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1 Onderwerpen

In dit hoofdstuk komen aan bod:
Inleiding financiële planning (paragraaf 2)
Financiële planning voor de dga (paragraaf 3)
Van Persoonlijk Financieel Overzicht naar Persoonlijk Financieel Plan (paragraaf 4)
Risico en rendement binnen financiële planning en het financieel plan (paragraaf 5)
Financiële planning als vertrekpunt in plaats van de jaarrekening (paragraaf 6)
Let op: in dit artikel wordt uitgegaan van de huidige fiscale wetgeving en daarbij behorende belastingpercentages.

2 Inleiding financiële planning

Steeds meer accountants krijgen belangstelling voor het vak financiële planning. Een ding is zeker door middel van
financiële planning biedt u uw klanten de meerwaarde waar zij naar op zoek zijn en wordt u nog meer de trusted advisor van
uw klant. Onder klanten wordt in deze leidraad de dga verstaan. De termen klant en dga worden in deze leidraad daarom
als synoniem gebruikt.
Een van de belangrijkste taken van een financieel planner is het geven van integraal financieel advies dat uitmondt in een
integraal persoonlijk financieel plan. Het financieel plan staat centraal in het financiële-planningsproces dat bestaat uit een
viertal stappen: kennismaking, beeldvorming, oplossing en nazorg. Binnen dit proces zal het financieel plan moeten worden
verkocht, opgesteld, gepresenteerd, uitgevoerd en up-to-date worden gehouden.

2.1 Meerwaarde financiële planning en financieel plan
Nog lang niet alle van de 200.000 dga’s in ons land hebben de beschikking over een financieel planner. Dit is jammer, want
eigenlijk heeft iedereen recht op een deskundig en objectief advies dat uitmondt in een persoonlijk en integraal financieel
plan. Het ontbreken van deze geïntegreerde financiële dienstverlening is namelijk de reden waarom veel dga’s hun
financiële wensen en doelstellingen nooit zullen bereiken. En financiële producten kopen die zij eigenlijk niet nodig hebben,
financiële risico’s nemen die niet bij hen passen of onbewust te weinig risico nemen om bijvoorbeeld in de toekomst te
kunnen genieten van een welverdiende oude dag. Verder zijn dga’s meer en meer onzeker over hun toekomst en vaak
hebben zij geen compleet of een onjuist beeld van de eigen huidige, maar vooral toekomstige financiële situatie.

2.2 Interne en externe ontwikkelingen
Een integraal persoonlijk financieel overzicht en daaruit voortvloeiend financieel plan biedt dan ook inzicht en advies. De
financieel planner neemt bij het opstellen van een financieel plan het integraal klantbeeld als vertrekpunt voor zijn
dienstverlening en houdt nauwgezet rekening met de wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de dga. Financiële
planning opereert op de raakvlakken van het individu (intern) en zijn financieel-economische omgeving (extern). Deze
raakvlakken manifesteren zich in zogenoemde ‘life events’. Een life event is een belangrijke gebeurtenis in de levensloop
van een consument die significante wijzigingen in zijn financiële situatie kan veroorzaken. In dit artikel wordt onderscheid
gemaakt tussen verwachte en onverwachte levensfasen. Een voorbeeld van een verwacht life event is pensioen. Immers,
de kans dat klanten steeds ouder worden is statistisch gezien zeer groot. De kans daarentegen dat een klant vroegtijdig
komt te overlijden, is statistisch gezien klein en hiermee een onverwachte life event.

Ook onverwacht zijn externe gebeurtenissen, zoals de toekomstige economische, politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen. Voorbeelden zijn de gevolgen van een economische crisissituatie, nieuwe regelgeving vanuit de overheid
(bestendigheid hypotheekaftrek, hervormingen arbeidsmarkt) en de toekomstige invulling en betaalbaarheid van de zorg.
Verder kan gedacht worden aan renteontwikkelingen, beursontwikkelingen en de ontwikkeling van de inflatie en de invloed
hiervan op de haalbaarheid van de financiële doelstellingen van de dga. In het financieel plan zal de planner aannames
doen ten aanzien van bovenstaande. Ook zal hij deze aannames aanpassen aan gewijzigde externe omstandigheden.
Hiermee wordt duidelijk dat een financieel plan periodiek geüpdatet moet worden. Zonder regelmatige update is een
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financieel plan waardeloos.

2.3 Competenties, vakkennis en vaardigheden
Financiële planning is een van de moeilijkste vakgebieden die er zijn binnen de financiële wereld. Het schrijven van een
goed en gedegen financieel plan kost veel tijd en aandacht en het is een misverstand dat een softwarepakket dit werk de
planner uit handen neemt. Hij kan software hooguit als hulpmiddel inzetten om efficiënter te kunnen werken. Bovenstaande
in ogenschouw nemend betekent dus dat een planner een aantal kwaliteiten moet hebben die niet voor iedereen zijn
weggelegd of waar niet iedereen zin in heeft om hier veel tijd in te steken. Op abstract niveau wordt gesproken over het
bezitten van voldoende competenties en vaardigheden. Meer concreet gaat het erom dat een planner nieuwsgierig is naar
mensen, een goed gesprek kan voeren, kan omgaan met emoties. En verder moet hij lastige financiële kwesties simpel
kunnen vertalen en opschrijven in voor klanten begrijpelijke taal en last but not least het verband kunnen zien en het
overzicht houden in diverse complexe financiële situaties. In dit artikel treft u voorbeelden van zowel de EQ- als IQ-kant.

Het succes van de financieel planner wordt bepaald door zowel zijn vakkennis (IQ) als zijn vaardigheden (EQ). De financieel
planner beschikt over fiscale en juridische kennis. Daarnaast heeft hij kennis op het gebied van financieren, sparen,
beleggen, pensioenen, verzekeringen, huwelijksvermogens- en erfrecht en sociale zekerheid. Deze vakgebieden worden
aangevuld met kennis op het gebied van risico en rendement, vennootschapsstructuren, financiële rekenkunde en
behavioral finance.
De financieel planner heeft de vaardigheden en competenties om het financiële planningsproces zelfstandig te kunnen
toepassen. Ook beschikt hij over analytische vaardigheden die nodig zijn om de dwarsverbanden tussen verschillende
kennisgebieden en deeladviezen inclusief de consequenties ervan te overzien. De financieel planner is communicatief
vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Hij is in staat om de relatie met zijn klant te onderhouden, waarbij hij rekening
houdt met de informatiebehoefte van de klant en zijn eigen verantwoordelijkheden uit hoofde van adequate zorgplicht.

2.4 Professioneel en integer gedrag
Professioneel en integer gedrag staat aan de basis van het handelen van een financieel planner. Dat houdt in dat hij bekend
is met wettelijke regels, gedragscodes en voorschriften die gelden binnen zijn vakgebied. Maar belangrijker nog is dat hij
professioneel bewust is van mogelijke integriteitsdilemma’s en vraagstukken. Hij moet deze kunnen signaleren, benoemen
en adequaat af kunnen handelen. De financieel planner werkzaam binnen een bedrijf maakt integriteitsdilemma’s
bespreekbaar in de context van de organisatie (collega’s, leidinggevenden, compliance-afdeling). De zelfstandig
gevestigde financieel planner heeft hiervoor (bijvoorbeeld) een informeel collegiaal toetsingskader.

2.5 Zorgplicht
Zorgplicht start eigenlijk al bij het begin van een klantrelatie en deze blijft bestaan, ook nadat het financieel plan aan de dga
uitgebracht is. Van een financieel planner mag worden verwacht dat hij de dga ook na het opstellen van het financieel of
plan met raad en daad bijstaat en de doelstellingen proactief bewaakt. Hij informeert zijn klanten zo tijdig mogelijk over
wijzigingen die relevant zijn voor hun financiële situatie. Deze nazorg kan op verschillende manieren worden ingevuld,
bijvoorbeeld door jaarlijkse updategesprekken in te plannen. Bij het opstellen en het bespreken van een financieel plan
informeert de financieel planner de klant hoe hij de nazorg heeft geregeld en wat hij van de klant verwacht met betrekking
tot het actief doorgeven van wijzigingen in zijn privé- of zakelijke situatie.

2.6 Financieel planner als financieel regisseur

De markt van financiële advisering en financiële planning kent vele beroepen en rollen. Hierbij kan niet alleen gedacht
worden aan financieel planners, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs en verzekeringsadviseurs, maar bijvoorbeeld
ook aan belastingadviseurs, accountants, erfrechtspecialisten, bedrijfsoverdrachtadviseurs en mediators. Elk van deze
professionals heeft zijn eigen werkwijze en is vaak gespecialiseerd in het oplossen van een deelprobleem of het bieden van
een deeladvies. Het is juist de financieel planner die zich in deze adviesmarkt onderscheidt door het bieden van een
passend integraal financieel advies waarin de totale financiële situatie van de klant, nu en in de toekomst, betrokken wordt.
De financieel planner onderscheidt zich door de combinatie van (vak-)kennis en (plannings-)vaardigheden die hem in staat
stelt om integrale financiële planning voor zijn klanten uit te voeren. Hij toont een hoge mate van zelfstandigheid en is
(zelf)controlerend, nauwkeurig, integer en communicatief vaardig. De financieel planner stelt zich leidend (regievoerend) en
verbindend op in samenwerking met derden, zoals specialisten op fiscaal of juridisch gebied. Het ‘klant centraal’- principe
is altijd leidend in de dienstverlening van een financieel planner. Dga’s onderkennen in toenemende mate dat dit ook voor
hen de gewenste wijze van financiële advisering en begeleiding is.
Kortom; werk aan de winkel voor financieel planners. Een voorwaarde: u moet wel werkelijk integraal willen plannen! In
hoofdstuk 1 wordt beschreven wat onder integrale financiële planning wordt verstaan. Met alleen het op zak hebben van
een FFP-, MFP- en/of CFP®-titel bent u er nog niet. Vergelijk deze titel met het behalen van het rijbewijs. Goed leren rijden
doet u nog altijd door veel uren achter het stuur door te brengen. En zo is het ook met financiële planning.
Door middel van financiële planning kunt u het verschil maken in het leven van uw klanten!

