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Hoofdstuk 

Nederland: de casus van het ‘zwarte gat’

Nederland, land van spaaroverschotten

Nederland heeft een zeer open economie. Om deze stelling te staven wordt vaak ge-
wezen op de hoge in- en uitvoerquotes. Deze behoren van oudsher tot de hoogste ter
wereld. De openheid van de Nederlandse economie komt echter ook tot uiting in een
zeer omvangrijk grensoverschrijdend kapitaalverkeer. Ook dit is een oude traditie, die
eeuwen teruggaat in de tijd [Van Nieuwkerk ()]. De laatste decennia is echter
sprake een stroomversnelling. Deze heeft geresulteerd in externe activa en passiva
die, zoals in hoofdstuk  geïllustreerd, zowel absoluut als relatief tot de hoogste ter
wereld behoren.
Een tweede kenmerk van de Nederlandse economie is het hoge niveau aan (geïn-

stitutionaliseerde) besparingen. Deze zijn het gevolg van de goed ontwikkelde pen-
sioenindustrie. Zij dragen bij aan een hoog nationaal spaaroverschot. Bikker ()
schat dat circa % van dit spaaroverschot kan worden teruggevoerd op de pensioen-
besparingen. Sinds de Tweede Wereldoorlog kent ons land in vrijwel ieder jaar grote
overschotten op de lopende rekening van de betalingsbalans. Het meest recente
tekort dateert van  (grafiek .).

Grafiek .: het saldo op de lopende rekening (–)

Bron: DNB, CBS, juli 





Ondanks het structurele spaaroverschot rapporteert De Nederlandsche bank (DNB)
nu al geruime tijd dat Nederland niet of nauwelijks een substantiële netto externe
actiefpositie heeft. Hoewel dit fenomeen al vele jaren bekend is, wordt het door be-
leidsmakers veelal afgedaan als een statistische aberratie. Zo stelt het CPB in zijn
uitvoerige vergrijzingsstudie van voorjaar  expliciet, dat de verschillen tussen de
door DNB gerapporteerde externe vermogenspositie en de cumulatieve saldi op de
lopende rekening vooral moeten worden toegeschreven aan registratieproblemen.
Het was overigens één van zijn eigen medewerkers, die in een vroeg stadium het
‘zwarte gat van Nederland’ heeft opgemerkt [Kusters (), ()].
Toch wijst ook het Planbureau wel degelijk op wat het noemt de “ongelukkige

hand” van Nederlandse beleggers en investeerders in het buitenland. Naar de toe-
komst toe rekent het CPB in zijn vergrijzingsscenario’s evenwel met een toename
van de Nederlandse netto actiefpositie die gelijk is aan de som van de lopende reke-
ningsaldi. Daarbij hanteert het een jaarlijks rendement op de aldus opgebouwde
activa van % [Van Ewijk et al. ()]. Uit de studie van het CPB kan overigens niet
worden opgemaakt of dit rendement op het externe vermogen al zit opgesloten in het
geraamde saldo op de lopende rekening of niet.
In dit hoofdstuk wordt dit zwarte gat nader geanalyseerd, met gebruik van het in

hoofdstuk  geïntroduceerde begrippenapparaat.

Het zwarte gat

Nederland is een goed voorbeeld van een land waarvan de ontwikkeling van de ex-
terne positie niet meer wordt gedomineerd door het saldo op de lopende rekening,
maar vooral door de rendementen op het externe vermogen. De oorzaak daarvoor is
gelegen in het feit, dat ons land vanwege zijn sterke internationale oriëntatie in de
loop der tijd enorme buitenlandse activa heeft opgebouwd, maar tegelijkertijd ook
altijd veel buitenlands kapitaal heeft aangetrokken [Van Nieuwkerk (), Sparling
()].
Zoals gezegd vertoont de Nederlandse lopende rekening een structureel overschot.

Het cumulatieve overschot sinds de Tweede Wereldoorlog bedraagt ruim €  mil-
jard. Als percentage van het BBP behoort het Nederlandse lopende rekeningover-
schot sinds de jaren ’ tot de hoogste ter wereld (grafiek .).





Grafiek .: het Nederlandse lopende rekeningsaldo in internationaal perspectief
( – )

Bron: OECD, juli 

Op grond van deze structurele overschotten zou men verwachten dat Nederland een
forse netto extern actiefpositie heeft. Het gecumuleerde overschot sinds de oorlog, de
eerder genoemde €  miljard, is immers gelijk aan ruim % van het BBP in .
Daarbij is dan nog volledig afgezien van eventuele in het buitenland behaalde netto
vermogenswinsten.

De statistieken van DNB vertellen zoals gezegd een ander verhaal. In juli  rap-
porteert de centrale bank voor  een netto actief positie van circa € miljard. Dat
is gelijk aan ruim % van het BBP, in dezelfde orde van grootte als de in dit tijdvak
jaarlijks behaalde overschotten op de lopende rekening. Ook als naar de ontwikkeling
in de tijd wordt gekeken blijkt een verrassend beeld. Tussen eind  (het eerste jaar
waarover een volledige vermogensrapportage beschikbaar is) en eind  is de Ne-
derlandse netto externe vermogenspositie volgens DNB per saldo verslechterd. Dit
wordt geïllustreerd aan de hand van grafiek ..





