
In  mijn  dagelijkse  praktijk  als  financieel  planner  krijg  ik  regelmatig  uitgewerkte  financiële
planningen van  derden onder  ogen.  Het  niveauverschil  in  deze  planningen  is  behoorlijk  groot.
Planningsrapporten waar ik opmerkingen bij kan plaatsen, zijn meer regel dan uitzondering. Ben ik
te kritisch of is er daadwerkelijk iets aan de hand?
In  dit  artikel  analyseer  ik  een  aantal  veelvoorkomende  tekortkomingen  die  dagelijks  de  revue
passeren.  Tekortkomingen  die  cliënten  eenvoudig  zelf  doen  realiseren  dat  de  uitgewerkte
planningen onrealistisch zijn en - in het slechtste geval – kunnen leiden tot aansprakelijkstellingen.

De oorsprong van de hiaten
Om de veelvoorkomende hiaten beter te kunnen begrijpen, ga ik eerst terug in de tijd. Overgewaaid
vanuit Amerika ontstond de dienstverlening medio jaren negentig in Nederland en was er direct veel
sympathie vanuit de bank- en verzekeringsbranche. Net als in Amerika werd de dienstverlening
primair toegepast als ondersteuning voor de verkoop van financiële producten of diensten. Kwaliteit
en objectiviteit stonden niet hoog in het vaandel. Was kwaliteit en objectiviteit wel de maatstaf van
een adviseur dan stond deze er  vaak alleen voor.  Zo was de beschikbare software in  de markt
voornamelijk gericht op gebruikers binnen de bank- en verzekeringsbranche die simpelweg andere
doelstellingen  hadden.  De  toekomstige  financiën  van  een  cliënt  werden  vaak  gesimplificeerd
berekend en weergegeven. De meeste financiële doelen konden probleemloos gerealiseerd worden
als de cliënt maar bereid was extra uitgaven te accepteren. Begrijpelijk dat de kwalitatieve adviseurs
noodgedwongen terugvielen op eigen spreadsheets en de vele  beperkingen daarvan op de koop
toenamen.
Een  ander  probleem wat  direct  bij  de  oorsprong  van  financiële  planning  openbaarde,  was  de
complexheid.  Dit  deed zich  o.a.  voor  bij  het  verwerken van financiële  producten  en financiële
constructies waarvoor menig adviseur niet de juiste knowhow bezat. Het gebrek aan basiskennis
voor  financiële  planning  alsmede  een  gebrek  aan  zelfreflectie  resulteerde  met  een  bepaalde
regelmaat in opmerkelijke financiële uitkomsten. Tot op de dag van vandaag is hier – helaas –  niet
veel  in  veranderd.  Zo  zet  ik  nog  regelmatig  grote  vraagtekens  bij  financiële  planningen  voor
ondernemers die levenslang een substantieel pensioen uit Eigen Beheer genieten. Veelal ontbreekt
namelijk  de  noodzakelijke  aandacht  voor  vermogensopbouw  en  vermogensbeheer  in  de
onderneming. Laat staan dat er een correlatie in de planning bestaat tussen de financiën van de
ondernemer  en  de  financiën  van  zijn  onderneming.  Vraagtekens  plaats  ik  ook  bij  financiële
planningen waar allerlei spaarproducten worden toegepast om uiteenlopende doelen in de toekomst
te kunnen realiseren (denk aan een aanvullend pensioen). Maandelijks moeten er dan substantiële
bedragen betaald worden die  qua draagkracht  niet  getoetst  worden en die  veelal  in  de praktijk
onhaalbaar blijken. Immers, wie kan er bijvoorbeeld 10% van zijn bruto inkomen missen zonder
enorm in zijn kosten te moeten snijden?