3. Financiële planning voor de dga
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Er zijn vele definities van financiële planning. Een veelgebruikte is die zoals opgenomen in de uitgave Memo Financiële
Planning. Deze definitie luidt als volgt:

3.1 Definities financiële planning
“Financiële planning is het proces dat leidt tot het voorbereiden, het opstellen en het uitvoeren van een gestructureerd plan.
Daartoe dient het formuleren van doelstellingen met betrekking tot in het heden en in de toekomst door de (vermogende)
particulier als wenselijk ervaren inkomens- en vermogenssituaties. Uitgangspunten zijn deels bekend zijnde (mutaties in)
inkomens- en vermogenssituaties en omgevingsvariabelen in de tijd. Het bestuderen en toepassen van de ter beschikking
staande financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten leiden tot het optimaal verwezenlijken van de
geformuleerde doelstellingen. Hiertoe worden in het plan de benodigde maatregelen, en ook het uitvoeren hiervan
vastgesteld en systematisch gegroepeerd naar rang en tijdsorde” ( Memo financiële planning 2017, pag. 36).
Duidelijk is dat financiële planning een continu proces is waarbij de wensen en doelstellingen van de klant, het inkomen en
vermogen, de wet- en regelgeving en macro- economische vooruitzichten doorlopend getoetst moeten worden.
Voorgaande definitie is natuurlijk helemaal juist, maar deze beschrijft financiële planning vooral vanuit een meer technische
optiek (wat doet de adviseur allemaal?). Vanuit de klant bekeken (wat levert het uiteindelijk op?) raakt onderstaande
definitie volgens veel financieel planners echt de kern:
Het gesprek met de klant zou dus eigenlijk hierover moeten gaan (zie bovenstaande definitie). Dit zal de meeste klanten
meer aanspreken dan de technische details. Uiteindelijk gaat het maar vaak om een belangrijk ding: Uitzoeken hoeveel geld
de klant nu en in de toekomst nodig heeft per maand om het leven te leiden dat zij graag willen. En vervolgens te berekenen
of het naar verwachting mogelijk is om bijvoorbeeld per maand ‘levenslang’ 5.000 euro netto uit te geven waarbij rekening
wordt gehouden met een gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van 2%.

3.1 Praktijkvoorbeeld: aan welke knoppen draaien?
Stel uw klant (dga) en zijn partner zijn beiden 66 jaar en hebben net hun eerste AOW ontvangen (samen 19.000 euro netto
per jaar). Dit betekent dat zij uitgaande van een gewenst inkomen van 60.000 netto per jaar, 41.000 euro netto per jaar te
kort komen, levenslang. Volgens de overlevingstabel wordt de man 84 jaar en zijn partner 86 jaar. Statistisch gezien is er
echter een kans van 50 procent dat (een van) beiden jonger of ouder wordt. Uitgaande van een levensverwachting van nog
20 jaar dan is er al gauw een netto vermogen nodig van 950.000 euro, trekken we de levensverwachting op naar 100 jaar,
dan is er een netto vermogen nodig van 1.700.000 euro (netto, box 3). Houden we ook nog rekening met een jaarlijkse
prijsstijging van 2% dan lopen de kapitalen op naar respectievelijk ruim 1,2 miljoen en ruim 2,6 miljoen (netto box 3). Om
een niet-geïndexeerde uitkering levenslang te ontvangen van netto 41.000 euro zal een bruto-uitkering benodigd zijn van
70.000 euro. In een (pensioen)kapitaal uitgedrukt is hiervoor met de huidige rentestand 1.650.000 euro nodig (rente 0,54%
per jaar). Bij overlijden gaat 70% (49.000 euro bruto per jaar) van de uitkering over op de partner (uitgaande van een
looptijd van 20 jaar daalt de benodigde koopsom naar 1.250.000 euro, rente 1,05% per jaar).
Een andere vraag is heeft de klant zijn gehele leven hetzelfde bedrag per jaar nodig of is dit gedurende de eerste 15 jaar
een hoger bedrag en daarna een lager bedrag. Ook dit is een punt om met uw klant te bespreken.
Kortom, de vraag is heeft de klant genoeg vermogen beschikbaar kijkend naar zijn totale bezittingen/ inkomen om zijn
levensstijl levenslang te kunnen voortzetten. Moet het vermogen in stand blijven of mag erop worden ingeteerd? Levert de
verkoop van het bedrijf het benodigde bedrag op? En welk vermogen is liquide en welk niet-liquide? Welk reëel rendement
kan worden verwacht op elk van de vermogensbestanddelen? Dit alles kunnen we in beeld brengen via een financieel
totaaloverzicht/ totaalbalans.
We kunnen nu aan verschillende knoppen draaien wanneer blijkt dat de klant onvoldoende dan wel ruim voldoende
middelen heeft om te voorzien in zijn gewenste inkomen. De eerste knop is de rendementsknop. Als de klant onvoldoende
vermogen heeft kan er dan worden gestreefd naar een hoger rendement rekening houdend met de risicobeleving en
risicotolerantie van de klant. Of wanneer de klant ruim voldoende vermogen heeft kan hij juist minder beleggingsrisico
lopen, dan hij wellicht nu loopt. Dit is altijd een leuke boodschap om te brengen aan de klant, omdat velen het liefst zo min
mogelijk beleggingsrisico lopen. Immers het streven naar een hoger rendement gaat altijd gepaard met een hogere
volatiliteit. Zeker wanneer er onttrokken moet worden uit vermogen doen beleggingsverliezen extra pijn.

De tweede knop is de looptijd. Als blijkt dat de klant onvoldoende vermogen heeft om tot 100 jaar in het benodigde inkomen
te voorzien, wellicht is dit wel mogelijk tot 90 jaar, of anders tot 80 jaar? Aan de andere kant wanneer blijkt dat de klant ruim
voldoende vermogen heeft dan heeft hij de financiële rust dat ook al wordt hij 100 jaar hij nog zonder geld komt te zitten.
Verder kan worden besloten om juist de uitkering te verhogen en/of het beleggingsrisico te verlagen.

De derde knop is het bijstellen van het doel, bijvoorbeeld het verlagen van de uitkering van 60.000 euro netto per jaar naar
50.000 euro in het geval van onvoldoende vermogen. Of in het geval van voldoende vermogen het verhogen van de
uitkering, bijvoorbeeld van 60.000 euro naar 70.000 euro. Of indien de klant nog andere doelstellingen heeft, zoals
vermogensoverdracht richting kinderen en/of het kopen van een andere woning, kan daaraan worden toegekomen. Stel dat
de klant het even belangrijk vindt om te voorzien in een gewenst inkomen van 60.000 euro netto per jaar (en bij overlijden
bijvoorbeeld 42.000 euro netto) en vermogensoverdracht van 100.000 euro richting zijn beide kinderen, dan moet worden
gekeken of beide doelstellingen haalbaar zijn, wel zal er dan mogelijk gedraaid moeten worden aan knop 1 en/of 2.
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Financiële planning gaat uit van doelstellingen, het is daarom belangrijk om deze eerst boven water te krijgen. Hoe
belangrijk vindt de klant de doelstelling, wanneer moet deze bereikt worden en hoelang? Hoeveel geld is ervoor nodig?
Welk beleggingsprofiel past bij de doelstelling?

Mogelijk is er in sommige gevallen nog een vierde knop. Stel, dat de ouders van de klant nog in leven zijn en de
verwachting is dat er binnen nu en afzienbare tijd een flinke erfenis tegemoet kan worden gezien dan kan dit weer leiden tot
andere uitkomsten. Het is daarom altijd belangrijk om dit onderdeel ook mee te nemen. Deze berekeningen kunt u zelf
maken met financiële planningssoftware.

Knop 1: rendementsknop

Kosten levensstijl, netto per jaar 60.000 euro

Inkomen uit AOW, netto per jaar 19.000 euro

Tekort, netto per jaar 41.000 euro

Verwacht nettorendement vermogen 0% 0% 4%

Verwachte belastingheffing 1,3% 1,3% 1,3%

Verwachte inflatie 0% 2,0% 2,0%

Verwacht nettorendement -1,3% -3,3% 0,7%

Verwachte levensverwachting 20 jaar 20 jaar 20 jaar

Hoeveel netto kapitaal nodig? 943.451 euro 1.188.327 euro 762.703 euro

Knop 2: looptijd

Kosten levensstijl, netto per jaar 60.000 euro

Inkomen uit AOW, netto per jaar 19.000 euro

Tekort, netto per jaar 41.000 euro

Verwacht nettorendement vermogen 4% 4% 4%

Verwachte belastingheffing 1,3% 1,3% 1,3%

Verwachte inflatie 2,0% 2,0% 2,0%

Verwacht nettorendement 0,7% 0,7% 0,7%

Verwachte levensverwachting 15 jaar 25 jaar 35 jaar

Hoeveel netto kapitaal nodig? 581.884 euro 937.325 euro 1.286.816 euro

Knop 3: doel bijstellen

Kosten levensstijl, netto per jaar 50.000 euro

Inkomen uit AOW, netto per jaar 19.000 euro

Tekort, netto per jaar 31.000 euro

Verwacht nettorendement vermogen 4% 4% 4%

Verwachte belastingheffing 1,3% 1,3% 1,3%

Verwachte inflatie 2,0% 2,0% 2,0%

Verwacht nettorendement 0,7% 0,7% 0,7%

Verwachte levensverwachting 15 jaar 25 jaar 35 jaar

Hoeveel netto kapitaal nodig? 439.961 euro 708.709 euro 959.349 euro

Mogelijke ‘ideale’ oplossing klant (klant heeft netto 1 miljoen euro en twee doelen voortzetten levensstijl en schenking
100.000 euro aan beide kinderen)
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Aanwezige vermogen 1.000.000 euro

Kosten levensstijl, netto per jaar 53.000 euro

Inkomen uit AOW, netto per jaar 19.000 euro

Tekort, netto per jaar 34.000 euro

Verwacht nettorendement vermogen 3,1%

Verwachte belastingheffing 1,3%

Verwachte inflatie 2,0%

Verwacht nettorendement -0,2%

Verwachte levensverwachting 23 jaar

Hoeveel netto kapitaal nodig? 800.000 euro

Restant vermogen, schenking kinderen 200.000 euro

Stel nu dat de klant overlijdt? Zijn de doelstellingen dan nog steeds haalbaar (langstlevende wil minimaal 70% van het
inkomen beschikbaar hebben om levensstijl voort te zetten). Klanten zijn in dit voorbeeld getrouwd in gemeenschap van
goederen en hebben twee meerderjarige kinderen.

Aanwezige vermogen 1.000.00
0 euro

50%/ 50%
o.b.v. HVR

Restant vermogen na erfbelasting 965.871
euro

Kosten levensstijl, netto per jaar 37.000
euro

Inkomen uit AOW, netto per jaar 13.000
euro

Tekort, netto per jaar 24.000
euro

Verwacht nettorendement vermogen 3,1%

Verwachte belastingheffing 1,3%

Verwachte inflatie 2,0%

Verwacht nettorendement -0,2%

Verwachte levensverwachting 23 jaar

Hoeveel netto kapitaal nodig? 565.472 euro

Restant vermogen, schenking kinderen, alvast uitbetalen erfdeel, verhogen uitgavenpatroon,
verlagen beleggingsrisico, verlengen looptijd, combinatie van alles

400.399 euro

Figuur: belangrijke knoppen binnen financiële planning

3.2 Adviseren en begeleiden

Onder het helpen van klanten, zoals dga’s verstaan wij dus niet enkel het leveren van producten (onder producten verstaan
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wij ook pensioen al dan niet in eigen beheer), maar vooral het adviseren en begeleiden. Advisering is dan een proces dat
leidt tot het voorbereiden, het opstellen en uitvoeren van een optimaal gestructureerd integraal financieel advies, waarbij de
financiële doelstellingen, alsmede de (verborgen) wensen, dromen en angsten van de klant leidend zijn. In de definitie van
advisering speelt het financieel advies een belangrijke rol. Een gestructureerd en integraal financieel advies of plan is een
document dat bestaat uit twee delen en maakt onderdeel uit van het financiële planningsproces. Het eerste deel is het
Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO), het tweede deel is het Persoonlijk Financieel Advies of Plan (PFA of PFP). De klant
ontvangt een uitgeschreven financieel advies. Het maken en vastleggen van een financieel advies kan in één keer
plaatsvinden, maar dit kan ook in fasen gebeuren. In dat geval worden onderdelen van het financieel advies in onderlinge
samenhang fasegewijs behandeld.

