
 

 

 

 

 

 

Inflatie in het financieel plan 

Een methodische vergelijking  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2009 

T.M. Rietveld 

  

  



 
 

 

 

Inflatie in het financieel plan 

Een methodische vergelijking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

  

Scriptiebegeleider:  Drs. L.J. van de Leur 

Inleverdatum:  September 2009 

Studierichting: Masteropleiding financial planning 

Student:  T.M. Rietveld 

Studentnummer: 4020096 

Adres:   Kuinderbos 11 

1447 VA PURMEREND 

Telefoonnummer: 06-51301228 

E-mail:  t.rietveld15@kpnplanet.nl 



Inhoudsopgave 
 

 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 1 

1. Inleiding ................................................................................................................................. 2 

1.1 Vraagstelling / probleemstelling ...................................................................................... 3 

2. Inflatie .................................................................................................................................... 5 

2.1 Inflatie en koopkrachtverlies ............................................................................................ 5 

2.2 Kosteninflatie ................................................................................................................... 6 

2.3 Bestedingsinflatie ............................................................................................................. 6 

2.4 Monetaire inflatie ............................................................................................................. 7 

2.5 Inflatie vanuit een historisch perspectief.......................................................................... 8 

2.6 Inflatie en monetair beleid.............................................................................................. 10 

3. Methoden van inflatieverwerking ........................................................................................ 11 

3.1 Opzet van een financieel planningsmodel...................................................................... 11 

3.2 Nominale methode ......................................................................................................... 13 

3.3 Reële koopkrachtmethode .............................................................................................. 18 

3.3 Geen inflatie ................................................................................................................... 21 

3.4 Uitsluitend inflatie op het CBI ....................................................................................... 22 

4. Een cijfermatige vergelijking ............................................................................................... 23 

4.1 Onderzoeksmethode ....................................................................................................... 23 

4.2 Beschrijving cliënttypen................................................................................................. 25 

4.3 Resultaten van het onderzoek: haalbaarheidsduur CBI.................................................. 27 

4.4 Resultaten van het onderzoek: ontwikkeling vermogen................................................. 31 

5. Conclusie en aanbevelingen ................................................................................................. 37 

Literatuur .................................................................................................................................. 40 

Bijlage 1: berekeningen cliënttype A ................................................................................... 41 

Bijlage 2: berekeningen cliënttype B ................................................................................... 46 

Bijlage 3: berekeningen cliënttype C ................................................................................... 51 

Bijlage 4: berekeningen cliënttype D ................................................................................... 56 



 2 

1. Inleiding  
De financieel planner die zijn cliënt adviseert over zijn (toekomstige) financiële positie kan 

dat doen door een specifiek onderdeel te analyseren waarop de cliëntvraag betrekking heeft. 

Idealiter analyseert hij echter de totale financiële positie van de cliënt door middel van een 

integraal financieel plan en doet dat  'correct en duidelijk' op grond van artikel 4:19 Wet 

Financieel Toezicht (Wft). Als het in de advisering gaat om toekomstgerichte voorzieningen 

of vraagstukken, lijkt het relevant om ook de factor inflatie mee te wegen. In haar rapport 

‘Beleggingsverzekeringen – Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen’
1
 , onderschrijft de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM), het belang van het meewegen van deze factor:  

De financiële dienstverlener inventariseert de financiële positie van de cliënt op het moment van 

afsluiten van het product, gedurende de looptijd en op het moment dat de doelstelling moet worden 

gehaald. De financiële positie gedurende de looptijd is van belang, omdat de financiële dienstverlener 

wil weten of de cliënt 

bijvoorbeeld de premie of andere verplichtingen van een financieel product kan blijven betalen. De 

financiële positie aan het einde van de looptijd is bijvoorbeeld belangrijk als de cliënt tegen die tijd met 

pensioen is of gaat (….) Of wanneer de financiële positie van de cliënt niet veel zal veranderen, maar hij 

mogelijk wel (grote) financiële risico’s en verplichtingen aangaat. Het is hierbij ook belangrijk om 

rekening te houden met de inflatie. De volgende gegevens kunnen bijvoorbeeld relevant zijn: 

uitkeringen of vermogensopbouw uit afgesloten en/of geopende financiële producten 

(levensverzekering, spaardeposito’s etc.), pensioenvoorziening, verwachte erfenis en (verwachte) 

gezinssituatie. 

 

De financieel planner krijgt op grond van artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek een zorgplicht 

toebedeeld. Daarnaast krijgt hij te maken met de AFM die controleert of adviezen voldoende 

zorgvuldig zijn uitgebracht. Een voorbeeld hiervan is dat verstrekte informatie correct en 

duidelijk (voorheen: feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend mag zijn (art. 4:19 Wft). 

Daarnaast dient de adviseur van elke cliënt een klantprofiel op te stellen, zodanig dat 

toezichthouder kan achterhalen of het gegeven advies aansluit op de situatie en behoeften van 

de cliënt. Het klantprofiel is neergelegd in artikel 4:23 Wft en nader toegelicht in de Vierde 

nota van wijziging: 

“Wanneer een financiële onderneming een (...) cliënt adviseert, dient zij te voldoen aan de eisen van het 

eerste lid van dit artikel. Deze zogenaamde «ken uw klant» bepaling verplicht de financiële 

onderneming zich in de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de 

consument of cliënt te verdiepen en haar advies vervolgens af te stemmen op het aldus verkregen profiel 

van de (...) cliënt. De mate waarin informatie wordt ingewonnen, zal afhangen van de complexiteit van 

het product of de dienst waarover advies wordt gegeven. Alleen die informatie die redelijkerwijs 

relevant is voor dat product of die dienst moet worden ingewonnen. Zo zal verdergaande informatie 

over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument of 

cliënt moeten worden ingewonnen indien de advisering ziet op beleggingen, terwijl bij advisering over 

een eenvoudiger product met minder informatie over de consument of cliënt kan worden volstaan.” 

 

                                                 
1
 http://www.afm.nl , zoeken op beleggingsverzekeringen. 
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Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het meewegen van de factor inflatie relevant is 

omdat het tot de zorgplicht van de financieel planner behoort om hier in het financieel advies 

aan de cliënt op een correcte wijze mee om te gaan.  

1.1 Vraagstelling / probleemstelling 

In deze scriptie wordt geanalyseerd welke methoden de financieel planner kan gebruiken om 

het effect van inflatie in een financieel plan mee te wegen. Onderzocht wordt of er een groot 

verschil in uitkomst bestaat tussen de verschillende wijzen waarop inflatie in een financieel 

plan kan worden verwerkt. Het verschil in uitkomst wordt daarbij gedefinieerd als het verschil 

in de haalbaarheidsduur van een gewenst consumptief besteedbaar inkomen, nader te noemen 

‘CBI’ 
1
. De diverse methoden die onderzocht worden, zijn:  

1. Nominale methode 

2. Reële koopkrachtmethode  

3. Geen inflatie 

4. Uitsluitend inflatie op het CBI 

 

Methode 1 en 2 betreffen methoden waarbij inflatie op alle bestanddelen in een financieel 

plan wordt verwerkt, uitsluitend de toegepaste methode verschilt daarbij. Bij methode 3 wordt 

het effect van inflatie volledig genegeerd. Uiteraard is het technisch mogelijk om het effect 

van inflatie volledig te negeren in een financieel plan. Het effect van stijgende prijzen en 

lonen alsmede fiscale aanpassingen et cetera, wordt dan buiten beschouwing gelaten. Bij 

methode 4 wordt uitsluitend het CBI van een inflatiecorrectie voorzien en wordt het effect van 

inflatie op de overige bestanddelen buiten beschouwing gelaten.  

 

Daarnaast wordt in deze scriptie onderzocht of een financieel plan, waarbij géén rekening 

wordt gehouden met het effect van inflatie, tot dusdanige grote verschillen leidt, uitgedrukt in 

de haalbaarheidsduur van een bepaald gewenst CBI en de daarmee samenhangende 

vermogensontwikkeling, dat wellicht gesproken kan worden van onrealistische projectie 

hiervan. En wanneer dit het geval blijkt te zijn, kan de vraag gesteld worden of een dergelijk 

plan voldoet aan de zorgplicht die de financieel planner heeft ten opzichte van zijn cliënt.  

 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat inflatie is en welke soorten inflatie er bestaan. Tevens 

wordt aandacht besteedt aan de historische ontwikkeling van inflatie en het beleid van de 

                                                 
1
 Memo Financiële Planning, uitgave Wolters Kluwer business 
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Europese Centrale Bank om inflatie te bestrijden en wat het monetaire beleid ten aanzien van 

inflatie is.  

