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“Vergrijzing heeft niet alleen 
ingrijpende gevolgen voor de 
pensioenlasten en de kosten  
van de gezondheidszorg,  
maar ook voor de economische 
groei.”  
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politieke en economische ontwikkelingen. Ook de strategen van 
AEGON Asset Management verlenen 
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Olaf van den Heuvel of Gerard 
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Beste lezer,
 
Voor u ligt de speciale editie van de Beleg-
gingsvisie met de langetermijnscenario’s voor 
de periode 2013-2016. Dit is het twaalf-
de jaar op rij dat de beleggingsstrategen 
van AEGON Asset Management voor-
uitblikken op de komende vier jaar. Hierbij 
komen ze even los van de waan van de dag. 
Want ook zij ontkomen er niet aan om zich 
in hun dagelijkse werkzaamheden bezig te 
houden met vragen als  “Welk resultaat 
hebben de gesprekken die Griekenland met 
de trojka voert?” en “Moet Spanje hulp 
aanvragen bij de Europese noodfondsen?”.  
Bij de langetermijnscenario’s is de vraag 
eerder: Hoe lang houdt de Europese schul-
dencrisis de wereldeconomie nog in een 
houdgreep?
 
Als u deze editie van de Beleggingsvisie 
leest, valt op dat onze strategen een lange 
periode met een lage economische groei ver-
wachten. De noodzaak om tot structurele 
oplossingen te komen is hoog. Van politici 
vraagt dit daadkracht. Zeker nu een vol-
gend thema steeds nadrukkelijker op de deur 
klopt: vergrijzing.

In discussies over vergrijzing wordt met name 
gesproken over de kosten van vergrijzing,  
zo betogen onze strategen. Maar de  
betekenis van vergrijzing voor de economische 
groei blijft onderbelicht. In deze lange-
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termijnscenario’s bekijken we dan ook  
in hoeverre  de afname van het aantal  
werkende Nederlanders de economische 
groei dempt en hoe dit doorwerkt op de 
financiële markten.
 
Traditiegetrouw besluiten we deze speciale 
editie van de Beleggingsvisie met de   
economische scenario’s en de verwachte  
rendementen per beleggingscategorie.

Ik wens u veel leesplezier. 

Heiko Hoogendijk
Commercieel directeur
Business Line Pensioen
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Samenvatting

Gemiddeld 4-jaars rendement Basis- 
scenario (75%)

Negatief scenario 
(15%)

Positief  
scenario (10%)

Staatsobligaties (Core Eurozone) 0,50% 1,50% -1,50%
Bedrijfsobligaties (Investment grade) 2,10% -2,80% 1,70%
Bedrijfsobligaties (High yield) 3,30% -6,50% 3,00%
Emerging market debt 2,70% -1,10% -0,60%
Hypotheken 2,90% 2,30% 1,0%
Asset Backed Securities 3,70% -9,90% 5,00%
Aandelen wereldwijd 6,20% -10,50% 13,90%
Beursgenoteerd vastgoed 4,30% -15,50% 7,2%
Grondstoffen 0,60% -8,90% 11,10%
Hedge funds 2,10% -1,90% 5,70%
Private equity 7,20% -12,90% 16,20%

Alle grote economieën ontwikkelen zich in 2012 nog 
steeds beneden trendgroei. Met name de tegen-
vallende economische prestaties binnen Europa 
hebben voor nervositeit op de wereldwijde markten 
gezorgd. Door deze stress heeft de rente op Neder-
landse en Duitse staatsobligaties historisch lage 
niveaus bereikt, welke lange tijd niet voor mogelijk 
werden gehouden. Veel tijd lijken politici niet meer  
te hebben om tot structurele oplossingen te komen. 
Vergrijzing begint een steeds grotere wissel te 
trekken op de economie. In de meeste Westerse 
economieën is het aantal ouderen ten opzichte van 
de beroepsbevolking  stevig aan het toenemen.  
De gevolgen hiervan zijn de komende jaren duidelijk 
merkbaar. We gaan uitgebreid in op de omvang, de 
gevolgen en de manieren waarop we met vergrijzing 
om kunnen gaan. Het verhogen van de pensioen-
leeftijd lijkt het meest effectief om de gevolgen van 
de vergrijzing te dempen.

Onze macro-economische voorspellingen gaan uit 
van een lange periode met lage economische groei. 
De Europese schuldencrisis verdwijnt langzaam van 
het toneel. De economische gevolgen van de afbouw 
van schulden door overheden en de private sector 
zijn echter voor langere tijd voelbaar. Het negatieve 
scenario waarin de Eurozone uit elkaar valt is onwaar -
schijnlijker geworden (15%). Ook een positief scenario 
waarin alle problematiek voortvarend wordt aangepakt 
door politici geven we weinig kans (10%). Met name 
de rendementen op vastrentende waarden zijn laag. 
Dit komt door de huidige lage renteniveau’s op deze 
beleggingen. Het resultaat is dat veel vastrentende 
beleggingen, slechts een minimaal positief reëel 
rendement zullen laten zien.  We zijn relatief positief 
over aandelen en private equity, maar we verwachten 
dat beursgenoteerd vastgoed slechts voorzichtig 
stijgt. Gezien het hoge rendement van het afgelopen 
jaar is veel positief nieuws al in de prijs verwerkt. 

Basisscenario 

Groei BBP  VS  Eurozone  VK  Japan  China 

2013 2.1 0,6 1,2 1,2 7,2
2014 2,0 1,2 2,2 1,1 7,5
2015 2,4 0,8 1,8 0,9 7,9
2016 2,3 0,9 1,6 1,0 7,6 
Negatief scenario 

2013 - 3,1 - 9,1 - 6,1 - 4,6 - 2,0 
2014 2,0 - 0,6 3,0 2,0 3,0 
2015 1,5 0,4 0,5 0,5 7,2 
2016 2,0 0,7 1,5 0,5 7,0
Positief scenario 

2013 3,2 1,7 2,2 1,9 8,7 
2014 2,9 2,1 3,2 2,2 8,9 
2015 3,3 1,9 2,8 1,9 9,2
2016 3,5 2,1 2,6 2,1 9,0
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Van babyboom 
tot vergrijzing
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De huidige vergrijzing in Nederland en de rest van  
de ontwikkelde landen is het gevolg van meerdere 
demografische ontwikkelingen. Naast de gestegen 
levensverwachting, speelt ook de afnemende 
vrucht baarheid een belangrijke rol: gezinnen worden 
steeds kleiner. Verder veroorzaakte de geboortegolf 
van net na de Tweede Wereldoorlog een oneven-
wichtige samenstelling van de bevolking (Figuur 1.1). 
Eerst pakte dat goed uit: de babyboomgeneratie 
zorgde jarenlang voor een hoge economische groei 
en toenemende welvaart. Er waren toen nog nooit 
zo veel werkenden ten opzichte van niet-werkenden, 
zodat pensioen, zorg en AOW eenvoudig te 
financieren waren. Ondertussen keert het demo-
grafische tij zich tegen ons: de babyboomers gaan 
massaal met pensioen en hebben meer medische 
zorg nodig. Een steeds kleinere groep werkenden 
moet deze extra kosten opbrengen.
 
Het is al decennialang bekend dat vergrijzing voor 
problemen zal gaan zorgen, maar de precieze 
effecten zijn moeilijk te voorspellen. Deze 
langetermijnscenario’s bespreekt de economische 
gevolgen van de vergrijzing. Hoofdstuk 2 behandelt 
de mate van vergrijzing in verschillende landen en 
regio’s. In hoofdstuk 3 bekijken we verschillende 
manieren om met vergrijzing om te gaan. Hoofdstuk 
4 behandelt de gevolgen van de vergrijzing vanuit  
de macro-economische theorie, terwijl hoofdstuk 5 
ingaat op de gevolgen van vergrijzing voor de 
financiële markten. We eindigen in hoofdstuk 6 en  
7 met onze macro-economische visie en de 
verwachtingen per beleggingscategorie.

Nederland wordt steeds ouder. In het midden van de vorige eeuw was de levensverwachting  
73 jaar, in 2050 is die gestegen naar 85. We worden ouder door betere zorg en een gezondere 
levensstijl, mogelijk gemaakt door onze hogere welvaart. Helaas zorgt ouder worden ook voor 
problemen: door de vergrijzing daalt de economische groei en stijgen de pensioenlasten en 
zorgkosten.

Figuur 1.1: Aantal geboorten in Nederland. Tussen 1945  
en 1970 steeg het aantal geboorten sterk door de babyboom.
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66

Demografische 
problemen 

West-Europa staat aan de vooravond van een ingrijpende demografische transitie: 
vergrijzing. Tussen 1950 en 2010 steeg het percentage 65-plussers in West-Europa 
al van 10,2% naar 18,4%, maar dit is niets vergeleken bij wat ons nog te wachten 
staat. Volgens schattingen van de Verenigde Naties groeit het percentage 
65-plussers tot 28,9% in 2050 (Figuur 2.1).1 De hoge snelheid waarmee de 
vergrijzing de komende decennia toeneemt, heeft een groot – en vaak ongunstig – 
effect op overheidsbestedingen, economische groei en financiële markten.

1) Bron: http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_indicators.htm

De afhankelijkheidsratio verdubbelt
Door de gestage groei van het aantal ouderen stijgt 
de afhankelijkheidsratio; het aandeel van 65-plussers 
ten opzichte van de arbeidspopulatie. In West-
Europa is de afhankelijkheidsratio momenteel 30,6%. 
Dat wil zeggen dat er nu drie werknemers zijn op 
iedere gepensioneerde. In 2050 stijgt de afhankelijk-
heidsratio naar 56,4%; dan zijn er nog maar krap 
twee werknemers per gepensioneerde.
Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd is  
er de komende jaren sprake van een behoorlijke 
vergrijzing. Tot nog toe bleef de stijging van de 
wereldwijde afhankelijkheidsratio beperkt: van 12,1% 
in 1980 tot 13,4% nu (Figuur 2.2). In 2050 komt die 
echter uit op 28,2%, een niveau dat de ontwikkelde 
landen met 25,9% overigens al bijna bereikt hebben. 
Voor de ontwikkelde landen stijgt de ratio in 2050 
zelfs naar ruim 49%, terwijl die in de opkomende 
landen groeit van 10% nu naar ‘slechts’ 25,6% in 
2050.

Sinds 1980 is de Nederlandse afhankelijkheidsratio 
ruim 5% gestegen tot 25,2%. Richting 2050 stijgt 
deze ratio tot 48,3%, daarmee ligt de Nederlandse 
vergrijzing dus nog altijd iets onder het West-Europese 
gemiddelde. In de Verenigde Staten is het probleem 

wat kleiner met een ratio van 21,7% nu, oplopend 
naar 38,8% in 2050. De situatie in Japan is echter 
dramatisch. In 1980 lag de afhankelijkheidsratio daar 
op slechts 15%, terwijl die nu al is opgelopen tot 
37%. In 2050 wordt zelfs een afhankelijkheidsratio 
van 80% verwacht. Tegen die tijd draagt een groepje 
van vijf werknemers de last van vier gepensioneerden.

We worden ouder
Een belangrijke oorzaak van vergrijzing is de 
stijgende levensverwachting. Dankzij de medische 
wetenschap, betere voeding en een gezondere 
levensstijl blijven we langer gezond en bereiken we 
een steeds hogere leeftijd. Zo lag de wereldwijde 
levensverwachting van iemand die in 1950 ter wereld 
kwam op 47,7 jaar. In de opkomende landen lag dit 
door een gebrek aan voedsel en medicijnen lager, 
terwijl het in de ontwikkelde landen 65,9 jaar bedroeg 
(Figuur 2.3). Inmiddels is de levensverwachting in 
ontwikkelde landen opgeklommen tot 78 jaar, en 
loopt die naar schatting verder op tot 83 jaar in 2050.
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Toch ontwikkelt de levensverwachting zich niet overal 
hetzelfde, het effect hiervan is ook goed te zien in de 
afhankelijkheidsratio’s van Figuur 2.2. Japan boekte 
de sterkste toename: in 1950 was dit land nog 
hekken sluiter met een levensverwachting van 62,2 
jaar, terwijl het in 2050 een toppositie inneemt met een 
levensverwachting van 83,7 jaar. Binnen een eeuw 
steeg de Japanse levensverwachting dus met ruim  
20 jaar. Ook in Nederland worden we steeds ouder.  
Zo lag de levensverwachting in 1957 – het jaar waarin 
de AOW werd ingevoerd – rond de 73 jaar. In 2050 ligt 
die op 85 jaar. Op dit moment ligt de AOW leeftijd 
echter nog steeds op 65 jaar.