Netto Besteedbaar Inkomen
Veel planningsrapporten die ik onder ogen krijg, blijken opgebouwd te zijn vanuit  één centrale
vraag aan de cliënt,  zijnde “Wat is  uw  gewenste Netto Besteedbaar  Inkomen?”.  Het verkregen
antwoord komt als een rode draad terug in een dergelijk rapport. Overschotten die men extra kan
sparen en tekorten vanaf pensionering worden aan de hand van deze centrale vraag vastgesteld. 
Het eerste probleem wat zich hierbij  openbaart,  is een ontbrekende definitie van de term Netto
Besteedbaar  Inkomen.  Natuurlijk  kunnen  we  allemaal  wel  iets  verzinnen  wat  daarmee  wordt
bedoeld. Maar wat nu als de cliënt een zelfstandig ondernemer is met wisselende bruto inkomsten?
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Of een DGA die zelf zijn salaris kan vaststellen? Of een particulier die vooraftrek loonbelasting
geniet  i.v.m.  een  hypothecaire  lening of  alimentatie?  Vraag  ik  op  dit  punt  door  dan  blijkt  het
gewenste Netto Besteedbaar Inkomen vaak geschat dan wel vastgesteld te zijn d.m.v.  de Nibud
benchmark voor levensonderhoudskosten. Want ja, wie weet er nu precies wat zijn exacte uitgaven
zijn? Deze miscommunicatie en de incorrecte vaststelling van het essentiële uitgangspunt gewenst
Netto  Besteedbaar  Inkomen  c.q.  de  levensonderhoudskosten  zijn  veelvoorkomende  hiaten  bij
financiële planningen. De grafiek “Vermogensafwijkingen” geeft een beeld van de gevolgen als de
levensonderhoudskosten procentueel te laag of te hoog zijn vastgesteld. De middelste balk in deze
grafiek toont het vermogen na 30 jaar met een correcte bepaling van de levensonderhoudskosten (y-
as waarde = 100% en x-as waarde = 0%). De uiterst linkse balk stelt de situatie voor waarbij de
levensonderhoudskosten 20% te laag zijn ingeschat hetgeen leidt tot 52% meer vermogen (y-as
waarde = 152% en x-as waarde = -20%). De uiterst rechtse balk stelt de situatie voor waarbij de
levensonderhoudskosten 20% te hoog zijn ingeschat hetgeen leidt tot 83% minder vermogen (y-as
waarde = 17% en x-as waarde = 20%). Het vermogen stijgt c.q. daalt dus progressief over een
periode van 30 jaar t.o.v. onjuist vastgestelde levensonderhoudskosten. Geen sinecure dus!

Vermogensafwijkingen bij te lage en te hoge levensonderhoudskosten

Correlaties
Ieder financieel lichaam – van een particulier t/m een bedrijf – bestaat uit correlaties tussen alle
inkomsten-,  uitgaven-  en  vermogensbestanddelen.  Een  simpel  voorbeeld  zijn  de  jaarlijks
vastgestelde overschotten die beschikbaar zijn om te sparen en waarmee dus een vermogen in de
toekomst opgebouwd wordt. Overigens valt het te bezien of deze overschotten zich daadwerkelijk
openbaren. Immers, zonder de financiële planning zou een persoon deze overschotten ook benut
hebben om een vermogen op te bouwen. Kijkende naar het begin van de planning dan staan echter
de  in  de  praktijk  opgebouwde  spaarsaldi  regelmatig  niet  in  verhouding  tot  de  vastgestelde
overschotten. Doch dit terzijde. Overschotten zijn de toevoegingen aan het eigen vermogen en dus
een  resultante  uit  de  privé  winst-  en  verliesrekening.  Het  intrigeert  mij  dat  de  meeste
planningsrapporten geen privé winst- en verliesrekening en privé balansen bevatten. Analyseer ik
het rapport nader dan valt het mij op dat in bijna alle gevallen het vermogen van een cliënt blijft
stijgen ondanks dat zich financiële tekorten openbaren in de toekomst. Iets wat financieel gezien
onmogelijk  is  en  dus  duidt  op  fouten  binnen de  correlatie  tussen  de  inkomsten-,  uitgaven-  en
vermogensbestanddelen. Dit zal wellicht ook de reden zijn voor het ontbreken van privé winst- en
verliesrekening en privé balansen.



