
 



      

Onafhankelijkheid 
boven alles. 

PERSBERICHT 

Zelfstandige vermogensbeheerders richten hun 
eigen bewaarinstelling op: Knox. 
Knox maakt de vermogensbeheerder voor het eerst volledig bankonafhankelijk. 

Amsterdam, 23 oktober 2019: Een groep zelfstandige vermogensbeheerders richt een economisch 
samenwerkingsverband op: Knox. Door de handen ineen te slaan en met Knox een eigen bewaarinstelling 
te starten, kunnen vermogensbeheerders voortaan zelf de benodigde broker en bewaar services inkopen 
bij institutionele banken. Knox is een inkoopcombinatie die voor haar leden inkoopvoordelen creëert en 
vermogensbeheerders toegang geeft tot innovatieve software van fintech provider Blanco.  

Pieter Aartsen, oud-bestuurder van BinckBank, gaat Knox leiden. Volgens Aartsen vervult Knox een 
langgekoesterde wens van vermogensbeheerders: “Vermogensbeheerders opereren graag zo onafhankelijk 
mogelijk. Ze hebben immers allemaal hun eigen ideeën over het creëren van een goed rendement voor hun 
cliënten en nemen dan ook graag zelf de belangrijke beleggingsbeslissingen. Toch zijn vermogensbeheerders 
tot nu toe op één punt nog steeds afhankelijk: het vermogen van hun cliënten moet worden bewaard bij een 
bank die tevens zijn concurrent is en die de dienstverlening aan zelfstandige vermogensbeheerders niet tot hun 
kernactiviteiten rekenen. Deze banken rekenen hoge kosten en garanderen nooit de continuïteit van deze 
activiteiten. Met Knox creëren we als vermogensbeheerders nu zelf onze eigen bewaarinstelling, die enkel ons 
belang en daarmee dat van onze cliënten dient, en van niemand anders. Door gebruik te maken van de 
innovatieve KYC en beleggingssoftware van Blanco zijn Knox en de vermogensbeheerders veel beter in staat 
om te voldoen aan de steeds complexere wet- en regelgeving”.  

De belangstelling om toe te treden tot Knox is groot, iedere zelfstandige vermogensbeheerder kan lid worden 
van Knox om eveneens de vruchten te plukken van de onafhankelijkheid en het inkoopvoordeel dat Knox biedt. 
Het bestuur van Knox bestaat, naast Algemeen Directeur Pieter Aartsen, uit: Klaartje de Beer: Directeur Legal & 
Compliance en Jaap Arkesteijn: Directeur Operations. Willem Meijer (o.a. bestuurder bij de Ondernemingskamer 
van het Gerechtshof Amsterdam en Commissaris bij Euroclear) is Commissaris van Knox. De nieuwe, 
onafhankelijke bewaarinstelling is juridisch gezien een coöperatie en heeft geen winstoogmerk. De vergunning 
bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt binnenkort aangevraagd.  

 
Voor meer informatie (niet voor publicatie):  
www.joinknox.com 
Pieter Aartsen – Algemeen Directeur Knox 
T: +31610 521 735 
E: pieter.aartsen@joinknox.com 
 

 



FINANCIËLE SECTOR

Beheerders
vermogens richten
coöperatie op
Zo’n vijftien vermogensbeheer-
ders gaan samende strijd aan
tegende traditionele depotban-
ken zoalsBinckBanken Insin-
gerGilissen. Ze verenigen zich in
denieuwopgerichte coöperatie
Knox.Doorde samenwerking
hopendekantorenflink tebe-
sparenopdekosten vanadminis-
tratie, beheer en toezicht. Zo’n
constructie is zeer ongebruikelijk
indewereld van zelfstandige ver-
mogensbeheerders,waarvan er
ongeveer 140 zijn inNederland.
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F I N A N C I Ë L E S E C T O R

Vermogensbeheerders richten
coöperatie opomkosten tedrukken

Rutger Betlem enErik vanRein
Amsterdam

Vermogensbeheerders hebben steeds
meermoeite omde balans sluitend te
krijgen.Datdwingtzetoteenopmerkelij-
kesamenwerking.Zo’nvijftienkantoren
hebbeneencoöperatieopgericht.Daar-
meehopen ze gezamenlijk flink kosten
te besparen ophet gebied van adminis-
tratie, beheer en toezicht.
Coöperaties gaan over samen sterk,

over samen inkopen, samen lastendra-
genen samendelen indeopbrengsten.
Zo’nconstructie iszeerongebruikelijk in
dewereldvanzelfstandigevermogensbe-
heerders, waarvan er ongeveer 140 zijn
inNederland. De kantoren die het geld
vanrijkeparticulierenbeleggen,zijnge-
richtopeigengewinenspelenelkaarzel-
dendebal toe.

