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Onze portefeuilleprofielen 

5 portefeuilleprofielen 
In het kort onderscheiden wij 5 portefeuilleprofielen. Elk profiel staat voor een bepaalde mate van 

risico (de verhouding aandelen, obligaties en vastgoed) en een verwacht rendement.  

 

Bij ieder portefeuilleprofiel hoort een beleggingshorizon, ofwel een minimaal aantal beleggingsjaren. 

Hoe langer uw horizon, hoe meer risico u kunt accepteren en hoe groter uw weging in aandelen. 

 

Portefeuilleprofiel Omschrijving Prognose-
rendement 

Maximaal te 
verwachten 
verlies in enig 
jaar 

Beleggings- 
horizon 
(minimaal) 

     

Rood  
Zeer offensief 

Het meest offensieve profiel, 

met een hoog risico in ruil 

voor een hoog rendement. 

De beweeglijkheid van de 

beleggingen is zeer hoog. 

7,4% 21,5% 15 jaar 

     

Oranje  
Offensief 

Het offensieve profiel, met 

een relatief hoog risico in ruil 

voor een hoger rendement. 

De beweeglijkheid van de 

beleggingen is hoog. 

6,2% -18,2% 10 jaar 

     

Geel 
Neutraal 

Het neutrale profiel, met een 

gemiddeld risico in ruil voor 

een goed rendement. De 

beweeglijkheid van de 

beleggingen is gemiddeld. 

4,6% -13,5% 8 jaar 

     

Groen  
Matig defensief 

Het matig defensieve profiel, 

met een laag risico in ruil 

voor een redelijk rendement. 

De beweeglijkheid van de 

beleggingen is laag. 

3,4% -10,5% 6 jaar 

     

Blauw  
Defensief 

Het meest defensieve profiel, 

met een beperkt risico in ruil 

voor een matig rendement. 

De beweeglijkheid van de 

beleggingen is zeer laag. 

2,0% -7,8% 3 jaar 
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Het prognoserendement is het verwachte netto rendement (inclusief alle kosten) op basis van een 

lange termijn beleggingshorizon. Het is niet mogelijk om een hoger beleggingsrendement te behalen 

zonder meer beleggingsrisico te nemen. 

Portefeuilleprofiel vaststellen 
De mate van risico wordt grotendeels bepaald door uw eigen risicobereidheid. Dit is de mate waarin u 

risico’s accepteert. Teveel risico is riskant, maar te weinig ook. Het gevaar is dan dat het belegde 

vermogen niet genoeg groeit om de financiële doelen van de belegger te kunnen realiseren. Het is 

belangrijk om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het nemen van beheersbare risico’s en 

anderzijds het vermijden van roekeloosheid.  

 

Hieronder noemen we ook alle andere zaken die belangrijk zijn bij de keuze voor uw 

portefeuilleprofiel: 

 

 Beleggingshorizon  
Hoe lang kunt u uw geld wegzetten? Hoe langer een belegging wordt aangehouden, des te 

kleiner de kans is dat de beleggingen onder de markt presteren. 
 Beleggingsdoel  

Met welk doel belegt u? Het doel kan zijn om het vermogen te laten groeien als een aanvulling 

op het pensioen of bijvoorbeeld om de hypotheek mee af te kunnen lossen. 
 Risicohouding 

In welke mate bent u afkerig van of aangetrokken tot het nemen van beleggingsrisico’s? 
 Risicoperceptie  

Wat verstaat u onder ‘risico’? Deze risicobeleving is voor ieder mens anders.  
 Nettowaarde   

Met welk deel van uw vermogen gaat u beleggen? Over het algemeen geldt: hoe meer 

vermogen in reserve, des te groter de risicoacceptatie. 
 Sparen en inkomen  

Hoeveel houdt u maandelijks over om te sparen? Over het algemeen geldt ook hier: hoe meer 

geld er over blijft om te sparen, des te meer risico een belegger kan nemen.  
 Kennis en ervaring  

Hoeveel ervaring heeft u met beleggen en hoeveel kennis met betrekking tot  de beleggingen 

in uw portefeuille? 

