
Uwgeldweg kent veel bochten en

Eengoedfinancieel plan
wordt regelmatig geac-
tualiseerd. Denkdaarbij
ook aan zaken als per-
soonlijke vaardigheden,
mogelijke rampscenario’s
enwoonwensenopde
oudedag.

TomLoonen en
Arjen Schepen

‘P
lansareworthless,
butplanning is eve-
rything’ is eenbe-
roemdeuitspraak
vandevoormalige
Amerikaansepre-

sidentDwightEisenhower.Daarbedoel-
dehijmeedatplannenvanhetonbeken-
degeenreëelplanoplevert.Maardooruw
plannenactueel tehoudenkrijgtueen
haalbare strategieomuwdoelen teberei-
ken.Eisenhowerdoeldeweliswaarophet
zichvoorbereidenop (militaire)noodge-
vallen,maar zijnwoordenkunnenuit-
stekendworden toegepastopfinancië-
leplanning.Daarbij ishetprocesomtot
een realistischfinancieelplan tekomen
debelangrijkste toegevoegdewaarde—
eenprocesdatbaatkanhebbenbij een
onconventioneleen reëlekijkopfinanci-
en.Dat levert eenaantal interessante in-
valshoekenop.

Uiteraardgeldendewensenendoelen
vandegenevoorwieeenfinancieelplan
wordtopgesteldalshetbelangrijksteuit-
gangspunt.Maarniet iederdoel ishaal-
baar enniet elkewens is realistisch.De
persoonlijkeomstandighedenzijn im-
mersmedebepalendvoordeontwikke-
lingvande toekomstigefinanciële situa-
tie:hethuidigeenverwachte inkomenen
deomvangvanhet vermogen.

ZokijktHenriëttePrast, hoogleraar
FinanciëlePlanningaanTilburgUni-

versity,meteen ‘anderebril’ naarbezit-
tingenenverplichtingen.Zijwaardeert
demenselijkearbeid(spotentie).Bij de
enemens isdezehogerdanbijdeande-
re.Eenondernemerzalbijvoorbeeldge-
durendezijnwerkzame levenzijnar-
beidsvermogen infinancieel vermogen
moetenomzettenzodathij indeperiode
daarnazijn levensstandaardkanhandha-
ven. Is iemand in loondienst, danwordt
dezeomzetting traditioneel viahetpen-
sioenfondsgerealiseerd.Ditwordtoveri-
gensbegrensddoorhet aftoppenvande
pensioeninleg.Ookwerknemers zullen
tijdenshunwerkzame levenvermogen
moetenopbouwen.

Prast constateertdat ernaastdeze ‘be-
zittingen’ verplichtingenzijndieeen
mensheeft enwaareenwaardeaankan
worden toegekend.Hebtubijvoorbeeld
eeneigenwoning?Danhebtu tegenover
ditbezit een ‘verplichting’omdeze teon-
derhouden.Alsuzelf kunt schilderenen
stuken,danhebtuduseeneigenschap
meteenwaardeomaandeze verplichting
te voldoen.Kuntudatniet, danhebtufi-
nancieel kapitaalnodigomeenander te
betalendiehetwélkan.Omuwfinanci-
eelplaatje compleet temaken ishetgoed
omdewaardevandergelijke verplichtin-
gen tebepalenenaf tewegenofudie ver-
plichtingenmetgeldwiltnakomenofdat
uzichvaardighedenaanleertomdever-
plichtingen tematchen.

OokTomSteenkamp,hoogleraarBe-
leggingsleer aandeVrijeUniversiteit (VU)
enwerkzaambijRobeco,neemtverdien-
capaciteit alsuitgangspunt.Zoverstaat
hij onder ‘humancapital’ dehuidige
waardevanalle (verwachte) toekomstige
inkomstendie samenhangenmetarbeid.
Volgenshemheeftdithumancapital iets
wegvaneenobligatie: salarissenzijn im-
mers tebeschouwenalseenserieperi-
odiek vrijvallendekasstromenmeteen
eindige looptijd.Alsweuitgaanvaneen
bestendige vastebaandanzijndehoogte
enhet verloop redelijk voorspelbaar.

VolgensSteenkampneemthet vermo-
gen toenaarmate iemandouderwordt.
Dewaardevanhethumancapitalneemt
daarentegenaf,doordatoverminder ja-
rensalariskanwordenverdiend.Met
dezegegevensmoetu rekeninghouden
bijhetbepalenvandeasset-allocatie—
inwelkevermogenstitelsmoetworden

Stressscenario’s
Door hersendelen
aan te spreken die je
doorgaans niet benut
breng je een proces
van creatieve
inductie op gang

belegd—binnenhetfinanciëleplan.Na-
tuurlijkhangthet vanuwomstandighe-
denaf,maar (aanzienlijk)meeronzeker-
heidaccepteren indeopbouwfasekan
raadzaamzijn.Uhebtmetuw inkomen
al voldoende ‘obligaties’.

OokThomasvanGalenenVU-hoogle-
raarTheoKockenhebbenhuneigenkijk
op risico’s inhetfinancieelplan.Zijhou-
denzichbijCardanoprofessioneelbezig
met risicomanagement. Inhunbijdra-
geaanhetboekFinanciëleplanning, on-
langsuitgegeven ter viering van twintig
jaarFederatieFinancieelPlanners, vegen
zij de vloeraanmetconventionele risico-
modellen.

Hunconclusie:modellenwerkenon-
voldoende.Als aanvulling introduceren
de risicomanagers zogenoemde ‘premor-
temscenario’s’ ombedreigingenop te
sporenvoordenominaleen reëledek-
kingsgraden,dieaangeven inhoeverre
het aanwezige vermogende toekomstige
verplichtingendekt.

Hunmethodekanwordenvergeleken
meteenomgekeerdestresstest.Die voer
jeuitdooreenaantal realistischestress-
scenario’s tebenoemendie je indefi-
nanciëlegevarenzonezoudenbrengen.
Hetachterliggende idee isdatdoorher-
sendelenaan te sprekendie jedoorgaans
nietbenut, je eenproces vancreatieve in-
ductieopgangbrengt.

Datbegintmethetkiezenvande juis-
tebenadering.Bijvoorbeeld:bijhet
ingaanvanuwpensioenover x jaar
blijktuonvoldoendebasisinkomen
tehebben.Schrijf expliciet een aan-
tal scenario’s uit die beschrijvenwat
er kan zijn gebeurdmet uwbeleggin-
gen, dewaarde vanuwhuis en/of de
kosten vanuwhypotheekwaardoor
deze situatie isontstaan.

Doordit gedachte-experimentwor-
dendemeestbedreigende risico’smin-

Ter ere van haar 20-jarig
bestaan heeft de Federatie
Financieel Planners (FFP)
in april het boek Financi
ëlë planning. Inzichtën ui
wëtënschap ën praktijk ui
gereikt aan haar leden. Bij
gaand artikel is het laatste
in een drieluik met aan dat
boek ontleende inzichten
voor de consument.

Praktijkinzichten

afslagen
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der sneloverhethoofdgezien.Zodoende
wordenhetfinancieelplanendeambi-
tiesdiedaarinstaangrondiggetoetst op
realisme.

Naast verdiencapaciteit is er volgens
universitairdocent Jelle vandenBergnóg
eenbepalende factorbijhetkunnenre-
aliserenvanwensenendoelen:deeigen
woning.Dewaardediedaarinbesloten
ligt vormt vaakdegrootste vermogens-
component vaneengemiddeldhuishou-
den.Zekeralsdehypotheek (versneld) is
afgelost.Bij verkoopvandewoningkan
deoverwaardegebruiktwordenalsaan-
vullingopdeoudedagsvoorziening.

Maar volgensVandenBergmoetbij
debeoordelingvandeeigenwoningcom-
ponent inhetfinancieelplannadrukke-
lijk rekeningwordengehoudenmetde
steedshogerwordendezorgkostenen
dewensomtotophoge leeftijd indeei-
genwoning teblijvenwonen.Dit zijngoe-
de redenenomdehypotheekschuld juist
minder snel af te losseneneenbuffer in
contantenaan te leggen.Kortom, ‘outsi-
de thebox’durvendenkenenhetplan re-
gelmatigactualiserenzorgenvooreenfi-
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