoog rendement met stenen als borg: www.maxcrowdfund.com»

IN SAMENWERKING MET MAX CROWDFUND

Investeren in vastgoed voor iedereen toegankelijk 

Investeerders kunnen 
bij Max Crowdfund al 
vanaf een bedrag van 

€ 100 investeren in een 
vastgoedproject. Daar-
mee kunnen ook mensen 
met een kleine porte-
monnee meeprofiteren 
van de stabiele rende-
menten binnen de vast-
goedmarkt.

platform te investeren in de 
projecten. Ondernemers die hun 
pand willen opknappen, krijgen 
zonder uitzondering een ‘nee’ 
van de bank. Oók als er een goe-
de aanvraag aan ten grondslag 
ligt. “Een renovatie wordt gezien 
als verbouwingsfinanciering. 
Banken financieren dit niet. 
Dat probleem is groter in het 
buitenland dan in Nederland, 
waardoor daar ook hogere ren-
tes gelden,” vertelt Felix Berk-
hout van Max Crowdfund. Als 
investeerder bij Max Crowdfund 
ontvang je een rente van gemid-
deld 9,60% op kortlopende, door 

projectontwikkelaar niet aan 
de eisen voldoen, dan kan Max 
Crowdfund het pand executeren. 
Met de opbrengst hiervan kan 
het platform de investeerders 
terugbetalen. 
“We zijn transparant qua 
tarieven. Wat we zelf verdienen 
staat helder beschreven op de 
website. Er is geen verborgen 
afspraak tussen de geldlener 
en Max Crowdfund, wat bij 
sommige vastgoedfondsen wel 
eens het geval is.” Voor het 
beoordelen van de aanvraag 
ontvangt Max Crowdfund tussen 
de € 250 (afwijzing) en € 1000 
(goedkeuring leningsaanvraag). 
De investeerder betaalt 0,1% per 
maand gedurende de looptijd 
van een investering. 

vastgoed gedekte leningen. Met 
het geld van alle investeerders 
kan de projectontwikkelaar 
zijn renovatie realiseren. Het 
risico dat je als investeerder je 
geld niet terugziet, is beperkt. 
Het pand is onderdeel van de 
zekerstelling. Max Crowdfund 
financiert maximaal 90% van 
de executiewaarde en vestigt 
een eerste recht van hypotheek 
op het project ten gunste van 
de investeerder. Mocht een 

Max Crowdfund helpt project-
ontwikkelaars in heel Europa 
aan overbruggings- en renova-
tiefinanciering voor hun vast-
goed. Honderden investeerders 
realiseren deze financiering 
door gezamenlijk via het 
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Ga nu naar www.raisin.nl en spaar via één gratis account in de EU met toprentes tot wel 1,50% p.j. Een deposito- of spaarrekening 
openen gaat eenvoudig en snel online. Ontvang bovendien tot € 100 cadeau bij opening van je eerste spaarproduct!

»

De spaarrentes in 
andere Europese 
landen zijn 
aantrekkelijker.

Ondanks de lage spaarrente 
van banken en hoge inflatie, 
blijft sparen favoriet onder 
Nederlanders. We zijn in 
Europees verband ware 
spaarkampioenen. Een 
gemiddeld Nederlands 
huishouden heeft ongeveer 
€ 50.000 aan spaargeld. Én 
we sparen steeds meer. Sinds 
2004 is het spaartegoed 
van alle huishoudens ruim 
verdubbeld van € 190,7 
miljard tot € 407,2 miljard. 
Eelco Habets ziet deze 
ontwikkeling voorlopig nog 
niet veranderen. “In onzekere 
tijden gaan mensen terug 
naar sparen. Spaargeld is een 
veilige haven, want een goed 
gevulde spaarpot geeft rust 
en zekerheid. In tijden van 
economische onzekerheid wil 
je snel de beschikking hebben 
over je geld. Dat kan met 
spaargeld.”

Spaarrente
Consumenten hoeven er 
voorlopig nog niet op te 
rekenen dat de Nederlandse 
banken weer aantrekkelijk 
spaarrentes bieden. Onze 
spaarzucht is een belangrijke 
reden voor de relatief lage 
spaarrentes van Nederlandse 
banken vergeleken 
met andere EU-landen. 
Nederlandse spaarders 
hebben enorme volumes 
op hun spaarrekening (of 
betaalrekening) gestald. Dit 
maakt het geld ‘plakkerig’. 

“Er wordt meer gespaard dan 
dat er wordt uitgegeven of 
kan worden uitgeleend, zodat 
Nederlandse banken met 
spaaroverschotten zitten.” 
Nederlandse banken hanteren 
statistische modellen om 
te bepalen hoe lang geld 
gemiddeld op de balans 
‘vaststaat’, hoeveel ze daarvan 
kunnen uitlenen en wat ze 
direct beschikbaar moeten 
houden voor als jij je geld wilt 
opnemen, doceert Habets. 
“Omdat er zoveel spaargeld 
is dat gemiddeld lang blijft 
staan, maakt het voor de 
meeste (grote) Nederlandse 
banken bijna niet uit of je je 
geld op een spaarrekening of 
een depositorekening stalt. 
Voor banken elders in de EU is 
spaargeld om diverse redenen 
waardevoller. Daarom krijg je 
daar gemiddeld hogere rentes 
op je spaargeld. Doordat 
het spaargedrag in andere 
landen anders is, zijn de 
renteverschillen tussen een 
gewone spaarrekening en een 
depositorekening ook groter.”

Hypotheekrente
De hypotheekrente stijgt 
wel. Deze stijging staat 
vooralsnog los van de rente 
op de spaarrekening en 
wordt beïnvloed door andere 
factoren, verklaart Habets. 
“Zelfs met een enorme 
toename in uitgegeven 
hypotheken en andere 
leningen, bestaat er nog 
steeds een spaaroverschot 
in Nederland. Het vrij 
opneembaar spaargeld dat 
banken niet gebruiken voor 
leningen moeten de banken 
parkeren bij de ECB, en zolang 
de ECB over een groot deel 
daarvan een negatieve rente 
rekent, zien wij dat terug in 
de Nederlandse spaarrentes.” 
Banken verdienen geld aan 
het omzetten van meteen 
opvraagbaar spaargeld naar 
leningen met een langere 
looptijd, waarop de rentes 
over het algemeen hoger zijn. 
Hypotheken zijn langlopende 
leningen. Banken geven ook 
andere soorten langlopende 
leningen uit, bijvoorbeeld aan 
bedrijven of in de vorm van 
staatsleningen. Wanneer de 
rentes op deze langlopende 
leningen stijgen, stijgt ook de 
hypotheekrente mee.
De spaarrente hangt echter 
voornamelijk af van de 

officiële rente bij de ECB, en 
die is negatief.  

Middenweg
Een belangrijke reden voor 
de lage spaarrente is dat 
de Europese Centrale Bank 
(ECB) vooralsnog de kat uit de 
boom kijkt en de (negatieve) 
rente niet verhoogt. De 
Amerikaanse Federal Reserve 
heeft wel al renteverhogingen 
aangekondigd, maar de 
voorzitter van de ECB, 
Christine Lagarde, toont nog 
geen haast. “Acties worden op 
Europees niveau afgestemd. 
Dat betekent dat de ECB de 
middenweg moet zoeken. 
De landen in de Eurozone 
zijn heel verschillend, met 
verschillende economische 
uitgangspunten. In Nederland 
en Duitsland worden 
de pensioenen geraakt 
door de lage rente, want 
het zet de rendementen 
en dekkingsgraden van 
pensioenfondsen onder druk. 
Andere landen, zoals Italië, 
Spanje en Portugal, zijn juist 
beducht voor een stijging van 
de rente.” 
De zuidelijke lidstaten van de 
Europese Unie zijn stabiel, 
constateert Habets. “Een 
geleidelijke renteverhoging 
wordt niet in één keer een 
probleem. Deze landen staan 
er economisch vele malen 
beter voor dan voorheen, 
mede dankzij het financieel 
toezicht op Europees niveau 
sinds 2008, en hun financiën 
zijn steviger. De gemiddelde 
looptijd van Spaanse 

staatsschuld is inmiddels 
8 jaar, die van Italië 7, en 
die van Griekenland zelfs 
20 jaar.” Het voorkomt een 
situatie waarin een snelle 
rentestijging de financiële 
gezondheid van landen of 
banken bedreigt zoals in de 
kredietcrisis van 2008.