Onze rendementen 
Wij zijn eerlijk over ons rendement. Daarom zijn alle (op de website) gepubliceerde rendementen 

netto, dus na aftrek van alle kosten (van zowel topcapital als BinckBank).  

 

Klik hier voor een overzicht van onze rendementen.  

 

  

https://topcapital.nl/rendement-en-kosten/rendementen-op-een-rij/
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Onze tarieven 

Onze tarieven behoren tot de laagste van Nederland. Het is ons streven om ons tarief gaandeweg de 

jaren verder te verlagen. Want hoe lager uw kosten, des te meer u onder de streep overhoudt. 

 

Onze beheervergoeding is berekend op basis van een gestaffeld tarief, met een minimum van  

3.630 euro per jaar (inclusief 21% btw). U betaalt geen btw over de transactiekosten en fondskosten. 

 

Kosten topcapital 

 Beheervergoeding 

• 0,48% per jaar tot 2.500.000 euro aan belegd vermogen (incl. btw) 

• 0,36% per jaar over het meerdere boven 2.500.000 euro (incl. btw) 

• 0,24% per jaar over het meerdere boven 5.000.000 euro (incl. btw) 

      

Kosten Broker 

 Transactiekosten 

BinckBank hanteert voor topcapital een all-in fee voor het bewaren van 

effecten en verrichten van effectentransacties. Dit tarief is gebaseerd op de 

omvang van uw belegde vermogen. Bij elke transactie op de beurs is er 

tevens sprake van spreadkosten*. 

      

Fondskosten 
 Kosten voor de indextrackers en marktfondsen 

De gemiddelde totale fondskosten bij topcapital bedragen circa 0,25% per 

jaar. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van de fondsen. 

 
* De spread is het verschil tussen de aan- en verkoopprijs van uw beleggingen. Wij handelen 
uitsluitend in zeer liquide producten met een lage spread. De gemiddelde spreadkosten bedragen 
circa 0,02% per jaar. 
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Alle kosten bij elkaar wordt de TCO (Total Cost of Ownership) genoemd. De TCO bevat alle directe en 

indirecte kosten per jaar die te maken hebben met onze dienstverlening. Wij brengen uw totale 

kosten altijd zo transparant en compleet als mogelijk in kaart. 

 

Hieronder treft u een overzicht van de opbouw van onze totale kosten (TCO) bij een 

portefeuillewaarde van 1.000.000 euro en portefeuilleprofiel Geel (neutraal). 

 

 Eerste jaar Langjarig gemiddelde 

Kosten topcapital € 4.000 0,40% 0,40% 

Btw € 840 0,08% 0,08% 

Fondskosten € 2.406 0,24% 0,24% 

Kosten Broker (BinckBank) € 1.049 0,10% 0,07% 

 
€ 8.295 0,83% 0,79% 

 
   

 
 

Bezoek onze website voor het berekenen van uw TCO. Ga naar onze website en klik in het menu op 

Bereken uw totale kosten of ga direct naar de rekentool.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kosten topcapital

Btw

Fondskosten

Kosten Broker (BinckBank)

https://topcapital.nl/rendement-en-kosten/rekentool/
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Onze broker 

BinckBank is de grootste dienstverlener aan zelfstandig vermogensbeheerders in Nederland en is de 

depotbank voor onze relaties. De effecten van al onze relaties worden hier aangehouden en 

geadministreerd. Tevens worden alle effectentransacties door hen uitgevoerd en gecontroleerd. 

 

BinckBank Professional Services  
De dienstverlening van BinckBank vindt plaats binnen de afdeling Professional Services en is met ruim 

550.000 rekeninghouders de grootste, zelfstandige Nederlandse online broker met een top-5 positie 

in Europa.  