 

De verschillende methoden worden beschreven in hoofdstuk 3, en geanalyseerd en cijfermatig 

vergeleken in hoofdstuk 4. 

 

Ten slotte volgen in hoofdstuk 5 de algemene conclusies en aanbevelingen. 
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2. Inflatie 

Inflatie lijkt van alle tijden te zijn en de financieel planner zal hiermee -zoals ook omschreven 

in de inleiding vanuit zijn zorgplicht- rekening moeten houden in zijn berekeningen en 

adviezen aan de cliënt. Er kunnen drie hoofdvormen
1
 van inflatie worden onderscheiden: 

kosteninflatie, bestedingsinflatie en monetaire inflatie. Alle vormen van inflatie zorgen voor 

koopkrachtverlies bij de consument. In dit hoofdstuk worden deze vormen nader toegelicht. 

Daarnaast wordt in dit hoofdstuk aandacht besteedt aan de historische ontwikkeling van 

inflatie in Nederland en het beleid om ongewenste effecten van inflatie te bestrijden door de 

Europese Centrale Bank.  

2.1 Inflatie en koopkrachtverlies 

De relevantie om –volgens welke methode ook- rekening te houden met inflatie blijkt uit 

onderstaande tabel waarin wordt voorgesteld dat cliënt X heeft gevraagd om een berekening 

hoe lang hij een gewenst CBI kan continueren. Het aanvangskapitaal bedraagt hierbij  

EUR 1.000.000, de verwachte inflatie 2,5%, het gewenst CBI EUR 60.000 per jaar en het 

veronderstelde rendement 4% per jaar. Fiscale aspecten zijn voor de eenvoud buiten 

beschouwing gelaten.  

Ta be l 1

J a a r Ka pi ta a l  1 /1 C B I R e n de m e n t Ka pi ta a l  3 1 /1 2 Ka pi ta a l  1 /1 C B I R e n de m e n t Ka pi ta a l  3 1 /1 2

1 1.000.000 60.000 37.600 977.600 1.000.000 60.000 37.600 977.600

2 977.600 60.000 36.704 954.304 977.600 61.500 36.644 952.744

3 954.304 60.000 35.772 930.076 952.744 63.038 35.588 925.295

4 930.076 60.000 34.803 904.879 925.295 64.613 34.427 895.109

5 904.879 60.000 33.795 878.674 895.109 66.229 33.155 862.035

6 878.674 60.000 32.747 851.421 862.035 67.884 31.766 825.917

7 851.421 60.000 31.657 823.078 825.917 69.582 30.253 786.588

8 823.078 60.000 30.523 793.601 786.588 71.321 28.611 743.878

9 793.601 60.000 29.344 762.945 743.878 73.104 26.831 697.605

10 762.945 60.000 28.118 731.063 697.605 74.932 24.907 647.580

11 731.063 60.000 26.843 697.906 647.580 76.805 22.831 593.606

12 697.906 60.000 25.516 663.422 593.606 78.725 20.595 535.476

13 663.422 60.000 24.137 627.559 535.476 80.693 18.191 472.974

14 627.559 60.000 22.702 590.261 472.974 82.711 15.611 405.874

15 590.261 60.000 21.210 551.472 405.874 84.778 12.844 333.939

16 551.472 60.000 19.659 511.131 333.939 86.898 9.882 256.923

17 511.131 60.000 18.045 469.176 256.923 89.070 6.714 174.566

18 469.176 60.000 16.367 425.543 174.566 91.297 3.331 86.600

19 425.543 60.000 14.622 380.164 86.600 86.600 0 0

20 380.164 60.000 12.807 332.971 0 0 0 0

21 332.971 60.000 10.919 283.890 0 0 0 0

22 283.890 60.000 8.956 232.845 0 0 0 0

23 232.845 60.000 6.914 179.759 0 0 0 0

24 179.759 60.000 4.790 124.550 0 0 0 0

25 124.550 60.000 2.582 67.132 0 0 0 0

26 67.132 60.000 285 7.417 0 0 0 0

27 7.417 7.417 0 0 0 0 0 0

*  Co n sum p t ief best eedbaar in k o m en . O n t t rek k in g begin  jaar

Geh an t eerde  p rijsst ijgin g bedraagt  2 ,5 %  p er  jaar

Zonde r in fla tie M e t in fla tie

 

                                                 
1
  Somens, F.J.L., Verlaak, J en Sinderen, van, J, (2004), Economie van het overheidsbeleid, september 2004, 

Noordhoff Uitgevers BV. 
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Grafiek 1 

 

 

Zonder een inflatiecorrectie op het CBI kan cliënt X op basis van de vermelde variabelen, 

circa 26 jaar toe met het aanvangskapitaal. Met een inflatiecorrectie van 2,5% op het CBI 

bedraagt dit circa 19 jaar. De haalbaarheidsduur van het CBI in dit voorbeeld bedraagt zonder 

inflatie dus circa 37% meer dan wanneer gerekend wordt met inflatie.  

2.2 Kosteninflatie 

Kosteninflatie 
1
 ontstaat doordat productiekosten stijgen en deze gestegen kosten door de 

producenten worden doorberekend in de prijs van hun producten. Deze directe 

doorberekening van gestegen kosten in de productprijs wordt ingegeven door de behoefte van 

ondernemingen om het winstniveau op een gewenst peil te houden. In de jaren zeventig 

bestonden er afspraken over een koppeling tussen de ontwikkeling van het algemene prijspeil 

en de loonontwikkeling. Doordat het gestegen loon ook invloed heeft op de bedrijfswinst (in 

negatieve zin), kan dit tot gevolg hebben dat producten hun productprijzen opnieuw verhogen. 

Het gevolg van kosteninflatie kan zijn dat er een zogenaamde loon-prijsspiraal ontstaat. 

2.3 Bestedingsinflatie 

Bestedingsinflatie 
1
 is een vorm van koopkrachtverlies die ontstaat wanneer er een overmatige 

vraag door consumenten naar producten bestaat, zodanig dat producenten de prijzen kunnen 

verhogen zonder last te krijgen van vraaguitval. Ondernemingen maken hierbij gebruik van de 

                                                 
1
  Nibbering RPA, J.P., drs,  (2006), Beleggen binnen het financieel plan,4e druk 2006, Wolter Kluwer Business 
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grote productvraag om hun winsten te optimaliseren. Als de productiekosten gelijk blijven, 

leidt de prijsverhoging tot een toename van de winst.  

 

Beide vormen van inflatie leiden tot koopkrachtverlies. De consument kan door de 

prijsstijging met dezelfde hoeveelheid geld minder producteenheden kopen.  

Onderstaande tabel 2 maakt dit duidelijk.  

Tabel 2 

J aar CBI * Pro ductpri js Een h ed en V ersch i l %

1 50 .00 0 5 ,0 00 0 10 .00 0

2 50 .00 0 5 ,1 25 0 9 .75 6 24 4 -2,44 %

3 50 .00 0 5 ,2 53 1 9 .51 8 48 2 -4,82 %

4 50 .00 0 5 ,3 84 5 9 .28 6 71 4 -7,14 %

5 50 .00 0 5 ,5 19 1 9 .06 0 94 0 -9,40 %

*  Consump tief b esteed baar in ko men

G ehan teerd e p rij ss t ijging  b edraag t 2, 5%  p er jaar

 

Bij een gelijkblijvend CBI en een prijsinflatie van 2,5% per jaar, bedraagt het geaccumuleerde 

koopkrachtverlies na vier jaar 9,4%.  

2.4 Monetaire inflatie 

Monetaire inflatie 
1
 wil zeggen dat de geldhoeveelheid per saldo toeneemt. De econoom 

Irving Fisher 
2
 heeft hiervoor de vergelijking ‘(MV = PT)’ geformuleerd. De geldstroom 

bestaat uit twee onderdelen: 

M = Money (de maatschappelijke geldhoeveelheid die de centrale bank in omloop 

heeft gebracht)  

V = Velocity (de omloopsnelheid van het geld, met andere woorden: hoe vaak het geld 

in een bepaalde periode wordt uitgegeven)  

De geldstroom (M x V) is het equivalent van daarvoor gekochte goederen. Dit laatste kan 

worden verklaard met P x T. 

P = Price (prijsniveau van verhandelde goederen en diensten)  

T = Trade (aantal transacties)  

Per definitie moet dan ook gelden M x V = P x T.  

