
 
 

 
 

 

Lage rente is niet tijdelijk                                      september 2016    
   
Vreemd genoeg hebben we geaccepteerd dat het klimaat veranderd terwijl de veranderingen in onze economie 
doorgaans worden afgedaan als een tijdelijk fenomeen, vooral wanneer het de rente betreft. In de 
veronderstelling dat de economie maakbaar is en de geschiedenis zich herhaalt, worden ‘nieuwe’ feiten en 
omstandigheden te vaak genegeerd, niet in de laatste plaats door economen. Dit terwijl we te maken hebben 
met een immense schuldenberg, demografische en technologische veranderingen, toegenomen concurrentie 
en centrale bankiers die vechten tegen deflatie. Bovendien hebben we sinds 2002 de euro en bepaalt de ECB 
het rentebeleid voor 19 landen. Interessant is wel dat al deze ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat de 
jaarlijkse rentelasten voor Den Haag in 15 jaar tijd zijn gedaald met een bedrag dat gelijk is aan de collectieve 
rente die spaarders ‘normaal’ gesproken zouden bijschrijven. En aangezien de staatsschuld hoog blijft, en de 
economie nauwelijks groeit, is het te verwachten dat de noodzaak om de rente laag te houden eigenlijk alleen 
maar toeneemt. Tegen deze achtergrond zijn de historische rentestanden dus geen goede leidraad voor wat 
betreft de toekomst. Wie een voorspelling wil doen met betrekking tot de rente zal meer rekening moeten 
houden met de actualiteit en minder met het verleden.                

 
Let op het draaiboek van de ECB                      
In een deflatoire wereld met te weinig groei en teveel schulden is 
het goed dat er centrale bankiers zijn die de ernst van de situatie 
onderkennen. Helaas betekent dit wel dat er onorthodoxe 
maatregelen moeten worden genomen om erger te voorkomen. 
Met name in de Eurozone is de angst groot dat we, net zoals in 
Japan, decennia lang moeten bloeden voor de hoogmoed uit het 
verleden. Het is dan ook van cruciaal belang dat de waarde van 
onze assets op niveau blijven en de schulden niet groter worden 
dan de waarde van ons bezit. En dus probeert de ECB te 

bewerkstelligen dat er meer geld in de reële economie terecht komt. Door het opkopen van obligaties (in 
combinatie met de lage rente) hoopt men dat de inflatie uiteindelijk weer een beetje toeneemt. Keerzijde van de 
medaille is wel dat spaarders en pensioenfondsen steeds meer moeite hebben om acceptabele rente inkomsten 
te genereren. En helaas zal het er in dit opzicht voorlopig niet gemakkelijker op worden. Doordat de ECB 
obligaties koopt met zeer lage rendementen is het aannemelijk dat men de depositorente (-0,40%) langdurig laag 
zal houden. Immers, het is nadelig voor de ECB wanneer men de depositorente laat stijgen en deze hoger wordt 
dan het rendement op de obligaties die men heeft opgekocht. En aangezien de gemiddelde looptijd van de 
obligaties inmiddels ruim 7 jaar bedraagt valt het te begrijpen waarom Mario Draghi bij herhaling stelt dat de ECB 
de rente nog lang laag zal houden, zelfs wanneer de inflatie doelstellingen zijn gerealiseerd! Dat bleek ook tijdens 
de meest recente persconferentie van de ECB waar Mario Draghi opnieuw zinspeelde op een verdere verlaging 
van de deposito rente (naar -0,50%) en een uitbreiding/verlenging van het opkoopprogramma. En ook al wijst ons 
kabinet erop het economisch best wel goed gaat, het draaiboek van de ECB laat zien dat we nog een lange weg te 
gaan hebben en dat de lage rente geen tijdelijk fenomeen is.        

 
3,75% Ziggo per 2025, koers 100%, effectief rendement 3,75% per jaar   
Ziggo heeft een balanstotaal van € 13,7 miljard en is onderdeel van Liberty Global. De 
obligatie heeft een BB-rating en mag per 2020 vervroegd worden afgelost a 101,875%.        
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