
Vermogen Planning

Kortgeleden sprak ik eenondernemer
met eenaanzienlijk vermogen.Erwas
hemnochdoor zijn vermogensbeheer-
dernochdoor zijn accountant ooit eenfi-
nancieel planaangeboden.Hij had ver-
dernietnagedacht overwelkdoel hij had
met zijn geld.Daar kwambij dat zijnfi-
nanciëneenchaoswaren.Hij had totaal
geenoverzicht endusgeen inzicht in zijn
eigen inkomsten, uitgaven, bezittingen
enschulden.

Het voorbeeld vandezeonderne-
mer staatniet op zichzelf.Watdemees-
temensennodighebben, is eenadviseur
die startmethet opstellen vaneenper-
soonlijkfinancieel plan (dit is iets anders
daneen standaarduitdraai uit een soft-
warepakket).Dit plangeeft overzicht en
inzicht inde totalefinanciële situatie, zo-
wel privé als binnendeonderneming.
Eendergelijkplangeeft ookantwoordop
belangrijke vragen, zoals: heb ik geld ge-
noegommijngewensteuitgavenpatroon
levenslang voort te zetten?

Dwarsverbanden
‘Gelet opde stijgende levensverwach-
ting, de terugtrekkendeoverheid, het
complexe enwisselendebelastingsys-
teemende volatiele beleggingsmarkten
isdit geeneenvoudigeklus’, aldusWil-
liamvanderMaas, directeur van IVV, In-
stituut voorVermogensopbouw. ‘Omde
dwarsverbandenhiertussen te zienen
die te verwerken inhetfinancieel plan
zoudenbeleggingsadviseurs enpriva-
tebankersmoetenwordenbijgeschoold
totfinancieel planner.’

Uit eenfinancieel plankan verdernaar
vorenkomendatu voorhetbereiken
vanuwdoelstellingenuwbeleggingsrisi-

comoet verkleinen.Dit is voor veleneen
prettigeboodschap, aangeziendemees-
ten vanons lieverminderdanmeerbe-
leggingsrisico lopen.Het is ietswaaruw
beleggingsadviseur langniet altijduit
zichzelfmeekomt.Eenbijkomendvoor-
deel is dat uuwfinanciënoptimaliseert,
bijvoorbeelddoorfiscaal slimmeoplos-
singen.Tot slotweet uookofuuwgezin
goedachterlaat als uplotselingoverlijdt,
ofwatdegevolgen zijn als uplotseling ar-
beidsongeschikt raakt.

Onderhoud
Uwfinancieel plan vergt bovendienon-
derhoud.Evenminalsdebelastingregels
enbeleggingsmarkten staat uw leven stil.
MarcoSpijer, vermogensstructureerder
bij ABNAmroMeesPierson, beaamtdit.
‘Wat veel cliënten vergeten, is rekening
tehoudenmetdegevolgen vande snel
wijzigendefiscaliteit voorhunpersoon-
lijkefinanciëlehuishouding’, zegthij.
‘Neemdaarnaast de invloed van infla-
tie opdekoopkracht vanhet vermogen
endanblijkendoelen in veel gevallen in-
eens veelminder goed realiseerbaar.’

Eenplanbrengtu, naast goednieuws,
wellicht ooknieuwswaaruminderblij
vanwordt.Denkhierbij aanopmer-
kingenoveruwuitgavenpatroonofuw
schuldpositie enadviezenomdezeneer-
waarts aan tepassen, respectievelijk te
verkleinen.Veel ondernemersblijken
meer gelduit te gevendanzij verdienen.
Dit uit zich inoplopende rekening-cou-
rantschulden.Dit kan vroegof laat lei-
den tot zowelfinanciële alsfiscalepro-
blemen.Eenfinancieel planbrengtdit
probleemniet alleen inkaart,maar geeft
uookeenpassendadvies omhetop te
lossen.

