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1. OAKK Beheerd Beleggen
OAKK Beheerd Beleggen geeft u rust en ruimte om uw vermogen doelgericht te laten groeien. U bepaalt samen met 
uw Financieel Adviseur hoe u optimaal uw vermogensdoel kunt bereiken. Wij beleggen uw geld op basis van uw 
Beleggingsplan en houden de beleggingen dagelijks in de gaten. U en uw Financieel Adviseur kunnen voortdurend 
monitoren of u goed op weg bent naar uw doel. In deze handleiding leest u hoe Beheerd Beleggen bij ons werkt.

1.1 Wat is OAKK Beheerd Beleggen?
Met OAKK Beheerd Beleggen geeft u het beheer van uw vermogen uit handen. Wij beheren uw vermogen op de 
manier die bij u past qua doelstellingen en risico. Uw doelstellingen en uw persoonlijke en financiële situatie worden 
vertaald in een portefeuille met een bepaalde middelenverdeling en bijhorend risico. U hoeft de financiële markten 
niet zélf intensief te volgen. Wij hebben de tijd, kennis én ervaring om dat voor u te doen.



Bijzonder aan OAKK Beheerd Beleggen is dat uw vermogen zeer gespreid belegd wordt over diverse markten en 
methodieken, dus niet alléén in beleggingsfondsen die beleggen in traditionele markten; aandelen en obligaties. 
Spreiding is de beste en meest simpele factor om de risico/rendementsverhouding van beleggingsportefeuilles te 
verbeteren. Dat is de kracht van OAKK Beheerd Beleggen. Er kan worden gekozen om de spreiding te beperken tot 
uitsluitend beleggingsfondsen in traditionele markten.

1.2 Hoe werkt OAKK Beheerd Beleggen?
Als u een OAKK Beheerrekening bij ons opent, baseren wij ons op uw Beleggingsplan. De uitgangspunten van dat 
plan heeft u samen met uw Financieel Adviseur opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke middelenverdeling van de 
portefeuille u een optimale kans geeft om uw doel te bereiken met een voor u acceptabel risico. Deze 
doelmiddelenverdeling wordt ondersteund met een kwantitatieve analyse van de OAKK Tool die u inzicht geeft in de 
kans om uw doel te bereiken en de risico’s op korte- en lange termijn. Het beheer van uw vermogen, op basis van uw 
Beleggingsplan, start zodra u geld heeft ingelegd op uw OAKK Beheerrekening . Wij zorgen dan dat uw vermogen 
wordt belegd volgens de doelmiddelenverdeling, zoals opgenomen in het Beleggingsplan.

2. Het Beleggingsplan
De combinatie van uw doelmiddelenverdeling tezamen met een risico-inventarisatie vormt de basis van uw 
Beleggingsplan. Uw doelmiddelenverdeling is altijd gebaseerd op de OAKK Tool die een optimale middelenverdeling 
voor uw doelvermogen selecteert op basis van berekeningen in verschillende scenario’s. Hiervoor gebruiken wij de 
volgende inputvariabelen: uw doelvermogen/rendement, uw horizon, uw (eenmalige, periodieke en/of tussentijdse) 
inleg alsmede eventuele tussentijdse onttrekkingen. OAKK Beheerd Beleggen is altijd gebaseerd op uw 
Beleggingsplan. U kunt uw actuele Beleggingsplan altijd inzien in uw digitale persoonlijke OAKK omgeving.
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2.1 Doelmiddelenverdeling

Op basis van uw horizon, doelvermogen/rendement en geplande stortingen (en eventuele onttrekkingen) berekenen 
wij met welke middelenverdeling u uw doel optimaal kunt behalen. Hiervoor gebruiken wij de OAKK Tool die op basis 
van verwachte rendementen, samenhang van markten, beweeglijkheid en neerwaartse risico’s een prognose geeft 
op het behalen van uw doel. De berekeningen worden uitgevoerd door een onafhankelijke externe specialist. Wij 
berekenen de middelenverdeling die het best bij u past op basis van de kernvariabelen. Deze zal een goede kans op 
haalbaarheid en een acceptabel risico voor u hebben.

2.2 De risico-inventarisatie

Met de risico-inventarisatie wordt de mate waarin u risico kunt en wilt lopen met uw beheerrekening, bepaald. Dit is 
een belangrijk onderdeel van het Beleggingsplan. Om uw risicobereidheid vast te stellen, voert u met uw Financieel 
Adviseur de risico-inventarisatie uit die op de beheerrekening van toepassing is.

Wij willen onder meer het volgende weten:

1. Wat is uw persoonlijke situatie?


2. Wat is uw financiële situatie?


3. Hoeveel kennis en ervaring heeft u met beleggen?


4. Welk doel heeft u voor ogen met het vermogen op uw OAKK Beheerrekening ?


5. Hoe lang wilt u dit vermogen belegd hebben?

Uw doelmiddelenverdeling sluit aan op uw risicobereidheid. Zo loopt u nooit meer risico dan u kunt en wilt lopen met 
uw beheerrekening. Heeft u een gezamenlijke OAKK Beheerrekening ? Dan geldt de uitkomst van de risico- 
inventarisatie voor u beiden.

3 Welk profiel past bij de beheerrekening?
Aan uw doelmiddelenverdeling koppelen wij een beleggingsprofiel aan uw beheerrekening. Op basis van dit profiel 
worden de middelen verdeeld en loopt u risico met het vermogen op uw OAKK Beheerrekening, uw 
profielportefeuille.



Wij hanteren zes beleggingsprofielen die elk een andere middelenverdeling en een daarbij passend risico hebben. 
Een beleggingsprofiel geeft een beeld wat u kan verwachten qua risico en rendement in diverse scenario’s.



De risico/rendementsberekeningen zijn gebaseerd op een model dat schattingen gebruikt met betrekking tot de 
korte termijn beweeglijkheid van de componenten van een portefeuille, de samenhang tussen deze componenten in 
diverse scenario’s (goed, slecht, normaal) en de verwachte rendementen van de componenten over uw 
beleggingshorizon.



Hoe meer risico u bereid bent te lopen, des te hoger het verwachte rendement is. Realiseert u wel dat de werkelijke 
rendementen meer kunnen afwijken van het verwachte rendement naarmate het risico van het beleggingsprofiel dat 
u aanhoudt hoger is of de beleggingshorizon korter wordt. De mate waarin het werkelijke rendement kan fluctueren 
(dus kan afwijken van het verwachte rendement) wordt uitgedrukt in de bandbreedte van het rendement. De 
bandbreedte van het rendement geeft het risico van een portefeuille weer.
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Zowel het verwachte rendement als de bandbreedte van het rendement zijn voor ons leidend bij de samenstelling 

van de profielportefeuilles. Hieronder beschrijven wij de zes profielen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wij hanteren 

daarbij een standaard beleggingshorizon van 10 jaar. De getoonde rendementen betreffen gemiddelde jaarlijkse 

rendementen na kosten.



