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Fiscaal/Sociaal/Financieel
Zonder risico veel rendement? Pas op!

André van Luijk

Rentes zijn historisch laag.

Op je spaarrekening krijg je

vrijwel niets, maar vermo-

gensrendementsheffing ben

je wel kwijt. En ook al lijkt

de economie aan te trek-

ken, beleggen blijft nog erg

risicovol en de economie

fragiel. Mensen gaan op

zoek naar alternatieven.

Dit alles bij elkaar zorgt ervoor
dat er overal weer producten
opduiken die „veel rendement
met weinig risico” beloven. Dit
soort kreten roept bij mij direct
allergische reacties op. ”Tax lien”
is zo’n product. Snel rijk zonder
inspanning, zo is de belofte. Klopt
dat nou echt?
Wat is ”tax lien” precies?

Daarvoor moeten we naar de
Verenigde Staten. Daar moeten
huiseigenaren –net als in Neder-
land– onroerendezaakbelasting
betalen. Als zo’n huiseigenaar
die niet op tijd betaalt, krijgt hij
een aanmaning. Betaalt hij nog
steeds niet, dan is hij in gebreke
en wordt er een zogenoemde tax
lien uitgegeven. Deze vordering
–een belastingschuld dus– wordt
doorverkocht, zodat de overheid
alsnog haar geld krijgt.

Onderpand

Degene die de tax lien koopt,
heeft het onderpand van de
desbetreffende woning als zeker-
heid. Als de huiseigenaar alsnog
betaalt, krijgt de investeerder
de boeterente. Die kan oplopen
tot wel 36 procent. Betaalt de
huiseigenaar niet, dan krijgt de
tax lien-houder de woning. De
kans bestaat dus dat je met een
investering in een relatief kleine

belastingschuld eigenaar wordt
van een complete woning.
In Nederland wordt het product

aan de man gebracht via diverse
financiële cursussen, bijvoorbeeld
via taxlien.nl. Je kunt zelf aan de
slag of met een groepje geza-
menlijk investeren. Het product
wordt als een sociaal alternatief

neergezet dat mensen meer tijd
geeft om hun belastingen te beta-
len. Maar in de praktijk is een tax
lien gewoon een vehikel om snel
in het bezit te komen van een wo-
ning. Keiharde business dus. Ik ga
hier geen waardeoordeel uitspre-

ken over de tax lien an sich, maar
het product sociaal noemen gaat
mij te ver.
Daarnaast worden er gemiddel-

de rendementen beloofd van 20
procent. Nu hoeft dat niet onhaal-
baar te zijn –het kan zelfs een
reële rendementseis zijn– maar
dat geldt dan toch vooral voor de
doorgewinterde belegger die pre-
cies weet hoe de markt in elkaar
zit en door schade en schande
wijs is geworden. Een beginnende
particulier die naast zijn baan
zijn spaarcenten investeert in tax
liens, is risicovol bezig.

Brochure

Toen ik de brochure ”Rijk worden
zonder risico” las (een uitgave
van taxlien.nl) moest ik denken
aan wat een belegger me jaren
geleden als tip meegaf: Wie ver
zijn winst zoekt, is zijn verlies
dichtbij. Besef dat als je investeert
in tax liens, je je in een andere

juridische werkelijkheid begeeft,
met andere fiscale spelregels,
hier acht uur vliegen vandaan.
Daarnaast zijn de VS een ander
valutagebied. Mocht je al begin-
nersgeluk hebben, als de dollar-
koers de verkeerde kant opgaat,
smelt dat ook zo weer weg. In
de brochure kom ik dergelijke
risico’s nergens tegen.
Ook ontstaat de indruk dat je op

een gemakkelijker manier geld
kunt verdienen. De praktijk is
dat je gewoon hard moet werken
om een boterham te verdienen.
Ook als je investeert in tax liens.
Het doen van het broodnodige
vooronderzoek kost namelijk veel
tijd. De simpele vuistregel: „Als
het te mooi lijkt om waar te zijn,
dan is dat vaak ook zo” gaat ook
hier op.

