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Beste lezer,

Voor u ligt de eerste editie van 2011 
van Staal magazine. Ook dit jaar 

hoop ik u met het magazine te voorzien 
van interessante informatie en mooie 
artikelen over tal van onderwerpen. 

Al meer dan vijf jaar ben ik hoofdredac-
teur van het magazine. Hoogste tijd dat 
ik mijzelf eens aan u voorstel. Zolang 
ik verantwoordelijk ben voor Staal 
magazine, zolang werk ik ook bij onze 
prachtige private bank. In de afgelopen 
jaren heb ik samen met de redactieraad 
en ons bureau hard gewerkt om een 
magazine op niveau te maken, met een 
look & feel die Staalbankiers-waardig 
is. Dat dit is gelukt, blijkt wel uit eerder 
gehouden lezersonderzoek en de vele 
positieve reacties die ik regelmatig 
ontvang.

Trots ben ik dan ook weer op het 
nummer dat voor u ligt. Naast diverse 
economische artikelen, laten we in deze 
uitgave ook weer een aantal cliënten 
aan het woord over hun bezigheden, 
werk en passies. Zo ook mevrouw Elise 
Wessels, wier passie voor Japanse pren-
ten is uitgegroeid tot een indrukwek-
kende museale verzameling. Ik had de 
eer een persoonlijke rondleiding door 
haar privémuseum te krijgen en begrijp 
haar liefde voor deze kunstvorm. De 
prenten, ontstaan uit groot vakman-
schap, zijn fascinerend om te zien. Op 
pagina 30 maakt mevrouw Wessels 
u deelgenoot van haar passie voor 
prenten uit het land van de rijzende 
zon, het land dat nu met de nasleep 
van afschrikwekkend natuurgeweld te 
kampen heeft.

P.S. Ideeën, vragen en/of opmerkingen over het magazine? Stuur ze naar redactie@staalbankiers.nl. 

Ik wens u veel leesplezier.
Angela Looyé
Hoofdredacteur Staal magazine
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japanse prentkunst - de tentoonstelling the modern women of pre-war Japan is 
in mei ieder weekend van vrijdag t/m zondag tussen 12.00 en 16.00 uur te bekijken 
in privé-museum nihon-no-hanga voor het publiek (behalve op 1 mei). voor meer 
informatie zie www.nihon-no-hanga.nl (meer over de liefde van elise wessels voor 
Japanse prentkunst leest u binnenin dit magazine)
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disclaimer deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod noch een uit nodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingstrategie. Elk 

voorbeeld gegeven in deze publicatie, geldt enkel ter nadere uitleg van het betreffende product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico’s verbon-

den aan financiële instrumenten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende beraad, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in overweging moet worden geno-

men of deze producten passen binnen hun eigen risicoprofiel. hoewel de in deze publicatie gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld en zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen, aanvaardt Staalbankiers 

geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Staalbankiers wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze publicatie 

na verloop van tijd verouderd is. de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Staalbankiers n.V., statutair ge vestigd te den haag aan de Lange hout straat 8, 2511 CW, is ingeschreven bij de KvK haaglanden onder nummer 27030700. Staalbankiers is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (www.

afm.nl) te Amsterdam. Voor meer informatie over het toezicht op Staalbankiers n.V. kunt u bellen naar de toezichtlijn van de AFM 0900-540 05 40. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na schriftelijke toestem-

ming van Staalbankiers. deze publicatie is vervaardigd op .. april 2011.

mailto:redactie@staalbankiers.nl


Zie voor alle mogelijkheden van de MasterCard Gold en meer informatie,  
onze website www.staalbankiers.nl
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Zekerheid
met de introductie van de multi asset 

beleggingsstrategie hebben we als 
Staalbankiers ruim een jaar geleden een nieuwe 
weg ingeslagen op het gebied van optimaliseren 
van het beleggingsrendement in relatie tot het 
risico. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst, maar 
we kijken met gepaste trots terug op de 
rendementen die we het afgelopen jaar voor 
cliënten hebben gerealiseerd. Net zo trots zijn 
we op de waardering die deze manier van 
werken van cliënten krijgt.

Multi asset optimalisatie houdt, heel simpel 
gezegd, in dat beleggingen van cliënten veel 
breder worden gespreid dan alleen over de 
traditionele categorieën. De spreiding moet er 
voor zorgen dat het rendement hoger wordt 
terwijl het risico gelijk blijft. Hoe we die sprei-
ding vormgeven hangt sterk af van de financiële 
doelstellingen van de individuele cliënt. Want 
dat is waar iedere beleggingsstrategie bij Staal-
bankiers mee begint. Met iedere cliënt hebben 
we uitvoerige gesprekken. Daarin willen we 
de cliënt goed leren kennen om een zo helder 
mogelijk beeld te krijgen van de financiële 
positie en financiële doelstellingen die een cliënt 

heeft. Op basis van die kennis kunnen wij een 
beleggingsstrategie adviseren die daar het beste 
op aansluit.

Om dat te kunnen doen is meer nodig dan 
alleen technische kennis van beleggen. Je hebt er 
adviseurs voor nodig die oprecht geïnteresseerd 
zijn in de cliënt. En een organisatie die niet 
gericht is op het verkopen van eigen produc-
ten. We zijn er trots op dat we bij Staalbankiers 
mensen in dienst hebben die daadwerkelijk 
betrokken zijn bij cliënten. Als organisatie heb-
ben we er bewust voor gekozen geen eigen 
beursgenoteerde producten te voeren om onze 
adviseurs de ruimte te geven de producten in de 
markt te kiezen die het beste bij de cliënt passen. 
In 2010 heeft deze benadering geleid tot een 
prachtige waardering van cliënten en een mooi 
rendement op de portefeuilles. U kunt er over 
lezen in dit magazine. We kunnen uiteraard niet 
garanderen dat 2011 voor onze cliënten weer 
net zo’n mooi beleggingsjaar wordt. We kunnen 
u wel de zekerheid bieden dat we er dit jaar 
weer net zo hard voor zullen werken om cliën-
ten zo tevreden te houden als ze nu zijn. 

COlUmn//Peter de Ruijter

nieUWs//

Uw nieuwe staalbankiers 
masterCard gold

Relaties van Staalbankiers met een creditcard van Paysquare hebben van 
International Card Services BV (ICS) een nieuwe creditcard ontvan-

gen. ICS is de creditcardspecialist en marktleider in het uitgeven van 
creditcards in Nederland en verzorgt al meer dan twintig jaar de uitgifte, 
promotie, administratie en creditcards van Visa en MasterCard. 

Het is mogelijk om geld te storten op uw Staalbankiers MasterCard 
Gold. Bij een positief saldo betaalt u lagere kosten voor het opnemen van 
contant geld met uw creditcard. Tevens is het bedrag aan contant geld wat 
u dagelijks kunt opnemen verhoogd naar 1.750,00 euro. Daarnaast kunt 
u gebruik maken van verschillende gratis aanvullende verzekeringen bij 
betaling van een reis met uw MasterCard Gold en zijn dankzij de nieuwe 
Aankoopverzekering vrijwel al uw aankopen die u met uw Staalbankiers 
MasterCard Gold heeft gedaan 180 dagen gratis verzekerd tegen diefstal, 
verlies en schade. Ook krijgt u een aflevergarantie voor uw online aanko-
pen en corrigeert ICS onder voorbehoud door u betwiste transacties op 
uw volgende rekeningoverzicht. 

Heeft u nog fysieke  
aandelen?

Per 1 januari 2011 is de Wet Giraal Effecten verkeer gewijzigd. Voor u als 
cliënt geldt dat indien u in het bezit bent van fysieke aandelen, de zgn. 

K- en CF- stukken, er iets gaat veranderen. 

De fysieke stukken zullen omgezet moeten gaan worden in girale stukken. 
Doel van deze wijziging is het verhogen van veiligheid, het voorkomen van 
fraude, het bemoeilijken van witwaspraktijken én het zoeken van aansluiting 
bij internationale ontwikkelingen. 

Het uitleveren van fysieke stukken is per 1 juli 2011 niet meer mogelijk, 
behoudens voor een aantal in de wet genoemde uitzonderingsgevallen. 
Uiterlijk per 1 januari 2013 moeten alle fysieke stukken zijn gegiraliseerd. 

Kortom: heeft u nog fysieke aandelen? Dan heeft u de mogelijkheid ze  
te laten omzetting in girale stukken. Maak daar gebruik van  
vóór 1 januari 2013! 
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FinanCieel//

een wereldwijd
schuldcomplex

de kredietcrisis, die in 2008 voor een  
wereldwijde financiële aardbeving zorgde,  
creëerde ook een opvolger: de schulden-
crisis. waar staat de euro nu en hoe is de 
situatie in de rest van de wereld?

importeren meer dan ze exporteren. Dat leidt tot een 
verzwakking van de economie. Omgekeerd beschik-
ken landen met een positieve handelsbalans – zoals 
China – over enorme reserves. In het geval van China 
wel zo’n 2,1 à 2,2 biljoen euro – oftewel 21 à 22.000 
miljard. Een teken van grote economische oneven-
wichtigheid in de wereld. Opmerkelijk genoeg 
financiert China met dat geld een groot deel van de 
Amerikaanse schuld, door Amerikaanse staatsobliga-
ties te kopen. Al heeft China de afgelopen maanden 
ook flink geïnvesteerd in Europees schuldpapier. De 
EU is de belangrijkste handelspartner van China en 
de stabiliteit van het eurogebied is daarom ook in het 
belang van China.

eurozone: een kloof 
tussen noord en zuid
De schuldencrisis in de Eurozone heeft zijn wortels 
in de kredietcrisis. Vanaf september 2008 zijn overhe-
den in de bres gesprongen om financiële instellingen 
te redden met grote kapitaalinjecties. In Nederland 
bijvoorbeeld door de overname door de staat van 
een deel van ABN AMRO en Fortis, maar ook ING, 
Aegon en SNS Reaal kregen financiële steun. Zo 
werden particuliere schulden vervangen door staats-
schuld. Veel overheden kozen voor extra uitgaven, in 
de hoop grotere economische problemen te voorko-
men. In al die landen leidde dit ‘fiscaal stimuleren’ tot 
extra schuld.

Een aantal eurolanden, zoals Griekenland, Italië en 
Ierland, kampte voor de crisis al met een begrotings-
tekort en een hoge staatsschuld. Vanwege de extra 

door robbert-jan gorgels & hans smits, fotografie istockphoto

uitgaven slonk het vertrouwen van de financiële 
markten in die landen snel. Konden zij de leningen 
nog wel terugbetalen?

Dit toegenomen risico vertaalde zich in een hogere 
rente. Waar Griekenland gewend was minder dan 1 
procent méér te betalen dan het uiterst solide Duits-
land, liep dat verschil (de ‘spread’) nu snel op tot 8 
procent. Door die hoge rentelasten dreigde Grie-
kenland in een neerwaartse spiraal terecht te komen, 
tot de EU en het IMF Griekenland in mei 2010 de 
helpende hand toestaken met een lening van 110 
miljard euro. Ierland volgde, en ontving in november 
2010 een injectie van 85 miljard. 

‘Zorgenlanden’ Spanje, Portugal en Italië bleken 
vervolgens tot nu toe zelfstandig in staat leningen 
af te sluiten, al betaalden zij wel hoge rentetarieven. 
Portugal zelfs meer dan 7 procent.

De schuldencrisis leek niet alleen de eensgezindheid 
binnen de EU aan te tasten, ook de euro zelf leek in 
gevaar. Tussen november 2009 en juni 2010 daalde 
de waarde van de euro in dollars van 1,50 naar 1,25 – 
oftewel bijna 17 procent.

Begin 2011 lijkt de situatie iets stabieler. De waarde 
van de euro in dollars herstelde tot boven de 1,35. 
Vrijwel alle eurolanden voeren bezuinigingsprogram-
ma’s uit om hun begrotingstekorten terug te brengen. 
In Griekenland worden drastische maatregelen geno-
men onder het toeziend oog van de EU en het IMF. 
Daar is ook ruimte voor: deskundigen schatten in dat 
Griekenland nog zo’n 50 miljard euro kan binnenha-
len door staatsbedrijven te privatiseren – iets wat de 
meeste Europese landen al lang gedaan hebben. Ook 

op het gebied van belastingen, de arbeidsmarkt en de 
gezondheidszorg valt in sommige landen een wereld 
te winnen. Als de resultaten daarvan zichtbaar worden 
en iedereen zich aan de Europese afspraken houdt, 
zal het vertrouwen van de financiële markten weer 
toenemen. 

De kloof tussen het noorden en het zuiden van 
Europa is overigens niet alleen terug te voeren op de 
financiële uitgangssituatie bij de komst van de euro. 
Het zuiden van Europa kent ook een andere cultuur 
en een ander arbeidsethos. In veel landen bestaat naast 
een (te) grote collectieve sector ook een omvang-
rijke zwarte sector en worden belastingen gebrek-
kig geïnd en massaal ontdoken. De werkweek is er 
soms aanzienlijk korter dan veertig uur en er bestaan 
luxueuze pensioenregelingen. Volgens het IMF 
kunnen sommige Griekse werknemers al op hun 
vijftigste met pensioen. Veelzeggend is de opmerking 
van Fiat-CEO Sergio Marchionne, die moest kiezen 
tussen investeren in een fabriek in Napels of Oost-
Europa. Zijn uitspraak dat hij best in Napels wilde 
bouwen, op voorwaarde dat de werknemers zouden 
afzien van hun urenlange pauzes, veroorzaakte een 
rel. Van de operationele winst van 2 miljard euro die 
het autoconcern in 2010 boekte, kwam geen cent uit 
Italië zelf. 