Let in de voorgaande definitie vooral op het woordje ‘Lifestyle’. U kunt hier iedere mogelijke term gebruiken, maar wij
hebben in onze adviespraktijk ervaren dat u aan de hand van ‘lifestyle’ heel goed kunt uitleggen en aantonen dat het
uiteindelijk niet gaat om financiële producten of om geld, maar om hun heel specifieke eigen persoonlijke levensstijl. Dat is
wat mensen finaal echt willen opbouwen en vooral niet kwijtraken! Ook de laatste zin in bovenstaande definitie (‘wat er ook
gebeurt’) is van belang, omdat u hiermee alle mogelijke risico’s (en indien nodig dus ook alle mogelijke oplossingen zoals
overlijdensrisicoverzekeringen) kunt introduceren.

In de figuur hierna wordt het proces van financiële planning weergegeven (Memo financiële planning 2017, pag. 39).

Figuur: proces financiële planning

Onze omschrijving van het integraal financieel plan luidt als volgt:

“Een integraal financieel plan geeft de klant overzicht en daarmee inzicht in zijn financiële positie (inkomsten, uitgaven,
bezittingen en schulden). Daarna worden de financiële vraagstukken, relevante risico’s en doelstellingen op de korte en
langere termijn op begrijpelijke wijze beschreven en gekoppeld aan de huidige en toekomstige financiële situatie, kennis,
ervaring en risicobereidheid van de klant. Verder worden uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd op basis van
verwachte marktomstandigheden (onder andere inflatie, rendement, volatiliteit) op de korte en langere termijn. Fiscale
structuren, financieren, verzekeren en beleggen zijn mogelijke middelen om tegemoet te komen aan de financiële
vraagstukken, relevante risico’s en doelstellingen. Uit diverse scenario’s wordt een voor de klant passende oplossing
beschreven hoe zijn financiële vraagstukken op te lossen, zijn risico’s af te dekken en zijn doelstellingen te realiseren.
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Verder moet uit het financieel plan duidelijk blijken wat het effect van een middel/product op het realiseren van de financiële
doelstelling is. Uit het financieel plan komt vervolgens een actielijst naar voren met hierin een strategie hoe de
geformuleerde doelstellingen te realiseren en hoe deze te bewaken. De financiële doelstellingen worden proactief bewaakt
en de klant wordt regelmatig geïnformeerd en geadviseerd over de haalbaarheid van zijn doelstellingen. Het financieel plan
wordt regelmatig geüpdatet en aangepast aan gewijzigde marktomstandigheden en de persoonlijke en financiële situatie
van de klant.”

3.3 Financiële planning: waarom juist voor de dga?

Om de trusted advisor van de klant te worden is het belangrijk u dat u de dga begrijpt.
â•ƒ Om ondernemers te begrijpen is het essentieel om helder te krijgen welke persoonlijkheidskenmerken een

ondernemer heeft.
â•ƒ Om ondernemers te begrijpen is het essentieel om helder te krijgen welke persoonlijke ambitie een ondernemer

heeft.
â•ƒ Aan ambitie zit ook een keerzijde welke met de ondernemer besproken zal moeten worden. De ondernemer zal

offers moeten brengen om de ambitie na te jagen. Het gaat daarbij om offers in termen van inspanning, tijd,
investering van middelen en horizon. Hoeveel uur per week is de ondernemer bereid om te ondernemen? Hoe
lang is hij bereid om deze inspanning vol te houden om resultaten te kunnen boeken? In hoeverre verandert dat
de balans werk-privé en leidt dit tot minder tijd en aandacht voor partner en kinderen?

â•ƒ De gezinssamenstelling verandert ook in de tijd. Gebruikelijk is dat men als partners gaat samenwonen, er
kinderen komen, deze kinderen opgroeien en vervolgens weer uitvliegen. Elke nieuwe fase vraagt weer andere
aandacht en tijdsbesteding van de ondernemer en zorgt daardoor voor een andere balans tussen zakelijk en
privé. Als adviseur kan u een belangrijke rol spelen in de zowel de persoonlijke als de financiële balans tussen
bv en privé.

â•ƒ De kans is reëel aanwezig dat de ondernemer vastgeklonken zit aan zijn onderneming door de onderlinge
organisatorische, financiële en emotionele afhankelijkheid tussen ondernemer en onderneming
(afhankelijkheidsdilemma), een vraagstuk waarvoor nog weinig aandacht is bij adviseurs.

â•ƒ De adviseur die erin slaagt om de ondernemer vanuit het hiervoor beschreven perspectief te begeleiden en te
adviseren, zal ervaren dat de vertrouwensrelatie met de ondernemer op een steeds hoger niveau terechtkomt.
Een aanpak vanuit het proces van financiële planning helpt daarbij zeker!

3.4 Relevantie financiële planning voor de dga

De financiële huishouding en de (verborgen) wensen en doelstellingen van dga’s bestaan uit verschillende puzzelstukjes.
Afhankelijk van de complexiteit kan het gaan om enkele tot vele tientallen stukjes. Een goed financieel advies legt alle
puzzelstukjes op de juiste plaats en geeft de dga zodoende overzicht en inzicht in zijn totale financiële situatie. Dit
eenvoudigweg omdat pas vanuit dit fundament begonnen kan worden met het oplossen van financiële vraagstukken en
risico’s en het bereiken van doelstellingen, wensen, dromen en financiële rust voor nu en in de toekomst. Helaas hebben
de meeste dga’s geen financieel plan. Het ontbreekt de meesten aan een totaaloverzicht en zorgt hiermee bewust of
onbewust voor financiële onzekerheid en onrust. Al met al is de financiële huishouding van veel dga’s versnipperd. Laat
staan dat de financiën van dga’s gekoppeld worden aan hun wensen en doelstellingen. Een van de oorzaken is dat in de
praktijk nog altijd veel adviseurs slechts een klein stukje van het financieel advies oppakken. De notaris houdt zich bezig
met het huwelijksvermogensrecht en erfrecht, de accountant met de jaarrekening, de belastingadviseur met de aangifte, de
vermogensbeheerder en beleggingsadviseur met de beleggingen, de makelaar met de verzekeringen en de bankadviseur
met de

financieringen en beleggingen. Daar komt bij dat de dga wellicht ook nog zelf een beleggingsportefeuille heeft lopen via een
online broker, een lening heeft afgesloten binnen de familie en ga zo maar verder. De taak van de financieel planner is om
al deze stukjes te verzamelen, te analyseren en te matchen met de wensen en doelstellingen van de dga. Alleen door deze
manier van werken kan een optimaal en voor de dga passend advies gegeven worden.

3.5 Kracht van een financieel advies en plan voor de dga

De kracht van een integraal financieel advies is dat het alle onderdelen van de persoonlijke financiën in kaart brengt en
combineert met de persoonlijke doelstellingen van de dga. Daarbij worden in het financieel plan de dwarsverbanden
duidelijk. Een bijkomend voordeel van een integraal financieel plan is dat het de financiële mogelijkheden inzichtelijk maakt
en de klant het financiële overzicht en inzicht, en de bijhorende rust geeft.
Hoeveel geld heeft de dga nodig om na zijn werkzame leeftijd zijn gewenste levensstijl levenslang voort te zetten? Hoeveel
geld heeft hij al opgebouwd en hoeveel ontbreekt er nog? Wat is een goede strategie om dit ontbrekende kapitaal op te
bouwen? Het financieel plan vormt dan ook een belangrijke basis voor een passende beleggingsstrategie.

Veel mensen beleggen te defensief voor langetermijndoelstellingen (of werden in het verleden vanuit compliance oogpunt
gedwongen defensief te beleggen omdat het om pensioengeld ging in de vennootschap). Een financieel plan maakt
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duidelijk dat de huidige beleggingsstrategie onvoldoende oplevert om vooral de doelstellingen voor de lange termijn te
realiseren. Zeker wanneer de rente laag staat. Met het oog op een doelstelling over bijvoorbeeld 20 jaar kan het passend
zijn om met een deel van het vermogen wat offensiever te beleggen. Zo kan een financieel doel in de toekomst (sneller)
worden bereikt. Maar om te kunnen beoordelen welk advies passend is, moet er meer inzicht zijn in rendement en mogelijke
risico’s.

Praktijkvoorbeeld: heeft de dga geld genoeg om oud te worden?

Een belangrijke kracht van een financieel plan en uitgeschreven advies is dat het dga’s financiële rust kan geven. Veel
dga’s zijn bang dat ze nadat ze gestopt zijn met werken hun huidige levensstijl niet meer kunnen voortzetten. Stel uw klant
is 53 jaar en wil over 7 jaar stoppen met werken. Hoeveel geld heeft hij nodig om zijn levensstijl van 5.000 euro netto per
maand te kunnen voortzetten? Ofwel hoeveel moet zijn bedrijf opleveren ervan uitgaande dat hij geen overig vermogen en
pensioen heeft. Het antwoord op deze vraag hangt af van een aantal variabelen, zoals verwachte inflatie, verwacht
rendement op vermogen nu en in de toekomst en levensverwachting. In dit voorbeeld heeft deze dga over zeven jaar ruim
2,4 miljoen euro netto nodig (zie figuur hierna). Een kleine kans dat de verkoop van zijn bedrijf alleen genoeg oplevert.
Mogelijk kunt u met de dga praten over het aanpassen van zijn doelstelling, risicoprofiel et cetera en zodoende het
benodigde bedrag verlagen.

Figuur: hoeveel geld nodig om levensstijl te kunnen voortzetten?

3.6 Relevantie financiële planning voor de accountant

Hieronder de belangrijkste argumenten voor u als accountant om financiële planning en het integrale financieel advies te
integreren in uw bedrijfsvoering:

â•ƒ Veel financiële producten en diensten worden een commodity (jaarrekening, aangifte, beleggingsadvies,
hypotheken, maar ook de losse verkoop van polissen/schadeverzekeringen) waarvan de omzet steeds verder
terugloopt.

â•ƒ Een financieel plan of een uitgebreid geschreven advies levert meer omzet op of zorgt voor behoud van omzet.
â•ƒ Financieel advies zorgt voor proactief in plaats van reactief adviseren mits u inzicht hebt in het totale (financiële)

leven.
â•ƒ Een integraal financieel advies is een goed aanknopingspunt voor overige financiële vraagstukken.
â•ƒ Een financieel plan is een optimaal bedieningsconcept, de klant staat echt centraal. – Financieel totaal advies is

een goede stap naar het worden van een financieel regisseur voor uw klant en hiermee naar een langdurige
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klantrelatie.
â•ƒ Een financieel plan en totaaladvies gaat uit van relatiegerichte benadering in plaats van opdrachtgericht en

productgericht.
â•ƒ Voor de ondernemer integreert u zowel de privésituatie als de onderneming.
â•ƒ Een financieel advies met focus op het leven van de dga gaat levenslang mee; doelen komen en gaan, life

events volgen elkaar op (in het geval van life events kunnen we onderscheid maken tussen verwachte en
onverwachte life events, zie figuur hierna).

Verwachte life events Onverwachte life events
Oud worden Vroegtijdig overlijden (klant, partner, kind)

Stoppen met werken/ pensionering Arbeidsongeschiktheid (klant, partner)

Vermogensoverdracht/ geboorte/ studie kinderen Echtscheiding

Ander huis kopen Faillissement

Starten, groei, krimp onderneming

Overname, staking, fusie onderneming

Bedrijfsoverdracht

Praktijkvoorbeeld: EQ eerst en daarna pas IQ

Een kracht van integrale advisering is dat u zich als accountant in eerste instantie richt op de echt belangrijke zaken in het
leven van uw klanten. Dit is zeker niet de inhoud van de jaarrekening. Nee, uw klanten zijn meer bezig met het wel en wee
van hun (klein)kinderen, hun familie en vrienden, hun gezondheid, enzovoorts. Uw klanten – hoe rijk dan ook – zijn dagelijks
bezig met hun leven, en niet met hun financiën. Echte advisering bevindt zich dan ook op het snijvlak tussen geld en het
leven van de klant (zie figuur hieronder).

Vanuit het EQ-proces (kwalitatieve gegevens) slaat u als accountant op een natuurlijke manier de brug naar de meer
inhoudelijke IQ-kant (kwantitatieve gegevens) van uw vak. Hieronder volgen wat inhoudelijke vragen die u aan de dga kan
stellen puur om hem (plus de partner) te laten nadenken en te laten ervaren hoe belangrijk financiële planning is:

â•ƒ Past het huidige huwelijksgoederenregime wel bij de persoonlijke en financiële situatie?
â•ƒ Passen de testamenten nog bij de huidige persoonlijke en financiële situatie?
â•ƒ In hoeverre wordt gebruikgemaakt van passende en optimale schenkingsfaciliteiten?

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0E166&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 01-11-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 9/26

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0E166&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


â•ƒ Wat gebeurt er met de onderneming bij overlijden en wat wil de klant dat er gebeurt?
â•ƒ Is het vermogen in de vennootschap voldoende om het pensioen te kunnen betalen?
â•ƒ Wat wil de klant doen nadat hij is gestopt met werken en is er voldoende geld om het gewenste uitgavenpatroon

voort te zetten?
â•ƒ Moet er iets gebeuren om de financiële risico’s als overlijden, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid of

faillissement af te dekken?
â•ƒ Hoe is de onderneming en/of het onroerend goed gefinancierd? Is dit fiscaal en bedrijfseconomisch optimaal?
â•ƒ Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen?
â•ƒ Is er al nagedacht over toekomstige bedrijfsopvolging?

Antwoorden op dit soort vragen leiden er uiteindelijk toe dat de financiële middelen op de levensdoelen van de dga kunnen
worden afgestemd. De dga zal dit waarderen en u nog meer zien als zijn trusted advisor. Verder zien we hier ook goed dat
advisering zich begeeft op het snijvlak van privé en onderneming (zie figuur hieronder). Advisering is een proces dat nooit af
is, en dit zorgt ervoor dat het elk jaar bijdraagt aan een verantwoorde en hogere omzet.

3.7 Financiële tevredenheid

Een tool om een inhoudelijke goede dialoog te starten over alle financiële puzzelstukjes welke een dga bezit is de checklist
financiële tevredenheid. Deze checklist kan u als accountant eveneens vooraf toesturen aan uw klanten. Klanten wordt
gevraagd een cijfer te geven van 1 tot 5 over een aantal zaken. Tijdens het gesprek kunt u naast het bespreken van de
doelstellingen, wensen en dromen van de dga en zijn partner ook stilstaan bij de zaken uit deze lijst. Een extra meerwaarde
heeft het om – indien van toepassing – aan beide partners te vragen elk hun eigen cijfer te geven. De ontvangen informatie
geeft u veel inzicht in uw klanten en laat uw klanten op hun beurt nadenken over belangrijke financiële zaken. Verder
onderscheidt u zich van andere adviseurs door niet te vragen wat uw klanten bezitten, maar wie zij zijn als persoon en wat
zij belangrijk vinden! Verder leidt deze methode ertoe dat u op een natuurlijke wijze achter alle benodigde informatie komt.
Hiertoe kunt u de onderstaande vragen gebruiken uit de checklist Financiële tevredenheid.

Is de dga (en zijn eventuele partner) tevreden over…

â•ƒ Inkomen?
â•ƒ Uitgavenpatroon?
â•ƒ Bezittingen?
â•ƒ Schulden?
â•ƒ Inzicht en overzicht in de eigen financiële huishouding?
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â•ƒ Beleggingsbeslissingen?
â•ƒ Pensioen- en oudedagsvoorzieningen?
â•ƒ Kennis en ervaring met financiële zaken en producten?
â•ƒ Relatie met financieel adviseurs?
â•ƒ Mogelijkheid familie financieel te ondersteunen?
â•ƒ Mogelijkheid om geld opzij te zetten?
â•ƒ Toekomstige ontwikkeling van het inkomen en vermogen?
â•ƒ Mogelijkheid om te praten over financiële zaken/ problemen?
â•ƒ Voldoende verzekerd zijn tegen inkomensrisico’s, zoals arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden?
â•ƒ Inhoud van de huwelijksvoorwaarden of partnervoorwaarden?
â•ƒ Inhoud van het testament?

Uiteraard is deze opsomming niet limitatief. 0= n.v.t./ weet niet, 1 = helemaal niet tevreden, 2 = niet tevreden, 3 = redelijk
tevreden, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden.

Interessant is te zien waarom de klant zichzelf een 5 geeft op een bepaald onderwerp en zijn partner een 2. Goed is om uit
te vragen hoe dit komt? En hoe we van de 2 mogelijk ook een 5 kunnen maken? Ook zal u zien dat veel klanten soms een 0
zullen noteren, zij weten niet hoe de inhoud van hun huwelijkse voorwaarden en testamenten luiden. Willen ze het weten,
en is het belangrijk om te weten, uiteraard!

4. Van Persoonlijk Financieel Overzicht naar Persoonlijk Financieel Plan

Om tot een integraal financieel plan en advies te komen moet allereerst de totale huidige persoonlijke en financiële situatie
van de dga en zijn partner in kaart worden gebracht. Dit onderdeel noemen we het Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO).
Dit is een apart document dat als vertrekpunt dient voor het uiteindelijke financieel advies (dit document kan desgewenst
worden geïntegreerd in het uiteindelijke Persoonlijk Financieel Plan).

In het Persoonlijk Financieel Overzicht komen onder meer de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de klant aan
bod, zowel privé als in de eventuele onderneming. Verder is het belangrijk om onder andere inzicht te krijgen in hoe het
vermogen is verdeeld en wat de gevolgen zijn van eventuele verwachte en onverwachte life events. Tot slot komen de
financiële vraagstukken, wensen en doelen van de klant aan bod (kopie gespreksverslag) en wordt aangegeven dat de
informatie uit het Persoonlijk Financieel Overzicht zal dienen als uitgangspunt voor het financieel plan of advies.

Om tot een Persoonlijk Financieel Overzicht te komen is veel informatie en documentatie nodig. Naast de informatie uit de
spreekwoordelijke digitale schoenendoos betreft het hier vooral informatie van de klant zelf over zijn financiële
vraagstukken, doelstellingen, wensen en dromen. Pas wanneer het Persoonlijk Financieel Overzicht compleet is, wordt
overgestapt naar de volgende fase: het schrijven van het Persoonlijk Financieel Plan (PFP) of het uitgebreid advies.

4.1 Financiële positie: inkomsten en uitgaven

De financiële positie bestaat uit de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de dga en zijn partner. Bij financieel
advies spreken we over Netto Besteedbaar Inkomen (NBI) of Consumptief Besteedbaar Inkomen (CBI). Het verschil tussen
beide is dat het Netto Besteedbaar Inkomen het netto-inkomen is dat resteert voor het doen van uitgaven voor
levensonderhoud (boodschappen, vakantie, enzovoort). Nadat de kosten van levensonderhoud zijn afgetrokken van het
NBI, resteert het Consumptief Besteedbaar Inkomen. Ofwel: hoeveel geld hebben de dga en zijn partner nog over om
maandelijks opzij te zetten (sparen, beleggen, enzovoort) of om direct te consumeren? Het CBI is dus altijd lager dan het
NBI en geeft een beter beeld van het werkelijk resterende budget van de klant.

Het CBI geeft antwoord op de vraag: hoeveel geld hebben de dga en zijn partner nog over om in te zetten om de wensen en
doelstellingen te realiseren? Of hoeveel inkomen komen zij te kort om te voorzien in de gewenste levensstijl? En is er
voldoende vermogen in privé, onderneming of via derden aanwezig of te verwachten waaruit het tekort aan gewenst
inkomen kan worden aangevuld? Om de bezittingen en schulden in kaart te brengen, zal u een netto vermogenspositie
moeten opstellen. Is er sprake van een onderneming, dan zal u planner een geconsolideerde balans opstellen met privé- en
ondernemingsgegevens (financiële planningsbalans of totaalbalans). In veel gevallen wordt er te weinig aandacht besteedt
aan het boven water krijgen van het uitgavenpatroon van de klant. Het mag duidelijk zijn dat dit een van de belangrijkste
zaken is om aandacht en tijd aan te besteden, aangezien het financieel plan hierop wordt afgestemd.

U doet er voorts goed aan om te kijken of er civielrechtelijk iets geregeld is tussen de partners voor wat betreft de kosten
van de huishouding. In de meeste gevallen zal er in de huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen dat deze kosten naar
evenredigheid van netto-inkomen voldaan moeten worden. Is dit ook het geval? En verder als er een periodiek
verrekenbeding is opgenomen wordt deze ook nageleefd of heeft de partner van de dga nog een vordering. Zo ja, dan is het
goed om in het PFO hier iets over op te nemen en in het Persoonlijk Financieel Advies hierover te adviseren.

4.2 Financiële positie: bezittingen en schulden

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0E166&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 01-11-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 11/26

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0E166&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


In de paragraaf hiervoor spraken we over een financiële planningsbalans (ook wel totaalbalans genoemd). In deze balans
kunt u uw klanten (dga en partner) in een oogopslag een overzicht bieden van hun huidige bezittingen en schulden en het
totale netto vermogen. De totaalbalans geeft ook inzicht in:

â•ƒ welk vermogen is van wie en wat is gemeenschappelijk?
â•ƒ welk vermogen is liquide en welk vermogen is niet-liquide?
â•ƒ welke bezittingen en schulden zitten in welke fiscale box?
â•ƒ wat is de asset allocatie op het totale vermogen en welk rendement en risico past hierbij?

4.3 Praktijkvoorbeeld totaalbalans

Hieronder een voorbeeld van een totaalbalans voor klanten Arnaud (dga) en Christina (partner). Uit deze balansen kan veel
informatie gehaald worden welke gebruikt kan worden in het advies (Persoonlijk Financieel Plan). Bijvoorbeeld: veel niet-
liquide vermogen, wel huurinkomsten echter geen garantie dat deze blijven doorlopen en geen externe aandelen, geen
obligaties, geen alternatieve beleggingen, alleen direct vastgoed, weinig diversificatie, kortom geen optimale asset allocatie.
Tot slot als Christina nog een vordering heeft op Arnaud op basis van periodiek verrekenbeding hoeveel bedraagt dan haar
privévermogen…
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4.4 Praktijkvoorbeeld vermogensplanning (potjestheorie)

Een klant zal meerdere wensen en doelstellingen hebben. De belangrijkste doelstelling waarin u als adviseur als eerste zal
moeten voorzien, is het veiligstellen van de toekomstige cashflow, ofwel ‘Heeft de klant voldoende geld om oud te
worden?’. Dit moet u vaststellen voordat u toekomt aan andere doelstellingen, zoals vermogensoverdracht en de
bekostiging van diverse luxegoederen. Stel uw klant van 65 jaar oud wil vanaf nu ‘levenslang’ een netto besteedbaar
inkomen van 120.000 euro per jaar hebben om in zijn totale uitgavenpatroon (levensstijl) te kunnen voorzien. Zijn netto-
inkomen uit pensioen en opbrengsten uit vrijvallende kapitalen uit verzekeringscontracten en dergelijke bedraagt 80.000
euro. Dit betekent dat hij 40.000 euro te kort komt. Hoeveel geld heeft hij nodig om het tekort te kunnen aanvullen vanuit zijn
vermogen? Dit is afhankelijk van het verwachte reële rendement op het vermogen (na aftrek van belasting, inflatie en
kosten), de levensverwachting en of hij zijn vermogen in stand wil houden of dat het volledig ‘opgegeten’ mag worden.
Stel, u gaat ervan uit dat de klant 85 jaar oud wordt, een gemiddeld reëel nettorendement van 4 procent haalt op zijn
vermogen en er geen probleem mee heeft dat het vermogen opgesoupeerd wordt, dan volstaat een vermogen van 543.613
euro. Maar stel nu dat u ervan uitgaat dat de klant 100 jaar oud wordt, dan is er plotseling ruim 200.000 euro meer
vermogen nodig, namelijk 746.585 euro. Om een reëel rendement van 4 procent netto te realiseren, is een offensieve
beleggingsstrategie noodzakelijk. Maar stel nu dat uw klant geen beleggingsrisico wil lopen? U hanteert dan een reëel
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rendement van bijvoorbeeld nul procent. Nu heeft de klant een vermogen nodig van 800.000 euro, uitgaande van een
levensverwachting van 85 jaar en 1,4 miljoen euro uitgaande van een levensverwachting van 100 jaar oud.

Stel uw klant heeft een vermogen van 1 miljoen euro en een levensverwachting van 100 jaar oud. Dit vermogen kan in drie
‘potjes’ ondergebracht worden. Het eerste potje (200.000 euro) zet de klant op een direct opvraagbare spaarrekening
(reële rendement 0 procent). De klant kan tot zijn 70ste jaar uit dit potje 40.000 euro risicoloos per jaar onttrekken. Het
tweede potje van 360.000 euro heeft vijf jaar tijd om te renderen. Bijvoorbeeld een gematigd defensieve tot neutrale
strategie (reële rendement 2 procent) en hiervoor wordt 360.000 euro gereserveerd. Dit bedrag kan in de periode 65 jaar tot
70 jaar aangroeien tot een bedrag van 400.000 euro. Dit bedrag wordt dan wederom op een direct opvraagbare
spaarrekening gezet waaruit uw klant vervolgens tien jaar lang het benodigde inkomen kan onttrekken. Het laatste potje van
440.000 euro heeft vijftien jaar tijd om te renderen. Met een offensieve tot zeer offensieve strategie (reële rendement 4
procent) wordt hiervoor 360.000 euro opzijgezet of gealloceerd. Dit bedrag kan in de periode 65 jaar tot 80 jaar aangroeien
tot een bedrag van ongeveer 800.000 euro. Dit bedrag wordt dan wederom op een direct opvraagbare spaarrekening gezet
waaruit de klant vervolgens tot zijn 100ste jaar het gewenste inkomen kan onttrekken. Uiteraard kunnen de in dit voorbeeld
gebruikte variabelen wijzigen afhankelijk van de klantwens en de macro-economische omstandigheden.

4.5 Beschrijven doelstellingen

Het Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO) wordt afgesloten met de wensen- en doelenlijst van de dga en zijn partner. In
het PFO wordt aangegeven dat op de realisatie van deze lijst verder zal worden ingegaan in het totaaladvies of het
Persoonlijk Financieel Plan (PFP). Vanuit het financieel inzicht en overzicht wordt dus de eerste stap gemaakt naar de
wensen- en doelenlijst van de klant. Achtereenvolgens moeten gedurende het gehele financiële-planningsproces per
doelstelling worden omschreven: de prioriteit, de start- en gewenste realisatiedatum, de risicobereidheid, het benodigde
doelkapitaal, het doelinkomen en de gewenste inleg en het risico:

â•ƒ Hoe belangrijk is elk van de omschreven doelen voor de dga en zijn partner? Op basis van een vijfpuntenschaal
krijgt u als adviseur een beeld van de prioriteit van het doel. Op het moment dat de klant meerdere doelen heeft
en het blijkt dat niet alle doelen haalbaar zijn, kan ervoor worden gekozen om te focussen op de belangrijkste
doelen en de minder belangrijke doelen (voorlopig) te laten vallen of uit te stellen. Ook kunt u aan uw klant en
zijn eventuele partner vragen om te motiveren waarom zij dit doel zo belangrijk vinden en of zij het beiden
belangrijk vinden. Wanneer een klant een doel belangrijk vindt, dan zal de adviseur ernaar moeten streven om
de haalbaarheid van dit doel zo groot mogelijk te laten zijn, bijvoorbeeld >90 procent.

â•ƒ Wanneer willen de klanten elk van de omschreven doelen bereiken? Bijvoorbeeld op 1 januari 2030. Deze
informatie is nodig om de beleggingshorizon te bepalen. In het algemeen geldt dat het onmogelijk is om
langetermijndoelstellingen te realiseren zonder het lopen van beleggingsrisico. Daar komt bij dat veel klanten en
adviseurs zich niet realiseren dat het neerwaartse risico van een defensieve beleggingsportefeuille op de langere
termijn niet kleiner is dan dat van bijvoorbeeld een gematigd offensieve portefeuille. Hier staat tegenover dat het
opwaartse potentieel en hiermee de uiteindelijke realisatie van het doel bij de gematigd offensieve portefeuille
een stuk groter is en bij de defensieve portefeuille op voorhand al onhaalbaar is. Op basis van deze informatie
wordt tegemoetgekomen aan het feit dat mensen verliesavers zijn, maar niet risicoavers. Veel mensen hebben
een diepgewortelde angst voor verlies. Dit uit zich in het feit dat mensen het vervelender vinden om te verliezen,
dan om te winnen.

â•ƒ Hoeveel geld denkt uw klant nodig te hebben voor elk van de omschreven doelen? Veel klanten hebben
waarschijnlijk wel een idee van het bedrag of inkomen dat zij nodig hebben om hun toekomstige levensdoel waar
te maken. Probleem is alleen dat zij het moeilijk vinden om de benodigde hoeveelheid geld die nu voldoende is
om het doel te bereiken, te vertalen in een toekomstige pot met geld, waarbij rekening wordt gehouden met
inflatie. Al met al hebt u als adviseur de schone taak om op elk van de doelstellingen van de klant een nummer
(bedrag) te plakken.

â•ƒ Welke mate van beleggingsrisico (volatiliteit) wil en kan de klant lopen per doelstelling? Hierbij moet de planner
onderscheid maken tussen het emotionele risicoprofiel (de risicobeleving) en het rationele risicoprofiel (de
risicotolerantie). Dit laatste risico hangt samen met onder andere het aanwezige inkomen dat opzijgelegd kan
worden, het vermogen en de beleggingshorizon. Voor kortetermijndoelstellingen geldt in het algemeen een
defensiever risicoprofiel (minder aandelen) dan voor langetermijndoelstellingen. Daarbij komt dat de dga mogelijk
een ander risicoprofiel heeft dan zijn partner. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

â•ƒ Wat hebben de klanten ervoor over om elk van de omschreven doelen te bereiken? Welk bedrag moeten en
welk bedrag kunnen en willen de klanten inzetten om het doel te realiseren? Dit kan een bedrag per maand zijn
en/ of een bedrag in een keer. In een later stadium zal u moeten beoordelen of het benodigde budget ook
aanwezig is. Ook kunt u op basis van deze uitkomst bespreken of de klant – indien nodig – nu iets kan
bezuinigen op zijn uitgaven om in de toekomst zijn doel te kunnen realiseren.

â•ƒ De wensen en doelstellingen kunnen geplaatst worden onder cashflowplanning dan wel doelplanning. Het
verschil tussen beide is dat in het geval van cashflowplanning de klant een periodieke inkomensdoelstelling heeft
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en in het geval van doelplanning een eenmalige vermogensdoelstelling. Een voorbeeld van cashflowplanning is
het realiseren van een bepaald levenslang (pensioen)inkomen, een voorbeeld van doelplanning is het opbouwen
van een bepaald kapitaal voor bijvoorbeeld het kopen van een vakantiewoning/ buitenverblijf.

4.6 Beschrijven vraagstukken

Naast financiële doelstellingen in de tijd kan de klant ook actuele vraagstukken hebben die hij snel beantwoord wil hebben.
Ook kan het zo zijn dat u als adviseur na het bestuderen en analyseren van alle puzzelstukje vraagstukken toegevoegd
waar de klant mogelijk zelf nog niet aan gedacht had. U kunt deze vraagstukken omzetten in centrale (sub)vragen waarop u
in het Financieel Totaal Advies (FTA) antwoord gaat geven. Vooral de vraag ‘waarom’ is een belangrijke om uzelf te
stellen. Op de vraag ‘waarom?’ zult u in het FTA ook antwoord moeten geven richting de dga en zijn partner.

De vraagstukken hebben wij gerangschikt in diverse categorieën.

Voor wat betreft onze klanten Arnaud en Christina (zie 4.3) zijn dit:

Huwelijksvermogensrecht en erfrecht

â•ƒ Wat te doen met huwelijkse voorwaarden en waarom?
â•ƒ Hoe omgaan met periodiek verrekenbeding en waarom?
â•ƒ Wel of niet opstellen testament en waarom?
â•ƒ Wat voor een testament en wat moet er in elk geval in komen te staan en waarom?
â•ƒ Aanpassing levenstestament Arnaud nodig en waarom?
â•ƒ Wel of niet opstellen levenstestament Christina en waarom?