Grafiek .: de Nederlandse netto externe vermogenspositie ( – )

Bron: DNB, juli 

In grafiek . staan het netto externe vermogen van Nederland en de cumulatieve
lopende rekeningsaldi weergegeven, beide in de vorm van indexcijfers, eind  =
.

Grafiek .: ontwikkeling externe vermogenspositie versus cumulatief overschot
lopende rekening (-)

Bron: berekend op basis van data DNB, juli 





Grafiek . geeft vervolgens de jaarlijkse ontwikkeling van het Nederlandse netto ex-
terne vermogen weer, in € miljard, voor de jaren  – . Deze verandering is
berekend als het verschil tussen de standen in de netto externe vermogenspositie,
zoals die door DNB in haar vermogensstatistieken wordt gerapporteerd. Overigens
bevat de website van DNB sedert april  ook de data over . Aangezien de
ervaring leert dat deze data waarschijnlijk nog substantieel worden aangepast, is de
analyse desondanks toch beperkt tot en met het jaar . In de figuur is vervolgens
de jaarlijkse mutatie in de netto externe vermogenspositie uitgesplitst in het saldo op
de lopende rekening en de ‘overige’ effecten, waarbij de laatste post is berekend als
restpost. In de post ‘overig’ zitten derhalve alle eerder in hoofdstuk  besproken ver-
mogenseffecten besloten. Uit de grafiek blijkt, dat deze vermogensmutaties in de loop
der tijd steeds zwaarder zijn gaan doorwerken. De verklaring hiervan is overigens
eenvoudig. Zowel de bruto externe activa als de externe passiva van Nederland be-
droegen eind  meer dan % van het BBP. Daardoor is de omvang van vermo-
genseffecten op de externe activa en passiva in verhouding tot het saldo op de lo-
pende rekening sterk gegroeid.

Grafiek .: de verandering in het Nederlandse vermogen uitgesplitst ( – )

Bron: berekend op basis van data DNB, juli 

Het grensoverschrijdende kapitaal verkeer

Het grensoverschrijdende kapitaalverkeer heeft de afgelopen jaren zoals gezegd een
enorme vlucht genomen. In de eerste decennia na de oorlog was dit kapitaalverkeer
bescheiden van omvang. Dit werd allereerst veroorzaakt door beperkingen in het in-
ternationale kapitaalverkeer. Na het einde van de oorlog in  waren de valuta’s van
de Europese landen niet convertibel. Veel internationale handel voltrok zich zo-
doende nog op een bilaterale basis. Pas vanaf  werd de gulden, de Nederlandse





voorloper van de euro, convertibel. Beperkingen op het internationale kapitaalverkeer
bleven tot in de jaren ’, en in sommige gevallen zelfs begin jaren ’ in stand. Wel
was ons land één van de eerste landen die hun grensoverschrijdende financiële ver-
keer volledig hadden geliberaliseerd.
Mede hierdoor bleef het grensoverschrijdende financiële verkeer tot in de jaren ’

vooral beperkt tot directe investeringen en overig verkeer (vooral handelsfinanciering
en interbancair verkeer). Daarnaast was sprake van een bescheiden beleggingsverkeer
in obligaties.
Vanaf het midden van de jaren ’ is het grensoverschrijdende kapitaalverkeer ge-

explodeerd. Zowel de in- als de uitstroom van directe investeringen namen onge-
kende proporties aan. Hetzelfde geldt voor de beleggingsstromen in aandelen en obli-
gaties. Deze ontwikkeling is geïllustreerd in grafieken . en ..

Grafiek .: financiële rekening: uitstroom (opbouw activa) ( – )

Bron: DNB, juli 

Uit deze grafieken blijkt dat het patroon van uit- en instroom verregaand overeen-
komt. Wel is per saldo sprake van een uitstroom in aandelen en directe investeringen,
terwijl de invoer van buitenlands kapitaal een relatief groot aandeel obligaties kent.
In de volgende paragraaf zal voor de categorieën directe investeringen, aandelen en

obligaties worden nagegaan hoe de externe vermogenspositie van Nederland zich
heeft ontwikkeld.





Grafiek..: financiële rekening: instroom (opbouw passiva) ( – )

Bron: DNB, juli 

De componenten van de financiële rekening en het externe vermogen
nader beschouwd

In deze paragraaf zal achtereenvolgens voor de categorieën directe investeringen,
aandelenbeleggingen en beleggingen in schuldpapier de ontwikkeling voor het tijdvak
 –  worden onderzocht. Daarbij wordt zowel voor de Nederlandse bezittin-
gen in het buitenland (uitstroom financiële rekening, activa) als de buitenlandse be-
zittingen in Nederland (instroom, passiva) gekeken hoe de prestaties zijn geweest. De
vermogenswinsten en –verliezen worden daarbij berekend door de veranderingen in
activa en passiva te corrigeren voor respectievelijk de uitstroom en instroom op de
financiële rekening. Vervolgens wordt per categorie gekeken welke rol de in hoofd-
stuk  beschreven effecten, te weten het samenstellingseffect, prestatie-effect en
valuta-effect hebben gespeeld.
Voor de categorieën overig en officiële reserves is de hiervoor beschreven bereke-

ning ook uitgevoerd, al wordt deze op deze plaats niet uitvoerig beschreven. Wel is de
uitkomst van deze berekening weergegeven in tabel . waarin getracht wordt het
zwarte gat van Nederland zoveel mogelijk te verklaren.
Ook wordt in deze paragraaf het totale behaalde rendement op het grensover-

schrijdend vermogen, zowel de actief- als de passiefzijde per categorie berekend. Het
resultaat daarvan staat in tabel ..

