De spaarzin en schuldenlast van de Familie NL
Afscheidssymposium Jan Hommen Maandag 23 september

Beste Jan en overige aanwezigen,

Het is voor mij een eer én genoegen te mogen spreken op dit symposium waarbij we
afscheid moeten nemen van Jan Hommen als bestuursvoorzitter van ING.

Jan, de bank die jij achterlaat staat er een stuk gezonder voor dan bij je aantreden.
Dat was begin 2009, toen de crisis op haar hevigst was en ook ING in zwaar weer
verkeerde.
Op een uiterst moeilijk moment naar voren treden en je verantwoordelijkheid nemen
– dat getuigt van bijzonder veel karakter. Jan, dat heb jij getoond.

Jij hebt in deze turbulente jaren een grote toegevoegde waarde gehad voor de
Nederlandse financiële sector. De stabiliserende effecten van jouw besluiten en
acties bij ING zijn een mooie weerspiegeling van jouw evenwichtige persoonlijkheid.

Met al dit werk van de afgelopen jaren, heb je je verzekerd van een plek in ons
collectieve geheugen. Immers, de bestuurders die de geschiedenisboekjes ingaan,
dat zijn precies de mensen die in moeilijke tijden aan het roer stonden om het schip
naar rustiger wateren te sturen.
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Maar ook al staat ING er een stuk beter voor, er moet ook in dit huis nog het een en
ander gebeuren. En hetzelfde geldt voor Nederland. Dat is ’t verhaal waar ik vandaag
het meest op wil focussen.

Want we zijn er in Nederland nog lang niet. We moeten allemaal onze financiën op
orde brengen: banken, overheden en huishoudens.
Geld sparen, schuld afbouwen, het houdt ons allemaal bezig – en het bezorgt ons
allemaal de nodige zorgen. Graag wil ik vanmiddag samen met u de spaarzin en de
schuldenlast van de Familie NL onder de loep nemen – en een paar vooroordelen uit
de weg ruimen.

Nederland is verzot op sparen. Dat lijdt geen twijfel. Kijk eens naar de cijfers: vanaf
begin jaren tachtig heeft ons land onafgebroken een spaaroverschot.

Al dertig jaar lang verdient ons land meer geld dan het uitgeeft. Met ons land bedoel
ik wij allemaal: overheid, huishoudens, bedrijven en financiële instellingen. Samen
spaarden we vorig jaar, ondanks de crisis, zelfs bijna 45 miljard euro, ofwel meer dan
7% van ons nationale inkomen. Maar wie zijn nu de ijverigste spaarders van ons
land? Huishoudens, hoor ik u denken.

Welnu, hier stuiten wij op het eerste vooroordeel: De familie NL bestaat uit noeste
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spaarders!

Heel begrijpelijk overigens dat u dit denkt. Hoe vaak lees je vandaag de dag niet dat
Nederlandse huishoudens hun hand op de knip houden, en dat onze economische
groei daardoor achterblijft?

Welnu, wij Nederlanders wáren inderdaad bij uitstek noeste spaarders. Maar: ‘Das
war einmal.’.

Kijk naar het verloop van de rode lijn: het spaaroverschot van onze huishoudens is
vanaf begin jaren negentig scherp gedaald, is zelfs even ònder de nullijn gedoken,
en schommelt daar nu net iets boven.

Kortom, het beeld van de vlijtig sparende Nederlander klopt al lang niet meer.
Het bedrag dat huishoudens jaarlijks voor hun pensioen sparen is nog altijd
substantieel, maar wel minder dan vroeger, althans ten opzichte van ons nationale
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inkomen.
Want ook al betalen we hogere pensioenpremies dan ooit, onze pensioenfondsen
moeten steeds meer geld uitkeren nu de babyboomgeneratie de werktas aan de
wilgen hangt.

De Jan Hommens van deze wereld, die tot hun zeventigste doorgaan met werken,
vormen nog altijd een piepkleine minderheid. Maar in de toekomst gaan wij natuurlijk
allemaal langer werken.

Terwijl de collectieve pensioenbesparingen in relatieve zin afnemen, zien we dat de
individuele besparingen in absolute zin al sinds 2003 in de min staan.
De laatste tien jaar zijn wij Nederlanders meer geld aan het uitgeven dan we
verdienen. We hebben weliswaar een recordbedrag op onze spaarrekening, maar de
schulden van onze huishoudens zijn nog veel meer toegenomen.

Kortom, de gemiddelde Nederlander spaart helemaal niet – integendeel, die
ontspaart. Dat is de harde realiteit – een realiteit die botst met het aloude beeld van
‘de zuinige Nederlander die zich tegen van alles en nog wat verzekert en altijd een
appeltje voor de dorst achter de hand houdt’.

