
De  dienstverlening  Financiële  Planning  wint  aan  populariteit  binnen  de  accountancy  branche.
Accountants en vooral fiscalisten zetten hun eerste stappen op deze nieuwe dienstverlening. In de
praktijk ervaart men dat het onderwerp wispelturig is en niet de gewenste revenuen geeft. Dit artikel
geeft  inzicht  in  de  praktijkproblemen  en  zoomt  in  op  de  oplossingen  door  toepassing  van  de
gedragscode 'Integrated Financial Planning' die een regulerende werking kent. 

Onduidelijke verwachting

Iedereen heeft wel een beeld wat er met Financiële Planning wordt bedoeld. Uit ervaring weet ik dat
niet iedereen met haar/zijn beeld op dezelfde golflengte zit. Het is dus niet vanzelfsprekend dat uw
beeld overeenkomt met het beeld van uw cliënt hetgeen teleurstellingen qua verwachting in de hand
werkt. Ik ga middels een sterk vereenvoudigd voorbeeld de verschillende beeldvormingen in kaart
brengen. Bedragen zijn bij dit voorbeeld niet opgenomen aangezien die niet relevant zijn.

Tekort & NBI versus Inleg & Tekort & NBI

Succesvolle dienstverlening met Integrated Financial Planning

Voorbeeld:
Tijdens de inventarisatie geeft cliënt X
aan  om  op  zijn  65-jarige  leeftijd  te
willen stoppen met werken. U begroot
gezamenlijk  dat  cliënt  X  dan  een
bepaald  bedrag  aan  netto  besteedbaar
inkomen nodig heeft. Cliënt X is DGA
en  geniet  een  inkomen  uit  zijn
onderneming.  Volgens  zijn
pensioenregeling  (Eigen  Beheer  bij
zijn  onderneming)  ontvangt  hij  vanaf
leeftijd  65  jaarlijks  een  periodieke
pensioenuitkering.  Hij  geeft  aan  niet
verder  afhankelijk  te  willen  zijn  van
zijn  onderneming  voor  aanvullende
inkomensvoorzieningen en dat hij  aan
risicospreiding wil doen.

Uitwerking:
U heeft vastgesteld dat de (toekomstige) financiële middelen
in  de  onderneming  toereikend  zouden  moeten  zijn  ter
financiering van het inkomen en het pensioen in Eigen Beheer.
Alle  gangbare  fiscale  optimalisaties  zijn  in  het  verleden  al
door  u  toegepast.  Met  deze  uitgangspunten  heeft  u
geconstateerd dat  cliënt  X een tekort  aan netto  besteedbaar
inkomen  heeft.  Ter  financiering  van  dit  tekort  heeft  u
verschillende berekeningen gemaakt voor het opbouwen van
een  spaarkapitaal  buiten  zijn  onderneming.  De  uitkomsten
hiervan  zijn  dat  cliënt  X  een  maandelijks  bedrag  moet
inleggen/sparen  bij  een  bank,  verzekeraar  of
beleggingsinstelling.  De  beleggingen  die  hiermee
corresponderen,  vallen  allen  binnen  het  opgestelde
risicoprofiel  van  cliënt  X.  In  een  rapport  presenteert  u
uitgangspunten, constateringen en verschillende uitwerkingen
met o.a. financiële overzichten aangevuld met grafieken (o.a.
Tekort & NBI versus Inleg & Tekort & NBI).



U bent met deze Financiële Planning tevreden. Immers, het doel van cliënt X is verwoord en er is
antwoord gegeven op de manier waarop cliënt X zijn doel kan bereiken. Cliënt X is  met deze
uitwerking bij aanvang ook tevreden. Hij kan het geheel weliswaar niet direct overzien doch met uw
rapport in zijn ene hand en een goed glas wijn in zijn andere hand zal dat op een later tijdstip zeker
lukken. Echter, op dat latere tijdstip lukt het cliënt X niet om uw rapport te doorgronden. Onder
andere de afbeelding 'Tekort & NBI versus Inleg & Tekort & NBI' zet hem voor vraagtekens. Er
besluipt bij cliënt X een vreemd gevoel dat uw rapport niet sluitend is. Helaas lukt het hem niet om
te achterhalen wat eraan schort. Hij realiseert zich nu achteraf wel dat er geen duidelijke afspraken
met u waren gemaakt over de inhoud van het rapport. Hij had iets anders verwacht. Zodoende blijft
cliënt X met een onbehagelijk gevoel zitten en ziet hij af van verdere follow-ups. 