Directe investeringen

Bij directe investeringen gaat het om controlerende deelnemingen in buitenlandse
bedrijven. Daarbij kan het gaan om zogeheten ‘greenfield’ investeringen (het oprich-





ten van nieuwe (productie-)locaties in het buitenland) of om overnames van be-
staande bedrijven. Een directe investering verschilt in dit laatste geval van een ‘nor-
male’ aandelenbelegging in die zin, dat een ‘normale’ aandelenbelegging niet gericht
is op controle van het bedrijf waarin is belegd.
Nederland heeft hier een lange geschiedenis. De eerste goed gedocumenteerde Ne-

derlandse directe investering in het buitenland dateert uit , toen de West Indi-
sche Compagnie het eiland Manhattan kocht van de lokale bevolking voor goederen
ter waarde van  toenmalige guldens [Van Nieuwkerk ()]. Van Nieuwkerk
schat verder dat het buitenlandse vermogen van Nederland (voor een groot deel be-
staande uit directe investeringen, al werd ook volop belegd in effecten) aan het einde
van de e eeuw circa € , miljard bedroeg. Dat was gelijk aan % van het toen-
malige BBP. Later, in de e eeuw waren Nederlandse investeerders zeer actief in de
Verenigde Staten, onder meer bij de financiering van de aanleg van de Amerikaanse
spoorwegen [Bosch ()]. Overigens zouden deze investeringen in de definitie van
vandaag worden aangeduid als beleggingen, zij het in dit specifieke geval wel in zeer
risicovolle ‘junk bonds’. Ondanks zware verliezen op hun investeringen gold Neder-
land aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog nog steeds als één van de be-
langrijkste investeerders in de VS [Van Nieuwkerk & Sparling ()].

Grafiek .: de ontwikkeling van de Nederlandse netto positie in directe
buitenlandse investeringen ( – )

Bron: berekend op basis van data DNB, juli 

Nederlandse bedrijven zijn altijd belangrijke spelers op het terrein van de directe in-
vesteringen gebleven. Het land huisvest tal van grote bedrijven, die stuk voor stuk erg
internationaal actief zijn. Hierbij valt te denken aan industriële bedrijven als Philips
Electronics, KPN en Unilever, de supermarktketen Ahold en financiële dienstverle-
ners als Aegon, ING, ABN AMRO en Rabobank. Aan het einde van  hadden





Nederlandse bedrijven voor een bedrag van €  miljard aan directe investeringen in
het buitenland uitstaan. Hiermee staat ons land mondiaal op de zesde plaats. Geme-
ten aan de hand van de stand van de investeringen als percentage van het BBP staat
Nederland op de derde plaats, na België en Hong Kong.
Figuur . geeft de ontwikkeling van de Nederlandse netto positie in directe bui-

tenlandse investeringen weer sedert . Hierbij zijn de jaarlijkse veranderingen uit-
gesplitst in de netto investeringsstromen en een post ‘overig’, waarin alle in hoofd-
stuk  genoemde effecten zitten opgesloten. Uit de figuur kan worden afgelezen, dat
de post ‘overig’ met name in de jaren rond de eeuwwisseling sterk dominant was.
Ook is sprake van een toegenomen volatiliteit. Dit weerspiegelt het gegeven dat veel
van de directe investeringen van de jaren ’ overnames van beursgenoteerde bedrij-
ven betroffen, die tegen marktwaarde worden gewaardeerd.
In tabel . staat de ontwikkeling voor de periode  –  samengevat voor

zowel de uitgaande als de inkomende investeringen. De eerste rij behandelt de Neder-
landse investeringen in het buitenland. De stand van de Nederlandse directe investe-
ringen in het buitenland is tussen eind  en eind  opgelopen van
€ , miljard naar € , miljard. In deze periode hebben Nederlandse bedrijven
voor € , miljard aan directe investeringen in het buitenland verricht. De buiten-
gewoon grote uitstroom aan directe investeringen in  is voor een groot deel het
gevolg van de fusie van de Nederlandse en Britse tak van het Shell-concern. Beide
onderdelen werden ingebracht in Royal Dutch Shell plc, waarna beleggers hun Britse
en Nederlandse aandelen omruilden voor nieuwe Nederlandse aandelen in de nieuwe
holding. Tegenover de uitstroom aan directe investeringen stond een nog grotere in-
stroom bij de buitenlandse beleggingen in Nederlandse aandelen [DNB (-c)].
Het gat van €  miljard geeft aan hoeveel Nederlandse bedrijven in deze periode
aan vermogensverliezen hebben moeten incasseren. Deze vermogensverliezen omvat-
ten overigens ook de betaalde “goodwill”. Als deze worden geactiveerd op de balans
van de moedermaatschappij komen zij namelijk niet meer tot uiting in de waarde van
het buitenlandse actief. De meest rechtse kolom van deze tabel geeft aan wat de ge-
middelde jaarlijkse vermogenswinsten of –verliezen zijn geweest. In dit geval bedroeg
het gemiddelde jaarlijkse vermogensverlies ,%. Wel is het zo dat deze verliezen
vooral geconcentreerd waren in de jaren rond de eeuwwisseling.
Overigens zullen deze verliezen aanvankelijk voor een niet onaanzienlijk deel

