
 

HET ACTIETERREIN VAN FINANCIELE PLANNING 

Veelomvattend en toch overzichtelijk 

 
De actieradius van financiële planning strekt zich uit over vijf domeinen:  

 inkomen  
 vermogen  
 verbintenissen  
 pensioen  
 nalatenschap 
 

Het komt erop neer voor elk van deze domeinen een inventaris op te stellen en na te 
gaan waar er tekortkomingen, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden zijn. In functie van 
uw gezinssamenstelling, uw doelstellingen en uw toekomstperspectief. De voorstellen tot 
verbetering, aanpassing of bijsturing resulteren in een financieel, fiscaal en juridisch 
actieplan. 
 
Om uw inkomen te beschermen, bestaan er diverse verzekeringsformules voor zorg, 
hospitalisatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en het risico van inkomensverlies. Bij 

voorkeur zijn ze op elkaar afgestemd zodat u geen overbodige premies betaalt.  
Als handelaar met een eenmanszaak dient u rekening te houden met het beginsel 
“eenheid van vermogen”. Een vennootschapsstructuur kan efficiënter zijn om 
professioneel en privévermogen van elkaar te scheiden zodat uw aansprakelijkheid ten 
aanzien van schuldeisers beperkt blijft tot uw handelsactiviteit. 
 
Uw vermogensopbouw bepaalt mee uw financiële toekomst. Het is belangrijk een 

goede risicospreiding te bewaren voor uw spaargeld en effectenportefeuille. Het gaat 
daarbij niet alleen om de spreiding binnen activaklassen, regio’s, bedrijfssectoren en 
valuta, maar ook om de beleggingsstijl die uw financiële instelling of 
vermogensbeheerder hanteert. Zo is het noodzakelijk de onderlinge afhankelijkheid van 
uw beleggingen in kaart te brengen (de correlatiegraad).  
 
Om als goede huisvader in de huidige markomstandigheden te beleggen, zijn 

mechanismes van stop-loss, kapitaalbeveiliging of volatiliteitbeperking geen overbodige 
luxe. Risicobeheersing is het vertrekpunt, maar het komt er bovendien op aan de schade 
te beperken als een bedreiging optreedt en initiatieven te nemen om het effect ervan 
geheel of gedeeltelijk terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Een 
beleggingshorizon van minstens 10 jaar geniet de voorkeur om een optimale verhouding 
tussen risico en rendement na te streven. Overigens komen daarbij niet alleen de 
traditionele activaklassen zoals aandelen en obligaties in aanmerking, maar ook 
geldmarkten, vastgoed, grondstoffen, afgeleide of alternatieve producten. Hou daarbij 

steeds uw risicoprofiel en risicogevoeligheid in het achterhoofd, conform de 
reglementering die van toepassing is in België en in Europa. 
 
De vergrijzing van de samenleving vergt meer individuele verantwoordelijkheid. In de 
gezondheidszorg en in de pensioenorganisatie. Voor zelfstandigen, inclusief 
ondernemers en vrije beroepen, zijn aanvullende voorzieningen zonder meer een 
noodzaak. Uw pensioen kan uit vier pijlers bestaan: 

Het wettelijk basispensioen of eerste pensioenpijler volstaat niet om uw gewenste 
levensstandaard te behouden. Met de veroudering van de bevolking groeit het besef dat 
de sociale zekerheid aangeboden door de overheid, onbetaalbaar is geworden. De kost 
van de vergrijzing in België hoort bij de hoogste in Europa. Het aantal gepensioneerden 
neemt stelselmatig toe als gevolg van de pensionering van de babyboomgeneratie. De 
levensverwachting stijgt met gemiddeld 5 tot 6 jaar (2050) terwijl er relatief minder 
bijdrageplichtigen zullen zijn.  

Zelfstandigen vinden in de tweede pensioenpijler efficiënte instrumenten van 
pensioenbeheer zoals het vrij aanvullend pensioen (VAPZ) en de individuele 
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pensioentoezegging (IPT), die u bovendien kan combineren met onroerende financiering. 
De derde pensioenpijler omvat de vrijwillige inkomensvoorzieningen via 
levensverzekeringen en pensioensparen (met fiscale stimulans).  
De vierde pensioenpijler heeft betrekking op uw eigen vermogen. 
 

In een volgende bijdrage gaan we nader in op verbintenissen en nalatenschap. 
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