Missing links

Cliënt X heeft m.i. veel redenen om niet tevreden te zijn met het uitgewerkte rapport. Er ontbreken
belangrijke elementen die de meerwaarde van de uitgebrachte Financiële Planning ondermijnen.
Ingrijpende  toekomstige  wetswijzigingen  –  denk  aan  de  pensioenproblematiek  Eigen  Beheer  –
hoeven niet direct debet te zijn aan het onbehagelijke gevoel van cliënt X. Ik neem namelijk aan dat
deze besproken zijn en voor zover mogelijk op is geanticipeerd. Het voornaamste probleem is dat
het  hier  een  zogenaamde  Doel-planning  betreft.  Hierbij  worden  financiële  wensen  en  doelen
vastgesteld (veelal op basis van aannames) en gerealiseerd d.m.v. periodieke investeringen. In casu
een extra bedrag sparen per maand om t.z.t.  een gewenst netto besteedbaar inkomen te kunnen
realiseren. Echter, nergens wordt aangetoond of cliënt X de lastenverhoging – die gepaard gaat met
de extra maandelijkse inleg – in de toekomst wel kan dragen. Tevens ontbreekt de verificatie of het
gewenste netto besteedbaar inkomen klopt en zijn er geen Levensonderhoudskosten vastgesteld. In
de praktijk worden de financiële wensen en doelen dan ook meestal  niet  bereikt.  Dit  omdat ze
doorgaans alleen haalbaar zijn als er voor een gelijk bedrag qua extra maandelijkse inleg bezuinigd
wordt op de uitgaven. In de praktijk zullen de uitgaven meestal alleen maar stijgen door toedoen
van de periodieke investering. Als deze extra uitgaven alleen verantwoord worden als een verlaging
van het netto besteedbaar inkomen, dan is de uitgewerkte financiële toekomstprojectie onrealistisch
en van generlei waarde. 
Andere ontbrekende elementen bij Doel-planningen zijn privé
Winst- en Verliesrekeningen inclusief de zichtbare afwikkeling
van de post Levensonderhoudskosten, sluitende privé Balansen
en  integraties  tussen  alle  Inkomsten,  Uitgaven  en
Vermogensbestanddelen.  Bij  zo'n  integratie  kan  er  nooit  een
extra spaarkapitaal voor een oudedagsvoorziening conform het
voorbeeld  opgebouwd  worden  als  de  Uitgaven  tijdens  de
spaarperiode hoger zijn dan de Inkomsten. Immers, in dat geval
ontstaat  er  in  de  praktijk  een  tekort.  Er  zal  dan  ingeteerd
moeten worden op het eerder opgebouwde spaarkapitaal om het
ontstane tekort door toedoen van de hoge Uitgaven te kunnen
financieren.  Logische punten zult  u wellicht zeggen doch bij
het merendeel van de financiële planningen die ik onder ogen
krijg,  ontbreken  één  of  meerdere  van  de  hier  genoemde
elementen.  Samengevat  worden  de  toekomstige  financiële  middelen  bij  Doel-planningen
afhankelijk gemaakt van de financiële wensen/doelen. Dit staat echter haaks op de praktijk van alle
dag waar financiële wensen/doelen afhankelijk zijn van de financiële middelen. Doel-planning heeft
dan ook naar mijn mening niets met Financiële Planning te maken.

Correcte integratie ontbreekt vaak



Integratie & Correlaties

De noodzaak voor een integratie tussen alle Inkomsten, Uitgaven en Vermogensbestanddelen bij
een financiële planning heb ik al kort aangehaald. Voor een ondernemer gaat deze integratie veel
dieper nu de privé Inkomsten, Uitgaven en Vermogensbestanddelen direct afhankelijk zijn van het
reilen  en  zeilen  van  de  onderneming(en).  Als  voorbeeld  noem ik  een  onderneming  die  in  de
toekomst  weinig  afschrijvingen  heeft.  Er  kunnen  dan  in  de  toekomst  liquiditeitsproblemen
openbaren. Deze hebben invloed op de privé persoon die wellicht genoegen moet nemen met een
toekomstig  lager  salaris  en/of  privéstortingen naar  de  onderneming.  Dit  soort  aspecten  moeten
waarheidsgetrouw en zonder aannames tot uiting komen in de financiële planning en daardoor is het
noodzakelijk  dat  de  onderneming  volledig  geïntegreerd  wordt.  Een  ander  voorbeeld  van  een
noodzakelijke  integratie  zijn  pensioenvoorzieningen  in  Eigen  Beheer.  Dergelijke
pensioenuitkeringen kunnen niet  ongestraft  periodiek door de privé persoon genoten worden bij
liquiditeitsproblemen.  Door  een  correlatie  te  leggen  tussen  alle  Inkomsten,  Uitgaven  en
Vermogensbestanddelen  van  zowel  de  ondernemer  privé  en  zijn  onderneming(en)  ontstaat  een
totaalbeeld. In dit totaalbeeld moet zichtbaar zijn dat toch minimaal het eigen vermogen van de
onderneming – zijnde een onderdeel van het privé vermogen – daalt als er pensioen wordt genoten
(zie  bijgaande  afbeelding  'Daling  eigen  vermogen  vanaf  pensioenleeftijd  62').  Naarmate  er
liquiditeitsproblemen optreden door toedoen van de pensioenuitkeringen binnen de onderneming,
zal  een  financiële  planning  moeten  aantonen  dat  deze  vermogensdaling  progressief  toeneemt.
Correlaties tussen Inkomsten, Uitgaven en Vermogensbestanddelen zijn dus onontkoombaar voor
het  vervaardigen  van  een  realistische  financiële  planning.  Iets  wat  handmatig  met  een  eigen
gemaakt  spreadsheet  nauwelijks  meer  te  doen  is  ook  al  wenst  de  cliënt  slechts  een  globale
berekening van u.