In onderstaande profielbeschrijvingen wordt een Risicometer Beleggen getoond. Dit is een manier om 

gestandaardiseerd het risico van beleggingsprofielen met elkaar te vergelijken.

Profiel 0: zeer Defensief

U verwacht een rendement dat op middellange termijn de renteontwikkelingen volgt van kortlopende obligaties in de 

Eurozone. U accepteert daarbij een beperkt risico op negatief rendement in slechte jaren.

De wijze waarop wordt belegd is 100% in kortlopend kredietwaardig 

schuldpapier/obligaties.



Het verwachte rendement is afhankelijk van de renteontwikkeling van 

kortlopende obligaties binnen de Eurozone met een relatief beperkte 

bandbreedte.

Profiel I: Defensief

U verwacht een rendement dat op middellange termijn maximaal enkele procenten hoger ligt dan een spaarrekening 

en accepteert daarbij een beperkt risico. U wilt dat uw beleggingen stabiel zijn, maar u accepteert een gematigd 

negatief rendement in een slecht beleggingsjaar.

De wijze waarop uw vermogen wordt verdeeld:

Markten

80% in de indicatieve verhouding: 80% obligaties en 20% aandelen.

Skills (indien Solid oplossing gekozen):

20%



Huidig verwacht rendement:

2,34%

Bandbreedte van het verwachte rendement (waarschijnlijkheid van 95%):

Tussen 0,09% en 4,44%
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Profiel II: Gematigd Defensief

U verwacht een hoger rendement dan van een spaarrekening op de middellange termijn en weet dat u ook meer 
risico loopt dan met sparen. U wilt dat uw beleggingen niet te beweeglijk zijn, maar u accepteert een negatief 
rendement in een slecht beleggingsjaar.

De wijze waarop uw vermogen wordt verdeeld:

Markten

75% in de indicatieve verhouding: 60% obligaties en 40% aandelen

Skills (indien Solid oplossing gekozen):

25%



Huidig verwacht rendement:

3,23%

Bandbreedte van het verwachte rendement (waarschijnlijkheid van 95%):

Tussen 0,09% en 6,08%

Profiel III: Gematigd Offensief

U bent niet ingesteld op sparen en verwacht een rendement dat significant beter is op de lange termijn dan dat van 
defensieve beleggingen. U houdt er rekening mee dat de waarde van uw beleggingen op korte termijn stevig kan 
fluctueren. U accepteert dat er een kans is op een aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar, maar 
verwacht ook dat u kunt profiteren van positieve ontwikkelingen op beurzen.

De wijze waarop uw vermogen wordt verdeeld:

Markten

75% in de indicatieve verhouding: 40% obligaties en 60% aandelen

Skills (indien Solid oplossing gekozen):

25%



Huidig verwacht rendement:

4,15%

Bandbreedte van het verwachte rendement (waarschijnlijkheid van 95%):

Tussen -0,61% en 7,74%
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Profiel IV: Offensief

U verwacht een stevig rendement op de lange termijn en bent bereid extra risico te lopen. U verwacht dat uw 
beleggingen voortdurend in waarde fluctueren. U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht 
beursjaar, maar verwacht ook dat u zeer goed kunt profiteren van positieve ontwikkelingen op beurzen.

De wijze waarop uw vermogen wordt verdeeld:

Markten

75% in de indicatieve verhouding: 20% obligaties en 80% aandelen

Skills (indien Solid oplossing gekozen):

25%



Huidig verwacht rendement:

4,90%

Bandbreedte van het verwachte rendement (waarschijnlijkheid van 95%):

Tussen -1,43% en 9,31%

Profiel V: Offensief+

U verwacht een stevig rendement op de lange termijn en bent bereid extra risico te lopen. U verwacht dat uw 
beleggingen voortdurend in waarde fluctueren. U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht 
beursjaar, maar verwacht ook dat u zeer goed kunt profiteren van positieve ontwikkelingen op aandelenbeurzen.

De wijze waarop uw vermogen wordt verdeeld:

Markten

80% in de indicatieve verhouding: 100% aandelen

Skills (indien Solid oplossing gekozen):

20%



Huidig verwacht rendement:

5,62%

Bandbreedte van het verwachte rendement (waarschijnlijkheid van 95%):

Tussen -2,71% en 11,4%
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4 Beleggingsfilosofie
Wij hanteren een strategie die gebaseerd is op drie heldere uitgangspunten:

 Beleg op basis van een duidelijk doel en acceptabel risico: belangrijke uitgangspunten voor de middelenverdeling 

van de portefeuille

 Spreiding is de belangrijkste factor voor de optimalisatie van een portefeuille: een verzekering tegen overmatig 

zelfvertrouwen en onvermogen om markten te voorspellen.

 Discipline houdt een belegger doelgericht: houdt de doelmiddelenverdeling in stand, de consistente weg naar het 

einddoel.

OAKK Beheerd Beleggen voegt uitsluitend beleggingen toe waarvan de verwachte spreidingsvoordelen de kosten 

overtreffen. De beleggingen moeten minimaal een maandelijkse verhandelbaarheid hebben en moeten geregistreerd 

zijn bij de Autoriteit Financiële Markten.

4.1 Beleggingen op basis van een doel en acceptabel risico

Een profielportefeuille heeft één van de zes beleggingsprofielen als basis. Daarmee staat voor een profielportefeuille 

altijd vast welk doelrendement verwacht kan worden en hoe groot de verwachte bandbreedte mag zijn waarin onder 

normale marktomstandigheden het werkelijke rendement kan afwijken van het verwachte rendement.

4.2 Gespreide opbouw portefeuilles; ’Markten’ en ’Skills’

De profielportefeuilles worden opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: Markten en Skills. In het Marktengedeelte 

van de portefeuille, dat het grootste deel vormt van de portefeuille (circa 75-80% van de portefeuille), wordt gespreid 

belegd in traditionele markten; aandelen en obligaties. Hierbij hanteren wij het uitgangspunt dat wij op een 

kostenefficiënte wijze een gespreide positie in markten willen innemen. In het Skills gedeelte voegen wij 

portefeuillemanagers toe aan de portefeuille die het portefeuillerisico verlagen. Deze managers gebruiken 

professionele beleggingsmethodieken die op vaardigheden (’skills’) zijn gebaseerd. Deze beleggingen vormen een 

andere bron van risico en rendement dan het Marktengedeelte van de portefeuille en met deze allocatie bieden wij 

extra spreiding in beleggingsportefeuilles. Bij de samenstelling (en evaluatie) van onze beleggingen houden wij 

rekening met maatschappelijke-, sociale- en milieucriteria. Een keuze om de spreiding te beperken tot uitsluitend 

beleggingsfondsen in traditionele markten is mogelijk.