hebben bestaan uit betaalde ‘goodwill’ op buitenlandse overnames. Deze komen in
de internationale vermogenstatistiek immers als een verlies naar voren [DNB
()]. De in  en  geregistreerde verliezen zullen daarentegen juist vooral
zijn veroorzaakt door de daadwerkelijke behaalde verliezen door grote Nederlandse
bedrijven in het buitenland. In deze jaren leden enkele prominente Nederlandse be-
drijven, waaronder Ahold, Numico en KPN, zware verliezen op hun deelnemingen in
het buitenland [Boonstra -b].





Tabel .: ontwikkeling directe investeringen ( – )

Bron: berekend op basis van data DNB, juli 

De tweede rij van de tabel behandelt de buitenlandse directe investeringen in Neder-
land. Ook in deze categorie behoort Nederland wereldwijd tot de koplopers. Ons land
herbergt zo’n  buitenlandse bedrijven, zowel in de sectoren industrie, transport
en logistiek als financiële dienstverlening [Hogenbirk ()]. Veel buitenlandse be-
drijven zien Nederland als een ideale toegangspoort naar Europa. Een bijverschijnsel
hiervan is overigens dat veel Aziatische uitvoer naar Europa via Nederland wordt
verscheept. Dit uit zich in een explosieve groei van de doorvoerhandel, vooral sedert
het midden van de jaren ’.
Buitenlandse bedrijven hebben tussen  en  voor een bedrag van € ,

miljard in ons land geïnvesteerd. De stand van de directe investeringen in ons land
liep in deze periode op van € , miljard naar € , miljard. Het verschil, een ver-
mogensverlies van in totaal € , miljard, komt neer op een jaarlijks verlies van
,%.
Samenvattend blijkt dat Nederland netto in deze periode dus per saldo een vermo-

gensverlies in de categorie directe investeringen moest incasseren ter grootte van €
, miljard. Dit staat weergegeven in de derde rij van de tabel. Overigens zal verder-
op blijken dat, als de overgeboekte winsten in de beschouwing worden betrokken, er
toch nog sprake is van een positief resultaat op de Nederlandse directe investeringen
in het buitenland (tabel .). Wel blijft dit ook dan duidelijk achter bij het rendement
dat buitenlandse investeerders in ons land hebben behaald.

Wat zijn de achterliggende krachten geweest? Ten eerste heeft het valuta-effect een
rol van betekenis gespeeld. De gulden was in de aanloop naar de invoering van de
euro een sterke munt. De euro zelf heeft zich in de periode  –  aanvankelijk
zwak ontwikkeld, maar heeft zich in de daarop volgende jaren eveneens als een sterke
valuta ontpopt. Over de gehele periode hebben Nederlandse investeerders en beleg-
gers een gemiddeld jaarlijks valutaverlies ter grootte van ,% moeten incasseren
(afgemeten aan de ontwikkeling van de nominale effectieve wisselkoers). Zonder het
valuta-effect zou het gemiddeld jaarlijkse vermogensverlies op buitenlandse directe
investeringen beperkt zijn gebleven tot ,%.
Ten tweede werkte het prestatie-effect in het nadeel van Nederlandse investeerders.

Want zelfs na correctie voor het wisselkoerseffect was het jaarlijkse vermogensverlies
van Nederlandse investeerders in het buitenland aanmerkelijk groter dan dat van de
in Nederland actieve buitenlandse investeerders. Daardoor werkte ook, en dat is ten
derde, het samenstellingseffect in het nadeel van de Nederlandse investeerders. Door-





dat Nederland meer in het buitenland investeerde dan vice versa werkte het negatieve
prestatie-effect ook nog eens extra zwaar door.

De Nederlandse verliezen op buitenlandse investeringen werden voor het grootste
deel geleden in de VS. Dit blijkt uit tabel ., waarin de ontwikkelingen per land
staan weergegeven. Ook is hier per land het valuta-effect precies uitgerekend. Hiertoe
is per land gerekend met het verloop van de koers van de desbetreffende valuta tegen-
over achtereenvolgens de gulden en de euro. Het totale valuta-effect is berekend door
te rekenen met de nominaal effectieve wisselkoers, zoals gepubliceerd in de Internati-
onal Financial Statistics van het IMF. De post ‘overig’ is berekend als restpost.
Het voordeel van deze methode is dat de berekening van het valuta-effect per in-

dividueeel land zeer nauwkeurig is. In het valuta-effect onder ‘overig’ hopen echter
alle onnauwkeurigheden zich op.