Inmiddels is de levens-
verwachting in ontwikkelde 
landen opgeklommen tot  
78 jaar, en loopt die naar 
schatting verder op tot  
83 jaar in 2050.

Figuur 2.2: De afhankelijkheidsratio van 65-plussers ten opzichte van de arbeidspopulatie.
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Figuur 2.3: Levensverwachting bij geboorte voor verschillende landen en regio’s.
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Figuur 2.1: De leeftijdsopbouw in  
West-Europa, inclusief projectie tot 2050.
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De veranderingen in de 
bevolkingsopbouw hebben 
niet alleen ingrijpende 
gevolgen voor de 
pensioen lasten en de 
kosten van de gezond-
heidszorg, maar ook voor 
de economische groei.

We krijgen minderen kinderen
Vergrijzing ontstaat niet alleen doordat we steeds 
ouder worden, maar ook doordat we steeds minder 
kinderen krijgen. Net na de Tweede Wereldoorlog, 
tijdens de babyboom, kreeg een vrouw wereldwijd 
gemiddeld tien kinderen. Inmiddels is dit aantal 
gehalveerd naar vijf, terwijl het in westerse landen op 
slechts 1,7 kinderen per vrouw ligt. De verwachting is 
dat het aantal geboorten in West-Europa licht stijgt 
tot 2,0 per vrouw in 2050. In de opkomende landen 
daalt het aantal geboorten daarentegen, en ligt het  
in 2050 nauwelijks hoger dan in de ontwikkelde 
landen (Figuur 2.4).

De combinatie van babyboom, betere gezondheids-
zorg en hogere welvaart heeft dus een grote invloed 
op de bevolkingsopbouw. Dit heeft niet alleen 
ingrijpende gevolgen voor de pensioenlasten en de 
kosten van de gezondheidszorg, maar ook voor de 
economische groei. Het volgende hoofdstuk onder-
zoekt hoe we de negatieve gevolgen van de 
vergrijzing kunnen opvangen.

Figuur 2.4: Aantal kinderen per vrouw voor verschillende landen en regio’s.
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Demografische 
oplossingen

Het is natuurlijk prachtig dat we langer gezond blijven en steeds ouder worden. 
Voor de economie als geheel levert de vergrijzing echter flinke problemen op. 
Steeds minder werkende mensen moeten voor steeds meer ouderen zorgen. 
Immers, als de pensioenleeftijd gelijk blijft, wordt het werkzame leven als 
percentage van het totale leven korter. De onevenwichtige Nederlandse 
bevolkingsopbouw versterkt dit effect: een hele generatie babyboomers gaat 
massaal tegelijk met pensioen.

De discussie over vergrijzing gaat bijna altijd over de 
kosten. Hoe hoog zijn de vergrijzingskosten precies? 
Hoe gaan we die kosten opvangen? Toch zijn kosten 
alléén niet het hele verhaal. Een snelle economische 
groei maakt de vergrijzingskosten bijvoorbeeld 
makkelijker te dragen. Vandaar dat het beter is om 
te kijken naar de vergrijzingskosten als percentage 
van het inkomen. Deze maatstaf hangt af van vele 
variabelen (de blauwe vlakken in figuur 3.1), zoals  
het inkomen per werkende en de vergrijzingskosten 
per werkende. Ook zijn er diverse maatregelen die 
invloed op de variabelen hebben (de lichtblauwe 
vlakken), zoals het verhogen van de pensioenleeftijd 
of het verlagen van de zorgvergoedingen. Aan de 
hand van dit diagram krijgen we een beeld van de 

uiteindelijke uitwerking van elke maatregel op de 
vergrijzings kosten. Hiervan zullen we gebruik maken 
in de conclusie. 

Natuurlijk is figuur 3.1 een sterk vereenvoudigde 
weergave van de werkelijkheid. De vergrijzingskosten 
kunnen immers ook op andere manieren door de 
werkende generatie gedragen worden. Jongeren 
dragen bijvoorbeeld pensioengeld af aan hun ouders, 
of kopen een huis van ouderen in een dalende markt. 
Als dat huis later veel minder waard is, heeft er 
vermogensoverdracht van jongeren naar ouderen 
plaatsgevonden. Ondanks deze beperkingen, biedt 
figuur 3.1 een goed houvast bij het zoeken naar 
oplossingen voor de vergrijzing.

De discussie over 
vergrijzing gaat bijna 
altijd over de kosten. 
Toch zijn kosten alleen 
niet het hele verhaal.
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Verhogen pensioenleeftijd
Het verhogen van de pensioenleeftijd is ongetwijfeld 
de meest besproken oplossing voor de vergrijzing. 
Veel ontwikkelde landen, inclusief Nederland, maken 
hier plannen voor. Op zich is dat geen gekke gedachte: 
in de meeste ontwikkelde landen ligt de pensioen-
leeftijd al decennialang op 65 jaar, of zelfs lager. 
Oorspronkelijk was de gedachte dat iemand na een 
leven lang werken nog enkele jaren van zijn pensioen 
kon genieten. Ondertussen is de levensverwachting 
flink hoger, zodat mensen steeds langer met pensioen 
zijn. 

Wat is nu precies het effect van de verhoging van de 
pensioenleeftijd? Om die vraag te beantwoorden 
kijken we naar de afhankelijkheidsratio: het aantal 
personen boven de pensioenleeftijd, gedeeld door 
het aantal personen tussen de 20 jaar en de pensioen-
leeftijd.2 Zoals hoofdstuk 2 liet zien, neemt de 
afhankelijkheidsratio tussen 2015 en 2050 toe van 
30,1% naar 48,3%, dit is een toename van ruim 60%. 
Is deze gigantische toename wel op te brengen voor 
de resterende werknemers? 

Het verhogen van de pensioenleeftijd lijkt een voor 
de hand liggende oplossing, want de afhankelijkheids-
ratio daalt hierdoor automatisch. Figuur 3.2 toont het 
effect van een geleidelijk stijgende pensioenleeftijd 
van 65 naar 70 jaar: de afhankelijkheidsratio blijft 
weliswaar stijgen, maar wel minder snel dan bij 
ongewijzigd beleid: geen 60%, maar ‘slechts’ 17%.

2) In de literatuur wordt vaak de leeftijd 15 tot 65 aangehouden. Wij 
kiezen voor 20 jaar tot de pensioenleeftijd. De start bij 20 jaar komt 
beter overeen met de gemiddelde start in het arbeidsproces.

Figuur 3.1: Vergrijzing, pensioenkosten en oplossingen.
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Figuur 3.2: Effect op afhankelijkheidsratio 
bij een verhoging van de pensioenleeftijd in 
Nederland.
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Op papier is dit een mooi resultaat, maar het 
daadwerkelijke effect van een hogere pensioenleeftijd 
hangt af van de mate waarin 65-plussers aan het 
werk blijven. Gezien de huidige discussie is een 
verhoging naar 70 jaar misschien wel te drastisch, 
nog afgezien van de vraag of mensen wel kúnnen 
werken tot hun zeventigste. Zo moeten werknemers 
met fysiek zware beroepen wellicht ontzien worden. 
De stijging van de afhankelijkheidsratio zal daarom  
in 2050 ergens tussen 17% en 60% uitkomen, 
afhankelijk van de publieke discussie en de politieke 
mogelijkheden.

Ook in andere ontwikkelde landen heeft een verhoging 
van de pensioenleeftijd een stabiliserend effect op de 
afhankelijkheidsratio, zodat het een flinke bijdrage 
kan leveren aan de oplossing van het vergrijzings-
probleem (figuur 3.3). Alleen in Japan is het effect 
minder sterk. De hogere pensioenleeftijd zorgt hier 
slechts voor een tijdelijke daling van de ratio, die 
desondanks zeer hoog blijft: in 2050 moeten tien 
Japanse werkenden nog steeds zes gepensio neerden 
onderhouden. 

Verhogen arbeidsparticipatie
Naast de hogere pensioenleeftijd, is ook het ver - 
hogen van de arbeidsparticipatie een veel besproken 
oplossing voor de stijgende vergrijzings kosten.  
De arbeidsparticipatie is het percentage werkenden 
ten opzichte van de totale bevolking. Ook als de 
pensioenleeftijd omhoog gaat, blijft arbeids-

Figuur 3.3: Effect van een hogere pensioen leeftijd op de afhankelijkheidsratio.

In 2050 moeten tien  
Japanse werkenden  
nog steeds zes 
gepensio neerden 
onderhouden.

participatie een belangrijke variabele. Immers,  
een hogere pensioenleeftijd heeft geen effect als 
ouderen niet ook daadwerkelijk aan het werk blijven.

In Nederland is de arbeidsparticipatie de afgelopen 
decennia flink gestegen. De arbeidsparticipatie van 
60 tot 65-jarigen is sinds de jaren negentig zelfs 
verdubbeld (figuur 3.4). Nederlanders zijn dus langer 
gaan werken, wat waarschijnlijk samenhangt met de 
versobering van de diverse (pre)pensioenregelingen. 
Dit is tevens een belangrijke aanwijzing dat een 
verhoging van de pensioenleeftijd ook daadwerkelijk 
effect op de arbeidsparticipatie kan hebben. 
Inmiddels ligt de arbeidsparticipatie van de totale 
beroepsbevolking in Nederland hoger dan in 
bijvoorbeeld Duitsland en de ‘oude’ Europese Unie 
als geheel (figuur 3.5). De arbeidsparticipatie van 
ouderen ligt in Nederland echter weer flink onder  
die van Japan en de Verenigde Staten (figuur 3.6). 
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Figuur 3.7: Percentage deeltijders onder 
ouderen en de totale arbeidspopulatie in 
Nederland.

Figuur 3.6: Arbeidsparticipatie van de 
leeftijdscohorten 60-64.
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Figuur 3.5: Arbeidsparticipatie van de 
leeftijdscohorten 15-64.

Figuur 3.4: Arbeidsparticipatie in Nederland voor de leeftijdscohorten 15-64 en 60-64.
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De arbeidsparticipatie is in de meeste ontwikkelde 
landen al zo hoog, dat er maar weinig ruimte lijkt  
te zijn voor een substantiële verdere verhoging. 
Tegelijkertijd werken er in het westen steeds meer 
mensen parttime (figuur 3.7). Bij een hoog aandeel 
parttimers valt een eventueel tekort aan werknemers 
gedeeltelijk op te vangen door meer uren te werken. 
Aangezien het percentage parttimers in Nederland 
hoger is dan in de meeste andere westerse econo-
mieën, zit hier – althans in theorie – een flinke 
arbeids reserve. Het is echter de vraag of mensen  
wel meer wíllen werken.

Meer kinderen krijgen
Een voor de hand liggende oplossing voor de ver -
grijzing is verjonging: meer kinderen per vrouw.  
Om een daling van de bevolking tegen te gaan,  
moet het geboortecijfer naar méér dan twee  
kinderen per vrouw. Het duurt echter wel twintig jaar 
tot deze kinderen tot de beroepsbevolking horen.  
Een geleidelijk stijgend geboortecijfer wordt daarom  
maar langzaam zichtbaar in de afhankelijkheidsratio. 
Daarbij blijft zelfs in het scenario met de hoogste 
vruchtbaarheidsgroei de afhankelijkheidsratio nog 
steeds stijgen. Wel is die in 2050 dan ongeveer  
10% lager dan bij een lage vruchtbaarheid  
(figuur 3.10).
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Figuur 3.10: Afhankelijkheidsratio en 
vruchtbaarheid in Europa.

Figuur 3.9: Werknemers vooruitkijkend op 
de overgang naar hun pensioen.

Figuur 3.8: Gepensioneerden terugkijkend 
op de overgang naar hun pensioen.

Figuur 3.11: Netto immigratie voor de 
Verenigde Staten, West-Europa en Nederland.