M en V vertegenwoordigen de monetaire economie en P en T de reële economie. Wanneer de 

centrale bank meer geld in omloopt brengt dan nodig is, ontstaat vervolgens de kans op 

monetaire inflatie. In de veronderstelling dat V en T constant blijven, betekent een verhoging 

                                                 
1
  Nibbering RPA, J.P., drs,  (2006), Beleggen binnen het financieel plan,4e druk 2006, Wolter Kluwer Business 

 
2
 De vergelijking is genoemd naar de Amerikaanse econoom Irving Fisher die haar in 1911 introduceerde. 
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van M immers een verhoging van P, of anders gezegd een verhoging van het algemene 

prijsniveau.  

Een centrale bank kan bestedingsinflatie bestijden door een restrictief monetair beleid. 

Hierdoor wordt het banken minder eenvoudig gemaakt om krediet aan de consument te 

verstrekken. Dit kan worden bereikt door een verhoging van de herfinancieringsrente 

waardoor banken genoodzaakt zijn om de leentarieven te verhogen. Deze verhoging op haar 

beurt leidt tot een afname van (de groei) van M. Hierdoor neemt de vraag naar goederen 

minder toe waardoor de druk op de productiecapaciteit vermindert. Dit heeft uiteindelijk als 

effect dat de kans op bestedingsinflatie wordt verkleind. 

2.5 Inflatie vanuit een historisch perspectief 

Inflatie speelt al (eeuwen)lang een rol in ons economisch bestel. Het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) analyseert en registreert de ontwikkeling van de consumentenprijsindex
 1

  

(CPI) sinds 1990. Deze index laat de prijsontwikkeling zien van goederen en diensten die 

huishoudens aanschaffen. De inflatie is de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de 

bijgehouden indexreeks. Onderstaand is de betreffende indexreeks grafisch weergegeven. 

Grafiek 3 

 

Uit de reeks blijkt dat de hoogste inflatie in enig jaar 19,2% (1918) betrof en de hoogste 

deflatie in enig jaar 10,9% (1921) is geweest. Gemiddeld bedroeg de inflatie over de reeks 

1900-2008 3,42% per jaar. Het meetkundig
2
  gemiddelde bedroeg 3,32% per jaar. Dit 

                                                 
1
 Centraal Bureau voor de Statistiek, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication, zoeken op inflatie 

2
 Het meetkundig gemiddelde of geometrisch gemiddelde van n getallen wordt verkregen door de getallen met 

elkaar te vermenigvuldigen en vervolgens van het product de n-de-machtswortel te nemen. 
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betekent dat de prijs van een gemiddeld pakket consumptiegoederen van EUR 100 in 1900 is 

gestegen tot EUR 3.402 in 2008 (100*(1+3,32%)^(2008-1900)). 

De hiernavolgende grafiek toont de geaccumuleerde prijsontwikkeling van het gemiddelde 

pakket consumptiegoederen.  

Grafiek 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de genoteerde reeks kan een onderverdeling naar jaren van inflatie respectievelijk 

deflatie worden gemaakt. Het aantal jaren waarin inflatie een rol speelde is met ruim 80% 

veruit in de meerderheid. In circa 12% van de reeks jaren speelde deflatie een rol en in circa 

7% van de jaren was de inflatie 0%.  

Grafiek 5
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2.6 Inflatie en monetair beleid 

De Europese Centrale Bank heeft als doel om de inflatie op de middellange termijn op een 

stabiel niveau te houden van ongeveer 2% per jaar.
 1

 Een structureel zowel hogere als lagere 

inflatie wordt vanuit economisch perspectief onwenselijk geacht. In haar definitie met 

betrekking tot prijsstabiliteit schrijft de Europese Centrale Bank: “Inflation rates of below, but 

close to, 2% are low enough for the economy to fully reap the benefits of price stability”.
 2

 

 

Uit de onderstaande figuur 1 blijkt de inflatie in de Eurozone over de afgelopen 9 jaar 

gemiddeld circa 2,3% per jaar geweest te zijn.  

Figuur 1 

 

Een verdere uiteenzetting van het begrip inflatie en de verschillende soorten van inflatie is 

niet relevant in het kader van deze scriptie. In de volgende hoofdstukken wordt vooral 

aandacht besteedt op welke inflatie in het financieel plan kan worden verwerkt, en wat de 

verschillen in uitkomst zijn tussen de verschillende methoden.  

 

 

                                                 
1
 The first element of the ECB’s strategy is a quantitative definition of price stability. The ECB’s Governing 

Council has defined price stability as a year-on-year increase in the Harmonised Index of Consumer Prices 

(HICP) for the euro area of below 2%. www.ecd.int / strategy 
2
 http://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html 
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3. Methoden van inflatieverwerking  
De vraag in de inleiding luidde: Hoe groot is het verschil in uitkomst tussen de diverse 

methoden, uitgedrukt in de haalbaarheidsduur van een gewenst CBI. Voordat door middel van 

integrale kwantitatieve vergelijkingen wordt onderzocht wat de mogelijke verschillen in 

uitkomst zijn tussen de diverse methoden, worden de methoden eerst in kwalitatieve zin 

beschreven en worden daarvan beknopte kwantitatieve voorbeelden gegeven.  

 

Inflatie in het financiële plan kan op basis van twee (hoofd)methoden worden gemeten: de 

nominale methode of de reële koopkrachtmethode. Voordat deze methoden afzonderlijk 

worden beschreven, wordt eerst uiteengezet welke bestanddelen veelal de grondslag vormen 

voor een integraal financieel plan (model) en waarop inflatie invloed kan hebben.  

3.1 Opzet van een financieel planningsmodel 

Financieel planners kunnen voor het berekenen van de (integrale) financiële positie van de 

consument gebruik maken van een (uitgebreide) zakcalculator, eigen software (spreadsheets), 

of van commerciële software. Vanwege de veelheid aan variabelen die de financiële positie 

van een consument beïnvloeden en het onderhoud van vooral de fiscale wet- en regelgeving, 

gebruiken inmiddels veel financieel planners commercieel ontwikkelde software. Wanneer 

onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van een bepaald gewenst (toekomstig) CBI, is 

het belangrijk om te komen tot een duidelijk en helder overzicht van de relevante gegevens 

die geïnventariseerd, geanalyseerd en geclassificeerd dienen te worden.  

 

De meest gebruikte methode om het CBI te berekenen, is de methode waarbij wordt uitgegaan 

van geldstromen. Deze methodiek is ook onderdeel van de bepalende leveranciers
1
 van 

commerciële financiële planningssoftware in Nederland.  

 

Het is relevant voor een financieel planner om te beoordelen welke onderdelen in het 

planningsmodel wel of niet voor inflatie moeten worden gecorrigeerd om tot een zo realistisch 

mogelijke uitkomst te komen.  

 

Op de volgende bladzijde is een voorbeeld weergegeven van de berekening van het CBI 

waarbij is uitgegaan van de methodiek van de geldstromen.  

                                                 
1
 Omniplan, Infa, Mfas 
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Het feitelijke CBI in dit voorbeeld bedraagt in 2009 EUR 30.400.  

 

Veelal bevat een financieel planningsmodel een rubricering van het inkomen, de uitgaven en 

het (liquide) vermogen van de cliënt. Tussen de berekening van het inkomen, uitgaven, 

(gewenst) CBI én het (liquide) vermogen, bestaat een correlerende werking. De eventuele 

mutaties op deze bestanddelen worden van jaar tot jaar doorgerekend waardoor een zicht 

ontstaat op de ontwikkeling van het CBI en het vermogen. 

 

Het is bij iedere methode relevant om van de diverse bestanddelen in een financieel plan in te 

schatten of deze bestanddelen: 

 

• Waardevast zijn  

• Een hogere stijging zullen hebben dan de verwachte inflatie 

• Een lagere groei zullen hebben dan de verwachte inflatie 
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Vervolgens zal per bestanddeel en volgens de gekozen methode de invloed van inflatie op het 

betreffende bestanddeel moeten worden doorgerekend. Ook de fiscaliteit is onderhevig aan 

inflatie. Zo stijgen de tariefschijven van de inkomstenbelasting jaarlijks met het gemiddelde 

consumentenprijspeil evenals bijvoorbeeld de fiscale heffingskortingen. Het effect hiervan zal 

moeten worden doorgerekend. In de volgende paragraaf zullen de verschillende methoden 

worden behandeld en toegelicht.  