Wij hebben geen visie over het voorspellen van marktbewegingen en passen daarom geen market timing toe. Wel 

houden wij de doelmiddelenverdeling gedisciplineerd in stand en zijn wij voortdurend op zoek naar componenten 

voor een portefeuille die de spreiding verder kunnen verbeteren.
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4.3 Markten allocatie

Wij werken voor het Marktengedeelte van de portefeuilles samen met enkele geselecteerde managers. Deze 

managers combineren schaalgrootte met uitstekende prestaties en werken op een efficiënte en transparante wijze. 

Ze hebben echter hun eigen filosofie en werkwijze en ondanks dat ze markten efficiënt volgen, leggen ze accenten 

op andere punten. Wij selecteren de manager die het best bij u past.

Binnen het Marktengedeelte wordt er een weging in aandelen en obligaties aangebracht die afhankelijk is van het 

beleggingsprofiel. De basisregel is dat de weging van deze componenten afhankelijk is van het risico dat de 

belegger wenst. Meer risico betekent een hogere weging in aandelen en vice versa.

4.4 Skills allocatie

Voor optimaal beheer van uw vermogen vinden wij het essentieel dat een Skills component wordt toegevoegd aan 

uw portefeuille. Deze toevoeging kan een portefeuille sterk verbeteren omdat de beweeglijkheid van de portefeuille 

en neerwaartse schokken als gevolg van slechte beurzen afnemen.

Deze Skills beleggingen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op het volgen van trends op markten. Dat kan in zowel 

opgaande als neergaande markten. Zo kunnen deze beleggingen in neergaande markten een positief rendement 

behalen. Een ander voorbeeld zijn managers die gebruik maken van prijsverschillen in markten van vergelijkbare 

instrumenten. Deze beleggingen kunnen ongeacht de richting van de markt renderen door gebruikmaking van 

’arbitrage’ op die prijsverschillen.

Het gaat er bij de samenstelling van de portefeuille vooral om dat deze Skills-elementen geen of weinig samenhang 

vertonen met de rest van de portefeuille. Dat kan de risico/rendement verhouding van een portefeuille sterk 

verbeteren.

4.5 Beleggingsdiscipline en de OAKK doelmonitor

Beleggen vereist discipline en voortdurende monitoring. De afgesproken doelmiddelenverdeling houden wij in stand 

tenzij deze dient te worden aangepast. Dat doen wij altijd, in moeilijke maar ook in zeer positieve 

beursomstandigheden. Juist in tijden van uitersten vergeten beleggers vaak hun doelstellingen op de lange termijn 

en de daarbij passende middelenverdeling. Angst of hebzucht zijn dan de raadgever voor de belegger.

Onze duurzame beleggingsstrategie is gericht op zowel vermogensgroei als op vermogensbehoud. Een 

gebalanceerde gedisciplineerde benadering van beleggen, werkt op twee manieren, als overlevings- en als 

groeistrategie. Je doet als belegger mee in slechter renderende beleggingen die de prijs zijn om mee te doen aan de 

best renderende categorieën. Door breder te spreiden dan alleen op traditionele markten proberen wij de kans op het 

bereiken van uw doelvermogen te verhogen. Met behulp van de OAKK doelmonitor kunt u en/of uw Financieel 

Adviseur voortdurend volgen of uw beleggingen voldoende kans geven op het bereiken van het doelvermogen. Dit 

wordt visueel weergeven met een haalbaarheidsgrafiek. Zo kunnen u en uw Financieel Adviseur in een oogopslag 

zien of uw beleggingen zich nog steeds op het juiste spoor bevinden.
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5 Portefeuille
Uw portefeuille is gebaseerd op uw beleggingsprofiel. Uw portefeuille is op een efficiënte wijze breed gespreid over 

markten, regio’s en instrumenten. Dit bewerkstelligen wij door de inzet van beleggingsfondsen en/of trackers.

Naast de algemene risico’s die wij weergeven in het beleggingsprofiel hebben deze beleggingsfondsen en/of 

trackers specifieke risico’s en kenmerken die wij in hoofdstuk 8 beschrijven

5.1 Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling geeft een weergave van de verdeling over beleggingscategorieën en instrumenten. Hier ziet 

u hoe uw portefeuille verdeeld is over uw beleggingen.

De samenstelling en de waarden van de portefeuille kunnen wijzigen. Dit kan gebeuren doordat wij uit hoofde van 

beheer voor u transacties hebben gedaan. Maar ook omdat de financiële markten voortdurend in beweging zijn en 

koersen schommelen.

Met de afgesproken doelmiddelenverdeling als uitgangspunt hebben wij minimum- en maximum grenzen 

vastgesteld voor de allocatie in Skills. Deze zogenoemde bandbreedtes geven ons voldoende ruimte om in te spelen 

op gewijzigde omstandigheden op de financiële markten. Tegelijkertijd zorgen zij ervoor dat wij niet meer risico 

nemen, dan dat past bij uw beleggingsprofiel

Beleggingsprofiel


Defensief en Offensief+


Overige profielen

Bandbreedtes Skills allocatie

15% - 25%

20% - 40%

Wij zorgen ervoor dat de waarde van de Skills allocatie tussen de vastgestelde bandbreedtes blijft, zodat de 

samenstelling van de portefeuille aansluit bij uw beleggingsprofiel. Valt de waarde daarbuiten, dan passen wij zo 

snel mogelijk de samenstelling van uw portefeuille aan. Dit doen wij in ieder geval op het einde van ieder 

kalenderkwartaal.



Wij hanteren binnen het marktengedeelte een maximale afwijking van 10% van de allocatie in obligaties en 

aandelen. Valt de waarde daarbuiten, dan passen wij zo snel mogelijk de samenstelling van uw portefeuille aan. Dit 

doen wij in ieder geval op het einde van ieder kalenderkwartaal.

5.2 Transactieoverzicht

In het transactieoverzicht ziet u alle transacties die op uw OAKK Beheerrekening hebben plaatsgevonden. U ziet alle 

aan� en verkopen en de verrekening van kosten en eventuele opbrengsten.

