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GOVERNANCEBELEID 1VERMOGENSBEHEER 

 

Governance: algemeen  

1Vermogensbeheer heeft diverse functiescheidingen aangebracht, waardoor de kwalitatieve invulling van 

belangrijke functies als interne controle, compliance en risicomanagement, goed ingevuld worden.  

 

1Vermogensbeheer handelt in het belang van haar klanten  

De doelstellingen van haar cliënten staan altijd centraal voor de te leveren vorm van vermogensbeheer. Vanaf het 

begin van 1Vermogensbeheer wordt dan ook een volledig zuiver en 100% transparant verdienmodel gehanteerd.  

 

1Vermogensbeheer kent haar klanten  

1Vermogensbeheer heeft op regelmatige basis contact met haar cliënten over de financiële en persoonlijke 

situatie. Hierbij vindt minimaal één keer per jaar toetsing c.q. herbevestiging van doelstellingen en 

risicobereidheid plaats.   

 

1Vermogensbeheer doet eerlijk zaken  

De afspraken en richtlijnen welke 1Vermogensbeheer met haar cliënten heeft zijn vastgelegd. Omdat 

1Vermogensbeheer het belang van cliënten voorop stelt heeft zal het nooit vergoedingen inzake 

beleggingsproducten van derden ontvangen. 1Vermogensbeheer laat haar beleggingsbeslissingen niet 

beïnvloeden door dergelijke vergoedingen. 

 

1Vermogensbeheer handelt integer  

Integer handelen is een kernwaarde van 1Vermogensbeheer en moet in het DNA van elke 1Vermogensbeheer 

werknemer zitten. Voordat een werknemer in dienst kan treden bij 1Vermogensbeheer wordt een ‘pre-

employment screening’ van het Dutch Securities Institute gedaan.  

Tevens hecht 1Vermogensbeheer veel waarde aan een cultuur waarbij betrokkenen elkaar aanspreken op 

gedrag en fouten, waarbij het wordt aangemoedigd om hier open over te communiceren.  

 

1Vermogensbeheer beheerst belangentegenstellingen  

1Vermogensbeheer heeft geen bestaande of potentiële belangen tegenstellingen tussen 1Vermogensbeheer 

(met inbegrip van haar bestuurders en werknemers) en cliënten en/of tussen klanten en andere cliënten van 

1Vermogensbeheer. Indien een dergelijke (potentiële) belangentegenstelling zich zal voordoen, zal 

1Vermogensbeheer cliënten hiervan direct in kennis stellen. 

 

1Vermogensbeheer handelt professioneel en zorgvuldig  

Door het gedocumenteerde beleggingsbeleid van 1Vermogensbeheer staat en blijft de kwaliteit van de 

dienstverlening op hoog niveau. 1Vermogensbeheer hecht veel waarde aan de opleiding van haar medewerkers 

waarbij zowel vakinhoudelijke als gedragsmatige aspecten aandacht krijgen. 1Vermogensbeheer investeert 

voortdurend in de vakbekwaamheid van haar medewerkers en zorgt dat eventuele permanente educatie hiervan 

onderdeel uitmaakt. 
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1Vermogensbeheer communiceert helder en duidelijk  

1Vermogensbeheer verstrekt rapportages op individuele basis aan al haar cliënten. Aan onze klanten verstrekken 

wij rapportages op individuele basis. De inhoud en frequentie van deze rapportages is contractueel vastgelegd. 

 

1Vermogensbeheer is open over haar beloningsbeleid  

1Vermogensbeheer is transparant over het gevoerde beloningsbeleid. Een samenvatting van het van toepassing 

zijnde beloningsbeleid is terug te vinden in het betreffende document op onze website.   

 

1Vermogensbeheer is transparant over kosten  

In een sector waar kosten vaak onduidelijk zijn is dit niet het geval bij 1Vermogensbeheer. Via onze website kan 

een potentiële cliënt inzicht krijgen in de totale kosten. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden deze 

kosten tevens verder uitgesplitst en gespecificeerd. Bestaande cliënten worden in hun rapportages transparant 

geïnformeerd over de kosten van de beleggingsdienstverlening. 

 