Voorbeeld van ontoereikende correlaties tussen financiële bestanddelen

Voor  ondernemers  neem  ik  tevens  waar  dat  er  nog  andere  belangrijke  correlaties  tussen  de
inkomsten-, uitgaven- en vermogensbestanddelen ontbreken. Bij een particulier in loondienst is het
natuurlijk lastig om de continuïteit van bijvoorbeeld loon- en pensioeninkomsten te plannen. Voor
een ondernemer is dat echter een compleet ander verhaal. Het vermogen van een ondernemer wordt
in  de praktijk  voornamelijk  bepaald door  de inkomsten uit  de onderneming (loon,  dividend en
pensioen).  Ook kunnen bepaalde  privé  uitgaven sterk  beïnvloed worden door  de  onderneming.
Voorbeelden hiervan zijn  een hypothecaire  lening bij  de eigen BV of privé stortingen t.b.v.  de
onderneming  door  toedoen  van  liquiditeitsproblemen.  Het  volstaat  niet  om  binnen  een
planningsrapport het eigen vermogen van een onderneming simpelweg met een bepaald percentage
jaarlijks op te renten. Het volstaat ook niet om de onderneming geheel links te laten liggen en zich
alleen  op  de  privé  financiën  van  de  ondernemer  te  concentreren.  Om  een  planning  te
complementeren dienen er correlaties gelegd te worden tussen de ondernemer en zijn onderneming.
Zowel  bij  voorspoed  (=  vermogensgroei)  als  ook  bij  tegenspoed  (vermogensafname  c.q.
ontwikkeling van negatief vermogen). Zo zal inzichtelijk gemaakt moeten worden dat het eigen
vermogen binnen een onderneming – en in veel gevallen voor de ondernemer privé – daalt vanaf
het moment dat er pensioen in Eigen Beheer wordt uitgekeerd. 

Data-Koppelingen
Een steeds terugkomende vraag van financiële planning adviseurs is om data-koppelingen te maken
tussen CRM/Boekhoudpaketten- en financiële planning pakketten. Op het eerste oog een logisch
aandachtspunt nu het uitwerken van een financiële planning tijdrovend is en iedere ondersteuning
van automatisering tijdwinst kan genereren. Kijkende vanuit mijn praktijk als financieel planner stel
ik wel de vraag of het reëel is dat er middels softwarekoppelingen tijdwinst valt te boeken. De CRM
gegevens moeten vanzelfsprekend up-to-date zijn hetgeen niet altijd het geval is. Extra tijd moet
geïnvesteerd worden om dit te realiseren. Boekhoudprogramma's bevatten doorgaans de gegevens
van een fiscaal jaar uit het verleden terwijl een planningsprogramma gegevens voor de toekomst
nodig heeft. Al eerder in dit artikel heb ik gememoreerd dat er correlaties moeten bestaan tussen de
financiële bestanddelen van een ondernemer en zijn onderneming. Een data-koppeling vanuit een
boekhoudprogramma  zal  nooit  in  staat  zijn  om  bijvoorbeeld  binnen  een  planningsprogramma
automatisch  de  correlatie  te  leggen  tussen  de  hypothecaire  lening  van  de  ondernemer  en  een
corresponderende  vordering  in  zijn  besloten  vennootschap.  Ook  met  de  data  van  privé
bankafschriften zal software nooit  in  staat zijn om de correcte levensonderhoudskosten c.q.  het
gewenste  Netto  Besteedbaar  Inkomen nauwkeurig  vast  te  stellen.  De reden hiervoor  is  simpel.
Namelijk, de benodigde data wijkt te veel af van de beschikbare data uit de genoemde pakketten. Ik
schat dat slechts 10% van die data nuttig te gebruiken is voor financiële planning. Vanzelfsprekend
zou men met  de data uit  andere pakketten een start  kunnen maken doch ik verzeker  u dat het
koppelen,  nalopen,  aanvullen  en  corrigeren  van  data  veel  meer  tijd  vergt  t.o.v.  het  handmatig



intypen van de data. Investeert men hier te weinig tijd in dan zullen er zeker fouten insluipen bij het
koppelen van data tussen externe pakketten en financiële planning pakketten.