5.3 Rendement

Het rendement op uw OAKK beheerportefeuille bestaat uit het koersresultaat op de beleggingen in uw portefeuille 

minus de kosten van OAKK Beheerd Beleggen. U ziet een grafische weergave van het (on)gerealiseerde rendement 

op uw OAKK Beheerrekening.
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5.4 Kwartaalrapportage

U heeft in uw digitale persoonlijke OAKK omgeving inzicht in uw portefeuille en in het resultaat. Eén keer per 

kwartaal stellen wij een kwartaalrapportage op. Hierin vindt u onder meer een terugblik op het afgelopen kwartaal en 

een overzicht van uw portefeuille met het behaalde resultaat.Ter vergelijking ziet u ook een grafische weergave van 

de benchmark voor uw OAKK Beheerrekening . De benchmark die wij hebben opgesteld, bestaat onder meer uit een 

aantal wereldwijde indices. Per profiel is de weging ervan verschillend.

6 Uw inleg
OAKK Beheerd Beleggen start zodra u ons beleggingsvoorstel accepteert op basis van uw Beleggingsplan en geld 

heeft overgeboekt naar uw OAKK Beheerrekening . Wij zullen uw vermogen dan beleggen volgens de 

profielportefeuille zoals omschreven in ons beleggingsvoorstel.

Meerdere OAKK Beheerrekeningen


U kunt meerdere OAKK Beheerrekeningen openen en voor elke rekening een ander Beleggingsplan opstellen. U kunt 

kiezen voor een ander beleggingsprofiel. Dit geeft extra spreiding aan uw vermogen.

Bij het beheer van het vermogen op uw OAKK Beheerrekening wordt geen rekening gehouden met het 

beleggingsprofiel dat voor een andere OAKK Beheerrekening geldt.

6.1 Toegang tot uw OAKK Beheerrekening

U krijgt toegang tot uw OAKK Beheerrekening via uw Persoonlijke OAKK omgeving.

U kunt uw OAKK Beheerrekening alleen inzien. Het is niet mogelijk om zelf opdrachten te geven om beleggingen te 

kopen of te verkopen. Uiteraard kunt u wel opdrachten geven om geld op te nemen of bij te storten. Nadat wij de 

OAKK Beheerrekening voor u hebben geopend, ontvangt u van ons een bericht met onze bankgegevens.

Indien u uw beleggingsprofiel wilt aanpassen, stelt u een nieuw Beleggingsplan op met uw Financieel Adviseur.

6.2 Geld opnemen

U kunt vanzelfsprekend geld opnemen van uw OAKK Beheerrekening. Voor het overboeken van geld zal het nodig 

zijn om beleggingen te verkopen. Houd er dus rekening mee dat het geldbedrag niet direct kan worden overgeboekt. 

Hier gaat enige tijd overheen. Bovendien kan van tevoren niet exact worden aangegeven welk bedrag door de 

verkoop van beleggingen beschikbaar komt voor uw overboeking.

Als u geld opneemt, zorgen wij ervoor dat de verdeling van uw beleggingen intact blijft. Wij verkopen van elke 

belegging in de portefeuille een deel, op zo’n manier dat er voldoende geld vrijkomt voor uw geldopname. Wij 

noemen dit de ’kaasschaafmethode’. Het bedrag dat u wilt overboeken is altijd indicatief. Het uiteindelijk over te 

boeken bedrag is afhankelijk van de verkoopopbrengst.
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6.3 Extra geld inleggen
U kunt op elk moment geld overboeken naar uw OAKK Beheerrekening. Dat doet u vanaf de bij ons geregistreerde 
tegenrekening. Als u geld overboekt, heeft dit direct gevolgen voor uw portefeuilleverdeling. Wij zullen daarom op de 
eerstvolgende verwerkingsdag beleggingen voor uw portefeuille aankopen. Wij doen dit op de manier die nodig is 
om uw portefeuille weer in lijn te brengen met de profielportefeuille. Wij noemen dit ’rebalancing’. Uw extra inleg 
wordt op de eerstvolgende verwerkingsdag in lijn gebracht met de profielportefeuille. Dit vindt één keer per week 
plaats.

6.4 Incasso
U heeft de mogelijkheid om een incasso in te stellen waarmee we maandelijkse stortingen en/of facturen kunnen 
incasseren van uw betaalrekening. Hiervoor kunt u ons machtigen in uw klantportaal. U kunt deze machtiging op elk 
gewenst moment weer intrekken. Via uw eigen bank kunt u ook een incasso storneren. Voor het storneren van een 
incasso geldt de wettelijke termijn, nadat een incasso is uitgevoerd. Indien u een incasso storneert binnen deze 
periode, brengen wij u 25 euro administratiekosten (excl. BTW) in rekening. Wij verrekenen het storneringsbedrag 
plus de kosten met uw beleggingsrekening. Indien de waarde van uw beleggingsrekening niet toereikend is, zullen 
wij het restant aan u in rekening brengen. Het storneren van uw incasso betekent niet dat eventuele 
effectentransacties, die wij al voor u hebben uitgevoerd, worden gestorneerd. Het koersrendement op het 
gestorneerde incassobedrag, positief of negatief, is altijd voor uw rekening.

7 Is uw beleggingsprofiel up-to-date?
Voordat u met OAKK Beheerd Beleggen start, stelt u de uitgangspunten van uw Beleggingsplan op met uw 
Financieel Adviseur. Deze bestaan uit een doelmiddelenverdeling tezamen met een risico-inventarisatie. Hieruit volgt 
dat het beleggingsprofiel, dat in hoge mate bepaalt hoe uw vermogen wordt belegd. Het is essentieel dat uw 
beleggingsprofiel up-to-date is. Daarom vragen wij u elk jaar om uw Beleggingsplan te toetsen met uw Financieel 
Adviseur. Alleen dan weten wij dat het beheer van uw vermogen nog in overeenstemming is met uw persoonlijke 
situatie.

Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Bijvoorbeeld omdat u minder financiële risico’s kunt lopen? 
Of omdat u een erfenis heeft ontvangen? Elke gebeurtenis in uw persoonlijke situatie kan invloed hebben op uw 
Beleggingsplan. Toets het plan daarom regelmatig opnieuw met uw Financieel Adviseur. Hij of zij weet exact waar u 
staat. Wij verzoeken u dit minimaal één keer per jaar te doen.