In maart vergaderen de Europese regeringsleiders in 
Brussel. Op de agenda staan onder meer de verster-
king van het economisch bestuur in de eurozone en 
nieuwe maatregelen om de budgettaire discipline en 
het concurrentievermogen van de zeventien eurolan-
den te versterken. De financiële markten verwachten 
een positief signaal, een akkoord zou hun vertrouwen 
in de eurozone vergroten. Als dat akkoord er komt, 
kan de euro zich in de rest van dit jaar verder herstel-
len naar een niveau van USD 1,40, en mogelijk zelfs 
weer 1,50. Lukt dat niet, dan blijft de kloof tussen 
Noord- en Zuid-Europa bestaan en kan de euro weer 
wegzakken tot onder USD 1,30. Daarmee is de > 

s
inds jaar en dag geven de meeste over - 
heden meer geld uit dan ze binnenkrij-
gen. Dat leidt tot een begrotingstekort 
en een staatsschuld. Deze moet gefinan-
cierd worden, daarom geven overheden 

staatsleningen uit, waarover die overheid uiteraard 
rente betaalt. Dat rentepercentage is een goede 
indi cator voor hoe de financiële wereld oordeelt over 
de financiële gezondheid van het land in kwestie. 
Economen beschouwen 5 procent zo ongeveer als 
het maximum dat een land kan betalen, vanwege het 
‘accumulatie-effect’: hoge rentebetalingen drukken 
de overheidsfinanciën in een neerwaartse spiraal. Toen 
het rentepercentage voor ‘lang staatpapier’ – staatsle-
ningen met een looptijd van tien jaar – van Grieken-
land in het voorjaar van 2010 opliep naar meer dan 
10 procent, was het land de afgrond nabij.

Staatsschuld wordt uitgedrukt in een percentage van 
het bruto binnenlands product (bbp): de totale geld-
waarde van alle jaarlijks in een land geproduceerde 
goederen en diensten. Een staatsschuld wordt als 
‘houdbaar’ beschouwd wanneer die niet hoger is dan 
60 procent van het bbp. Maar het gemiddelde in de 
Eurolanden ligt in 2010 al rond de 85 procent, voor 
Nederland geldt 65 à 70 procent. Opmerkelijk is de 
relatieve gezondheid van de opkomende landen, waar 
de staatsschuld gemiddeld ‘slechts’ zo’n 40 procent 
van het bbp bedraagt.

Maar er zijn ook landen met fors hogere schul-
den, zoals Japan (ruim 220 procent in 2010) en de 
Verenigde Staten (ruim 90% in 2010). Sommige 
landen – bijvoorbeeld diezelfde VS - kennen ook nog 
eens een ‘twin deficit’: naast een begrotingstekort 
hebben ze ook een tekort op de handelsbalans. Ze 

IN VeeL LaNdeN bestaat 
een omvangrijke zwarte 
sector en worden  
belastingen ontdoken
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de HuIzeNmarkt is weliswaar 
gestabiliseerd, maar van echt 
herstel is nog geen sprake

> toekomst van de euro en de eurozone een 
kwestie van politieke wil. Europa kan sterker 
uit de crisis komen, en de tekortkomingen in 
het Verdrag van Maastricht repareren, inclusief 
goede controle op de naleving van de afspra-
ken. Maar dat zal alleen lukken als alle lidstaten 
bereid zijn een beetje politieke vrijheid in te 
leveren. 

verenigde staten: 
de gevaren van de 
mañana-mentaliteit
Economen zijn het vaak oneens, maar er is 
brede overeenstemming dat de Verenigde Staten 
– de grootste economie ter wereld – ver boven 
hun stand leven. In absolute termen heeft de 
VS de grootste staatsschuld ter wereld: in 2010 
bedroeg die $ 13.521 miljard (€ 10.110 miljard 
euro), overeenkomend met 93,2% van het BBP. 
Dagelijks komt daar zo’n 4 miljard dollar (ca. 3 
miljard euro) bij. De staatsschuld wordt veroor-
zaakt door het begrotingstekort, dat onder meer 
het gevolg is van kostbaar buitenlands beleid 
(Irak, Afghanistan) en de Keynesiaanse aanpak 
van de economische problemen. De econo-
mie wordt gestimuleerd met extra uitgaven, 
ook wanneer het tekort daardoor dramatisch 
oploopt.

De VS heeft een ‘twin deficit’: naast een hoge 
staatsschuld heeft het land een tekort op de 
handelsbalans van 3,4%. Het land importeert al 
jaren meer dan het exporteert, vooral energie. 
Dat leidt tot een stelselmatige verzwakking van 
de economie.

Op dit moment bedraagt het begrotingstekort 
11,1 procent en de werkloosheid 9 procent. Het 
terugdringen van het tekort is voor de regering-
Obama geen eenvoudige opgave, want dat stuit 
op veel binnenlandse weerstand. Bezuinigen 
werpt namelijk pas op lange termijn vruchten 
af en leidt op korte termijn niet tot extra banen. 
En waar de werkgelegenheid wel groeit, zien we 
sinds de crisis aanzienlijk lagere salarisniveaus. 
Daar gaat de consumptie – die voor een posi-
tieve stimulans kan zorgen – niet van omhoog.

De groei van de economie is met een verwachte 
3 procent in 2011 goed te noemen. Ter vergelij-
king: in Europa wordt een gemiddelde groei van 
1,5 procent verwacht. Maar de Europese landen 
dringen hun tekorten en schulden terug, de VS 
niet.

De huidige situatie kan voortduren zolang het 
vertrouwen van de financiële markten voort-
duurt en de rente relatief laag is, maar op het 
gebied van de staatsschuld en het begrotingste-
kort zijn er parallellen met Griekenland te trek-
ken. Met andere woorden: als het vertrouwen in 
de VS verdwijnt, valt de bodem eruit en volgen 
Griekse taferelen. En dat gevaar lijkt toe te 
nemen. De tegenvallende loonontwikkeling en 
de dalende dollarkoers leiden tot een afnemende 
koopkracht. Tegelijkertijd groeit het tekort maar 
door en beperken de renteverplichtingen de 
ruimte voor economische groei steeds verder. 
Daardoor dreigt de schuldsituatie uiteindelijk 
‘unmanageable’ te worden. 

‘Wordt wakker’, waarschuwen critici als Bill 
Gross, topman van Pimco, een van de grootste 
vermogensbeheerders ter wereld. Hij verwijt de 
Amerikanen een mañana-mentaliteit. Stop met 
de Keynesiaanse stimuleringspolitiek en ga aan 

de schuldenproblematiek en de lange termijn 
werken. Maar feit is dat de VS zijn schulden nog 
steeds door het buitenland kan laten financieren. 

Hebben de VS hun leven dan niet gebeterd sinds 
de kredietcrisis? Ja en nee. Burgers en bedrij-
ven hebben hun schulden aanzienlijk verlaagd, 
maar de overheid heeft ze juist flink opgehoogd. 
De huizenmarkt is weliswaar gestabiliseerd, 
maar van echt herstel is nog geen sprake. De 
werkloosheid neemt af, maar de salarisniveaus 
zijn gedaald. Grofweg lijken twee scenario’s 
denkbaar. Als de VS niets doet aan de schulden-
last, kan het wantrouwen groeien, net als dat met 

Griekenland is gebeurd. Weliswaar kan de VS in 
tegenstelling tot Griekenland zelf geld bijdruk-
ken en dus ‘monetair financieren’, maar er zijn 
grenzen. Het andere scenario is dat de VS, net als 
de Europese landen, de broekriem aanhaalt en 
de overheidsfinanciën saneert.

Japan: schulden-
kampioen kan uit 
het dal klimmen
Japan is na de VS en China de derde economie 
ter wereld. Van 1968 tot 2010 was Japan zelfs de 
nummer twee, pas in 2010 haalde China Japan 
in. Het eilandenrijk kende een snelle groei sinds 
1960, maar in de tweede helft van de jaren tach-
tig raakte de Japanse economie oververhit door 
stijgende prijzen van aandelen en onroerend 
goed. Dit leidde tot een bubbel en uiteindelijk 
tot een crash op de beurs van Tokio in 1990-
1992. In de jaren negentig, de ‘lost decade’, 
kende Japan een lagere economische groei dan 
andere ontwikkelde landen. Ook hier speelde 
de overheid een rol, door slechte bankschulden 
over te nemen en een ruimhartig economisch 
stimuleringsbeleid. Tussen 2003 en 2007 was 

enig herstel zichtbaar, 
maar de kredietcrisis en 
een ingestorte binnen-
landse vraag leidde tot een 
krimp van 1,2 procent in 
2008 en zelfs 5 procent in 
2009. In 2010 bedraagt de 
staatsschuld van Japan ca. 

Yen 1.100.000 mrd (ca. € 10.140 mrd) en het 
begrotingstekort ruim 8%. In percentage van het 
BNP breekt de staatsschuld met een percentage 
van 222% met afstand alle internationale records. 
Daar komt nog bij dat Japan sterk vergrijst.
Maar er is ook positief nieuws. Het grootste 
deel van de staatsschuld staat uit in eigen land, 
waardoor er minder afhankelijkheid is van de 
internationale kapitaalmarkt. Ten tweede is de 
spaarzin in Japan groot. Dat komt onder meer 
door het ontbreken van een verzorgingsstaat 
zoals wij die kennen: kinderen worden geacht 
voor hun ouders te zorgen en moeten daarvoor 
geld opzij zetten. Japan heeft het ook beter 

gedaan sinds de kredietcrisis: de schuldenlast van con-
sumenten en bedrijven is grotendeels weggewerkt. 
Al met al moet de economische motor van Japan, 
gezien de vergrijzing, het begrotingstekort en de 
staatsschuld anders gaan werken. Maar als de econo-
mie in de rest van de wereld aantrekt, kan exportland 
Japan weer meer geld gaan verdienen en de weg uit 
het dal vinden.

opkomende landen: 
goede uitgangsposi-
tie, weinig schulden
Waar de staatsschuld van de ontwikkelde landen 
gemiddeld zo’n 100 procent van het bbp  bedraagt en 
stijgt, blijft die van de opkomende landen stabiel rond 
de 40 procent. Daarmee is hun schuldenlast relatief 
beperkt. Die relatieve gezondheid is deels te danken 
aan een eerdere crisis: de Aziëcrisis, die in 1998 in 
Thailand begon. Sindsdien hebben veel opkomende 
economieën hun schulden, begrotingstekorten en 
bankensector gesaneerd. Kortom: ze hebben hun lesje 
geleerd en de juiste maatregelen genomen, hetgeen 
tot een goede uitgangspositie heeft geleid toen de 
kredietcrisis uitbrak.

Sinds de crisis zijn de opkomende economieën 
bovendien hard gegroeid, waardoor het relatief 
gemakkelijk was om de economie gezond te houden. 
Van alle opkomende landen neemt China de sterkste 
positie in. De Chinese economie laat al jaren een 
spectaculair groeicijfer zien. Ook in 2010 groeide 
de Chinese economie met meer dan 10 procent. 
Mogelijk zal China in de toekomst een keuze moeten 
maken tussen groei en inflatie. Het terugdringen van 
de inflatie kan namelijk ten koste gaan van de groei. 
Verder is het de vraag of de huidige groei in de opko-
mende landen vol te houden is. Op de lange termijn 
zullen de exporteconomieën zich moeten omvor-
men tot consumptie-economieën.

De schuldensituatie lijkt in de meeste opkomende 
economieën weinig problematisch. Een uitzondering 
vormt Rusland, waar de economie relatief eenzijdig 
op olie en gas is gericht en dat meer schulden heeft 
dan de andere opkomende landen. Naast het bekende 
rijtje succeslanden ontwikkelen ook Turkije, Indone-
sië en Mexico zich tot nieuwe kampioenen.

als de Vs niets doet aan 
de schuldenlast, kan het 
wantrouwen groeien



“Het is een stuk gezonder 
dan dat biertje met die 
bitterbal. Golfen met 

zakenrelaties is wel intensief. Het kost 
veel tijd, je bent zo vier uur buiten aan 
het lopen. Maar dat is ook het leuke 
eraan. Ik golf graag en regelmatig, dus 
dan is het heerlijk dat je een excuus hebt 
om lekker de wei in te gaan. 

Zeven jaar geleden vroeg de golfclub 
in Heelsumse mij een businessclub op 
te richten. Ze wilden meer inkomsten 
genereren. Met een businessclub gelieerd 
aan je golfclub haal je niet alleen leden 
binnen. Het is ook een middel om het 
de leden naar de zin te maken. Het zorgt 
voor wat reuring, meer activiteiten en 
nieuwe gezichten. Samen met een vriend 
en zakenrelatie die notaris is, heb ik de 
businessclub opgezet en was ik vijf jaar 
voorzitter van de club. Businessclub de 
Heelsumse is snel gegroeid, we hebben 
nu zo’n honderd leden. 

Zelf neem ik vaak introducés mee. 
Voorop staat dat zij van golfen moeten 
houden. Elke businessclub heeft zo zijn 
eigen thema, hier is het thema golfen. 
Dat moet je dus wel leuk vinden, zowel 
als businesslid maar ook als introducé. 
Golfen is een andere manier om contact 
te houden met je relaties. Spelen staat 
op één, zakendoen komt dan vanzelf. Al 
kun je wel merken dat we een business-
club zijn. Er wordt nog wel eens zakelijk 
gebeld tijdens het spel. Dat kan bij een 

‘gewone’ club natuurlijk niet, dat laten 
spelregels niet toe.  

Eén keer per maand is er een wed-
strijd op de businessclub waar je met 
je zakenrelaties aan kunt deelnemen. 
Op deze wedstrijden komen gemid-
deld zo’n zeventig golfers af, introducés 
meegerekend. Na een wedstrijdmiddag 
volgt altijd een diner. We organiseren 
ook jaarlijks een golfreis voor de leden. 
Onze businessclub is een jonge actieve 
club. Die ook ieder jaar wat doet voor de 
golfclub. We hebben jeugdsets aange-
schaft, een schilderij voor het clubhuis, 
er is een bronzen beeld geschonken en 
we hebben ook een prachtige beuk laten 
planten. Dit jaar organiseren we als club 
voor het eerst een Pro Am, dé kans voor 
amateurs om samen met een professional 
te golfen. Je kunt een flight kopen, het 
groepje waarmee je aan een golftoernooi 
deelneemt, in een samenstelling van drie 
amateurs en een professional. 
 
Het bestuur heb ik na vijf jaar over-
gedragen, maar ik ben wekelijks op 
de Heelsumse te vinden. De sfeer is er 
goed en het levert een groot netwerk 
op. Zowel zakelijk als vriendschappelijk. 
Ik golf niet alleen zakelijk. Toevallig ben 
ik net terug uit Spanje, van vier dagen 
golfen met een maatje in de buurt van 
Girona.”

Bas franse (52), registeraccountant, 16 jaar part-
ner geweest bij pwC. nu diverse commissariaten 
en interim-opdrachten. golf- en businessclub de 
Heelsumse, lid sinds 2004

de wei in

“spelen staat 
op één”
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door maureen land, fotografie ilya van marle

  Niet 

nederland is een verenigingsland. Zake-
lijk gezien ook. ons land kent honderden 
business- en serviceclubs. vaak met een 
hoger doel dan puur business bedrijven. 
drie cliënten over netwerken, vriend-
schappen, goede doelen en samen gol-
fen. “Zakendoen komt dan vanzelf.” 

 zómaar 
  een  
 sociëteit
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“Onze band is hecht. 
Kracht kenmerkt ons. 
Allemaal hebben we 

een druk leven en maken we werkwe-
ken van 70 tot 80 uur. Maar als ik 
omhoog zit, kan ik iedereen zelfs op 
zondag bellen. Kun je dat voor me 
regelen morgen? Heb je nu een advies? 
De club geeft mij steun. En vriend-
schap. We komen elkaar natuurlijk ook 
dagelijks tegen in het dorp en we 
werken veel samen. Eén keer per jaar 
gaan we een weekend weg met onze 
partners. Ook hebben we een Jazzclub 
opgericht. Gisteravond waren we 
allemaal weer bij elkaar, in de club bij 
een optreden van Frits Landesbergen 
en Joke Bruijs.  

Twintig was ik toen ik mijn eigen 
verhuisbedrijf begon en aanbelde bij 
huizen waar een ‘Te koop’ bord stond. 
Daar konden mensen zeker mijn 
diensten gebruiken. Inmiddels heb ik 
vijftien dochterbedrijven en vier-
honderd medewerkers in vaste dienst. 
Toen ik tien jaar ondernemer was,  
wilde ik meer weten over zakendoen. 
Hoe doen anderen dat en wat kun je 
daarvan leren? Met dat doel richtte ik 
de businessclub op. De eerste die ik 
vroeg was een bevriende aannemer, 
hier uit het dorp. Samen vroegen we 
de derde en zo door. We hebben 28 
leden, van de notaris tot de slager, uit 
elke beroepsgroep één. Stuk voor stuk 
zelfstandig ondernemer in Wassenaar. 

klankbord
De WBCG staat voor netwerken op 
een georganiseerde manier. Het goede 
aan zo’n club is dat je elkaar scherp 
houdt. Kwaliteit bindt ons. Door 
samen te werken, hou je elkaar in de 
gaten. En ja, commentaar of kritiek 
is er ook wel eens. Eens per maand 
vergaderen we. Dan is er altijd iemand 
die een zaken gerelateerd praatje houdt 
voor de groep of  we plannen een 
bedrijfsbezoek. We zetten ons vaak 
in voor de lokale gemeenschap, met 
sponsoring van evenementen. In  
Wassenaar hebben we ook een eco-
nomisch overleg met de wethouder. 
Onze club is door de wethouder 
gevraagd als klankbord en adviesgroep, 
dat is een mooie waardering. 

De jongste ondernemer in onze club  
is 35 en de oudste 65. De jongere 
garde meldde zich wel, maar we heb-
ben ze gecoacht en begeleid bij het 
opzetten van een eigen club. Die jonge 
ondernemers zijn inmiddels actiever 
dan wij in het dorp, en dat is goed om 
te zien. Wij begonnen ook jong. Ik ben 
nu dertig jaar voorzitter. Elk jaar bij 
de verkiezingen stel ik weer voor dat 
ik af zal treden, maar het lange applaus 
maakt dat ik maar weer een jaar aan-
blijf als voorzitter.”

andré van herk (61), algemeen directeur 
uts nederland bv,  voorzitter wbCg, de 
wassenaarse bedrijven Contact groep, 
sinds 1981

Harde werkers

“Onze band 
is hecht”

“Vanaf het begin van mijn 
lidmaatschap voel ik me 
thuis bij de Rotary. Ik 

werd gevraagd door een buurman en 
kende al veel mensen via mijn winkel in 
Voorburg. Het netwerk is voor mij 
minder belangrijk dan de saamhorigheid 
en de relaties onderling. De sociale 
contacten hebben ook privé een 
positieve uitwerking, mede omdat onze 
partners er vaak bij betrokken zijn. Een 
mooi moment was voor mij dat ik als 
voorzitter werd gevraagd. Die functie 
heb je eigenlijk drie jaar, eerst als 
inkomend voorzitter, dan als voorzitter 
en tot slot nog een jaar als vertrekkend 
voorzitter. Vanaf juli, de start van een 
Rotaryjaar, vieren wij ons 65-jarig 
bestaan. Het dertiende lustrum dus. Als 
voorzitter heb je een eigen allesomvat-
tende taak: vergaderingen voorbereiden, 
commissies draaiende houden, nieuwe 
leden installeren en wekelijks de 
lunchbijeenkomsten voorzitten. Dat 
laatste is voor mij al ruim dertig jaar een 
hele fijne onderbreking van de werk-
week.

billijk en waar
Wat begon in Amerika in 1905 als een 
club van vier vrienden, groeide uit tot 
een service-organisatie met wereldwijd 
ruim 1,2 miljoen leden. In Nederland 
zijn er 484 Rotaryclubs met in totaal 
circa twintigduizend leden. Onze 
grondgedachte is: ten dienste staan van 
elkaar en je medemens. We doen veel 
voor goede doelen. Met ‘Polio de wereld 
uit’, zijn we mondiaal al sinds 1985 bezig. 
Elke club voert eigen acties. De aanschaf 

van speciale postzegels leverde afgelopen 
jaar alleen al vanuit Nederland 40.000 
euro op voor de strijd tegen deze ziekte. 
Alle projecten van de Rotary voldoen 
aan de  4-way-test: 1: Is het waar; 2: Is het 
billijk; 3 Bevordert dit het onderling ver-
trouwen en de vriendschap; 4: Komt het 
alle betrokkenen ten goede? De leden 
handelen naar deze regel. We zamelen 
niet alleen geld in, maar steken ook de 
handen uit de mouwen. Met onze club 
hebben we afgelopen jaar een project 
voor zuiver drinkwater in Suriname 
gesteund. Het leverde een feestelijke 
Surinaamse benefietavond op maar ook  
28.000 euro voor de waterzuivering.

Onze club telt 50 leden en één erelid. 
Volgens de Rotarygedachte komen 
die zoveel mogelijk uit verschillende 
beroepsgroepen. Dat levert een divers 
aanbod van beroepspraatjes op, één van 
de pijlers van onze wekelijkse lunchbij-
eenkomsten. Afgelopen keer sprak één 
van onze damesleden - we zijn al jaren 
een gemengde club- over de mondiale 
werking binnen het Hoger Onderwijs. 
Recentelijk waren er gastsprekers uit 
de diplomatieke dienst, van het Inter-
nationale Gerechtshof en iemand die 
sprak over de etiquette bij vorstenhuizen 
en regeringen. Kennis overdragen en 
uitwisselen is een belangrijk aspect van 
de Rotaryclub, het is niet zomaar een 
sociëteit waar je heen gaat. Wel is het 
een vriendenclub, van mensen die een 
bovengemiddeld sociaal hart hebben en 
betrokken zijn bij elkaar en de maat-
schappij. En die daarvoor wat willen 
doen.”

peter Verbakel (65), eigenaar verbakel 
mode bv voorburg, inkomend voorzitter 
rotaryclub voorburg, lid sinds 1980

een groot sociaal hart

“ik voel me 
thuis bij de 

Rotary”
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“Je moet geduldig  
        en precies zijn”

COlUmn//

met behulp van video en andere analyse-apparatuur helpt paul  
Hurrion pro’s bij het begrijpen en verbeteren van hun puttingstroke.  
Hij werkt sinds eind 2008 samen met robert-Jan derksen. Hier  
vertelt hij over deze samenwerking en de kunst van het putten.

Vraag: Mijn zoon is startend ondernemer en het is voor 
hem lastig om de opstart te financieren. Ik wil hem daarbij wel 
helpen door zelf een lening te verstrekken. Hoe kan ik dit het 
beste doen, vanuit mijn privé-vermogen of via mijn BV?

Antwoord: Uw keuze kan worden beïnvloed door de fiscale behandeling. Vanuit 
privé kan de geldlening onder voorwaarden worden aangeduid als ‘tante Agaath-
lening”. Dit hield tot 1 januari 2011 in dat de lening voor de geldverstrekker in 
box 3 was vrijgesteld en daarnaast gold een extra aftrek van 1,3% over het betrok-
ken bedrag tot een maximum van € 55.145,- (2010) per belastingplichtige. Boven-
dien kon de lening in geval van deconfiture van de schuldenaar in aftrek worden 
gebracht ten laste van uw arbeidsinkomen in box 1.

Vanaf 1 januari 2011 zijn de voorwaarden van de tante Agaath lening aangescherpt. 
De lening blijft weliswaar vrijgesteld in box 3 (€ 110.952,- voor partners in 2011), 
maar de aftrek in box 3 wordt in de komende jaren naar nihil afgebouwd. Ook is 
de mogelijke aftrek in box 1 bij oninbaarheid van de lening voor nieuwe gevallen 
per direct komen te vervallen.
Door deze wijzigingen kan het (gedeeltelijk) verstrekken van een risicovolle star-
terslening vanuit uw BV een bruikbaar alternatief zijn. In geval van onverhoopte 
oninbaarheid van de lening kan deze in de BV namelijk wel worden afgeschreven 
ten laste van de winst. Uiteraard dient de lening vanuit de BV dan wel op zakelijke 
voorwaarden te zijn verschaft. 

Vraag: Mijn eigen woninghypotheek is ondergebracht in 
mijn BV in de vorm van een renteloze personeelshypotheek. Ik 
hoorde dat per 1 januari 2011 een en ander is veranderd. Kunt u 
mij zeggen de planningsmogelijkheden nu zijn?

Door kosterus Wildschut, senior financial planner staalbankiers, fotografie istockphoto

VRaagbaak//
Uw vraag ons antwoord

natuurlijk schetsen wij hier slechts richtingen. iedere specifieke vraag heeft  
een antwoord op maat nodig. u weet ons te bereiken!

Antwoord: Tot 1 januari was het door het verstrekken van een renteloze 
personeelshypotheek onder voorwaarden mogelijk gebruik te maken van de 
zogenoemde Hillen regeling. Deze regeling houdt in dat bijtelling van het eigen 
woningforfait achterwege blijft voorzover er geen betaalde hypotheekrente tegen-
over staat. Hierdoor kon het in specifieke omstandigheden fiscaal gunstig uitpak-
ken om een renteloze personeelshypotheek met de eigen BV aan te gaan.

Vanaf 1 januari 2011 is deze mogelijkheid aangepakt en wordt er bij een renteloze 
lening uitgegaan van een fictieve rente waardoor het eigen woningforfait toch 
wordt toegepast. Deze maatregel geldt trouwens ook bij vooruitbetaling of achter-
afbetaling van de hypotheekrente.

“we ontmoetten elkaar een kleine drie jaar geleden 
op een toernooi in Hongkong en sindsdien 
werken we met elkaar samen. In het begin kwam 

Robert-Jan nog vaak naar mij toe in Birmingham, waar ik woon, 
maar inmiddels kom ik ook naar de toernooien waar hij speelt. We 
zien elkaar dus vrij vaak. In ieder geval wel één keer in de maand op 
de dinsdag voor de toernooien. Maar als Robert-Jan problemen 
heeft met zijn stroke, of niet happy is over iets, dan bellen we. Of hij 
stuurt mij video’s op van zijn putten, die we vervolgens met elkaar 
bespreken. 

Mijn doel is om de putting stroke van Robert-Jan zo goed mogelijk 
te maken. Dat spreekt voor zich. Hoe beter de stroke, des te makke-
lijker kan die weer herhaald worden. Het moeilijke is om zowel de 
snelheid als de richting perfect te krijgen, en dat pas nadat je de putt 
perfect ‘gelezen’ hebt. Een drive is goed als die op de fairway ligt, 
links of een beetje rechts, dat maakt niet uit. Maar een putt is erin 
of is mis. Ook speel je elke week op andere greens, en dat maakt het 
ook extra lastig. Het is moeilijk om uit te leggen wat de belangrijk-
ste technieken voor het putten zijn. Er spelen zoveel verschillende 
factoren een rol. Maar natuurlijk zijn er basisprincipes waaraan je 
moet voldoen. Heel belangrijk, en vaak niet voldoende erkend, is 
dat de putter moet passen bij de bouw van de speler. Clubs worden 
vaak op maat gemaakt. Zo moet ook de putter gefit worden.  

eigenwijs
Een goede golfer en dus een goede putter moet geduldig en precies 
zijn. Tijdens het oefenen kan het heel erg goed gaan, maar een wed-
strijd is toch weer anders. Dan komt de factor ‘spanning’ er ook nog 
eens bij. Daar moet je goed mee om kunnen gaan. We proberen de 

stroke nu zó constant te maken dat die op de oefendag, de dinsdag 
dus, hetzelfde is als op zondagmiddag wanneer Robert-Jan om de 
titel speelt.

Robert-Jan is erg precies en nauwkeurig en dat is erg belangrijk bij 
putten. Wel is hij een tikkeltje eigenwijs, maar als hij eenmaal gelooft 
in wat ik hem leer, gaat hij er helemaal voor. Hij heeft zich in de drie 
jaar dat ik hem ken sterk verbeterd. Maar uiteraard blijven we heel 
hard aan het putten werken, want zoals ‘t hoort in de topsport: het 
kan altijd beter!”

“Hoe beter de stroke, des te makkelijker 
kan die weer herhaald worden”

door hilde duyx, fotografie golfsupport.nl

Uw bankier kan samen met u 
bezien wat in uw geval de beste 
planningsoptie is. De planning kan 
worden aangepast doordat de BV 
hypotheekrente gaat berekenen 
of de schuld kan worden afgelost 
via een dividenduitkering. In dit 
laatste geval raakt u wel definitief de 
renteaftrek kwijt. Mogelijk past het 
in uw planning om de hypotheek 
extern - bij Staalbankiers - onder te 
brengen en de vrijgekomen gelden 
de komende jaren te gaan beleggen. 

Kosterus Wildschut



uw vermogen  
onder (één) dak
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 b
eleggen in woningen 
heeft momenteel een 
minder goed imago. Hay 
Vullinghs, Hoofd Vastgoed: 
“Dat komt mede door de 

negatieve publiciteit over de vastgoed-
markt, de mindere performance van 
recente investeringen, de financier-
baarheid van woningen en de discussie 
over de hypotheekrenteaftrek. 
Niettemin zijn er nu boordevol 
kansen.”

Vullinghs vervolgt: “Wat wij zien is 
het volgende. De woningmarkt heeft 
een tekort van circa 200.000 wonin-
gen. Tegelijkertijd is er sprake van een 
stijgend aantal huishoudens op zoek 
naar een huis. Nieuw aanbod dat 
voldoet aan de vraag is er nauwelijks. 

Dure grond, dure bouwmaterialen en 
omslachtige procedures frustreren de 
nieuwbouw en de doorstroming zit 
muurvast. De huidige crisis heeft dit 
nog versterkt. Genoeg potentiële vraag, 
weinig aanbod – een markt dus voor 
investeerders.” 

De negatieve geluiden over een 
stagnerende woningmarkt zijn wel 
ergens door gevoed. Aan de aanbod-
zijde gingen voor de crisis in 2009 
nog 4.000 woningen per week in de 
verkoop. Nu zijn dat er gemiddeld 
2.000 tot 2.500. Er zijn dus nauwelijks 
verhuisbewegingen meer. Gevolg: een 
uitgestelde vraag. Huizenbezitters en 
huurders kijken vanuit hun huidige 
woning de kat uit de boom. Vraagprij-
zen van aangeboden woningen zijn te 

De woonlasten voor deze woning 
verhouden zich in positieve zin ten 
opzichte van de huurlasten. De crisis 
is in dit segment minder aanwezig. 
Die prijs is in het startersegment 
namelijk veel minder bewegelijk dan 
in de hogere segmenten. Door het 
toenemend aantal huishoudens en 
het versterkte tekort aan woningen, 
is dit een meer risico-avers segment”, 
meent Hage. Vullinghs vult aan: “Als 
de woning wordt verkocht, krijgt de 
Woningmaatschap daar een goede prijs 
voor en als dit niet lukt, verhuren wij 
gewoon voor een mooie huurprijs 
door”. Hage: “We zien in deze markt 
slechts beperkte prijsschommelingen.” 
De huizen in portefeuille zijn geen 
nieuwbouw, maar bestaande bouw 
van gemiddeld circa 30 jaar oud. De 
prijzen van nieuwbouwwoningen 
zijn over het algemeen hoger dan 
bestaande bouw. Het startersegment 
dient ook als logisch ressort voor 
kopers die zich in het middensegment 
hebben verkeken. Wie de financiering 
van zijn woning in hoger gelegen 
segmenten niet meer rond krijgt, valt 
terug op de huizen in dit segment. Er 
is dus vraag van boven en beneden. 

ontploffen
Nog een laatste kracht van deze 
Woningmaatschap: de aangetrokken 
huurmarkt. Hage: “De kans dat de 
huur van 1.500 euro daalt naar 1.000 
euro is naar onze mening veel en veel 
groter dan dat huren van 500 euro 
dalen naar, zeg: 300 euro. Die eerste 
beweging is in de markt al waargeno-
men. De huren in het lagere segment 
zijn niet significant gedaald maar juist 
gestegen. Dus ook met de verhuur van 

Door sebastiaan van der lubben, fotografie hollandse hoogte

“Wanneer dacht u voor het laatst aan beleggen in woningen? 
waarschijnlijk is dat al een tijdje geleden. Jammer, want de markt 
zit boordevol kansen”. een interview met Hay vullinghs en Hans 
Hage van staalbankiers.

hoog, daarom leidt dit tot overaanbod. 
Discussies over hypotheekrenteaftrek 
helpen ook niet mee om de markt vlot 
te trekken. Dat én de strengere wet- en 
regelgeving leidt volgens Hans Hage, 
Manager Woningfondsen tot angst: 
“Het vertrouwen in de markt is weg.”

aarzelingen
Maar angst is niet altijd een goede 
raadgever. “Het fundament zit gewoon 
goed”, weet Hage. “Toch zit die emo-
tie diep, blijkt ook uit de aarzelingen 
om deel te nemen in Woningmaat-
schap XLI van Staalbankiers.” Daarin 
zitten 530 woningen, verspreid over 
heel Nederland. In oktober 2010 heeft 
de bank de woningen verworven. “In 
de periode oktober 2010 tot en met 
maart 2011 zijn er al circa 30 wonin-

gen verkocht terwijl de verkoopstra-
tegie niet is gericht op het actief voor 
verkoop aanbieden van de woningen 
aan de huurder. De verwachting was 
over een heel jaar circa 40 woningen te 
verkopen”. Hage en Vullinghs, bijna in 
koor: “Dat is een heel mooi resultaat”. 
“Sterker: de eerste resultaten overtref-
fen de verwachtingen”. Daarbij wordt 
wel aangetekend dat in het verleden 
behaalde verkoopresultaten geen 
betrouwbare indicator vormen voor 
toekomstige verkoopresultaten.

De woningen van Woningmaatschap 
XLI zitten allemaal in het starterseg-
ment – daar waar de meeste vraag 
naar woningen is. “De woningen 
van gemiddeld € 150.000, zijn voor 
veel kopers nog het best bereikbaar. 

de huizen in de Woningmaatschap kan 
een heel aardig rendement worden 
gehaald”. De Woningmaatschap heeft 
circa tien woningen doorverhuurd met 
10 à 15% hogere huur dan waarvoor 
is aangekocht. Aanpassingen in de te 
verwachten gewijzigde huurwet kun-
nen dit versterken gezamenlijk met de 
richtlijnen voor de huurbranche vanuit 
Brussel. Vullinghs: “Met een gemid-
delde huur van 578 euro prijzen wij 
ons dus absoluut niet uit de markt.” De 
Woningmaatschap gaat zo niet alleen 
kosten van leegstand tegen, door de 
gunstige huurmarkt kan er ook een 
mooi resultaat mee worden gehaald. 

risico’s
Beleggen in vastgoed brengt wel 
risico’s met zich mee. Deelnemers 
aan de Woningmaatschap dienen zich 
bewust te zijn van de onzekerheden 
die inherent zijn aan toekomstge-
richte informatie in het algemeen en 
beleggen in vastgoed in het bijzonder. 
Daarbij geldt dat het risico voor de 
participanten in de Woningmaatschap 
is beperkt tot het verlies van hun inleg. 
Voor meer informatie over onder 
andere de risico’s en kosten verwijzen 
wij u naar de leaflet, het prospectus 
en de financiële bijsluiter die zijn 
te raadplegen op de website van de 
bank: Hoewel het geprognosticeerde 
rendement van Woningmaatschap 
XLI is gebaseerd op een zorgvuldige 
inschatting van de marktontwikke-
ling, biedt het geen garantie voor het 
uiteindelijke resultaat. 

Wilt u meer weten over Woning-
maatschap XLI? Kijkt u dan op  
www.staalbankiers.nl.



Als kleine jongen zag uitvinder, ondernemer en bedenker 
van Het Beste Idee van Nederland, Bernd Schneider zijn 
vader flink genieten van een goed glas wijn. Dat maakte 

indruk. Toen hij in 1980 besloot om voor zichzelf te beginnen, 
kwam het dus niet als verrassing dat hij z’n eigen wijnwinkel 
opende. Echter, rampspoed volgde al snel. Drie maanden na de 
opening kwam de winkel vol met water te staan na een zware 
regenbui. “Het was op dat moment echt een ramp. Inmiddels 
zeggen mijn vrouw en ik tegen elkaar dat die dag de beste dag was 
van ons leven”, vertelt Bernd. Hij heropende de winkel niet, maar 
begon wijn direct te verkopen aan winkels en groothandels. “Toen 
ging het lopen. De handel draaide goed. Ik kwam met het idee van 
de Wijn-smaak-wijzer, waardoor klanten direct de wijn van hun 
smaak konden vinden. Dat sloeg aan. Een ander idee ontstond op de 
verjaardag van mijn broer John. Hij schonk een wijn die al een dag 
open stond. Ik vond het niet lekker. Wijn gaat oxideren als je de fles 
te lang open laat staan. Ik dacht, ik moet iets maken dat ervoor zorgt 
dat er geen lucht meer bij de wijn komt. Na maanden experimente-
ren, opnieuw beginnen en testen kwam dit apparaat in 1986 op de 
markt. De Wine saver van Vacuvin. Ik wist toen al, dit wordt een 
succes. Ik geloofde erin. En gelukkig maar, want inmiddels worden 
ze overal ter wereld verkocht.”

De Winesaver was het eerste product van een bedrijf dat flink zou 
gaan groeien. Inmiddels kun je tálloze producten onder de merk-
naam Vacuvin kopen, en heeft de carrière van Bernd een vlucht 
genomen. Naast zijn bedrijf, dat nu de naam International Innova-
tion Company heeft en zijn bijdrage aan Het Beste Idee van Neder-
land, is hij initiatiefnemer van de Sharing Succes Foundation, die 
jaarlijks evenementen organiseert voor ondernemers die hun succes 
willen delen met gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. 

Bernd is trots op zijn familiebedrijf. “Ik vind het fantastisch om 
van een goed idee een product te maken. Maar ik denk dat we 
in Nederland nog kansen laten liggen. Je moet anders durven en 
willen doen. Daarom willen wij ook investeren in patenten en 
ideeën. Zodat er ruimte blijft voor innovatie, mooie ideeën en veel 
creativiteit.”

Bernd schneider over goede  
ideëen en ondernemen.

“Anders durven 
en willen doen”

meer informatie: www.vacuvin.nl
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cees kamerbeek over de 
rode folle noire, de rode 
braquet en de witte rolle.

“Je kunt de  
druiven ruiken  
én proeven”

“Het was altijd al mijn jongensdroom: wijnboer worden”, vertelt 
Cees Kamerbeek, woonachtig op wijnkasteel Château de 
Crémat in Nice. Na een succesvolle carrière in de verzeke-

ringsbranche besloten hij en zijn vrouw dan ook om het erop te wagen: ze 
gingen op zoek naar een geschikte plek in Frankrijk. Uiteindelijk kwamen ze 
terecht in een gebied bij Nice, waar de Romeinen ooit de wijncultuur 
introduceerden. Daar stond het in neo-Toscaanse stijl gebouwde Château de 
Crémat, met toren en al, te koop “We hadden geluk, want het Château had 
een goede reputatie wat de wijnen betreft. Het gebouw zelf verkeerde in 
slechte staat, maar ik heb niet getwijfeld. We zijn aan de slag gegaan! En na 
tien jaar hard werken is het nu helemaal af.”

Het Château staat in een voor wijnliefhebbers interessant gebied, genaamd 
Bellet, met bijzondere kalkrijke grond en druivenrassen die nergens anders 
voorkomen. De rode Folle noire, de rode Braquet (voor de rosé) en de witte 
Rolle zijn dus unieke wijnen. Cees gaf er ook nog eens zijn eigen ‘touch’ 
aan. “Ik wilde een wijn laten maken die het fruit laat proeven. Dat was tien 
jaar geleden niet gebruikelijk, toen waren de zware wijnen in de mode. 
Maar mijn druiven zijn zeldzaam, ik wilde dat je ze kon ruiken en proeven. 
Dat is gelukt. Ik ben inmiddels ook overgegaan op duurzame landbouw. De 
onkruidbestrijders zijn allemaal de prullenbak ingegaan.” 

Ondanks het feit dat hij zijn droom heeft waargemaakt, is het niet altijd 
gemakkelijk geweest. “Alles duurt veel langer dan je denkt in Frankrijk, 
door de bureaucratie. Je moet heel veel geduld hebben. Het bedrijfsleven 
voor particulieren en kleine bedrijven is daardoor lastig, ook door de strakke 
en onflexibele arbeidswetgeving. Maar ik zal zeker niet beweren dat het is 
tegengevallen. We wonen op een prachtige plek en ik kan me de hele dag aan 
mijn passie wijden.” Of hij zelf ook iedere dag zijn eigen wijn drinkt? “Nee 
zeg, alstublieft niet”, zegt hij met een glimlach. “Dat is het mooie van wijn:  
er is zoveel variatie, er zijn zoveel verschillende smaken. Daar blijf  
ik van genieten.”

Binnenkort zullen de wijnen van Château de Crémat ook 
in Nederland verkrijgbaar zijn.

door hilde duyx en rené lamers, fotografie jan Willem steenmeijer

Wijnliefde
Wijn is één van de meest geliefde dranken ter 
wereld. maar je kunt er ook je werk van maken. 
drie clïenten vertellen.



Als je hem niet kent, had je zo’n uitvinding niet kunnen bedenken, maar als 
je hem gebruikt, kun je niet meer zonder. Althans, dat beweren cliënt Hans 
Molenaar en zijn compagnon Ben Odenkirchen over hun ‘uitvinding’, de 

Vinoglobe. Dit glazen bolletje dat je op de wijnfles zet, zorgt bij het uitschenken 
voor 35 tot 55 procent meer zuurstof in de wijn. “Dat maakt vooral jonge wijnen 
veel lekkerder, minder hard”, vertelt Hans. Bij jonge wijnen voegen ze stoffen toe 
om ze sneller consumeerbaar te maken. Die stoffen zorgen voor een wat nare, 
scherpe smaak. Niet alleen vinologen proeven dat, maar juist ook de ‘gewone’ 
consument, die meestal jonge wijnen koopt. Vroeger decanteerde je de wijn door 
hem eerst in een karaf te doen. “Maar wie neemt die moeite nog?”, vraagt Ben. 

Het idee voor de Vinoglobe ontstond tijdens het maandelijkse etentje van de 
eetclub, waarvan Hans en Ben lid zijn. Zij zijn de Willie Wortels. In het verleden 
bedacht Hans de chaisse longue, die in allerlei hoeken en standen is te zetten. En 
Ben, tandarts van beroep, ontwierp een elastiekje waarmee je de speekselklier tijde-
lijk kunt afknijpen. En wat dacht je van de uitwisbare scorekaart voor golf? Handig, 
maar dat idee ligt nog op ‘de plank’.

De heren zijn geen techneuten, maar dachten gewoon na en lieten mensen het 
verschil met de Vinoglobe proeven. Vinologen zijn ze evenmin. Hans: “Ik drink nu 
en dan zowel rood, rosé als wit.” “Ik houd van jonge Italiaanse wijnen”, zegt Ben. 
Dagelijks gebruik leerde dat het tuutje aan de Vinoglobe anders moest. Hans: “Dat 
was eerst van glad rubber. Maar door de introductie van de schroefdop werden de 
flessenhalzen breder. Het tuutje hebben we daarom geribbeld gemaakt.” Inmiddels 
gebruiken honderdduizenden mensen over de hele wereld het bolletje.

In eerste instantie was de wijnwereld argwanend, net zoals tegenover de schroef-
dop. Wijnproducenten waren bang dat mensen zouden denken dat de wijn zonder 
de Vinoglobe niet goed zou zijn. Hans: “Maar Johannes van Dam, dé culinair 
recensent, prees hem enthousiast in het Parool.” Op een beurs in de RAI trok de 
Vinoglobe zelfs de aandacht van de Fransen. Ben: “We stonden naast een stand van 
de Bergerac. Ze keken ons aan, naderden schoorvoetend en even later stond onze 
Vinoglobe bovenop hun flessen.”

“Zelfs de Fransen  
gingen om”
hans molenaar (r.) en Ben odenkirchen 
over hun ‘uitvinding’, de vinoglobe.

zie voor meer informatie www.vinoglobe.com
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“de FraNSeN kekeN ONS aaN, naderden 
schoorvoetend en even later stond onze  
Vinoglobe bovenop hun flessen”
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Exquise Oosterse sferen

De mooiste Perzische en Oosterse tapijten! Ze zijn te verkrijgen 
bij Perez Perzische Tapijten. De heer Jan Janssens (cliënt) en 
zijn zonen Patrick en Michaël Janssens bieden met het sinds 

1919 opgerichte Perez Perzische Tapijten, modieuze klassieke, moderne 
en zeer eigentijdse handgeknoopte tapijten aan, die het interieur een 
voorname klasse geven.

Het handgeknoopte tapijt is de laatste jaren met verschillende trends 
meegegroeid. Maar, zo zeggen de heren Janssens: “Onze eigen designers 
zowel in Europa als in de landen van oorsprong en onze inkopers van 
Perez hebben hierbij nooit concessies gedaan aangaande authenticiteit en 
kwaliteit van de in eigen beheer geproduceerde Oosterse tapijten. Onze 
collectie is authentiek, maar zeker ook trendzettend en vooruitstrevend, 
met talloze dessins in verschillende knoopdichtheden, kleurstellingen en 
wolkwaliteiten.”

Perez verzorgde onder andere tapijten bij de trouwzaal van de Gemeente 
Delft, de bestuurskamer van Beursplein 5 in Amsterdam, en bij verschil-
lende ambassades in Den Haag.

Het hoofdkantoor in Tilburg met een 8.000m2 grote showroom en ves-
tigingen in Amsterdam, Heemstede, Hilversum en Voorschoten is Perez 
Perzische Tapijten toonaangevend in Nederland. 
 
Meer informatie op www.perez-perzen.nl

voor u gespot!
in deze nieuwe rubriek aandacht voor bedrijven en leuke  
initiatieven van cliënten van staalbankiers. deze keer: van 
schoenenwinkel tot wellness in amsterdam.

Stijl en temperament

DiCapolavori verklaart het lente sei-
zoen voor geopend! DiCapolavori is 

de meest exclusieve schoenenketen voor de 
man en vrouw die stijl en kwaliteit weten 
te waarderen. 
 
Lente betekent dat het de hoogste tijd is 
om uw garderobe te updaten. In de nieuwe 
voorjaarscollectie van DiCapolavori spelen 
soepele materialen, bijzondere finishings 
(vintagelook) en verrassende details (bro-
ques, strikjes en edelstenen) een hoofdrol.

Het kleurenpallet bestaat uit kaki, beige, 
witgrijzen en navy. Laat u inspireren en 
neem een kijkje in de webshop www.
dicapolavori.com of bezoek één van de 
filialen (Apeldoorn, Arnhem, Enschede, 
Groningen, Leeuwarden, Zwolle). Opge-
richt door cliënten Rob Groot en Andries 
van den Berg, die een jarenlange ervaring 
met zich mee brengen als directie van een 
andere landelijke schoenenketen. Dit is 
terug te zien; DiCapolavori richt zich op 
beleving en gevoel. Creativiteit, ambitie, 
innovatie en durf zijn kernbegrippen in 
de bedrijfsfilosofie en worden vertaalt in 
creatief ontworpen schoenen, tassen en 
accessoires die met gevoel voor stijl en 
temperament worden geselecteerd. 

Relax!

Ontspannen in de grote stad. Dat 
kan, bij Amsterdam CitySpa 

Sarphatistraat, onderdeel van cliënt de 
Zwaluwhoeve groep. Deze CitySpa biedt 
speciaal samengestelde behandelingen 
en arrangementen voor de succesvolle 
man en vrouw van deze tijd. Gasten van 
de Spa kunnen zelf hun eigen arrange-
ment of behandeling samenstellen, in 
een omgeving waar rust en exclusiviteit 
centraal staan. 
 
Uniek in Amsterdam is de mogelijkheid 
om hamamtreatments te boeken samen 
met partner of relatie zonder saunage-
bruik. Amsterdam CitySpa biedt geen 
saunafaciliteiten maar richt zich op indi-
viduele verzorging. “In een druk leven is 
het belangrijker dan ooit tijd voor uzelf 
te nemen”, meldt de website. “Na een 
facial, hamam, massage, manicure of pedi-
cure voelt u zich heerlijk ontspannen. 
Uiteraard wilt u deze rust ook uitstralen 
aan de buitenkant. Laat uw haar na een 
treatment volledig stylen in de HairSpa 
door hairstylisten.”

Heeft u er al zin in gekregen? 
Kijk dan op www.zwaluwhoeve.nl       

Een persoonlijk  
beterschapcadeau

Karin Steenbrink en cliënte Sylvia 
Reerink zijn de initiatiefnemers 
van www.ziezoshop.nl. Deze site 

richt zich op beterschapcadeautjes voor 
zieke mensen en stuurt pakketjes naar 
bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorginstellingen 
of naar iemand thuis. 

Goede doelen, fairtrade en biologische 
producten voeren de boventoon in het 
assortiment van de Ziezoshop.nl, dat bestaat 
uit kwalitatieve geschenken en producten. 
Voor zowel jong als oud, man als vrouw. 

liFestyle//

Daarnaast voegt Ziezoshop.nl een 
zeer belangrijk persoonlijk tintje toe 
aan ieder cadeau. Bij iedere bestelling 

kunnen klanten een foto, gedicht of iets 
anders toevoegen om de juiste snaar 
te raken. Bovendien wordt het cadeau 
gratis feestelijk verpakt.

Ziezoshop.nl is er voor die mensen  
die het hard nodig hebben, zoals bij-
voorbeeld patiënten in ziekenhuizen, 
verzorgingshuizen, vrouwen die net 
bevallen zijn en ouderen in bejaardente-
huizen. Ziezoshop.nl is er voor diegene 
die niet direct in staat is om persoonlijk 
iemand beterschap te wensen. Zowel 
bedrijven als consumenten gebruiken 
Ziezoshop.nl.
                                               

http://www.dicapolavori.com
http://www.dicapolavori.com
http://www.zwaluwhoeve.nl
http://www.ziezoshop.nl
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china en india kunnen nog niet volledig op eigen kracht 
groeien. de crisis heeft dat aangetoond. die trof het westen 
minder hard dan gevreesd, waardoor de vraag uit europa en 
de vs aanhield. export bleef de bepalende factor voor groei 
in de opkomende economieën, nog niet de binnenlandse 
vraag in de eigen economie.

    Nog niet op 
eigen benen 

De amerikaanse 
economie zakt 
niet weg in 2011

112 miljard dollar, doordat het geld nu besteedbaar 
werd voor Amerikaanse huishoudens. De Ameri-
kaanse economische groei zakt door deze maatrege-
len in 2011 niet weg en de “double dip” blijft uit. 

EU problemen escaleerden niet
Dat de euro goeddeels overeind bleef en de eurozone 
intact, wil niet zeggen dat er geen problemen waren. 
We herinneren ons nog de kritieke schuldproblemen 
in Griekenland, die zich later ook in Ierland voor-
deden en waarvoor gevreesd werd in Portugal en 
Spanje. We herinneren ons ook de waardedaling van 
de euro in 2010 tot zelfs even onder de 1,20 tegen de 
dollar. Het betrof echter alleen de buitenste ‘schil’ van 
de Europese Unie en de lagere euro betekende niet 
per definitie nadelen. Europese producten werden 
immers goedkoper, waardoor de export in met name 
het gezonde Noord Europa als groeicomponent toe-
nam. Het arbeidspotentieel dat in de EU beschikbaar 
was (ook wel werkloosheid geheten), kon gemakke-
lijk worden ingezet om ook aan die groeiende vraag 
te voldoen.

Het grootste gevaar voor de EU en de euro was het 
wegvallen van onderlinge solidariteit tussen de indivi-
duele landen. Ondanks wat scheurtjes hierin, lukte 
het met hulp van Duitsland om tot een gezamenlijk 
reddingspakket voor de vier probleemlanden te 
komen. De Europese Commissie zegde steunpakket-

ten toe van effectief 260 miljard euro tezamen. Míts 
de vier landen drastisch zouden snijden in de uitga-
ven, en daarmee binnenlandse onrust riskerend.

Het bedrag van 260 miljard klinkt gigantisch, maar 
past altijd nog binnen het toelaatbare. Bovendien is 
het opgetelde begrotingstekort van alle EU-landen 
samen te relativeren: die van de VS (11,1 procent van 
het BBP) is naar verhouding meer dan het dubbele. 
Een land als Duitsland, de kern van de EU, had naar 
verhouding weinig schade opgelopen tijdens de 
kredietcrisis. Dankzij een laag percentage >

eCOnOmie//

 H
erinnert  u zich de voorspellingen nog 
van drie kwart jaar geleden? Ter 
herinnering: we zouden een “double 
dip” in gaan. En de eurozone zou uit 
elkaar vallen. En óók zouden de 

opkomende economieën de crisis nauwelijks voelen 
en gewoon doorgroeien. Landen als China, India, 
Indonesië en Brazilië zouden immers door een 
enorme binnenlandse vraag de export naar het 
Westen nog nauwelijks nodig hebben, voorspelde 
investeringsbank Goldman Sachs.

