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Glazen bol
Als financieel planner zorg ik er uiteraard zo goed mogelijk voor 
om op de hoogte te zijn van de wijzigingen op het gebied van 
fiscale, sociale en juridische wetgeving. Het is immers belangrijk 
bij de advisering kennis te hebben van de laatste ontwikkelin-
gen. Eenmaal genomen financiële beslissingen zijn veelal niet zo 
maar terug te draaien en kunnen gedurende een reeks van jaren 
impact hebben. Dan is het wel essentieel dat deze beslissingen 
worden gebaseerd op de meest actuele wetgeving. Op zichtzelf 
is dit al een hele uitdaging omdat er de laatste jaren nogal wat is 
gewijzigd in de diverse regelingen. Daarbij is er helaas niet altijd 
sprake van een duidelijk en consistent wetgevingsbeleid.
Naast de wijzigingen in de wetgeving is het ook belangrijk op de 
hoogte te zijn van de economische en politieke ontwikkelingen in 
de wereld. Deze hebben immers invloed op uw persoonlijk situa-
tie en daar moet soms op worden ingespeeld. De hypotheekren-
te, de indexering of juist het korten van pensioenuitkeringen, de 
prijsstijgingen, de spaarrente, de beurskoersen en zo kan ik nog 
wel even doorgaan, zijn allemaal van invloed op uw financiële 
situatie maar worden beïnvloed door de genoemde economische 
en politieke ontwikkelingen.
Gaat u beleggen of blijft u sparen, zet u de hypotheekrente vast 
of gaat u aflossen, wat doet u met (lijfrente)verzekeringen of 
het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase en kan ook op langere 
termijn nog steeds worden voorzien in het netto besteedbaar in-
komen of zorgt de inflatie ervoor dat het jaarlijks allemaal steeds 
minder wordt?
De afgelopen maanden waren financieel en politiek zeer onstui-
mig te noemen. De handelsoorlog tussen China en de Verenigde 
Staten, de begrotingsperikelen in Italië, de Brexit, het rentebe-
leid in Amerika, het stopzetten van het opkoopprogramma van 
obligaties door de Europese Bank, de arrestatie van de cfo van 
het Chinese Huawei, de shutdown in Amerika, het verminderen 
van de economische groei en de verwachtingen hieromtrent 
voor de toekomst hadden allemaal geen positief effect op het 
vertrouwen. Het directe gevolg was in ieder geval dat de beurs-
koersen de afgelopen maanden wereldwijd flinke schade hebben 
opgelopen. In de media werden woorden als ‘financiële crisis’ en 
‘recessie’ meerdere keren gebezigd en werden soms doem- 
scenario’s beschreven. Al met al niet iets om echt vrolijk van te 
worden.
Vraag is natuurlijk of het allemaal zo erg is. Is er geen sprake van 
een te emotionele reactie? Eerlijk gezegd is daar voor mij geen 
goede inschatting van te maken. Economisch gaat het goed, de 
werkloosheid is zeer laag en de verwachtingen over de economi-
sche groei zijn nog steeds positief. Tuurlijk, de groeiverwachtin-
gen zijn iets naar beneden bijgesteld maar het lijkt erop dat het 
komende jaar de genoemde recessie zich nog niet zal voordoen. 
Wel hebben we te maken met factoren die grote invloed kunnen 
hebben op de ontwikkelingen. President Trump en zijn onstui-
mige beleid, het rentebeleid van de diverse centrale banken 
alsmede de (begrotings)onrust in Europa kunnen zo maar roet 
in het eten gooien. Het blijft om die reden dus goed opletten. 
Beter nog is het aanschaffen van een glazen bol die u (maar ook 
mij) een kijkje geeft in de omstandigheden over bijvoorbeeld 
twee jaar. Hoe makkelijk zou het zijn 
als u (en ik) wist (wisten) welke kant 
het op zou gaan. Helaas bestaat een 
dergelijke glazen bol niet en zult u 
dus steeds moeten blijven nadenken 
welke financiële beslissing het beste 
bij u en de situatie past. 

Als je nét 
iets meer wilt 
verstaan.

Weer beter gesprekken 

kunnen volgen? Ontdek QUBI, 

de slimme en onzichtbare 

in-ear hoorversterker. Bestel nu 

makkelijk via onze webshop.

www.qubi.nl

Speciaal

voor de lezers 

van 50VitaalPlus

€25
KORTING

Gebruik de kortingscode 

QUBI50VP in onze 

webshop

  Nog geen abonnee?
Jaarabonnement 

voor 10 edities €17,50

 

zie pagina 38

F I N A N C I E E L 

5  0  V  I  T  A  A  L  P  L  U  S   -   J  A  A  R  G  A  N  G    5   -   E  D  I  T  I  E   1   -   F  E  B  R  U  A  R  I     2  0  1  9 7


