
 

 

 

 

 

Amsterdam, 24 mei 2018 – BinckBank Professional Services heeft de mijlpaal van € 10 miljard aan 

geadministreerd vermogen bereikt voor Nederland en België samen.  

 

“Vanuit BinckBank zijn wij trots op het behalen van deze mijlpaal door onze afdeling van Professional 

Services. De dienstverlening aan zelfstandige vermogensbeheerders is een stabiele en strategisch 

belangrijke pijler, die op de achtergrond, jaar in jaar uit zorgt voor een groei van ca. € 1 miljard aan 

geadministreerd vermogen. Daarom koesteren wij naast de particuliere beleggers onze relaties met de 

zelfstandige vermogensbeheerders in dit B2B2C-segment. Komende kwartalen werken wij aan de migratie 

van deze dienstverlening naar ons Europees ICT-platform, zodat wij in de toekomst nog beter 

hoogwaardige diensten voor deze specifieke doelgroep kunnen bieden en ontwikkelen”, aldus Vincent 

Germyns, bestuursvoorzitter van BinckBank.  

 

BinckBank Professional Services biedt geavanceerde oplossingen die zowel de verwerking van effecten- en 

geldtransacties als de volledige effectenadministratie uit handen nemen voor circa 175 

vermogensbeheerders in Nederland en België. De ‘white label’ dienstverlening is toegespitst op de 

specifieke eisen van deze doelgroep.  

 

BinckBank biedt haar dienstverlening aan professionals zowel in Nederland als in België aan. Er wordt in 

beide landen gebruik gemaakt van hetzelfde platform. Op termijn verwacht BinckBank deze 

dienstverlening verder uit te breiden naar andere landen.  

 

 

Over BinckBank N.V. 

BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online bank voor beleggers en spaarders. BinckBank biedt dienstverlening aan 

particulieren en zelfstandig vermogensbeheerders op het gebied van sparen (Saving), beleggen (Investing) en handelen (Trading), 

waarbij zij gebruik maakt van haar Europees ICT-basisplatform. BinckBank is een op Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijke 

online bank met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft per 31 december 2017 meer dan 632.000 

rekeninghouders met aan geadministreerd vermogen van € 26 miljard en voor klanten wordt € 1,1 miljard aan vermogen beheerd. 

BinckBank werd opgericht in 2000 en heeft eind 2017 579 FTE’s in dienst. 
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