Van die voorspellingen is bar weinig over: er kwam 
geen “double dip”, de euro bleef binnen grenzen 
redelijk stabiel en de eurozone intact, maar ook 
bleken de opkomende economieën nog behoorlijk 
gekoppeld te zijn aan de vraag vanuit het Westen. Ze 
zijn nog niet rijp voor zelfstandige groei. Daarvoor is 
de binnenlandse vraag nog te gering en hun produc-
tiecapaciteit te inflexibel.
 
Niet rechtsom, dan linksom, dacht VS
Wat ging er dan anders in 2010? Al een tijdje dron-
gen de VS er bij de Chinese regering op aan om de 
Chinese munt, de renminbi, in waarde te laten stijgen. 
Met een duurdere renminbi zou import vanuit 
China dan afnemen en daardoor ook het handels-
tekort van de VS. Met een goedkopere dollar zou 
de Amerikaanse export omgekeerd ook toenemen. 

China werkte aan dat plan niet echt mee, ondanks het 
loslaten van de vaste wisselkoers verhouding, omdat 
het graag nog een tijdje wilde profiteren van een 
goedkope munt, die gunstige exportcijfers oplevert.
Bij een onwillig China koos de Amerikaanse regering 
een andere weg, waarop ze meer invloed heeft. Die 
weg kent een monetaire en een fiscale kant. De 
monetaire kant is de aankoop van obligaties door de 
Federal Reserve voor een bedrag van 600 miljard 
dollar. De meeste liquiditeit die hiermee vrijkwam, 
vloeide naar de opkomende landen, waaronder 
vooral ook China. De “quantitative easing” van de 
Fed voedde op deze manier de inflatie in die landen: 
de investeringsvraag steeg flink door de ruimere 
beschikbaarheid van liquiditeiten en kredieten. Dat 
Die landen zien zich nu gedwongen om de rente 
te verhogen en eventueel kredietbeperkingen in te 
voeren, ten einde de vraag af te koelen en de inflatie 
te beperken. Maar dat betekent ook een rem op de 
economische groei. De Verenigde Staten ‘expor-
teerde’ in feite hun eigen problemen, induceerde daar 
inflatie; en om die tegen te gaan moet de rente in die 
landen omhoog, waardoor vanzelf de valuta’s daar 
zullen stijgen. 

De fiscale kant van Amerika’s strategie, was de verlen-
ging door president Barack Obama van belastingbe-
perkingen, die zijn voorganger George Bush jr. had 
ingesteld. Impliciet betekende dit een investering van 

door rené lamers en hans smits, fotografie istockphoto
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enigde Staten in zou zetten. Anderzijds is China nog 
te veel afhankelijk van de export en heeft het land er 
dus belang bij dat vanuit die landen een aanhoudende 
vraag komt en niet door zware problemen een afzet-
markt te zeer inzakt. 

Productiecapaciteit aan het plafond
De economische situatie, waarin China en India en 
- in mindere mate - Brazilië nu verkeren, levert een 
potentieel gevaar op voor oververhitting. Oververhit-
ting vanwege een grote instroom van buitenlands 
kapitaal, dat via investeringen strijdt om productie-
middelen. India zit al aan het productieplafond, net 
als Indonesië, en China dreigt dat plafond dit jaar 
te bereiken. En ook nu weer blijkt de afhankelijk-
heid van opkomende economieën van het Westen: 
ze hebben buitenlandse investeringen nodig om de 
productiecapaciteit te kunnen uitbreiden. 

Onder aanhoudende economische groei, deels ook 
gevoed door exportgroei, leidt dit tot stijgende 
inflatie, wat nog wordt versterkt door geïmporteerde 
inflatie bij de gestegen prijzen voor ondermeer olie 
en voedsel. Ondergewaardeerde valuta’s in de opko-
mende landen stimuleren de export, maar zorgen er 
op die manier ook voor dat productiemiddelen te 
veel blijven worden ingezet voor exportgoederen en 
minder voor producten die voldoen aan binnenlandse 
vraag. Importeren van producten voor de binnen-
landse vraag is relatief duur, waardoor onevenwich-
tigheden tot uiting komend in overschotten op de 
handelsbalans te lang in stand blijven. Hoge inflatie 
maakt het leven van mensen duur en dat kan weer 
sociale onrust tot gevolg hebben, met alle gevolgen 
van dien. Brazilië staat er relatief beter voor. Dat land 
volgde een anticyclische strategie en is daardoor 
minder gevoelig voor inflatie en het gevaar van over-
verhitting. Net als in veel andere Latijns-Amerikaanse 
landen droeg de links georiënteerde regering van 
Brazilië bij aan meer welvaart en welzijn van de eigen 
bevolking. Zij vormen de basis voor Brazilië’s grotere 
stabiliteit en aanhoudende binnenlandse vraag. Ook 
al stuitert het Westen op en neer.

Strauss Kahn, algemeen directeur van het Interna-
tionaal Monetair Fonds, stelt dat de opkomende 
economieën niet louter via exporttoename kun-
nen groeien: om de handelsbalans in evenwicht te 
houden, zullen deze landen ook moeten importeren. 
Bovendien moet de structuur van hun economieën 
minder gericht zijn op exportgoederen. De eigen 

munt moet in waarde stijgen. Investeringsgelden voor 
binnenlandse productie moeten goedkoper worden. 
Pas dán kan de binnenlandse Chinese vraag een 
groter aandeel in de nationale economie innemen. En 
pas dán kunnen China, India en Indonesië door-
groeien en hun economie loskoppelen van de Ameri-
kaanse en de Europese. Momenteel is slechts sprake 
van een gedeeltelijke ontkoppeling. Het zal nog zeker 
vijf tot acht jaar duren voordat de economie van deze 
landen rijp is voor ontkoppeling.

Ontkoppeling nu nog slechts ten dele 
Voor een volledige ontkoppeling van de opkomende 
economieën van de Westerse wereld is het nu dus 
te vroeg. Maar dat de ontkoppeling komt, staat wel 
vast. Alleen al door de enorme omvangrijke bevol-
kingsaantallen die voor een markt van jewelste gaan 
zorgen. China, India, Indonesië en Brazilië tellen 
samen al drie miljard mensen. Tel daar de kleinere 
opkomende landen en de lagelonenlanden in Afrika 
bij op…
De rollen zullen dan omdraaien: de grote opkomende 
landen nemen de positie van het Westen over en 
Europa wordt leverancier van hoogwaardige goede-
ren en kennis voor de nieuwe landen. De ontkop-
peling vindt nú al enigermate plaats. Bijvoorbeeld 
doordat China en India voorraden (met name olie) 
opbouwen en proberen zeker te stellen. Niet meer 
via de wereldmarkt, maar via bilaterale contracten 
met afzonderlijke Afrikaanse landen probeert China 
gegarandeerd te zijn van grondstoffen die het nodig 
heeft, voor voedsel of productie. Hetzelfde doet India 
in Midden-Amerika. Zo heeft India contracten met 
Venezuela voor leverantie van olie.

Hoe was het de opkomende landen afgegaan als de 
voorspellingen van zomer 2010 waren uitgekomen? 
Waarschijnlijk hadden China en India dan meer tijd 
gehad om hun economie op orde te brengen en om 
te vormen naar een model, dat meer steunt op de 
binnenlandse markt dan op de buitenlandse. Doordat 
het Westen een “double dip” wist te vermijden en de 
VS hun ‘twin deficit’ probleem exporteerden, kregen 
de twee reuzen té vroeg te maken met sterk stijgende 
inflatie. Nu nog steeds is er sprake van een kapitaal-
groei van twintig procent.

> aan koophuizen, en dus relatief weinig particuliere 
hypotheekschulden, bleven de problemen beperkt. 
Economische stimulering kon dan ook vergeleken 
met de VS binnen de perken blijven en dus groeide 
de staatsschuld veel minder sterk aan. 

Massa in bevolking niet welvarend genoeg
Omdat het Westen de crisis uiteindelijk aardig de baas 
bleef en de vraag redelijk snel weer op gang kwam, 
trok ook de handel met de opkomende landen weer 
flink aan. Export bepaalde zo nog steeds in belang-
rijke mate de Chinese economische groei. Parallel 
daaraan kon de binnenlandse markt de functie van 
groeimotor nog niet overnemen. De binnenlandse 
vraag in de opkomende landen blijft te beperkt. Een 
kleine groep rijken profiteert meer en meer, maar de 
massa in de bevolking heeft nog steeds te weinig te 
besteden. Té weinig om de economieën erop te laten 
drijven. De transformatie van exporteconomie naar 
binnenlandse vraageconomie is nog verre van gereed. 

Je ziet de werking van de ontwikkelingen in het 
Westen terug in de statistieken: op het moment dat 
eind 2008 de handel in de VS sterk daalt, begint ook 
die in China (hoewel minder sterk) af te nemen. India 
volgt wat later, in de eerste helft van 2009. Tegelijk 

Opkomende  
economieën  
en de crisis
india
de groeipercentages doen niet veel 
onder aan die van China. risicofactoren 
zijn: het kastensysteem dat individuele 
ontwikkeling en welvaart in de weg kan 
staan. een groot deel van de bevolking is 
en blijft laagopgeleid. anders dan China 
blijft de infrastructuur achter.

indonesië
Het meest bevolkingsrijke islamitische 
land kent een vorm van democratie. de 
vraag is of (interreligieuze) onrust zijn tol 
gaat eisen voor economisch succes. daar-
naast zijn investeerders nog voorzichtig, 
omdat de corruptie er hardnekkig is.

Zuid-korea
de economische structuur maakt zuid-
korea gevoelig voor schokken. de huizen-
prijzen zijn erg hoog, wat de markt erg 
gevoelig maakt door renteveranderingen. 
In 2008 is de rente sterk verlaagd, toen 
problemen onder de bevolking rezen.

mexico
de economie is minder ver ontwikkeld 
dan de Braziliaanse. Ook hier speelt cor-
ruptie parten. tevens beschikt het land – 
naast olie – niet beduidend over grond-
stoffen. de impact van de huizencrisis op 
mexico was echter gering. Het land had in 
2001 al een crisis, toen wereldwijd de eco-
nomie in een dip belandde, terwijl mexico 
juist net enorme leningen was aangegaan 
voor investeringen. die investeringen 
betaalden zich op dat moment niet terug.

zodra de Vs er 
bovenop komt,  
veren ook China  
en india weer op

zie je in China en India een daling van investeringen 
vanuit het Westen, die ze juist nodig hebben voor 
productie-uitbreiding gericht op binnenlandse vraag. 
Zodra de VS er bovenop komen, veren ook China 
en India weer op, maar export blijft het winnen van 
binnenlandse vraag.

Naast het grote aandeel van het Westen in de Chinese 
en Indiase export, kun je de afhankelijkheid van beide 
opkomende landen aan nóg een verschijnsel aflezen: 
China en India sprongen de Europese landen met 
financiële problemen bij. In Spanje bezit China nu 
20 procent van de staatsobligaties; India 25 procent. 
Enerzijds spreidt China zo de risico’s die zouden 
ontstaan als ze uitsluitend op de financieel labiele Ver-
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“ik wil de stad waarin  
ik leef iets teruggeven”

staalmagazine april 2011 2928 staalmagazine april 2011

Het keeRpUnt//

Meer informatie
wilt u meer informatie lezen 
over de bomschuit en het 
werk van Stichting SCHuit? 
kijk dan op www.schuit.nu

door hilde duyx, fotografie jeroen Bouman

Van de ICT naar het reconstrueren van 
een bomschuit. Hoe is dat zo gekomen?
“Eigenlijk is die stap helemaal niet zo 
groot of raar. Ik heb het altijd erg leuk 
gevonden om mensen te helpen en 
adviseren bij het starten van een eigen 
onderneming. Dat doe ik ook nog 
steeds, door jongeren bijvoorbeeld in 
contact te brengen met ervaren onder-
nemers. Toen de aspirant bouwers van 
de bomschuit contact met mij zochten, 
was het omdat ze iemand nodig had-
den om de organisatie eromheen op 
te bouwen en aan te sturen. En dat is 
mijn specialiteit en daarnaast ook grote 
liefde van mij.”

Was u zelf al geïnteresseerd in de 
scheepvaart?
“Ik was er nog nooit zo specifiek 
mee bezig geweest, maar het trok me 
wel meteen. Samen met mijn vrouw 
woon ik nu een jaar in Den Haag, 
een stad waar ik erg op gesteld ben 
geraakt. In mijn opinie ontleen je als 
stad je identiteit aan je verleden. Vraag 
iemand maar waar hij of zij aan denkt 
als je ‘Parijs’ zegt, of ‘Londen’. Het zijn 
altijd de oudere, historische gebou-
wen. Met de bouw van de bomschuit 
willen we Scheveningen een deel van 

rond de bouw van het schip geregeld, 
zoals de borging van kwaliteit, voort-
gang, financiële controle, een com-
missie van aanbeveling, etcetera. De 
financiering is nog niet helemaal rond, 
dus daar zijn we nu druk mee bezig. 
Zodra we 80 procent rond hebben, 
gaan we aan de slag.”

