
BinckBank boekt positief jaarresultaat met 

sterk vierde kwartaal 

maandag 9 februari 2015 — BinckBank boekte in het vierde kwartaal van 2014 een 
gecorrigeerd nettoresultaat van € 12,7 miljoen. Dit goede resultaat werd met 
name gerealiseerd door een toename van het aantal transacties met 23% ten 
opzichte van het vorige kwartaal. Het gecorrigeerde nettoresultaat voor 2014 
bedraagt € 57,5 miljoen (FY13: € 55,2 miljoen) en ligt daarmee 4% hoger dan 
2013. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 30 april 2015 zal 
een slotdividend van € 0,31 per aandeel worden voorgesteld. 

Vincent Germyns, CEO ad interim van BinckBank, licht toe: “Het aantal transacties 
in het afgelopen kwartaal lag met 2,3 miljoen fors boven het niveau van het derde 
kwartaal. Het aantal Retail transacties in de Nederlandse markt steeg met 26% in 
het vierde kwartaal van 2014 en ook de buitenlandse branches lieten stijgingen in 
de transactieaantallen zien, variërend van 13% tot 20% ten opzichte van het derde 
kwartaal 2014. Ook wist BinckBank in het vierde kwartaal van 2014 het succes van 
de Binck turbo door te zetten.”   

De stijging van het resultaat is vooral toe te rekenen aan de boekwinst van € 15,5 
miljoen uit de verkoop van het 50% belang in de joint venture BeFrank. Naar 
aanleiding van de aangescherpte strategische focus op het Retail bedrijf heeft 
BinckBank nieuwe lange termijn doelstellingen voor 2018 geformuleerd en zijn 
er drie nieuwe doelstellingen toegevoegd: klanttevredenheid, een meer 
gebalanceerde inkomstenstroom en de cost/income ratio. 
 
Kerncijfers BinckBank N.V. 

 Gecorrigeerde nettowinst FY14: € 57,5 miljoen (FY13: € 55,2 miljoen) 

 Gecorrigeerde nettowinst FY14 Q4: € 12,7 miljoen (FY13 Q4: € 22,7 miljoen) 

 Alex Vermogensbeheer AuM FY14: € 2,0 miljard (FY13: € 2,1 miljard) 

 Aantal transacties in FY14 Q4: 2,3 miljoen (FY13 Q4: 2,0 miljoen) 

 Besluit tot uitkering aanwezig vermogen boven € 200 miljoen opgeschort 

 Voorstel slotdividend voor 2014: € 0,31 per aandeel (FY13: € 0,26) 
  

BinckBank N.V. FY14 FY13 ∆ 

Aantal rekeningen 595.506 551.970 +8% 

Aantal transacties 8.617.490 8.164.978 +6% 



BinckBank N.V. FY14 Q4 FY14 Q3 FY13 Q4 ∆Q3 ∆Q4 

Aantal rekeningen 595.506 594.453 551.970 0% +8% 

Aantal transacties 2.323.910 1.887.130 2.001.313 +23% +16% 

 
BinckBank België  

In 2014 steeg het aantal transacties bij BinckBank België met 6% ten opzichte van 
2013, namelijk van 786.181 naar 833.726. Het aantal beleggingsrekeningen nam 
in vergelijking met 2013 ook met 6% toe en bedroeg eind 2014 59.940 (FY13: 
56.721). Het geadministreerd vermogen stond eind 2014 op € 1,9 miljard, dit is 
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar een stijging van 11% (FY13: € 1,7 
miljard). 

In België sloot BinckBank het vierde kwartaal sterk af met een mooie stijging van 
het aantal transacties. In het vierde kwartaal van 2014 werden 219.729 
transacties uitgevoerd, wat een stijging is van 19% ten opzichte van het derde 
kwartaal van 2014 (FY14 Q3: 185.079). Het aantal beleggingsrekeningen steeg 
licht met 1%, namelijk van 59.412 in FY14 Q3 naar een totaal van 59.940 
rekeningen in FY14 Q4. Het geadministreerd vermogen steeg van € 1,8 miljard in 
FY14 Q3 naar € 1,9 miljard in FY14 Q4, wat een lichte stijging is van 1%. In België 
is per 1 januari 2015 de beurstaks bij de aan- en verkoop van aandelen verhoogd 
van 0,25% naar 0,27% en bij de verkoop van beleggingsfondsen van 1,0% naar 
1,32%. De stijging kan een mogelijk effect hebben op het Belgische 
beleggerslandschap. 
     

Kerncijfers BinckBank België 

 219.729 transacties in Q4 2014, wat een stijging is van 19% ten opzichte van 
Q4 2013 en een stijging van 19% ten opzichte van Q3 2014. 

 59.940 beleggingsrekeningen in Q4 2014, wat een stijging van 6% ten 
opzichte van Q4 2013 en een stijging is van 1% ten opzichte van Q3 2014. 

 € 1,9 miljard geadministreerd vermogen op Belgische beleggingsrekeningen 
in Q4 2014 ten opzichte van € 1,83 miljard in Q3 2014 en € 1,66 miljard in Q4 
2013. 
  

BinckBank België FY14 FY13 ∆ 

Aantal rekeningen 59.940 56.721 +6% 

Aantal transacties 833.726 786.181 +6% 

BinckBank België FY14 Q4 FY14 Q3  FY13 Q4 ∆Q3 ∆Q4 



Aantal rekeningen 59.940 59.412 56.721 +1% +6% 

Aantal transacties 219.729 185.079 185.380 +19% +19% 

 
Vandaag, 9 februari 2015, zal er om 10.00 uur een audio webcast plaatsvinden. 
Daarbij geven Vincent Germyns, CEO ad interim BinckBank, en Evert Kooistra, 
CFRO BinckBank, toelichting bij de resultaten. