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Vermogensplanning :
een exclusieve dienst aangepast 

aan uw behoeften.

We geven u een duidelijk beeld van uw vermogen, het beheer ervan en wat u kunt 

verwachten. Tijdens uw leven heeft u veel plannen en doelstellingen die u wilt realiseren. Dit 

kan een aantal vragen over het beheer van uw vermogen oproepen :

• Kan ik een bepaalde investering doen zonder dat mijn toekomstige inkomen  

in het gedrang komt ?

• Kan ik mijn belastingen verlagen ?

• Kan ik het huis van mijn dromen betalen ?

• Heb ik voldoende inkomsten wanneer ik met pensioen ga ?

• Heb ik de middelen voor een vervroegd pensioen ?

• Wat zijn de gevolgen van een schenking aan mijn kinderen ?

• Wat moet ik doen om mijn bezit in de beste omstandigheden na te laten ?

• Etc.

Wilt u een duidelijk beeld van de manier waarop uw vermogen zich in de loop der tijd zal 

ontwikkelen ? Banque Internationale à Luxembourg kan uw vragen beantwoorden dankzij 

Vermogensplanning, een exclusieve service die is afgestemd op uw behoeften.



We begeleiden u bij het realiseren van uw doelstellingen.

Vertrouwelijk en 
transparant overleg.
Ons Wealth Analysis and Planning-team analyseert uw situatie 

en behoeften, of ze nu eenvoudig of complex zijn. We bouwen 

een vertrouwensrelatie met u op, gekenmerkt door persoonlijke 

aandacht, begrip en een open en transparante dialoog. 

We gaan een partnerschap met u aan om u oplossingen op 

maat te kunnen bieden.

Vermogensplanning heeft als doel de groei van uw vermogen te optimaliseren, zodat u uw leven lang de financiële ruimte hebt 

om uw plannen te realiseren.

Het beheer van elk financieel vermogen omvat twee essentiële fasen :

• de kapitaalopbouwfase ;

• de kapitaalverbruiksfase.

Wij bieden aan u te begeleiden bij de voorbereiding en het beheer van deze twee belangrijke fasen. Onze relatiebeheerders 

helpen u uw plannen te realiseren. Daarnaast bieden we u de nodige ondersteuning om in alle gemoedsrust de periode te berei-

ken waarin u van uw kapitaal kunt genieten en het in de beste omstandigheden aan uw erfgenamen na te laten.

Uw Relatiebeheerder zal voor u meerdere oplossingen uitwerken voor een vermogensplanning op lange termijn. Hij houdt 

hierbij rekening met zowel uw doelstellingen ten aanzien van pensionering, schenkingen of liefdadigheidsprojecten als met 

afwegingen op het vlak van fiscaliteit en krediet.

Tijdens een diepgaand gesprek en op basis van de informatie die u ons geeft, simuleren 

wij verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van uw vermogen op lange termijn. Deze 

simulaties houden rekening met uw financiële situatie, plannen en doelstellingen. Op deze 

manier kunnen we een uitgebreid totaaloverzicht van uw huidige en toekomstige situatie 

opmaken. 

De resultaten van onze analyse en de geboden oplossingen worden opgenomen in uw 

vermogensplanning, waarin de diverse aspecten van uw situatie op een coherente 

manier zijn samengebracht.

Uw situatie analyseren.



Een vermogensplanning die aansluit bij uw plannen.

Vermogensstructurering betekent dat u wordt begeleid bij de analyse, de organisatie en de overdracht van al uw vermogensbestanddelen, 

zowel roerend als onroerend, zowel privé als zakelijk, zowel nationaal als internationaal.

De cyclus van een vermogen
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1. Uw situatie

In eerste instantie brengen we uw vermogen en uw financiële 

positie in kaart.

2. Uw doelstellingen

Wij houden rekening met uw wensen en plannen en leg-

gen samen met u uw doelstellingen vast, zodat wij een zo 

volledig mogelijke vermogensplanning kunnen opstellen.

3. Overzicht en analyse

Zodra alle gegevens verzameld zijn, kunnen we beginnen 

met onze gedetailleerde analyse. Wij stellen een vermogen-

soverzicht op en maken een prognose van de vermoedelijke 

ontwikkeling van uw vermogen op lange termijn.

4. Simulaties en overwegingen

Onze aanbevelingen zijn erop gericht de groei van uw vermogen 

te optimaliseren. Met nieuwe simulaties kunnen wij de impact 

en relevantie van onze voorstellen nagaan. Samen verzekeren wij 

ons ervan dat het gepresenteerde plan de door u gestelde doelen 

bereikt.

5. Uitvoering

Wij stellen een tijdlijn voor u op waarbij we rekening houden met 

de diverse stappen om uw vermogensplanning te realiseren.

6. Ontwikkeling

De economische conjunctuur en belastingregels, maar ook uw 

persoonlijke en financiële situatie kunnen in de loop der tijd ve-

randeren. Wij kunnen u helpen om uw vermogensplanning even-

tueel aan deze nieuwe situatie aan te passen. Dankzij de grondige 

analyse van onze specialisten in vermogensplanning kunnen wij:

•  een overzicht van uw huidige vermogenssituatie 

opstellen ;

•  de structuur van uw huidige en toekomstige 

geldstromen bepalen ;

•  u helpen de juiste vragen te stellen en u oplossingen 

aanbieden ;

•  uw vermogenssituatie in de loop van een bepaalde 

periode (10 tot 30 jaar) inschatten, waarbij we 

rekening houden met uw plannen.

Uw relatiebeheerder biedt u meerdere 

oplossingen aan voor vermogensplanning  

op lange termijn.

De grafiek wordt louter ter informatie verstrekt.  
De gegevens hangen af van ieders persoonlijke vermogenssituatie.



Individuele begeleiding.

Na het analyseren van uw vermogenspositie stellen wij ons de volgende vragen :

• Hoe kunnen we de kans vergroten dat u uw doelstellingen bereikt ?

• Welke scenario’s (beleggingen, schenking enz.) moeten we overwegen en hoe meten we de 

impact daarvan op uw huidige en toekomstige vermogen ?

Uw relatiebeheerder overhandigt u een vermogensplan dat met behulp van onze experts is opgesteld. 

Daarin vindt u een diagnose van uw vermogenspositie in tabellen en grafieken en een aantal voorstellen 

voor oplossingen op maat. Deze vermogensplanning heeft als doel u een totaaloverzicht van uw 

huidige en toekomstige vermogenspositie te geven en uw spaarmogelijkheden of kapitaalverbruik 

duidelijk in kaart te brengen. 

Het schat ook in hoe waarschijnlijk het is dat u uw plannen kunt realiseren en doet een voorstel op 

maat voor de spreiding van uw financiële activa.

Op grond van onze analyse beslist u zelf over de uitvoering van onze voorstellen.
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De gegevens in dit document hebben louter informatieve waarde en kunnen in geen geval worden beschouwd als juridisch, 

boekhoudkundig, financieel of fiscaal advies, noch als een aanbeveling, een garantie op resultaat of (een verzoek om) een aanbod 

tot aankoop of verkoop van welk effect, financieel product of instrument ook. Deze gegevens zijn in alle gevallen slechts geldig 

op de datum waarop ze zijn opgesteld en de BIL verbindt zich niet tot het bijwerken of herzien van deze gegevens als gevolg van 

nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere ontwikkelingen. Hun publicatie is niet van uitputtende, nauwkeurige 

of zelfs recente aard. Deze informatie kan geen vervanging vormen voor de kennis en competenties van de gebruiker ervan, maar 

moet in combinatie met het advies van een gekwalificeerd deskundige worden gebruikt. Deze informatie kan afkomstig zijn van 

externe dienstverleners. Behoudens bedrog of ernstige fout kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van

deze informatie, noch voor de rechtstreekse of indirecte gevolgen daarvan. Het is mogelijk dat de in dit document beschreven 

producten en diensten niet in alle staten beschikbaar zijn.


