
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Volledig nieuw beleggingsplatform voor 
BinckBank 
 Nieuw: Amerikaanse opties en BINCK360 
 
  
 
Antwerpen, 13 december 2013 

  
 
Op maandag 16 december zullen de klanten van BinckBank overschakelen op een 
volledig nieuw beleggingsplatform. De online broker wil hiermee streven naar een 
betere dienstverlening voor klanten met een forse uitbreiding van het aanbod van 
opties, obligaties en beschikbare beurzen, meer en betere functionaliteiten op de 
website en een verlaging van het tarief van opties. 
 
De belangrijkste vernieuwingen zijn de komst van Amerikaanse en Parijse opties, Duitse 
indexopties, handel op de Luxemburgse beurs en de uitbreiding van het aanbod van 
futures. Daarnaast wordt een nieuw tradingplatform BINCK360 geïntroduceerd en zullen 
de tarieven voor opties goedkoper worden voor klanten: 
 

 Nieuw: Amerikaanse opties 
BinckBank biedt Amerikaanse opties aan op een uitgebreid gamma van 
onderliggende waarden, waaronder een aantal populaire ETF’s op indices en 
grondstoffen (S&P 500, Nasdaq 100, goud, etc)  
Het wordt mogelijk om met opties te beleggen in 180 van de grootste en meest 
verhandelde Amerikaanse bedrijven zoals Google, Apple of Caterpiller. 
 

 BinckBank ontwikkelt nieuw traderplatform: BINCK360 
Speciaal voor de actieve trader werd er naast het basis platform, een tweede, 
meer geavanceerder platform, BINCK360, ontwikkeld dat bovendien volledig 
gratis wordt aangeboden aan klanten. Dit traderplatform bevat volledig dezelfde 
informatie (portefeuille, markten en producten) als de basiswebsite, maar 
beleggers kunnen het naar eigen wensen samenstellen en opnieuw aanpassen. 
Verder is het mogelijk om via dit platform met één klik te kopen of verkopen.  
Beleggers krijgen realtime inzicht in de bewegingen van het orderboek, kunnen 
zelf grafieken ontwikkelen en met behulp van de optiecalculator kunnen ze het 
rendement bekijken van een optiecombinatie. Binck stelde verder enkele 
templates samen zodat beleggers snel kunnen switchen tussen bijvoorbeeld een 
werkomgeving met voornamelijk beursinfo over opties, of een werkomgeving die 
eerder focust op producten met een hefboom.  
 

 Nieuw: Duitse indexopties 
Ook indexopties via de Duitse derivatenbeurs Eurex worden mogelijk gemaakt, 
met name de maandopties op de DAX (ODAX) en de EuroStoxx (OESX).  
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 Nieuw: belangrijkste opties en futures op Parijs 
 
 

 Tarieven voor opties worden goedkoper 

 
 

 Forse uitbreiding van het aanbod futures  
- Met het nieuwe beleggingsplatform wordt het aanbod uitgebreid met futures 

op de Chicago Mercantile Exchange (CME), de grootste futurebeurs in de 
Verenigde Staten en de op één na grootste in de wereld.  

- Het huidige aanbod van Eurex futures wordt uitgebreid met futures op de 
Eurostoxx 50 Dividend Index, op de Swiss Market Index, op de Stoxx Europe 
50 Index, op de Franse 10-jaarse staatsobligaties en op de Duitse en de 
Italiaanse staatsobligaties. 
 

 Nieuw: handelen op Luxemburg 
BinckBank breidt haar aanbod van producten verder uit met Luxemburgse 
aandelen en obligaties.  

 

 Nieuw: rendementsberekening en portefeuilleanalyse 
Het nieuwe beleggingsplatform biedt nu ook een uitgebreide 
rendementsberekening en analyse van de beleggingsportefeuille. Beleggers 
kunnen bijvoorbeeld elk jaar hun rendementsberekening opnieuw laten starten. 
Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk om het ‘gerealiseerde rendement’ van de 
beleggingsportefeuille te bekijken. 
 

 Maak uw eigen virtuele portefeuilles en ‘wish list’ 
Beleggers kunnen 5 virtuele beleggingsportefeuilles creëren. Zo kunnen klanten 
met fictief geld voor elke virtuele beleggingsportefeuille een andere strategie 
uitproberen. Daarnaast kan men ook een favorietenlijst maken waar favoriete 
aandelen of fondsen worden verzameld en opgevolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nederlandse opties via TOM 
De Nederlandse aandelen- en indexopties worden voortaan uitgevoerd via The 
Order Machine ofwel TOM. Dit beursplatform vergelijkt de prijzen van 
verschillende beurzen met elkaar en vindt de best (goedkoopst) mogelijke 
uitvoering voor klanten.  
Voorbeeld: Door opties via TOM te laten uitvoeren konden klanten van 
BinckBank in Nederland in oktober 2013 in maar liefst 20,3% van de gevallen 
een goedkopere uitvoering krijgen via TOM dan wanneer dit via NYSE Euronext 
werd uitgevoerd. De gemiddelde besparing bedroeg hierbij meer dan 18 euro per 
order. 
 