 

Onderdeel van Saxobank 
BinckBank is sinds 2019 onderdeel van Saxobank en is thans de grootste dienstverlener aan zelfstandig 

vermogensbeheerders in Nederland. Saxobank is opgericht in 1992 in Denemarken. Het is een echte 

online beleggingsbank en ongeveer drie keer zo groot als BinckBank. Ze zijn reeds actief in Nederland 

met een online platform en kantoren wereldwijd.  

Faillissement heeft geen gevolgen voor beleggingen 
Bij een eventueel faillissement van BinckBank blijven alle effecten net als bij andere Nederlandse 

banken buiten schot, omdat ze vallen onder de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De beleggingen 

staan op uw eigen naam en zijn ondergebracht in het zelfstandige Bewaarbedrijf van BinckBank. Dat is 

in Nederland wettelijk zo geregeld. Wanneer BinckBank failliet zou gaan, dan heeft dit geen gevolgen 

voor uw portefeuille.   

Depositogarantiestelsel tot 100.000 euro  
BinckBank heeft een Nederlandse bankvergunning. Hierdoor zijn op basis van het 

depositogarantiestelsel alle liquiditeiten binnen de huidige regelgeving gegarandeerd tot een bedrag 

van 100.000 euro per rekeninghouder.  
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Onze mensen 

Samen met iBeleggen (onderdeel van topcapital) zijn wij in totaal met tien mensen. 

 

Peter van der Slikke 
Oprichter & Directeur 
 

Peter (1953) is de grondlegger van topcapital en iBeleggen. Hij begon 

op zijn 17e in de psychiatrie. Na enkele tussenstappen koos hij voor 

ABN AMRO bank, waar hij ruim 25 jaar werkte. Toen de focus bij de 

bank vooral kwam te liggen op zoveel mogelijk geld verdienen en 

aandeelhouderswaarde creëren, nam hij met knikkende knieën 

ontslag. Samen met Patrick begon hij topcapital, waarbij zij het 

klantbelang op eerste plaats zetten. Een aantal jaren later startten zij 

ook iBeleggen en schreef Peter twee boeken: Ontmaskerd en Slow 

beleggen. Naast zijn werk als vermogensadviseur, werkt hij als 

vrijwilliger met terminale mensen, wandelt veel met de hond en is een 

echte wijnliefhebber. Hij is getrouwd en heeft drie dochters. 

 
Patrick Bontje 
Oprichter & Directeur 
 

Patrick (1970) is medeoprichter van topcapital en iBeleggen. Na zijn 

studie aan de Hotelschool Amsterdam en diverse management 

functies in de Amsterdamse hotellerie, kwam Patrick bij ABN AMRO 

bank terecht. Hier deed hij ruime ervaring op als senior 

beleggingsadviseur en leerde hij Peter kennen. Omdat zij de klant 

weer écht centraal wilden stellen, startten zij hun eigen bedrijf. Patrick 

houdt van koken en lezen. Zijn meest favoriete boeken zijn 

autobiografisch. Hij is geïnspireerd door visionairs als Steve Jobs 

(Apple), Elon Musk (Tesla) en Robert Iger (Disney). Patrick is getrouwd 

en heeft twee dochters en een zoon. 

 

Frank den Blijker 
Vermogensadviseur & Partner 
 

Frank (1966) werkte bij grote organisaties voordat hij zich bij ons 

aansloot. Hij vond het jammer dat hij steeds verder van de klant af 

kwam te staan. Rond zijn veertigste realiseerde hij zich dat hij de 

meeste energie haalt uit het contact met klanten en het realiseren van 

hun financiële doelen. Hij begon voor zichzelf als financieel planner, 

met speciale interesse voor het onderdeel beleggen. Per toeval 

hoorde Frank over Peter en Patrick. Het balletje ging rollen en hij 

startte in 2013 bij topcapital als vermogensadviseur en partner. Frank 

is altijd een fanatiek sporter geweest en roeit al sinds zijn tienerjaren. 