Immigratie
De wereldbevolking vergrijst langzamer en minder 
sterk dan de West-Europese bevolking. Immigratie 
zou daarom een oplossing voor de vergrijzing kunnen 
bieden. Natuurlijk moeten de immigranten dan wel 
jong zijn én werk kunnen vinden. Historisch gezien 
ligt de netto immigratie echter laag. Voor Nederland 
ligt die bijvoorbeeld op jaarlijks ongeveer 0,2% van 
de bevolking (figuur 3.11). Om de vergrijzing af te 
remmen, moet de immigratie naar het vergrijzende 
westen dan ook flink omhoog. Gezien het huidige 
politieke klimaat en het verzet tegen soepelere 
immigratieregels, verwachten we zowel voor  
Neder land als de rest van West-Europa niet veel  
van deze oplossing.
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Pensioenverwachtingen
In 2012 deed AEGON onderzoek naar de 
pensioen situatie en pensioenverwachting van 
duizenden mensen in negen landen. Na jaren van 
economische turbulentie blijkt het pessimisme 
duidelijk gegroeid: 71% van de huidige werk-
nemers verwacht dat de komende generatie 
gepensioneerden het slechter heeft dan de huidige 
generatie. Van de huidige groep Nederlandse 
gepensioneerden stopte 53% bij pensionering ook 
daadwerkelijk direct met werken (figuur 3.8). Bijna 
een kwart (23%) werkte verder in deeltijd en 15% 
bleef voltijds werken. Van de huidige groep 
Nederlandse werknemers denkt daarentegen nog 
maar 24% direct te kunnen stoppen, terwijl maar 
liefst 44% verwacht in deeltijd te blijven werken 
(figuur 3.9). Voor huidige werk nemers is het dus 
niet meer vanzelfsprekend dat de pensioen-
uitkering voldoende is om van rond te komen.  
Dit beeld komt overigens ook in de andere  
landen naar voren, waar vooral de omslag in  
de Verenigde Staten opvallend sterk is.
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Hervorming gezondheidszorg
Zorgkosten vormen een groeiend onderdeel van  
de totale vergrijzingskosten. Ouderen maken nu 
eenmaal meer gebruik van zorg dan jongeren, en 
door alle vooruitgang in de gezondheidszorg zijn  
er steeds méér en steeds duurdere behandelingen 
mogelijk. Zorgkosten maken hierdoor een steeds 
hoger percentage uit van het bruto binnenlands 
product (figuur 3.12). Snijden in de zorg is echter  
een gevoelig onderwerp, dat al gauw tot de beladen 
vraag leidt hoeveel een extra levensjaar mag kosten. 
Toch komt de discussie wel op gang. Een recent 
voorbeeld is het advies van het College voor Zorg-
verzekeringen om de kostbare medicijnen tegen de 
ziekte van Pompe niet langer te vergoeden. 

Naast bezuinigen is ook het verhogen van de 
efficiency in de zorg een mogelijkheid om de zorg-
kosten te verlagen. Doorgaans is productiviteitsgroei 
echter een langzaam en geleidelijk proces, waardoor 
het op korte termijn nauwelijks effect heeft. In het 
gunstigste geval is een afvlakking van de kosten-
stijging te bereiken, maar dat is alleen mogelijk bij 
een geslaagde combinatie van kostenbeperkingen  
en gestage efficiencyverbeteringen.

Productiviteit: technologische 
ontwikkeling
Productiviteitsgroei biedt een pijnloze oplossing voor 
de vergrijzing, vandaar dat dit ook de populairste 
oplossing is. Het idee is simpel: als we efficiënter 
werken, zijn de vergrijzingskosten makkelijker te 
dragen. In principe is dit een juiste constatering, maar 
helaas is productiviteitsgroei historisch gezien laag 
(figuur 3.13). Zo schommelde de productiviteitsgroei 
in Nederland de afgelopen 25 jaar rond de 1%. 
Aangezien er momenteel geen ontwikkelingen zijn 
die duiden op een bovengemiddelde productiviteits-
groei, kan deze populaire oplossing waarschijnlijk 
slechts een geringe bijdrage aan het vergrijzings-
probleem leveren.

Conclusie: pensioenleeftijd verhogen
De maatschappij moet rekening houden met toe-
nemende vergrijzingskosten. Stijgende arbeids-
participatie en een afvlakkende stijging van de 
zorgkosten kunnen de snelle stijging van de 
vergrijzingskosten hooguit afremmen. Een daling  
van de vergrijzingskosten is niet reëel, zelfs niet bij 
hogere immigratie, een toenemend kinderaantal en 
stijgende productiviteit. De enige echt duidelijke 
oplossing is daarom een flinke verhoging van de 
pensioenleeftijd, al nemen de vergrijzingskosten ook 
dan nog altijd toe met naar verwachting 10% tot 40%. 
Voor de meeste westerse landen is het opvangen 
van deze kostenstijging een stevige kluif, maar geen 
onmogelijke opgave.

Figuur 3.12: Gezondheidszorgkosten als 
percentage van het bruto binnenlands product.
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Figuur 3.13: Gemiddelde productiviteits-
groei tussen 1985 en 2010.
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Vergrijzing en 
economische groei
Demografische veranderingen hebben 
een belangrijke invloed op de eco-
nomie. In het geval van vergrijzing 
voorspelt de gangbare macro-
economische theorie dat de trendgroei 
afneemt. Volgens deze theorie wordt 
het Bruto Binnenlands Product bepaald 
door de input van Arbeid en Kapitaal, 
vermeerderd met Totale Factor Produc-
tiviteit (TFP). De laatste factor is een 
verzamelterm voor technologische 
vooruitgang en verbetering van 
menselijk kapitaal. Aan de hand van 
deze factoren beschrijven we de impact 
die vergrijzing heeft op de economie.

Capital Deepening - Arbeid en Kapitaal
Vergrijzing heeft volgens de theorie een negatieve 
invloed op de economische groei, omdat de input van 
de factor arbeid afneemt. Als kapitaal en de TFP 
gelijk blijven, neemt de totale economische groei 
hierdoor af. Een stijgende input van de factor kapitaal 
kan het kleinere arbeidsaanbod echter compenseren. 
De productiviteit per werknemer gaat immers omhoog 
als de investeringen per werknemer stijgen. 
Interessant genoeg stijgt in een snel vergrijzende 
samenleving op de korte termijn de hoeveelheid 
kapitaal per werknemer. Er zijn immers minder 
werkende mensen, terwijl de kapitaalvoorraad op  
de korte termijn stabiel is. Dit staat bekend als capital 
deepening. In figuur 4.1 is dit de verschuiving van de 
evenwichtssituatie A naar punt B. 
 
Op de langere termijn daalt de absolute hoeveelheid 
kapitaal echter als de input van arbeid daalt. Na 
verloop van tijd zwakt het effect van capital deepening 
daarom af. Als de hoeveelheid arbeid daalt, nemen 
namelijk ook de investeringen af, zodat de verhouding 
kapitaal-arbeid daalt en uiteindelijk ook de produc-
tiviteit per werknemer. In figuur 4.2 vervlakt de 
investeringscurve, zodat de economie verschuift  
van punt B naar C, waar de besparingen weer gelijk 
zijn aan de investeringen.

Figuur 4.1: Vergrijzing leidt in eerste 
instantie tot meer kapitaal per werknemer en 
stijgende productiviteit (B), en wijkt daarbij  
af van beginpunt (A).
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spaarquote

kapitaal per 
werknemer

Figuur 4.2: Het evenwicht verschuift door 
een afname van het rendement op investe-
ringen op de lange termijn van (B) naar (C).
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Hierdoor daalt het verwachte rendement op  
kapitaal, waardoor de investeringen dalen.  
Hoe sterk die daling is, hangt ook af van de 
bevolkingsgroei en de afschrijvingen op kapitaal, 
zoals weergegeven met de vervlakkende 
investeringsgraad in figuur 4.2 (Solow, 1956).

De spaarquote
De investeringen hangen niet alleen af van de factor 
arbeid, maar ook van de spaarquote. Naar verwachting 
daalt de spaarquote door vergrijzing: ouderen 
ontsparen om hun pensioenuitkering aan te vullen. 
(Deaton, 2005) Hierop dalen de investeringen, zodat 
de arbeidsproductiviteit nog verder afneemt. In figuur 
4.3 is dit de verschuiving van punt A naar punt B.

Economische groei
Het model hierboven beschrijft een gesloten 
economie. Bij vrij verkeer van kapitaal stroomt  
het kapitaal naar regio’s met een hoger verwacht 
rendement. Ofwel, naar regio’s met een gunstigere 
verhouding tussen kapitaal en arbeid. In een open 
economie is de groei op de lange termijn daarom 
volledig afhankelijk van de factoren arbeid en TFP. 
In vergrijzende regio’s, zoals Europa, is de factor 
arbeid maar moeilijk te beïnvloeden, zodat de 
economische groei dan volledig van de TFP afhangt. 
Aangezien de productiviteitsgroei historisch gezien 
laag en stabiel is, ligt de trendgroei de komende 
decennia naar verwachting structureel lager dan in 
de afgelopen decennia. 

Deze analyse biedt natuurlijk geen zekerheid; het 
kan best zijn dat economisch gedrag verandert door 
de vergrijzing. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek, 
dat een samenleving met een afnemende beroeps-
bevolking meer investeert in onderwijs, wat een 
positief effect op menselijk kapitaal heeft, en daarmee 
ook op de economische groei. Met andere woorden, 
de TFP neemt sterker toe dan verwacht (Werding, 
2008). 

Inflatie
Een andere onzekere factor waar het model geen 
eenduidig antwoord op geeft is inflatie. Het beleid van 
centrale banken richt zich momenteel op 2% inflatie 
op de middellange termijn, ongeacht de vergrijzing. 
Als er naast een lagere economische groei – als 
gevolg van de vergrijzing – ook nog eens bubbels 
leeglopen, kan er een situatie van langdurige deflatie 
ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval in Japan.  
In het verleden hingen prijsbewegingen daar samen 
met het geldaanbod, maar ondertussen hangen 
prijsbewegingen steeds sterker af van de bevolkings-
groei. Dit is een belangrijk signaal dat de centrale 
bank de inflatie niet meer onder controle heeft. Het is 
overigens niet gezegd dat deze situatie ook in andere 
ontwikkelde landen optreedt, aangezien in Japan 
zowel de huizenbubbel als de vergrijzing behoorlijk 
extreem zijn. 

Uit het model blijkt dat de krimpende beroeps-
bevolking de economische groei op zijn minst stevig 
onder druk zet. De uitdaging voor vergrijzende 
landen is het verhogen van de arbeidsproductiviteit, 
om zo de economische groei te ondersteunen. Zelfs 
als dit lukt, moeten we nog steeds rekening houden 
met een op de lange termijn flink lagere inflatie en 
economische groei dan in de afgelopen decennia. 
Wat dit voor de financiële markten betekent, leest u 
in het volgende hoofdstuk.
 

Figuur 4.3: Een dalende spaarquote leidt 
tot een lagere arbeidsproductiviteit.
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economische groei – als 
gevolg van de vergrijzing 
– ook nog eens bubbels 
leeglopen, kan er een 
situatie van langdurige 
deflatie ontstaan.
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Asset-meltdown
Asset-meltdown is een extreme 
hypothese van de meer algemene 
levenscyclustheorie. Volgens deze 
hypothese vormen babyboomers een 
dusdanig grote groep van de totale 
bevolking, dat er te weinig kopers 
overblijven voor risicovolle beleg-
gingen. Babyboomers verkopen 
massaal hun risicovolle beleggingen, 
hierdoor komt de prijs onder druk te 
staan, waarbij sommige analisten 
zelfs speculeren op een halvering 
van de marktkapitalisatie. 

Hoe realistisch is asset-meltdown? 
Een probleem bij deze hypothese is 
dat die alleen naar de aanbodkant 
kijkt, terwijl de vraagkant minstens 
net zo belangrijk is. Voor een 
krimpende bevolking zijn minder 
investeringen nodig, zoals uitbreiding 
van het wegennet. Een kleinere 
beroepsbevolking zorgt immers voor 
minder auto’s in de spits. Uiteindelijk 
zal de prijs van een belegging of 
investering bepaald worden door de 
verhouding tussen vraag en aanbod. 
Mocht de vraag harder dalen dan het 
aanbod, dan kan de asset meltdown 
hypothese uitkomen.

Vergrijzing dempt economische groei, maar wat betekent dit voor de financiële 
markten? Dalen de aandelenprijzen omdat babyboomers massaal hun beleggingen 
verkopen? Stijgt de rente omdat de vraag naar obligaties afneemt?

Levenscyclustheorie
De levenscyclustheorie van Modigliani en Brumberg 
beschrijft het verband tussen beleggen en leeftijd. 
Naarmate beleggers ouder worden, moeten ze hun 
manier van beleggen aanpassen om optimaal 
rekening te houden met hun inkomsten, uitgaven en 
vermogen. Hierbij speelt het doelvermogen een 
belangrijke rol. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag 
dat de belegger op een bepaald moment beschikbaar 
wil hebben. 

