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Leven van  
je vermogen

Opsouperen
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TEKST cLeO ScHeerBOOM

Overwaarde 
 woning

Veel mensen willen de 
overwaarde uit hun 

woning vrijmaken door 
goedkoper te gaan 
wonen of een extra 

hypotheek te nemen.  
De regels zijn in de 

afgelopen jaren steeds 
strenger geworden. Zo 

zijn banken verplicht om 
bij het berekenen van de 
leencapaciteit vanaf 57 
jaar rekening te houden 
met je pensioeninkomen 

later. Ook mag de 
aflossingsvrije hypo

theek meestal maximaal 
50% van de woningwaar
de bedragen. Verdiep je 
dus tijdig in de mogelijk
heden om teleurstelling 
te voorkomen. Meer in 
de digitale Geldgids 7 

van 2021 op Geldgids.nu.

Plakbandpensioen, 
 rentenieren: hoe je het 
ook noemt, kunnen 
leven van je vermogen 
is een groot goed. Met 
een doordacht plan  
doe je langer met je 
geld en voorkom je dat 
je tussentijds strandt.

 Het interen op je vermogen vraagt  
wat voorbereiding. De bodem van de pot 
moet niet te vroeg in zicht komen, maar  
je wilt ook niet onnodig spaarzaam zijn. 
een opnameschema is daarom een goede 
start. Handig hulpmiddel daarbij is de 
rekentool van Berekenhet.nl (kijk op 
‘spaargeld opmaken’ of ‘vermogens-
afbouw’). Daarmee bereken je hoeveel 
maanden je kunt putten uit je vermogen 
op basis van een vast maandelijks bedrag. 
Of: welk bedrag je maandelijks kunt 
opnemen als je een bepaalde periode  
wilt overbruggen, bijvoorbeeld tot aan  
je pensioen. 

Plakbandpensioen
Leven van je vermogen lijkt veel op wat  
we vroeger rentenieren noemden. De 
klassieke rentenier leefde van het inkomen 
– rente of dividend – uit zijn vermogen.  
Tegenwoordig gaat leven van je vermogen 
meestal over inkomsten uit verschillende 
bronnen, ook wel ‘plakbandpensioen’ 
genoemd. een term bedacht door schrijver 
Gerhard Hormann (60), die de periode tot 
aan zijn pensioen overbrugt door maande-
lijks €1000 van zijn spaarrekening te halen 
en dit bedrag aan te vullen met inkomsten  
uit freelanceklussen. Om een periode van 
10 jaar te overbruggen tot aan de AOW- 
leeftijd, heb je – met een plan als dat van 
Hormann – dus €120.000 nodig. Feitelijk 
meer, vanwege de inflatie en vermogens-
rendementsheffing.
Opsoupeerders met weinig inkomen en 

veel vermogen krijgen nu steun van 
diverse rechters die de belastingheffing 
over hun vermogen onrechtvaardig 
achten. Zo verminderde de rechtbank 
Zeeland-West- Brabant (ecLI:NL:rBZWB:  
2021:5149) de box 3-heffing van een 
echtpaar. De twee hebben geen inkomen, 
maar leven van hun spaargeld. Over de 
jaren 2017, 2018 en 2019 betaalden ze 
samen tussen de €9000 en €12.000  
per jaar aan box 3-heffing. Die heffing is 
gebaseerd op een verwacht (forfaitair) 
rendement, voorgeschreven door de 
fiscus. Maar het werkelijke rendement op 
hun  vermogen lag door de lage spaarrente 
tussen de €5000 en €12.000 per jaar,  
en dus moesten de twee interen op hun 
vermogen om de belasting te betalen.  
een buitensporige last, oordeelde de 
rechter. De Belastingdienst moet de 
aanslagen voortaan verlagen, zodat  
die beter aansluiten bij het behaalde 
rendement.  
Ook oordeelde een advocaat-generaal 
onlangs (ecLI:NL:PHr:2021:1019) dat de 
vermogensafhankelijke verdeling tussen 
sparen en beleggen waar de fiscus van 
uitgaat bij het forfaitair rendement, zou 
ingaan tegen het europese recht van 
eigendom en het gelijkheidsbeginsel.  
De vermogensmix mag daarom niet 
worden toegepast. De conclusie is een 
advies aan de Hoge raad. Hoe de raad 
oordeelt moet nog blijken. De Geldgids 
volgt de ontwikkelingen.