Ook fietst hij graag. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. 
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Mieke van Haandel 
Vermogensadviseur & Partner 
 

Mieke (1970) volgde de opleiding Financieel Management aan 

Hogeschool Zuyd, nadat ze haar studie Hotelmanagement in 

Maastricht had afgerond. In aansluiting hierop startte ze bij Van 

Lanschot Bankiers, waar ze als Private Wealth Manager jarenlange 

ervaring heeft opgedaan op het gebied van vermogensbeheer. Na 20 

jaar besloot ze de bankwereld te verlaten om bewust te kiezen voor 

het ondernemerschap en een vermogensbeheerder die de klant écht 

centraal stelt. Zodoende verwelkomde topcapital haar in 2015 als 

partner. In haar vrije tijd houdt Mieke van spinning, reizen, concerten 

en culinaire hoogstandjes. Ze is getrouwd en heeft één dochter. 

 

 
Paul Vonk 

Vermogensadviseur & Partner 
 

Paul (1962) ging na zijn HBO opleiding Bedrijfseconomie bij de bank 

werken waar hij diverse leidinggevende functies bekleedde. Op de 

afdeling Private Banking ontmoette hij Peter en Patrick. Na ruim 22 

jaar bij de bank, begon hij met een zakenpartner een onderneming in 

vermogensbeheer. Toen deze samenwerking in 2018 stopte, sloot hij 

zich aan bij topcapital. Hij vindt dagelijks communiceren met relaties 

over hun wensen en doelstellingen het leukste aan zijn werk. In zijn 

vrije tijd wandelt en fietst hij graag in de buitenlucht of vaart hij rond 

met zijn sloep. Paul is een actieve schaker en speelt al van jongs af aan 

piano. Hij is getrouwd en heeft een zoon en twee dochters. 

 

 

Pieter Knottnerus 
Bedrijfsanalist 
 

Pieter (1985) is onze bedrijfsanalist. Hij helpt de achterkant van 

topcapital en iBeleggen te stroomlijnen. Zijn meerwaarde ligt in het 

toespitsen van ons algemene beleggingsbeleid naar individuele 

klantportefeuilles door middel van complexe rekenmodellen. Samen 

met Patrick is hij daarnaast verantwoordelijk voor de compliance en 

helpt belangrijke wet- en regelgeving op een klantvriendelijke manier 

te vertalen in ons bedrijf. Daarnaast ondersteunt hij bij het nadenken 

over en opzetten van grotere projecten. In zijn vrije tijd is hij graag 

bezig met muziek. Hij speelt piano en gitaar. Pieter houdt ook erg van 

lezen over (wetenschaps)filosofie en geschiedenis. Hij woont met zijn 

partner, dochter en zoon in Baarn.  
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Jennifer Brekelmans – van Etten 
Office manager (Huizen) 
 

Jennifer (1978) is samen met Nathalie het eerste aanspreekpunt voor 

topcapital relaties met praktische vragen en assisteert de adviseurs op 

diverse vlakken. Ze werkte hiervoor als intercedent bij verschillende 

uitzendbureaus en was directiesecretaresse bij formele bedrijven met 

een duidelijke hiërarchie. In 2017 kwam ze bij topcapital terecht en 

voelde zich meteen als een vis in het water door het persoonlijke 

contact met collega’s en relaties. Jennifer is een echte 

natuurliefhebber en wandelt regelmatig in het bos met haar man, 

zoon en dochter. Daarnaast kookt ze in haar vrije tijd graag uitgebreid 

met de Franse en Italiaanse keuken als specialiteit.  

 

 

Nathalie Mulder 
Office manager (Amsterdam en Haarlem) 
 

Nathalie (1980) is samen met Jennifer verantwoordelijk voor het 

dagelijks reilen en zeilen van onze kantoren Amsterdam en Haarlem. 