Hogere rente
Banken in andere Europese 
landen steunen voor hun 
financiële buffers vaak 
zwaarder op spaargeld, 
waardoor de spaarrentes in 
die landen aantrekkelijker 
zijn. “In veel andere EU-landen 
zijn er minder spaartegoeden, 
waardoor spaargeld meer 
waard is voor banken. Door 
de hogere concurrentie 
om spaargeld kunnen de 
rentetarieven op spaargeld 
tot wel één procent hoger 
zijn. Niet alleen ver weg, maar 
ook direct over de grens kun 
je een hogere rente op je 
spaargeld krijgen dan bij een 
Nederlandse bank.” Daarbij 
geniet je als Nederlandse 
spaarder in alle EU-landen 
dezelfde bescherming als in 
Nederland. Je spaargeld is 
bij een faillissement van de 
bank overal gegarandeerd tot 
€ 100.000 per bank, of een 
gelijkwaardig bedrag in de 
lokale valuta.

Met alle 
onzekerheden 
in de wereld 

verkiezen spaarders 
en beleggers stabiliteit 
boven risico’s. Eelco 
Habets, algemeen 
directeur Nederland van 
spaarbemiddelaar Raisin, 
ziet het terug in een nog 
sneller groeiend aantal 
klanten en in nieuwe 
records aan spaargeld. 
Veel mensen kiezen voor 
de zekerheid van een 
spaarrekening.

Sparen als buffer én veilige haven
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In de geschiedenis 
van Bitcoin, Tether 
Ethereum en andere 

cryptocurrency speelt 
2017 een belangrijke 
rol. De koers van Bit-
coin explodeerde van                             
onder de € 2000 tot 
boven de € 16.000. Het 
zette crypto’s definitief 
op de kaart. In 2017 ging 
het nog om particuliere 
beleggers. Vier jaar later 
omarmen ook institutio-
nele beleggers en hedge-
fondsen cryptovaluta.

4 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

PERSONAL LIFESTYLE: BELEGGEN

Handelen in 
crypto’s is steeds 
laagdrempeliger. 

Natuurlijk zijn er ook te-
gengeluiden. China heeft 
onlangs de handel in cryp-
to’s verboden. Een belang-
rijke reden zit in de meest 
kenmerkende eigenschap. 
Cryptomunten werken op 
basis van blockchain, een 
elektronisch logboek waarin 
transacties worden vastge-
legd. Omdat de handel zich 
niets aan (lands)grenzen 
gelegen laat, heeft de Chi-
nese overheid geen controle 
over de cryptotransacties. 
Bovendien kost het ‘minen’ 
van crypto’s ontzettend veel 
stroom. Volgens gegevens 
van de Cambridge Bitcoin 
Electricity Consumption In-
dex werd maar liefst 46% van 
de computerkracht voor het 
minen van nieuwe crypto’s 
in China verbruikt. Kostbare 
elektriciteit die de Chinese 
overheid nodig heeft voor de 
eigen industrie. 

belangrijke ontwikkelingen. 
Om te beginnen de houding 
van toezichthouders als de 
Fed en de DNB. In een reac-
tie op de maatregelen in Chi-
na heeft de voorzitter van de 
Fed, Jerome Powell, dat hij 
geen plannen heeft om bit-
coin te verbieden. Wel wordt 
het toezicht aangescherpt.
Een tweede ontwikkeling 
speelt zich af in het inves-
teerdersprofiel. Steeds vaker 
wordt de crypto beschouwd 
als een lange termijnbeleg-
ging. Vermogensbeheerder JP 
Morgan heeft crypto’s in por-
tefeuille voor haar klanten, 
met name institutionele be-
leggers, die hierin investeren 
als alternatief voor goud. Dit 
vanwege de gemeenschappe-
lijke kenmerken, stelt Philip 
Gradwell van Chainalysis in 
een interview met Instituti-
onal Investor. “Met bitcoin 
verwerven institutionele in-
vesteerders de schaarste van 
edelmetalen, waarbij er een 
goede kans is dat de waarde 
door technische innovaties 
aanzienlijk kan toenemen.”

JP Morgan-ceo Jamie Dimon 
is nog steeds geen fan van 
bitcoin, maar zo laat hij 
weten: ‘m’n klanten zijn het 
niet met me eens. Dat maakt 
het een markt’. Het is een 
mooie samenvatting van de 
stand van zaken. Iedereen 
heeft een mening over bit-
coin, positief of negatief. Het 
groeiend aantal crypto-in-
vesteerders laat zien dat het 
positieve sentiment heel erg 
sterk is.

Klimaatneutraal 
Het hoge energieverbruik is 
de schaduwkant van crypto-
geld. De sector is zich hier 
maar al te zeer bewust van. 
De belangrijkste cryptopar-
tijen hebben dit voorjaar een 
akkoord gesloten om in 2040 
klimaatneutraal te zijn.
Toch is het sentiment rond-
om cryptomunten steeds 
positiever. Een steeds gro-
tere groep belegt in cryp-
to’s, vooral millennials. Wat 
scheelt is dat handelen in 
crypto’s steeds laagdrempe-
liger is. Je kunt gewoon met 
een app je aan- en verkopen 
regelen en je ‘wallet’ behe-
ren. Bovendien kun je al met 
lage bedragen starten. Het 
is een leuke manier om de 
eerste stappen te zetten en 
je de wereld van de crypto’s 
eigen te maken. Wat ook 
meespeelt is dat millennials 
het gevoel hebben dat ze 
zelf moeten sparen voor het 
pensioen en/of de aankoop 
van een eigen huis. De 
drempel om te beleggen, in 
dit geval in crypto’s, is in die 
zin bij de jongere generaties 
veel lager.

Volwassen 
De groeispurt van crypto-
valuta als Bitcoin richting 
volwassenheid blijkt uit twee 

Bescherm je vermogen en kies voor het best presterende crypto fonds van 2021: www.hodl.nl»

IN SAMENWERKING MET HODL.NL    

Eenvoudig en veilig beleggen in cryptocurrencies

Het grillige koersver-
loop van Bitcoin, 
Ethereum en andere 

cryptocurrencies versterkt 
de aantrekkingskracht, 
maar zorgt tegelijkertijd 
ook voor koudwatervrees 
onder beleggers. Maurice 
Mureau, CEO van crypto-
currency beleggingsfonds 
Hodl.nl heeft de crypto-
markt in snel tempo vol-
wassen zien worden.

De cryptobeleggings-
fondsen van Hodl vol-
doen aan alle 
proces- en verslag-
leggingseisen.

onder de 2 procent. De ECB en 
FED hebben daar de beleids-
ruimte niet voor. Dat maakt 
beleggen in crypto’s erg inte-
ressant. Cryptocurrencies zijn 
een aantrekkelijke aanvulling 
op de beleggingsportefeuille 
vanwege de asymmetrische 
risico-rendementsverhouding. 
Het is een nieuwe, snelgroei-
ende beleggingscategorie. De 
risico’s zijn groot, maar de po-
tentiële opbrengst is groter.”

Veiligheid
De sector zet forse stappen 
om het minen van crypto’s te 
verduurzamen en te vergroe-
nen, vertelt Mureau. “Er wordt 
steeds meer over nagedacht, 
waarbij miners op dit moment 
worden ingezet als er een 

glastuinbouwers die besparen 
op de gasrekening door de 
warmte te gebruiken afkom-
stig van bitcoin miners.”
Hodl beschermt de crypto-
currencies met het hoogste 
beveiligingsniveau, Ledger 
Vault. “Bij ons heb je geen 
issues rondom inbraken of 
zoekgeraakte wachtwoorden 
en toegangscodes, waardoor 
je niet meer bij je crypto’s 
kunt.” Betrouwbaarheid is een 
tweede kernwaarde. “We zijn 
volledig transparant. Onze 
AFM-geregistreerde beleg-
gingsfondsen voldoen aan alle 
proces- en verslagleggingsei-
sen. We ontzorgen volledig. 
Zo ontvangen onze beleggers 
bijvoorbeeld ook jaarlijks hun 
fiscale opgave.”