Opvallend isdat ernogaltijdfinanci-
ele instellingen zijndiebeleggingsad-
vies geven zonderdathier eenfinancieel
planaan voorafgaat, aldus Jos vanHee-
se, oprichter van vergelijkuwvermogens-
beheerder.nl. Anderenhebbeneengoed
verhaalwaarhet gaat omhet aanbie-
den vanfinanciëleplanning,maar inde
praktijk zijn zij vooral geïnteresseerd in
hetmogenbeheren vanuwbeleggings-
portefeuille, in ruil voor eenpercenta-
ge vanuwbelegd vermogen.Watnuals
unietwilt beleggen inaandelenof obli-

Belangrijke vragen
Heb ik genoeg geld
om mijn gewenste
uitgavenpatroon
levenslang voort te
zetten?

Niets
zonder een
financieel
plan
Eerst financiële planning, danpas
beleggingsadvies of vermogensbe-
heer. Het klinkt logisch. Immers, hoe
kun je een goedbeleggingsadvies
gevenwanneer je niet opdehoogte
bent van iemands totale financiële
plaatje?

K
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gatiesmaarbijvoorbeeld in een twee-
dewoning,windparkenof kunst, of uuw
schuldenwilt aflossen?

Veelfinanciële instellingendiehun
cliëntenfinanciëleplanningaanbieden,
lopen tegeneen vormvanbelangenver-
strengeling aan, doordat zij alleenbe-
taaldworden voorhundienstverlening
uit het belegde vermogen.Hierdoor ligt
de focus vooral opdeportefeuille en
minderophet strategischefinancieel
plan. Stel dat deondernemeruitmijn
voorbeeld€1mlnzoubeleggen, danbe-
staat demogelijkheiddathij voorhetbe-
heer van zijn vermogenzomaar 1%be-
taalt, oftewel €10.000per jaar.Dat is veel
geld aangezienhet resultaat onzeker is
enhet zonderfinancieel plande vraag is
of de cliëntwel eenbeleggingsstrategie
hanteert diepast bij zijn totalefinanciële
huishoudingen zijndoelstellingen.

Kosten
VolgensFreddyForger, partnerbij Blu
AssetManagement,moethetmogelijk
zijn eenfinancieel planop te stellen en
teonderhoudeneneen vermogen tebe-
heren vancirca €1mln voor een fee van
€5000per jaar, oftewel 0,5%vanhetbe-
heerd vermogen.Het advies vanForger is
echterwel omde takenplanningenbe-
heer te scheidenenaparte afspraken te
makenmetplanner enbeheerder. ‘Zorg
dat jebeidediensten tegen zo laagmo-
gelijkekosten inkoopt; dat bespaart geld
engeeft ookeenbeter inzicht indegele-
verdediensten vanplanner enbeheer-
der.Het is dehoogste tijd voor transpa-
rantie eneenhelder inzicht in voorwelke
dienstende cliënt betaalt’, aldusForger.

Indit geval bespaart deondernemer
uitmijn voorbeeld in tien jaar tijdniet al-
leen€50.000,maarkanhij vooral ook
beterefinanciëlebeslissingen—waar-
onderdie over zijnbeleggingen—ne-
men, aangezienhij beschikt over een
financieel plandat jaarlijkswordt geüp-
datet. Tot slot geeft eengedegenfinanci-
eel planhemfinanciële rust endat is iets
waarhijweleensheel gelukkig van zou
kunnenworden.

RamónWernsen is zelfstandig
financieel planner en publicist.

Een plan

biedt u een
overallstrate-
gie aan, als-
mede een ac-
tieplan dat u
zelf of samen
met een advi-
seur kunt uit-
voeren;

geeft u over-
zicht, inzicht
en financiële
rust;

levert u via
het opstel-
len, uitvoeren
en monitoren
echte meer-
waarde op,
meer dan de
beleggings-
portefeuille
alleen;

optimaliseert
uw financiële
situatie, zowel
privé als die
van uw bv;

optimaliseert
uw beleg-
gingsstrate-
gie en risi-
co en geeft u
de mogelijk-
heid betere
beleggings-
beslissingen
te nemen te-
gen moge-
lijk lagere kos-
ten. Let wel
op dat deze
lage kosten
niet ten kos-
te gaan van
de kwaliteit
van de porte-
feuille!
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