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1 INLEIDING FINANCIËLE PLANNING 

1.1 INLEIDING 

Het fenomeen financiële planning is inmiddels aardig ingeburgerd. Soms lijkt het 

alsof vrijwel alle financiële dienstverleners al jaren niets anders doen dan financiële 

planning. Op andere momenten krijg je het gevoel dat slechts een enkeling dit 

schijnbaar zaligmakende proces tot in de vingertoppen beheerst. Het ongrijpbare 

karakter vloeit mede voort uit de ontstaansgeschiedenis. Op verschillende niveaus en 

binnen meerdere disciplines is tegelijkertijd het besef gerijpt dat bij de financiële 

advisering van een cliënt een integratieve multidisciplinaire benadering noodzakelijk 

is. Het simpelweg beantwoorden van een enkelvoudige vraag over een spaar- of 

beleggingsproduct of over een lening is verleden tijd. De cliënt is mondig geworden 

en overziet niet alleen de samenhang in zijn totale inkomens- en vermogenspositie 

maar ook welke invloed tal van omgevingsvariabelen zoals de gezinssituatie en de 

werkomstandigheden op deze positie uitoefenen. Hij kijkt naar het verleden, het 

heden en de toekomst. De noodzaak te plannen op financieel gebied neemt steeds 

nadrukkelijker toe. Mensen worden steeds ouder. De meesten overwegen eerder te 

stoppen met werken. Door deze combinatie ontstaat een langere periode waarin men 

niet arbeidsproductief is en dus geen inkomsten uit arbeid genereert. Tel hierbij op 

de gevolgen van de demografische vergrijzing en de terugtredende overheid, als het 

om oudedagsvoorzieningen gaat, en de behoefte aan financiële planning is voor een 

grote doelgroep in kaart gebracht. De adviseur zal hierop in moeten springen en in 

staat moeten zijn de hem geleverde gegevens, wensen en behoeften zo te combineren  

dat hij kan komen tot een integraal advies. Deze integrale advisering staat bekend 

onder de naam financiële planning. Om meer inzicht te geven in de factoren die bij 

het financiële planningsproces van belang zijn wordt in deze inleiding getracht het 

gehele planningsproces en de daarmee gepaard gaande kennisvereisten in kaart te 

brengen. 

1.2 FINANCIËLE PLANNING 

1.2.1 Een definitie 

Financiële planning kan op grond van de grootste gemene deler waarmee iedereen 

het voor een deel en vermoedelijk niemand het voor het geheel mee eens zal zijn, als 

volgt worden gedefinieerd: 

 

“Financiële planning is het proces dat leidt tot het voorbereiden, het opstellen en het 

uitvoeren van een gestructureerd integraal financieel 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 

multidisciplinaire 

benadering 

integraal advies 

definitie 
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vermogenssituaties en omgevingsvariabelen in de tijd. Het bestuderen en toepassen 

van de ter beschikking staande financiële, fiscale en verzekeringstechnische 

instrumenten leidt tot het optimaal verwezenlijken van de geformuleerde 

doelstellingen. Hiertoe worden in het financieel plan de benodigde maatregelen, 

alsmede het uitvoeren hiervan vastgesteld en systematisch gegroepeerd naar rang en 

tijdsorde.” 

 

Samengevat is financiële planning het continue proces dat leidt tot het voorbereiden, 

het opstellen en het uitvoeren van een optimaal gestructureerd, integraal financieel 

plan. Anders gezegd, in het proces zijn drie fasen te onderscheiden: de 

inventarisatiefase, de analysefase en de implementatiefase. 

 

Inventarisatiefase 

In deze fase worden enerzijds relevante gegevens geïnventariseerd, geanalyseerd en 

geclassificeerd. Aan de andere kant worden doelstellingen van de cliënt 

geformuleerd, die betrekking hebben op de huidige en toekomstige wensen op het 

gebied van inkomens- en vermogenssituaties. 

