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Doelen realiseren

Vermogensplanning is erop gericht om je wensen en 

doelen in kaart te brengen en te kijken of en hoe deze 

financieel haalbaar zijn. 

Samen bespreken we welke uitgaven je wilt kunnen doen, 

nu en in de toekomst. Denk hierbij aan levensonderhoud, 

maar ook de financiering van je woning en het eventueel 

ondersteunen van je kinderen. Ook je wensen ten aanzien 

van de ontwikkeling van je vermogen is onderwerp van 

gesprek. Op basis van je huidige en toekomstige financiële 

positie brengen we de haalbaarheid van je wensen in kaart. 

En uiteraard geven we je ook inzicht in de maatregelen die 

je kunt nemen om je doelen te realiseren.

Bedrijfsoverdracht

Heb je net als veel andere private banking klanten een 

eigen bedrijf? Denk dan samen met onze vermogensplan-

ners tijdig na over de bedrijfsoverdracht. Een goede voor-

bereiding zorgt er namelijk voor dat je geen kansen mist.

In het Vermogensplan Bedrijfsoverdracht brengen we in 

kaart welke verkoopopbrengst je minimaal nodig hebt 

voor het realiseren van je persoonlijke financiële doelen. 

Eerst analyseren we je huidige vermogenspositie en daarna 

kijken we naar de financiële situatie die je na de bedrijfs-

overdracht nastreeft. Door deze twee analyses naast elkaar 

te zetten, weet je hoe reëel je toekomstverwachtingen zijn. 

De analyse geeft je ook inzicht in de mogelijkheden om je 

bedrijf bijvoorbeeld tegen een gunstige prijs binnen de 

familie over te dragen. 

Uit ervaring weten we dat het slim is om ongeveer vijf jaar 

voor het moment van overdracht te starten met plannen en 

voorbereiden. 

Schenken

Er zijn verschillende mogelijkheden om vermogen over 

te dragen. Zo kun je bijvoorbeeld contant schenken of 

schenken tegen schulderkenning. Schenken is een mooi 

middel om bijvoorbeeld je (klein)kinderen financieel te 

ondersteunen. Door tijdig over de mogelijkheden na te 

denken kun je bijvoorbeeld toekomstige erfbelasting 

besparen.

In het Vermogensplan Schenken geven wij je graag inzicht 

in de mogelijkheden en financiële gevolgen hiervan op 

familie niveau. Het uitwerken en vastleggen van een stra-

tegie voor vermogensoverdracht is maatwerk, waarbij we 

vanwege juridische implicaties afstemming zoeken met je 

notaris/fiscalist.

Overlijden

Op het moment dat je overlijdt heeft dat financieel-juridi-

sche gevolgen. Heeft je partner bijvoorbeeld voldoende 

financiële middelen en wie mag beschikken over je nalaten-

schap? 

Het doel dat jij voor ogen hebt met je vermogen is vaak heel persoonlijk. Vermogensplanning gaat over 
hoe je jouw vermogen kunt laten werken om deze persoonlijke doelen te bereiken. We kijken hierbij naar 
wat je belangrijk vindt en waar je ambities liggen. Ook dingen waar je je misschien zorgen over maakt 
nemen we mee in Vermogensplanning.

De vermogensplanners van Rabobank hebben jarenlange ervaring en helpen je graag met verschillende 
vermogensvraagstukken. Zij geven je inzicht in je financiële situatie en je mogelijkheden. Zo kun je 
weloverwogen beslissingen nemen.

Het Vermogensplan is er voor je hele financiële situatie of we kunnen het plan afstemmen op een 
specifiek thema. In deze brochure lees je hier meer over.
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In het Vermogenplan Overlijden staat de vraag centraal hoe 

je ervoor kunt zorgen dat je vermogen goed terecht komt 

na je overlijden. Je financiële situatie, eventuele huwelijkse 

voorwaarden en je testament zijn het vertrekpunt.

Tijdens het opstellen van dit Vermogensplan nemen we een 

aantal zaken met je door:

-  De financiële gevolgen voor je partner en de maatregelen 

die ervoor te zorgen dat hij of zij over voldoende finan-

ciële middelen beschikt. We kijken hierbij ook naar de 

verschuldigde belastingen bij overlijden.

-  De mogelijkheden om je partner maximale flexibiliteit te 

geven in het kunnen beschikken over je nalatenschap.

-  De mogelijkheden om erfbelasting te beperken.

-  De aanpassingen in je testament en/of huwelijkse voor-

waarden om specifieke wensen met betrekking tot je nala-

tenschap te realiseren.