Tabel .: vermogenswinsten en -verliezen op directe investeringen in het
buitenland ( – ) (bedragen in miljarden euro)

Bron: berekend met data DNB, juli 

Ook in Duitsland, België, Italië en het vooral Verenigd Koninkrijk werden door Ne-
derlandse bedrijven verliezen geleden. Overigens waren de verliezen in het VK vrijwel
geheel geconcentreerd in . Zij hangen samen met de ongekende uitstroom aan
DBI die samenhing met de fusie van de Nederlandse en Britse tak van Shell. Hierop
werden direct de nodige afwaarderingen geboekt. Daar staat tegenover, dat in Zwit-
serland, Spanje, Luxemburg en Frankrijk forse vermogenswinsten konden worden
gerealiseerd.

Aandelenbeleggingen

Het is nog maar enkele decennia geleden dat grensoverschrijdend beleggen in aande-
len een nauwelijks voorkomend verschijnsel was. Het grensoverschrijdende kapitaal-
verkeer werd zoals gezegd tot in de jaren ’ van de vorige eeuw gedomineerd door
directe investeringen en door de post ‘overig’, waarin vooral handelskrediet en ban-
cair verkeer ligt besloten. Dit kan mede worden verklaard doordat een groot deel van
de Nederlandse besparingen in een geïnstitutionaliseerde vorm plaatsvonden, bij





pensioenfondsen. Deze belegden overwegend in vastrentende waarden. Pas nadat in
het midden van de jaren ’ het ABP werd geprivatiseerd en zijn eigen beleggings-
beleid mocht formuleren was sprake van een massieve aanschaf van buitenlandse
aandelen. Ook het feit dat in de loop van de jaren ’ de meeste landen geleidelijk
hun financiële rekening liberaliseerden faciliteerde een forse groei van het grensover-
schrijdende beleggen.

Grafiek .: de ontwikkeling van de Nederlandse netto positie in
aandelenbeleggingen ( – )

Bron: berekend op basis van data DNB, juli 

Grafiek . geeft het netto financiële verkeer in aandelen weer, als ook de overige
veranderingen in de positie in aandelen. Uit de grafiek blijkt, dat de overige schom-
melingen vanaf het midden van de jaren ’ de overhand hebben gekregen. In de
periode  –  was deze post negatief, vanaf  zelfs sterk negatief. Nadien is
de post overig juist overwegend positief. Ook blijkt uit de grafiek dat in de hier be-
schouwde periode Nederlandse beleggers vrijwel ieder jaar meer in buitenlandse aan-
delen belegden dan vice versa. De uitzondering in  hangt samen met de eerder
vermelde transacties rond de vorming van Royal Dutch Shell.





Tabel .: ontwikkeling grensoverschrijdende aandelenbeleggingen ( – )

Noot:

Een negatief teken van het getal in de derde rij van kolom  betekent dat door buitenlanders

behaalde vermogenswinsten op Nederlandse aandelen de door Nederlandse aandelenbeleggers in het

buitenland behaalde vermogenwinsten overtreffen.

Bron: berekend op basis van data DNB, juli 

Uit tabel . blijkt dat de post ‘waardeveranderingen’ over de gehele periode per saldo
een negatieve bijdrage aan de internationale vermogenspositie heeft geleverd.
De Nederlandse beleggingen in buitenlandse aandelen namen tussen eind  en

eind  toe met € , miljard. Hiervan kan € , miljard worden verklaard uit
de aanschaf van buitenlandse aandelen, daar bovenop werd een koerswinst ter
waarde van € , miljard gerealiseerd. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse koers-
winst van ,%. Omgekeerd namen de buitenlandse beleggingen in Nederlandse
aandelen in deze periode toe met € , miljard, waarvan € , miljard door aan-
koop van Nederlandse aandelen. De behaalde koerswinst bedroeg maar liefst
€ , miljard, dat is een jaarlijks gemiddelde van ,%.
Tussen  en  verbeterde de netto positie in aandelen dus met € , miljard.

Dit is het saldo van enerzijds een netto kapitaaluitvoer in de categorie aandelen van
€ , miljard en anderszijds een netto vermogensverlies van € , miljard. Deze
laatste post ontstaat doordat de door buitenlandse beleggers op Nederlandse aande-
len behaalde koerswinsten ad € , miljard de door Nederlandse beleggers op hun
buitenlandse aandelenbeleggingen behaalde vermogenswinsten (€ , miljard) met
dit bedrag overtroffen.

