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Aanvullende Voorwaarden OAKK Voor-Nu Beheerrekening
(’Aanvullende Voorwaarden’)
Inleiding
Deze aanvullende voorwaarden voor de OAKK Voor-Nu Rekening zijn een aanvulling op de Voorwaarden OAKK Beheerd
Beleggen. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn ontwikkeld op basis van de vigerende fiscale wet- en regelgeving. Wijzigin-
gen in de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen er in resulteren dat de beleggingen op uw Beheerrekening een ander
resultaat opleveren dan beoogd. OAKK Beheerd Beleggen (’wij’) aanvaardt hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid.

Na de opbouwfase volgt de uitkeringsfase van Box 1 beleggen. Hiervoor maakt u bij OAKK Beheerd Beleggen (’wij’) gebruik
van de OAKK Voor-Nu Rekening (’Beheerrekening’). Met deze uitkerende Beheerrekening krijgt u periodieke uitkeringen. Wij
moeten de wettelijke verplichte inhoudingen voor u afdragen aan de Belastingdienst. Deze inhoudingen trekken wij af van
uw bruto uitkering. U ontvangt dus steeds een netto uitkering. De uitkering moet voldoen aan de Wet Inkomstenbelasting
2001.

Uw adviseur heeft u geadviseerd en geïnformeerd over actuele wet- en regelgeving, die in de toekomst kan veranderen.
Vraag hem daarom regelmatig om advies. In ons document regels box 1 beleggen vindt u meer informatie over belangrijke
regels m.b.t. box 1.

Wij geven geen pensioen- en/of belastingadvies.

Artikelen
Artikel 1: OAKK Voor-Nu Beheerrekening

(a) Wij beleggen voor u op uw Beheerrekening.
(b) Uw Beheerrekening heeft als doel uw opgebouwde lijfrentekapitaal uit te keren.
(c) Uw Beheerrekening staat alleen op uw naam.
(d) U bent woonachtig en belastingplichtig in Nederland.
(e) Uw Beheerrekening eindigt na de laatste uitkering.
(f) De wetgever heeft bepaald dat u het vermogen op deze Beheerrekening niet mag afkopen, verkopen, vervreem-
den, prijsgeven of formeel of feitelijk tot zekerheid mag geven.

(g) U kunt deze Beheerrekening niet tussentijds beëindigen.
(h) Wel kunt u ons schriftelijk verzoeken om het vermogen over te dragen naar een andere PSK aanbieder om aldaar
het resterende saldo te gebruiken voor een uitkerende lijfrente.

(i) Wij brengen administratiekosten in rekening in het geval van overdracht naar een andere toegestane aanbieder.
Deze kosten houden wij in op uw vermogen.

Artikel 2: De uitkering na de startdatum
(a) De startdatum van de uitkeringsperiode is de eerste dag van de maand na ontvangst van de gelden (of de
beleggingen bij overdracht van een OAKK rekening) op de Beheerrekening.

(b) De berekening van de uitkering vanaf startdatum is gebaseerd op de hoogte van het gestorte vermogen, de
uitkeringsduur en de rekenrente (= fiscaal geaccepteerde rekenrendement) op startdatum.

(c) In uw digitale persoonlijke OAKK portal vindt u deze berekening, u krijgt hierover een notificatie.
Artikel 3: De uitkeringen na het eerste jaar

(a) Elke verjaardag van de startdatum wordt de hoogte van de uitkering opnieuw berekend.
(b) De berekening van de uitkering op een verjaardag is gebaseerd op de portefeuillewaarde van de Beheerrekening
op de verjaardag, de resterende uitkeringsduur op de verjaardag en de rekenrente op de startdatum.

(c) In uw digitale persoonlijke OAKK portal vindt u deze berekeningen, u krijgt hierover een notificatie.
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Artikel 4: De uitkeringsduur
(a) Uw uitkering moet ingaan uiterlijk na 5 jaar na het jaar waarin u recht krijgt op een AOW-uitkering of in het geval
de inleg afkomstig is vanuit een stamrecht verwijst de stamrechtovereenkomst naar de datum van waarop de
uitkering uiterlijk moet ingaan.

(b) U bepaalt samen met uw adviseur de uitkeringsduur. Deze is afhankelijk van het wettelijke kader.
(c) OAKK hanteert een minimale uitkeringsperiode van 5 jaar en hanteert geen maximum.
(d) U kunt de uitkeringsperiode verlengen, niet verkorten.
(e) Indien u uw uitkering eerder laat starten dan uw AOW-leeftijd, wordt de uitkeringsduur altijd met 20 jaar ver-
meerderd met het aantal jaren dat u op moment van ingang jonger bent dan uw AOW-leeftijd.