 

Analysefase 

In de analysefase wordt geprobeerd de geformuleerde doelstellingen te 

verwezenlijken door de behoeften van de cliënt te bevredigen. Hierbij staat het 

gebruik van schaarse, alternatieve bruikbare middelen centraal, waarbij rekening 

moet worden gehouden met allerlei voorwaarden. Deze hebben betrekking op het 

heden en de toekomst, zijn zeker maar ook onzeker. De voorwaarden zijn: 

• inkomenssituaties; 

• vermogenssituaties; 

• persoonlijke omgevingsvariabelen; 

• juridische omgevingsvariabelen. 

 

Implementatiefase 

In deze laatste fase worden de benodigde maatregelen in het financieel plan 

vastgesteld, uitgevoerd en systematisch gegroepeerd naar rang en tijdsorde. 

formulering wensen en 

doelstellingen 

bevrediging 

doelstellingen cliënt 
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1.2.2 Het financiële planningsproces 

De wijze waarop persoonlijke financiële planning wordt toegepast, komt tot 

uitdrukking in een continu verlopend proces. Dit proces is een cyclus waarin de 

stappen staan aangegeven die moeten worden uitgevoerd om tot een integraal plan te 

komen. 

Afbeelding 

 

Aanpassing van het plan of het beleid wordt gevoed door drie oorzaken: 

• wijzigingen in de persoonlijke omgeving van de betrokkene, bijvoorbeeld de 

geboorte van een kind, echtscheiding, het ontvangen van een erfenis, het 

aangaan van een VOF, etc.; 

• wijzigingen in de op de betrokkene van invloed zijnde deeldisciplines, 

bijvoorbeeld jurisprudentie, beursontwikkelingen, invoering vitaliteitssparen, 

eurocrisis, aanpassing van regelgeving op het gebied van sociale zekerheid, 

herziening van de Successiewet, renteverlaging, etc.; 

• wijzigingen in het diensten- en productaanbod, bijvoorbeeld unit-linked-

producten, spaarrekening en beleggingsrecht eigen woning, 

lijfrentebeleggingsrecht, vrijgestelde beleggingsinstelling, enz. 

financiële 

planningsproces  

aanpassen financieel 

plan 

 

situatie- aanpassen plan 
analyse of beleid 

bezittingen, schulden, 
inkomsten uitgaven 

risico- financiële verwachtingen mogelijkheden 
analyse doelstellingen        feedback 

plannen 

fiscaal kader 

verzekeringen en pensioenen 
sparen en beleggen 

sociale zekerheid 
financieringen 

huwelijksvermogens- en erfrecht 

aantal varianten 

plan lange termijn  

plan korte termijn  

advies bij  verandering 
uitvoering plan situatie 
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1.2.3 De deelgebieden van persoonlijke financiële planning 

In de praktijk worden drie deelgebieden onderscheiden: 

• inkomensplanning: sleutelwoorden zijn inkomensnivellering en 

vermogensvorming. Door de verandering van het sociale stelsel zullen mensen 

meer initiatief moeten nemen om een vermogen op te bouwen teneinde een 

gelijk inkomen te behouden wanneer zij met pensioen gaan; 

• vermogensplanning: vermogensgroei en de samenstelling van het vermogen 

vervullen bij vermogensplanning een belangrijke rol. Het vermogen wordt op 

verschillende wijzen aangewend voor verdere vermogensvorming. Het is echter 

van belang dat de asset allocation in balans blijft. Een goed plan bevat flexibele 

en minder flexibele investeringsproducten; 

• nalatenschapsplanning: dit is te definiëren als het treffen van de juiste 

maatregelen met betrekking tot de overdracht van familievermogen naar de 

wensen van de toekomstige erflaters en erfgenamen, hierbij rekening houdend 

met de fiscus. Enige instrumenten hiervoor zijn testamenten, huwelijkse 

voorwaarden en de mogelijke vrijstellingen voor successie- en schenkingsrecht. 

 

Deze drie deelgebieden blijken veelal gerelateerd te worden aan de levensloop van 

de vermogensopbouw van natuurlijke personen. 