3.2 Nominale methode 

Bij de zogenaamde nominale methode wordt het effect van inflatie berekend en weergegeven 

in toekomstige euro’s. Bij deze methode wordt iedere toekomstige waarde (Euro) 

weergegeven zonder correctie naar wat de waarde na inflatie in euro’s van ‘nu’ is. In feite 

worden de uitkomsten weergegeven zoals de cliënt deze in de toekomst (naar verwachting) 

daadwerkelijk zal ontvangen. Als de verwachte inflatie 2,5% op jaarbasis bedraagt en de 

aanname is dat het inkomen van de cliënt analoog aan de verwachte inflatie zal meestijgen 

(koopkrachtbehoud), dan zal de projectie hiervan bij de nominale methode als volgt zijn: 

Tabel 3 

Jaar 1 2 3 4 5

Inkomen nominaal 50.000 51.250 52.531 53.845 55.191

Benodigd inkomen voor koopkrachtbehoud 50.000 51.250 52.531 53.845 55.191

Toename koopkracht 0 0 0 0 0  

De te gebruiken formule bij de nominale methode in het financiële plan luidt:  

Nominale waarde = W * (1 + i) ^ J  

W = beginwaarde, i = stijgingspercentage, J = aantal jaren na beginwaarde 

 

Wanneer de cliënt en/of financieel planner verwacht dat het inkomen een stijging zal kennen 

boven de te verwachten inflatie (reële loonstijging), bijvoorbeeld een loonstijging van 3,5% 

bij een verwachte inflatie van 2,5%, dan zal de projectie hiervan bij de nominale methode als 

volgt zijn: 

Tabel 4 

Jaar 1 2 3 4 5

Inkomen nominaal 50.000 51.750 53.561 55.436 57.376

Benodigd inkomen voor koopkrachtbehoud 50.000 51.250 52.531 53.845 55.191

Toename koopkracht 0 500 1.030 1.591 2.186  

Wanneer het de verwachting van cliënt en/of financieel planner is dat het inkomen geen 

stijging zal kennen bij een verwachte inflatie van 2,5%, dan zal de projectie hiervan bij de 

nominale methode als volgt zijn: 
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Tabel 5 

Jaar 1 2 3 4 5

Inkomen nominaal 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Benodigd inkomen voor koopkrachtbehoud 50.000 51.250 52.531 53.845 55.191

Toename koopkracht 0 -1.250 -2.531 -3.845 -5.191  

Het is, zoals eerder gesteld, van belang om van ieder bestanddeel in het financieel plan te 

onderscheiden of hier een correctie dient te worden gemaakt. Het inkomen van de cliënt zal 

veelal gecorrigeerd worden voor een inflatiecorrectie; in veel collectieve 

arbeidsovereenkomsten (CAO’s) is gedurende de duur van de CAO vastgesteld dat het 

inkomen jaarlijks stijgt met een bepaald percentage om de koopkracht van het inkomen op 

peil te houden. Maar niet alleen het inkomen zal bij de nominale methode veelal een stijging 

laten zien. Ook bij de berekening van de inkomstenbelasting zal in de tarieven het effect van 

inflatie moeten worden doorgerekend. Als gevolg van de inflatie worden de belastingtarieven 

immers ook jaarlijks gecorrigeerd. De grenzen van de schijven in box 1 worden jaarlijks 

opgehoogd. Tevens worden de diverse heffingskortingen jaarlijks aangepast aan het 

inflatiecijfer. Ook de berekening van pensioenuitkeringen uit actieve pensioenregelingen, zal 

bij gebruikmaking van de nominale methode dienen te geschieden op basis van de 

toekomstige salarisontwikkeling. Het overnemen van de pensioenbedragen zoals weergegeven 

op het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) leidt namelijk tot incorrecte uitkomsten. De 

weergave op het UPO van de cliënt is immers gebaseerd op een berekening zonder rekening 

te houden met eventuele toekomstige salarismutaties, dus (ook) zonder inflatiecorrectie. Als 

in de nominale methode verwacht wordt dat het salaris analoog aan de verwachte inflatie 

meestijgt, zal ook de pensioenberekening daarop aangepast dienen te worden. Onderstaand 

voorbeeld maakt dit duidelijk.  

 

Voorbeeld 

Igor N. Flatie is nu 40 jaar en verdient momenteel een (pensioengevend) salaris van          

EUR 50.000 bruto per jaar. Hij neemt deel in de verplichte pensioenregeling van zijn 

werkgever. Dit betreft een zogenaamde eindloonregeling met een opbouwpercentage van 

1,75% per jaar. Er wordt een AOW franchise toegepast van EUR 15.000 per jaar, die jaarlijks 

wordt aangepast aan de inflatie. Igor is deelnemer geworden op zijn 28
e
 en verwacht op zijn 

65
e
 met pensioen te gaan. Hij heeft onlangs zijn UPO ontvangen. Hierop staat dat zijn 

pensioen vanaf zijn 65-jarige leeftijd EUR 22.633 (EUR 35.000 x 1,75% x 37) bruto per jaar 

zal bedragen. Bij toepassing van de nominale methode dient het berekende bedrag 

gecorrigeerd te worden naar een berekende uitkering, rekening houdend met de toekomstige 
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verwachte salarisstijgingen. Bij een verwachte inflatie en daarmee samenhangende 

salarisstijging van 2% per jaar, bedraagt het salaris op de 65-jarige leeftijd van Igor          

EUR 82.030 bruto per jaar. Het pensioengevende salaris –na verwerking van de AOW 

franchise- bedraagt dan naar verwachting EUR 57.421 bruto per jaar. Het uit te keren 

pensioen vanaf de 65-jarige leeftijd van Igor bedraagt dan EUR 37.180 bruto per jaar. Een 

verschil van EUR 14.517 bruto per jaar ten opzichte van de opgave op zijn UPO. Onderstaand 

is de berekening uiteengezet.  

Tabel 6 

Jaar 2009 2034 Inflatie

Leeftijd 40 65

Salaris 50.000 82.030 2%

AOW Fr 15.000 24.609 2%

Pensioengevend salaris 35.000 57.421

Dienstjaren 37 37

Opbouwpercentage 1,75% 1,75%

Op te bouwen pensioen 22.663 37.180

 

Dezelfde rekenmethodiek geldt voor vermogensbestanddelen in het financieel plan. Het 

gevolg hiervan is dat de toekomstige vermogenspositie van de cliënt wordt weergegeven in 

nominale euro’s. De cliënt kan zich daarbij zonder aanvullende berekening, lastig een beeld 

vormen van de koopkrachtwaarde van de in de toekomst geprojecteerde euro’s. Ook is de 

kans aanwezig dat de cliënt zich in het geheel niet bewust is van het feit, dat de in de 

toekomst geprojecteerde euro’s in koopkracht een (geheel) andere waarde 

vertegenwoordigen
1
.  

 

Het voorbeeld op de volgende bladzijde maakt dit duidelijk. Cliënt x heeft op een 

spaarrekening een bedrag van EUR 100.000 en wil daarvan graag de waardeontwikkeling 

berekend zien over een periode van 10 jaar tegen een rendement van gemiddeld 4% per jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Prast, H, (2002), Geld en gevoel, maart 2002, Business Contact 
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Tabel 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nominale waarde bedraagt over 10 jaar EUR 142.331. In reële koopkracht -bij een inflatie 

van 2% per jaar- bedraagt de waarde echter na 10 jaar EUR 119.096. De inflatie is hierbij 

gecorrigeerd door de bereikte nominale waarde contant te maken tegen de verwachte inflatie. 

In de praktijk wordt de inflatie ook wel gecorrigeerd op het verwachte rendement. Hoewel 

deze berekeningswijze fout is, is het verschil in uitkomst veelal zo klein dat het materieel 

gezien weinig invloed zal hebben op de conclusies uit een financieel plan. Onderstaande 

berekening maakt dit duidelijk.  