Gaat u zelf ook helpen met de bouw?
“Nee hoor, dat laat ik graag aan de 
professionals over! En die hebben 
we met Arjen Schmohl, René van 
Reenen en Jaap Luiting zeker in huis. 
Zij hebben alle drie hun sporen in de 
scheepbouw ruimschoots verdiend en 
staan dan ook aan de basis van dit hele 
idee. Ik word zelf voorzitter van de 
Raad van Toezicht, dus we zoeken nog 
een nieuwe voorzitter voor de Raad 
van Bestuur. We willen iemand met 
een maritieme achtergrond, die het 
gezicht naar buiten zal worden en daar 
ook veel tijd aan zal kunnen besteden.”

Wat gebeurt er met de schuit, als hij 
eenmaal gebouwd is?
“We hebben natuurlijk een wensen-
lijstje klaarliggen. We hopen dat hij een 
mooi plaatsje krijgt op de boulevard 
van Scheveningen. Dat toeristen, dag-
jesmensen en kinderen ervan kunnen 
genieten. En dat hij ook gaat varen, 
bijvoorbeeld tijdens een evenement 
zoals Vlaggetjesdag.”

Heeft u nog wel tijd om uw oude bedrijf 
te missen?
“Ik heb het erg druk, maar gelukkig 
komt dat óók door de vele contacten 
die ik onderhoud met oude collega’s. 
Wij waren een echt mensenbedrijf. 
Toen al vond ik het erg belangrijk om 
mensen te begeleiden, te coachen. En 
dat doe ik nog steeds, naast de vriend-
schappelijke banden die bestaan met 
collega’s. Nee, ik kan niet echt zeggen 
dat ik me een seconde verveel! En dat 
is alleen maar goed.”

Zes jaar geleden verkocht hij zijn iCt-bedrijf 
ibas. sinds die tijd zat Ysbrand van der werf 
bepaald niet stil. naast verschillende  
commissariaten en advieswerkzaamheden,  
is hij nu voorschitter van de stichting sCHuit. 
doel hiervan: het reconstrueren en bouwen  
van een échte scheveningse bomschuit.

In de achttiende en 
negentiende eeuw werd 
in Scheveningen vrijwel 

uitsluitend gevist met bom-
schuiten: houten schuiten 
met een hoekige romp, die 
op het strand lagen wan-
neer ze niet op zee waren. Bij 
terugkeer voer de schipper 
zijn bomschuit gewoon weer 
het strand op, waarna de 
vaten met haring met paar-
denkarren werden gelost.

de laatste bomschuit werd 
zo’n honderd jaar geleden 
uit de bouwschuur gerold 
en naar het strand gebracht. 
Inmiddels is er geen enkel 
exemplaar meer over.

Wat is een 
bomschuit?

z’n verleden teruggeven. En dat is wel 
nodig ook, want Scheveningen mist 
eigenheid en kracht. Vind ik.”

Is een bomschuit genoeg om Schevenin-
gen weer nieuwe kracht te geven?
“Ja, zeker. Er lagen ooit honderden 
bomschuiten op het strand van Sche-
veningen. Ze waren beeldbepálend 
voor de badplaats. Kijk maar op het 
schilderij van Panorama Mesdag <zie 
ook foto>, ze liggen overal. Het is toch 
zonde dat er nu geen enkel exemplaar 
meer van over is? Het is een herken-
baar stoer schip, met z’n hoekige vor-
men, en de enige boot die het heerlijk 
vindt om te stranden. Geweldig toch. 
Ik word vaker gevraagd voor projecten 
en advisering, maar ik kan niet overal 
ja op zeggen. Dit was nou zoiets waar-
van ik dacht, ‘ik kan de stad waarin ik 
leef iets teruggeven’.”

Hoe ver zijn jullie met de reconstructie?
“De bouw moet nog beginnen, we 
hopen op een startdatum ergens medio 
dit jaar. Het voortraject heeft veel tijd 
gekost, want zo’n schuit bouw je niet 
zomaar even één twee drie. We hebben 
er een hele organisatie voor opgezet. 
Inmiddels zijn alle zaken die nodig zijn 
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“Zó blij 
als ik weer 

een nieuwe 
prent vind”

wel met een ander oog. Ik bedenk ook wat goed is 
voor de collectie en voor het museum. Bovendien 
heb ik er veel bijgeleerd, door cursussen te volgen 
maar ook door de mensen om mij heen die zich 
inzetten voor het museum en door bevriende cura-
toren. Het wordt helaas steeds moeilijker om prenten 
uit die tijd te vinden. Veel is al verkocht, of verwoest 
door aardbevingen en in de Tweede Wereldoorlog. Ik 
ben dan ook altijd zó blij als ik er een vind. Dat blijft 
leuk, na al die jaren. Daaraan merk ik ook dat dit echt 
mijn passie is. Het maakt me gelukkig.

Eén van mijn favoriete prentkunstenaars is Takehisa 
Yumeji. In Japan kent iedereen hem. Hier kun je niet 

eens een Engelstalig boek over hem vinden. Ik vind 
dat fascinerend. Hoe kan dat? Ik heb het antwoord 
nog niet kunnen vinden. Gelukkig is er een Duitse 
studente die haar promotieonderzoek aan Yumeji 
wijdt. Ze is hier al een paar keer geweest om de 
prenten die ik van hem heb te bestuderen en wil 
uiteindelijk een Engelstalig boek over hem schrijven. 
Daar zal ik haar bij helpen. Mijn stichting Für Elise, 
opgericht om de collectie bij elkaar te brengen en in 
stand te houden, zet zich daar ook voor in. Ik zou het 

geweldig vinden als ook het Westen kennismaakt met 
het werk van Yumeji. Het grappige is dat ik weleens 
van Japanners hoor dat ik lijk op de vrouwen in zijn 
werk. Ik zie dat zelf niet hoor. Maar wie weet, mis-
schien speelt het wel een rol in mijn liefde voor hem.”

destijds hadden we nog geen internet. Uiteindelijk na 
wat rondvragen vonden we een winkel waar we twee 
prenten konden kopen. Later bleken het niet eens 
houtsneden te zijn. En we waren er ook niet eens zo 
heel erg blij mee. Maar de interesse was wél gewekt. 
Onze zoektocht was begonnen.”

puur op gevoel
“Door de jaren heen ontdekten en vonden we steeds 
meer prenten. We verzamelden vooral uit de periode 
van 1900 tot 1950 en kochten alleen wat we zelf 
mooi vonden. Dat waren vooral vrouwenportretten 
en stadsgezichten. Het ging puur op gevoel, we wer-
den niet gehinderd door enige kennis van de kunst-
geschiedenis of een of ander groot vooropgezet plan. 
We woonden toen nog in Bloemendaal en de pren-
ten verdwenen bij thuiskomst in dozen in de kast. Tot 
ik er een keer een Nederlandse prentenhandelaar naar 
liet kijken. Die vertelde ons dat we inmiddels een 
zeer bijzondere collectie bij elkaar hadden verzameld. 
Een mix van twee stromingen: de Shin hanga, wat 
staat voor nieuwe prenten, en Sosaku hanga, wat staat 
voor creatieve prenten. Die stromingen bestonden 
naast elkaar in het voor-oorlogse Japan. Vooral de 
Sosaku hanga prenten zijn vaak bijzonder, omdat die 
in gelimiteerde oplagen werden gemaakt en meer de 
visie van de kunstenaar uitbeelden. Al snel begrepen 
we dat we een bijzondere en zeldzame collectie had-
den. Toen ontstond bij mij het idee van een museum.

Toevallig konden we in die tijd twee aangrenzende 
grachtenpanden kopen aan de Keizersgracht in 
Amsterdam. We moesten flink verbouwen. Vanaf 
het begin wist ik dat ik in één van de huizen mijn 
museum zou huisvesten. Cees was het daarmee eens, 
maar liet het verder aan mij. Het werd mijn project. 
Vier jaar lang ben ik bezig geweest met de renova-
tie. Inmiddels bevriende deskundigen hielpen mij 
met het ‘museum-klaar’ maken van het pand en de 
collectie. En twee jaar geleden was het zover. Op een 
prachtige, zonnige dag in april vond de officiële ope-
ning plaats, in aanwezigheid van de ambassadeur Mr. 
Minoru Shibuya. Alles klopte. De bloesem in onze 
tuin met een Japanse twist stond in bloei, iedereen 
was blij, ik was trots. Eén van de mooiste dagen van 
mijn leven.”

gelukkig
“Ik koop nog steeds aan. In Japan, maar ook in Ame-
rika. Waar de prenten ook maar te vinden zijn. En ik 
koop nog steeds wat ik zelf mooi vind, maar kijk nu 

“ik koop nog 
steeds aan. in 

Japan, maar ook in 
amerika. Waar de 
prenten ook maar 

te vinden zijn”

Ze bezit de grootste collectie Japanse prenten uit de pe-
riode 1900-1950 van europa. elise wessels is de drijvende 
kracht, oprichtster en bestuurder van privé-museum nihon 
no hanga. “de dag dat ik mijn museum opende was één van 
de mooiste dagen van mijn leven. alles klopte.”

baden in de heetwater bron. Geweldig. Sindsdien ga 
ik ieder jaar terug. Mijn interesse voor Japanse 
prenten ontstond een paar jaar na die eerste ontmoe-
ting met het land. Het was een regenachtige zondag 
in Tokio en Cees en ik wisten niet zo goed wat we 
moesten doen. ‘Laten we eens een echte Japanse prent 
gaan kopen’, bedachten we. Maar dat bleek nog niet 
eens zo gemakkelijk. We vonden geen winkels die ze 
verkochten, er stond niets in de gouden gids, en 

“d
e architectuur, de cultuur, de 
kunst, het verfijnde eten. 
Toen ik in 1984 voor het 
eerst samen met mijn man in 
Japan kwam, werd ik verliefd 

op alles. Het kan je zo maar gebeuren, en mij 
overkwam het. Ik weet nog dat we die eerste keer het 
land in trokken en verbleven in een traditionele 
Japanse herberg. We sliepen op de grond en namen 

inteRVieW//

door hilde duyx, fotografie mark prins

elise Wessels van  
privé-museum  
nihon no hanga:

Nihon no hanga meer informatie over de nieuwe tentoonstelling in Nihon no hanga vindt u 
achterop dit magazine. en ook op www.nihon-no-hanga.nl



Han Vergouwen en 
Rudolf Janssen
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 u hebt een vermogen 
opgebouwd – bijvoorbeeld 
uit de verkoop van uw 
bedrijf – en gelet op uw 

leeftijd weet u, dat u dat geld nooit zou 
kunnen of willen opmaken. Het liefst 
laat u uw kinderen en kleinkinderen 
meeprofiteren, zodat ook zij een 
onbezorgde toekomst tegemoet gaan. 
Maar het visioen doemt al op: u ziet 
uw kleinzoon het geld aan kort 
ter mijn genoegens spenderen in plaats 
van aan verstandige investeringen. En 
als u daar overheen stapt, is er nog de 
fiscus die uitkijkt naar inkomsten uit 
schenkbelasting en toekomstige 
erfbelasting.

Groot bedrag
Wat is dan wél een goede oplossing? 
Een familiefonds, bijvoorbeeld. Via 
zo’n fonds kunt u gemakkelijk, en voor 
de fiscus transparant, uw vermogen 
beheren. Als oprichter(s) bepaalt u 
welke familieleden en afstammelingen 
toegang krijgen tot het fonds en wie 
er kunnen meedelen in het vermogen. 
Het is een beschermde omgeving, 
waarin volgende generaties leren 
welke rechten en plichten bij een 
vermogen komen kijken. Cliënten 
van Staalbankiers die zo’n fonds willen 
oprichten, krijgen daarom niet alleen 
financieel advies, maar begeleiding in 
de emotionele kant: de combinatie 
van familiebanden en vermogen kan 
immers explosief van aard zijn. Het 
gaat tenslotte om een structuur die 
vooruit loopt op het overlijden van de 
oprichter(s) én om een groot bedrag 
aan geld. Dat kan mensen verwarren.
Het familiefonds is een voorbeeld van 
estate planning, ofwel: nalatenschap-
planning. Staalbankiers heeft hiervoor 
ineen nieuwe samenwerking op touw 
gezet met een vooraanstaande partner: 

Zorg voor 
  het beste  
familiefonds

een familiefonds is niet  
alleen een goed middel om 
uw vermogen niet linea  
recta naar de fiscus te zien 
verdwijnen, maar óók om 
het geld te delen met uw 
(klein)kinderen zonder dat 
ze in de verleiding komen 
het te snel uit te geven. voor 
maatwerkadvies brengt  
deloitte nu zijn kennis in.

cliënt samen met zijn adviseur naar 
Deloitte, waarna een eventueel advies- 
én implementatietraject ingezet zal 
worden. Maar ook dan blijven de 
lijnen tussen cliënt, Staalbankiers en 
Deloitte kort. Vergouwen: “Er is vaak 
overleg tussen de adviseurs van Staal-
bankiers en Deloitte. Onze cliënt moet 
over vijf jaar kunnen zeggen: ‘Jullie 
hebben me toen goed geadviseerd’.”
Voor de cliënt verandert er weinig. 
Die werd voorheen al regelmatig 
doorverwezen naar Deloitte. Maar laat 
Staalbankiers met zo’n samenwerking 
niet zijn eigen credo van ‘onafhan-
kelijkheid’ los? De samenwerking is 
non exclusive, vertelt Vergouwen. “We 
blijven zaken doen met andere par-
tijen; concurrenten van Deloitte. Onze 
cliënten mogen in hun keuzen zeker 
niet beperkt worden door gedwongen 
winkelnering.”

