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OAKK dienstverlening 

OAKK en de Financieel Adviseur (‘adviseur’) zorgen samen voor de klant; de adviseur levert 

onafhankelijke vermogensbegeleiding en OAKK het professioneel vermogensbeheer. Met deze 

samenwerking wordt de klant optimaal bedient omdat iedere betrokken partij toegevoegde waarde 

levert. 

De adviseur richt zich op de financiële doelen en de monitoring van de klant en OAKK beheert het 

vermogen om deze doelen te realiseren. De OAKK infrastructuur (de portals) zorgt dat de informatie-

overdracht zeer efficiënt verloopt tussen klant, adviseur en OAKK.  

Rol van de adviseur 

De rol van de adviseur wordt uitgebreid beschreven in het OAKK dienstverleningsdocument en is 

binnen het OAKK concept niet gericht op het adviseren van specifieke beleggingsfondsen of –

producten.  

De adviseur geeft inzicht aan de klant of er met sparen en/of beleggen vermogensdoelen kunnen 

worden bereikt en welke aspecten hierbij aan de orde zijn of komen. Tevens informeert de adviseur de 

klant over de mogelijke vermogensontwikkeling op basis van een gekozen middelenverdeling in 

diverse scenario’s en de risico’s die gekoppeld zijn aan beleggen. Binnen het OAKK concept verricht de 

adviseur geen activiteiten die vergunningsplichtig zijn of waarvoor een vrijstelling nodig is.  

Impact regelgeving (MIFID II) nationaal regime 

Per 1 april 2019 zijn er zwaardere eisen gesteld aan de beleggingsdienstverlening onder nationaal 

regime. Dit is het gevolg van nieuwe wetgeving gebaseerd op MIFID II en dat heeft verstrekkende 

gevolgen voor de inrichting van de administratieve organisatie van ‘nationaal regimers’.  

Vanzelfsprekend een moment voor adviseurs om te overwegen of de beleggingsdiensten die verricht 

worden onder het nationaal regime nog economisch zinvol zijn. Immers, de aangepaste vereisten 

m.b.t. onder andere kostentransparantie, informatieverstrekking en het productontwikkelproces, 

naast de verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, leiden tot kostbare en tijdrovende 

procesveranderingen.  

Aantrekkelijk groeimodel voor de adviseur 

OAKK biedt een aantrekkelijk bedrijfseconomisch en klantvriendelijk alternatief waarmee de adviseur 

en de klanten ontzorgd worden met een optimale vermogensoplossing. De adviseur vermijdt de 

verplichtingen die samenhangen met het nationaal regime omdat binnen het OAKK concept geen Wft 

vergunning of vrijstelling nodig is voor de activiteiten die de adviseur verricht als onafhankelijk 

adviseur.  

Meer klanten kunnen via  hun vertrouwde adviseur toegang krijgen tot professioneel 

vermogensbeheer. De samenwerking van financieel adviseurs met OAKK leidt tot een betere realisatie 

van vermogensdoelen en levert voor adviseurs een belangrijk bijdrage aan een groeimodel met 

tevreden klanten.  

https://www.oakk.nl/email/OAKK%20Dienstverlening.pdf