Tabel 8 

Jaar Waarde nominaal Waarde reëel Waarde reëel * Rendement Inflatie 

1 100.000 100.000 100.000 4% 2%

2 104.000 101.961 102.000

3 108.160 103.960 104.040

4 112.486 105.998 106.121

5 116.986 108.077 108.243

6 121.665 110.196 110.408

7 126.532 112.357 112.616

8 131.593 114.560 114.869

9 136.857 116.806 117.166

10 142.331 119.096 119.509

* rendement 2% (4% - 2% inflat ie)

 

De te gebruiken formule om nominale bedragen terug te rekenen naar een waarde in reële 

koopkracht, is de volgende: N / (1+i) ^ J, waarbij: 

N = nominale waarde, i = inflatie, J = aantal jaren 

 

Jaar W aarde nom inaal W aarde reëel R end ement In flatie 

1 100 .000 100 .000 4% 2%

2 104 .000 101 .961

3 108 .160 103 .960

4 112 .486 105 .998

5 116 .986 108 .077

6 121 .665 110 .196

7 126 .532 112 .357

8 131 .593 114 .560

9 136 .857 116 .806

10 142 .331 119 .096
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Onderstaand is een beknopt cijfermatig en grafisch voorbeeld weergegeven hoe diverse 

inkomens-, uitgaven- én vermogensbestanddelen zich bij toepassing van de nominale methode 

ontwikkelen. Hierbij zijn de volgende variabelen gebruikt: 

 

• Salaris EUR 50.000, waardevast aan inflatie 

• Aflossingsvrije hypotheek EUR 100.000 

• AOW EUR 12.500 (bedrag 2009), waardevast aan inflatie 

• Pensioen: waardevast en 70% van het laatstgenoten salaris minus AOW franchise 

• CBI EUR 25.000, waardevast aan inflatie 

• Beleggingen EUR 55.000, rendement gelijk aan inflatie 

• Inflatie 5% per jaar 

Cijfermatige uitwerking 

Tabel 9 

Leeftijd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Salaris 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 0 0 0 0 0 0

AOW 0 0 0 0 0 15.954 16.751 17.589 18.468 19.392 20.361

Pensioen 0 0 0 0 0 26.589 27.919 29.315 30.780 32.319 33.935

CBI 25.000 26.250 27.563 28.941 30.388 31.907 33.502 35.178 36.936 38.783 40.722

Hypotheekschuld 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Beleggingen 55.000 57.750 60.638 63.669 66.853 70.195 73.705 77.391 81.260 85.323 89.589
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3.3 Reële koopkrachtmethode 

Bij de zogenaamde reële koopkrachtmethode wordt het effect van inflatie berekend naar en 

weergegeven in euro’s van ‘nu’. In feite wordt de waarde van toekomstige euro’s 

teruggerekend naar wat de waarde daarvan in hedendaagse euro’s is. Bij de reële 

koopkrachtmethode dient een onderscheid gemaakt te worden tussen bestanddelen in het 

financieel plan die (per definitie) niet waardevast zijn en bestanddelen waarvan verwacht 

wordt dat deze wel een bepaalde waardeontwikkeling kennen. Schulden bijvoorbeeld zullen 

in deze methode in reële zin afnemen omdat deze per definitie niet waardevast zijn. De bank 

stuurt immers aan het eind van het jaar geen bericht dat de schuld met het inflatiecijfer wordt 

verhoogd.  

 

Inkomensbestanddelen waarvan verwacht wordt dat deze een stijging kennen gelijk aan de 

verwachte inflatie, zullen in de extrapolatieweergave geen waardeverandering ondergaan. 

Deze worden immers verondersteld ‘waardevast’ te zijn. Inkomensbestanddelen die nominaal 

gelijk blijven, bijvoorbeeld een lijfrente-uitkering, zullen in de extrapolatieweergave dalen. 

De koopkracht neemt hiervan immers jaarlijks af. Onderstaand is een voorbeeld weergegeven 

van de notatie van een inkomen in nominale zin en in reële koopkracht bij een verwachte 

inflatie van 2,5% per jaar, ervan uitgaande dat het inkomen een waardeontwikkeling kent 

gelijk aan de inflatie.  

Tabel 10 

Jaar 1 2 3 4 5

Inkomen nominaal 50.000 51.250 52.531 53.845 55.191

Inkomen in reele koopkracht 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

 

Indien een koopkrachtvergelijking wordt gemaakt tussen de nominale en reële 

koopkrachtmethode waarbij uitsluitend vanuit een beschikbaar kapitaal wordt gerekend, zal 

de (toekomstige) koopkracht exact aan elkaar gelijk zijn. Onderstaand voorbeeld maakt dit 

duidelijk.  
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Tabel 11 

Productprijs per eenheid 65,00

Inflatie 2,50%

Beschikbaar kapitaal 500,00

Nominale methode

Jaar 1 2 3 4 5 6 7

Kapitaal 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Productprijs 65,00 66,63 68,29 70,00 71,75 73,54 75,38

Koopcapaciteit 7,69 7,50 7,32 7,14 6,97 6,80 6,63

Reele koopkracht methode

Jaar 1 2 3 4 5 6 7

Kapitaal 1/1 500,00 487,80 475,91 464,30 452,98 441,93 431,15

Productprijs 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Koopcapaciteit 7,69 7,50 7,32 7,14 6,97 6,80 6,63

 

Bij de nominale methode is de verwachte inflatie verwerkt in de productprijs. Bij de reële 

koopkrachtmethode is de verwachte inflatie verwerkt door het (rest)kapitaal jaarlijks te 

devalueren met de verwachte inflatie. In beide gevallen is de toekomstige koopcapaciteit 

(kapitaal gedeeld door productprijs) gelijk. Ook wanneer er rendementsaspecten aan de 

berekening worden toegevoegd, blijft de koopcapaciteit gelijk. Onderstaand voorbeeld toont 

dit aan waarbij er met een jaarlijks rendement over het kapitaal is gerekend van 4%.  

Tabel 12 

Productprij s p er eenheid 65 ,00

Inflatie 2,50% Rendemen t

Bes chik baar k api taal 500 ,00 4 ,00%

Nomi nale meth od e

Jaar 1 2 3 4 5 6 7

Kapi taal 500 ,00 520 ,00 540 ,8 0 562,43 584 ,93 608 ,33 632,66

Productprij s 65 ,00 66 ,63 68 ,2 9 70,00 71 ,75 73 ,54 75,38

Koopcapaciteit 7,69 7 ,80 7 ,9 2 8,03 8 ,15 8 ,27 8,39

Reele koopk racht methode

Jaar 1 2 3 4 5 6 7

Kapi taal 1/1 500 ,00 507 ,32 514 ,7 4 522,27 529 ,92 537 ,67 545,54

Productprij s 65 ,00 65 ,00 65 ,0 0 65,00 65 ,00 65 ,00 65,00

Koopcapaciteit 7,69 7 ,80 7 ,9 2 8,03 8 ,15 8 ,27 8,39

 

Bij toepassing van de nominale methode bedraagt het kapitaal in jaar 7 EUR 632,66. Wanneer 

dit in koopkracht wordt teruggerekend is de uitkomst gelijk aan de weergegeven waarde 

volgens de reële koopkrachtmethode van EUR 545,54 (632,66 / (1+2,5%) ^ 6).  
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Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat er bij een beperkte hoeveelheid variabelen geen 

verschil in uitkomsten bestaat tussen de nominale en reële koopkrachtmethode.  

 

Ook van de reële koopkrachtmethode is onderstaand een beknopt cijfermatig en grafisch 

voorbeeld weergegeven hoe diverse inkomens-, uitgaven- én vermogensbestanddelen zich bij 

toepassing van deze methode ontwikkelen. De toegepaste variabelen zijn gelijk aan het 

voorbeeld zoals gebruikt bij de nominale methode.  

Cijfermatige uitwerking 

Tabel 13 

Leeftijd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Salaris 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0

AOW 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Pensioen 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

CBI 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Hypotheekschuld 100.000 95.238 90.703 86.384 82.270 78.353 74.622 71.068 67.684 64.461 61.391

Beleggingen 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
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3.3 Geen inflatie 

Bij deze methode wordt het effect van inflatie volledig buiten beschouwing gelaten. 

Mogelijke prijsstijgingen en looncorrecties als gevolg van inflatie worden dus niet 

meegenomen in de berekeningen.  

 

Onderstaand is een beknopt cijfermatig en grafisch voorbeeld weergegeven hoe diverse 

inkomens-, uitgaven- én vermogensbestanddelen zich bij toepassing van deze methode 

ontwikkelen. De toegepaste variabelen zijn gelijk aan het voorbeeld zoals gebruikt bij de 

nominale methode.  

 

Cijfermatige uitwerking 

Tabel 14 

Leeftijd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Salaris 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0

AOW 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Pensioen 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

CBI 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Hypotheekschuld 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Beleggingen 55.000 57.750 60.638 63.669 66.853 70.195 73.705 77.391 81.260 85.323 89.589
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3.4 Uitsluitend inflatie op het CBI 

Deze methode toont het effect van inflatie op slechts één (belangrijk) element in het financieel 

plan; het gewenste CBI. Bij alle overige bestanddelen in het financieel plan wordt het effect 

van inflatie volledig genegeerd.  