Neem direct contact op met uw Financieel Adviseur als u een substantieel groot bedrag naar uw OAKK 
Beheerrekening wilt overboeken of opnemen. Dan kan het zijn dat het beleggingsprofiel op basis waarvan uw 
vermogen wordt beheerd, niet meer passend is. Toets dan ook uw Beleggingsplan opnieuw.
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7.1 Wat gebeurt er bij een gewijzigd beleggingsprofiel?

Heeft u uw Beleggingsplan opnieuw bepaald met uw Financieel Adviseur en volgt daar een ander beleggingsprofiel 

uit? Dan heeft dat gevolgen voor uw portefeuille. Vanaf dat moment wordt uw vermogen namelijk beheerd volgens 

de profielportefeuille die wij hebben opgesteld voor het nieuwe beleggingsprofiel. Het betekent dat er veranderingen 

in uw portefeuille zullen plaatsvinden. Sommige beleggingen worden verkocht, andere aangekocht. Het duurt 

doorgaans één maand voordat uw portefeuille in lijn is met de profielportefeuille die hoort bij uw nieuwe 

beleggingsprofiel.

7.2 Incasseren beheer- en platformvergoeding

Voor het beheren en bewaren van uw vermogen brengen wij vergoedingen in rekening. Deze vergoedingen worden 

berekend over het hele vermogen op uw OAKK Beheerrekening. Op elke laatste dag van het kwartaal wordt 1/4e deel 

van deze vergoedingen over het vermogen berekend op basis van het aantal stukken dat u houdt. Eén keer per 

kwartaal boeken wij de vergoedingen van uw OAKK Beheerrekening af in stukken en incasseren wij deze van uw 

beleggingsrekening. U kunt er ook voor kiezen om de kosten van een bankrekening te laten incasseren. U dient 

daartoe een incasso machtiging af te geven in uw klantportaal.

De hoogte van deze vergoedingen wordt beschreven in de overeenkomst. Een toelichting op de kostenstructuur 

vindt u in hoofdstuk 13.

8 Risico’s van Beheerd Beleggen
Aan het beheer van uw vermogen zijn risico’s verbonden. Bij beleggen gaan rendement en risico hand in hand. De 

algemene regel is dat hoe hoger het gewenste rendement is, hoe hoger het te nemen risico is.

Hieronder geven wij u een algemene beschrijving van de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan het beleggen van 

uw vermogen en aan verschillende typen beleggingen.

8.1 Algemene beleggingsrisico’s

Koersrisico


Koersrisico is het risico dat de koers van een belegging fluctueert. De koers van een effect kan hoger of lager 

worden door bijvoorbeeld een bericht over een bepaald bedrijf, de financiële markt in het algemeen of de rentestand.



Valutarisico


Valutarisico is het risico dat de waarde van een belegging verandert als de koers van een bepaalde vreemde valuta 

verandert. Dit risico geldt bijvoorbeeld bij beleggingen die niet in Euro’s noteren. Als de koers van de valuta waarin de 

belegging noteert ten opzichte van de Euro daalt, zal het rendement lager kunnen uitvallen of kan het voorkomen dat 

je een lager bedrag dan het ingelegde bedrag krijgt. Aan de andere kant kun je bij een valutakoersstijging een hoger 

rendement behalen.


Ook bij beleggingen die wel in Euro’s noteren kan sprake zijn van een risico dat de koers van een belegging


verandert als een bepaalde vreemde valuta fluctueert. Dat is bijvoorbeeld wanneer een bedrijf in landen buiten de 

Eurozone zijn activiteiten heeft of zijn resultaten behaalt. Wij beleggen uitsluitend in beleggingsinstrumenten die in 

Euro’s noteren.
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Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat een belegging beperkt verhandelbaar is. Bij verkoop van een belegging kan dit de 
koers negatief beïnvloeden. Het is mogelijk dat het aanbod groter is dan de vraag. De belegging kan dan niet, of 
alleen tegen een lage(re) prijs, worden verkocht.

De meeste beleggingen in de profielportefeuilles zijn dagelijks verhandelbaar, een beperkt aantal beleggingen kent 
een maandelijkse verhandelbaarheid. In extreme gevallen kan de verhandelbaarheid van beleggingen aan 
beperkingen onderhevig zijn. Dit middel kan in uitzonderlijke gevallen worden ingezet om beleggers te beschermen 
tegen extreem slechte prijsvorming op markten.

Beurs- of marktrisico

Het beurs- of marktrisico is het risico dat de koers van een belegging beïnvloed wordt door het sentiment op de 
beurs. Bij een positief sentiment op de beurs kan de koers van een belegging stijgen en bij een negatief sentiment 
kan de koers dalen. Dit sentiment kan door diverse factoren worden beïnvloed, zoals het vertrouwen van 
consumenten in de economie, dreigende veranderingen van de rente, etc.

Het beurs- of marktrisico is niet voor alle beleggingscategorieën gelijk. Voor obligaties is het over het algemeen 
kleiner dan voor aandelen. Voor aandelen is het risico in de landen met goed ontwikkelde kapitaalmarkten meestal 
minder hoog dan in landen waar de kapitaalmarkten nog in ontwikkeling zijn.

Renterisico

Het renterisico is het risico dat de koers van een belegging verandert door een wijziging in de rentestand. Dit risico is 
voor alle type beleggingen van toepassing. Het renterisico bestaat uit twee componenten: het koersrisico en het 
herbeleggingsrisico.

Het koersrisico heeft betrekking op de koers van een belegging. Bij een aandeel heeft een stijging van de rente over 
het algemeen een negatieve invloed op de koers omdat door een rentestijging de kostprijs van investeringen 
toeneemt en daarmee de kosten van een bedrijf. Ook een bestaande obligatie met een vaste rentevergoeding wordt 
minder aantrekkelijk bij een rentestijging.

Het herbeleggingsrisico is het risico dat je rendement misloopt doordat een deel van je vermogen in een bepaalde 
belegging is vastgelegd, terwijl door een stijgende of dalende rente op de kapitaalmarkt met een andere belegging 
meer rendement behaald zou kunnen worden
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8.2 Overige risico’s
Bij overige risico’s kun je denken aan politiek risico, inflatierisico of fiscaal risico.

8.3 Kenmerken en specifieke risico’s per belegging

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds is een belegging die altijd een spreiding kent over verschillende aandelen en/of obligaties en/
of andere beleggingstypen (bijvoorbeeld opties, futures, of grondstoffen). Op basis van een specifieke 
beleggingsdoelstelling stelt de beheerder van een beleggingsfonds een beleggingsportefeuille samen.