Lastiger lenen 
Krijg je nu nog je inkomen uit een baan of 
ondernemerschap, breng dan je financiële 
plannen in kaart voor je stopt met werken. 
Leven van een maandelijks inkomen van 
een werkgever of overheid is namelijk de 
norm in Nederland. Alle systemen bij 
banken en verzekeraars, maar ook bij 
leasemaatschappijen en woningcorpora-
ties, zijn daarop ingericht. Zonder arbeids-
contract of winst- en verliesrekening als 
ondernemer is het lastig om te lenen, 
huren of andere financiële verplichtingen 
aan te gaan. Zo wilde Albert Mulder*,  
een Geldgids-lezer (50) die leeft van zijn 
vermogen, een auto leasen met een 
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private lease- contract. Maar Mulder werd 
geweigerd door de leasemaatschappij 
omdat hij geen arbeidscontract heeft – 
 terwijl hij kon aantonen over een fors 
vermogen te beschikken. Uiteindelijk  
sloot zijn vrouw, die twee maanden  
langer doorwerkte dan hij, het private 
lease- contract af. Haar arbeidscontract  
gaf de doorslag. een vergelijkbare situatie 
kan zich voordoen wanneer je – in de 
periode dat je van je inkomen leeft –  
een woning wilt kopen met hypotheek-
financiering (zie kader op pagina 11). 
Hypotheekverstrekkers rekenen maar  
een beperkt deel van het vermogen mee 
als inkomen, meestal zo’n 3%. Houd daar 
dus rekening mee.

Belastingheffing en pensioen
Heb je diverse bronnen van inkomen, 
bepaal dan hoe je die inzet. Door rekening 
te houden met de verschillen in belasting-
heffing, kun je besparen. Meestal is het 
voordelig om eerst je spaargeld aan te 
spreken. Door de opnames daalt namelijk 
de vermogensrendementsheffing die je 
over je vermogen betaalt. Voor veel andere 
bronnen van inkomen is het aantrekkelijk 
om rekening te houden met de belasting-
heffing rond de AOW. In het jaar dat je de 

AOW-leeftijd bereikt, daalt het belasting-
tarief in de 1e schijf van box 1. Het tarief 
wordt lager omdat je geen AOW-premie 
meer afdraagt. Je betaalt over je inkom-
sten alleen inkomstenbelasting en premies 
Algemene nabestaandenwet (Anw) en  
Wet langdurige zorg (Wlz). Het kan gunstig 
zijn om bijvoorbeeld een lijfrente uit te 
stellen en zo te profiteren van dit lagere 
tarief. Of uitstellen mag en onder welke 
voorwaarden, lees je in de polis. De 
bestedings mogelijkheden van lijfrentes 
staan ook toegelicht in de digitale Geldgids 
(nummer 5 van 2020), te vinden op 
Geldgids.nu.
Ook je pensioen kun je later laten ingaan  
– of juist eerder laten uitkeren. Stel je je 
pensioen uit, dan wordt je maandelijkse 

pensioenbedrag hoger omdat de uit-
keringsduur afneemt. Je mag zowel  
de lijfrente als het ouderdomspensioen 
uitstellen tot maximaal vijf jaar na de 
ingangsdatum van je AOW. Veel pensioen-
fondsen hebben online rekenhulpen die  
de financiële gevolgen laten zien van 
eerder of later pensioen uitkeren. 

Recht op toeslagen 
Bij het bepalen van het recht op toeslagen 
kijkt de Belastingdienst niet alleen naar je 
inkomen, maar ook naar je vermogen.  
Let bij het plannen van de onttrekkingen 
daarom op het vermogen op 1 januari, 
zodat je geen toeslagen misloopt.  
Soms is het slim om uitgaven die je toch 
van plan was te doen, al eerder te doen. 
Bijvoorbeeld als je recht hebt op zorgtoe-
slag, een tegemoetkoming in zorgkosten 
van maximaal €107 per maand. Om in 
aanmerking te komen voor zorgtoeslag  
of kindgebonden budget mag je vermogen 
aan het begin van het jaar – peildatum  
1 januari – niet hoger zijn dan €120.019.  
Voor partners is het maximale vermogen 
€151.767. Was je toch al van plan een auto 
te kopen, doe dat dan vóór het begin van 
het nieuwe jaar. Zo krijg je in het jaar dat  
je van je vermogen leeft de volledige 
zorgtoeslag. Voor huurtoeslag ligt de 
vermogensgrens op €31.747 en voor 
partners op €63.494.

Depositoladder
Wil je langere tijd van je vermogen leven, 
houd dan rekening met inflatie. Op termijn 
stijgen de prijzen van de meeste produc-
ten en diensten. In oktober 2021 was de 
inflatie 3,4% volgens het cBS. Bij een 
gemiddelde inflatie van 2% per jaar moet  
je om je huidige bestedingen van bijvoor-
beeld €2500 te behouden, over vijf jaar 
maandelijks €2760 uit de pot kunnen 
halen. Sparen levert op het moment niet 
genoeg op om de inflatie te compenseren. 
De omvang van je vermogen wordt ook 
kleiner door de vermogensrendements-
heffing. een alternatief voor sparen is een 
depositoladder, een aantal deposito’s bij 
elkaar met oplopende looptijden. Je stort 
telkens een bedrag op een deposito dat 

Op termijn stijgen  
de prijzen. Houd  

dus  rekening met 
inflatie
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genoeg is om een jaar van te leven.  
De rente die de deposito aan de looptijd 
uitkeert, tel je daarin mee. Het geld dat  
je in jaar twee nodig hebt zet je voor twee 
jaar vast, het geld dat je voor jaar drie 
nodig hebt voor drie jaar, enzovoort. elk 
jaar komt er een bedrag vrij dat voldoende 
is om van te leven. Daarbij profiteer je van 
de depositorente, die iets hoger is dan  
de spaarrente. Bovendien krijg je vaak  
een hogere rente voor geld dat langer 
vaststaat. Helaas zijn de depositorentes 
momenteel laag, ook voor looptijden  
van vijf tot tien jaar.