1.2.4 Het consumptief besteedbaar inkomen 

Van belang in de hiervoor besproken inventarisatiefase is te komen tot een duidelijk 

en helder overzicht van de relevante gegevens die geïnventariseerd, geanalyseerd en 

geclassificeerd dienen te worden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het 

zogenoemde consumptief besteedbaar inkomen. 

 

Persoonlijke financiële planning is allereerst het op individuele basis in kaart 

brengen van de huidige en toekomstige inkomens- en vermogenssituatie. Vervolgens 

het analyseren van de risico‟s die inkomens en vermogens kunnen aantasten. Deze 

analyse mondt uit in een plan. Dit plan geeft aan hoe eventuele risico‟s kunnen 
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worden afgedekt en hoe doelen kunnen worden bereikt. Inkomens- en 

vermogensposities worden in het plan in verband met elkaar bezien en optimaal op 

elkaar afgestemd. 

Het beantwoorden van vragen over de persoonlijke financiële situatie is pas mogelijk 

als er een overzicht is gemaakt van de financiële omstandigheden (inkomsten, 

uitgaven, bezittingen en schulden). Zonder ‟een dergelijke inventarisatie is financiële 

planning bouwen op drijfzand; men zakt dieper weg als men ongefundeerde 

beslissingen neemt. Zoals aangegeven is het overzicht de basis voor verdere 

planning. Aan de hand van zo een overzicht kan men makkelijk nagaan wat er 

gebeurt als zich bepaalde gebeurtenissen voordoen. 

 

Om een goed beeld te krijgen van de financiële omstandigheden in de 

inventarisatiefase is kennis van het consumptief besteedbaar inkomen ofwel CBI van 

belang. Dit is het netto inkomen verminderd met de vaste lasten. Hetgeen resteert 

kan worden gebruikt voor variabele lasten en reserveringen.  

 

Bij de bepaling van het netto inkomen spelen de inkomstenbelasting en de 

premieheffing volksverzekeringen een belangrijke rol. Deze bepalen immers voor 

het grootste deel het verschil tussen het bruto en het netto inkomen. Daarom wordt er 

in deze module in eerste instantie aandacht besteed aan de Wet inkomstenbelasting 

2001.  

Vanuit dit fiscale inkomen kan op een tweetal manieren het CBI worden berekend, te 

weten: 

• methode waarbij het „belastbaar inkomen‟ als uitgangspunt dient; 

• methode waarbij wordt uitgegaan van de „geldstromen‟. 

 

Hierna wordt op een schematische manier aangegeven hoe deze methodes werken. 

 

Berekeningsmethodiek via het belastbaar inkomen 

 Belastbaar inkomen box 1 en 2 

-/- Forfaitaire bijtellingen box 1 

-/- Niet aftrekbaar gedeelte lasten t.a.v. persoonsgebonden aftrek 

-/- Te betalen IB / premie volksverzekeringen box 1, 2 en 3 (incl. 

heffingskortingen) 

-/- Huur 

-/- Premies kapitaalverzekeringen 

-/- Niet aftrekbare rente box 3 

 + Inkomsten box 3 (incl. kosten) 

 CBI 

 

consumptief 

besteedbaar inkomen 

(CBI) 

berekening CBI 

CBI op basis van 

belastbaar inkomen 
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Berekeningsmethodiek via de geldstromen 

 Fiscaal Kas 

Box 1   

Loon (inclusief bijtelling auto) + + 

Overige werkzaamheden + + 

Hypotheekrente - - 

Eigenwoningforfait +  

Premies/inleg lijfrenten - - 

Premies kapitaalverzekeringen/inleg 

bankspaarproducten 

 - 

Alimentatie - - 

   

Verschuldigde inkomstenbelasting - - 

   

Box 2   

Dividenden + + 

   

Verschuldigde inkomstenbelasting - - 

   

Box 3   

Inkomsten  + 

Kosten  - 

   