De risico’s bij beleggingsfondsen zijn over het algemeen gelijk aan de risico’s van de effecten waarin het 
beleggingsfonds belegt. De risico’s zijn daarom sterk afhankelijk van de doelstelling die het fonds heeft. Zo is een 
fonds dat zich richt op obligaties met een hoge kredietwaardigheid veel minder risicovol dan een aandelenfonds dat 
zich richt op een bedrijfstak of een land.

De wijze waarop de fondsbeheerder de beleggingsportefeuille van het fonds samenstelt, staat uitgebreid 
beschreven in het desbetreffende prospectus. Door de spreiding van de beleggingen van een beleggingsfonds zijn 
bewegingen van de markt vaak wel wat minder hevig. Maar ook voor beleggingsfondsen geldt dat u uw volledige 
inleg kunt verliezen.

Bij closed-end beleggingsfondsen speelt nog een extra risico. Beleggingsfondsen kunnen ’(semi) open- end’ of 
’closed-end’ zijn. De meeste beleggingsfondsen zijn open-end-fondsen, waarbij het aantal participaties onbeperkt is 
en beleggers onbeperkt en eenvoudig kunnen kopen en verkopen. De koers is gebaseerd op de intrinsieke waarde 
van de beleggingen in de portefeuille van het fonds. Bij ’closed- end-fondsen’ ligt het aantal uitgegeven participaties 
vast. De koers is afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van de participaties van het beleggingsfonds.

Sommige beleggingsfondsen hanteren een voorinschrijving. Dat houdt in dat een belegger eerst participaties in het 
fonds ’bestelt’ en betaalt, maar dat de levering pas later plaatsvindt. Er is hierbij geen directe levering tegenover de 
betaling. Hier is een verhoogd kredietrisico aan verbonden, omdat het risico bestaat dat de uitgevende instelling van 
het fonds failliet gaat in de periode tussen voorinschrijving en de uiteindelijke levering van de posities.

Meer informatie over de kenmerken en de risico’s van een specifiek beleggingsfonds vindt u in het prospectus en in 
de Financiële Bijsluiter of Essentiële Beleggers Informatie.

Alternatives

Een alternative is een specifieke vorm van een beleggingsfonds. Bij een alternative probeert de fondsbeheerder een 
optimaal rendement te realiseren onafhankelijk van de richting van de beurs. Om dit mogelijk te maken kan de 
beheerder gebruik maken van een breed scala aan instrumenten en handelstechnieken, waaronder complexe 
handels- en derivatenstrategieën.

Ook hierbij geldt dat - afhankelijk van de strategie van alternatives - het (verwachte) rendement van laag tot hoog 
kan variëren, maar dat de risico’s ook groot kunnen zijn, waardoor u (een deel van) uw inleg kunt verliezen. Dergelijke 
fondsen worden ingezet om meer spreiding te geven aan portefeuilles

Meer informatie over de kenmerken en de risico’s van een specifiek alternative beleggingsfonds vindt u in het 
prospectus en in de Financiële Bijsluiter of Essentiële Beleggers Informatie daarvan.
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Trackers

Een tracker (ook wel Exchange Traded Fund of ETF genoemd) is feitelijk een beleggingsfonds, maar dan zonder een 
actieve fondsbeheerder. De beleggingsportefeuille van een tracker wordt automatisch samengesteld doordat een 
tracker een bepaalde index of een specifieke sector één-op-één volgt. Beleggen in trackers wordt om deze reden ook 
wel indexbeleggen genoemd.

De risico’s van een tracker zijn over het algemeen gelijk aan de risico’s van de effecten in de index die de tracker 
volgt. Doordat de beleggingen gespreid zijn, zijn de risico’s wel kleiner dan bij de individuele effecten. De mate van 
risico is uiteraard wel afhankelijk van de index die gevolgd wordt. Als de koers van de index daalt, daalt ook de koers 
van de tracker die deze index volgt. Ook voor trackers geldt dat u een groot deel van uw inleg kunt verliezen.

Meer informatie over de kenmerken en de risico’s van een specifieke tracker vindt u in het prospectus en in de 
Financiële Bijsluiter of Essentiële Beleggers Informatie daarvan.

Fysieke en synthetische trackers

Er bestaan twee type trackers: fysieke en synthetische trackers. Bij fysieke trackers wordt door de instelling die de 
tracker uitgeeft, de effecten uit de index die de tracker volgt, daadwerkelijk aangekocht in precies dezelfde 
verhoudingen. Bij een synthetische tracker gebeurt dat niet. Bij dit type worden de effecten uit de index die door de 
tracker wordt gevolgd, niet of niet volledig gekocht. De uitgevende instelling koopt namelijk het recht op de te volgen 
effecten van een derde partij. Hiervoor geeft de uitgevende instelling onderpand aan deze derde partij, ter waarde 
van de originele effecten die de tracker volgt. De derde partij garandeert vervolgens dat deze het rendement van de 
te volgen index, volledig uitkeert aan de uitgevende instelling.

Vanwege de betrokkenheid van een derde partij is bij dit type tracker sprake van een tegenpartijrisico. Als de derde 
partij in financiële problemen raakt, kan dat invloed hebben op de garanties van deze partij, en daarmee op de 
tracker. Om het tegenpartijrisico te beperken zijn er overigens wettelijke Europese bepalingen waaraan dit type 
tracker moet voldoen.

8.4 Risico’s onderliggende beleggingen van fondsen en trackers

Aandelen (en certificaten van aandelen)

Een aandeel is een deelneming in het kapitaal van een onderneming. De koper van een aandeel is aandeelhouder en 
daarmee eigenaar van een deel van het vermogen van een onderneming. Een certificaat van een aandeel is 
vergelijkbaar met een aandeel, maar kent een andere eigendomsstructuur. Zo hebben de kopers van certificaten van 
aandelen geen stemrecht.

De koers van een aandeel is voornamelijk afhankelijk van de winstverwachtingen van de onderneming. De koers 
wordt ook beïnvloed door macro-economische ontwikkelingen, nieuws over het bedrijf en/of de sector, het 
dividendbeleid en het marktsentiment.

Het rendement op een aandeel zal per type onderneming sterk verschillen. Aandelen bieden een onzeker rendement. 
Het risico bestaat dat je gehele inleg wordt verloren. Bij een faillissement van de onderneming worden de 
aandeelhouders achtergesteld op de overige schuldeisers.
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Obligaties

Een obligatie is een lening die is uitgegeven door een overheid of een onderneming. Als koper van een obligatie leent 
u geld uit. Over het algemeen ontvangt u in ruil een rente.

