
UW PERSOONLIJK FINANCIEEL PLAN 

Geen overbodige luxe, maar noodzaak 

 
Waarom een persoonlijk financieel plan? 
Financiële planning is in de bedrijfswereld al decennialang een economische en juridische 
noodzaak. Sinds geruime tijd dringt ook bij het individu, de consument, de behoefte door 
aan structuur bij het plannen van de financiële toekomst.  
 
Velen zien niettemin het financiële, juridische en fiscale landschap vandaag nog steeds 
als een lappendeken met hiaten en tegenstrijdigheden. Tijdsgebrek, onvoldoende 
informatie en te weinig transparantie belemmeren het overzicht. Dat laatste is nochtans 
essentieel voor het behoud en de groei van uw levensstandaard.  
 
Oplossingen naar maat, geen standaardwerk 
Een goed financieel en fiscaal plan reikt oplossingen aan naar maat en helpt u te 
anticiperen. Een uitgebalanceerd plan is specifiek afgestemd op uw persoonlijke 
doelstellingen, verwachtingen en toekomstperspectief. Het dient vanuit uw belang 
geschreven te worden met de nodige visie, knowhow en expertise.  
 

Een overzichtelijk stappenplan, een doordacht traject 
Het opstellen van een financieel plan vereist een systematische en wetenschappelijke 
aanpak: 

1. Eerst dient een inventaris gemaakt van uw huidige financiële positie en 
toekomstverwachtingen.  

2. Dan vindt een analyse plaats van uw vermogenssamenstelling en risicoprofiel, 
getoetst aan uw doelstellingen en de projectie ervan naar de toekomst.  

3. Ten slotte volgt een doorlichting van de juridische organisatie van uw roerend en 
onroerend patrimonium, inclusief de maatregelen voor instandhouding, 
structurering en overdracht.  

 
Deze drie fases vormen samen een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats), volgens het model toegepast in de bedrijfswereld. Een 
onderzoek dat de sterktes en zwaktes van uw persoonlijke situatie in kaart brengt en 
vervolgens de kansen en bedreigingen oplijst in de omgeving waarin u zich bevindt, 

professioneel zowel als privé.  
 
De SWOT-analyse dient als basis voor het beslissingsproces dat leidt tot uw financieel, 
fiscaal en juridisch actieplan. U krijgt een duidelijk beeld van uw huidige positie en inzicht 
in de verbeteringen of aanpassingen die nodig zijn. Zowel interne als externe 
omgevingsfactoren spelen een rol. De eerste zijn beduidend gemakkelijker te 
beïnvloeden dan de tweede, die we veelal ondergaan (financiële markten, belastingen) 

maar die we toch kunnen counteren met gepaste maatregelen. Daarbij zijn de kennis en 
ervaring van experts dikwijls van essentieel belang, voor zover hun adviezen op elkaar 
aansluiten. 
 
De integratie van deze expertise tot een samenhangend geheel en de toepassing op uw 
specifieke situatie behoren tot de kerntaken van de financiële planner. Daarvoor is 
basiskennis vereist in een reeks vakgebieden: belastingen, huwelijksvermogensrecht en 
erfrecht, sociale zekerheid, sparen en beleggen, verzekeringen en pensioenen, vastgoed 
en vastgoedstructuren, financieringen, vennootschappen en zakelijke waarden.  

Op basis van de inventarisatie en de SWOT-analyse komen uw overzichtsrapport en uw 
actieplan tot stand. Deze hebben een duidelijke structuur voor uw patrimoniumplanning, 
uw planning roerend vermogen en uw planning pensioen, zorg en inkomen.  
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