De combinatie van  
familiebanden  

en vermogen kan  
explosief van aard zijn

aDVies//

Deloitte Private Client Services. Han 
Vergouwen, directeur van de Haagse 
vestiging van Staalbankiers is uitermate 
tevreden met deze nieuwe verbintenis. 
“Onze cliënten, die we respecteren en 
met wie we een goede band hebben 
opgebouwd, moeten ons erop kun-
nen vertrouwen dat wij ze naar een 
topteam doorverwijzen”, verduidelijkt 
hij. “Deloitte hééft dat team. Dat staat 
onder leiding van Ruben Freudenthal 
die - behalve dat hij Deloitte Private 
Client Services aanvoert - ook hoog-
leraar belastingrecht aan de Rijksuni-
versiteit van Groningen is. In zijn top 
team zitten onafhankelijke, ervaren en 
vooraanstaande specialisten.”

Rudolf Janssen is zo’n specialist. “Staal-
bankiers ging niet over één nacht ijs”, 
vertelt hij. “Er ging een heel proces aan 
vooraf: aftasten of er een klik is, open 

meerdere 
smaken
deloitte begeleidt (groot)
ouders en hun (klein)kinderen 
bij vermogensoverdracht. Hierbij 
is aandacht voor de financiële 
en de beheerskant, maar ook 
voor emotionele aspecten die 
komen kijken bij nalatenschap en 
familiebanden. deloitte kent twee 
constructies:

familiefonds alleen familiele-
den en afstammelingen van de 
oprichter(s) hebben toegang. 
Voor de fiscus zijn juridisch en 
economisch eigendom duide-
lijk vastgesteld. de beheerder 
bepaalt het beleggingsbeleid of 
wijziging van de beheerconstruc-
tie.

familiestichting Ook wel Stak 
(stichting administratiekantoor) 
geheten. Het vermogen wordt 
beheerd door een stichting, waar-
van het bestuur het vermogen 
beheert. dat bestuur kunt u zelf 
zijn. Of u kunt uw (klein) kinderen 
steeds meer zeggenschap geven 
door bijbehorende certificaten 
aan ze te verstrekken.

ervaring leert dat deze structuren 
steeds vaker ná het overlijden 
van de oprichter(s) voort blijven 
bestaan, omdat ze overzichtelijk 
en gemakkelijk zijn om het vermo-
gensbeheer ook naar volgende 
generaties verder uit te bouwen.

door rené lamers, fotografie mark prins

met elkaar praten over de koers. Voor-
dat Staalbankiers zijn cliënten aan ons 
toevertrouwt, moet er zekerheid zijn.” 
Deloitte telt in Nederland vijfduizend 
medewerkers. Die krijg je niet allemaal 
aan de lijn. Janssen: “We hebben een 
team van dertig mensen samengesteld, 
die net als Staalbankiers hoge kwali-
teitseisen stellen aan hun dienstver-
lening en een hoog serviceniveau 
vanzelfsprekend vinden. Zij kennen 
de mores van Staalbankiers. De cliënt 
merkt geen verschil.”

Onafhankelijkheid
De bankier van Staalbankiers zal zijn 
cliënt helpen om zich te oriënteren 
op de mogelijkheden. Daarna gaat de 

Eventueel kunnen derde partijen, zoals 
een fiscalist, aan tafel worden uitge-
nodigd, mocht daar behoefte aan zijn. 
Janssen: “In een volwaardig gesprek 
besteden we aandacht aan de IQ-com-
ponent, maar ook aan de EQ-com-
ponent. We kunnen wel adviseren om 
fiscaal scherp in de wind te draaien, 
maar als je daar niet lekker bij vaart en 
de nachtrust wordt verstoord, moet je 
dat niet doen.”

Naast het familiefonds biedt Deloitte 
ook de familiestichting aan. Voor meer 
info over beide constructies: zie kader. 
Voor een op maat gesneden advies, 
kunt u uw bankier bij Staalbankiers 
vragen.
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het domino-effect van 
de democratiserings-
golf in arabische landen 
doet denken aan die in 
het oostblok in 1989. de 
omwentelingen hebben 
naast politieke ook eco-
nomische gevolgen. niet 
altijd ongunstige. we 
zetten wat vragen en 
antwoorden op een rij.

Onrustig, maar hoopvol

Welke invloed hebben de politieke ontwikkelingen in 
de Arabische wereld op korte termijn op de mondiale 
economie?
Gevreesd wordt dat deze olielanden veel minder olie 
zullen leveren. Schaarste betekent hogere olieprijzen 
en dus duurdere producten, waarvoor olie is gebruikt 
in het productieproces. Gevolg: inflatie. Saoedi-
Arabië zou zijn productie kunnen verhogen, maar 
ook daar broeit het. Volgens Capital Economics, een 
gezaghebbend macro-economisch researchinstituut, 
zal het Westen niet in een nieuwe recessie terecht-
komen bij een olieprijs van meer dan $100 per vat. 
Maar dan kan - bijvoorbeeld in de VS - de verwachte 
groei van 3% wel met 0,3 procentpunt dalen en de 
geraamde inflatie van 2,2% met 0,4 procentpunt 
toenemen. Het handelstekort van olie-importerende 
landen zal bij duurdere olie groeien, dan wel zal een 
handelsoverschot kleiner uitvallen. Verder zal het con-
sumentenvertrouwen voor de korte termijn dalen en 
hebben bedrijven mogelijk lagere winstmarges.
 
Waarom stijgen nu ook de voedselprijzen?
Door misoogsten, overstromingen en bosbranden in 
bijvoorbeeld Australië, China en Rusland stegen die 
al. Hogere voedselprijzen zijn wellicht één van de 
belangrijkste oorzaken voor de sociale onrust in de 

in de wereld. Nieuwe landen kiezen vaak voor een 
systeem met vrijheden voor burgers en een autoritair 
bestuur, omdat die slagkrachtiger is dan de Westerse 
democratie.

Wat zijn de economische voordelen van de democrati-
seringsgolf?
Omdat die van onderaf komt, is de kans groot dat 
machthebbers en elite minder greep krijgen op 
de economie. Dat is humanitair beter, maar ook 
economisch. Je ziet dat economische groei eerder tot 
meer democratie leidt, dan dat meer democratie goed 
is voor economische groei. Het is echter aanneme-
lijk dat meer openheid en vrijheid leidt tot meer 
economische activiteit zonder corruptie of afromen 
van winst door de elite. De werkloosheid zal afnemen 
en de economie groeit naar een hoger niveau. En dat 
komt de democratisering weer ten goede.

Arabische wereld, waar voedsel een relatief groot deel 
van het besteedbaar inkomen kost. Terwijl een elite de 
welvaart opstrijkt door onevenredige machtsverde-
ling en corruptie.

Bieden dictaturen niet meer stabiliteit dan de huidige 
onrust?
Westerse regeringsleiders denken pragmatisch: 
stabiliteit is beter voor belangenbehartiging en 
handel. Qaddafi willen ze wel weg uit Libië, omdat 
hij terreurorganisaties steunt. Het Westen vreest 
orthodox-islamitische regeringen. Het zou daartegen 
andere oppositiepartijen kunnen steunen met ken-
nisoverdracht, coaching en geldmiddelen. Het Westen 
hoopt op een type democratie, zoals in Turkije en 
Indonesië, waar geloof en staat zijn gescheiden en 
geloof een snelle economische ontwikkeling niet in 
de weg staat. Vrije democratie is niet langer dé norm 

OnRUst in De aRabisCHe WeRelD//

sinds begin 2010 hanteert staalbankiers de beleggingsfilo-
sofie van multi asset optimalisatie. in het eerste jaar boekte 
de bijbehorende modelportefeuille, met een neutraal risico-
profiel, een hoog rendement. niet vreemd dat steeds meer 
cliënten van staalbankiers voor deze aanpak kiezen.

~ Eén jaar Multi Asset Optimalisatie ~

hoog rendement,
lage volatiliteit

In 2010 realiseerde de volgens de principes van 
Multi Asset Optimalisatie (MAO) ingerichte 
modelportefeuille een rendement van 18,8 

procent. Hiermee werd de traditionele modelporte-
feuille van fiftyfifty aandelen en obligaties ruim 
verslagen. Die boekte in hetzelfde jaar ‘slechts’ een 
vermogensgroei van 10,2 procent.

Volatiliteit
Deze outperformance is echter niet hetgeen waar 
Boudewijn Oude Elberink, Investmentsdirecteur 
bij Staalbankiers, het meest trots op is. “Ik ben er het 
meest trots op dat wij deze return hebben gereali-
seerd met een neutraal risicoprofiel; de volatiliteit van 
onze modelportefeuille nieuwe stijl is net zo laag als 
de beweeglijkheid van de traditionele portefeuille.”
Voor de meeste cliënten van Staalbankiers is dit 
neutrale risicoprofiel in de ogen van Oude Elberink 
minstens even belangrijk als de kans op een mooie 
return. “Veel van onze cliënten zijn voor een deel 
van hun inkomen afhankelijk van hun vermogen, 
sommige zelfs geheel. Als vermogend particulier 
snijd je dan jezelf in de vingers als je op je vermogen 
tijdelijke verliezen realiseert. Juist omdat je, om in je 

redelijk ongevoelig is voor de precieze richting van 
de conjunctuur. Het zijn dit soort ‘zekerheden’ die 
voor onze cliënten erg interessant zijn.”

maatwerk
De doelstellingen van de individuele cliënt zullen bij 
de keuze al dan niet in infrastructuur te investeren 
altijd het uitgangspunt blijven. “Het begin en einde 
van een beleggingsstrategie zijn de doelstellingen 
van de cliënt, financieel zowel als emotioneel. Is het 
kapitaal inkomen voor later of juist voor nu? Is het 
vermogen de enige inkomstenbron of een niet-
noodzakelijke aanvulling op bijvoorbeeld een al riant 
pensioen? Zoekt de cliënt zekerheid of geniet hij juist 
van het spel van speculeren en risico nemen? Alleen 
als we dat soort zaken in gesprek met de cliënt scherp 
hebben gekregen, stellen we voor hem een persoon-
lijke portefeuille samen. Dankzij de aanpak van Multi 
Asset Optimalisatie hebben we daarbij simpelweg 
meer bouwstenen om uit te kiezen. Zo komt het 
noodzakelijke maatwerk tot stand.”

Steeds meer vermogende particulieren zien de 
waarde in van deze aanpak. Oude Elberink: “In 
krap twee jaar tijd is het beheerd vermogen met 60 
procent gegroeid. Onze cliëntenkring groeit met 
dubbele cijfers. Ook dat is een bevestiging van de 
meerwaarde van deze aanpak en de wijze waarop we 
onze cliënten bedienen.”

         Let op: In het verleden behaalde resultaten  
bieden geen garantie voor de toekomst!

levensonderhoud te voorzien, aan je vermogen móet 
onttrekken, neem je op dat soort momenten een 
onevenredig grote hap uit je reserves.” 

Dit gewenste risicoprofiel komt tot stand door in 
een breed aantal sectoren te beleggen. “Op basis van 
de doelstellingen van de cliënt, kiezen we voor een 
mix van vermogenstitels: aandelen, obligaties, private 
equity, vastgoed, goud, grondstoffen, hedge funds en 
de opkomende markten. Deze asset classes kennen 
lage onderlinge correlaties. Dat wil zeggen dat als een 
van de categorieën plots in waarde daalt, de ander 
dat niet automatisch ook doet. Daardoor worden 
uitschieters in de vermogensontwikkeling – positief 
zowel als negatief – gedempt.”

Om deze risicospreiding nog verder te verfijnen 
onderzoekt Staalbankiers of vanaf 2011 ook infra-
structuurinvesteringen aan cliënten kunnen wor-
den aangeboden. “De markten voor bijvoorbeeld 
snelwegen en parkeergarages zijn sterk in ontwikke-
ling. Het voordeel van deze vermogenstitels is dat zij 
een stabiele kasstroom opleveren. Een kasstroom die 
bovendien vaak deels gekoppeld is aan de inflatie en 

door peter de Weerd, fotografie jeroen Bouman

door rené lamers en hans smits, fotografie getty images

Boudewijn Oude Elberink
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elise Wessels en haar man cees houden ervan om mooie Japanse prenten 
te verzamelden. inmiddels is die verzameling te bekijken in privé-museum 
nihon no hanga in amsterdam. eind april opent daar een nieuwe tentoon-
stelling: the modern Women of pre-War Japan.

Het atelieR//

De moderne vrouw in voor-oorlogs Japan. Hoe zag die eruit?
“Vrouwen kregen in de jaren twintig en dertig steeds meer 
vrijheden, zowel sociaal als cultureel. Je ziet duidelijk een westerse 
invloed, ook door de komst van de massamedia. Hierdoor kwam 
er in Japan steeds meer behoefte aan teksten en beelden van en 
voor de vrouw. Kunstenaars voorzagen in die behoefte met hun 
prachtige houtsneden. Hun moderne vrouw, de ‘modan gaaru’ 
was vrouwelijk, erotisch, onafhankelijk en opwindend.”

Waarom heeft u juist voor dit onderwerp gekozen voor de nieuwe 
tentoonstelling?
“De vrouwen fascineren me. Je denkt als je sommige prenten ziet 
ook niet meteen aan Japan. De kleding en haardracht zijn Westers, 
de kimono gaat uit en soms roken de vrouwen. Bovendien had ik 
al zo’n zeventig tot tachtig prenten in mijn bezit van deze vrou-
wen. Ik vind ze prachtig en kan ernaar blijven kijken. En ik deel 
deze liefde heel graag met meer mensen.” 

door hilde duyx, fotografie mark prins
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