De koers van een obligatie is voornamelijk afhankelijk van de geldende marktrente en de looptijd. Ook de 
kredietwaardigheid van de uitgevende instelling, het debiteurenrisico, heeft invloed op de koers. Verder kennen 
obligaties soms ook een valutarisico.

Het rendement op een obligatie kan variëren per soort obligatie. Er bestaan diverse soorten obligaties. Ze 
verschillen in de wijze van rentebetaling, de wijze van aflossing, de wijze van uitgifte en/of de bijzondere 
leningsvoorwaarden. Dit laatste heeft bijvoorbeeld betrekking op de mate waarin een obligatie is achtergesteld. Een 
achtergestelde obligatie komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers achter andere schuldeisers, en 
heeft alleen voorrang op bijvoorbeeld de aandeelhouders.

Mede door het debiteurenrisico en de mate van achtergesteldheid bestaat ook bij een belegging in obligaties het 
risico dat de gehele inleg verloren gaat.

Converteerbare obligaties

Een converteerbare obligatie, of convertible, is een obligatie waarbij de obligatiehouder het recht heeft om in een 
vooraf bepaalde periode (de conversieperiode) tegen een vooraf bepaalde koers (de conversiekoers) de obligatie 
om te wisselen voor een vooraf bepaalde hoeveelheid aandelen. Een converteerbare obligatie vertoont daarmee 
kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel.

De risico’s van een converteerbare obligatie zijn ook gelijk aan de risico’s voor aandelen en voor obligaties.

Futures

Een future is een standaardcontract waarbij de koper en de verkoper afspreken een onderliggend instrument voor 
een vaste prijs te kopen en te verkopen op een vooraf bepaald tijdstip. De waarde van een future kan sterk fluctueren 
en de risico’s zijn hoog door de hefboomwerking.

Opties

Een optie is een recht om binnen een afgesproken periode een bepaald instrument of goed te kopen of te verkopen, 
voor een vastgestelde prijs. Net zoals bij futures kan de waarde sterk fluctueren en is het risico hoog door de 
hefboomwerking.

9 Hoe verwerken wij orders?
Wijzigingen in de profielportefeuille worden zo snel mogelijk doorgevoerd in uw portefeuille. Alle orders voor uw 
OAKK Beheerrekening worden door ons eenmaal per week uitgevoerd. Ons uitgangspunt is dat wij alle orders tegen 
de best mogelijke condities proberen uit te voeren. Dat wordt ’best-execution’ genoemd. Wij kunnen orders voor 
meerdere cliënten voor dezelfde belegging samenvoegen tot één order. Wij zullen dat overigens niet doen als dat 
nadelig voor u is.
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9.1 Best execution
Best execution houdt in dat wij er alles aan doen om voor elke order het best mogelijke resultaat te behalen. Wij 
houden rekening met de koers, kosten, snelheid van uitvoering, de kans dat een order wordt uitgevoerd en verwerkt, 
en de omvang en aard van de order.

Op basis hiervan kiezen wij het beste handelsplatform voor de uitvoering van de order.

Wij hebben een aantal handelsplatformen geselecteerd. Hierbij hebben wij allereerst gekeken naar de liquiditeit van 
het handelsplatform. Maar ook andere factoren hebben een rol gespeeld, zoals de beschikbaarheid van koersen, de 
kosten, de handelstijden, de ordertypen en de mate van automatisering. Als orders maar op één handelsplatform 
kunnen worden uitgevoerd, kiezen wij uiteraard voor dat specifieke handelsplatform.

Het kan voorkomen dat wij orders niet optimaal kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij sterke marktvolatiliteit of wanneer 
interne of externe ordersystemen uitvallen.

Wij kunnen orders helemaal zelf uitvoeren, maar ook een andere partij vragen om een order uit te voeren. Dan beslist 
die partij waar een order wordt uitgevoerd.

9.2 Handelswijze bij niet-genoteerde beleggingsfondsen
Niet-genoteerde beleggingsfondsen zijn niet gebonden aan een specifiek handelsplatform. De plaats van uitvoering 
van orders kan verschillen. De koers is altijd afgeleid van de intrinsieke waarde. Orders voor niet-genoteerde 
beleggingsfondsen geven wij eenmaal per week door. Op welke handelsdag de order uitgevoerd wordt, is afhankelijk 
van de cut-off tijd (het tijdstip waarvóór een order moet zijn ingelegd) van het betreffende beleggingsfonds.

10 Hoe veilig is uw vermogen bij OAKK?
Het vermogen op uw OAKK Beheerrekening is op verschillende manieren beschermd. OAKK Beheerd Beleggen is 
een handelsnaam van OAKK Capital Partners B.V., een Nederlandse beleggingsonderneming die onder toezicht staat 
van de AFM en de DNB. Om deze reden vallen wij onder het beleggerscompensatiestelsel. OAKK Capital Partners 
B.V. is al sinds 2003 actief als beleggingsonderneming.

De beleggingen op uw OAKK Beheerrekening worden bewaard door Stichting Beleggersgiro OAKK. Bij een eventueel 
faillissement van OAKK Capital Partners B.V. worden uw beleggingen niet geraakt omdat deze buiten het vermogen 
van de beleggingsonderneming staan.

Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank en in de 
Overeenkomst en Voorwaarden van OAKK Beheerd Beleggen. Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen 
via 010-261 9940 of per e-mail aan info@oakkbeheerdbeleggen.nl



20Solide beleggingsoplossingen, OAK  voor jou!

www.oakk.nl

K

11 Heeft u een klacht, vraag of suggestie?
Wij willen dat u oprecht tevreden bent over onze producten en onze dienstverlening. Heeft u een klacht over, een 
vraag over of een suggestie voor onze dienstverlening? Laat het uw Financieel Adviseur of ons direct weten. Zo 
kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Contactgegevens

Telefoon: 010 - 205 126

E-mail: info@oakkbeheerdbeleggen.n

Postadres:

OAKK t.a.v. Servicedesk

Postbus 30007

3011 AA Rotterdam

11.1 Onze klachtenprocedure
Heeft u een klacht aan ons doorgegeven? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij proberen uw klacht 
zo snel en passend mogelijk op te lossen. Het liefst nog dezelfde dag. Bent u niet tevreden over onze oplossing? 
Laat het ons dan alstublieft weten.

11.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Vindt u dat wij u niet de juiste oplossing bieden? Dan kun u uw klacht vervolgens binnen 3 maanden voorleggen aan 
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een onafhankelijk instituut. Het instituut 
behandelt alleen klachten als duidelijk is dat uw klacht schriftelijk door ons is afgewezen. Meer informatie over de 
klachtenprocedure van het KiFiD vindt u op www.kifid.nl.