De globale onrust heeft de 
regulering van de cryptomarkt 
versneld. Naar verwachting 
zijn fondsen en handelsplat-
forms vanaf 2024 onderwor-
pen aan Europese regelge-
ving. Mureau verwacht dat 
de regelgeving de vraag en 
daarmee de handelskoersen 
van crypto’s zal opstuwen. “In-
stitutionele beleggers zullen 
cryptocurrencies nog meer 
dan nu adopteren als onder-
deel van hun strategie.”

overaanbod aan elektriciteit 
uit bijvoorbeeld zonne-energie 
is, dat het netwerk niet aan-
kan. Zo zijn er al Nederlandse 

Met inflatiecijfers van 7 pro-
cent zijn particuliere beleg-
gers nog meer afhankelijk 
van hoger rendementen op 
hun portefeuille. “De inflatie 
gaat voorlopig niet terug naar 

Cryptocurrency is steeds 
meer een belegging voor 
de lange termijn

EXPERT

ROZANNE BRAK, 
VERMOGENSBEHEERDER VRY 
VAN FINTESSA

Wat is het voordeel van 
lijfrente (als onderdeel van 
de vermogensmix)?
“De Nederlandse 
oudedagsvoorziening 
kent drie pijlers, namelijk: 
de AOW voor iedereen 
die er recht op heeft, het 
werknemerspensioen en de 
lijfrente voor wie zelf zijn 
oudedagsvoorziening moet 
regelen. Dit is de derde 
pijler. Het gaat hierbij vooral 
om zzp’ers, ondernemers 
en werknemers die hun 
pensioen willen aanvullen. 
Voor ondernemers zijn er 
ruime fiscale faciliteiten, 
zoals jaarruimtes die ze 
kunnen gebruiken om hun 
lijfrentekapitaal fiscaal 
vriendelijk op te bouwen. 
Gezien de lage rente is het 
niet lucratief om op basis van 
een spaarregeling lijfrente 
op te bouwen. Dan heb 
je hetzelfde probleem als 
pensioenfondsen: door de te 
lage rente bouw je te weinig 
op voor een behoorlijke 
pensioenuitkering. Met VRY 
van Fintessa heb je een 

lijfrenteproduct dat wél 
rendeert.”

Hoe zorgt VRY van Fintessa 
wel voor maximaal 
voordeel op de inleg? 
“Het bijzondere van VRY zit 
vooral in de uitkeringsfase 
van de lijfrente. Met goed 
renderende beleggingen kan 
in de opbouwfase al een flink 
kapitaal worden opgebouwd. 
Het VRY-lijfrentekapitaal 
groeit door de jaarlijkse inleg 
en door de rendementen op 
het opgebouwde kapitaal. We 
beginnen met een offensief 
beleggingsprofiel, dat we 
afbouwen naarmate de 
looptijd vordert. Maximaal 5 
kalenderjaren na het bereiken 
van de AOW-leeftijd begint 
de uitkeringsfase: bij VRY kun 
je dan gewoon doorbeleggen. 
Dat heeft grote voordelen, 
want hierdoor kan extra 
rendement worden gemaakt. 
In vergelijking met de 
huidige lage rente is de 
kans op hogere uitkeringen 
gedurende de gehele looptijd 
aanzienlijk!”

Veiligheid 
Een belangrijk punt is veiligheid. Net als bij andere 
financiële transacties is het belangrijk dat je goede 
beveilingingsmaatregelen neemt om je wallet, je digitale 
portemonnee, te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan een 
tweetrapsverificatie. Het succes van crypto’s trekt ook malafide 
aanbieders. Financieel toezichthouder AFM waarschuwt expliciet 
om niet zomaar je geld onder te brengen bij buitenlandse partijen 
die adverteren op social media.



» Fintessa Vermogensbeheer | Vermogensbeheer op maat met Fintessa: www.fintessa.nl

Vermogens-
beheerder ‘van 
de oude stempel’ 
Fintessa is een 
vermogensbeheerder ‘van de 
oude stempel’ in de zin dat wij 
nog maatwerk en persoonlijke 
aandacht bieden, veel contact 
onderhouden met onze 
cliënten. Ons beleggingsbeleid 
is duidelijk, transparant en 
begrijpelijk. Dat spreekt veel 
particuliere beleggers aan, 
naast ons mooie rendement.
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Ons motto is: 
blijf trouw aan 
de ingezette 
beleggingsstrategie.

2021 was een uitzonderlijk 
goed beursjaar. Gesteund 
door de grote hoeveelheid 
geld die centrale banken en 
overheden in omloop brachten 
zelfs het beste beursjaar 
sinds 2009. “Het was ook 
het jaar waarin we uit een 
crisis kwamen. Dat zijn vaak 
de beste jaren. Vooralsnog 
zijn de oorlog in Oekraïne en 
de oplopende inflatie twee 
grote dwarsliggers voor dit 
beursjaar. Vooral nu door 
de oorlog de energie- en 
grondstoffenprijzen nog sneller 
oplopen. Inflatie is wellicht de 
meest serieuze dreiging sinds 
lange tijd. Het wordt een ware 
uitdaging voor de centrale 
bankiers om hierop te acteren. 
Als ze de geldhoeveelheden 
gaan verkrappen, wat 
nog valt te bezien in deze 
oorlogsomstandigheden, vloeit 
er juist weer veel geld uit de 
markt.”

Nuchter blijven
Het noopt beleggers hun 
portefeuilles voor langere tijd 
inflatiebestendig te maken, 
meent Hafkamp. Tegelijkertijd 
ziet ze genoeg om positief 
te blijven. “De beurzen 
kijken altijd vooruit. De 
bedrijfswinsten hebben zich 
fantastisch hersteld en dat 
hoeft niet zomaar te stoppen! 
Corona heeft ondernemingen 
flexibeler gemaakt. Als 
bedrijven niet meer allerlei 
corona beschermende 
maatregelen hoeven te nemen, 
zal dat veel kosten uitsparen. 
Hetzelfde geldt voor het op 
grote schaal thuiswerken. 
En consumenten maken een 
inhaalslag qua bestedingen.
Om als vermogensbeheerder 
goede resultaten te 
realiseren, blijven we bij 
Fintessa trouw aan onze 
beleggingsfilosofie ongeacht 
de marktomstandigheden. 

Daarbij proberen we zo veel 
mogelijk de grootste fouten 
die gemaakt kunnen worden 
te vermijden: meegaan met 
hypes of trends, achter de 
markt aanlopen en emoties 
de overhand laten krijgen. 
In plaats daarvan blijven 
wij beleggen in kwaliteit, 
in ondernemingen met een 
sterke balans, een sterke 
marktpositie, die niet te duur 
zijn, een aantrekkelijk dividend 
hebben, zorgen voor een goede 
spreiding, et cetera.”
“Ons motto is: blijf 
trouw aan de ingezette 
beleggingsstrategie en huldig 
de Hollandse nuchterheid. Het 
is belangrijk dat je je niet laat 
afleiden door de ongelooflijke 
hoeveelheid ruis die er 
vrijwel dagelijks over je wordt 
uitgestort,” verklaart Hafkamp 
als een van de pijlers van het 
succes van Fintessa. “Er zijn 
altijd wel redenen te verzinnen 
om te verkopen. Als je overal 
in meegaat, houd je geen 
portefeuille meer over. De 
meeste ‘interessante trends’ 
blijken achteraf toch niet zo 
interessant te zijn.”

Dividend
Onervaren beleggers laten 
zich vaak vooral meeslepen 
door ‘het verhaal’, de ‘hype’, 
rond een aandeel. “Tijdens 
de pandemie hebben veel 
nieuwe beleggers de beurs 
betreden. Hun belangstelling 
ging vooral uit naar meme-
stocks, populaire technologie-
aandelen, cryptocurrencies 
en andere hype-gevoelige 
beleggingen. Daar zag je 
dan ook snelle koerswinsten 
ontstaan. Nu zie je daar ook 
weer de grootste dalingen,” 

de koersontwikkelingen en 
de belangrijkste economische 
indicatoren. Op de lange 
termijn is in het rendement bij 
beleggen het dividend net zo 
belangrijk als het percentage 
koerswinst. Waarbij geldt: hoe 
langer de termijn, hoe groter 
dit aandeel in het rendement. 
Herbelegde dividenden gaan 
na verloop van tijd steeds 
zwaarder wegen in het totale 
rendement. “Over de afgelopen 
10 jaar was het aandeel van 
het dividend 40 procent en het 
aandeel koerswinst 60 procent 
in het totale rendement. En 
over de afgelopen 20 jaar 
was het aandeel dividend 
zelfs 75 procent, terwijl het 
aandeel koerswinst maar 25 
procent bedroeg,” doceert ze. 
“Hier is het beroemde achtste 
wereldwonder van Einstein 
aan het werk: de kracht van 

rente-op-rente of dividend-op-
dividend.”