De auteur is financieel planner (FFP) 
en erkend hypotheekadviseur (EHA). 
Reageren? financieel@refdag.nl

Een belegger zei 
me vroeger al: 
Wie ver zijn winst 
zoekt, is zijn ver-
lies dichtbij

Redactie economie

AMSTERDAM. Begeleidende
banken kunnen slechts een
beperkt bedrag verdienen op
aandelen van ABN AMRO die
zij naar de beursgang zelf nog
bezitten. De stichting NLFI,
die namens de staat de aande-
len van de genationaliseerde
bank beheert, maakte gisteren
bekend dat zij een grens stelt
aan de winst die de betrokken
partijen opstrijken door een
eventuele koersstijging na de
introductie. De rest moeten zij
afdragen aan de schatkist.

Eerder zijn Deutsche Bank,
Morgan Stanley en ABN AMRO
zelf verkozen als wereldwijde
coördinatoren bij de beurs-
gang. NLFI wees gisteren een
aantal andere banken aan,
waaronder ING en Rabo, voor
ook een rol bij die operatie.
De stichting herhaalde dat
er geen tijdpad is voor de
beursgang. Het moment
van verkoop hangt af van de
marktomstandigheden. Een
woordvoerder wilde desge-
vraagd niet ingaan op de even-
tuele gevolgen van de huidige
onrust op de beurzen.

Winst bij beursgang begrensd Autobranche lijkt zich te herstellen
Redactie economie

AMSTERDAM. Het positieve
sentiment onder ondernemers
lijkt nu ook vat te krijgen op
de autobranche. In het tweede
kwartaal sloeg de stemming om
van negatief naar positief. Ook
de omzet neemt toe, aldus ABN
AMRO in een gisteren versche-
nen sectoranalyse.

De bank, die zich baseert op cijfers
van statistiekbureau CBS, stelt
vast dat er voor het eerst sinds
2011 sprake is van twee kwartalen
groei: 1,7 procent in het eerste en
5,8 procent in het tweede.

Bij uitsplitsing blijkt dat dea-
lers en autobedrijven hun omzet
in het tweede kwartaal met 3,4
procent zagen toenemen, vooral
dankzij een stijging van de oc-
casionverkopen met 5,5 procent.
Met 14 procent was de omzetgroei
het grootst bij de bedrijfswagens.
De verkopen van bestelauto’s
lagen 11,5 hoger, de vrachtauto-
verkopen trokken 62 procent aan
en de verkoop van trekkers voor
opleggers lag 83 procent hoger. De
laatste cijfers zijn zo hoog doordat
in de eerste helft van 2014 de ver-
kopen historisch laag waren. Dit
kwam door een enorme verkoop-
piek eind 2013. Veel transporton-

dernemingen schaften toen nieuw
materieel aan omdat er per 1 janu-
ari 2014 nieuwe Europese emissie-
normen van kracht werden.
De onderhoud- en reparatiebran-

che heeft het nog wel steeds moei-
lijk. Al sinds 2012 daalt de omzet
in deze sector en ook in 2015 lijkt
daar geen einde aan te komen.
„Op de markt voor autoservice-
bedrijven wordt er scherp op prijs
geconcurreerd en neemt het aan-
bod van werk af. Zo daalde het
aantal schadecalculaties in het
eerste halfjaar met 7 procent.”
De totale omzet in de autobran-

che ligt nog ruim 17 procent bene-
den de piek van begin 2008.

Interim-uitkering voor melkveehouders ruim 2 cent per liter

FrieslandCampina boert goed

Redactie economie

AMERSFOORT. De coöperatieve
zuivelreus FrieslandCampina
heeft in de eerste zes maanden
van het jaar een winst behaald
van 192 miljoen euro, vergele-
ken met 104 miljoen in dezelfde
periode vorig jaar. Dat is een
stijging met 85 procent. Het zui-
velconcern publiceerde vandaag
zijn halfjaarbericht.