Om het toekomstige doelvermogen ook daadwerkelijk 
te realiseren, moet de belegger een bepaald rende-
ment behalen op zijn huidige vermogen. Dat kan door 
te gaan sparen. Aangezien de spaarrente vaak voor 
langere tijd vaststaat, weet de belegger met vrij grote 
zekerheid welk beginvermogen hij nodig heeft om het 
doelvermogen te behalen. Mocht het huidige 
vermogen te klein zijn, dan kan de belegger twee 
dingen doen. Hij kan het doelvermogen naar beneden 
bijstellen, of hij kan proberen een hoger rendement  
te behalen door over te stappen naar meer risico -
volle beleggingen.

Het verwachte rendement van risicovolle beleggingen 
is hoger dan van bijvoorbeeld spaargeld, maar het 
rendement kan op de korte termijn flink fluctueren. 
Volgens de levenscyclustheorie passen risicovolle 
beleggingen alleen in een mandaat met een lange 
horizon. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe groter 
de kans dat het verwachte rendement ook daad-
werkelijk uitkomt. Bij een korte beleggingshorizon, 
daarentegen, heeft een risicovolle belegging geen 
tijd meer om een laag of negatief rendement goed  
te maken. 
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De levenscyclustheorie adviseert jonge mensen  
om risicovol te beleggen, aangezien zij een lange 
beleggingshorizon hebben. Ouderen doen er daar-
entegen verstandig aan om de allocatie naar risico-
volle beleggingen te minimaliseren. Dit levert de 
volgende vuistregel op: begin met 100% in aandelen 
en trek daar de leeftijd vanaf. Een twintigjarige belegt 
op die manier 80% in aandelen, terwijl dat voor een 
zestigjarige nog maar 40% is. Deze vuistregel houd 
echter geen rekening met de specifieke wensen van 
de belegger (zoals risico aversie) of andere unieke 
omstandigheden.

Levenscyclustheorie in de praktijk
Onderzoek naar de invloed van demografie op de 
reële aandelenprijzen lijkt de levenscyclustheorie te 
bevestigen. Zo heeft de ‘middle to old ratio’ – de 
verhouding tussen de leeftijdcohorten 40-49 en 60-69 
jaar – in de Verenigde Staten bijvoorbeeld een sterke 
correlatie met de koers-winstverhouding van aandelen 
(figuur 5.1). Ander onderzoek laat zien dat vooral de 
grootte van het 40-64 leeftijdscohort belangrijk is 
voor de koers-winstverhouding. Dit geldt overigens 
niet alleen voor de Verenigde Staten, waar mensen 
doorgaans individueel voor hun pensioen sparen, 
maar ook voor andere landen waar pensioenfondsen 
de asset allocatie bepalen.

Voor obligaties is een vergelijkbaar verband gevonden 
tussen het reële staatsobligatierendement en de 
samenstelling van de bevolking. Op de korte termijn 
correleert dit met de grootte van het 40-64 leeftijds-
cohort en de ‘yuppie nerd ratio’ – de verhouding 
tussen de cohorten 20-34 jaar en 40-54 jaar (figuur 
5.2). Ook lijkt een toename van het 20-40 leeftijds-
cohort te zorgen voor een stijgende reële rente, 
terwijl een toename van het 40-64 cohort juist leidt  
tot een dalende reële rente. Dit komt vermoedelijk 
doordat de jonge generatie vooral hypotheekleningen 
nodig heeft, terwijl ouderen behoefte hebben aan 
relatief veilige beleggingen in staatsobligaties.

Levenscyclusbeleggen en nationale 
economie
Volgens de levenslooptheorie proberen ouderen  
hun aandelen in te ruilen voor minder risicovolle 
beleggingen, zoals staatsobligaties. In een 
vergrijzende samenleving betekent dit dat de 
aandelenkoersen dalen en obligatiekoersen stijgen, 
met een rentedaling tot gevolg. Maar klopt dat ook? 
En wat betekent die individuele beleggingskeuze 
voor de economie als geheel?

Uit figuur 5.3 blijkt dat het percentage aandelen van 
het totale vermogen van Nederlandse huishoudens 
vanaf het vijfenveertigste levensjaar behoorlijk 
stabiel is, wat overigens ook voor andere westerse 
landen geldt. Dit is duidelijk in tegenspraak met de 
levenscyclustheorie, die juist een afname voorspelt. 
Kennelijk is leeftijd niet de enige factor die de 
allo catie naar risicovolle beleggingen bepaalt. 
Andere factoren zijn bijvoorbeeld de beleggings-
ervaring, de omvang van het vermogen ten opzichte 
van de inkomsten en de risicobereidheid per 
persoon: de een neemt graag risico, de ander niet. 

De relatie tussen leeftijd en beleggingshorizon blijkt 
dus niet zo eenduidig als de levenscyclustheorie 
suggereert. Zo kunnen ouderen een lange horizon 
hebben, omdat ze voor hun kinderen en kleinkinderen 
sparen. Tegelijkertijd hebben jongeren vaak juist een 
korte beleggingshorizon: ze sparen voor huwelijk, 
auto of huis. Bovendien hebben jongeren weinig 
beleggingservaring en is hun vermogen doorgaans 

Figuur 5.1: Samenhang van de koers/winstverhouding  
van aandelen met de ratio tussen de leeftijdscohorten 40-49 en 
60-69, na 2012 de verwachte demografische ontwikkeling.

Figuur 5.2: Samenhang van de 10-jaars staatsrente in de VS 
met de ratio tussen de leeftijds cohorten 20-34 en 50-64, na 2012 
de verwachte demografische ontwikkeling.
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klein, zodat ze niet graag risico nemen. Ouderen 
hebben daarentegen vaak meer ervaring en 
vermogen, en zijn daardoor geneigd om meer risico 
te nemen.

Een andere complicerende factor is het beheer van 
pensioenvermogens. De meeste ouderen hebben 
een behoorlijk pensioenvermogen opgebouwd. 
Figuur 5.3 is echter exclusief deze pensioen-
vermogens, omdat het pensioen in Nederland  
door pensioenfondsen wordt beheerd. Conform de 
levenscyclustheorie adviseren toezichthouders 
pensioenfondsen om de aandelenallocatie te 
verkleinen, naarmate de gemiddelde leeftijd van  
de deelnemers in het fonds toeneemt. Inclusief het 
pensioenvermogen, daalt het aandeel risicovol 
belegd vermogen daarom waarschijnlijk wel bij  
een toenemende leeftijd. 

Vergrijzing en de ideale 
beleggingsportefeuille
De Verenigde Naties voorspellen dat het cohort 
jongeren de komende tijd daalt ten opzichte van het 
cohort ouderen. Aangezien dit een negatieve invloed 
heeft op aandelenkoersen en de waardering van 
aandelen, leidt vergrijzing dus tot een dalend 
aan delenrendement. Tegelijkertijd leidt de afname 
van het 20-40 cohort en de toename van het 40-64 
tot een lagere reële rente. Gezien de vergrijzing, 
denken veel analisten dan ook dat het huidige lage 
rente niveau van rond de 2% gehandhaafd blijft. Japan 
vormt hierop een uitzondering: door de zeer sterke 
vergrijzing blijft de rente hier liggen op ongeveer 1%.

Als de bovenstaande voorspellingen uitkomen, 
zorgen demografische ontwikkelingen op lange 
termijn voor een dalend rendement van zowel 
aandelen als staatsobligaties. Het lijkt dus verstandig 
om in de beleggingsportefeuille aandelen en 
obligaties van ontwikkelde economieën te mini-
maliseren. Op de korte en middellange termijn zijn  
er echter wel forse schommelingen te verwachten, 
zodat deze beleggingen tijdelijk juist wél aantrekkelijk 
geprijsd kunnen zijn. Waarderingsmaat staven blijven 
ondanks de vergrijzing daarom zeer belangrijk.3  

In deze veranderende financiële markt worden 
andere beleggingscategorieën wellicht interessanter, 
zoals bedrijfsobligaties en hoogrenderende obligaties. 
Deze beleggingen zijn doorgaans minder rente-
gevoelig en hebben een hoger verwacht rendement. 
Ook bieden de opkomende landen interessante 
mogelijkheden. Zo is de demografische opbouw van 
landen als India en Indonesië zeer gunstig voor de 
financiële markten. Een verhoogde allocatie naar 
aandelen en obligaties van deze landen kan dan ook 
goed uitpakken voor het rendement. Nadeel hiervan 
is de momenteel behoorlijk hoge waardering van 
deze markten en de doorgaans hoge prijsvolatiliteit. 

3) AEGON Asset Management gebruikt groeischattingen en traditionele waarderingsmaatstaven als de Graham & Dodd koers/winst 
verhouding om toekomstige rendementen te schatten en speelt hierop in via dynamische strategische asset allocatie.

Ouderen kunnen een 
lange horizon hebben, 
omdat ze voor hun 
kinderen en kleinkinderen 
sparen. Jongeren hebben 
vaak een korte beleggings-
horizon: ze sparen voor 
huwelijk, auto of huis. 

Figuur 5.3: Aandelen als percentage van bezittingen van 
Nederlands huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner.
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Japan, land van de vergrijzende zon
Japan geldt als hét standaardvoorbeeld van een 
vergrijzende economie. In werkelijkheid is de 
situatie veel complexer en heeft een groot aantal 
factoren invloed op de economische groei. 
Behalve de inder daad zeer sterke vergrijzing, 
kampt Japan ook met een sterke ontgroening: 
momenteel zijn er gemiddeld nog slechts 1,4 
kinderen per gezin. Verder is de levensverwachting 
een van de hoogste ter wereld, bij een zeer lage 
arbeidsparticipatiegraad van vooral vrouwen. 
Bovendien barstte er in 1990 een enorme vast-
goedbubbel, wat voor sterk dalende aandelen-
koersen zorgde. In eerste instantie gaven 
economen deze vastgoedbubbel de schuld van  
de lage economische groei. Pas in de afgelopen 
jaren drong het besef door, dat vergrijzing en 
ontgroening een minstens net zo belangrijk rol 
spelen. 

De combinatie van vergrijzing en vastgoedbubbel 
heeft in Japan tot structurele deflatie geleid.  
De meeste economen zien vooral de negatieve 
effecten hiervan op onder andere consumptie en 
schuldposities. Tijdens deflatie is schuld immers 
ongunstig, omdat schulden in nominale termen 
staan. Toch heeft deflatie ook positieve kanten:  
de koopkracht stijgt als de prijzen dalen bij 
gelijk blijvende lonen. Dit is precies wat er in Japan 
aan de hand is. Terwijl de nominale economische 
groei de afgelopen jaren vrij laag was, ging de 
groei in reële termen min of meer gelijk op met de 
andere westerse landen (figuur 5.4). Net als in de 
hele ontwikkelde wereld zagen de Japanners hun 
inkomen dus gewoon verbeteren.

Vergrijzing en het eigen huis
De beleggingscategorie vastgoed bestaat uit 
commercieel, residentieel en industrieel vastgoed. 
Verschillende factoren beïnvloeden de waardering 
van deze markten. Zo leidt op de kantorenmarkt 
het flexibele werken ertoe dat bedrijven gemiddeld 
20% minder werkplekken nodig hebben bij 
een zelfde aantal werknemers. Op de residentiële 
markt spelen de steeds kleinere huishoudens een 
belangrijke rol.4 Bovendien trekken steeds meer 
mensen van het platteland naar de stad, en stijgt 
het tweede-woningbezit.

Het eigen huis vormt een groot vermogensdeel 
van huishoudens, vandaar dat analisten het eigen 
huis en beursgenoteerde beleggingen vaak over 
één kam scheren. Toch zijn er belangrijke 
verschillen. Zo wordt een eigen huis doorgaans  
op jongere leeftijd gekocht dan beursgenoteerde 
beleggingen, en wordt het op latere leeftijd 
verkocht. In de meeste ontwik kelde landen bezit 
bovendien meer dan de helft van de bevolking een 
eigen huis, terwijl financiële waarden veel meer 
geconcentreerd zijn bij het welvarende deel van 
de bevolking. Vastgoed is dus breder gespreid. 
Hier komt bij dat vooral lokale factoren de 
huizenprijs bepalen, terwijl financiële waarden 
afhankelijk zijn van wereldwijde ontwik kelingen.

Uit onderzoek blijkt dat de reële huizenprijsstijging 
vooral wordt veroorzaakt door het cohort 30-44 
jaar. In de jaren negentig zorgde dit cohort, de 
baby boomgeneratie, in Nederland voor een grote 
vraag naar koophuizen, met sterke prijsstijgingen 
tot gevolg. Nu dit cohort een steeds kleiner deel 
uitmaakt van de bevolking, is de verwachting dat 
de huizen prijzen nauwelijks nog verder stijgen. 
Toch is dit geen zekerheid: in sterk vergrijzende 
economieën, zoals als Italië en Japan, zijn de 
huizenprijzen de afgelopen jaren wél gestegen.

