
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Amsterdam, 23 oktober 2013 

 

BinckBank N.V. ontvangt twee claims van in totaal € 9 miljoen 

 

BinckBank N.V. ("BinckBank") heeft van twee groepen personen, waarvan een 

aantal in een stichting zijn georganiseerd, twee afzonderlijke 

aansprakelijkheidsstellingen ("claims") ontvangen van in totaal € 9 miljoen. 

BinckBank zou volgens de claims tekort zijn geschoten in haar zorgplicht tegenover 

derden (niet-cliënten). De personen hebben gelden overgeschreven op de 

rekeningen van twee cliënten van BinckBank. Deze cliënten zouden, met 

gebruikmaking van deze gelden, beleggingsdiensten aan de personen hebben 

verleend zonder over de vereiste vergunning te beschikken. 

 

BinckBank is van mening dat zij niet tekort is geschoten in haar zorgplicht en wijst 

aansprakelijkheid van de hand. Naar het zich laat aanzien, zullen beide zaken 

worden behandeld in een procedure. BinckBank zal zich om deze reden onthouden 

van verder commentaar. 

 
Over BinckBank N.V. 

BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online bank voor beleggers 

met een top-5 positie in Europa. Wij bieden onze klanten snelle en goedkope 

toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online 

vermogensbeheerdiensten, online sparen en zeer uitgebreide marktinformatie. Naast 

particuliere beleggers bedient BinckBank ook vermogensbeheerders, banken, 

verzekeraars en pensioeninstellingen. Via het online product (BPO) neemt BinckBank 

het volledige effectentransactie- en bijbehorende bancaire administratieproces uit 

handen. Daarnaast kan ook gekozen worden voor enkel het afnemen van een 

softwarelicentie, waarbij de professionele klant zelf zorgt voor de uitvoering van haar 

dienstverlening. 

 

BinckBank is een op Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online bank met 

vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft eind 

2012 590 FTEs in dienst. De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee 

business units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht in 2000 en 

heeft thans meer dan 762.000 rekeninghouders. 
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Harmen van der Schoor 

t:  020 – 522 03 78 
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