Inkomsten en uitgaven (NBI)

â•ƒ Verhouding inkomsten en uitgaven fiscaal optimaal?
â•ƒ Wat te doen met loon Arnaud (dga) en waarom?
â•ƒ Wat te doen met loon Christina en waarom? (Christina is in dienst van de werkmaatschappij)

Hypotheek eigen woning

â•ƒ Wat te doen met de bestaande hypotheek bij Rabobank en waarom?
â•ƒ Wat te doen met de bestaande hypotheek bij de eigen bv en waarom?

Pensioen

â•ƒ Wat te doen met pensioen in eigen beheer en waarom?
â•ƒ Wat te doen met compensatie Christina en waarom?
â•ƒ Kan Christina ook in aanmerking komen voor pensioen. Zo ja, is dit verstandig en waarom?

Vennootschappelijke structuur

â•ƒ Wat te doen met huidige vennootschappelijke structuur en waarom? (momenteel ‘gewone’ holdingstructuur)

Te bouwen bedrijfspand

â•ƒ Te bouwen bedrijfspand in bv of privé en waarom?

Asset allocatie

â•ƒ Wat te doen met de bestaande asset allocatie en waarom?

Holding-bv (activa)

â•ƒ Wat te doen met de bedrijfsgebouwen en machines en waarom?
â•ƒ Wat te doen met RC-schuld en waarom?
â•ƒ Wat te doen met de diverse vorderingen en waarom?
â•ƒ Wat te doen met liquide middelen en waarom?

Holding-bv (passiva)

â•ƒ Wat te doen met de reserves en waarom?
â•ƒ Wat te doen met pensioenverplichting (al aan bod gekomen onder pensioen)
â•ƒ Wat te doen met schulden Rabobank en waarom?
â•ƒ Wat te doen met zekerheden en waarom?

Werk-bv (activa)

â•ƒ Wat te doen met de bedrijfsgebouwen en machines en waarom?
â•ƒ Wat te doen met de diverse vorderingen en waarom?
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â•ƒ Wat te doen met liquide middelen en waarom?

Werk-bv (passiva)

â•ƒ Wat te doen met de reserves en waarom?
â•ƒ Wat te doen met pensioenverplichting? (al aan bod gekomen onder pensioen)
â•ƒ Wat te doen met schulden Rabobank en waarom?
â•ƒ Wat te doen met zekerheden en waarom?

Box 3

â•ƒ Wat te doen met de saldi op bank- en spaarrekeningen en waarom?
â•ƒ Wat te doen met vastgoedbeleggingen en waarom?
â•ƒ Wat te doen box 3-schulden en waarom?

Schenken

â•ƒ Schenken tijdens leven aan de kinderen en goede doelen?
â•ƒ Opstellen schenkingsplan en waarom?

Arbeidsongeschiktheid

â•ƒ Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te raden? Waarom wel of niet?

Overlijden

â•ƒ Blijft familie goed verzorgd achter bij overlijden en waarom?
â•ƒ Overlijdensrisicoverzekering noodzakelijk, waarom wel/ niet?
â•ƒ Kinderen onderneming voortzetten met behulp van de BOR, waarom wel/ niet?

Echtscheiding

â•ƒ Wat betekent een eventuele echtscheiding voor de financiële positie van beiden en voor de onderneming?

4.7 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Alvorens te starten met het uitgebreid advies of het Persoonlijk Financieel Plan (PFP) moeten de verwachte uitgangspunten
en randvoorwaarden helder zijn. Binnen het financieel advies spelen de wensen en doelstellingen van de klant, het inkomen
en vermogen, de wet- en regelgeving en macro-economische vooruitzichten doorlopend een belangrijke rol. Al deze
variabelen kunnen (en zullen) wijzigen in de tijd en moeten daarom doorlopend nagegaan worden door de adviseur.
Belangrijk is om aan te geven met wat voor soort inflatie en met welk percentage er rekening wordt gehouden binnen het
financieel advies. Ook is het goed om aan te geven met welke rendementen en bijbehorende volatiliteit er is doorgerekend
op de verschillende bezittingen binnen het advies. Verder is het belangrijk om de levensverwachting aan te geven van de
klant en zijn eventuele partner. Bijvoorbeeld kan het uitgangspunt zijn of de klant geld genoeg heeft om 100 jaar oud te
worden.

4.8 Hoeveel geld nodig?

We hebben nu een lijstje met de belangrijkste wensen en doelen van de klant en zijn vraagstukken. De volgende stap is om
samen met de klant te bepalen hoeveel geld er nodig is om het wensen- en doelenlijstje te verwezenlijken. Hoeveel geld
heeft de klant vanaf pensioendatum nodig om zijn huidige levensstijl te kunnen voortzetten? En hoeveel geld is nodig om te
voorzien in de andere doelstellingen? Een goede vraag aan uw klant is bijvoorbeeld: ‘Hebt u enig idee hoeveel geld er
nodig is om alle wensen en doelen te realiseren?’. De klant zal hier vast een idee bij hebben, aan de andere kant denken
veel klanten in nominale bedragen. Zij vergeten dus dat er meer geld nodig is om in de toekomst hun huidige levensstijl te
kunnen voortzetten, dan wel de studie van de kinderen en de kosten voor een wereldreis te betalen. Het is dus goed om het
doelstellingenlijst van uw klant in volgorde van prioriteit te zetten, vervolgens aan te geven van wanneer en tot wanneer de
doelstelling gerealiseerd moet worden, welk bedrag hiervoor nodig is en welke mate van beleggingsrisico de klant wil of
moet lopen om zijn doelstellingen te behalen. Hierbij maken wij onderscheid tussen inkomensdoelstellingen,
vermogensdoelstellingen en overige financiële en fiscale vraagstukken. Nu u toch met de klant om tafel zit om te praten
over de jaarrekening, waarom niet vragen welke doelstellingen en vraagstukken er leven.
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Figuur: overzicht wensen, doelen en vraagstukken

5. Risico en rendement binnen financiële planning en het financieel plan

Advisering en planning gaat over het realiseren van wensen en doelstellingen op de korte, middellange en lange termijn.
Kortom wat willen we vandaag, morgen of overmorgen gerealiseerd hebben. Om langere termijn doelstellingen te realiseren
moet vaak een zekere mate van beleggingsrisico gelopen worden (of er moet geld in overvloed zijn, dan wel de klant kan
met zeer weinig geld toe). Vanuit het oogpunt van uw klant is risico vaak synoniem voor het verliezen van geld en/of het
blijven zitten met een restschuld dan wel een lager rendement behalen op de bezittingen dan verwacht. Een financieel
planner verstaat onder risico het niet realiseren van de wensen en doelstellingen van zijn klanten. In de beleggingswereld is
risico een ander woord voor volatiliteit of standaarddeviatie of standaardafwijking zoals in vorige paragraaf werd
beschreven. Risico’s worden pas als risico ervaren als ze zich manifesteren, zichtbaar zijn en gevoeld worden. Denkend
vanuit verzekeringsoptiek is ook de analogie met een brandverzekering treffend. Je kunt niet stellen dat er geen brandrisico
was, omdat een huis niet afbrandde in een verzekerde periode.

Er zijn vanuit de beleggingsleer nog andere risicomaatstaven te benoemen dan alleen maar afwijking van rendementen,
zoals bijvoorbeeld expected shortfall, dus verwachte daling, of een maximum drawdown: het maximale neerwaartse risico.
Laten wij dan nog een ander risico introduceren. Het niet behalen van de doelstelling is namelijk ook een risico, misschien
nog wel het belangrijkste risico vanuit de klant beredeneerd: het doelstellingsrisico. Dit risico staat tegenover het
beleggingsrisico. Wanneer adviseur en klant het hebben over risico moet dus eerst duidelijk zijn of beide personen wel
hetzelfde bedoelen.

We kunnen in beginsel drie vormen van risico onderscheiden:

â•ƒ 1. Risico is ‘de mogelijkheid tot verlies van (een deel) van de inleg/ het vermogen’, dan wel een lager
rendement behalen dan verwacht (emotionele risico, risicobeleving).

â•ƒ 2. Risico is de beweeglijkheid van rendementen, die gemeten wordt door de standaarddeviatie (volatiliteit). Hoe
beweeglijker het rendement, hoe hoger het risico, aangezien de kans op een ongewenste uitkomst toeneemt. In
theorie wordt dus met risico ook een hogere uitkomst dan verwacht bedoeld (beleggingsrisico).

â•ƒ 3. Risico kan ook worden omschreven als de kans dat uw klant zijn beleggingsdoelstelling niet haalt
(doelstellingsrisico).

5.1 Verliesaversie

Wanneer we spreken over risicobereidheid, dan kunnen we twee vormen van risico onderscheiden, te weten risicotolerantie
en risicobeleving. De risicotolerantie van uw klant bepaalt in hoeverre hij vanuit zijn financiële positie beleggingsrisico’s kan
opvangen. De risicotolerantie van uw klant kunt u rationeel vaststellen door te kijken naar inkomen, uitgaven, bezittingen en
schulden, de beleggingshorizon en het beleggingsdoel. De risicobeleving is meer de psychologische kant van het verhaal
en misschien nog wel belangrijker dan de risicotolerantie. De klant moet namelijk niet alleen financieel in staat zijn
beleggingsrisico’s op te vangen, maar ook emotioneel met verliezen kunnen omgaan. Dit hangt onder meer af van zijn
beleggingservaring, kennis en de omvang en herkomst van zijn vermogen. Het vaststellen van de risicobeleving vraagt dus
veel van uw inlevingsvermogen en communicatieve vaardigheden. Het is goed uzelf te realiseren dat uw klanten niet-
rationele wezens zijn. Dit brengt met zich mee dat zij ‘gevoelsmatig’ het verliezen van hun geld ongeveer 2,5 maal sterker
voelen dan een winst van gelijke omvang. Zo voelt +7 procent rendement als +7 procent, maar –7 procent voelt als –17
procent! Houden we alleen rekening met de emotie van uw klanten, dan zal sparen waarschijnlijk altijd meer opleveren dan
beleggen. Dit komt omdat klanten slecht kunnen omgaan met verliezen. Met andere woorden: hun verliesaversie is groot,
voor velen groter dan dat zij hebben aangegeven op de standaard risicovragenlijstjes. Het zal u dan ook niet verbazen dat
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de risicobereidheid van klanten net zo volatiel is als de aandelenmarkten. Zijn de markten bullish, dan vertonen klanten een
hogere risicoacceptatie dan wanneer de markten bearish zijn.

5.2 Asset allocatie en doelstellingsrisico

Voor de meeste klanten zal ‘beleggen’ een middel zijn om financiële wensen en doelen op de langere termijn te bereiken
(uiteindelijk zorgt niet de fiscaliteit ervoor dat uw klant voldoende kapitaal opbouwt, maar het beleggingsrendement). Een
asset-allocatiebeleid bepaalt welke mix van beleggingen het meest geschikt is om deze wensen en doelen te bereiken,
hierbij rekening houdend met de eerdergenoemde risicotolerantie en risicobeleving en de beleggingshorizon. Een groot deel
van het theoretische kader voor het samenstellen van beleggingsportefeuilles is in 1952 ontwikkeld door Harry Markowitz.
Hij ontving in 1990 een Nobelprijs omdat hij een manier had bedacht waarop het risico van portefeuilles kon worden
gemeten en bovendien nieuwe beginselen met betrekking tot diversificatie en efficiënte portefeuilles had geïntroduceerd.
Zijn belangrijkste bijdrage was de ontwikkeling van een portefeuilleselectieproces dat aan de behoeften van alle beleggers,
ongeacht hun risicowens, tegemoetkomt.