De Nederlandse bevolking blijft groeien tot 2040, 
maar de groei neemt wel af van 0,7% tot 0,1%. 
Momenteel is vergrijzing voornamelijk een 
regionaal verschijnsel: in Zeeland, Groningen 
en Limburg daalt het aantal inwoners, terwijl in 
de Randstad vooral de samenstelling van de 
bevolking verandert. Met het veranderen van 
de bevolkingssamenstelling, wijzigen ook de 
woonwensen. De verschillen met dertig jaar 
geleden zijn groot. Ouderen blijven nu bijvoor-
beeld langer in hun gezinshuis wonen en trekken 
pas veel later naar appartementen. Ook is de 
senioren commune in opmars, een concept dat  
uit Florida is komen overwaaien.

Figuur 5.4: Nominale en reële econo mische groei in Japan.

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

1908 1917 1926 1934 1943 1952 1960 1969 1978 1986 1995 2004 

Nominale economische groei Japan 

Nominale economische groei Japan Reële economische groei Japan

1994 1995 1997 1999 2000 2002 2003 2005 2007 2008 2010 2011 



BELEGGINGSVISIE november 2012 21

4) De gemiddelde gezinsgrootte is gedaald van 3,5 in 1950 naar 2,2 nu.

Vergrijzing en de komende 4 jaar
De gevolgen van vergrijzing zijn de afgelopen jaren 
al geleidelijk zichtbaar geworden en de komende 
jaren zullen ze nog meer een stempel drukken op de 
samenleving.  Naast zeer positieve gevolgen van 
vergrijzing als een lang en gezonder leven zijn er ook 
de gevolgen voor de economische groei en financiële 
markten. In de eerste hoofdstukken beschreven we 
de gevolgen van het ouder worden voor de 
afhankelijkheidsratio en daarmee de betaalbaarheid 
van voorzieningen. We komen tot de conclusie dat 
een van de weinige echt effectieve maatregelen is 
het verhogen van de pensioenleeftijd. Andere 
maatregelen helpen slechts een beetje of hebben 
slechts een remmende werking. Een andere 
eventueel potente oplossing is het structureel 
verhogen van de economische groei.

Met de relatieve daling van de beroepsbevolking 
verwachten wij echter dat de trendgroei eerder lager 
dan hoger komt te liggen in de komende jaren. 
Hetzelfde geldt voor inflatie en rente. Gegeven de 
schuldenproblematiek waar veel landen mee kampen 
is dit niet de meest ideale omgeving. Snel uit de 
(schulden)problemen groeien of de schulden weg 
laten eten door inflatie is niet meer mogelijk.  
Ook de komende jaren zullen moeilijke politieke 

beslissingen en veranderende spelregels een 
belangrijke rol blijven spelen. De huidige markt-
omgeving met lage volumes en relatief veel prijs-
beweging kan daarom dus wel wat langer blijven 
bestaan. In een dergelijke omgeving is een goede 
spreiding van de beleggingen verstandig naast het 
hebben van niet al te roos kleurige verwachtingen.  
De afgelopen jaren bleek de strategische keuze om 
het renterisico af te dekken de juiste keuze. Aangezien 
een lage, maar niet per se dalende, rente hoort bij 
vergrijzing denken wij dat de keuze tussen wel of niet 
afdekken van het renterisico eerder een strategische 
dan tactische keuze blijft gedurende de komende 
jaren.

De verwachte beleggingsrendementen voor de 
komende 4 jaar worden in belangrijke mate bepaald 
door het vertrekpunt. Hierdoor kan de dynamische 
beleggingsmix voor bijvoorbeeld het komende jaar 
afwijken van de strategische afwegingen. In de 
komende hoofdstukken beschrijven we hoe de 
economische vooruitzichten en de huidige waar-
deringen van de verscheidene vermogens categorieën 
leiden tot verwachte beleggings rendementen voor  
de komende 4 jaar.

De combinatie van 
vergrijzing en vastgoed-
bubbel heeft in Japan tot 
structurele deflatie geleid.
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Economische 
scenario’s

De Europese schuldencrisis houdt de wereldeconomie nog steeds in een houdgreep. Net als in 
de voorgaande jaren gaan we daarom uit van een lange periode met lage economische groei. In 
dit hoofdstuk bekijken we de groeivoorspelling voor de grootste economische spelers: Europa, 
de Verenigde Staten en China. We hebben drie scenario’s opgesteld: in het basisscenario gaat 
het herstel langzaam, maar blijft de eurozone intact. In het negatieve scenario valt de eurozone 
uit elkaar, terwijl in het positieve scenario de diverse problemen voortvarend en succesvol 
worden aangepakt.

Europa – noodzaak voor doortastend 
hervormen
Nadat afdoende politieke maatregelen uitbleven, 
moest de Europese Centrale Bank fors ingrijpen om 
de eurozone bijeen te houden. Eind 2011 en in 
februari 2012 verschafte de centrale bank daarom 
ongelimiteerd leningen aan banken, waarmee bijna 
een biljoen euro in het financiële systeem werd 
gepompt. In eerste instantie nam het vertrouwen 
hierdoor toe, maar al snel bleek dat het geld lang  
niet altijd gebruikt werd voor leningen aan de private 
sector. Zuid-Europese banken gebruikten het geld 
vooral om schuld van hun eigen nationale overheden 
op te kopen. 

Afgelopen zomer nam de ongerustheid op de finan-
ciële markten weer flink toe, nadat Griekenland aangaf 
dat het de gemaakte afspraken niet kon nakomen.  
Het lukte de Grieken pas na twee verkiezings  rondes 
en moeizame onderhandelingen om een regering te 
vormen die de bezuinigings maatregelen ondersteunt. 

Nadat de rust rond Griekenland iets was hersteld, 
bleek in Spanje de schuldenlast van de autonome 
regio’s veel groter dan verwacht. In combinatie met 
de geklapte huizenbubbel namen de zorgen over het 
Spaanse bankwezen zo sterk toe, dat Spanje 
namens de banken aanklopte bij het EFSF. Dit was 
echter onvoldoende om het vertrouwen te herstellen, 
waarop Spanje verdergaande hervormingen en 
bezuinigingen aankondigde. Al deze hervormingen 
voldoen aan de aanbevelingen van de trojka van 

Europese Unie, Europese Centrale Bank en 
Internationaal Monetair Fonds. Hoewel dit enige 
opluchting gaf, blijft de Spaanse situatie precair. 

Ook Italië heeft het zwaar te verduren. Wel heeft  
dit land – exclusief rentebetalingen – een  positief 
primair begrotingssaldo. Bovendien voerde de 
Italiaanse regering arbeidsmarkt- en pensioen-
hervormingen door, en pakt ze de belastingontduiking 
aan. Al deze maatregelen verbeteren de kans dat 
Italië zijn schulden kan blijven financieren. Het 
grootste risico is echter van politieke aard: wellicht 
moet de regering Monti over een paar maanden 
plaatsmaken voor een nieuwe regering die minder 
positief tegenover alle hervormingen staat. 

Al met al bleef de situatie voor de euro kritiek.  
In september kondigde de Europese Centrale Bank 
daarom aan dat het op grote schaal staatsobligaties 
gaat opkopen van landen die alle aanbevolen 
hervormingen doorvoeren en bij het Europese 
noodfonds aankloppen. De centrale bank wil hiermee 
het monetaire transmissiemechanisme herstellen:  
de Europese rente is met 0,75% weliswaar laag, 
maar door de hoge kredietopslag betalen consu-
menten en bedrijven in met name Zuid-Europa een 
veel hogere rente. Door als ‘lender of last resort’  
op te treden, verlaagt de Europese Centrale Bank  
het risico van het uiteenvallen van de Eurozone.  
De markt reageerde zeer positief op deze aankondi-
ging: de kredietopslag daalde en daarmee ook de 
financieringskosten voor de zuidelijke landen. De 



BELEGGINGSVISIE november 2012 23

vraag is echter of dit ook op termijn voldoende zal 
zijn. Spanje en Italië kunnen zich in ieder geval nog 
aanmelden voor de ‘lichte’ versie van het EFSF-
noodfonds, waarbij het toezicht minder streng is dan 
in Ierland, Griekenland en Portugal. Ze kunnen dan 
wel aanspraak maken op steunaankopen van de ECB. 

Grote hervormingen
Ondanks alle maatregelen van de nationale over-
heden en de Europese Centrale Bank, blijven de 
Europese macro-economische variabelen verslech-
teren. Om de schuldencrisis echt te overwinnen, zijn 
volgens ons drie grote hervormingen noodzakelijk. 
Ten eerste is er een competitieve arbeidsmarkt nodig, 
die het mogelijk maakt om op lange termijn groei te 
genereren. Dit vereist lagere arbeidskosten, een 
versoepeld ontslagrecht en het openbreken van 
gesloten beroepsgroepen. Ten tweede moet de rente 
voor de private sector omlaag, zodat het investerings-
niveau stijgt. Dit wordt door de introductie van nieuwe 
regelgeving (Basel III) echter bemoeilijkt. Ten derde 
moet een geloofwaardige herkapitalisatie van banken 
de kapitaalvlucht uit de zuidelijke lidstaten stoppen. 
Momenteel compenseert de Europese Centrale Bank 
een groot deel van deze geldstroom, met als gevolg 
dat de blootstelling naar de zwakke economieën 
enorm is (figuur 6.1). Op termijn is dit niet vol te houden. 

Interessant genoeg hebben de Europese overheden 
deze noodzakelijke hervormingen al aangekondigd. 
Toch is de kans niet erg groot dat ze die hervormingen 
ook daadwerkelijk volledig doorvoeren. Bij het 
ontbreken van marktdruk – een hoge rente – zijn 
landen immers minder geneigd om pijnlijke maat-
regelen te nemen. De Europese Centrale Bank moet 
dan ook pas ingrijpen als noodlijdende landen zich 
geloofwaardig committeren aan hervormingen.  
Toch biedt ook dit geen garantie voor succes:  
het heeft weliswaar aardig gewerkt voor Ierland en 
Portugal, maar in Griekenland verloopt het proces 
uiterst moeizaam. 

Ook de vorming van een fiscale unie kan op korte 
termijn zorgen voor meer stabiliteit, aangezien de 
kapitaalmarkt grote schokken dan makkelijker kan 
opvangen. De keerzijde van dit grote fiscale vangnet 
is echter dat individuele landen nóg minder geneigd 
zijn om structurele hervormingen door te voeren. 
Tegelijkertijd blijven er grote conjunctuurverschillen 
bestaan tussen de diverse lidstaten. Monetair beleid 
kan dit niet adequaat verhelpen, aangezien onder-
steuning van het ene land de vorming van luchtbellen 
elders in de hand werkt. Zo kan de huidige lage rente 
bijvoorbeeld leiden tot vastgoedbubbels in de noor-
delijke lidstaten. Een bijkomend probleem is dat de 
sterke eurolanden afhankelijk zijn van de export  
naar zuidelijke landen, en daardoor bereid zijn tot 
vergaande concessies. Hiermee vertragen ze echter 
de brood nodige economische hervormingen, zodat 
op termijn de kans op het uiteenvallen van de 
eurozone juist toeneemt. 

Verenigde Staten – matige 
economische groei
De Verenigde Staten boekten het afgelopen jaar een 
matige economische groei, waarbij vooral de hoge 
werkloosheid en de dalende arbeidsparticipatie 
zorgwekkend blijven. De financiële sector is daar-
entegen een stuk gezonder, en ook kwam er een 
einde aan de prijsdalingen op de huizenmarkt. 
Investeringen en aankopen op de vastgoedmarkt 
nemen momenteel zelfs toe, ondanks de hoge eisen 
die hypotheekverstrekkers stellen aan de krediet-
waardigheid van consumenten. Hierbij wordt de 
huizenmarkt ondersteund door de historisch lage 
hypotheekrente en de opkoopactie van hypotheek-
obligaties door de centrale bank van de Verenigde 
Staten, de Federal Reserve. 

De Amerikaanse overheid moet de komende jaren 
flink bezuinigen om het begrotingstekort weg te 
werken. Begin volgend jaar vallen de door Bush 
ingestelde belastingvoordelen weg. Dit is positief 
voor het overheidstekort, maar zorgt tegelijkertijd 
voor een automatische lastenverzwaring ter grootte 
van 5% van het bruto binnenlands product. De angst 
is dat de Verenigde Staten hierdoor in een ‘fiscale 
afgrond’ vallen, met een recessie tot gevolg. Pas na 
de verkiezingen in november komt er duidelijkheid 
over de manier waarop de nieuwe regering dit hete 
hangijzer gaat aanpakken. Tot die tijd is het onzeker-
heid troef: bedrijven wachten met investeren en het 
aantrekken van nieuw personeel, wat nu al negatieve 
gevolgen heeft voor de economische groei.