Maar tijden veranderen. Vermogens-
beheerders zien de kosten toenemen
doorwet-enregelgeving.Hierdoorfuse-
renkantorennuvaker,maarovernames
zijn lastig vanwege de verscheidenheid
aan vermogensbeheerders. De nieuwe
coöperatie Knox probeert juist de zelf-
standigheid van de kantoren te behou-
dendoorzealleensamentelatenwerken
op het gebied van administratie en het
verwerken vaneffecten.
Vermogensbeheerders die zich aan-

sluitenbijKnoxwordengezamenlijkei-
genaarvaneennieuwebewaarinstelling.
Beleggerszijnverplichthunaandelenbij
zo’n bedrijf in bewaring te houden. Nu
makenvermogensbeheerdersdaarvoor
gebruik van depotbanken zoals Insin-
gerGilissenenBinckBank,diedaarvoor
een vergoeding ontvangen. Straks gaan
zehet zelf doen.

Coöperaties zijn vooral bekend uit de landbouw.Nugaan ook vermogensbeheerders opdezewijze samenwerken. BLB

‘Hoemeervermogensbeheerdersaan
boordkomen,hoegroterdeschaalvoor-
delen’, zegteigenaar JandeVriesvanDe
Vries InvestmentsServices,dienietkan
zeggenwat de exacte kostenvoordelen
zijn. ‘Alshet goedgaat, zullendekosten
extreemlaagkunnenworden.Wewillen
dat er zominmogelijk aandestrijkstok
blijft hangen.’
‘Dit past goed bij de nieuwe genera-

tie beleggers, zij die niet het pluche van
deprivate bankwillen ervaren’, zegt Pe-
ter Cordes vanBustelberg Effectenkan-
toor. En dieminder kostenwillen beta-
len? ‘Ja’, geeftCordes volmondig toe.
De Amsterdamse fintech Blanco le-

vert de techniek voor Knox, waaronder
het klantonderzoek endebewaaradmi-
nistratie.Het kernkapitaal komt vande
leden. ABNAmroClearing verzorgt de
afhandeling van de transacties en de
geldrekening.
Door samen te werken met een ge-

reguleerde bank hoeft de nieuwe be-
waarinstelling geen bankvergunning
aan te vragen. Ook een verklaring van
geen bezwaar door DeNederlandsche
Bank is vanwege de coöperatieve struc-
tuur niet nodig. Knox zal zichwel bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
melden voor een vergunning als be-

leggingsonderneming.
Denieuwebewaarinstellingmoetuit-

groeientotderuggengraatvandeindus-
trie,meentmede-initiatiefnemer Joost
Walgemoed,medeoprichtervanBlanco.
‘Het is volstrekt onmogelijk om vermo-
gensbeheerderssamente latenwerken.
Datbiedt voorons juistkansen.Samen-
werkenisheel logischophetgebiedvan
orderexecutie,effectenbewaren,bancai-
re producten en techniek.’

Cordes: ‘Dit is een enorme stap voor
de sector. Er wordt wel veelmet elkaar
gesproken,maarnietsamengewerkt.De
vermogensbeheerdergaatuitvanzijnei-
gengelijk.’Daarzit volgensdeledenook
direct het grootste risico. ‘We zijn alle-
maalhaantjes, ikbenbenieuwdhoehet
erstraksaantoegaatopdealgemenele-
denvergadering’, zegt een vanhen.

Knox is geenacuut gevaar voordebe-
staandebanken.Deklantenvandeelne-
mendevermogensbeheerdersgaanniet
in één klap over. Cordes: ‘Er komt een
nieuwekeuzebeschikbaar.’

VoormaligBinckBank-bestuurderPie-
ter Aartsen zal de nieuwe bewaarinstel-
lingleiden.OndermeerhetAmsterdam-
se Indexus enMercurius uit DenHaag
sluitenzichaan,naastdeeerdergenoem-
de kantoren. Aartsen is er zeker van dat

$ Decoöperatiemoet gaan
werken als depotbank

$ Er doen zo’n vijftien
vermogensbeheerdersmee

$ Zebieden een alternatief
voor bestaande banken

hetaantal ledensnelzal toenemen. ‘Eu-
ropa telt 17.000 vermogensbeheerders,
waaromzoudenwij er geenduizendbij
Knox kunnen aansluiten?’ Knox richt
zich op vermogensbeheerders diemi-
nimaal €20mln inleggen.

DeAFMstaatpositief tegenovermeer
samenwerking in de sector: ‘Als dat de
beheerstebedrijfsvoeringbevordert,kan
diteenpositieveontwikkelingzijn.’Over
KnoxspecifiekdoetdeAFMgeenuitspra-
ken.

Vermogensbeheerdersmoeten zich
aan steedsmeer regels houden. Door
de komst van bijvoorbeeld privacy-
wetgeving AVG, deWet ter voorkoming
vanwitwassenenfinancierenvanterro-
rismeenhetEuropeseMifd II, lopende
toezichts- en administratiekosten rap
op; fusies komen vaker voor. Zo wor-
den vijf kleine vermogensbeheerders
nu overgenomen door een Belgische
investeerder.

Knoxwordt opgezet als een losstaan-
de entiteit;mede-initiatiefnemer Blan-
coheeftgeenzeggenschapindenieuwe
ondernemingzonderwinstoogmerk, al
heeft het wel een strategisch belang bij
het succes van Knox. ‘Het is een goede
businesscaseeneeninteressanteetalage
vooronzeproducten’, zegtWalgemoed.

‘Samenwerken is heel
logisch op het gebied
van orderexecutie,
effecten bewaren en
bancaire producten’
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