Tegen een stootje kunnen
Het advies dat Hafkamp 
heeft voor beleggers die 
zenuwachtig zijn, luidt: 
“Probeer je knopen te tellen in 
allerlei scenario’s en probeer 
vooral vooruit te zien, in plaats 
van je door je angsten en 
kortetermijndenken te laten 
sturen. De juiste attitude 
is om er een portefeuille 
op na te houden met 
kwaliteitsbeleggingen die 
tegen een stootje kunnen, 
dividend uitkeren en op de 
lange termijn gaan overleven. 
Aandelen van ondernemingen 
met ‘pricing power’. Bedrijven 
met een heldere strategie, 
die hun geld gebruiken om te 
investeren in verdere groei.”

2021 en 2020 waren 
goede beursjaren, 
ondanks corona. 

Hoe 2022 gaat verlopen 
is nog maar afwachten, 
meent directeur Martine 
Hafkamp van Fintessa 
Vermogensbeheer. 
“Kortetermijndenken 
heeft geen enkele zin. 
Je moet sowieso altijd 
een lange termijn 
beleggingsplan hebben, 
dan kun je ook in 
onrustige tijden je 
hoofd koel houden.” 
Voor haar betekent 
dat trouw blijven aan 
de eigen (Fintessa-)
beleggingsfilosofie.

Beleggen is meer dan de index volgen

Martine Hafkamp

stelt Hafkamp. “Veel mensen 
beginnen eerst zelf te 
beleggen, om na verloop 
van tijd tot de ontdekking 
te komen dat het wellicht 
niet hun ding is.” Op zo’n 
moment kun je stoppen met 
beleggen of op zoek gaan 
naar een vermogensbeheerder. 
“Wanneer je tot de conclusie 
bent gekomen dat beleggen 
het beste alternatief is, maar 
je niet genoeg kennis hebt 
of tijd eraan kan besteden, 
is een vermogensbeheerder 
een goede keuze.” Hafkamp 
benadrukt dat beleggen 
meer is dan het volgen van 



Rendement en risico 
zijn communicerende 
vaten.
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Er zijn meer sma-
ken voor beleggers 
dan de traditionele 

beleggingsproducten 
zoals aandelen, obligaties 
en beleggingsfondsen. 
De alternatieven bieden 
vaak hogere rendemen-
ten, maar komen ook met 
een hoger risico. Dat be-
tekent niet dat je alterna-
tieve beleggingen beter 
links kunt laten liggen. 

Beleggingen in vastgoed, 
mkb-bedrijven, crowdfun-
ding of crypto kunnen een 
interessante aanvulling zijn, 
zolang je je maar voldoende 
verdiept in en bewust bent 
van de risico’s. Rendement 
en risico zijn communice-
rende vaten. Hoe risicovoller 
de belegging, des te groter 
de kans op grote winsten, 
maar óók op grote verliezen, 
in sommige gevallen zelfs 
tot de oorspronkelijke inleg. 
Voordat je geld investeert, 

Alternatieve beleggingen
Hedgefondsen, crowdfun-
ding, vastgoed en crypto zijn 
voorbeelden van alternatie-
ve beleggingen, buiten de 
traditionele obligatie- en 
aandelenmarkt om. De kracht 
van alternatieve beleggingen 
is dat het vaak gaat om een 
heel specifieke investerings-
strategie en financierings-
vorm. Vaak is het rendement 
dat in het vooruitzicht wordt 
gesteld bovengemiddeld 
hoog. Daar zijn twee voorbe-
houden aan verbonden: vaak 
zit je geld voor een langere 
periode, bijvoorbeeld vijf 
jaar, vast en is je deelneming 
beperkt verhandelbaar. 
Hedgefondsen en vastgoed-
fondsen halen geld op door 
het uitgeven van participa-
ties, aandelen of obligaties. 
Dat geld wordt geïnvesteerd 
in de bouw of de aankoop 
van bijvoorbeeld kantoren, 
winkelcentra of woningen 
of in het verwerven van een 
meerderheidsbelang in een 
onderneming die op zoek 
is naar financiële middelen 

moet je daarom goed naden-
ken over het risico dat je wílt 
en kúnt lopen. Een tweede 
beleggerswijsheid is risico- 
spreiding. Je kunt prima geld 
in een beleggingsproduct 
steken dat hoge rendemen-
ten voorspiegelt, zolang je 
genoeg variatie hebt.
Bijna de helft van de Neder-
landse huishoudens heeft 
voldoende financiële buffers 
om te beleggen in plaats van 
te sparen, terwijl zij dat niet 
doen. De meeropbrengst van 
beleggen in plaats van spa-
ren kan honderden euro’s per 
jaar opleveren, stelt finan-
cieel toezichthouder AFM. 
Omdat beleggen ook risico’s 
met zich meebrengt, bena-
drukt AFM dat het belangrijk 
is om voldoende spaargeld 
als buffer voor tegenslagen 
aan te houden.

om te groeien. Hedgefond-
sen nemen een belang met 
in het achterhoofd om de 
deelneming na vijf à zeven 
jaar te verzilveren. Bij een 
niet-beursgenoteerd vast-
goedfonds is vaak sprake 
van een vooraf vastgelegde 
looptijd. Bij crowdfunding 
gaat het veelal om alterna-
tieve financiering tegen een 
hogere rente. 

Volatiliteit 
Alternatieve beleggingen 
vragen meer kennis en er-
varing van de belegger dan 
aandelen- en obligatie(fond-

sen). Het is belangrijk dat 
je je verdiept in de strate-
gie, de financiering van het 
vastgoed of de acquisitie en 
de voorwaarden. Het meest 
risicovol zijn cryptogeld en 
grondstoffen zoals goud. 
Daar bestaat de kik uit de 
grote volatiliteit. Uitschie-
ters van tientallen procen-
ten naar boven en omlaag 
zijn heel normaal. De kunst 
(of het geluk) is om op het 
juiste moment in en weer uit 
te stappen.

Verder durven kijken dan 
aandelen, obligaties en 
indexfondsen

Ontdek alle Mooncard-functies 
+31 20 809 0303

EXPERT

NICK JACOBS, 
ALGEMEEN DIRECTEUR 
TFH HOLLAND

Waarom investeren in 
het Nederlandse mkb?
“De meeste mkb-
bedrijven kunnen 
de prijsstijgingen 
doorberekenen, dus 
investeren in het mkb 
is inflatiebestendig. 
Het mkb is ook minder 
trendgevoelig. De prijs- 
en koersstijgingen van 
vastgoed en de beurzen 
van 2020 en 2021 waren 
uitzonderlijk. Ze liggen 
ver boven het langdurig 
gemiddelde, berekend 
over een periode van 30 
jaar. De hoge inflatie 
is desastreus voor 
obligaties. Die houden 
dezelfde rente, terwijl je 
wel het risico loopt.”

Welke trend is 
belangrijk?
“Door de politieke en 
logistieke risico’s, en 
de hoge transportprijs 
worden de logistieke 
ketens onder de loep 
genomen. Daarbovenop 

spelen de afspraken 
van het klimaatakkoord 
van Parijs. Duurzame 
ketens leiden tot meer 
inkoop en productie 
binnen Europa. Je 
ziet een verschuiving 
naar duurzaamheid 
en kwaliteit. De klant 
is bereid om daar een 
hogere prijs voor te 
betalen en hier richt THF 
Holland zich op.”