Figuur 6.1 Netto leningen van de Europese Centrale Bank  
aan kredietinstellingen.

Euro Crisis Monitor, Institute of Empirical Economic Research, Osnabrück University
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China – afnemende export breekt het 
groeimodel
De groeivertraging in Europa en de Verenigde Staten 
leidde ook tot lagere importen uit de opkomende 
landen. Vooral de Aziatische opkomende landen 
hadden hier last van, aangezien ze een op export 
gebaseerd groeimodel hebben. China is ondertussen 
zijn handelsoverschotten volledig kwijt. De afgelopen 
jaren kon China dit nog opvangen met stijgende 
investeringen, maar inmiddels heeft China hier steeds 
minder middelen voor: de schuldenlast neemt toe, 
inflatie ligt op de loer en investeringen zijn steeds 
minder rendabel. Al met al is de Chinese econo-
mische groei voor dit jaar al teruggevallen van  
10% naar 8%. 

Overcapaciteit is een van de grootste problemen 
waar China mee kampt. Tegelijkertijd hebben staats-
banken een grote hoeveelheid slecht presterende 
leningen op hun balans staan, een erfenis van de 
investeringshausse in 2009. Daar komt bij dat de 
mogelijkheid voor monetaire verruiming erg beperkt 
was: China moest enerzijds de inflatie in toom houden 
en anderzijds een luchtbel op de huizenmarkt 
verwerken. Hier komt bij dat er dit najaar een moei - 
zame regeringswissel op stapel staat en dat corruptie 
een enorm probleem blijft. 

Tegen deze achtergrond tracht China – de tweede 
economie van de wereld – zich de komende tijd te 
transformeren tot een consumptiegedreven economie. 
Deze overgang gaat echter niet zonder de nodige 
economische schokken, zoals eerder bleek in 
bijvoorbeeld Japan en Zuid-Korea. Hier komt bij dat 
de Chinese overheid een grote controle uitoefent op 
de economie, waardoor een verzwakte economie 
langer verborgen kan blijven. Het gevaar bestaat  
dat er bij een te snelle liberalisering in één keer naar 
buiten komt hoe slecht de economie er werkelijk 
voorstaat. Tegelijkertijd is liberalisering wel hard 
nodig om economische groei op de lange termijn 
veilig te stellen: competitiviteit en efficiency lijden 
onder een te strenge staatscontrole. Gelukkig zijn er 
ook positieve punten. De productiviteit van kapitaal 
en arbeid groeit nog steeds sterk, terwijl ook de trek 
van het platteland naar de stad nog lang niet voltooid 
is. Hierdoor blijft er, naast meer consumptie, ruimte 
voor een hoog investeringsniveau.

Voorspelling – basisscenario  
(75% kans)
Eurozone
In ons basisscenario blijft de eurozone intact.  
De trojka van Europese Unie, de Europese Centrale 
Bank en het Internationaal Monetair Fonds blijft de 
zuidelijke landen in dit scenario met leningen onder-
steunen, in de verwachting dat het uiteenvallen van 
de eurozone nóg kostbaarder is. We verwachten dat 
eerst Spanje steun van het noodfonds zal aanvragen, 
om zo in aanmerking te komen voor steunaankopen 
door de Europese Centrale Bank. De recessie en 

Figuur 6.2: Nominale arbeidskosten per Eenheid Product

Figuur 6.3: Lopende rekening (%BBP).
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hoge rente in Italië zal ook dit land in 2013 dwingen 
om steun aan te vragen. Griekenland blijft in de 
eurozone, omdat de overige landen bezorgd zijn  
over de gevolgen van een vertrek van Griekenland 
uit de euro. De schulden van dit land blijven te hoog 
voor de omvang van de economie, zeker gezien de 
zeer trage hervormingen, de bureaucratie en het 
cliëntelisme. We verwachten dat Griekenland nog-
 maals failliet zal gaan, deze keer zal dat voor een 
groot deel ten koste gaan van de officiële instanties 
die de grootste schuldeisers zijn. 

De competitiviteit van de Spaanse en Italiaanse 
economie neemt toe. Arbeidsmarkthervormingen 
zorgen hier op de langere termijn voor dalende 
arbeidskosten per eenheid product (figuur 6.2). Op de 
korte termijn heeft dit echter maar beperkt invloed op 
de economische groei, zodat de Europese Centrale 
Bank blijft ingrijpen om de rente op de Spaanse en 
Italiaanse staatsschuld laag te houden. De kapitaal-
vlucht uit de zuidelijke landen stopt door de officiële 
steun van de Europese Centrale Bank en de lage 
rente. Het gevolg van de grotere concurrentiekracht 
is dat het tekort op de lopende rekening van de 
zuidelijke landen afneemt ten opzichte van de 
noordelijke landen. Hiermee verdwijnt de belang-
rijkste onderliggende oorzaak van de Europese 
crisis: de onbalans tussen noord en zuid. Het zuiden 
importeerde gewoonweg te veel uit het noorden met 
geleend noordelijk geld (figuur 6.3).  

Met dit herstel van de balans is voldaan aan een zeer 
belangrijke voorwaarde om de eurozone bij elkaar te 
houden. Tocht trekt de economische groei niet meteen 
aan; er moeten eerst nog heel wat overheids schulden 
worden afgebouwd. Het economisch herstel verloopt 
hierdoor traag en krijgt flinke schokken te verduren, 
bijvoorbeeld als de krediet waardigheid van Spanje 
van ‘aanvaardbare kwaliteit’ naar ‘risicovol’ gaat.

Tabel 6.1 laat zien wat het bovenstaande scenario 
betekent voor de wereldwijde economische groei. 
Vooral in Europa blijven zowel de groei als de 
consumptie laag, waarbij verschillen tussen de 
lidstaten afhangen van de overheidsbezuinigingen, 
het herstel op de arbeidsmarkt en specifieke gebeur-
tenissen, zoals het leeglopen van vastgoed bubbels.

In de eurozone zijn de overheidsuitgaven – ondanks 
de crisis – niet gedaald in de afgelopen jaren. Dit blijft 
ook de komende jaren het geval, aangezien de 
uitgaven van Duitsland blijven toenemen. Daarnaast 
zorgen de lage investeringen van de afgelopen jaren 
– in 2012 namen de investeringen zelfs af – de 
komende jaren voor extra vervangingsinvesteringen. 
De investeringen worden verder gesteund door het 
toenemende vertrouwen in de eurozone en de lagere 
rente voor de private sector. 

In 2012 draagt de goedkopere euro bij aan de export. 
Vervolgens apprecieert de euro, aangezien de angst 

Tabel  6.1  
Verwachte reële economische groei in het basisscenario 
Groei BBP  VS Eurozone  VK  Japan  China 

2013 2,1 0,6 1,2 1,2 7,22 

2014 2,0 1,2 2,2 1,1 7,54 

2015 2,4 0,8 1,8 0,9 7,9 1

2016 2,3 0,9 1,6 1,0 7,62

Figuur 6.4 Huidige en verwachte reële economische groei in 
de Eurozone gesplitst naar componenten.
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Griekenland nogmaals 
failliet zal gaan, deze keer 
zal dat voor een groot deel 
ten koste gaan van de 
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voor het uiteenvallen van de eurozone afneemt. 
Hoewel dit een negatief effect heeft op de export, 
verwachten we dat de export positief blijft bijdragen 
aan de economische groei (figuur 6.4).

Inflatie & monetair beleid
In ons basisscenario ligt de inflatie op ongeveer 2% 
(figuur 6.5 en tabel 6.2). De werkloosheid blijft hoog, 
zodat de kans op snel stijgende lonen – met 
uitzondering van Duitsland – afneemt. Vakbonden  
en werknemers hebben immers weinig invloed in  
een situatie van hoge werkloosheid. Ook de banken-
sector drukt de inflatie, doordat banken hun balans 
verkleinen. Dit zal zorgen voor een lage geldgroei. 
Bovendien zorgt de huidige onderproductie ook niet 
meteen voor inflatie als de vraag naar werknemers 
en kapitaal toeneemt.
 
Zolang de inflatie rond de 2% schommelt, zet de 
Europese Centrale Bank het ondersteunende beleid 
voort, onder andere door de aankoop van Spaanse 
en Italiaanse staatsobligaties. Al met al verwachten 
we eind 2014 met 0,5% de laagste herfinancierings-
rente. Vanaf 2014 loopt in Noord-Europa de inflatie 
op door de aantrekkende economie, wat de Europese 
Centrale Bank uiteindelijk tot een renteverhoging 
beweegt (figuur 6.6).  

Verenigde Staten
In het basisscenario zorgen de aantrekkende 
investeringen en consumentenbestedingen voor  
een Amerikaanse economische groei die rond het 
trendniveau ligt (figuur 6.7). De investeringsgroei 
wordt gedreven door de herstellende huizenmarkt, 
waardoor investeringen in vastgoed groeien.  
De Federal Reserve koopt bovendien hypotheek-
producten op. Daarnaast verdwijnen zowel de zorgen 
over de ‘fiscale afgrond’ als de Europese schulden-
crisis steeds verder naar de achtergrond. 

De Amerikaanse consument gaat de komende jaren 
meer besteden door de aantrekkende arbeidsmarkt, 
de lage hypotheekrente en de toenemende waarde 
van zijn bezittingen. De hogere inkomensgroepen 
worden getroffen door lastenverzwaringen, maar  

Figuur 6.5 Inflatie in de eurozone.

Tabel 6.2 Verwachte inflatie in het basisscenario.

Inflatie VS Eurozone VK Japan China 

2013 1,9 1,8 2,1 0,1 3,5

2014 2,3 1,8 2,0 0,3 3,8

2015 2,6 2,0 2,2 0,1 3,9

2016 3,2 2,1 2,2 0,1 4,2

Figuur 6.6 De herfinancieringsrente van de Europese 
Centrale Bank.
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hier leidt een dalend inkomen voornamelijk tot 
minder besparingen en nauwelijks tot afnemende 
bestedingen.

De Amerikaanse overheidsbestedingen leveren  
al twee jaar een negatieve bijdrage aan de groei.  
De uitgaven daalden dus, terwijl het begrotingste -
kort hoog bleef. We verwachten dat de bezuinigingen 
in een iets gematigder tempo doorgaan. Hogere 
belastinginkomsten zullen immers de grootste 
prikkels voor harde bezuinigen wegnemen. Hoewel 
de ‘fiscale afgrond’ zorgt voor een lastenverzwaring 
van rond de 5% van het bruto binnenlands product, 
schatten wij het effect voor 2013 in op slechts 1,5%. 

Inflatie & monetair beleid
Ondanks het inflatiedoel van 2% van de Federal 
Reserve, stijgt de inflatie in ons basisscenario in 
2016 naar 3% (figuur 6.8). Aanvankelijk dempt de 
hoge werkloosheid de inflatie. Zodra de arbeidsmarkt 
aantrekt, leveren de stijgende personeelskosten 
echter een bijdrage aan de inflatie. De huidige 
mismatch tussen gevraagde en aangeboden 
vaardigheden – zoals blijkt uit de hoge structurele 
werkloosheid – veroorzaakt dit effect al bij een  
hoger werkloosheidspercentage dan gebruikelijk.  

Ook het huidige ruime monetaire beleid drijft de 
inflatie op, met name op de huizenmarkt. In het 
basisscenario houdt de Federal Reserve de rente  
tot eind 2015 tussen de 0% en de 0,25% (figuur 6.9). 
Met het herstel van de economie gaat de rente 
voorzichtig mee omhoog. De grootschalige opkoop-
programma’s worden versneld teruggebracht, 
maar zorgen voorlopig wel voor een lage lange-
termijnrente.
 
China
China tracht zijn economie om te vormen van 
exportgedreven naar consumptiegedreven.  
De overgang naar dit nieuwe groeimodel kost tijd  
en vindt bovendien plaats in een moeilijke macro-
economische omgeving. De lagere wereldwijde  
groei en het lage rendement uit de binnenlandse 
investeringen leiden daarom tot onze lage groei-
voorspelling. Wel blijft de economie stevig overeind 

Figuur 6.7 Huidige en verwachte reële economische groei in 
de Verenigde Staten gesplitst naar componenten.