De uitkomst van het Vermogenplan Overlijden kun je 

bespreken met je notaris. Hij of zij kan er vervolgens voor 

zorgen dat je testament en eventuele huwelijkse voor-

waarden worden aangepast.

Wilsonbekwaam 

De kans is groot dat je een testament hebt waarin is vast-

gelegd hoe de zaken geregeld zijn als je overlijdt. Maar 

wat gebeurt er als je door ziekte of een ongeluk zelf geen 

beslissingen meer kunt nemen? Regel je hiervoor niets, dan 

kan het zijn dat de rechter eraan te pas moet komen om de 

zaken of zorg te laten regelen. Een levenstestament, opge-

maakt door je notaris, kan hier uitkomst bieden. In deze 

speciale akte geef je een volmacht aan een persoon die jou 

mag vertegenwoordigen. Ook staan hierin je wensen over 

je leven, lichaam en je bezittingen. Zo is duidelijk wat je 

wilt, mocht het voorkomen dat je jouw belangen niet meer 

zelf kunt behartigen. 

Met de notitie Regie bij Wilsonbekwaamheid krijg je inzicht 

in de mogelijkheden van een levenstestament. Je financiële 

situatie, doelen en wensen zijn het vertrekpunt. De notitie 

die wij voor je maken kun je met je notaris bespreken. 

Samen heb je zo alle gegevens op een rij voor een  

levenstestament dat is afgestemd op jouw wensen.

Wat kost een Vermogensplan?

Tarieven

Vermogensplan DGA/ondernemer € 2.500

Vermogensplan Particulier € 2.000

Vermogensplan Bedrijfsoverdracht € 2.500

Vermogensplan Schenken DGA/ondernemer € 2.500

Vermogensplan Schenken Particulier € 2.000

Vermogensplan Overlijden DGA/ondernemer € 3.000

Vermogensplan Overlijden Particulier € 2.500

Notitie Regie bij Wilsonbekwaamheid € 1.500

Wanneer je binnen één jaar een vervolgtraject afneemt, geldt een korting van 

€ 1.000. Voor de Notitie Regie bij Wilsonbekwaamheid geldt dan een korting 

van € 500.

De tarieven zijn inclusief BTW. 

Interessant voor mij?

Een Vermogensplan geeft je kostbaar inzicht dat je helpt bij 

het nemen van goede beslissingen. Je adviseur vertelt je er 

graag meer over. 

Of kijk op rabobank.nl/vermogensplanning.

Goed om te weten

-  Vermogensplanning is gebaseerd op actuele wet- en 

regelgeving.

-  Wij rekenen een Vermogensplan door op basis van 

gegevens die je aanlevert. Daarom is het belangrijk dat 

deze gegevens actueel, juist en volledig zijn. Hiervoor ben 

je zelf verantwoordelijk. De kwaliteit van de aangeleverde 

gegevens bepaalt de kwaliteit van de uitkomsten van de 

planning.

-  Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens die je met 

ons deelt voor Vermogensplanning. We gebruiken de 

gegevens in de planningstrajecten zoals hier beschreven 

in de brochure. Besluit je producten bij de Rabobank af 

https://www.rabobank.nl/vermogensplanning
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te sluiten naar aanleiding van een planningstraject, dan 

gebruiken wij je gegevens voor het aanvragen hiervan. Tot 

slot raadpleegt je adviseur jouw gegevens om te kijken of 

je nog op koers ligt richting je financiële doelen. Kijk op 

rabobank.nl/privacy voor meer informatie.

-  Een Vermogensplan is een momentopname. Als je situatie 

verandert, raden wij je aan om dit met je adviseur te 

bespreken. Hij of zij kan de mogelijke gevolgen voor je 

planning inschatten.

-  Wij raden aan om je Vermogensplan en je keuzes ook te 

bespreken met je accountant, fiscalist en/of notaris.

-  Bij Vermogensplanning laten wij de effecten van fiscale 

wet- en regelgeving op je financiële doelen en keuzes 

zien. Wij geven geen fiscaal advies, hiervoor verwijzen wij 

je door naar je fiscalist.

-  In het plannings-traject geven wij geen advies over de 

invulling van producten in de zin van de Wet Financieel 

Toezicht. Wanneer je naar aanleiding van een 

plannings-traject een product of dienst bij ons wilt 

afsluiten, dan doorloop je de gebruikelijke aanvraagroute. 

Uiteraard helpt je adviseur je hier graag bij.

-  Voor het Vermogensplan Overlijden werkt Rabobank 

samen met Van Ewijk Estateplanning. Zij berekenen onder 

meer de erfbelasting en zij beoordelen de huwelijkse voor-

waarden en het testament.

© Rabobank. 
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