Wat waren de onderliggende krachten? Ten eerste speelde het valuta-effect uiteraard
ook hier een rol van betekenis. Door de sterke gulden en later de per saldo sterke euro
werd jaarlijks een valutaverlies ter grootte van ,% geïncasseerd. Zonder dit effect
zou de jaarlijkse gemiddeld behaalde vermogenswinst ,% hebben bedragen. Dit is
echter nog steeds aanzienlijk lager dan de door buitenlandse aandelenbeleggers in ons
land behaalde vermogenswinst van ,%.
Het prestatie-effect droeg dus eveneens bij aan het relatief slechte resultaat bij de

buitenlandse aandelenbeleggingen. Voor een deel kan dit worden verklaard doordat
de Nederlandse beursindex, de AEX, in meerdere jaren beter presteerde dan de
meeste buitenlandse beurzen (grafiek .). Met alle gunstige effecten die dat voor de
Nederlandse economie heeft gehad, was dit bezien vanuit de externe vermogenspo-
sitie toch nadelig voor ons land.





Grafiek .: de Nederlandse beurs in internationaal perspectief ( – )

Bron: Morgan Stanley

Hier komt evenwel bij, dat buitenlandse beleggers in de meeste jaren gemiddeld ook
nog eens de Nederlandse beursindex wisten te verslaan (grafiek .). In , toen de
Nederlandse beurs duidelijk slechter presteerde dan het buitenland, verbeterde de
Nederlandse externe positie in aandelen aanzienlijk. Dit kwam doordat buitenlandse
beleggers grote aandelen hadden in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, waaron-
der de in dat jaar zeer slecht presterende bedrijven KPN en Ahold.
Tot slot speelt het samenstellingseffect een rol. In , het beginjaar van dit on-

derzoek, hadden buitenlandse beleggers reeds tweemal zoveel Nederlandse aandelen
in hun portefeuille als omgekeerd. Zij behaalden hun hogere rendement dus ook nog
eens steevast over een grotere aandelenportefeuille.

Grafiek .: rendement buitenlandse aandelenbeleggers versus AEX ( – )

Bron: berekend op basis van DNB, Ecowin





Beleggingen in schuldpapier

Net als bij de in de vorige paragraaf beschreven grensoverschrijdende beleggingen in
aandelen, hebben ook de buitenlandse beleggingen in obligaties pas vanaf het midden
van de jaren ’ een echt hoge vlucht genomen. Waar hier gesproken wordt van
obligaties wordt geduid op schuldpapier in het algemeen. In deze analyse is kortlo-
pend schuldpapier, een relatief kleine post, samengevoegd met de beleggingen in
obligaties. Anders dan bij de aandelen overtroffen de buitenlandse aankopen van Ne-
derlandse obligaties in het algemeen de Nederlandse obligatiebeleggingen in het bui-
tenland. Dit illustreert de populariteit van de Nederlandse obligaties. Vooral Neder-
landse staatsleningen mogen zich van oudsher verheugen in een zekere populariteit,
als marginaal hoger renderend alternatief voor de Duitse Bunds.

Grafiek .: de ontwikkeling van de Nederlandse netto positie in obligaties ( –
)

Bron: berekend op basis van data DNB, juli 

Uit grafiek . blijkt, dat de ‘overige’ mutaties in de meeste jaren, vergeleken met de
categorie aandelen, relatief beperkt zijn. Alleen in de jaren  en  was sprake
van een relatief fors netto vermogensverlies. In beide jaren was dit vooral het geval
doordat buitenlandse obligatiebeleggers koerswinsten op hun portefeuille Neder-
landse obligaties wisten te behalen, terwijl Nederlandse obligatiebeleggers in het bui-
tenland juist koersverliezen moesten incasseren.
Deze Nederlandse verliezen kunnen niet goed worden herleid tot marktbewegin-

gen. Wereldwijd hebben de obligatiemarkten in deze jaren namelijk goed gepresteerd.
Een mogelijke verklaring zou kunnen liggen bij een minder gelukkige timing van
Nederlandse obligatiebeleggers. Een andere zou kunnen bestaan uit registratieproble-





men, zoals die voor de invoering van het nieuwe rapportagesysteem in  nog een
rol konden spelen.

Tabel .: ontwikkeling grensoverschrijdende obligatiebeleggingen ( – )

Noten:

(*) Een positief teken van het getal in de derde rij van kolom  betekent dat door Nederlandse

obligatiebeleggers in het buitenland behaalde vermogenwinsten de door buitenlanders behaalde

vermogenswinsten op Nederlandse obligaties overtreffen.

(**) Een negatief teken van het getal in de derde rij van kolom  betekent dat de instroom aan

buitenlandse beleggingen in Nederlandse obligaties de aankoop van buitenlandse obligaties door

Nederlandse obligatiebeleggers overtreft.