 

Onderstaand is een beknopt cijfermatig en grafisch voorbeeld weergegeven hoe diverse 

inkomens-, uitgaven- én vermogensbestanddelen zich bij toepassing van deze methode 

ontwikkelen. De toegepaste variabelen zijn gelijk aan het voorbeeld zoals gebruikt bij de 

nominale methode. De verhoging van het CBI wordt hierbij gefinancierd vanuit de 

beleggingen. 

Cijfermatige uitwerking 

Tabel 15 

Leeftijd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Salaris 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0

AOW 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Pensioen 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

CBI 25.000 26.250 27.563 28.941 30.388 31.907 33.502 35.178 36.936 38.783 40.722

Hypotheekschuld 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Beleggingen 55.000 56.500 56.763 55.660 53.055 48.801 42.739 34.698 24.497 11.938 -3.187
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4. Een cijfermatige vergelijking 

In het vorige hoofdstuk is een overzicht gegeven van de verschillende methoden waarop het 

effect van inflatie kan worden doorgerekend. Ter beantwoording van de vraag of er een groot 

verschil in uitkomsten tussen de verschillende methoden bestaat, worden in dit hoofdstuk de 

uitkomsten weergegeven van diverse (complexe) integrale casusposities die zijn 

doorgerekend. Daarbij zijn de vier methoden doorgerekend op basis van vier verschillende 

cliënttypen.  

4.1 Onderzoeksmethode  

Om het in de bovenstaande paragraaf beschreven onderzoek te verrichten, zijn 4 cliënttypen 

doorgerekend in (Excel) modellen. Centraal uitgangspunt is daarbij geweest: hoeveel jaar is 

een gegeven (gewenst) CBI haalbaar? Uitgangspunt daarbij is dat het CBI gefinancierd kan 

worden vanuit het inkomen en/of door inkomsten (of intering op) uit het vermogen. Zodra het 

daadwerkelijke CBI onder het gewenste CBI daalt, is de maximale haalbaarheidsduur bereikt. 

Onderstaand is een versimpeld voorbeeld gegeven van de toegepaste onderzoeksmethode (in 

dit voorbeeld volgens de nominale methode). 

Tabel 16 

Jaar 0 1 2 3 4 5

Salaris 0 50.000 51.250 52.531 53.845 55.191

Rente 0 800 582 353 110 0

Af: belasting 0 -15.240 -15.550 -15.865 -16.186 -16.557

Af: huur 0 -6.000 -6.150 -6.304 -6.461 -6.623

Saldo 0 29.560 30.133 30.715 31.307 32.011

Gewenst CBI 0 35.000 35.875 36.772 37.691 38.633

Bij: opname uit vermogen 0 5.440 5.742 6.057 2.761 0

Feitelijk CBI 0 35.000 35.875 36.772 34.068 32.011

Spaargeld 20.000 14.560 8.818 2.761 0 0

Tekort CBI tov gewenst CBI 0 0 0 -3.623 -6.623  

In dit voorbeeld bedraagt de haalbaarheidsduur van het CBI 3 jaar. Vanaf jaar 4 daalt het 

daadwerkelijk CBI onder het gewenste CBI en is het gewenste CBI niet meer te financieren 

door middel van opnames uit het vermogen.  
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Op basis van de bovenstaande methodiek zijn vier cliënttypen met elkaar vergeleken waarbij 

de onderstaande methoden van inflatieverwerking zijn gebruikt: 

1. Nominale methode 

2. Reële koopkrachtmethode  

3. Geen inflatie 

4. Uitsluitend inflatie op het CBI 

 

Door verschillende cliënttypen in het onderzoek te betrekken, kan worden beoordeeld of 

eventuele verschillen in uitkomst tussen de diverse methoden, afhankelijk zijn van de 

samenstelling van de financiële positie en de doelstellingen van de cliënt.  
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4.2 Beschrijving cliënttypen  

 

In het onderzoek zijn 4 cliënttypen betrokken. Onderstaand is een matrix weergegeven waarin  

de verschillende cliënttypen worden weergegeven.  

Matrix 1 

Clienttype A B C D

Leeftijd aanvang planning 55 55 55 55

Leeftijd stoppen met werken 65 55 65 65

Inkomsten

Brutosalaris per jaar 55.000 nvt 250.000 65.000

Tot leeftijd 65 nvt 65 65

Pensioensysteem Eindloon nvt Eindloon Eindloon

Opbouw vanaf leeftijd 45 nvt 40 30

Waardevast? Ja nvt nee ja

Opbouw % 1,75% nvt 2% 2%

AOW 12.641 12.641 12.641 12.641

Lijfrenteuitkering vanaf 65 jaar 5.000 nvt 50.000 nvt

Onbelaste erfenis nvt nvt 300.000 nvt

Op leeftijd nvt nvt 60 nvt

Onbelaste uitkering uit KV 150.000 nvt 400.000 400.000

Op leeftijd 64 nvt 64 64

CBI per jaar 30.400 100.000 117.723 37.487

Uitgaven

Hypotheekrente (bruto) per jaar 7.500 nvt 20.000 nvt

Huur per jaar nvt nvt nvt 7.200

Premie KV per jaar 2.000 nvt 4.174 nvt

Vermogen bij aanvang

Liquide vermogen 25.000 1.750.000 100.000 120.000

Kapitaalverzekering 90.517 nvt 250.000 nvt

Woning 250.000 500.000 500.000 nvt

Hypotheek 150.000 nvt 400.000 nvt

Netto vermogen 215.517 2.250.000 450.000 120.000

Fiscaliteiten

Heffingskorting (standaard) 2.007 2.007 2.007 2.007

Box 3 belasting 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

IB tarieven Box 1 < 65 jaar 33,5% , 42%, 52% 33,5% , 42%, 52% 33,5% , 42%, 52% 33,5% , 42%, 52%

IB tarieven Box 1 > 65 jaar 15,5%, 42%, 52% 15,5%, 42%, 52% 15,5%, 42%, 52% 15,5%, 42%, 52%

1e schijfgrens 32.000 32.000 32.000 32.000

2e schijfgrens 54.000 54.000 54.000 54.000

De gehanteerde inflatie bedraagt het op pagina 8 vermelde historische gemiddelde van 3,4%. 

 

In het onderzoek zijn verschillende cliënttypen betrokken. Deze cliënttypen vormen een 

representatieve weergave van de verschillende cliënttypen die de financieel planner in zijn 

praktijk tegenkomt. Door verschillende cliënttypen in het onderzoek te betrekken, kan worden 



 26 

beoordeeld of eventuele verschillen in uitkomst tussen de diverse methoden, afhankelijk zijn 

van de samenstelling van de financiële positie en de doelstellingen van de cliënt.  

 

De gehanteerde cliënttypen zijn van dezelfde leeftijd, namelijk 55 jaar, maar hebben een sterk 

afwijkende samenstelling van hun financiële positie en een sterk verschillende financiële 

doelstelling.  

 

Cliënttype A betreft een twee keer modaal verdienende en in loondienst werkende werknemer 

die wil stoppen met werken op 65-jarige leeftijd. De van toepassing zijnde eindloonregeling 

vormt een belangrijk deel van zijn oudedagvoorziening. Daarnaast speelt een 

lijfrentevoorziening een rol evenals het op te bouwen kapitaal in een fiscaal vrijgestelde 

kapitaalverzekering. Ook wordt er vermogen opgebouwd door middel van (over)waarde in de 

eigen woning. Tenslotte is er sprake van enig liquide vermogen (spaargeld/beleggingen). Het 

volgens de methodiek van de geldstromen berekende CBI bedraagt EUR 30.400 per jaar. 

Deze cliënt heeft nog een horizon van 10 jaar om zijn vermogen verder op te bouwen.  

 

Cliënttype B wil daarentegen direct stoppen met werken en is voor het op peil houden van het 

gewenste CBI voor een belangrijk deel aangewezen op het (inkomen uit) belegbaar vermogen. 

Tijd om nadere voorzieningen op te bouwen is er immers niet meer. Deze cliënt heeft geen 

pensioenregeling of andere oudedagsvoorzieningen. Er is wel sprake van eigen vermogen in 

de woning die niet is belast met een hypothecaire lening. Daarnaast beschikt deze cliënt over 

EUR 1.750.000 aan liquide vermogen (spaargeld/beleggingen). Het gewenste CBI bedraagt  

EUR 100.000 per jaar.  