Ze heeft daarnaast veel contact met relaties en ondersteunt de 

adviseurs in de breedste zin van het woord. Zich verbonden voelen 

met anderen vindt ze belangrijk. Nathalie heeft hiervoor lange tijd 

gewerkt als team- en HR-assistent bij grotere bedrijven. Door haar 

groeiende behoefte aan een functie met een meer zelfstandige 

insteek, ging ze verder op zoek en kwam ze in 2019 bij topcapital 

terecht. Haar weekenden besteedt ze graag met vrienden en familie. 

Verder verdiept ze zich in gezond en bewust eten. Ze volgt regelmatig 

coachingstrajecten en laadt zichzelf op door creatieve activiteiten.  

  



 

11  

 
 
Daní Loe  
Vermogensadviseur iBeleggen 
 

Daní (1992) werkt samen met Maurice als 

vermogensadviseur voor iBeleggen. Hij 

studeerde hiervoor Psychologie, waarna hij 

ging werken als recruiter bij Randstad. Naast 

zijn interesse in de mens was Daní altijd al 

nieuwsgierig naar beleggen en de technische 

kant hiervan. In zijn vrije tijd sport hij graag. 

Met mooi weer is hij te vinden op de tennis- of 

padelbaan en squasht regelmatig. Daarnaast is 

hij graag onder de mensen en spreekt veel met 

vrienden af.  

Maurice van der Neut 
Vermogensadviseur iBeleggen 
 

Maurice (1994) werkt samen met Daní als 

vermogensadviseur voor iBeleggen. Al van 

kleins af aan is hij bekend met beleggen. Op 

advies van zijn vader kocht hij op zijn 12e een 

handjevol fondsen aan. Op latere leeftijd 

begon hij zich hier steeds meer in te verdiepen 

en besloot op zoek te gaan naar een baan in de 

financiële sector. Maurice voetbalt al sinds zijn 

vierde en doet dat nog steeds met veel plezier. 

Hij traint drie avonden in de week en speelt 

wedstrijden op zaterdag. 

 
Daní en Maurice zijn beiden in 2018 gestart bij iBeleggen. Ze beheren de portefeuilles, doen 

effectentransacties voor het aan- en verkopen van de beleggingen en helpen relaties met vragen. Ook 

ondersteunen ze nieuwe relaties met het aanmeldproces en houden zich bezig met projecten omtrent 

het optimaliseren van interne en externe processen. Ze hebben meerdere financiële opleidingen 

gevolgd en behaalden hun DSI registratie tot vermogensadviseur om relaties nog beter te kunnen 

bedienen en hun functie verder te verbreden.  
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Onze vergunningen en toezichthouders 

Wij vallen onder toezicht van AFM en DNB, zijn aangesloten bij het KiFiD en staan geregistreerd bij DSI. 

 

AFM 
Wij staan bij de AFM geregistreerd als beleggingsonderneming. De 

AFM houdt toezicht op topcapital.  

 

AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM ziet toe op 

het reilen en zeilen binnen de sector Financiële Dienstverlening. 

De AFM bevordert een eerlijke en transparante manier van werken. Zij geeft door middel van 

leidraden de weg aan hoe dit kan worden gerealiseerd. De AFM controleert de naleving van de regels 

en grijpt in waar dat in haar ogen nodig is. Belangrijk uitgangspunt voor het beleid is een redelijke 

balans tussen inspanningen enerzijds en kosten anderzijds. 

 
DNB 
Wij staan onder toezicht van DNB. Wij zijn een 

Beleggingsonderneming en vallen onder de Europese regelgeving.  

 

DNB staat voor De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank 

houdt, net als de AFM, toezicht op de financiële sector. Zij beoordeelt 

vergunningaanvragen, analyseert periodiek de jaarcijfers van vermogensadviseurs of 

vermogensbeheerders en legt aanvullende eisen op als zij dit noodzakelijk acht. DNB werkt nauw 

samen met de AFM. DNB is er ook veel aan gelegen dat er binnen de financiële sector open, 

transparant, deskundig en klantgericht wordt gehandeld. 