Bron: berekend op basis van data DNB, juli 

Tabel . vat de ontwikkelingen samen. In de periode  –  nam de omvang
van het Nederlandse obligatiebezit in het buitenland toe met € , miljard. Hiervan
kan een bedrag van € , miljard worden toegeschreven aan de aankoop van bui-
tenlandse obligaties. Daar bovenop kwam een koerswinst van € , miljard. In de-
zelfde periode nam het buitenlandse bezit aan Nederlandse obligaties toe met
€ , miljard. Dit bedrag kan worden opgesplitst in € , miljard aan aankoop
van Nederlandse obligaties door buitenlanders en € , miljard aan behaalde koers-
winst. De verslechtering van de internationale positie in obligaties ad € , miljard
kan dus worden verklaard doordat de buitenlandse aankopen van Nederlandse obli-
gaties die van buitenlandse obligaties door Nederlanders met € , miljard overtrof-
fen. Daar stond een netto koerswinst van € , miljard tegenover.
Nederlandse obligatiebeleggers hebben het dus relatief goed gedaan. De door hen

jaarlijks gemiddeld behaalde koerswinst bedroeg in deze periode ,%, waar buiten-
landse beleggers jaarlijks een gemiddelde koerswinst van ,% wisten te behalen. Na
correctie voor het verlies uit hoofde van het wisselkoerseffect bedroeg de Nederlandse
koerswinst zelfs ,%.
Als wordt gekeken naar de onderliggende effecten, dan heeft het wisselkoerseffect

dus ook hier zijn negatieve uitwerking gehad. Daar staat een positief prestatie-effect
tegenover. Dit kan voor een deel worden toegeschreven aan het proces van rentecon-
vergentie tussen de landen die in  de Economische en Monetaire Unie hebben
gevormd. Obligatiebeleggingen in met name de Latijnse landen waren vanwege de
hoge rente aldaar relatief aantrekkelijk, zeker nadat de wisselkoersen zich vanaf het
midden van de jaren ’ geleidelijk stabiliseerden en de rente in de traditioneel hoog-
rentende landen naar het laagste niveau convergeerden. Dit betekende dat in deze
landen forse koerswinsten op obligaties konden worden geïncasseerd.





Het samenstellingseffect speelde hier tegen Nederland, omdat ons land juist in die
categorie waarin de Nederlandse beleggers hun buitenlandse tegenvoeters qua beleg-
gingsprestaties overtroffen in de meeste jaren een lichte passiefstand heeft gehad.

Het totaalrendement op buitenlandse activa en passiva

In de voorgaande paragraafen werden de jaarlijks gemiddelde koerswinsten of –ver-
liezen berekend aan de hand van de veranderingen in de standen per vermogenscate-
gorie, gecorrigeerd voor de betalingsbalansstromen. Voor het doel van deze analyse,
het verklaren van de internationale vermogenspositie van landen, is deze benadering
afdoende. Zij schiet echter tekort waar de totale relatieve beleggingsprestaties van
landen met elkaar worden vergeleken. Een deel van de rendementen wordt immers
wèl via de betalingsbalans geboekt. Voorzover in het buitenland behaald rendement
leidt tot betaalstromen, zoals winsten, dividenden en rente, worden deze immers ge-
registreerd op de inkomstenrekening van de betalingsbalans, een onderdeel van de
lopende rekening. Dit geldt ook de in het buitenland behaalde en geherinvesteerde
beleggingsopbrengsten, omdat die enerzijds als inkomsten worden geboekt op de in-
komstenrekening, en anderzijds weer als een uitgaande beleggingsstrooom worden
meegenomen.
In tabel . staat per categorie het totale rendement per categorie weergegeven. Met

deze tabel kunnen de internationale prestaties van Nederlandse beleggers en inves-
teerders goed worden vergeleken met die van hun buitenlandse tegenvoeters in Ne-
derland.

Tabel .: totaalrendement op buitenlandse activa en passiva ( – )

Bron: berekend op basis van data DNB, juli 

Op grond van deze tabel moeten de conclusies uit de vorige paragraaf enigszins
worden genuanceerd. Het blijkt dat als de overgeboekte winsten in de beschouwing
worden meegenomen het totaal rendement op de directe investeringen in het buiten-
land door de behaalde reguliere winsten wel degelijk positief was. Toch blijft het





beeld van een relatief slechte prestatie wel degelijk overeind staan. Bij de categorie
aandelen blijkt dat buitenlandse aandelenbeleggers in ons land niet alleen hogere
koerswinsten, maar ook nog eens een hoger dividendrendement wisten te behalen
dan Nederlandse beleggers in het buitenland. Bij de categorie obligaties blijkt juist
dat Nederlandse beleggers in het buitenland ook nog eens een relatief hoog coupon-
rendement wisten te behalen.

Het ‘zwarte gat’ nader in kaart gebracht

Tabel . vat de belangrijkste ontwikkelingen voor Nederland nog eens samen. Deze
tabel behoeft op een aantal punten enige toelichting. Ten eerste de opstelling. Regel 
bevat het gecumuleerde nationale spaaroverschot (saldo op de lopende rekening).
Deze grootheid moet wel worden gecorrigeerd voor twee andere saldi. Zo moet het
tekort op de vermogensoverdrachtenrekening op het lopende overschot in mindering
worden gebracht (regel ). Ook worden in deze tabel alle statistische verschillen aan
het lopende verkeer toegerekend (regel ). Overigens kunnen de statistische verschil-
len met evenveel recht worden toegerekend aan de financiële rekening. Dan worden
het ‘zwarte gat’ en daarmee de post ‘overig’ navenant groter. Regel  bevat het aldus
berekende “gecorrigeerde lopende rekeningsaldo”. Deze grootheid zou de verande-
ring van het netto externe vermogen van ons land het beste moeten verklaren. Dit
zou derhalve op grond van de gecorrigeerde lopende overschotten met een bedrag
van ruim € , miljard moeten zijn gestegen.
Regel  geeft de verandering van het netto externe vermogen weer zoals die uit de

vermogensstatitieken van DNB kan worden berekend. Het blijkt dat dit tussen eind
 en eind  met een bedrag van ruim €  miljard is afgenomen. Het verschil
tussen de in regels  en  vermelde bedragen geeft de omvang van het ‘zwarte gat’
weer. Over de onderzochte periode gaat het om een bedrag ter grootte van € ,
miljard (regel ).