Als ik kijk naar onze jonge generaties dan zie ik weinig terug van de spaarzame
Nederlanders van weleer. Afgezien dan van de allerkleinsten, de kids van 0 tot 10
jaar, die vol overgave meesparen met elke actie – van voetbalplaatjes tot wuppies.
Ze weten feilloos wie ze in hun spaarcomplot het beste kunnen betrekken: opa, oma
en de oude buurvrouw, kortom de generatie die de jaren van schaarste heeft
meegemaakt, en voor een extraatje jarenlang zegeltjes plakte en kortingsbonnen
uitknipte.
Maar als dat jonge grut gaat puberen, dan wordt sparen minder cool.
Dan krijgen ze heel andere behoeften dan een paar voetbalplaatjes: ze willen de
nieuwste gadgets en omdat ze nonstop online zijn, kunnen ze sneller in de schulden
komen.
Dat gedrag hebben ze niet van een vreemde: kijk maar naar het gedrag van hun
oudere familieleden op de huizenmarkt in de afgelopen twintig jaar. Natuurlijk, als ik
stel dat de eigen woning in toenemende mate als geldautomaat werd ingezet, dan
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overdrijf ik – maar ook weer niet zo heel erg.

Nergens beter dan op de huizenmarkt zie je hoe anders dan vroeger Nederlanders
de laatste jaren met schulden omgaan. En banken hielpen daar een handje aan mee.

Zo werd de traditionele lineaire hypotheek en masse aan de kant geschoven voor
een aflossingsvrije hypotheek en kwam de tophypotheek in zwang.
Veel oudere huizenbezitters zetten de stenen overwaarde om in klinkende munt door
een tweede, of zelfs derde hypotheek af te sluiten. Dit alles in de volle overtuiging dat
de huizenprijzen zouden blijven stijgen – waardoor er geen vuiltje aan de lucht leek
te zijn.

Jarenlang is dit goed gegaan – en zo transformeerde de zunige Nederlander tot een
‘onbezorgde spender’. Die tijd van onbekommerd het geld laten rollen, die is voor de
grote meerderheid voorbij. Uit de enquêtes van DNB onder huishoudens blijkt een
aanzienlijk grotere spaarzin. Echter, meer sparen is niet eenvoudig.
De meesten zijn namelijk niet méér gaan verdienen, terwijl de prijzen ondertussen
wél zijn gestegen. Gevolg is dat Nederlandse huishoudens hun consumptie hebben
moeten terugschroeven omdat ze steeds minder in het laatje krijgen.

Kortom: mensen houden de hand niet óp de knip. Nee, de crux is dat ze steeds
minder geld ín de knip krijgen. En ze willen niet nóg meer interen op hun spaargeld.

Nu zult u zich afvragen, als de huishoudens niet veel sparen, wie dan wel?
Dat onze overheid helaas nog niet aan sparen toekomt, is u bekend.

5

Nee, het is ons bedrijfsleven dat spaarzamer is dan ooit. Al zou je dat niet direct
afleiden uit het dagelijkse nieuws over faillissementen. Maar kijk naar het blauwe
lijntje!

Ons bedrijfsleven heeft, gemiddeld genomen, de winst weer redelijk op peil gebracht,
maar investeert minder dan voor de crisis. Sommigen omdat ze niet willen, anderen
omdat ze niet kunnen. De financiële situatie binnen de BV Nederland loopt sterk
uiteen: het grootbedrijf dat op de export is gericht staat er financieel beter voor dan
het kleinbedrijf dat afhankelijk is van de Nederlandse afzetmarkt.

Het moeizame binnenlandse herstel begint overigens in het buitenland op te vallen.
Daar vormt zich nu een nieuw vooroordeel: Heel Nederland dreigt kopje onder te
gaan.

6

Een hoge hypotheekschuld en een scherpe huizenprijsdaling is een beproefd recept
voor problemen. In de buitenlandse media staat Nederland in één rijtje met landen
die een stevige huizenprijscorrectie doormaken, zoals Ierland en Spanje.

Onlangs sprak de Wall Street Journal over de new Dutch disease en berichtte CNN
over onze problemen, onder de titel ‘A Nation Under Water’ – het was nog net geen
breaking news. Inderdaad hebben gezinnen een hoge schuldenlast van maar
liefst770 miljard, vooral aan hypotheken.

Maar we moeten kijken naar de totale spaarpot van de gehele Familie NL – van baby
tot betovergrootmoeder. Ons huizenvermogen is weliswaar gedaald, maar met 1.100
miljard nog altijd behoorlijk groot. Voeg daarbij de 700 miljard aan spaargelden,
aandelen en andere financiële middelen én ons collectieve pensioenvermogen van
bijna 1.300 miljard en de totale familiebezittingen komen daarmee uit op ruim 3
biljoen euro.
Haal daarvan af die 770 miljard aan schulden die wij hebben, en je komt uit op een
netto vermogen van 2.300 miljard euro. Nederland gaat zeker niet kopje onder.
Verre van.

Maar als we de familie nader bekijken, dan zien we wel grote verschillen in de
financiële positie van de verschillende familieleden. Vooral onze oudere familieleden
verkeren veelal in blakende gezondheid.
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Als zij een huis kochten vóór de hausse van de jaren negentig, dan hebben ze hun
overwaarde snel zien toenemen. Veel ouderen hebben nu een overwaarde van meer
dan een ton: slechts een kleine groep staat onder water, zo blijkt uit de gegevens van
banken.

