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Het familiebedrijf kent een uitdagende dynamiek, met 
verschillende stakeholders met eigen belangen. Belangrijkste 
stakeholders zijn de familie en de onderneming. Vaak lopen 
de belangen parallel, maar soms conflicteren ze.

Vermogensplanning in het familiebedrijf is erop gericht om 
het familievermogen, waaronder de onderneming, over te 
dragen aan de volgende generatie, daarbij rekening houdend 
met de wensen en doelstellingen van de huidige en volgende 
generatie. Fiscaliteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt, 
maar de adviseur moet dit niet leidend laten zijn. Goede 
familieverhoudingen gaan boven fiscale optimalisatie. 
Maximale benutting van de fiscale vrijstellingen van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOR) kan conflicteren met de 
behoefte aan (pensioen)vermogen van de huidige overdra-
gende generatie. Een goede vermogensplanning, voor zowel 
de huidige als de volgende generatie, is dan ook essentieel. 
Dit is geen eenmalig exercitie, maar een continu proces. 
Wetgeving en economische omstandigheden kunnen 
wijzigen. Maar ook veranderingen binnen de familie – bij-
voorbeeld de geboorte van kleinkinderen, echtscheidingen 
etc. – of binnen de onderneming, kunnen leiden tot 
aanpassing van de vermogensplanning.

De afgelopen decennia heeft vermogensplanning zich 
ontwikkeld van – achteraf bezien – eenvoudige spread-
sheets tot inmiddels een integrale planning. In de jaren 
negentig werd gewerkt met een Excelprogramma, waarbij 
inkomsten en uitgaven van elkaar werden afgetrokken en 
het vermogen tegen een bepaald vast rentepercentage werd 
doorgerekend. Er werd geen rekening gehouden met het feit 
dat, als een hoger rendementspercentage werd ingevoerd, er 
sprake was van een navenant hoger risico. Ook werd niet of 
nauwelijks rekening gehouden met inflatie. Deze twee 
effecten waren dan ook sterk onderbelicht in de vermogens-
planningen van dat moment.

Vermogensplanning heeft zich de afgelopen decennia 
ontwikkeld tot een integrale planning. Het vertrekpunt van 
een planning is nog steeds de inkomsten en de uitgaven 

maar er is meer nadruk komen te liggen op een goede 
inventarisatie van wensen en doelstellingen van de familie. 
Dit mede ingegeven door ontwikkelingen op wetgevend 
gebied van het ‘ken uw relatie’-principe. De financiële 
rekenprogramma’s die momenteel gebruikt worden, zien er 
inmiddels heel anders uit dan in de jaren negentig. De meeste 
adviseurs gebruiken spreadsheets alleen nog maar om 
overschotten en tekorten van jaar tot jaar inzichtelijk te 
maken. Zij rekenen de ontwikkeling van het vermogen – en 
daarmee de haalbaarheid van de doelstellingen en wensen 
– niet meer door op basis van een vast rendement, maar 
gebruiken hiervoor geavanceerde programma’s die gebruik-
maken van scenarioanalyse. Deze analyse houdt rekening 
met fluctuaties in rendement en inflatie in een veelheid van 
mogelijke economische scenario’s. Dit worden ook wel 
ALM-technieken genoemd, waarbij ALM staat voor Asset 
Liability Management. Het maakt onzekerheden in rende-
ment en risico zichtbaar. 

Het belang van vermogensplanning is in al die jaren altijd 
hetzelfde geweest, namelijk om inzicht te bieden, waardoor 
keuzes gemaakt kunnen worden. Hierdoor kan een priorite-
ring worden aangebracht in de wensen en de doelstellingen. 

Een goede vermogensplanning zorgt voor harmonie en 
continuïteit in het familiebedrijf. Wij zien dat dit steeds vaker 
wordt gecombineerd met een ‘familieplanning’. Vragen die 
hierbij aan de orde komen zijn onder andere: hoe wil de 
familie omgaan met het familiekapitaal? Hoe blijven de 
familieverhoudingen optimaal? Wie heeft welke rol?  
Dit wordt bij veel families vastgelegd in een zogenoemd 
familiestatuut. Het familiestatuut is een middel om het 
gesprek in de familie op gang te krijgen en de belangen en 
opvattingen van de diverse familieleden inzichtelijk te 
maken. Veelal onder begeleiding stelt de familie gezamenlijk 
het familiestatuut op en hierdoor kunnen goede afspraken 
worden gemaakt voor de toekomst. Het familiestatuut geeft 
visie en structuur binnen families.

Vermogensplanning blijft ook in de toekomst belangrijk voor 
het familiebedrijf om keuzes te kunnen maken. De afgelopen 
decennia heeft vermogensplanning een ingrijpende ontwik-
keling doorgemaakt en die ontwikkeling zal in de toekomst 
wel doorgaan. Hoe kijken we over een aantal jaren terug op 
de manier waarop heden ten dage de vermogensplanningen 
gemaakt worden?

Vermogensplanning

In het familiebedrijf is niet alleen 
vermogensplanning belangrijk; 
familieplanning is ook belangrijk

Vermogensplanning zorgt voor 
harmonie en continuïteit in het 
familiebedrijf
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