
Bewaarinstelling Knox ontvangt 
AFM-vergunning
Nieuw Nederlands concept Knox maakt de vermogensbeheerder voor het 
eerst volledig bankonafhankelijk

Amsterdam, 29-04-2021 - Knox, de coöperatie van vermogensbeheerders, maakt bekend 
dat het een vergunning heeft ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten om brokerage 
activiteiten te verrichten en te fungeren als bewaarinstelling. Daardoor kan Knox het vermogen 
van cliënten van vermogensbeheerders bewaren onder AFM-toezicht. Bankonafhankelijk 
opereren in combinatie met het gebruik van innovatieve technologie van Blanco maakt de 
propositie van Knox uniek voor vermogensbeheerders. Hierdoor is het mogelijk om veel 
efficiënter te werken en de voortdurende toenemende kosten van wet- en regelgeving beter 
te beheersen. Knox heeft geen winstoogmerk. 

Bij aanvang van de dienstverlening zijn er tenminste 25 vermogensbeheerders bij Knox aan-
gesloten. Zij zullen vermogens van cliënten laten bewaren door Knox en orders doorgeven 
aan Knox.

Vermogensbeheerders onafhankelijk van depotbanken
Pieter Aartsen, CEO van Knox: “De dienstverlening van de huidige depotbanken aan zelfstandige 
vermogensbeheerders behoort niet tot de kernactiviteiten van de bank. Depotbanken hebben 
als kernactiviteit vermogensbeheer en zijn dus concurrent. Daardoor rekenen ze aan onafhanke-
lijke vermogensbeheerders hogere kosten, staat innovatie niet bovenaan de agenda en is er 
geen garantie op de continuïteit van deze activiteiten.”

Volgens Aartsen, die eerder bestuurder was bij BinckBank, is er reden genoeg voor vermogens-
beheerders om samen te werken: “De kosten voor toezicht zijn voor vermogensbeheerders 
de afgelopen jaren flink opgelopen, waardoor de marges voortdurend onder druk staan. Door 
samenwerking in Knox is continuïteit gewaarborgd en kunnen vermogensbeheerders efficiënter 
en goedkoper werken.” De markt voor zelfstandige vermogensbeheerders is goed voor tenminste 
10 procent van de totale markt in Nederland (naar schatting EUR 350 miljard), en het marktaandeel 
groeit.

Joost Walgemoed, CEO van fintech-bedrijf Blanco, eerder verantwoordelijk voor de dienstverlening 
aan vermogensbeheerders bij een grote depotbank, bedacht en financierde het concept Knox: 
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“Door niet langer individueel, wat sinds jaar en dag gebruikelijk is, maar juist samen in te kopen, 
kunnen leden van Knox kosten significant verlagen en tegelijkertijd coöperatief de 
digitaliseringsslag maken op een technologieplatform dat KYC, portfoliomanagement en 
effectenadministratie combineert. Dit is een absoluut unicum.”

Technologie voor vermogensbeheerders 
Knox en haar leden maken voor het cliëntbeheer en de effectenadministratie gebruik van de 
technologie en de infrastructuur van Blanco. Het SaaS-platform is gericht op het digitaal stroom-
lijnen en verwijderen van frictie in het vermogensbeheerproces. Aartsen: “Vermogensbeheerders, 
zoals onze leden moeten voldoen aan zeer omvangrijke wetgeving. Dat kan tijdrovend en kost-
baar zijn. Het platform van Blanco automatiseert deze processen waardoor onze leden, zonder 
ieder voor zich te investeren in technologie, compliant kunnen zijn en zich kunnen richten op 
hun klanten.”

- einde bericht 

Over Knox
Knox is een vergunninghoudende beleggingsonderneming, opgericht door en voor onafhankelijke 
vermogensbeheerders. Knox levert diensten met betrekking tot orderverwerking en bewaar-
neming, en is daarmee een alternatief voor de huidige depotbanken. Knox is een coöperatie 
en heeft geen winstoogmerk. De directie van Knox bestaat uit Pieter Aartsen (CEO), Klaartje de 
Beer (Chief Legal & Compliance Officer) en Jaap Arkesteijn COO/CFO). Zie voor meer informatie: 
www.joinknox.com/nl/

Over Blanco 
Fintech B2B provider Blanco is eind 2015 opgericht door Joost Walgemoed en Bernadette 
Wijnings en ontwikkelt speciaal voor vermogensbeheerders technologie die het complete
vermogensbeheer-traject automatiseert. Het platform bestaat uit een KYC & Compliance Suite 
en een Investment Suite.  De oplossingen van Blanco worden nu gebruikt door meer dan 125 
financiële instellingen in zes Europese landen. Het team bestaat uit ruim 50 fulltime medewerkers, 
aangestuurd door de directie bestaande uit Bernadette Wijnings (Co-CEO & Founder), Joost 
Walgemoed (Co-CEO & Founder), Manouk Fles (Chief Legal & Compliance Officer), Theo Nout 
(COO) en Bastiaan de Ruiter (CTO). Zie voor meer informatie:  www.useblanco.com. 

http://www.joinknox.com/nl/
http://www.useblanco.com