Verschuldigde inkomstenbelasting - - 

   

Diverse heffingskortingen + + 

  
CBI 

NB. De afzonderlijke inkomsten en uitgaven variëren per situatie 

 

Daarnaast mag echter niet uit het oog worden verloren het feit dat er ook inkomsten 

kunnen zijn, die géén fiscale verantwoording behoeven. Het meest voorkomende 

voorbeeld in deze is de alom bekende kinderbijslag. Een ander voorbeeld is de 

bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen door de niet-verzorgende ouder na 

echtscheiding. Deze inkomsten verhogen dus netto het CBI. Tot slot moet niet uit het 

oog worden verloren dat er een verband bestaat tussen het overzicht van de 

inkomsten en uitgaven enerzijds en de vermogenspositie anderzijds. Indien het saldo 

van inkomsten en uitgaven positief is, dan neemt het vermogen toe. Dit vermogen 

kan mogelijk ook weer inkomen genereren in de toekomst. 

CBI op basis van 

geldstromen 
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2 DE FINANCIËLE PLANNER 

2.1 DE KENNISGEBIEDEN VAN DE FINANCIËLE PLANNER 

Gelet op het groot aantal terreinen waarvan de financiële planner kennis moet 

hebben en de complexiteit van bepaalde deelgebieden, is het wenselijk dat een 

financiële planner een behoorlijk denkvermogen heeft. Hij dient verbaal en 

schriftelijk goed te kunnen inventariseren, analyseren, systematiseren en adviseren.  

 

Het tot een succes maken van financiële planning is van vele factoren afhankelijk,  

maar twee wezenlijke factoren zijn de kennis én de commerciële vaardigheden van 

de adviseur. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een integratieve aanpak, waarbij tal 

van disciplines door de adviseur moeten worden ingebracht in een communicatief 

perfect lopend proces. Bovendien dient de adviseur als financiële huisarts de cliënt in 

de tijd te volgen en te begeleiden en daarmee natuurlijk te koppelen aan de instelling 

waarvoor hij/zij werkzaam is. 

 

De financiële planner is geen specialist en ook geen generalist, kent niet alle details 

van de verschillende aspecten, maar kan de aspecten wel integreren en zo een  

totaalbeeld voor de cliënt vormen. De specialist heeft zich in één deelgebied 

verdiept. De generalist kent de verschillende deelgebieden, maar de kennis is slechts 

voldoende om een cliënt door te verwijzen naar een specialist. Doordat de financiële 

planner zich breed ontwikkeld heeft, kan hij de cliënten een totaalpakket aan 

diensten en soms aan producten aanbieden. 

 

In onderstaande figuur wordt een kennisvergelijking gemaakt tussen de generalist, de 

planner en de specialist. 

 

kennis en 

communicatie 

specialist en generalist 
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Naast de in hiervoor weergegeven figuur vermeldde kennisgebieden dient de planner 

in de praktijk ook in meer of mindere mate inzicht te hebben in de volgende 

disciplines: 

• algemene maatschappelijke kennis: 

 demografie; 

 sociale zekerheid; 

 specifieke adviesbranche; 

 studiefinanciering; 

• bankkennis: 

 sparen/ontsparen; 

 beleggen; 

 investeren; 

 kredieten / lenen; 

 woningfinanciering; 

 bankspaarproducten; 

• verzekeringskennis: 

 pensioenen; 

 lijfrenten en kapitaalverzekeringen. 

 

De financiële planner is in staat bovenstaande kennisgebieden vanuit een 

productgerichte (bancaire/verzekeringstechnische) en een cliëntgerichte invalshoek 

te benaderen.  

 

Daarbij beheerst hij een aantal disciplines in meer of mindere mate, te weten: 

• financiële kennis: 

 inzicht in algemene financiële rekentechnieken; 

 balans lezen; 

• juridische kennis: 

 huwelijksvermogensrecht; 

 erfrecht; 

 ondernemingsrecht; 

 sociale zekerheid; 

• fiscale kennis: 

 structuur van de heffingswetten en het formele belastingrecht; 

 accent bij de inkomsten- en de successiebelasting; 

 overige wetgeving op hoofdlijnen. 