12 Wilt u de OAKK Beheerrekening opzeggen?
U kunt uw OAKK Beheerrekening altijd opzeggen. In uw persoonlijke portaal kunt u deze beëindiging ingeven. Wij 
verkopen vervolgens uw beleggingen en boeken de opbrengst van de verkoop (onder inhouding van de 
beheervergoeding) naar uw geregistreerde tegenrekening.
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13 Kenmerken OAKK Beheerrekening en tarieven
13.1 Belangrijkste kenmerken
Beschikbaarheid

Beleggingsprofiel







Beheer

Allocatie

Beleggingsinstrumenten

Minimale inleg

Orderverwerking

Uitsluitend via een Financieel Adviseur waarmee u uw Beleggingsplan opstelt

Beleggingsprofiel op basis van Beleggingsplan

0: Zeer Defensief

I: Defensief

II: Gematigd Defensief

III: Gematigd Offensief

IV: Offensief

V: Offensief+

Profielportefeuille op basis van beleggingsprofiel

Aandelen en obligaties

Beleggingsfondsen en/of trackers

EUR 1.000,-

Een keer per week

13.2 OAKK tarieven - Solid
OAKK Beheerd Beleggen kent twee beheertarieven.

De vermelde tarieven zijn per jaar, tenzij anders staat vermeld. De daadwerkelijke afrekening van de kosten vindt na 
ieder kwartaal plaats op basis van het jaarpercentage (indien van toepassing) gedeeld door 4. De effectieve kosten 
kunnen hierdoor fractioneel afwijken van het aangegeven percentage op jaarbasis.

Transactie tarieven zijn nihil (tenzij een cliënt een snellere uitvoering wil dan eenmaal per week, kosten van derden 
zullen wel doorberekend worden).

De kosten inzake beheer zijn op basis van jurisprudentie (december 2020) vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling is 
onder voorbehoud van bevestiging door de Belastingdienst.

U kiest uit onderstaande beheertarieven:

OAKK Beheer fee ’Solid’

Toezichtkosten

Bijdrage toezichtkosten € 25,00

+ OAKK Beheerfee ‘Solid’

Van € 0,00 tot € 250.000,00

Van € 250.000,00 tot € 500.000,00

Van € 500.000,00 tot € 1.000.000,00

Van € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00

Vanaf € 2.000.000,00 


0,85%

0,70%

0,60%

0,50%

0,35%

OAKK Beheer fee ’Target’:

Toezichtkosten

Bijdrage toezichtkosten € 25,00

+ Staffel beheerfee - Target vast deel

Van € 0,00 tot € 1.000.000,00

Vanaf € 1.000.000,00



+ Staffel beheerfee + variabel deel

Variabele vergoeding

0,55%

0,35%




max 0,50%
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De unieke OAKK Target Beheer Fee heeft als doel de belangen van de cliënt en OAKK gelijk te laten lopen.

De OAKK Target Beheer Fee bestaat uit een vast en variabel gedeelte. Het vaste gedeelte is relatief laag (zie de 
staffel) en het variabele gedeelte kan maximaal 0,50% per jaar bedragen (zoals weergegeven bij het jaarlijks 
percentage). Deze fee berekening heeft als voordeel dat de hoogte van de fee meer in lijn loopt met de 
portefeuilleontwikkelingen van de klant.

Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief 
rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de 
portefeuille.

13.3 OAKK tarieven - Markten
Indien u ervoor heeft gekozen om geen Skills allocatie in uw beleggingsprofiel op te nemen dan gelden de volgende 
tarieven. OAKK Beheerd Beleggen Markten kent één platformtarief en één beheertarief. Tarieven zijn per jaar, tenzij 
anders staat vermeld.

Transactie tarieven zijn nihil (tenzij een cliënt een snellere uitvoering wil dan eenmaal per week, kosten van derden 
zullen wel doorberekend worden).

OAKK mARKTEN VAST

Toezichtkosten

Bijdrage toezichtkosten € 25,00

+ Staffel beheerfee

Van € 0,00 tot € 1.000.000,00

Vanaf € 1.000.000,00


0,55%

0,35%

+ Staffel beheerfee

Van € 0,00 tot € 1.000.000,00

Vanaf € 1.000.000,00


0,55% (Risicoprofiel “Zeer Defensief” : 0,25%)

0,35% (Risicoprofiel “Zeer Defensief” : 0,15%)

13.4 Administratieve kosten inzake Box 1 lijfrente rekening en intake kosten 
voor een zakelijke rekening
Indien u ervoor heeft gekozen om geen Skills allocatie in uw beleggingsprofiel op te nemen dan gelden de volgende 
tarieven. OAKK Beheerd Beleggen Markten kent één platformtarief en één beheertarief. Tarieven zijn per jaar, tenzij 
anders staat vermeld.

PSK overboekingen vanuit andere Box 1 aanbieder:

Loonadministratie bij uitkerende Box 1 beleggingsrekening:



Intakekosten bij een rechtspersoon

€ 50,00 per overboeking (incl. BTW)

€ 50,00 per jaar (incl. BTW)



Eenmalig: € 50,00 (incl. BTW)
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13.5 Kosten van beleggingsfondsen en trackers
Als u beleggingen heeft in beleggingsfondsen of trackers, heeft u te maken met indirecte kosten, zoals de jaarlijks 
terugkerende management fee en transactie- of administratiekosten. De kosten worden niet rechtstreeks in rekening 
gebracht, maar worden door de beheerder van het fonds of de tracker ingehouden op de koers van het fonds. De 
kosten worden uitgedrukt in een percentage: de Ongoing Charges Figure (OCF). De OCF is bij trackers meestal lager 
dan bij (andere) beleggingsfondsen, omdat het beheer bij trackers passief is. De beheerder volgt slechts de index of 
sector van de tracker.

De OCF is overigens geen exacte weergave van alle lopende kosten die een fonds maakt. In de OCF worden 
bijvoorbeeld brokerkosten en andere transactiekosten buiten beschouwing gelaten. Die worden wel meegenomen 
als een fonds de Total Cost of Ownership (TCO) publiceert.

13.6 Kostenoverzicht, vooraf en gerealiseerd
Wij wijzen u op het ex-ante kostenoverzicht van onze dienstverlening op onze website dat inzicht geeft in welke 
mate de totale (indirect) kosten uw vermogensontwikkeling kunnen beïnvloeden. Na afloop van het jaar ontvangt u 
de daadwerkelijk gerekende kosten in een overzicht die u kunt vergelijken met het ex-ante kostenoverzicht.