FrieslandCampina profiteerde
vooral van de verkoop van meer
producten met hogere toegevoeg-
de waarde, positieve valuta-effec-
ten en een lagere melkprijs die
aan de boeren werd uitbetaald. De
omzet bleef met ruim 5,6 miljard
euro op vrijwel hetzelfde niveau
als vorig jaar.
De melkprijs voor de aangeslo-

ten melkveehouders –het betaal-
de melkgeld vermeerderd met een
reservering op naam in de vorm

van ledenobligaties– bedroeg
36,48 euro per 100 kilo melk, te-
gen 44,19 euro in het eerste half-
jaar van 2014. Op 1 september
ontvangen de leden een interim-
uitkering van 2,018 euro per 100
kilo melk. In 2014 was dat 0,825
euro. Volgens coöperatievoorzit-
ter Piet Boer is niet overwogen
de uitkering dit jaar vanwege de
lage melkprijs, waardoor som-
mige boeren in de problemen zijn
gekomen, extra te verhogen. „Het
percentage van de winst dat cash
naar de leden gaat, hebben we
voor drie jaar vastgelegd. Daar-

door kan de onderneming blijven
investeren voor de lange termijn.”
In de huidige onzekere markten

hebben we een goed resultaat be-
haald, zei topman Roelof Joosten.
„Het bewijst het succes van de in
2010 ingezette strategie om ons te
richten op groei en waardecreatie.
Voor de leden-melkveehouders
hebben we de daling van de ga-
rantieprijs gedeeltelijk in de melk-
prijs weten te compenseren dank-
zij onze sterke merkenposities en
kostenverlaging.”
FrieslandCampina meldt groei

in China, Hongkong, Indonesië,

Afrika en Zuidoost-Europa. De
omzet van consumentenproduc-
ten in Azië steeg in het eerste half-
jaar 25,8 procent. In West-Europa
kwamen de volumes door lastige
marktomstandigheden lager uit.
De verkopen van kindervoeding,
ingrediënten voor kindervoeding
en gecondenseerde melk namen
in alle markten toe. De omzet van
zuiveldranken nam ook toe bij,
een lichte afname van het volume.
Lagere verkoopprijzen zorgden
voor druk op de omzet van basis-
zuivelproducten.
FrieslandCampina verwerkt on-

geveer 80 procent van de Neder-
landse boerderijmelk. Maandag
publiceert het concern de zogehe-
ten garantieprijs voor de maand
september. Dit is een voorlopige
basisprijs voor boerderijmelk. Die
is de afgelopen anderhalf jaar vrij-
wel onafgebroken gedaald. Gelet
op de druk op de internationale
zuivelmarkt volgt maandag waar-
schijnlijk een nieuwe verlaging,
zo liet Joosten doorschemeren.
De afschaffing van de Europese

melkquotering per 1 april dit jaar
heeft geleid tot een groter aanbod
van melk in Europa. Tegelijk blijft
de vraag naar zuivelproducten
uit importerende landen achter.
Toch blijven volgens het concern
de vooruitzichten voor de langere
termijn positief.

n Winst zuivelgigant 
FrieslandCampina stijgt 
in eerste halfjaar met 
85 procent.

n Boerenmelkprijs zal 
in september verder 
omlaaggaan.

ja
nua

ri

fe
b

ru
ar

i

m
aa

rt

ap
ril

m
ei

ju
ni

ju
li

au
gus

tu
s

se
p

te
m

b
er

ok
to

b
er

nov
em

b
er

dec
em

b
er

Gegarandeerde uitbetaalprijs in euro’s per 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 

4,41 procent vet en 4,51 procent lactose, exclusief btw.

Boerenmelkprijs FrieslandCampina
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Grieken zijn moe
van de crisis én
van verkiezingen
Geertje Spiliotopoulou

„Ik heb weinig verstand van

politiek”, zegt de eigenares

van de verfwinkel vinnig.

„Maar ik weet wel dat we in

2015 nog niet normaal heb-

ben kunnen werken. Eerst

waren het de verkiezingen

van januari, vervolgens de

onderhandelingen met de

schuldeisers, toen het refe-

rendum en de beperkingen

voor het kapitaalverkeer die

de mensen in de ban hiel-

den. En nu krijgen we weer

verkiezingen.”

De impact van verkiezingen op
het consumentenvertrouwen in
Griekenland is enorm. Volgens
het nationale statistiekbureau
kelderden de omzetten in de
detailhandel in januari met 18,7
procent. Ook de beperkingen
voor het kapitaalverkeer zijn een
grote domper voor de detailhan-
del gebleken, al is de verkoop
van etenswaren en benzine juist
gestegen.