Op productniveau klinkt dit logisch. Maar ervan uitgaande dat financiële producten (zoals pensioen) slechts een middel zijn
om de wensen en doelstellingen van klanten te realiseren, dan komt alles in een ander daglicht te staan. Een adviseur weet
immers dat door alleen sparen het voor de meeste klanten onmogelijk is om hun langetermijndoelen te verwezenlijken tenzij
ze over heel veel vermogen beschikken. In dat kader levert beleggen een kleiner risico op dan sparen wanneer al minimaal
vermogensbehoud vooropgesteld wordt. Wanneer uw klant zich als doel heeft gesteld om op een bepaalde leeftijd met
pensioen te gaan of zijn kinderen te laten studeren, bestaat het risico dat zijn vermogen onvoldoende heeft gerendeerd om
deze doelstellingen te realiseren. Dit doelstellingsrisico is zeker zo belangrijk als het beleggingsrisico alleen wordt dit in de
praktijk door veel adviseurs en toezichthouders naar onze mening nog onvoldoende op waarde geschat.

5.3 Risicoaversie

Aangezien beleggingsresultaten niet vooraf bekend zijn, brengt beleggen altijd risico met zich mee. Veel klanten hebben
een afkeer van risico; ze zijn risicoavers. Dit betekent dat ze liever beleggen met minder risico dan beleggen met meer
risico. Iemand met risicoversie zal liever met zekerheid 100 euro ontvangen, dan dat hij kiest voor een onzekere gok met 50
procent kans dat hij 150 euro en 50 procent kans dat hij maar 50 euro verdient. Een klant zal alleen risicovollere
beleggingen kiezen, als hij wordt beloond voor het nemen van dit hogere risico.

5.4 Standaarddeviatie: methode voor het berekenen van risico

De standaarddeviatie meet de verspreiding van een reeks rendementen ten opzichte van het gemiddelde rendement. Een
hoge standaarddeviatie (bijvoorbeeld 12) betekent dat weinig rendementen het gemiddelde benaderen, terwijl een lage
standaarddeviatie (bijvoorbeeld 3) inhoudt dat de rendementen zijn geconcentreerd rondom het gemiddelde. De
standaarddeviatie is zelf een type gemiddelde. Het is namelijk de gemiddelde hoeveelheid waarmee de individuele
periodieke rendementen afwijken van het gemiddelde rendement, vandaar de term standaarddeviatie (standaardafwijking).
Standaarddeviatie is een handige methode als het wordt gekoppeld aan een normaalverdeling (klokvormige verdeling van
waarden). Als voor een aandelenrendement een gemiddelde standaarddeviatie geldt van 12 procent en een verwacht
rendement van gemiddeld 6 procent per jaar, dan kan een indicatie worden gemaakt van de bandbreedte waarbinnen de
toekomstige jaarrendementen waarschijnlijk zullen vallen. Zo valt ruim 95 procent van de rendementen binnen tweemaal de
standaarddeviatie plus en min van het gemiddelde verwachte jaarrendement, ofwel +30 procent en -18 procent (zie figuur
hierna). Desondanks kunnen er altijd gebeurtenissen voordoen waardoor het neerwaartse rendement hoger wordt dan
verwacht. Dit noemen wij Zwarte Zwanen, denk aan 9/11 of de kredietcrisis van 2008.
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Figuur: standaarddeviatie

5.5 Lineaire versus niet-lineaire rendementen

Veel softwareprogramma’s en adviseurs rekenen door met lineaire rendementen. Hiermee bedoelen wij dat ze uitgaan van
een en hetzelfde gemiddelde rendement dat elk jaar behaald wordt. Als u uitgaat van een gemiddeld statistisch rendement
van 6 % per jaar dan is het eenvoudig vanuit Excel of rekensoftware om het beginvermogen van 1.000 euro en een horizon
van 10 jaar de formule 1.000 * 1,06 ^10 te hanteren en zo op 1.790,85 euro uit te komen. Ofwel, er bestaat geen risico in de
vorm van standaarddeviatie. Maar u begrijpt ook dat een koersdaling van 50 % het ene jaar en een koersstijging van 50 %
in het daaropvolgende jaar gemiddeld gezien geen rendement betekent. Echter op een inleg van 1.000 euro betekent dit dat
je na 2 jaar slechts 750 euro overhoudt. Oftewel een verlies van 25 %. (1.000 + 50 % wordt 1.500 met een daling van 50 %
wordt 750 euro).

Even een ander voorbeeld. Stel, uw klant heeft een beleggingsdoelstelling geformuleerd voor een aanvullend pensioen van
30.000 euro bruto levenslang ingaand over 21 jaar. Hiervoor is een doelkapitaal noodzakelijk over 21 jaar van 675.000 euro.
Er kan eenmalig een bedrag van 25.000 euro worden belegd en per jaar een extra bedrag van 12.000 euro. De klant wil
beleggen op basis van een neutraal profiel. De adviseur gaat uit van een langetermijnrendement van 7,09 procent per jaar
en rekent voor dat het verwachte doelkapitaal ongeveer 650.000 bedraagt. Dit komt redelijk in de buurt van het benodigde
doelkapitaal en zowel de klant als de financieel planner is tevreden.

Een betere manier dan lineair rekenen, is daarom gebruik te maken van scenario-analyse, zoals Monte Carlo-simulatie of
vanuit Asset Liability Management (ALM). Deze berekeningen zitten standaard in de betere financiële planningspakketten.

Bij een scenario-analyse wordt de ontwikkeling van de economie gesimuleerd door het genereren van economische
scenario’s. Een scenario is geen voorspelling, maar een mogelijke keten van ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden
gesimuleerd met een rekenkundig model. De verschillende economische scenario’s kennen elk een eigen ontwikkeling.
Een aantal scenario’s heeft heel gunstige uitkomsten, terwijl andere scenario’s juist een lage uitkomst opleveren. Op deze
manier kan een voorspelling worden gedaan voor wat betreft de waarschijnlijk toekomstige uitkomsten. Vaak wordt dit
gecommuniceerd aan de hand van drie uitkomsten. De eerste uitkomst is het verwachte rendement. Deze uitkomst heeft
een statistische waarschijnlijkheid van 50 procent. Dan resteert een kans van eveneens 50 procent dat de uitkomst beter of
slechter is dan verwacht. Deze twee uitkomsten vormen de tweede en derde uitkomst.

5.6 Praktijkvoorbeeld scenarioanalyse

In de figuur hierna kunt u zien dat de klant statistisch gezien 50 procent kans heeft op de eerdergenoemde 650.000 euro
(zie 5.5). Dit betekent dat de klant slechts 50 procent kans heeft dat hij een hoger dan wel lager doelkapitaal heeft over 21
jaar. Met name over de kans dat het doelkapitaal ook lager kan uitpakken moet gesproken worden met de klant. Klanten
verstaan immers onder risico de kans op verliezen van geld of een lager rendement behalen dan verwacht. Zij richten zich
dus vooral op het neerwaartse risico in plaats van het opwaartse risico. Maar kijkt u eens naar de figuur hierna. Met een
waarschijnlijkheid van 95 procent zal deze klant minimaal een bedrag opbouwen van 433.730 euro uitgaande van een
defensief profiel, 461.993 euro uitgaande van een neutraal profiel en 390.075 euro in het geval van een offensief profiel. Bij
een neutraal profiel is de kans 95 procent (uitgaande van neerwaarts risico, het risico dat aansluit bij de beleving van
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klanten) dat de klant een hoger bedrag opbouwt dan bij een defensief profiel. Is dit geen goed nieuws! Deze boodschap zal
de adviseur dan ook aan zijn klant moeten overbrengen en dit is niet mogelijk wanneer u uitgaat van lineaire rendementen.
Daar komt bij dat het opwaartse risico van de neutrale portefeuille aanmerkelijk hoger is dan die van de defensieve
portefeuille. De klant heeft namelijk een kans van 25 procent dat hij 250.000 euro meer opbouwt, 754.326 euro versus
495.636 euro. De kans dat de klant zijn beleggingsdoelstelling van 675.000 euro haalt, is in het geval van een defensief
profiel nul, in het geval van een neutraal profiel 44 procent en de kans stijgt naar 72 procent wanneer de klant zou kiezen
voor een offensief profiel. Uiteraard moet de adviseur aan zijn klant goed duidelijk maken dat het hier gaat om statistieken
en dat dit iets anders is dan de absolute waarheid! Al met al maakt een goede financieel adviseur een gezonde afweging
tussen beleggingsrisico (volatiliteit) en doelstellingsrisico (de kans dat de klant zijn doelstelling haalt).

Figuur: scenarioanalyse beter dan rekenen met lineaire rendementen

5.7 Belang van asset allocatie

Het grootste deel van het verwachte rendement en hiermee risico (volatiliteit), wordt verklaard door de strategische asset
allocatie. Deze geeft aan hoe het totale vermogen van uw klant wordt gespreid over de verschillende financiële categorieën,
waaronder aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, liquide middelen en alternatieve beleggingen. Een stap verder is
een spreiding aan te brengen in regio’s: Amerika, Europa, Azië (Japan), BRIC en Emerging Markets. Ook is het zinvol te
spreiden in marktkapitalisatie, large-cap aandelen, mid-cap aandelen en small-cap aandelen. Voorts kan worden gekeken
naar de verhouding tussen groei- en waarde-aandelen en in welke valuta de aandelen noteren en of de valuta’s gehedged
zijn. Voor wat betreft obligaties kan worden gekeken naar staatsobligaties versus bedrijfsobligaties. Verder moet hier
worden gekeken naar de kredietwaardigheid van de obligaties en de duration (rentegevoeligheid).

Kijkend vanuit een totaalbalans behoren alle bezittingen tot de asset allocatie, dus ook lijfrentepolissen,
kapitaalverzekeringen, de waarde van de onderneming, verstrekte leningen et cetera. Uit diverse studies blijkt dat deze mix
de grootste impact heeft op het uiteindelijke verwachte risico (volatiliteit) en rendement. Asset allocatie zou daarom de
belangrijkste overweging moeten zijn voor u als financieel adviseur. Hier komt bij dat u een asset allocatie kan samenstellen
die rekening houdt met het totale vermogen van de klant, ofwel het aanwezige vermogen in zowel box 1, 2 als 3. In
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paragraaf 4.3 hebben wij hier al een voorbeeld van gegeven maar omdat het beleggingsvraagstuk zo een belangrijk
onderdeel is binnen financiële planning en het financieel plan (en wij weten dat dit bij veel accountants vaak een
ondergeschikt onderwerp is) willen wij u graag nog een voorbeeld geven.