Emmertjes-strategie
Beleggen is een manier om je geld te laten 
groeien, en daarmee de waardedaling te 
compenseren. Door te beleggen loop je 
wel risico, want op de beurzen wisselen 
periodes met stijgingen en dalingen elkaar 
af. Dat is geen probleem als je het meren-
deel van het geld pas op lange termijn 
nodig hebt: je hebt dan genoeg tijd om een 
daling uit te zitten. Maar heb je het geld 
nodig om van te leven, dan is het wel een 
probleem. Door in een simpele tijdbalk aan 
te geven welk inkomen per jaar ongeveer 
nodig én beschikbaar is om van te leven, 
krijg je inzicht in welk vermogen je kunt 
beleggen en hoelang. Je kunt ook een 
flinke buffer op een spaarrekening 

aanhouden om van te leven, maar die  
daalt door de negatieve rente en inflatie 
wel in waarde.  
De zogeheten bucket strategy (emmertjes- 
strategie), bedacht door de Amerikaanse 
financieel planner Harold evensky, is een 
handige manier om een maandelijks 
besteedbaar inkomen aan je vermogen  
te onttrekken. Deze aanpak combineert 
sparen en beleggen, waarbij je je ver-
mogen over verschillende emmertjes 
verdeelt. elke emmer heeft zijn eigen 
risicoprofiel en beoogd rendement. De 
basis is een cash compartiment (emmer 
één): een buffer vanwaaruit je samen met 
de AOW en/of je pensioen een jaar lang  
in je levensonderhoud kunt voorzien. Ook 
neem je hierin een reservering op voor 
grote aankopen in de nabije  toekomst.  
Wil je  minder risico lopen, dan kun je ook 
een spaarbuffer van twee jaar aanhouden. 
In de tweede emmer beleg je het vermo-
gen voor de middellange termijn, in  
hoge kwaliteit obligaties en dividend-
fondsen. Alle dividenden en rente worden 
geherinvesteerd. emmer drie bevat de rest 
van het vermogen, dat je volledig belegt  
in aandelen en risico vollere obligaties.  
elk jaar vul je de eerste emmer aan met  
de opbrengst van de leningen en aandelen 
uit emmer twee. Deze emmer wordt weer 
aangevuld uit emmer drie.  

een slim hulpmiddel als je het opeten van 
je vermogen wilt afstemmen op je wensen 
en risicobereidheid. 

Gunstige middeling
Leef je tijdelijk van je vermogen, dan  
kan dat flinke fluctuaties in je inkomen 
opleveren. en bij een wisselend inkomen 
betaal je meestal meer belasting dan 
wanneer het inkomen gelijk zou blijven. 
Daarom kan het aantrekkelijk zijn om bij je 
belasting aangifte te middelen. Dat levert 
vooral voordeel op als de belastingheffing 
sterk wisselt in de periode van drie 
achtereenvolgende jaren. Het inkomen,  
in box 1, wordt dan gelijkmatig verdeeld 
over drie jaren, en de belasting hierover 
wordt herberekend. 

Van opbouwen naar opeten
Je kunt vermogen opbouwen door te 
sparen of te beleggen. In dat laatste geval 
is het verstandig om in aanloop naar de 
uitkeringsfase het risico van je beleggin-
gen te verlagen. Voor dit doel bieden 
banken zogeheten target data of lifecycle- 
fondsen aan. Deze fondsen bestaan uit een 
mix van aandelen, obligaties en liquiditei-
ten. De verdeling tussen de beleggings-
categorieën wordt – aan de hand van een 
doel in de toekomst of de levensfase van 
de belegger – geleidelijk aangepast. In de 
naam van het fonds is meestal een jaartal 
opgenomen. Bijvoorbeeld je pensioen-
datum, als je vanaf dat moment wilt gaan 
opnemen. Houd wel rekening met het snel 
dalende aandelenbelang in veel van deze 
fondsen. Data van fondsonderzoeker 
Morningstar laten zien dat bij de meeste 
fondsen al vanaf tien jaar voor de eind-
datum een flinke daling van het aandelen-
belang wordt ingezet. Daarmee daalt het 
risico, maar als belegger loop je mogelijk 
ook veel rendement mis. Je kunt ook zelf 
een gemengd fonds samenstellen, door de 
combinatie van eTF’s op breed gespreide 
aandelen- en obligatie-indices. Heb je geld 
nodig, dan verkoop je participaties uit het 
fonds met het hoogste risicoprofiel. Je por-
tefeuille wordt daardoor steeds veiliger.  

* Echte naam bij de redactie bekend.



Met de onafhankelijke tips en adviezen uit de Geldgids maak je zelf 
de juiste financiële keuzes. Probeer nu met korting.

Laat je niets 
wijsmaken

Bekijk de aanbieding

https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/geldgids/abonnement-geldgids?icmp=gg_gratisartikel