Confectie
Een  regelmatig  terugkomend  argument  van  financiële  adviseurs  om  een  planning  minder
nauwkeurig op te stellen, is het verzoek van de cliënt voor een globale uitwerking. Een dergelijk
verzoek schijnt o.a. voor te komen bij bedrijfsbeëindigingen van ondernemers. Op zich kan ik mij
goed voorstellen dat  een stakende ondernemer op zo'n  moment  een  beeld wil  krijgen van zijn
toekomstige financiën. De actieve bedrijfsvoering wordt immers gestaakt die voorheen altijd zorgde
voor  financiële  onzekerheid.  Vragen  als  “Wat  is  mijn  bedrijf  waard?”  en  “Hoe  hoog  is  de
Stakingswinst?” kunnen op dat moment concreet ingevuld worden. Je zou daarom zeggen dat dit bij
uitstek het juiste moment is om een financiële planning nauwkeurig op te stellen. Immers, er breekt
voor de ondernemer een nieuw tijdperk aan met veelal nieuwe financiële onderwerpen die de revue
passeren zoals pensioenen,  lijfrentes,  vermogensbeheer  en vermogensoverdrachten.  Maatwerk is
dus gewenst.  Het komt mij dan ook vreemd over dat een ondernemer op zo'n moment om een
globale uitwerking vraagt. Het lijkt mij ook erg onwaarschijnlijk dat een persoon bereid is geld te
betalen  voor  een  rapport  waarvan  bij  voorbaat  vast  staat  dat  de  inhoud  onnauwkeurig  is.  De
meerwaarde van een  rapport ontbreekt natuurlijk als bijvoorbeeld de levensonderhoudskosten of de
verschuldigde  Inkomstenbelasting  incorrect  zijn  vastgesteld.  Een  dergelijk  rapport  geeft  de
ondernemer geen enkele houvast en valt mijn inziens onder de categorie “confectie”. Het lijkt dan
ook meer op een uitvlucht van de financiële adviseur die – standaard als generalist – zich nu ook
presenteert als specialist op het gebied van financiële planning. Iets wat zich in de accountancy
wereld in de jaren negentig ook al openbaarde en leidde tot aansprakelijkstellingen en forse claims. 

Conclusie
Ondanks  dat  de  dienstverlening  financiële  planning  al  zo'n  20  jaar  geleden  in  Nederland  is
geïntroduceerd, valt er nog veel te verbeteren. Veelvoorkomende hiaten die ik in de praktijk tegen
kom, zijn ontbrekende correlaties tussen inkomsten-, uitgaven- en vermogensbestanddelen, onjuiste
vaststelling – of in het geheel ontbreken – van levensonderhoudskosten, inputfouten door toedoen
van data-koppelingen, onduidelijke communicatie middels de term “Netto Besteedbaar Inkomen”,
ontbrekende privé winst- & verliesrekeningen en ontbrekende privé balansen. 
Veel  adviseurs  geven voor de dienstverlening financiële  planning – bewust  of onbewust  – nog
steeds  de  voorkeur  aan  confectie  ten  opzichte  van  maatwerk.  O.a.  door  toedoen  van  vaste
prijsafspraken met cliënten wordt er te weinig tijd geïnvesteerd in het opstellen van planningen. De
risico's  hiervan  zijn  groot  getuige  de  aansprakelijkstellingen  en  claims  uit  het  verleden.  Een
financieel advies is nu eenmaal niet te vergelijken met een kledingadvies!
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