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‘Help, inflatie!’



Poll via Yellenge

https://team-up.yellenge.nl/#/explanation


Inflatie in historisch perspectief



Inflatie cijfers Nederland



Belangrijkste bijdragen aan toename CPI



Negatieve invloed op de koopkracht



"Wat betekent dit voor mijn inkomen 
en vermogen?

Ben ik nog wel financieel weerbaar?"

Inflatie



"Hoe reëel is je planning als 
je inflatie buiten 

beschouwing laat? "

Inflatie



Casus: Robert de Vries (54) en Ingrid van Moerbeek (52) 
Getrouwd in g.v.g. en 2 kinderen Michiel (17 ) en Lisa (15).
Eigen woning gekocht in 2010. WOZ € 500.000
Annuïteiten lening € 400.000,  4% rente, looptijd 30 jaar.

Inkomen
Robert (facilitair manager) € 54.000
Ingrid (HR manager) € 48.600

Beiden hebben een pensioenvoorziening en een lijfrentepolis/rekening.

Uitgaven
Studiekosten per kind jaarlijks € 12.000 gedurende 4 jaar 
Stalling boot € 6.000 per jaar
Huidig uitgavenpatroon: € 36.000 per jaar

Vermogen
Gezamenlijke spaarrekening: € 60.000 (0,01% rente) & effectendepot Ingrid: € 80.000 (3,5% 
rente)



Hoe breng je inflatie voor je klanten 
in kaart? 

Koopkrachtmodel

• Door inflatie daalt de waarde van je bezittingen (en schulden)

Reële inflatiemodel

• Door inflatie stijgt de waarde van de waardevaste onderwerpen 

Welk model is voor jou passend?



Hoe breng je inflatie voor je klanten 
in kaart? 

Koopkrachtmodel

• Door inflatie daalt de waarde van je bezittingen (en schulden)

Reële inflatiemodel

• Door inflatie stijgt de waarde van de waardevaste onderwerpen 

Welk model is voor jou passend? Een kwestie van adviseren



Casus o.b.v. koopkrachtmodel
Uitgangspunt: Wanneer het algemene prijspeil stijgt, dan daalt de koopkracht.



Inkomsten wel/niet waardevast …. 



Uitgaven wel/niet waardevast …

Wel waardevast

Niet waardevast



Pensioen: meerdere opties



Casus o.b.v. koopkrachtmodel
Uitgangspunt: Wanneer het algemene prijspeil stijgt, dan daalt de waarde van de 
vermogensbestanddelen.



Vermogensbestanddeel wel/niet waardevast….  



Gewenst besteedbaar inkomen blijft gelijk



Het koopkrachtmodel
Voordeel

• Laat de waardedaling van het vermogen goed zien

Nadeel

• Lastig uit de leggen aan de klant, omdat de bedragen in het cijferblad dalen terwijl het 
saldo op de rekening van de klant niet daalt

Alternatief

• Reële inflatiemodel



Stijging gewenst besteedbaar inkomen



Casus o.b.v. reële inflatiemodel
Nominale bedragen blijven gelijk, door indexeren stijgt de waarde van waardevaste Inkomsten

Wel waardevast

Niet waardevast



Casus o.b.v. reële inflatiemodel
Nominale bedragen blijven gelijk, door indexeren stijgt de waarde van waardevaste Uitgaven

Niet waardevast

Wel waardevast



Casus o.b.v. reële inflatiemodel
Nominale bedragen blijven gelijk, door indexeren stijgt de waarde van waardevaste 

vermogensbestanddelen



Sociale verzekeringen
Bedragen o.b.v. (half) jaarlijks publicaties

‘Waardevast’ onderwerp



Inkomstenbelasting 
Tarieven en schijven o.b.v. Eindejaarsbericht

Schijven ‘waardevast’ 



Heffingskortingen
Afbouwgrenzen worden gecorrigeerd middels een waardevast factor

• Algemene heffingskorting

• Arbeidskorting

• Inkomensafhankelijke combinatiekorting

• Ouderenkorting



Het reële inflatiemodel

Voordelen

• Het uitgavenpatroon gaat omhoog, omdat het prijspeil stijgt.

• Laat de waardestijging door indexering van waardevaste onderwerpen goed zien. 

• Goed uit de leggen aan de klant, omdat het saldo op de rekening gelijk blijft. 



Oplossingen bij (hoge) inflatie

C.P.I. +



Inflatie in de Personal Finance Planner

• Keuze uit 2 inflatiemodellen

• % eenvoudig instelbaar

• Vergelijking van verschillende scenario’s

• Doorrekening van:

• Inkomsten

• Uitgaven

• Verschuldigde belasting

• Vermogen



Breng inflatie in kaart met 
de Personal Finance Planner

Wil je meer weten wat Omniplan voor je kan
berekenen? 

Bezoek onze stand of neem contact met ons
op via info@omniplan.nl