Wat is je advies aan 
beleggers?
“Spreid je vermogen. 
De risico’s die je 
loopt zijn beheersbaar 
als je spreidt over 
verschillende 
beleggingscategorieën, 
zoals MKB, vastgoed, 
beursgenoteerde 
aandelen en 
grondstoffen. Bij een 
lange beleggingshorizon 
is het niet vreemd 
als 3 à 4% van je 
portefeuille in crypto’s 
en edelmetalen zit.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



TFH Holland 
investeert in 
succesvolle bedrijven 
die de stap naar de 
volgende groeifase 
willen maken. 

De overnames 
zijn conservatief 
gefinancierd, bij 
voorkeur zonder 
banklening. 

volwassen bedrijven in 
de ICT-sector. Nederland 
presteert zeer sterk op 
het gebied van digitale 
verbindingen (o.a. internet). 
Dit heeft ervoor gezorgd 
dat het bedrijfsleven 
en het onderwijs zeer 
gedigitaliseerd zijn. 
Digitalisering biedt voor 
vrijwel iedereen voordelen en 
zorgt voor meer welvaart. Zo 
produceren fabrieken beter, 
slimmer en voordeliger door 
slimme robots. En besparen 
artsen en patiënten door 
elektronische toepassingen 
in de zorg tijd en moeite. 
Digitale lesprogramma’s 
bieden kinderen lesstof 
op hun eigen niveau. De 
Rijksoverheid heeft een 
beleid opgesteld om deze 
ontwikkelingen in de 
toekomst te bevorderen. 

Actief beheer en stabiel 
rendement
De ondernemingen 
waar TFH Holland een 
meerderheidsbelang in 
verwerft, zijn de afgelopen 
jaren sterk gegroeid en 
willen de stap naar de 
volgende groeifase maken. 
“Een bank levert geld, je 
krijgt er geen kennis voor 
terug. Financiering met 
private equity van TFH 
Holland is ondersteuning 
door ondernemers 

Als particuliere belegger is 
het belangrijk om vermogen 
te spreiden. Het Nederlandse 
MKB is een gewilde keuze 
voor particuliere beleggers 
vanwege het aantrekkelijke 
rendement. Aan de andere 
kant zijn er meer MKB-
bedrijven dan ooit op zoek 
naar kapitaal om verder 
te groeien. “TFH Holland 
koppelt de twee groepen 
aan elkaar. Het verbinden 
van investeerders met 
MKB-ondernemingen 
draagt bij aan een 
bloeiende Nederlandse 
economie en een gezond 
investeringsaanbod,” stelt 
algemeen directeur Nick 
Jacobs.

Digitale veiligheid
TFH Holland richt zich op 
de kansrijke sectoren. “De 
keuze is tot stand gekomen 
door het observeren 
van maatschappelijke 
en demografische 
veranderingen.” Als 
voorbeeld noemt Jacobs 
de toenemende vraag naar 
digitale veiligheid en het 
gebruik van mobiele apps. 
“Het wordt voor organisaties 
steeds belangrijker om 
zich te beschermen tegen 
digitale aanvallen van 
buitenaf en het beschermen 
van de eigen intellectuele 
eigendomsrechten.” 

Digitalisering 
Naast cyber security legt 
TFH Holland zich toe op 

voor ondernemers. 
We ondersteunen de 
ondernemers actief op 
verschillende gebieden. Zo 
zitten wij direct na aanvang 
van de overname twee, 
drie weken full-time bij de 
ondernemer op kantoor en 
draaien wij mee met alle 
werkprocessen.”
Er is sprake van direct 
eigendom en stemrecht, 
in plaats van een 
eigendomsconstructie met 
ingewikkelde vertakkingen. 
“Door investeerders 
rechtstreeks te laten 
participeren, delen zij 
voor 90% mee in de winst. 
TFH Holland biedt geen 
obligaties of certificaten van 
aandelen aan. Dit laatste is 
een afgeleid product.” Jacobs 
maakt gebruik van een 
metafoor om het verschil uit 
te leggen: “Bij certificaten 
en obligaties ben je niet de 
eigenaar van de kip, maar 
heb je recht op de eieren en 

TFH Holland koopt een 
bedrijf voor 5 à 7 jaar. Die 
langetermijnstrategie 
verwachten we ook van onze 
investeerders.” 

TFH Holland biedt 
investeerders 
de mogelijkheid 

om te investeren in 
Nederlandse mkb-
ondernemingen. De 
participatiemaatschappij 
richt zich daarbij op 
de sectoren ICT, cyber 
security, voeding 
en gezondheid. 
De toenemende 
digitalisering maakt 
dit extra aantrekkelijke 
sectoren om in te 
investeren, constateert 
Nick Jacobs.

Beleggen in de groeisectoren van 
het Nederlandse MKB
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Over TFH
Holland
TFH Holland biedt 
particuliere investeerders 
de mogelijkheid om 
te investeren in het 
Midden- en Kleinbedrijf 
(MKB). Beleggen in het 
MKB behoort tot de 
beleggingscategorie private 
beleggingen, omdat ze niet 
aan de beurs genoteerd 
staan. Het rendement van 
private equity over de 
afgelopen 15 jaar bedroeg 
gemiddeld 11,2% op 
jaarbasis.

het vlees. Bij deelname aan 
een fonds van TFH Holland 
ben je mede-eigenaar van 
de kip. Je rendement is 
afkomstig uit halfjaarlijkse 
dividenduitkeringen.”

Conservatief gefinancierd
De risico’s voor investeerders 
zijn zo veel mogelijk 
geminimaliseerd, stelt 
Jacobs. Het vermogen is 
gespreid over minimaal 
30 MKB-ondernemingen. 
“We praten uitsluitend 
met volwassen, stabiele 
ondernemingen. We 
hanteren strenge 
investeringseisen. Een 
bedrijf moet minstens zes 
jaar bestaan en moet de 
afgelopen drie jaar een 
stabiele winst en groei 
hebben gerealiseerd. Onze 
overnames zijn conservatief 
gefinancierd, bij voorkeur 
zonder banklening.”
In vergelijking tot 
beleggingen in 
beursgenoteerde bedrijven 
heb je met private equity 
veel meer impact en 
flexibiliteit, besluit hij. “We 
zitten bij de ondernemer 
aan tafel en hebben impact 
op het groeiplan. Als 
belegger krijg je toegang 
tot een beleggingscategorie 
die normaal gesproken 
gereserveerd is voor 
institutionele beleggers. 

Vaag onze brochure aan of neem contact op via: www.tfh-holland.nl»



ETF’s zijn eenvou-
dige, transparante 
beleggingsfondsen 

die een index volgen. 
Het grote voordeel is dat 
je als belegger minder 
afhankelijk bent van het 
koersverloop en dividend 
van een enkel specifieke 
beursgenoteerde onder-
neming, omdat een ETF 
een breed pakket aande-
len volgt. Met Dividend 
Aristocrats ESG ETF’s 
biedt State Street SPDR 
ETFs drie fondsen met de 
best presterende bedrij-
ven qua milieu, sociaal 
beleid en governance.

Environmental, 
Social en Governance 
(ESG) spelen een 
steeds grotere rol bij 
de beoordeling van 
bedrijven.

State Street biedt 
beleggers een 
helpende hand met 
speciale klimaat-
ETF’s en ESG-ETF’s.

Met een geschiedenis van 
meer dan 225 jaar omvat het 
Amerikaanse State Street 
een historisch erfgoed 
als effectenbewaarbedrijf 
(‘custody’) en bank. State 
Street is qua omvang de 
nummer 3 vermogensbe-
heerder van de wereld. State 
Street heeft een instituti-
onele focus. “Traditioneel 
richten we ons op overhe-
den, pensioenfondsen en 
verzekeraars,” vertelt Hoofd 
SPDR ETF’s Noord-Europa 
Philippe Roset. Een be-
langrijk onderdeel vormt 
de vermogensbeheertak 
State Street Global Ad-
visors. “Vanuit onze exper-
tise hebben we in 1993 de 
eerste SPDR ETF ontwikkeld, 
waarbij ‘SPDR’ (‘spider’) een 
afkorting is van Standard & 
Poor’s Depositary Receipts. 
Opeens kon je als belegger 
in een keer in alle bedrij-
ven van de S&P 500-index 
beleggen.”