 Eenvoudige fondsenselectie 
Naast de huidige mogelijkheden van de Fundfinder, kunnen fondsbeleggers nu 
zeer eenvoudig een fonds opzoeken en selecteren met de nieuwe 
Fondsenvergelijker. Met deze tool kunnen klanten tot vier fondsen selecteren en 
de voornaamste kenmerken met elkaar vergelijken. Daarnaast zal de vroegere 
Kernselectie van fondsen verdwijnen en zal er voortaan gewerkt worden met een 
vaste transactiekost per fonds  (in uitzonderlijk geval blijft de procentuele 
instapkost gelden).  
 

 Meer mogelijkheden met koersgrafieken 
Klanten kunnen vanaf nu verschillende configuraties van grafiek-indicatoren 
opslaan om snel tussen configuraties te switchen. Verder wordt het mogelijk om 
bij afgeleide producten zoals sprinters ook de onderliggende waarde te 
raadplegen. Daarnaast wordt het mogelijk om verschillende aandelen en indices 
toe te voegen als benchmark om relatieve vergelijkingen te maken tussen deze 
koersen. Opties worden voortaan vertoond in ‘straddle view’ met links de calls en 
rechts de bijhorende puts wat zorgt voor een beter overzicht. 

 

 Geavanceerde orders worden uitgebreid 
Er kunnen een onbeperkt aantal condities tegelijk worden ingevoerd en worden 
bewaard voor een effect (voordien maximaal 20). Daarbij kunnen geavanceerde 
orders worden verlengd tot maximaal 3 maanden, waar dat voordien maximaal 
30 dagen was. Verder is het mogelijk om een geavanceerd order rechtstreeks te 
wijzigen in plaats van het order eerst te annuleren en dan te herplaatsen met 
andere details. Een andere nieuwigheid is dat een belegger zelf kan kiezen om 
bevestigingsmail te ontvangen wanneer het order effectief naar de beurs wordt 
verstuurd. 
 

 Administratieve taken kunnen vanaf nu online 
Klanten kunnen vanaf nu online aangeven dat ze wensen deel te nemen aan een 
algemene vergadering. Voordien diende de klant hiervoor namelijk een email te 
sturen. Ook voor het ingaan op een openbaar aanbod of emissie van aandelen 
kan een belegger dit nu eenvoudig zelf via de website. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“We weten dat de nieuwe beleggingswebsite zal kunnen voorzien in de toekomstige 
noden van beleggers. Zo blijkt dat met dit nieuwe platform maar liefst 7 van de 10 
topsuggesties van klanten worden ingevoerd. Ook in de toekomst zullen we nieuwe 
toepassingen blijven toevoegen die het leven van de particuliere belegger aangenamer 
maken.” aldus Bob De Geyter, Country manager van BinckBank België.  
 
Naast een uitbreiding in het aanbod werd gefocust op een groter gebruiksgemak door 
een meer overzichtelijke layout en navigatiestructuur. Klanten worden niet meer 
gevraagd om een specifieke pincode in te voeren wanneer ze een order willen inleggen, 
waardoor ze sneller kunnen handelen. Daarnaast wordt de veiligheid van de website 
verhoogd door een nieuw rekeningnummer en de mogelijkheid om een persoonlijk 
paswoord in te stellen. 

 
Het nieuwe beleggingsplatform werd reeds eerder geïmplementeerd voor BinckBank in 
Nederland en Italië. Hierdoor kan de online beleggingsbank schaalvoordelen creëren: 
wanneer er in één land een nieuwe toepassing wordt ontwikkeld, kan dit meteen ook 
voor de andere landen worden ingevoerd. 
 
 
Meer informatie over het nieuwe beleggingsplatform vindt u op 
www.binck.be/nieuwe_klantensite 
 
 
 
 
Over BinckBank N.V. 
  
BinckBank is de grootste online beleggersbank van België en behoort tot de top-5 grootste, 
onafhankelijke online banken voor beleggers in Europa. BinckBank biedt klanten snelle en 
goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld en zeer uitgebreide 
marktinformatie. Naast particuliere beleggers bedient BinckBank ook vermogensbeheerders. 
   
BinckBank is een op NYSE Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online bank met 
vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft op het einde van 
het derde kwartaal van 2013 ongeveer 600 medewerkers in dienst. De activiteiten van BinckBank 
vinden plaats in twee business units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht 
in 2000 en heeft momenteel bijna 800.000 rekeninghouders. 
  
Meer informatie over BinckBank vindt u op onze website www.binck.be 
 
 
 
Perscontact BinckBank België: 
Evelien Maes 
t: 03 303 3119 
e: EMaes@binck.be 
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