5.8 Praktijkvoorbeeld: rendement en risico binnen het financieel plan

Hierna een voorbeeld van alle bezittingen van dga Jan Pietersen (in totaal ruim 4,7 miljoen euro). De kunst is om aan alle
bezittingen een rendement en risico op korte en langere termijn mee te geven. Verder is het voordeel van een dergelijke
totaalbalans, dat u een gemiddeld verwacht rendement en risico kunt berekenen op alle bezittingen, onderscheid kan
maken tussen liquide bezittingen en niet-liquide bezittingen (indien er geld aan het vermogen moet worden onttrokken om te
voorzien in een bepaald netto besteedbaar inkomen, dan zal dit alleen kunnen plaatsvinden uit liquide vermogen) en een
beeld krijgt van het echte risicoprofiel van de klant. Op productniveau heeft klant Pietersen meerdere beleggingsprofielen
die van elkaar kunnen verschillen. Door deze totaalbalansbenadering kunt u het totale profiel boven water krijgen. In dit
voorbeeld zien we dat het verwachte rendement 3,63 procent bedraagt en het risico 7,16 procent. Verder zien we dat
ongeveer 72 procent illiquide vermogen is en slechts 28 procent liquide vermogen. Ook zien we in welke fiscale box de
vermogensbestanddelen zitten.
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Kortom, veel adviseurs kijken vaak naar slechts een deel van het totale vermogen van de klant. In de praktijk bestaat het
totale vermogen van een klant uit meerdere beleggingsproducten en hiermee ook uit meerdere beleggingsprofielen. Zo is
het nog geen gemeengoed dat het totale vermogen en het totale risicoprofiel van de klant als uitgangspunt wordt genomen.
Naar onze mening is dit wel belangrijk om te doen en wij zullen dit illustreren aan de hand van een casus.

5.9 Praktijkvoorbeeld: asset allocatie

De heer Jansen (50) is een succesvol franchisenemer van een fastfoodketen. Hij heeft een netto vermogen van 1.375.000
euro (zie balans hierna). Onderdeel van zijn vermogen zijn twee beleggingsportefeuilles. Ten eerste een portefeuille in privé
bij vermogensbeheerder XYZ. Het beleggingsprofiel hier is gematigd offensief en de portefeuille bestaat voor 60% uit
aandelen, 15% uit obligaties en 25% uit alternatieve beleggingen, waarvan 15% in vastgoed. Ten tweede een
beleggingsportefeuille in de bv bij private bank ABC. Het beleggingsprofiel is neutraal aangemerkt en de portefeuille bestaat
voor 35% uit aandelen, 45% uit obligaties en 20% uit alternatieve beleggingen, waarvan 10% in vastgoed.

Op basis van de totale asset allocatie kan gesteld worden dat het risicoprofiel over het totale vermogen gematigd offensief
is (ervan uitgaande dat vastgoed als risicovol wordt beschouwd).
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Wat opvalt vanuit een totale benadering is dat er nu voor meer dan de helft belegd wordt in vastgoed. De vraag is of dit de
bedoeling is. Waarschijnlijk hebben vermogensbeheerder XYZ en private bank ABC niet gekeken naar het totale vermogen
en alleen op basis van de modelportefeuille een spreiding in de asset allocatie gemaakt, met alleen een focus op de
beleggingsportefeuille.
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Wat als nu blijkt dat de heer Jansen ook nog kunstverzamelaar is – met 250.000 euro aan kunst in huis – en graag een
klassieke auto met een waarde van 100.000 euro wil kopen uit het extra dividend dat hij gaat ontvangen vanuit zijn
onderneming. Stel nu verder dat de aandelen in de portefeuilles ongeveer 10% en de obligaties ongeveer 5% minder waard
geworden worden, maar zijn onroerend goed met 10% is gestegen. Wat betekent dit voor de totale asset allocatie van de
heer Jansen?
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Als de rendements- en risicokarakteristieken van de vordering, kunstcollectie en klassieke auto’s gelijkgesteld worden met
die van aandelen, dan is het totaal 37% (14% + 5% + 18%), en dit was 26% (20% + 6%). Wat betekent dit voor het
risicoprofiel, het verwachte rendement en risico?

5.10 Menselijk kapitaal: een belangrijke, maar vergeten asset klasse

Behalve aandacht te besteden aan het financiële kapitaal van uw klant, is het ook belangrijk om te kijken naar het menselijk
kapitaal. Dit kapitaal zou idealiter van invloed moeten zijn op de voor uw klant optimale beleggingsportefeuille. Dit inzicht
komt van Tom Steenkamp, hoogleraar beleggingsleer aan de Vrije Universiteit.
Onder menselijk kapitaal wordt de huidige waarde verstaan van alle verwachte toekomstige inkomsten die samenhangen
met arbeid. ‘Een gebruikelijke veronderstelling in de literatuur is dat het menselijk kapitaal karakteristieken heeft van
risicoarme obligaties. Salarissen zijn immers te beschouwen als een serie periodiek vrijvallende kasstromen met een
eindige looptijd. De hoogte en het verloop zijn, onder de aanname van een vaste baan, redelijk voorspelbaar. Vooral voor
klanten onder de 55 jaar is human capital de belangrijkste asset klasse die zij bezitten. Bovendien biedt het een prima
bescherming tegen inflatie. Alles wat uw klant doet om te streven naar een hoger toekomstig inkomen – denk aan het
volgen van opleidingen en het ontwikkelen van uw vaardigheden – is een investering in het eigen menselijk kapitaal.

Wanneer het menselijk kapitaal het karakter heeft van een obligatiebelegging, dan betekent dit dat uw klant met zijn
financiële vermogen meer risico kan lopen door te beleggen in bijvoorbeeld aandelen. Een voorbeeld van een beroep met
een hoog obligatiekarakter is een universiteitsprofessor of ambtenaar. Andersom geldt ook dat wanneer het menselijk
kapitaal van uw klant meer het karakter heeft van een aandeel, hij met zijn financiële vermogen juist minder risico moet
lopen. Dit geldt voor beroepen waarbij een belangrijk deel van het salaris direct afhankelijk is van het wel en wee van de
financiële markten, zoals optie- en aandelenhandelaren dan wel waar het kleine zelfstandigen en ondernemers betreft.

De meeste van uw klanten zijn ondernemers (dga’s), deze beleggen dus met name in hun eigen ‘micro-cap’
onderneming. Dit betekent dat hij voorzichtig moet beleggen met zijn andere financiële kapitaal. Op zich sluit dit ook wel
goed aan bij het karakter van veel ondernemers. Een ondernemer heeft namelijk vaak een andere risicoperceptie met
betrekking tot beleggen op de internationale kapitaalmarkten. Voor de ondernemer betekent het geld vrijmaken uit een
gecontroleerde omgeving, waarin zijzelf de risico’s kunnen overzien en beheersen, naar een omgeving waar zij minder tot
geen invloed hebben op de risico’s.

Tijdens het leven van uw klant bewegen zijn menselijk en financieel kapitaal in tegenovergestelde richting. Naarmate uw
klant ouder wordt, heeft hij de mogelijkheid om zijn menselijk kapitaal te gebruiken om het financieel kapitaal te laten
toenemen door inleg en rendement. Immers, het inkomen dat hij niet consumeert, kan hij aanwenden om te sparen of te
beleggen. De waarde van zijn menselijk kapitaal neemt daarentegen af omdat hij minder jaren inkomen kan genereren.
Tijdens zijn carrière zouden de risicostatistieken van zijn human capital invloed moeten hebben op zijn financiële asset
allocatie. Baanzekerheid, inkomensschommelingen en de sector waarin hij werkt zijn factoren die moeten worden
meegenomen binnen uw financiële asset allocatie.
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Het belangrijkste risico van de financiële-assetklassen is de volatiliteit. Het rendement op aandelen en obligaties kan
namelijk in een zeker jaar ook negatief zijn. De risico’s die samenhangen met het menselijk kapitaal zijn overlijden,
arbeidsongeschiktheid en het competentierisico. Het is daarom belangrijk om het menselijk kapitaal te beschermen tegen
deze risico’s. Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt
u uw klant en zijn gezin tegen een daling van het human capital. Dit is vooral het geval wanneer het toekomstige human
capital hoog is. Naarmate uw klant ouder wordt, kan hij mogelijk toe met een lagere dekking bij overlijden en
arbeidsongeschiktheid. Immers, naarmate uw klant ouder wordt, neemt zijn financieel kapitaal toe. Bovenstaande past
helemaal in het straatje van financiële planning.

De Nederlandsche Bank schrijft in haar ‘prudent person richtlijn’ voor dat risico wordt weggenomen naarmate de
pensioenleeftijd nadert. Op zichzelf is dit consistent met de humancapitaltheorie wanneer human capital een
obligatiekarakter heeft. Heeft human capital echter een aandelenkarakter dan is een ‘omgekeerde lifecycle met weinig
risico als je jong bent en iets meer risico wanneer je ouder wordt ook consistent met de humancapitaltheorie. Dit laatste
wordt in de beleggingspraktijk slechts nog sporadisch toegepast.

1 Financiële planning als vertrekpunt in plaats van de jaarrekening

Het voordeel van het opstellen van een financieel plan is dat u precies weet wat de doelstellingen zijn van uw klant, en ook
zijn totale financiële positie nu en naar verwachting in de toekomst. U weet bijvoorbeeld hoeveel geld uw klant nodig heeft
om in zijn uitgavenpatroon te voorzien, wanneer hij denkt zijn bedrijf te verkopen en te stoppen met werken? Hoeveel
vermogen heeft hij, hoeveel hiervan zit in het bedrijf en hoeveel is privé beschikbaar? Komt er nog geld beschikbaar uit
schenkingen of erfenissen? Al met al kan een integraal financieel plan u helpen te bepalen of uw klant een
arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft. En zo ja, aan welke criteria deze moet voldoen qua verzekerd bedrag,
indexatie, wachttijd, looptijd, enzovoorts. Eigenlijk kunt u naar onze mening alleen maar een goed advies geven als u aan
financiële planning doet. Al met al is ons advies om bij de volgende jaarrekeningbespreking met uw klant financiële planning
te introduceren en toe te passen.

6.1 Tot slot: laat zien wat het advies oplevert

Meer nog dan bij de financiële verslaggeving is het van belang om te laten zien wat het advies de klant oplevert. Juist op de
grens van zakelijk en privé liggen kansen voor optimalisatie en besparingen, bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdracht, of de
hypotheek op de eigen woning. En last but not least reduceert het veel onzekerheid bij ondernemers. Veel ondernemers
maken zich zorgen over bijvoorbeeld hun pensioen. Door financiële planning toe te voegen aan het dienstenpalet en de
klant dus ook op het terrein van de privéfinanciën meer bij te staan, kan u als adviseur veel van die onzekerheden
wegnemen. Dus pak deze kans en wordt de trusted advisor van uw klant!

Tot slot moet worden opgemerkt dat een financieel planner geen Einstein is. Op bepaalde onderdelen zal hij dan ook de
hulp in moeten schakelen van andere professionals zoals een accountant, beleggingsspecialist, financieringsspecialist en
notaris.

 
Voetnoten

[1]

Ramón Wernsen is werkzaam als financieel planner bij 216 en Financial Planning 4 All. Daarnaast heeft hij diverse boeken en publicaties achter zijn
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