 
KiFiD  
Wij staan geregistreerd bij het KiFiD. Het register is openbaar. 

 

KiFiD staat voor Klachten Instituut Financiële Dienstverlening en 

heeft tot doel een onafhankelijk opererend klachten- instituut te 

zijn. Organisaties die werkzaam zijn in de financiële sector zijn verplicht zich aan te sluiten bij het 

KiFiD. Iedereen met een gerede klacht over beleggen, verzekeren, hypotheken, kredieten kan er 

terecht. Het KiFiD bemiddelt en beslist over geschillen. Aangesloten leden zoals wij accepteren, 

uitzonderingen daargelaten, de uitspraken van het KiFiD. 

 
DSI 
Topcapital staat geregistreerd bij het DSi. Het DSi register is openbaar.  

 

DSi is de afkorting voor Dutch Securities Institute. Het DSi heeft als doel het 

vertrouwen van consumenten in financiële markten te bevorderen. Dit doet zij 

door aan deskundigheid, integriteit en werkervaring van de aangesloten leden 

bepaalde eisen te stellen. Leden die aan deze vereisten voldoen en hun kennis en 

kunde actueel houden, worden opgenomen in het DSi-register.  
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Onze veiligheidsmaatregelen 

Thema's zoals privacy en gegevensbescherming zijn relevanter dan ooit en krijgen bij ons de hoogst 

mogelijke prioriteit. Wij vinden het belangrijk transparant te zijn over de wijze waarop wij 

klantgevoelige informatie beschermen. Daarom informeren wij u graag over de beveiliging van ons 

systeem en uw gegevens.  

Aantoonbaar ‘in control’: ISAE3402 
Wij hebben voor ons beleggingsbeleid en de verwerking van onze effectentransacties een zogenaamd 

ISAE3402 type 1 verklaring verkregen. Dit certificaat laat zien dat wij aantoonbaar ‘in control’ zijn wat 

betekent dat wij onze interne administratieve processen goed uitvoeren en dat wij voldoende 

maatregelen nemen om fraude te voorkomen. Daartoe zijn al onze werkzaamheden rondom het 

uitvoeren van orders en het zorgvuldig maken en realiseren van beleggingskeuzes beoordeeld door 

een onafhankelijk accountantskantoor.  

 

Met de ISAE 3402 toetsing bieden wij onze relaties extra zekerheid rond de beheersing van 

uiteenlopende bedrijfstechnische risico’s. Hiermee kunnen wij aantonen dat wij de 

beleggingswerkzaamheden die aan u ons heeft toevertrouwd aantoonbaar goed op orde hebben en 

het beheer van uw portefeuille zorgvuldig uitvoeren. U mag van ons verwachten dat wij daarbij verder 

gaan dan het absoluut noodzakelijke. 

Online privacy- en gegevensbescherming  
Veiligheid en privacy zijn belangrijke uitgangspunten voor ons. Solide veiligheidsmaatregelen stellen 

ons in staat om uw gegevens optimaal te beschermen.  

 

1. Ons datacentrum 

De gegevens van onze relaties staan opgeslagen in een datacentrum gevestigd binnen de EU, 

binnen een ‘private network’ waar niemand anders toegang toe heeft. Dit betekent dat alle 

data versleuteld wordt opgeslagen en alleen onze medewerkers e-mails en bestanden kunnen 

inzien. Uw gegevens worden door onze systeembeheerder opgeslagen op een Amazon MySQL 

server, die tevens gebruikmaken van Amazon Web Services (AWS). AWS is marktleider op het 

gebied van cloud aanbieders. Hun datacentrum garandeert het hoogste niveau van 

dataveiligheid en privacy en wordt gebruikt door bedrijven zoals Netflix en Airbnb. 