Figuur 6.8 Inflatie in de Verenigde Staten.
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Figuur 6.11 Bijdrage aan de groei van het Chinese bbp.
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door toenemende consumptie, liberalisering en het 
slechts licht afnemende investeringsgroei, ook al  
zijn de indrukwekkende groeicijfers van boven de 
10% voorbij (figuur 6.10).

De bijdrage van de Chinese overheid aan de 
economie is moeilijk te voorspellen. Aan de ene kant 
vereist het aanwakkeren van de consumptie een 
vergroting van de sociale zekerheid; door betere zorg 
en betere pensioenvoorzieningen gaan huishoudens 
minder sparen en meer besteden. Deze sociale 
zekerheid kost geld en zou daarom tot een groter 
aandeel van de overheid moeten leiden. Aan de 
andere kant is de verbondenheid van de overheid 
met de private sector zo hecht, dat het cijfer moeilijk 
valt te definiëren. Wel is duidelijk dat netto export-
groei niets meer aan het bruto binnenlands product 
toevoegt, aangezien de export afneemt en de import 
van grondstoffen blijft toenemen (figuur 6.11).

Voorspelling – negatief scenario 
(15% kans)
In ons negatieve scenario valt de eurozone uiteen. 
Hoewel de kans hierop kleiner is geworden door de 
recente stappen van de Europese overheden en de 
Europese Centrale Bank, blijven er externe factoren 
die de eurozone kunnen opblazen, zelfs als iedereen 
zich aan de gemaakte afspraken houdt. Een voorbeeld 
van zo’n externe factor  is een harde landing van de 
Chinese economie. 

Mochten de  structurele problemen in China groter 
blijken te zijn dan verwacht, omdat ze jarenlang 
verstopt waren achter veel te optimistische overheids-
statistieken, dan kan dit leiden tot dit negatieve 
scenario Een scherpe daling van de Chinese 
huizen prijzen leidt in dit scenario tot een sterk 
toenemend aantal faillissementen, wat de afboeking 
van honderden miljarden veroorzaakt. Hierdoor is 
herkapitalisatie van het bankwezen noodzakelijk.  

Figuur 6.10 Reële groei van het Chinese bbp.

De problemen in het 
noorden en zuiden  
zijn nu zo groot, dat  
de solvabele landen  
de zuidelijke schulden 
niet langer kunnen en 
willen financieren.

Figuur 6.9 Rente Federal Reserve.
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De Chinese overheid zal niet meer in staat zijn 
investeringen te stimuleren. De consument zal door 
de onzekerheid ook minder uitgeven. Al met al krimpt 
de Chinese economie met 2% in 2013 (tabel 6.3).

Omdat de exporten naar China wegvallen, krimpt de 
Europese economie onmiddellijk. Vooral Duitsland 
krijgt het zwaar te verduren: China is een van de 
grootste handelspartners. Door de terugvallende 
economische groei, lopen de overheidstekorten in 
Europa verder op. De problemen in het noorden en 
zuiden zijn nu zo groot, dat de solvabele landen de 
zuidelijke schulden niet langer kunnen en willen 
financieren. Dit leidt onmiddellijk tot een kapitaalvlucht 
uit de zwakkere landen, die de Europese Centrale 
Bank niet meer kan stoppen. Hierop zijn Italië, Spanje, 
Griekenland, Portugal en Cyprus gedwongen om de 
eurozone te verlaten. De sterkere landen blijven in de 
eurozone, waardoor de euro snel in waarde stijgt ten 
opzichte van de uitgetreden landen.

Voor de nieuwe, afgeslankte eurozone is de twee-
deling een kostbare zaak. De leningen aan de 
zuidelijke landen zijn in één klap een stuk minder 
waard geworden en de vertrouwensproblemen die 
hierdoor ontstaan, zijn vergelijkbaar met die tijdens 
de kredietcrisis in 2008. Tegelijkertijd dalen de activa 
zo hard in waarde, dat de financiële sector nauwelijks 
leningen kan uitgeven, noch aan bedrijven, noch aan 
elkaar. 

Honderden miljarden gaan verloren. In deze situatie 
heeft de overheid de grootste moeite om de financiële 
sector overeind te houden. De onzekerheid groeit: 
consumenten houden de hand op de knip en het 
bedrijfsleven stelt investeringen uit. In 2013 krimpt de 
economie met maar liefst 9%. Pas in 2015 is de groei 
weer licht positief. Ook de andere grote economieën 
lijden pijn in dit rampscenario, maar wel in mindere 
mate.

Inflatie & monetair beleid
In het negatieve scenario veroorzaakt de recessie, 
gecombineerd met de grote solvabiliteits- en 
liquiditeitsproblemen, al snel deflatie (tabel 6.4).  
De appreciatie van de euro ten opzichte van de 
nieuw Zuid-Europese munten versterkt de deflatie. 
Alle grote centrale banken zullen tot monetaire 
verruiming overgaan om de deflatie te stoppen.  
De Europese Centrale Bank zet zeer grootschalige 
opkoopprogramma’s in om de krediet kanalen weer 
open te krijgen, zodat de rente daalt richting de 0%.

Voorspelling – positief scenario  
(10% kans)
In ons positieve scenario pakken alle spelers de 
diverse problemen voortvarend aan. In geen enkele 
regio draagt de overheid echter positief bij aan de 
economische groei. De schulden zijn nog zo hoog, 
dat ook in het positieve scenario stevige bezuinigingen 
nodig zijn om de tekorten weg te werken.

Tabel 6.3 
Verwachte reële economische groei in het negatieve scenario. 
Groei BBP VS Eurozone V K Japan China 

2013 - 3,1 - 9,1 - 6,1 - 4,6 - 2,0 

2014 2,0 - 0,6 3,0 2,0 3,0 

2015 1,5 0,4 0,5 0,5 7,2 

2016 2,0 0,7 1,5 0,5 7,0 

Tabel 6.4 Verwachte inflatie in het negatieve scenario.

Inflatie  VS  Eurozone  VK  Japan  China 

2013 1,0- 3,0- 2,0- 2,0- 4,0 

2014 1,0 2,0 0,5 -   4,0 

2015 2,0 2,0 2,0 0,1 4,0 

2016 2,5 2,5 2,5 0,1 5,0 

De Amerikaanse overheid 
compenseert de belasting-
verhogingen van de 
‘fiscale afgrond’ vrijwel 
volledig.

Figuur 6.12 Huidige en verwachte opbouw van het Chinese 
BBP gesplitst naar componenten.
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De Europese periferie voert de beloofde hervormingen 
door, waarop de Europese Centrale Bank de rente  
op staatsobligaties terugbrengt naar een houdbaar 
niveau. Tegelijkertijd zorgt de verbeterde concurrentie  -
positie van de periferie voor gezonde handels-
balansen, wat investeerders extra vertrouwen geeft. 
Banken zijn via de Europese noodfondsen geher-
kapitaliseerd en durven weer geld uit te lenen.  
De kredietopslagen dalen verder, zodat geen enkel 
land de eurozone hoeft te verlaten. Consumenten 
gaan voorzichtig meer besteden. 

De Amerikaanse overheid compenseert de belasting-
verhogingen van de ‘fiscale afgrond’ vrijwel volledig, 
zodat deze automatische lastenverzwaring geen 
effect op de economische groei heeft. Het vertrouwen 
neemt hierop sterk toe, zodat de investeringen en de 
consumentenbestedingen aantrekken en de werk-
loosheid daalt. Tegelijkertijd blijft het Amerikaanse 
overheidstekort behapbaar door de hogere 
belastinginkomsten en de toenemende export naar 
Europa en China. Het is China namelijk gelukt om de 
vastgoedmarkt te stabiliseren, zodat ruimte ontstaat 
voor nieuwe investeringen. In combinatie met een 
verdere liberalisering van de economie, stijgt de groei 
hier structureel naar 9% (tabel 6.5). 

Inflatie & monetair beleid
De inflatie loopt in het positieve scenario snel op.  
In eerste instantie zijn het de hogere grondstofprijzen 
die de inflatie tot boven de 2% duwen, maar later 
gaat ook de loonstijging fors bijdragen (tabel 6.6).  
De inflatie komt voort uit de enorme hoeveelheid  
geld die tijdens de kredietcrisis en eurocrisis door de 
centrale banken in het financiële systeem gepompt 
was. Tijdens de crisisjaren van 2008 tot 2012 werd dit 
geld niet in de economie geinvesteerd. De omloop-
snelheid van het geld was toen extreem laag: banken 
hadden grote hoeveelheden goedkoop geld tot hun 
beschikking, maar hielden dat vast. Nu het vertrouwen 
terugkeert, pompen ze het echter met grote snelheid 
in de reële economie, wat de inflatoire druk flink 
opstookt.

Hoewel centrale banken de middelen hebben om 
hoge inflatie tegen te gaan, verwachten we niet dat 
ze adequaat reageren. Jarenlang had economisch 
herstel immers absolute prioriteit, en het kost tijd om 
het beleid aan te passen aan inflatiebestrijding. 
Voorlopig blijft de beleidsrente dan ook flink onder de 
inflatie liggen; pas na verloop  van tijd zetten centrale 
banken de opkoopprogramma’s stil en stijgt de rente. 

Tabel 6.5  
Verwachte reële economische groei in het positieve scenario. 
Groei BBP  VS  Eurozone  VK  Japan  China 

2013 3,2 1,7 2,2 1,9 8,7 

2014 2,9 2,1 3,2 2,2 8,9 

2015 3,3 1,9 2,8 1,9 9,2 

2016 3,5 2,1 2,6 2,1 9,0 

Tabel 6.6 Verwachte inflatie in het positieve scenario.

Inflatie VS Eurozone VK Japan China 

2013 3,1 2,8 3,3 0,7 6,5 

2014 3,5 2,8 3,2 0,9 7,0 

2015 4,8 3,5 3,4 0,7 7,5 

2016 6,0 4,0 3,4 0,7 7,5 

Voorlopig blijft de beleids-
rente dan ook flink onder 
de inflatie liggen; pas na 
verloop  van tijd zetten 
centrale banken de 
opkoopprogramma’s  
stil en stijgt de rente. 
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Verwachte 
rendementen

Dit hoofdstuk behandelt onze rendementsverwachting per beleggingscategorie. 
Uit ons onderzoek blijkt dat op de lange termijn waarderingen de belangrijkste 
maatstaf zijn. Op de korte termijn is echter ook de economische cyclus van belang. 
Om het effect hiervan te bepalen, gebruiken we onze drie economische scenario’s.

Basisscenario
Aandelen
Het rendement op aandelen bestaat uit meerdere 
componenten: dividendrendement, rendement door 
de inkoop van eigen aandelen, dividendgroei en  
ten slotte herwaarderingen van het aandeel.  
Het dividend rendement is bekend, maar de drie 
overige componenten moeten we inschatten. 

De inkoop van eigen aandelen is een populaire 
manier om het kasgeld aan te besteden. De neiging 
bestaat echter om het positieve effect hiervan te 
overschatten. Bedrijven geven immers ook veel 
nieuwe aandelen uit, onder andere door het uitoefenen 
van personeelsopties. Gemiddeld genomen ligt het 
rendement op eigen inkoop rond de 0%. Tijdens 
hoogconjunctuur is het doorgaans sterk positief, 
terwijl het tijdens economische crises juist negatief is. 
Gezien de lage groei en de voortdurende onzekerheid 
gaan we in ons basisscenario uit van ongeveer 0%.

Dividenden worden gedreven door bedrijfswinsten 
die op hun beurt samen hangen met de reële 
economische groei en de inflatie. Trendmatig ligt  

de dividendgroei op ongeveer 1%. Aangezien de 
bedrijfsbalansen redelijk gezond zijn, verwachten  
we voor de komende jaren een iets hoger niveau.

Op de korte en middellange termijn wordt het 
rendement vooral gedreven door herwaarderingen 
van het aandeel. Beleggers zijn in de ene periode 
bereid om meer te betalen dan in een andere periode, 
ook als de onderliggende situatie – bedrijfs winst en 
dividend – onveranderd blijft. Deze herwaarderings-
component hangt samen met de risicoaversie van 
beleggers, maar is ook in belangrijke mate afhankelijk 
van de waardering van aandelen. We meten de 
waardering door de gemiddelde bedrijfswinst over 
een hele economische cyclus af te zetten tegen  
de prijs die we hiervoor moeten betalen. Als de 
gemiddelde bedrijfswinst klein is ten opzichte van  
de prijs die we hiervoor moeten betalen, dan zijn 
aandelen relatief duur en vice versa. 