Ik zoek een pot verf uit en
constateer dat er wel vijf klanten
in de winkel staan. Het is in de
stad nog vreselijk stil. Borden
op winkelruiten melden dat de
meeste winkeliers pas eind augus-
tus terugkomen. Ook veel andere
inwoners zijn de stad ontvlucht.
Discussies over politiek hoor ik
om me heen nauwelijks. Alleen
de krantenkoppen in de kiosk
schreeuwen het me toe: de po-
gingen tot het formeren van een
nieuwe regering zullen op niets
uitlopen, het Griekse volk zal
weer naar de stembus moeten nu
Tsipras als premier is teruggetre-
den. De Volksunie –gevormd door
25 rebellen van Tsipras’ partij
Syriza– beweert het nee-kamp
van het referendum van vorige
maand te vertegenwoordigen. De
jongste overeenkomst is van het-
zelfde laken een pak als de vorige
twee en zal leiden tot bezuini-
gingen, recessie en een stijging

van werkeloosheid, voorspelt de
nieuwe partij.
„Ik vind het een goede zet van

Tsipras”, zegt een jongen die een
paar kwasten heeft uitgezocht.
„Hij kon niet verder met de
verdeeldheid binnen zijn partij en
zal zijn steun nu ergens anders
moeten zoeken. Misschien komt
hij bij de verkiezingen zelfs met
een meerderheid uit de bus, want
hij is nog steeds populair.”
De eerste peilingen laten ove-

rigens geen meerderheid voor
Syriza zien. De voormalige rege-
ringspartij zal volgens die peilin-
gen 28 procent van de stemmen
behalen, gevolgd door de Nieuw
Democraten met 25 procent.
„Ik hoop dat je gelijk krijgt

en ik niet voor niets energie in
mijn nieuwe etalage steek”, zegt
de jonge vrouw in werkkleding.
Ze wijst naar de overkant waar
ze haar bloemenwinkel heeft.
„De verkiezingen vallen mid-
den in het trouwseizoen. Als ik
voor oktober geen opdrachten
binnenhaal, kan ik mijn winkel
wel opdoeken”, zegt ze nijdig
en rekent ondertussen een pot
lichtgroene verf af. Ze weet nog
niet of ze gaat stemmen, meldt ze
nog voordat ze de winkel verlaat.
Vertrouwen in de politiek heeft
ze allang niet meer.
„Ze heeft geen ongelijk. In janu-

ari zijn we hoopvol met Syriza in
zee gegaan, maar velen zijn nu
teleurgesteld en in verwarring”,
zegt de man vóór mij bij de kassa.
„Tegen mijn kinderen zeg ik dat
ze straks naar de stembus moeten
gaan met goede criteria, zonder
‘in partijen’ te denken. Wat we
nodig hebben zijn werkgelegen-
heid, stabiliteit en vooruitgang.”
Of zijn kinderen hier oren naar

hebben is de vraag. De Grieken
zijn niet alleen moe van de crisis,
maar ook van verkiezingen.

serie

Grieks dagboek

Hoe is het op straat in Griekenland 
nadat premier Tsipras vorige week zijn 
ontslag aanbod?

ATHENE. Premier Alexis Tsipras (voorgrond) kon niet verder met de verdeeld-

heid in zijn eigen partij en diende vorige week zijn ontslag in. beeld AFP

„In januari zijn we 
hoopvol met Sy-
riza in zee gegaan 
maar velen zijn 
nu teleurgesteld”

Geertje Spilioto-
poulou, afkomstig 
uit Nederland, 
is getrouwd met 
Vassilis en woont 
in Griekenland. 
Ze hebben een 
zoon en een 
dochter.