 

Cliënttype C betreft een ‘topverdiener’ met een volgens de methodiek van de geldstromen 

berekend CBI van EUR 117.723 per jaar. De financiering hiervan zal op termijn uit de (niet 

waardevaste) pensioenregeling, lijfrentevoorziening, een kapitaalverzekering en een te 

verwachten erfenis moeten komen. Er is daarnaast sprake van (beperkte) overwaarde in de 

eigen woning.  

 

Cliënttype D ten slotte betreft net als type A een twee keer modaal verdienende werknemer 

die pensioen opbouwt via de werkgever. Daarnaast wordt er kapitaal opgebouwd in een 

fiscaal vrijgestelde kapitaalverzekering. Er is geen eigen woning. Deze cliënt huurt en wil dat 
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ook blijven doen en wordt geconfronteerd met continu toenemende woonlasten als gevolg van 

de stijgende huur. Het volgens de methodiek van de geldstromen berekende CBI bedraagt  

EUR 37.487 per jaar. 

 

4.3 Resultaten van het onderzoek: haalbaarheidsduur CBI 

 

In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten weergegeven. De onderzoeksresultaten zijn 

gebaseerd op de in Excel gemaakte modellen waarbij de verschillende methoden zijn 

doorgerekend op de in de vorige paragraaf beschreven cliënttypen. Het maximale aantal jaren 

waarover de haalbaarheidsmeting van het gewenste CBI is doorgerekend, bedraagt 25. De 

uitkomsten van de doorgerekende Excel modellen zijn als bijlage bijgevoegd.  

 

Onderzoeksresultaat cliënttype A 

Uit de berekeningen blijkt het volgende resultaat met betrekking tot de haalbaarheidsduur van 

het gewenste CBI: 
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Zonder inflatie
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Bij cliënttype A blijkt dat het verschil in uitkomst tussen de nominale methode en de reële 

koopkrachtmethode beperkt is. Het verschil in haalbaarheidsduur bedraagt 2 jaar. Bij dit 

cliënttype blijkt de methode waarbij uitsluitend het gewenste CBI van inflatie wordt voorzien, 

te leiden tot de kortste haalbaarheidsduur. Indien inflatie in de berekeningen geheel wordt 

genegeerd blijkt de haalbaarheidsduur van het gewenste CBI, het maximale aantal jaren van 

25 te zijn.  

 

Onderzoeksresultaat cliënttype B 

Uit de berekeningen blijkt het volgende resultaat met betrekking tot de haalbaarheidsduur van 

het gewenste CBI: 
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Bij cliënttype B blijkt dat het verschil in uitkomst tussen de nominale methode en de reële 

koopkrachtmethode opnieuw beperkt is. Het verschil in haalbaarheidsduur bedraagt 1 jaar. Bij 

dit cliënttype blijkt de methode waarbij uitsluitend het gewenste CBI van inflatie wordt 

voorzien, nu te leiden tot een gelijke haalbaarheidsduur als de nominale methode. Dit valt te 
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verklaren uit de samenstelling van de financiële positie van de cliënt. Cliënttype A is voor de 

financiering van zijn gewenste CBI volledig afhankelijk van (het rendement over) zijn liquide 

vermogen. Nu er geen inkomen is dat met inflatie wordt gecorrigeerd, werkt de nominale 

methode (vrijwel) gelijkwaardig uit als de methode waarbij uitsluitend het gewenste CBI van 

inflatie wordt voorzien. Indien inflatie in de berekeningen geheel wordt genegeerd blijkt de 

haalbaarheidsduur van het gewenste CBI, opnieuw het maximale aantal jaren van 25 te zijn.  

 

Onderzoeksresultaat cliënttype C 

Uit de berekeningen blijkt het volgende resultaat met betrekking tot de haalbaarheidsduur van 

het gewenste CBI: 
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Bij cliënttype C blijkt dat het verschil in uitkomst tussen de nominale methode en de reële 

koopkrachtmethode opnieuw beperkt is. Het verschil in haalbaarheidsduur bedraagt opnieuw 

slechts 1 jaar. Bij dit cliënttype blijkt de methode waarbij uitsluitend het gewenste CBI van 

inflatie wordt voorzien, nu te leiden tot een fors kortere haalbaarheidsduur (14 jaar) dan de 

overige methoden. Het feit dat het inkomen niet wordt gecorrigeerd voor inflatie bij deze 
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methode, betekent dat eerder een beroep moet worden gedaan op het liquide vermogen ter 

aanvulling van de tekorten. Indien inflatie in de berekeningen geheel wordt genegeerd blijkt 

de haalbaarheidsduur van het gewenste CBI, opnieuw het maximale aantal jaren van 25 te 

zijn.  

 

Onderzoeksresultaat cliënttype D 

Uit de berekeningen blijkt het volgende resultaat met betrekking tot de haalbaarheidsduur van 

het gewenste CBI: 
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Bij cliënttype D blijkt dat het verschil in uitkomst tussen de nominale methode en de reële 

koopkrachtmethode opnieuw beperkt is tot slechts 1 jaar. Bij dit cliënttype blijkt de methode 

waarbij uitsluitend het gewenste CBI van inflatie wordt voorzien, nu opnieuw te leiden tot een 

fors kortere haalbaarheidsduur, van in dit geval 13 jaar, ten opzichte van de overige 

methoden. Opnieuw speelt hier het feit dat het inkomen niet wordt gecorrigeerd voor inflatie 

een belangrijke rol. Indien inflatie in de berekeningen geheel wordt genegeerd blijkt de 

haalbaarheidsduur van het gewenste CBI, opnieuw het maximale aantal jaren van te zijn.  
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Onderstaand staan de onderzoeksresultaten van alle vier cliënttypen samengevat in een 

matrix.  

Matrix 2 

 

 

De gemiddelde haalbaarheidsduur van het gewenste CBI in jaren bij de nominale methode 

blijkt 18,75 jaar te zijn. De reële koopkrachtmethode toont een gemiddelde haalbaarheidsduur 

van 20 jaar en wijkt daarmee 1,25 jaar af van de nominale methode. De gemiddelde 

haalbaarheidsduur van het gewenste CBI bedraagt daarmee bij de reële koopkrachtmethode 

6,67% meer dan bij de nominale methode. Wanneer geheel zonder inflatiecorrectie wordt 

doorgerekend blijkt bij alle 4 de cliënttypen de maximaal berekende planningshorizon van 25 

jaar gehaald te worden. Indien uitsluitend een inflatiecorrectie op het CBI wordt 

doorgerekend, blijkt de gemiddelde haalbaarheidsduur 13,25 jaar te bedragen.  

4.4 Resultaten van het onderzoek: ontwikkeling vermogen 

 

De ontwikkeling van het vermogen heeft uiteraard een correlatie met de uitkomsten uit de 

vorige paragraaf, waarbij de haalbaarheidsduur van het CBI is gemeten. Wanneer immers het 

gewenste CBI niet meer vanuit het inkomen gefinancierd kan worden, wordt het 

(liquide)vermogen aangesproken. In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van het vermogen 

vergeleken tussen de verschillende methoden.  
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Onderzoeksresultaat cliënttype A: ontwikkeling liquide vermogen 

 

Onderzoeksresultaat cliënttype A: ontwikkeling totaal vermogen 

Blauw  = Nominale methode  (1) Groen = Geen inflatie toegepast                       (3) 

Paars    = Reële koopkrachtmethode (2) Rood  =  Uitsluitend inflatie op gewenst CBI   (4) 

Lichtblauw = Nominale methode naar reële koopkrachtwaarde teruggerekend 
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Onderzoeksresultaat cliënttype B: ontwikkeling liquide vermogen 

Onderzoeksresultaat cliënttype B: ontwikkeling totaal vermogen 
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Onderzoeksresultaat cliënttype C: ontwikkeling liquide vermogen 

Onderzoeksresultaat cliënttype C: ontwikkeling totaal vermogen 
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Onderzoeksresultaat cliënttype D: ontwikkeling liquide vermogen 

Onderzoeksresultaat cliënttype D: ontwikkeling totaal vermogen 
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Uit de grafische vergelijkingen blijkt duidelijk de samenhang tussen de ontwikkeling van het 

(liquide) vermogen met de berekende haalbaarheidsduur van het CBI zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.3. Bij alle cliënttypen blijkt dat waar de factor inflatie in het geheel niet wordt 

meegewogen (methode 3), de ontwikkeling van zowel het liquide als het totaal vermogen het 

meest gunstig verloopt. Daar waar uitsluitend gerekend wordt met een stijgend CBI (methode 

4), verloopt de ontwikkeling van het liquide en het totaal vermogen het minst gunstig, hetgeen 

verklaart waarom de eerder gemeten haalbaarheidsduur van het gewenste CBI bij deze 

methode het kortst is; de stijging van het gewenste CBI wordt bij deze methode niet (deels) 

gecompenseerd door toenemende (salaris)inkomsten.  