Uit figuur 7.1 blijkt een geringe herwaarderings-
component: aandelen hebben een gemiddelde 
waardering. We verwachten daarom geen grote 
herwaarderingscomponent.  Er zijn echter wel grote 

De inkoop van eigen aandelen is een 
populaire manier om het kasgeld aan  
te besteden. De neiging bestaat om het 
positieve effect hiervan te overschatten.
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verschillen tussen de regio’s. Zo is de Amerikaanse 
aandelenmarkt een stuk duurder dan de Europese 
aandelenmarkt, enerzijds door de Europese schulden-
crisis en anderzijds door het ruime monetaire beleid 
in de Verenigde Staten.  
 
Ook de aandelenmarkten van de opkomende regio’s 
vertonen grote waarderingsverschillen: vooral de 
Chinese en Indiase markt lopen steeds verder uit  
de pas (figuur 7.2). Een verklaring hiervoor is de 
toenemende ongerustheid over de Chinese econo-
mische groei. We vinden het verschil echter te groot, 
en verwachten daarom dat Chinese aandelen beter 
renderen dan Indiase aandelen. 

Vastgoed
Vastgoedaandelen rendeerden bijzonder goed in  
het afgelopen jaar, onder andere door stabilisatie  
op de Amerikaanse vastgoedmarkt en de afnemende 
zorgen over de eurozone. Ondertussen wordt vast - 
goed echter steeds minder aantrekkelijk, doordat  
het dividendrendement daalt (figuur 7.3). Normaal 
gesproken ligt het vastgoedrendement flink boven 
het aandelenrendement: vastgoedbedrijven zijn 
doorgaans verplicht om een groot deel van de winst 
als dividend uit te keren. Het rendementsverschil is 
momenteel echter klein, zodat vastgoed relatief duur 
is. Aangezien meerdere indicatoren wijzen op een 
hoge waardering van vastgoed, verwachten we dat 
vastgoed de komende periode lager rendeert dan 
aandelen.

Staatsobligaties
De staatsobligatierente is afhankelijk van uiteen-
lopende factoren, zodat die maar moeilijk te voor-
spellen is. Hier komt bij dat de rente de afgelopen 
dertig jaar een dalende trend liet zien. Het is 
verleidelijk om een rentestijging naar een ‘normaal’ 
niveau te verwachten, terwijl de rente ondertussen 
ook op een structureel lager niveau kan liggen.

Op de korte termijn wordt de staatsobligatierente 
bepaald door de verwachtingen over het monetaire 
beleid en het renteniveau van de centrale bank. Voor 
de lange termijn is dit de trendgroei gecombineerd 
met de inflatieverwachting. Inmiddels vormt de 
kredietopslag voor staatsobligaties ook een belang-
rijke component: sommige staatsobligaties gelden 
als risicovol, terwijl andere staatsobligaties fungeren 
als veilige haven in onzekere tijden. 

De rentecurve baseren we op het verwachte 
monetaire beleid en de mate van risicoaversie.  
Het obligatierendement is vervolgens af te leiden  
uit veranderingen van de rentecurve. We stellen 
rentecurves op voor onder andere Duitsland, 
Verenigde Staten, Japan en Groot-Brittannië. 

Bij het bepalen van de Duitse rentecurve speelt een 
mix van factoren een rol. De Europese Centrale Bank 
houdt de rente in 2013 en 2014 laag, zodat ook de 

Figuur 7.1: Basisscenario - Splitsing aandelenrendement 
naar componenten. 

Figuur 7.2: Aandelenwaardering opkomende landen.

Figuur 7.3: Dividendrendement van vastgoed en aandelen.
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kortetermijnrente laag blijft. Vervolgens verhoogt de 
Europese Centrale Bank de rente iets, waarna de 
kortetermijnrente meestijgt. We verwachten ook dat 
de langetermijnrente zal stijgen.  Dit komt doordat 
beleggers steeds minder bereid zijn om een premie 
voor Duitse staatsobligaties te betalen, met als gevolg 
dat langetermijn-obligaties steeds meer handelen  
op een niveau dat past bij de verwachte inflatie en 
verwachte trendgroei. Aangezien de inflatie rond de 
2% uitkomt en de trendgroei op 1,5%, verwachten  
we in 2016 een dertigjaarsrente van ongeveer 3,5% 
(figuur 7.4).

Omdat de rente iets stijgt, ligt het rendement op 
staatsobligaties dicht tegen de 0%. Over het algemeen 
levert een kortere duratie in ons basisscenario meer 
rendement op dan een langere. Geldmarkt-fondsen, 
met een duratie van slechts drie maanden, vormen 
hierdoor een relatief aantrekkelijke belegging.

Italiaanse staatsobligaties vormen een interessante 
uitzondering op het lage rendement. Zolang Italië 
aan zijn verplichtingen voldoet – wat in ons basis-
scenario het geval is – verwachten we een rendement 
van ongeveer 5%.

Bedrijfsobligaties
Vier factoren bepalen het rendement van bedrijfs-
obligaties. De eerste is de hoogte en verandering  
van de staatsrente (zie hierboven). De tweede is  
de kredietopslag die bedrijven betalen boven de 
staats rente. De derde is het verwachte verlies door 
faillissementen. De vierde factor is winst of verlies 
door een aanpassing van de kredietrating. Als de 
kredietwaardigheid van een bedrijf naar beneden 
gaat, neemt de kans op een faillissement toe en 
dalen de koersen. Tijdens een recessie daalt de 
kredietrating van relatief veel bedrijven. Het rende-
ment van bedrijfsobligaties valt daarom waarschijnlijk 
tegen, hoewel het aantal daadwerkelijke faillisse-
menten nog steeds laag kan zijn. 

De kredietopslag hangt af van het economische 
klimaat en de mate van risicoaversie. Het afgelopen 
jaar daalde de kredietopslag hard, wat een hoog 
rendement opleverde. We verwachten dat de krediet-
opslag de komende jaren verder daalt, maar wel 
langzamer dan in het afgelopen jaar. Ook denken we 
dat de opslag hoger blijft dan vóór de krediet crisis, 
aangezien beleggers zich veel bewuster zijn van de 
risico’s die horen bij bedrijfsobligaties, met name bij 
obligaties van financiële instellingen.

We verwachten dat faillissementen en veranderende 
kredietratings een beperkte rol spelen. In het basis-
scenario blijven grote schokken uit, zodat veel 
bedrijven het hoofd boven water houden. Bovendien 
staat het bedrijfsleven er – afgezien van de financiële 
sector – redelijk voor. Het schuldenniveau is aan de 
lage kant en kasgeldreserves zijn hoog. De bedrijfs-
winsten staan echter wel onder druk door de 

Figuur 7.4: Basisscenario - Huidige en verwachte Duitse 
rentecurves.

Tabel 7. 1: Gemiddeld rendement over de komende 4 jaar in 
het basisscenario.

Staatsobligaties (Core Eurozone)
Bedrijfsobligaties (Investment grade)
Bedrijfsobligaties (High Yield)
Emerging Market Debt
Hypotheken
Asset Backed Securities
Aandelen Wereldwijd
Beursgenoteerd Vastgoed
Grondstoffen
Hedge Funds
Private Equity

0,5%
2,1%
3,3%
2,7%
2,9%
3,7%
6,2%
4,3%
0,6%
2,1%
7,2%

Tijdens een recessie  
daalt de kredietrating  
van relatief veel bedrijven.  
Het rende ment van 
bedrijfs obligaties valt 
daarom waarschijnlijk 
tegen, hoewel het aantal 
daadwerkelijke faillisse-
menten nog steeds laag 
kan zijn.
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moeilijke economische situatie. Gezien de beperkte 
verdere daling van de kredietopslag, verwachten we 
dat bedrijfsobligaties een rendement van ongeveer 
2% behalen.

Voor hoogrenderende bedrijfsobligaties (high yield) 
verwachten we de komende vier jaar gemiddeld 3% 
faillissementen per jaar, wat ongeveer gelijk is aan 
het afgelopen jaar (figuur 7.5). Afgezet tegen de 
huidige kredietopslag van 5,5% pakt het rendement 
hier redelijk uit.

Asset backed securities
De verwachting voor asset backed securities hangt 
sterk samen met die voor bedrijfsobligaties: de 
kredietopslag daalt en het faillissementsniveau blijft 
aan de lage kant. Een verschil met bedrijfsobligaties 
is de momenteel hoge kredietopslag door de 
problemen op veel huizenmarkten. Bovendien zijn 
asset backed securities gevoelig voor ontwikkelingen 
in de Eurocrisis. Als de eurozone intact blijft, bij een 
beperkt aantal faillissementen, zal het rendement hier 
heel aardig uitpakken.

Een overzicht van de gemiddelde rendementen over 
de komende 4 jaar in het basisscenario treft u aan in 
tabel 7.1

Negatief scenario (15% kans)
Als de eurozone uiteen valt, speelt de blootstelling 
naar de Zuid-Europese landen een hoofdrol in het 
rendement van beleggingen. Gecombineerd met  
een diepe recessie incasseren vooral aandelen, 
vastgoed en private equity zware klappen in dit 
scenario. We verwachten dat de verliezen hier de 
komende vier jaar gemiddeld boven de 10% per jaar 
uitkomen (tabel 7.2).

In het negatieve scenario gaan veel bedrijven failliet 
en vallen banken om door hun grote blootstelling 
naar de Europese periferie in combinatie met de 
toenemende verliezen op binnenlandse leningen. 
Met name high yield lijdt hieronder, aangezien het 
faillissementsniveau hoger ligt dan tijdens de 
kredietcrisis en zelfs vergelijkbaar is met de Grote 
Depressie van de jaren dertig (figuur 7.6). 
 
Staatsobligaties en Nederlandse hypotheken zijn 
relatief veilig. Weliswaar lopen de verliezen op 
hypotheken sterk op, maar door de lange duratie  
en de hoge kredietopslag blijft het rendement 
positief.  

Positief scenario (10% kans)
De kans op een uiteenvallende eurozone neemt  
in dit scenario sterk af, zodat het vertrouwen van 
beleggers groeit. Hierdoor stijgen de prijzen van 
risicovolle beleggingen en gaan de kredietopslagen 
naar beneden. Het rendement op aandelen pakt  
zeer positief uit. Europese aandelen profiteren  
extra, aangezien ze hun achterstand op de Verenigde 
Staten inlopen. 

Figuur 7.5:  
Basisscenario - Faillissementen High Yield sinds 1920.

Figuur 7.6: Negatief scenario - Faillissementen High Yield in 
Europa en de Verenigde Staten.
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Tabel 7.2: Gemiddeld rendement over de komende 4 jaar in 
het negatieve scenario.

Staatsobligaties (Core Eurozone)
Bedrijfsobligaties (Investment grade)
Bedrijfsobligaties (High Yield)
Emerging Market Debt
Hypotheken
Asset Backed Securities
Aandelen Wereldwijd
Beursgenoteerd Vastgoed
Grondstoffen
Hedge Funds
Private Equity

1,5%
-2,8%
-6,5%
-1,1%
2,3%

-9,9%
-10,5%
-15,5%

-8,9%
-1,9%

-12,9%
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Door de hogere groei en de hogere inflatieverwachting 
stijgt de rente. Vooral aan het einde van de periode 
neemt de inflatie sterk toe, omdat centrale banken 
hun rente te lang laag houden. Dit pakt slecht uit voor 
beleggingen met een lange duratie, zoals hypotheken 
en staatsobligaties. 

Figuur 7.7 splitst het effect van de stijgende rente en 
de dalende kredietopslag. De rentestijging heeft  
voor diverse beleggingen een sterker effect dan de 
lagere kredietopslag. Dit is vooral voor Amerikaanse 
beleggingen het geval, aangezien de rente hier hard 
oploopt. Gezien hun korte duratie pakt dit scenario 
gunstig uit voor asset backed securities (tabel 7.3).

Figuur 7.7: Splitsing naar krediet- en rentecomponent.

Tabel 7.3: Gemiddeld rendement over de komende 4 jaar in 
het positieve scenario.

Staatsobligaties (Core Eurozone)
Bedrijfsobligaties (Investment grade)
Bedrijfsobligaties (High Yield)
Emerging Market Debt
Hypotheken
Asset Backed Securities
Aandelen Wereldwijd
Beursgenoteerd Vastgoed
Grondstoffen
Hedge Funds
Private Equity

-1,5%
1,7%
3,0%

-0,6%
1,0%
5,0%

13,9%
7,2%

11,1%
5,7%

16,2%

De kans op een 
uiteenvallende  
eurozone neemt  
in het positieve  
scenario sterk af, 
zodat het vertrouwen  
van beleggers groeit. 
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