OOGST ROZENBOTTELS

WIJK BIJ DUURSTEDE. Rozenbottelkwekers Eric Hees en Emmelie Moerkoert (foto) in Wijk bij Duurstede zijn gisteren ge-

start met de oogst. Het plukken is een tijdrovende klus. De biologische kwekerij meet ruim een hectare. De rozenbot-

tels gaan naar restaurants en voedingszaken, maar worden ook aan huis verkocht. beeld VidiPhoto

Zelfs marktleider De Beers
verlaagt zijn diamantprijzen
Lidwien Dobber

JOHANNESBURG (Trouw). ’s We-
relds grootste producent van
diamanten, De Beers, verlaagt
zijn prijzen. Het bedrijf kan
weinig anders nu zijn oude truc,
schaarste creëren door minder
diamanten op de markt te bren-
gen, niet meer werkt.

Volgens persbureau Bloomberg
laat De Beers de prijzen 9 procent
zakken, als zijn klanten deze
week naar Botswana komen om
ruwe diamanten te inspecteren
en hun keuze te maken.
Eerder dit jaar besloot De Beers

al om niet 31 miljoen karaat, dat
is zo’n 6200 kilo, ruwe diamant
naar boven te halen maar 29 mil-
joen karaat (5800 kilo). De hoop
was dat een vermindering van
het aanbod de prijs zou opdrij-
ven, maar dat is niet gebeurd. De
Beers blijkt niet langer in staat de
diamantprijs op die manier naar
zijn hand te zetten.
Dat lukte vroeger wel. Het van

oorsprong Zuid-Afrikaanse bedrijf
heeft een lange geschiedenis van
marktmanipulatie. De Beers wist
potentiële concurrenten bijna een
eeuw lang te verleiden zich bij
zijn kartel aan te sluiten. En wie
zich niet liet verleiden, werd zon-
der pardon weggeconcurreerd.
In de jaren tachtig van de vorige
eeuw beheerste De Beers nog 90
procent van de diamantmarkt.
Nu is daar nog een derde van

over. Canadese, Australische en
vooral ook Russische diamantpro-
ducenten bleken bestand tegen de
druk van het machtige De Beers.
Zijn grootste concurrent, met een
kwart van de markt, is het Rus-
sische Alrosa. Rusland is als land
zelfs de grootste producent van

diamanten ter wereld, fors groter
dan Afrikaanse klassiekers zoals
Congo, Botswana en Zuid-Afrika,
waar De Beers zijn diamanten
vandaan haalt. Nu zijn Russische
diamanten wel van mindere kwa-
liteit en brengen dus minder op.

Monopolie
Zijn monopoliepositie misbruiken
kan De Beers –sinds 2011 voor
85 procent in bezit van mijnbou-
wer Anglo American en voor 15
procent van de Botswaanse staat–
dus niet langer. Maar misschien
had hij dat ook niet nodig.
In 2013 schilderde adviesbureau

McKinsey nog een toekomstper-
spectief waar men bij De Beers
een heel warm gevoel van zal
hebben gekregen. De middenklas-
se in landen als Brazilië, Rusland,
India en vooral China (plus 129
procent!) zou stevig groeien. En
dus kon De Beers rekenen op veel
meer vingers waar een diaman-
ten ring aan past. Daartegenover
voorspelde McKinsey een daling
van de diamantproductie vanaf

2018, vooral omdat bestaande
mijnen minder opleveren. Dat
kon voor De Beers maar één ding
betekenen: droomprijzen.
Brazilië en Rusland zijn sinds-

dien in een recessie beland en de
Chinese economie groeit minder
uitbundig. De nieuwe midden-
klasse in die landen let op de
kleintjes.
En dat voelt De Beers. Het kan

terugvallen op een aanzienlijke
en nog immer groeiende vraag
uit de Verenigde Staten. Veertig
procent van de ‘diamantconsu-
menten’ woont daar. Maar China
is de tweede markt, goed voor 16
procent van de vraag in 2013. In
dat jaar besteedden consumenten
wereldwijd 25 miljard dollar (22
miljard euro) aan diamanten. Bij
De Beers én zijn concurrenten. In
2013 was de hoop dat dit bedrag
in vijf jaar tijd zou stijgen naar
31 miljard dollar, dankzij grotere
kooplust onder de Amerikanen
en de Chinezen. De prijsverlaging
van deze week doet vermoeden
dat die voorspelling niet uitkomt.

JOHANNESBURG. De Beers beheerst de diamantmarkt niet meer. beeld ANP