 

2. Onze website  

Onze website is beveiligd met HTTPS*. Daarnaast is ons privacy- en cookiestatement van 

toepassing op onze gehele dienstverlening. Bij bezoek aan onze website kunnen  wij 

adresgegevens vragen, bijvoorbeeld voor het toezenden van het boek Slow beleggen. Deze 

NAW-gegevens worden niet in ons CRM systeem opgeslagen. Gegevens die u ons verstrekt 

om te kunnen starten als relatie worden vanzelfsprekend wel opgeslagen en onze broker.  

 

Onze website is tevens beveiligd met een zogenaamd SSL certificaat en bevat ter optimalisatie 

verschillende specifieke serverinstellingen. Daarbij loggen de website contentmanagers in met 

een algemene login en is er daarnaast op serverniveau een aparte gebruikersnaam en 

wachtwoord vereist.  
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3. Uw persoonlijke topcapital omgeving  

Om uw vermogensrapportages in te zien, logt u als relatie in via onze website. Uw 

persoonlijke topcapital omgeving is alleen toegankelijk door middel van de juiste combinatie 

van uw relatienummer, e-mailadres en wachtwoord. Het gehele portaal is beveiligd met een 

certificaat. Dit betekent dat alle gegevens via internetverbinding versleuteld worden 

verzonden.  

 

Uw persoonlijke topcapital omgeving is beveiligd met HTTPS*. Periodiek wordt de kwaliteit 

van het certificaat, waarmee de applicaties op de hostserver en de portalen voor de eindklant 

zijn beveiligd, geverifieerd met een scan van SSL Labs. Dit is één van de meest 

toonaangevende en complete SSL tools op het internet. Zij voeren een zeer diepgaande 

configuratiecontrole uit en geven als resultaat een cijfer (van A+ tot F). Ons certificaat is 

beoordeeld met een A.  

 

4. BinckBank 

BinckBank maakt onderdeel uit van Saxo Bank Groep en staat onder toezicht van DNB en de 

AFM. Hun dienstverlening, communicatie en procedures worden met regelmaat door deze 

onafhankelijke partijen gecontroleerd. BinckBank doet er daarnaast alles aan om beleggen en 

bankieren zo veilig mogelijk te maken en houdt zich aan de regels opgesteld door DNB 

aangaande de ICT security. De website en inlogomgeving is daarnaast beveiligd met HTTPS*. 

 

Er worden op regelmatige basis zogenaamde pentesten uitgevoerd om inzichtelijk te maken 

waar de risico’s en kwetsbaarheden van het systeem liggen en waar de IT-omgeving verbeterd 

kan worden. Door middel van deze pentesten onderzoeken legale hackers op realistische 

wijze de systemen. Op deze manier maakt BinckBank online beleggen preventief veiliger. 

 

Geld overboeken  
Anders dan bij de bekende grootbanken kunt u geldbedragen bij BinckBank uit 

veiligheidsoverwegingen uitsluitend overboeken naar uw (vooraf) opgegeven tegenrekening. Wanneer 

u uw tegenrekening wilt wijzigen of er één wilt toevoegen, dan is hiervoor uw handtekening nodig. 

Ook een overboeking vanaf uw betaalrekening mag alleen afkomstig zijn van een rekening op dezelfde 

naam. Voor de uitzonderingen hierop kunt u contact met ons opnemen.  

 

 

 

* HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) is een internetcommunicatieprotocol. Hiermee worden 

de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens beschermd tussen de computer van de gebruiker 

en de site. Gegevens die via HTTPS worden verzonden zijn beveiligd via het TLS (Transport Layer 

Security-protocol) dat drie belangrijke beschermingslagen biedt: 

1. Versleuteling: uitgewisselde gegevens worden versleuteld om deze te beveiligen tegen 

meekijkers waardoor niemand online communicatie of activiteit kan bijhouden.  

2. Gegevensintegriteit: gegevens die gewijzigd of beschadigd raken tijdens een overdracht 

worden gedetecteerd. 

3. Verificatie: hiermee wordt bewezen dat u als websitebezoeker met de beoogde website 

communiceert.  