 

Steeds nadrukkelijker blijkt de fiscaliteit de rode draad te zijn door het gehele proces. 

Dit is geen verrassing, aangezien de belegger geïnteresseerd is in zijn netto 

rendement en de ondernemer in de netto winst. De fiscale regelgeving reduceert het 

netto resultaat in voorkomende gevallen tot minder dan de helft van het bruto 

resultaat.. 

 

De rol die de financiële planner vervult in relatie tot de cliënt en eventuele 

specialisten blijkt in de praktijk op twee wijzen tot uitdrukking te komen. 

 

disciplines 

fiscale invalshoeken 
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De financiële planner als huisarts 

 

 

 

 

De financiële planner als netwerker 

 

 

 

Noch de financiële planner, noch diens eventuele werkgever is zich in alle gevallen 

ten volle bewust van de consequenties van bovenstaand onderscheid. In de praktijk 

blijkt een belangrijk accent te liggen op het opleiden van financiële planners, zonder 

zich al te zeer te bekommeren om diens omgeving. Indien de rol van de interne of 

externe omgeving van de financiële planner niet juist is geanalyseerd en eventueel 

aangepast aan de rol van de financiële planner ten opzichte van zijn cliënt en hun 

beider omgeving, kan een frustrerende situatie ontstaan. Het resultaat is een niet 

optimaal functionerende financiële planner. 

2.2 DE (ON)AFHANKELIJKHEID VAN DE PLANNER 

Financiële planners kunnen in twee hoofdcategorieën worden ingedeeld: 

• afhankelijke planners; 

• onafhankelijke planners. 

 

In het hierna volgende overzicht zijn opmerkingen verwerkt waarover in meer of 

mindere mate overeenstemming bestaat ten aanzien van het al dan niet afhankelijk 

zijn van een of meerdere leveranciers van producten (voor wat betreft toelevering, 

aanbod, omzet, provisie, e.d.). Het blijft een subjectieve en soms gepolariseerde 

weergave, die omwille van de opinievorming ten aanzien van het al dan niet 

afhankelijke karakter van financiële planners is opgenomen. 

invloed van de 

omgeving 

    specialist 1     specialist 2

financieel cliënt

planner

    specialist 3     specialist 4

    specialist 1     specialist 2

financieel cliënt

planner

    specialist 3     specialist 4
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(on)afhankelijke 

financiële planners 

De financieel planner

Afhankelijk O nafhankelijk

- Kritiek op goed geregelde zaken - 'One-stop-shopping' niet mogelijk(-).

   is mogelijk(-). - Onafhankelijk en hierdoor objectief(+).

- Niet alle producten, advies mogelijk

   niet passend(-).

- Afhankelijk en hierdoor niet

   objectief(-).

- Kosten advies niet zichtbaar(-). Uurloon Fee

- 'One-stop-shopping'(+). Adviseur rekent vast Adviseur rekent vast percentage

uurtarief voor het advies. van het beheerde vermogen.

- Het advies: 'Niets doen', kost - Planner is geneigd transacties 

   toch geld(-).    die hem iets opleveren aan te 

   bevelen. Afbetalen van 

   schulden bijvoorbeeld levert

   niets op, dat kost alleen 

   vrij vermogen(-).

Loondienst Provisie  (met uurloon)

De planner werkt voor een - Planners zijn geneigd producten te adviseren waar de hoogste 

organisatie die producten    provisie aan verbonden is(-).

verkoopt en moet voor afzet

zorgen. Hij ontvangt daar

salaris voor.

Eén organisatie Meerdere organisaties

- Niet elke organisatie betaalt  de planner 

   hetzelfde voor het afzetten van soortgelijke

   producten. De organisatie die het best betaalt

   zou weleens het meest aanbevolen kunnen

   worden(-).
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