Tabel .: overzicht ontwikkeling extern vermogen Nederland ( – )
(bedragen in miljarden euro)

Noot: berekend op basis van data DNB, juli 





In de regels  tot en met  van tabel . wordt aansluiting gezocht bij de financiële
rekening van de betalingsbalans. Het blijkt dat in totaal € , miljard van het zwarte
gat kan worden toegeschreven aan één van de drie nader onderzochte categorieën.
Nog eens € , miljard kan worden toegeschreven aan verliezen op de officiële reser-
ves. De restpost, overig, bevat de vermogensmutatie op de betalingspost ‘overig’,
maar vormt daarnaast tevens de verzamelpost waar alle onnauwkeurigheden in sa-
menkomen.

Conclusie

In dit hoofdstuk is ingegaan op het ‘zwarte gat’ van Nederland: het grote verschil
tussen het zeer grote cumulatieve overschot in het lopende verkeer en het door DNB
gerapporteerde externe vermogen. Deze analyse heeft de statistieken van DNB als
vertrekpunt. Het is duidelijk dat deze statistieken met grote voorzichtigheid moeten
worden geïnterpreteerd. Zowel de registratie van betalingsbalansstromen als die van
het externe vermogen is met onzekerheden omgeven, zoals het Planbureau in zijn
vergrijzingstudie terecht opmerkt. Zoals ook al blijkt uit de eerder in hoofdstuk 

beschreven majeure bijstelling in de Nederlandse vermogensstatistiek zijn aanpassin-
gen in de orde van grootte van tientallen miljarden euro’s niet onmogelijk. Voorts
tellen mondiaal noch de saldi op de lopende rekening, noch de netto vermogensposi-
ties van alle landen op tot nul. Voorzichtigheid bij de interpretatie is daarom gebo-
den. Overigens is de inschatting in tabel . aan de voorzichtige kant. Alle statistische
verschillen zijn in deze rekenexercitie immers toegeschreven aan het lopende verkeer.
Als daarentegen deze post zou worden toegeschreven aan het financiële verkeer,
wordt het “zwarte gat” tussen de cumulatieve saldi in het lopende verkeer en de door
DNB gerapporteerde stand van het externe vermogen navenant groter.
Dit neemt echter niet weg, dat kwantificering van de in hoofdstuk  beschreven

onderliggende processen wel degelijk een aanzienlijk deel van het zwarte gat kunnen
verklaren. Verder is het zo, dat ook het nieuwe, sterk verbeterde rapportagesysteem
van DNB voor ons land nog steeds duidt op een magere netto vermogenspositie.

In Nederland hechten beleidsmakers van oudsher een zeker belang aan het hebben
van een overschot in het lopende verkeer. Deze traditie gaat terug op de jaren vlak na
de Tweede Wereldoorlog, toen deviezenschaarste een probleem was. Ook werd ge-
streefd naar een overschot op de lopende rekening ter financiering van de ontwikke-
lingshulp.
Hoewel het CPB in de eerder genoemde vergrijzingsstudie slechts zijdelings ingaat

op de rol van het externe vermogen, wordt ook hier aan het creëren van een interna-
tionale actiefpositie, via overschotten op de lopende rekening van de betalingsbalans,
een groot belang gehecht. Hiermee staat het Planbureau in een lange Nederlandse
traditie [Duisenberg (), Driehuis en Mulder (), Bovenberg () of Bikker
()].
Tot dusver gaat het CPB er zoals gezegd vanuit dat overschotten op de lopende

rekening per definitie leiden tot de opbouw van een positieve externe vermogenspo-
sitie. Toch geldt ook voor Nederland dat het saldo op de lopende rekening tegen-
woordig nog maar één, in belang afnemende determinant van de ontwikkeling van





de externe vermogenspositie van een land is. Als beleidsmakers aan de analyse van de
externe vermogenspositie waarde hechten, dan kan het Planbureau niet meer vol-
staan met het sommeren van lopende rekeningsaldi. Dan is het nodig dat alle deter-
minanten, zoals wisselkoers, relatieve beursprestaties en rente-ontwikkelingen, voort-
aan in de analyses worden meegenomen. Want de Nederlandse casus illustreert dat
een het voor een klein land met een structureel overschot op de lopende rekening
zeker niet vaststaat dat dit per definitie ook tot de opbouw van een stevig netto
extern vermogen leidt. Of dit daadwerkelijk nodig is wordt in de slotbeschouwing in
hoofdstuk  nader besproken.
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