(f) Indien de uitkeringsduur tussen de 5 en 20 jaar ligt, mag het totale bedrag van de uitkeringen niet hoger zijn
dan een wettelijk bepaald bedrag per jaar. U moet uw uitkeringsduur verlengen indien het wettelijke maximum
wordt overschreden.

(g) De uitkering zal rond de 25ste van de maand worden uitgevoerd.
(h) Om de uitkering telkens mogelijk te maken verkopen wij een deel van de portefeuille van de Beheerrekening.
Deze verkopen worden per kwartaal uitgevoerd op een vast moment in de maand.

Artikel 5: Storting
Een storting op uw Beheerrekening is afkomstig van:

• een OAKK Voor-Later Rekening;
• een opgebouwd pensioenkapitaal bij een andere PSK deelnemer;

Artikel 6: Beleggen
Wij beleggen voor u op de Beheerrekening volgens de met U gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de Overeen-
komst OAKK Beheerd Beleggen.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
(a) Wij verstrekken ieder jaar voorgeschreven informatie aan de Belastingdienst.
(b) U bent verantwoordelijk voor het op correcte wijze invullen van uw belastingaangifte.
(c) Indien u in strijd handelt met de wettelijke regels met betrekking tot de Beheerrekening bent u zelf verantwoor-
delijk voor fiscale gevolgen.

(d) Wet- en regelgeving kan wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan, gevolgen voor de uitkering
of welke gevolgen of aansprakelijkheid dan ook.

Artikel 8: Beëindiging Beleggingsrekening uitkerend variabel pensioen
(a) In geval wij de dienstverlening moeten beëindigen zullen wij ons inspannen uw vermogen onder dezelfde fiscale
voorwaarden onder te brengen bij een andere PSK deelnemer.

Artikel 9: Overlijden
(a) Uw overlijden dient zo snel mogelijk na overlijden kenbaar ons worden gemaakt.
(b) Indien u overlijdt gaan de uitkeringen gedurende de resterende uitkeringsduur over op uw erfgenamen. Uw
erfgenamen dienen in dat geval bij ons een beheerrekening te openen.

(c) Uw erfgenamen kunnen bij ons een verzoek indienen om het vermogen over te dragen naar een andere PSK
deelnemer.

(d) In geval van overdracht naar een andere PSK deelnemer betalen de erfgenamen ons administratiekosten. Wij
brengen deze kosten in mindering op uw vermogen.
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Artikel 10: Scheiding
(a) Onder echtgenoot/echtgenoten wordt hier mede verstaan geregistreerd partner/geregistreerde partners in de
zin van artikel 1:80a van het Burgerlijk Wetboek.

(b) Indien deze beheerrekening betrokken is in de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap kunnen de
(ex-) echtgenoten gezamenlijk een verzoek bij ons indienen om de rechten uit de beleggingsrekening geheel
of gedeeltelijk over te dragen naar een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht op naam van de (ex-) echt-
genoot. Uw (ex-) echtgenoot dient dan zelf een beheerrekening bij ons te openen. Uw beheerrekening blijft
bestaan. In dat geval bepalen wij voor beide (ex-) echtgenoten de nieuwe uitkering.

(c) Wij zullen alleen op verzoek van een van de (ex-) echtgenoten, na ontvangst en verificatie van een kopie van het
echtscheidingsconvenant, uitvoering geven aan de in dat convenant overeengekomen verdeling van (de rechten
uit) de een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

(d) In geval van het geheel of gedeeltelijk overdragen van het vermogen naar een (ex-) echtgenoot betaalt u ons
administratiekosten. Wij brengen deze kosten in mindering op uw vermogen.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden
(a) Wij mogen deze voorwaarden altijd wijzigen. Wij houden daarbij altijd rekening met de wet. Wij maken wijzigin-
gen bekend via e-mail en/of website.

(b) Een wijziging wordt van kracht onmiddellijk na notificatie in uw digitale persoonlijke portal.
(c) Als de wijziging in uw voordeel is, of als wij deze voorwaarden moeten wijzigen op grond van gewijzigde wetge-
ving, dan gelden de gewijzigde voorwaarden direct na de bekendmaking of op het in de wet(wijziging) aangege-
ven tijdstip indien dat eerder of later is.

Artikel 12: Toepasselijk recht
(a) Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
(b) Geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotter-
dam.
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