Portfoliomanager
“Indexbeleggen is de afge-
lopen 20 jaar enorm hard 

Mooie spreiding
Een belangrijk voordeel van 
ETF’s is de mooie spreiding 
die deze bieden over secto-
ren en beursgenoteerde be-
drijven. De afgelopen twee 
jaar biedt twee extreme 
voorbeelden van het dem-
pende effect dat dit ople-
vert, constateert Roset. “Een 
belangrijke les bij vermo-
gensbeheer luidt dat sprei-
ding je risico’s vermindert. 
Met Covid-19 deden techno-
logieaandelen het erg goed 
en presteerden sectoren als 
energie juist weer minder. 
Met de oorlog in Oekraïne 
is er juist weer onzekerheid 

gegroeid. Per dag wordt er 
meer dan 20 miljard dol-
lar aan State Street S&P 
500-ETF’s verhandeld op de 
beurs, vertelt Roset om de 
populariteit van ETF’s te 
benadrukken. “Het voordeel 
van ETF’s is dat je met één 
transactie deelneemt in 
alle bedrijven uit de index. 
De portfoliomanagers van 
State Street Global Advisors 
(SSGA) bezitten de onderlig-
gende aandelen, die ze be-
heren in een fondsstructuur. 
Als particuliere belegger 
kun je een ETF-unit kopen 
met spreiding over de hele 
index.” Er zijn ETF’s die zich 
richten op aandelenindices, 
zoals de Dow Jones Indus-
trial Average Index of MSCI 
World, maar ook die selec-
teren op andere segmenten 
van de markt. Binnen de 
ETF’s kan de belegger kiezen 
tussen verschillende vari-
anten. State Street SPDR 
ETFs heeft naast de bekende 
aandelenindex-ETF’s bij-
voorbeeld ook sector-, en 
dividend-ETF’s, en duurzame 
varianten. “Er zijn heel veel 
smaken. Sommige ETF’s ke-
ren het dividend uit, andere 
herbeleggen het dividend. 
De portfoliomanagers hou-
den de portefeuille in lijn 
met de indexwijzigingen. Als 
de samenstelling van de in-
dex verandert of een bedrijf 
niet meer voldoet aan de 
fondscriteria volgt auto-
matisch een aanpassing. 
Hierdoor heb je nauwelijks 
omkijken naar je belegging.” 

van filters en ESG-scores 
vallen de 25 procent laagst 
scorende bedrijven af. Van 
de 75 procent die overblijft 
worden alleen aandelen 
geselecteerd die op z’n 
minst al 20 jaar stijgende 
cashdividenden laten zien. 
De verwachting is dat ze dat 
blijven doen. Van de 1500 
bedrijven zijn er slechts 83 
die aan alle criteria vol-
doen.” Hij vervolgt: “Als dat 
niet meer zo is, valt het 
bedrijf uit het ETF-fonds.”

8 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

IN SAMENWERKING MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS 

ETF’s: eenvoudig, gespreid 
beleggen tegen lage kosten

EXPERT

PHILIPPE ROSET, 
HOOFD SPDR ETF’S 
NOORD-EUROPA STATE 
STREET GLOBAL ADVISORS

Wat zijn de voordelen 
van ETF’s?
“Als particulier 
belegger heb je met 
ETF’s of trackers een 
optimale spreiding 
van beursgenoteerde 
bedrijven in één fonds. 
Daarbij beleg je tegen 
lage kosten. State Street 
SPDR ETFs maakt geen 
onderscheid tussen 
institutionele en 
particuliere beleggers. 
Per ETF geldt één tarief, 
of je als particulier voor 
1000 euro belegt of als 
pensioenfonds voor 10 
miljoen euro, iedereen 
betaalt dezelfde prijs. De 
ETF’s worden verhandeld 
op de aandelenbeurzen, 
dus je kunt je aandeel op 
elk moment verkopen.”

En qua risico’s?
“Veel particuliere 
beleggers kiezen 
vanwege de 
dividendinkomsten 
een aandeel als Shell. 
Historisch gezien levert 
dit een goed dividend 
op, maar het maakt je 
tegelijkertijd afhankelijk 
van één bedrijf. Bij de 
dividend-ETF’s van State 
Street worden meerdere 
bedrijven geselecteerd 

op de continuïteit van 
de cashdividenden. Dat 
verkleint de risico’s, 
al geldt natuurlijk 
voor ETF’s net als voor 
andere beleggingen 
dat resultaten uit het 
verleden geen garantie 
voor de toekomst 
bieden.”

Zijn er ook duurzame 
ETF’s?
“State Street SPDR 
ETFs heeft naast brede 
index-ETF’s bijvoorbeeld 
ook dividend-ETF’s en 
duurzame varianten. 
Voor de particuliere 
belegger zijn de ESG 
Dividend Aristocrats 
ETF’s van SPDR een 
interessante keuze. 
Deze bieden stabiele 
dividendinkomsten. 
Alleen de ‘beste van de 
klas’-bedrijven, de best 
presterende duurzame 
bedrijven, komen in 
aanmerking voor de 
Dividend Aristocrats 
ETF’s.”

© 2022 State Street 
Corporation - 
All Rights Reserved
Tracking Number 
4639359.1.1.EMEA.RTL
Exp: 31/03/2023

State Street
SPDR ETF’s 

Als particulier belegger met 
een beleggingsrekening 
bij een bank of online 
broker kun je State Street 
SPDR ETF’s verhandelen op 
dezelfde manier als waarop 
je aandelen verhandelt. 
SPDR heeft drie duurzame 
Dividend Aristocrats ETF’s 
ontwikkeld, die alledrie 
worden verhandeld op 
Euronext Amsterdam: 
Global, US en Euro. 
De ETF’s bieden een 
dividendrendement van 
respectievelijk 4,48%, 2,76% 
en 3,21% per 23 maart 2022.

Voor meer informatie, bezoek www.ssga.com/etfs»

over olie en gas, met stij-
gende energieprijzen als ge-
volg, wat een positief effect 
heeft op de waardering van 
energiebedrijven.”
Environmental, Social en 
Governance (ESG) ratings 
en rapportages en spelen 
een steeds grotere rol bij 
de beoordeling van beurs-
genoteerde bedrijven. Een 
tweede trend is het ‘decar-
boniseren’ van de beleg-
gingsportefeuille, in lijn 
met het klimaatakkoord van 
Parijs. Een groeiende groep 
(institutionele) beleggers 
maakt de keuze voor bedrij-
ven met hoge ESG-scores en 
een duidelijke strategie qua 
CO2-uitstoot. 

Dividendstrategie 
Roset licht de selectie van 
bedrijven in de duurzame di-
videndstrategie toe aan de 
hand van de 1500 grootste 
bedrijven in de VS. “Op basis 

© 2022 State Street Corporation - All Rights Reserved, Tracking Number 4639360.1.1.EMEA.RTL, Exp: 31/03/2023
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Benieuwd hoe jij ervoor staat? www.realitycheck.nl/e-learning

Ik ging minder 
werken, Thijs niet. 
‘Zo haal je niet het 
beste uit jezelf ’, zei 
hij.

schoenen staat. De gevolgen 
van een scheiding, het 
overlijden van je partner of 
arbeidsongeschikt raken, 
zijn anders groot. 

Er zijn voor de kinderen
Laura (31) is parttime 
docent op het mbo en heeft 
samen met haar vriend Thijs 
een dochter van 4. “Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik niet 
veel snap van financiële 
zaken. Dat regelt Thijs al 
sinds we samenwonen. Hij 
zegt dat ik bewust vermijd 
om te kijken naar de kleine 
lettertjes en de grote cijfers, 
haha. En ja, ik ben toen 
parttime gaan werken. Dat 
ging eigenlijk vanzelf, we 
dachten er niet bij na. Ik 
wilde er ook gewoon voor 
de kinderen zijn, er van 
genieten.”

Draai het om
“Daarin is nu wel iets 
veranderd”, vertelt Laura. 
“Thijs begon er zelf over, 
toen we voor een tweede 
kindje gingen. Hij stelde 
toen voor dat hij wat minder 
zou gaan werken. Eerst vond 
ik dat raar, ik werkte 20 
uur per week. Ik zou toch 
genoeg tijd voor mezelf 
hebben én voor de twee 
kinderen? ‘Draai het eens 
om’, zei hij toen. ‘Hoe zou 
jij het vinden als jij wél het 
beste uit jezelf kon halen 
en ik thuis het leeuwendeel 
van de zorgtaken op me zou 
nemen ?’” 