 

Wanneer gekeken wordt naar het verschil in de ontwikkeling van het liquide vermogen tussen 

de nominale en de reële koopkrachtmethode (methode 1 en 2), blijkt deze vrijwel gelijk op te 

gaan. Dit verklaart dat de eerder gemeten haalbaarheidsduur van het gewenste CBI tussen 

deze twee methoden vrijwel gelijk aan elkaar is en geen grote verschillen vertoont. De 

ontwikkeling van het totaal vermogen toont wel relatief grote verschillen. Dit kan worden 

verklaard op basis van het feit dat het totaal vermogen bij de nominale methode anders dan bij 

de reële koopkrachtmethode (nog) niet is gecorrigeerd voor inflatie. De berekeningen tonen 

hier het vermogen in toekomstige nominale euro’s. Voor een reële inschatting van de waarde 

van deze toekomstige euro’s dient nog een correctie naar de waarde in euro’s van vandaag 

plaats te vinden (contant maken). Dit kan met de al eerder op bladzijde 16 beschreven 

formule: 

 

EW / (1 + i) ^ J , waarbij: 

EW = eindwaarde, i = inflatiepercentage, J = aantal jaren  

 

Wanneer deze berekening gemaakt wordt, blijkt de ontwikkeling van het totale vermogen bij 

de nominale methode een exact gelijke ontwikkeling te vertonen met de ontwikkeling van het 

totale vermogen bij de reële koopkrachtmethode. Dit is zichtbaar in de grafiek van de 

ontwikkeling van het totale vermogen bij cliënttype A op bladzijde 32, waarbij ter illustratie 

de lichtblauwe lijn de in reële koopkracht teruggerekende ontwikkeling toont van het 

nominale totaal vermogen.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 
 

Inflatie speelt al eeuwenlang een prominente rol in ons economisch bestel. De Europese 

Centrale Bank beschouwt het als één van haar belangrijkste taken beschouwd om de inflatie 

in de eurozone onder controle en op een niveau van gemiddeld 2% per jaar te houden. De 

financieel planner die voor zijn cliënten een financieel plan opstelt, berekent veelal de 

haalbaarheid van een (toekomstig) gewenst CBI. Hij houdt daarbij rekening met zoveel 

mogelijk componenten en variabelen die deze berekening beïnvloeden.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat inflatie een variabele is die grote invloed heeft op de berekende 

haalbaarheid van een gewenst CBI, én op de daarmee samenhangende ontwikkeling van het 

liquide én totaal vermogen van de cliënt.  

 

Uit deze scriptie blijkt tevens dat er geen grote verschillen in uitkomst bestaan tussen de 

nominale en reële koopkrachtmethode waar het gaat om de berekende haalbaarheidsduur van 

een gewenst CBI én de daarmee samenhangende ontwikkeling van het liquide vermogen. 

Wanneer de ontwikkeling van het totaal vermogen tussen de nominale en reële 

koopkrachtmethode wordt vergeleken blijken er wel grote verschillen in uitkomst te bestaan. 

Dit kan worden verklaard door het feit dat er nog geen inflatiecorrectie op de ontwikkeling 

van het vermogen heeft plaatsgevonden bij de nominale methode. De financieel planner die 

de nominale methode toepast dient zich hiervan bewust te zijn in zijn communicatie hierover 

naar de cliënt.   

 

Gesteld kan worden dat het verschil in de projectie van het totaal vermogen tussen de 

nominale en de reële koopkrachtmethode, ook het essentiële verschil is tussen beide 

methoden. Bij de reële koopkrachtmethode wordt het totaal vermogen teruggerekend naar 

reële waarden (euro’s van ‘nu’) waardoor de cliënt ook de ontwikkeling van zijn totaal 

vermogen in reële euro’s onder ogen krijgt.  

 

De cliënt die berekend wil zien of een gewenst CBI na inflatiecorrectie over een gewenste 

duur haalbaar is, én daarbij de wens heeft om zijn (totaal) vermogen eveneens gecorrigeerd 

voor inflatie (‘waardevast’) berekend te zien, is (meer) gebaat bij een berekening volgens de 

reële koopkrachtmethode. Dan wordt immers direct duidelijk of de ontwikkeling van het 
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(reële) totaal vermogen de gewenste ontwikkeling laat zien. Een alternatief is om de nominale 

methode toe te passen met daarbij een (nadere) correctie van de berekende ontwikkeling van 

het totale vermogen.  

 

De financieel planner die in zijn berekeningen in het geheel geen rekening houdt met effect 

van inflatie, berekent ten opzichte van methoden waarbij deze variabele wel wordt 

meegewogen, een beduidend langere haalbaarheidsduur van het gewenste CBI. Daarnaast 

toont hij zijn cliënt een vermogensontwikkeling die beduidend hoger ligt dan bij de overige 

methoden.  

 

Het is niet ondenkbaar dat de cliënt van de financieel planner (majeur) financiële beslissingen 

neemt (mede) op basis van het financieel plan. Te denken valt aan het staken van een 

onderneming of het (eerder) nemen van ontslag omdat de berekeningen immers aantonen dat 

het gewenste CBI gedurende de gewenste periode gecontinueerd kan worden. De financieel 

planner die zijn cliënt adviseert over zijn financiële situatie, krijgt op grond van artikel 7:401 

BW een zorgplicht toebedeeld. Daarnaast krijgt hij te maken met de AFM die controleert of 

adviezen voldoende zorgvuldig zijn uitgebracht. Het is niet ondenkbaar dat de financieel 

planner deze zorgplicht geweld aandoet wanneer hij in zijn berekeningen het effect van 

inflatie volledig negeert.  

 

De financieel planner die uitsluitend rekent met een inflatiecorrectie op het gewenste CBI en 

daarmee op de overige bestanddelen geen inflatiecorrectie toepast, gebruikt een methode die 

gemiddeld leidt tot de kortste haalbaarheidsduur van het gewenste CBI. Deze methode kan 

daardoor als het meest behoudend worden omschreven. Deze methode echter leidt tot 

uitkomsten die in vergelijking met de nominale en de reële koopkrachtmethode niet 

voldoende realistisch zijn.  
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De eindconclusies die getrokken kan worden uit deze scriptie zijn de volgende: 

- Er bestaat, uitgedrukt in de haalbaarheidsduur van een gewenst CBI én de daarmee 

samenhangende ontwikkeling van het liquide vermogen geen groot verschil in 

uitkomst tussen de nominale en de reële koopkrachtmethode,. 

- Er bestaat, uitgedrukt in de berekende en geprojecteerde ontwikkeling van het totale 

vermogen, wel een groot verschil in uitkomst tussen de nominale en de reële 

koopkrachtmethode.  

- Er bestaat, uitgedrukt in de haalbaarheidsduur van een gewenst CBI én de daarmee 

samenhangende (liquide) vermogensontwikkeling,  wel een groot verschil in uitkomst 

tussen de nominale/reële koopkrachtmethode en de methoden waarbij in het geheel 

niet (methode 3) of uitsluitend met een inflatiecorrectie op het gewenste CBI wordt 

gerekend (methode 4).  

- De financieel planner die uitsluitend het CBI met een inflatiefactor corrigeert 

(methode 4), hanteert waar het gaat om de berekening van de haalbaarheidsduur van 

een gewenst CBI, een in vergelijking met de overige methoden, (zeer) behoudende 

methode. Bij alle cliënttypen leidt deze methode tot de kortst mogelijke 

haalbaarheidsduur.  

- Een financieel planner die de factor inflatie in het geheel niet meeweegt in de 

haalbaarheidsduur berekening van een gewenst CBI, toont zijn cliënt een te 

optimistisch beeld van zijn vermogensontwikkeling en financiële mogelijkheden.  
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Bijlage 1: berekeningen cliënttype A 
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Bijlage 2: berekeningen cliënttype B 
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Bijlage 3: berekeningen cliënttype C 
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Bijlage 4: berekeningen cliënttype D 
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