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Geachte heer De Wit en mevrouw Zwart,
Dit rapport is tot stand gekomen met hulp van u als opdrachtgever(s). Op basis van de door u
aangeleverde (cijfermatige) gegevens heb ik een inventarisatie gemaakt van uw financiële situatie.
Deze analyse is geen advies, maar een eerste stap in uw totale financiële planning. Deze analyse
dient als fundament voor de conclusies en aanbevelingen die ik u zal geven. U moet deze
inventarisatie zien als een abstracte weergave van de werkelijkheid en het mogelijke verloop van uw
financiële situatie in de toekomst. Het is duidelijk geen aangifte inkomstenbelasting en geeft ook geen
exacte uitkomsten van het verloop van uw inkomens- en vermogenspositie.
De conclusies van deze analyse vindt u aan het einde van dit plan. De analysefase is de fase waarin
de toegevoegde waarde van de financieel planner tot uitdrukking komt en hij zich kan
onderscheiden van de rest. Het vinden van de balans tussen inkomen, vermogen en estateplanning,
rekening houdend met de verschillende fiscale wetten en regels, maakt financiële planning tot een
complex geheel dat daardoor het beste overgelaten kan worden aan een financiële professional. De
uitkomsten van deze analyse bepalen het verdere verloop van het traject. De conclusies en
aanbevelingen zal ik met u bespreken in een verdiepingsgesprek. Daarna kunt u beslissen of en hoe u
het financieel advies vorm wilt geven.
U kunt dit rapport gebruiken als ondersteuning bij het nemen van een financiële beslissing en u kunt de
(financiële) gevolgen hiervan beter interpreteren. Het is raadzaam om met enige regelmaat een
update te maken van uw financiële huishouding om zo tijdig te kunnen bijsturen indien dit nodig zou
zijn. De opzet van dit rapport is in onderstaand schema weergegeven. Er wordt toegewerkt naar een
overzicht van uw netto besteedbaar inkomen in verschillende inkomenssituaties (arbeid,
arbeidsongeschiktheid, overlijden van uw partner en pensioneren) en uw vermogenspositie in die
situaties. Zodoende kan geconcludeerd worden of er sprake is van een tekort of een surplus in uw
netto besteedbaar inkomen en in hoeverre dit op te vangen is door uw vermogenspositie. Daarnaast
kunt u systematisch per onderwerp beslissingen nemen in hoeverre aanpassingen gewenst zijn.

Waarom verschillende inkomenssituaties?
Om een weldoordachte keuze te maken is het belangrijk om het effect van uw keuzes te zien. De
meest concrete manier om dit te laten zien is om uw netto besteedbaar inkomen na alle belastingen
en lasten als referentiekader te gebruiken. Door dit te doen voor verschillende inkomenssituaties, bent
u goed in staat om de gevolgen van uw keuzes te overzien.
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Gehuwden, samenwoners en geregistreerd partners
Het inkomen en de vermogenspositie bij arbeid wordt zowel individueel als gezamenlijk weergegeven.
Bij arbeidsongeschiktheid, overlijden van de partner en pensionering wordt het inkomen en de
vermogenspositie individueel weergegeven. U kunt de uitkomsten in die situaties dus niet zomaar bij
elkaar optellen. Er kunnen zich namelijk legio situaties voordoen: man werkt en vrouw raakt
arbeidsongeschikt, man werkt en vrouw overlijdt en man werkt en vrouw gaat met pensioen. Dit geldt
ook voor de omgekeerde situatie. Daarnaast kunnen de situaties zich ook gelijktijdig voordoen: beiden
werken, beiden raken arbeidsongeschikt en beiden gaan met pensioen.
In totaal kunnen zich dus 8 situaties voordoen. Het is onmogelijk om een duidelijk beeld te geven van
al deze situaties. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om ons te beperken tot een overzicht van
het gezamenlijk gezinsinkomen en een individuele inkomenssituatie bij arbeid, arbeidsongeschiktheid,
overlijden van de partner en pensionering.

Vervolg op dit financieel plan
Per onderdeel worden concrete aanbevelingen gedaan die direct toepasbaar zijn. U krijgt een
digitaal concept van het rapport zodra dit gereed is. Na eventuele aanpassingen zal het definitieve
rapport zowel digitaal als per gewone post toegezonden worden. Daarna zullen de aanbevelingen in
een verdiepingsgesprek besproken worden. Voor een uitgebreidere toelichting verwijs ik naar de
bijlage achteraan dit rapport.
Binnenkort neem ik contact op om een afspraak te maken voor de bespreking van dit advies.
Met vriendelijke groet,
Financial Consult Nederland

_______________________
Ron van der Steen MFP CFP®
Master of Financial Planning
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Inhoudsopgave Financieel Plan
Inleiding
1. Inkomensplanning
Algemeen
Inkomen uit arbeid
Inkomen bij arbeidsongeschiktheid
Inkomen bij overlijden van uw partner
Inkomen bij pensionering
De fiscus
Uw individuele situatie
Inkomen uit arbeid
Inkomen bij arbeidsongeschiktheid
Inkomen bij overlijden van uw partner
Inkomen bij pensionering

2. Vermogensplanning
Algemeen
Vermogen
Vermogen bij pensionering
Hypotheek
Levensverzekeringen (inclusief lijfrenten
Ontslagvergoeding
De fiscus
Uw individuele situatie
Vermogen
Vermogen bij pensionering
Hypotheek
Levensverzekeringen (inclusief lijfrenten
Ontslagvergoeding

3. Estateplanning
Algemeen
Burgerlijke staat
Erfrecht
Testamenten
Schenkingen
Erfenissen en familiefeiten
De fiscus
Uw individuele situatie
Burgerlijke staat
Erfrecht

4. Netto besteedbaar inkomen
Algemeen
Opbouw berekening Nbi na belastingen en lasten
Uw individuele situatie
Netto besteedbaar gezinsinkomen
Nbi bij arbeid
Nbi bij arbeidsongeschiktheid
Nbi bij overlijden van de partner
Nbi bij pensionering
Nbi bij pensionering
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5. Conclusies en Aanbevelingen
Algemeen
Pensioenregeling
Hypotheek
Levensverzekeringen
Erfrecht
Fiscaal
Doel, Beleggingshorizon & Asset Allocation
Netto Besteedbaar Inkomen
Overige onderwerpen
Bijlage

Motivatie van het advies
Randvoorwaarden
Uitvoering van het advies
Onderhoud
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