Veertig procent van alle 
vrouwen is zich onvoldoende 
bewust van de gevolgen van 
hun financiële keuzes. Zo 
verliezen ze ongemerkt een 
stukje van hun financiële 
zelfstandigheid. Bij de 
meeste vrouwen gebeurt dat 
door een ongelijke verdeling 
van werk en zorgtaken. 

Meer balans 
Wist je dat vrouwen die na 
de geboorte van hun eerste 
kind parttime gaan werken, 
binnen 7 jaar al zo’n 50% 
van hun inkomen verliezen? 
Blijven ze dat doen tot aan 
hun pensioen, dan bouwen 
ze zelfs tot €220.000 minder 
pensioen op dan een 
fulltime werkende man. 

Ga in gesprek
Is die balans bij jullie ook 
niet helemaal oké? Ga dan 
eens met elkaar hierover 
in gesprek. Want ook in 
een gelukkige relatie is het 
belangrijk dat je allebei 
financieel stevig in je 

Sprookje
“Ik zou me flink schuldig 
voelen”, vindt Laura. “Maar 
hij had wel een punt en 
ik vond het eigenlijk heel 
lief van hem. Het werd 
tijd dat ik wat meer aan 
mezelf dacht. Aan mijn 
eigen ontwikkeling, maar 
ook om financieel steviger 
in mijn schoenen te staan. 
Ik volgde een e-learning 
van Reality Check van mijn 
pensioenfonds ABP en 

kwam er achter hoe ik er 
financieel voor zou staan 
als het sprookje klapt, 
zeg maar. Want bij een 
scheiding, of het overlijden 
van Thijs kwam ik er echt 
slecht uit. Dat zette me aan 
het denken. Gelukkig heb ik 
door die training nu meer 
overzicht en dat stelt me 
wel gerust.” 

Reality Check
Los van een goed gesprek 
met je partner, is het ook 
belangrijk dat je zelf weer 

wat meer grip krijgt op 
financiële zaken. Heb je 
geen idee waar je moet 
beginnen? Een goed begin is 
de Reality Check. Hier vind 
je persoonlijke verhalen, 
tips en een gratis e-learning 
die al meer dan 50.000 keer 
gevolgd is. Je kunt zelfs 
gratis financiële coaching 
krijgen. ABP doet dit om 
mensen te helpen weer grip 
te krijgen op hun financiën. 
Als je dat eenmaal hebt, zul 
je die niet zo gauw meer 
verliezen!

Liefde maakt blind. En 
dat is mooi, want zo 
kun je elkaar nemen 

zoals je bent. Toch raak je 
in een relatie niet alleen 
blind voor zijn minder 
leuke eigenschappen… 
En daarmee doe jij jezelf 
tekort als je er niet over 
praat met je partner. 

Hebben jullie het hier 
eigenlijk weleens over gehad? 

EXPERT

DRS. JACQUELINE 
VAN DER VORM
FINANCIEEL PLANNER 
EN MEDIATOR

“Vrouwen hebben 
door de ongelijke 
verdeling tussen werk 
en zorgtaken minder 
financiële vrijheid om 
eigen keuzes te maken,” 
vertelt financieel 
planner en mediator 
Jacqueline van der 
Vorm. 

“Die ongelijkheid begint 
vaak bij het krijgen 
van kinderen. Dat is 
het moment dat je er 
met elkaar over praat 
en afspraken maakt. 
Dat staat haaks op het 
gelukkige gevoel dat 
je dan hebt. Toch moet 
je voor jezelf opkomen 
en afspraken maken. Je 
verdient dezelfde kansen 
als je partner, toch?”

Verdiep je erin
“Praat er daarom 
samen over, verdiep je 
in je geldzaken zodat 
je beter weet welke 
keuzes je eigenlijk 
maakt. Hebben jullie 
straks recht op elkaars 

ouderdomspensioen? 
En wat ga jij doen als je 
partner door een ongeluk 
niet meer kan werken of 
van je wil scheiden? Veel 
vrouwen beseffen pas 
dan, dat ze hun eigen 
financiële vrijheid en 
persoonlijke ontwikkeling 
hebben opgeofferd. En dat 
ze er financieel gezien 
ineens heel anders voor 
staan.”

Waar begin je
“Je moet alleen wel weten 
waar je moet beginnen, 
als je meer wilt snappen 
hoe je er nu – en straks 
financieel voor staat. Dat 
vind ik wel mooi aan het 
initiatief van ABP. Of je 
nu single bent of in een 
relatie zit, met de Reality 
Check weet je vrij snel hoe 
kwetsbaar jouw situatie 
is. En je kunt er met de 
e-learning ook echt iets 
aan doen.”

Meer weten over het werk 
van Jacqueline? Kijk op 
www.vandervormfp.nl 

»
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Om goed en snel te 
kunnen innoveren 
heb je andere 
partijen nodig.

“Wij willen bijdragen 
aan het langer gezond 
leven van de gehele 
samenleving.”

Als start-up helemaal alleen 
innoveren in de zorgsector? 
Of als zorginstelling een 
concreet vraagstuk volledig 
zelf opgelost krijgen? Ga er 
maar aan staan. Zeker in de 
zorgbranche staan er tussen 
droom en daad regels, wet-
ten en praktische bezwaren 
in de weg. De vele publieke 
en private partijen die alle-
maal een eigen rol spelen, 
maken innoveren ook niet 
eenvoudiger. Last but not 
least is financiering in de 
zorg op zijn zachtst gezegd 
complex. Kortom, om goed 
en snel te kunnen innove-

individuele patiënten, maar 
in feite willen we bijdra-
gen aan het langer gezond 
kunnen leven van de gehele 
samenleving.” 

Netflix-achtige applicatie 
De functie van Health Val-
ley is dus een brede: van 
adviseren en de weg wijzen, 
tot aan elkaar koppelen en 
begeleiden. Een voorbeeld 
van een start-up die op een 
vruchtbare manier door 
Health Valley geholpen is, 
is Moovd. Moovd heeft een 
VR-platform ontwikkeld 
voor onder andere de GGZ 
om traumabehandeling met 
behulp van EMDR efficiënter 
te maken en de behandel-
uitkomsten te verbeteren. 
De mobiele applicatie kun 
je vergelijken met Netflix, 
alleen dan met een biblio-
theek vol Virtual Reality-si-
tuaties verdeeld in verschil-
lende thema’s waaruit een 
psycholoog kan kiezen voor 
de therapie van de cliënt. 
De kwaliteit van leven van 
cliënten verbetert en er 
wordt bespaard op directe en 
indirecte maatschappelijke 
kosten. Doomernik: “Moovd 
is een mooi en succesvol 

Nóg betere samen-
werking. Met dat 
idee in het achter-

hoofd zijn netwerkorga-
nisaties Health Valley en 
Health Innovation Park 
op 1 januari 2022 gefu-
seerd. Onder de naam 
Health Valley versnellen 
ze innovaties in de zorg-
sector door publieke en 
private partijen bij elkaar 
te brengen en te begelei-
den.

Health Valley-nieuwe stijl: connect,
challenge en grow

IN SAMENWERKING MET DRIMPY

platform, dat niet voor niets 
de vakjuryprijs van de Natio-
nale Zorginnovatieprijs 2021 
heeft gewonnen. De applicatie 
wordt steeds meer gebruikt 
in de sector vanwege de vele 
voordelen die het biedt. Al-
lereerst voor cliënten, die nu 
plaatsonafhankelijk therapie 
kunnen krijgen. Dat is in tij-
den van corona extra prettig. 
Ze kunnen daarbij ook nog 
eens zelf bepalen wanneer ze 
die therapie volgen. Kortom, 
cliënten krijgen meer eigen 
regie. Ook voor hulpverleners 
biedt Moovd voordelen. Zij 
kunnen immers op deze ma-
nier veel efficiënter werken, 
wat goed nieuws is gezien de 
krappe arbeidsmarkt.” 