Hoe anders ligt het voor de jongere telgen van de Familie NL: zij kochten op de piek
hun eerste huis, vaak ook nog eens met een tophypotheek.
De daling van de huizenprijzen – nu 20% in vijf jaar tijd – komt bij deze groep het
hardste aan. Dat betekent niet dat al die gezinnen gelijk in de gevarenzone zitten.
Gelukkig niet. Ze hebben soms ook nog een spaarpotje, en soms het geluk van rijke
ouders die ze wat geld kunnen toeschuiven – per direct of per erfenis.
En, belangrijker: veel jongeren hebben een vaste baan en dat biedt zekerheid.

Tot slot nog een derde en laatste vooroordeel dat ik regelmatig hoor: We kunnen
straks de oude draad van voor de crisis weer oppakken!
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Dan hoor ik mensen praten in de trant van ‘als de crisis straks voorbij is, die banken
zich soepeler opstellen en iedereen weer een tophypotheek krijgt, dan trek je zo die
huizenmarkt weer vlot…’ No way! We kunnen niet doen alsof er niets gebeurd is en
straks de oude draad van vóór de crisis oppakken. Door de financiële scheefgroei in
de jaren voor de crisis zijn er simpelweg teveel huishoudens met een te hoge
schuldenlast. Verplaatst u zich nog eens in de precaire situatie van onze jongere
familieleden die onder water staan. Zij zullen hun balans moeten versterken.
Zolang zij de zekerheid hebben van een vaste baan, kunnen zij daar de tijd voor
nemen.

Waarschijnlijk zullen veel jongere huizenbezitters de volgende stap in hun
wooncarrière – van een starterswoning naar een groter huis – uitstellen. Wanneer de
salarissen weer stijgen, ontstaat dan vanzelf meer ruimte voor balansherstel.

Echter, wie in onzekerheid zit over werk en inkomsten, heeft extra buffers nodig, en
zal daarom extra bezuinigen en sparen.
Pas als er weer meer inkomenszekerheid komt, kan die zich meer uitgaven
veroorloven.

Overigens zijn de starters van vandaag en morgen gelukkig al een stuk beter af dan
die van 10 jaar terug.
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Immers, dit kabinet heeft een nieuw beleidsrecept voorgeschreven waardoor
toekomstige starters minder gauw in de problemen komen als de huizenprijzen
dalen. Het hypotheekbedrag dat zij mogen lenen, zal geleidelijk aan lager worden,
waardoor zij meer eigen spaargeld moeten gaan inbrengen voor een huis.
En vervolgens moeten zij hun hypotheekschuld stukje bij beetje aflossen.

Tegelijkertijd moeten jongeren ook nog een studieschuld afbetalen, en vaak
genoegen nemen met onzekere arbeidscontracten.

Naar verwachting zal deze generatie dan ook op latere leeftijd een huis kopen dan
de vorige. De jongere generaties zullen meer moeten sparen. Een belangrijke
beleidsvraag voor de toekomst is hoe dit zich verhoudt tot de pensioenopbouw in
Nederland. Moet er niet door een bijstelling van de pensioenambities ruimte worden
gecreëerd voor schuldaflossing?

Misschien een onderwerp voor de discussie straks!? De balans van onze
huishoudens is namelijk een stuk langer dan in andere landen.

Elders is het pensioenvermogen kleiner, maar de hypotheekschuld ook lager.
Die lange balans maakt Nederland gevoeliger voor renteveranderingen en andere
financiële schokken.
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In de jaren negentig stegen de beurskoersen en huizenprijzen, waardoor de
pensioenpremies omlaag konden en huishoudens overwaarde op de koopwoning
konden opsouperen.

Nu gebeurt precies het omgekeerde en moeten we op alle fronten maatregelen
nemen. Dit versterkt de schommelingen in de Nederlandse economie.
Een verkorting van de familiebalans kan Nederland weerbaarder maken.
Een balansverkorting komt overigens nu al langs andere wegen op gang doordat
individuele tegoeden voor schuldaflossing worden gebruikt.
De gegevens van de banken wijzen erop dat huizenbezitters met een sterke balans
nu extra aflossen, mede omdat die buffers weinig opleveren bij de huidige rente.

En de kabinetsvoorstellen om een groter bedrag belastingvrij te schenken en
huizenbezitters toegang te geven tot hun fiscaal beklemde bezittingen, zullen tot een
verdere afname van de hypotheekschuld leiden.

Ik kom tot een afronding.
Vanwege het omvangrijke familiespaargeld heeft Nederland in vergelijking met
andere landen meer beleidsruimte om de financiële kwetsbaarheden aan te pakken.
We zijn niet aangewezen op die oude versleten draad van voor de crisis – we
hebben genoeg ruimte, tijd en middelen om sterkere draden te weven.
Daarom heb ik alle vertrouwen in de toekomst van de familie NL.

Dames, heren, hartelijk dank voor uw aandacht.
Hoog tijd voor een discussie – om samen van gedachten te wisselen en wellicht een
paar vooroordelen onderuit te halen.
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