De oplossing 'Integrated Financial Planning'

In de voorgaande alinea's heb ik het woord integratie al enkele keren laten vallen. U heeft hieruit
kunnen  opmaken  dat  het  een  bindend  woord  is  in  de  procesgang  tot  het  vervaardigen  van
realistische – alsmede boekhoudkundig correcte – financiële planningen. Het is zelfs elementair bij
het simuleren van gecombineerde financiële huishoudens inclusief de correlaties tussen beiden (in
casu een financiële planning voor een ondernemer). Mits correct toegepast staat het garant voor de
vervaardiging van transparante output die voor iedereen begrijpelijk alsmede te doorgronden is.
Om een onderscheid te maken tussen Doel-planningen en realistische planningen heb ik de term
'Integrated Financial Planning' in het leven geroepen. 'Integrated Financial Planning' beschouw ik
primair als een gedragscode met een regulerende werking. Een gedragscode die o.a. voorschrijft dat
een financiële planning een 'huidige situatie', 'situatie na advies' en 'vermogensvergelijkingen' moet
bezitten  als  er  aanvullende  periodieke  investeringen  in  het  geding  zijn.  Tevens  schrijft  deze
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gedragscode  voor  dat  de  financiële  planning  een  inflatiecorrectie  dient  te  hebben,  mogen
ongedefinieerde  termen  als  'netto  besteedbaar  inkomen/NBI'  niet  voorkomen  en  zijn  niet
onderbouwde aannames uit den boze. Voldoet een financiële planning niet aan deze gedragscode
dan zal de dienstverlening in de praktijk weinig continuïteit bieden. Immers, een financiële planning
met hiaten zal weinig respons geven van uw cliënten en limiteren uw bedrijfsvoering. 

Conclusie

De  financiële  toekomst  voor  een  persoon  kan  niemand  voorspellen.  Ook  ik  niet.  De  hier
geïntroduceerde gedragscode 'Integrated Financial Planning' geeft ons echter wel de mogelijkheid
om – op basis van onderbouwde uitgangspunten die in samenhang met de cliënt zijn bepaald – een
waarheidsgetrouwe en boekhoudkundig correcte financiële planning op te stellen. Een financiële
planning die onder uw professionele begeleiding altijd door uw cliënt doorgrond kan worden en
zodoende een grote toegevoegde waarde heeft.
Het  uitwerken   van  een  financiële  planning  op basis  van  de  gedragscode  'Integrated  Financial
Planning' vraagt de nodige tijdsinvestering. Maakt u slechts enkele financiële planningen per jaar
dan  zal  het  nimmer  een  ervaren  handeling  worden.  Pas  als  u  deze  dienstverlening  veelvuldig
uitvoert, kunt u tijdswinst boeken. Verregaande automatisering – denk aan een koppeling met een
boekhoudprogramma – zal m.i. het proces niet doen versnellen. 'Integrated Financial Planning' is
namelijk geen confectie doch maatwerk. Uw cliënt heeft dit maatwerk nodig om zich te kunnen
overtuigen van de meerwaarde. U heeft dit maatwerk nodig zodat u zich kunt onderscheiden in de
markt. Voor de verdere professionalisering van uw financiële planning dienstverlening is maatwerk
zelfs  een  essentiële  voorwaarde.  Maatwerk  is  dus  de  kip;  succesvolle  revenuen  zijn  dan
vanzelfsprekend de eieren!

De  auteur  Vincent  van  den  Bogert  heeft  meer  dan  25  jaar  ervaring  als  financieel  planner  voor
vermogende particulieren en ondernemers. Met zijn kennis en ervaring heeft hij financiële planning
software  ontwikkeld  voor  o.a.  de  Nederlandse  markt.  Hij  is  eigenaar  van  het  adviesbedrijf
Ondernemers  Financieel  In  Beeld  (kortweg  www.OFIB.nl)  dat  samenwerkt  met  accountants  en
fiscalisten. U kunt hem per E-mail bereiken via info@ondernemersfinancieelinbeeld.nl.

http://www.ofib.nl/