Ook Moovd zelf vaart wel 
bij het succes. Health Valley 
leverde daaraan een bijdra-
ge door de onderneming 
zorgvuldig te begeleiden. 
“Achter Moovd zitten jonge, 
enthousiaste ondernemers. 
Wij hebben ze heel praktisch 
begeleid, bijvoorbeeld met 
de eerste schreden in het 
ondernemerschap, zoals het 
ondersteunen bij het maken 
van een sterk businessplan 
en een steekhoudend pitch-
deck. Daarnaast hebben we 
ze op het spoor gezet van 
onze partners in de zorg. Een 
van de virtuele settings is bij-
voorbeeld opgenomen in het 
TechMed Centre op de Uni-
versiteit Twente. Mede door 
die intensieve samenwerking 
en netwerkingangen bij de 
juiste partijen, kan Moovd nu 
verder groeien.”

vante partijen snel een-op-
een met elkaar in contact 
brengen.” Dat geldt volgens 
Doomernik ook voor nieuwe 
partijen die bij Health Valley 
aankloppen. Dat kunnen 
zorgorganisaties zijn, of 
bedrijven die iets willen 
met innovatie in de gezond-
heidszorg, bijvoorbeeld op 
het gebied van geneesmid-
delen, e-health of medische 
technologie. “Voor hen staat 
ons hele netwerk ter be-
schikking. Snel en adequaat 
brengen wij ze met anderen 
in contact. In samenwerking 
ligt de basis om innovaties 
te versnellen.”

Gezondheidswinst als
uiteindelijke doel
Wie denkt dat Health 
Valley slechts een soort 
Marktplaats is die vraag en 
aanbod met elkaar verbindt, 
heeft het mis. In ‘challenge’ 
ligt namelijk de actieve rol 
van Health Valley besloten. 
Een proactieve zelfs. “Heel 
nadrukkelijk inventariseren 
we in de zorg de concrete 
en actuele vraagstukken”, 
zegt Doomernik. “Waar lo-
pen zorgorganisaties precies 
tegenaan en hoe zouden wij 
met ons netwerk daaraan 
een bijdrage kunnen leve-
ren? Dat netwerk dagen we 
vervolgens uit om met con-
crete, tastbare oplossingen 
te komen.” ‘Grow’ ten slotte 
staat uiteraard voor groei, 
economische groei van be-
drijven én maatschappelijke 
groei. “Gezondheidswinst 
is ons ultieme doel. Voor 

ren heb je andere partijen 
nodig. Health Valley is een 
organisatie met meer dan 
200 regionale, nationale 
en internationale partners 
in haar netwerk. Onderne-
mers, kennisinstellingen 
en zorginstellingen. Zo’n 
ecosysteem helpt om inno-
vaties sneller van de grond 
te krijgen. 

Bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod
Sinds kort gaat dat nóg 
sneller, omdat Health Valley 
en Health Innovation Park 
zijn gefuseerd. Chris Doo-
mernik, directeur van Health 
Valley, vertelt daarover. 
“Allebei waren we werkzaam 
in Oost-Nederland. Door de 
fusie krijgen we synergie, 
waardoor we onze partners 
en uiteindelijk de patiënten 
in de gezondheidszorg beter 
van dienst kunnen zijn. Niet 
alleen in Oost-Nederland 
overigens, want hoewel dat 
onze thuisbasis is, werken 
we door en voor heel Neder-
land.” Concreet werkt het 
‘nieuwe’ Health Valley nu 
volgens de drieslag connect 
– challenge – grow. Doomernik 
licht toe: “Connect heeft al-
les te maken met onze ver-
bindende functie, het con-
necten van vraag en aanbod. 
Voortdurend worden nieuwe 
concepten en technologi-
sche toepassingen bedacht, 
binnen bedrijven en ken-
nisinstellingen. Soms stokt 
de implementatie ervan 
omdat partijen elkaar niet 
kennen. Wij kunnen rele-

“Als je direct inzicht 
hebt in je financiële 
situatie, dan moet 
je dat toch ook 
kunnen hebben in je 
gezondheid?”

»

Al uw medische 
gegevens op één 
plek beschikbaar 

en direct in te zien? Het 
is geen toekomstmuziek. 
Een Persoonlijke 
Gezondheids Omgeving 
(PGO) geeft u volledige 
inzage én de regie over 
uw eigen gezondheid.

Drimpy brengt zorg samen. Start nu op www.drimpy.com

Zo houdt u écht de regie over uw eigen gezondheid
en medicijnen die je hebt 
geslikt.” De PGO is gratis 
voor alle burgers van Ne-
derland, want betaald door 
de overheid. De omgeving 
is zeer goed beveiligd, dus 
de privacy is gegarandeerd. 
Breukhoven: “Je geeft ook 
zelf aan wie de gegevens 
mogen inzien, dat kunnen 
bijvoorbeeld ook familie, 
vrienden en mantelzorg zijn.”   

Onze medische gegevens? Die 
liggen her en der verspreid 
over de zorgverleners die we 
bezoeken. De huisarts, de 
specialist, de apotheek, de 
tandarts, fysiotherapeut, al-
lemaal beheren ze een klein 
stukje informatie over onze 
gezondheid. Die stukjes zijn 
opgeborgen in systemen die 

niet direct met elkaar kun-
nen communiceren. “Sterker 
nog,” zegt Arnold Breukho-
ven, directeur en oprichter 
van Drimpy, “als er gegevens 
moeten worden uitgewisseld, 
gebeurt dat nog vaak per 
fax. Of er wordt bijvoorbeeld 
een cd-rom bezorgd met een 
röntgenfoto.”

Levensreddend
Breukhoven verbaast zich 
over dit ouderwetse sys-
teem: “Op momenten dat 
het er echt toe doet, is het 
belangrijk dat een compleet 
medisch dossier onmiddel-
lijk kan worden ingezien, 
dat kan levensreddend zijn. 
Daarnaast is het voor jezelf 
bijzonder vreemd dat je op 
veel verschillende portalen 

de regie houden over onze 
eigen gezondheid?”

Direct inzage
Met Drimpy ontwikkelde 
Breukhoven een zogenoemde 
Persoonlijke Gezondheids 
Omgeving (PGO). Breukho-
ven: “Met één druk op de 
knop haal je de gegevens 
van zorgverleners binnen en 
plaats je die op een persoon-
lijke website of app. Je hebt 
dan in één keer toegang tot 
je gegevens, kunt informatie 
rustig nalezen als je net een 
gesprek met een arts hebt 
gehad en je weet nu ook dat 
je in de toekomst effectie-
ver behandeld kunt worden 
omdat er direct inzage is in 
alle behandelingen en onder-
zoeken die je hebt ondergaan 

moet inloggen om een beetje 
inzicht in je eigen gezond-
heid en je medische geschie-
denis te krijgen. Het gekke is: 
we hebben op onze telefoon 
bijvoorbeeld een bank-app 
die ons inzicht geeft in onze 
volledige financiële situatie 
en ons de regie daarover 
geeft. Waarom hebben we 
dan ook niet zoiets voor onze 
medische gegevens zodat we 
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Je gelooft werkelijk je oren niet als je hoort wat er 
tegenwoordig allemaal kan op hoorgebied. Neem onze 
onzichtbare toestellen! Die zitten verborgen in je oor en 
laten je oorschelp vrij, zodat je wel alles kunt horen.

Onzichtbaar voor je omgeving
Onze nieuwste hoortoestellen zitten boordevol slimme 
technologie. Ze zijn zo compact dat ze met het grootste 
gemak in je gehoorgang geplaatst kunnen worden. 
Niemand die ze ziet! 

Je eigen unieke hoortoestel
Omdat geen enkel oor hetzelfde is, maken we speciaal voor 
jou een hoortoestel op maat. Hoe comfortabel dat is? Dat 
kun je nu zelf 2 maanden gratis en vrijblijvend ervaren.

Kom langs!
We kijken ernaar uit om je in een van onze winkels te 
verwelkomen. Met meer dan 160 winkels is er altijd 
wel een in de buurt. Maak dus snel een afspraak! 
Bel ons gratis op 088 - 932 43 46 of maak een afspraak 
via schoonenberg.nl/onzichtbaar.

•  Helder, rijk geluid

•  Op maat gemaakt

•  Onverwoestbare schaal

schoonenberg.nl/onzichtbaar.

Onverwoestbare schaal

Ontdek onze 
onzichtbare 
hoortoestellen

Probeer nu 
2 maanden 
gratis én 

vrijblijvend


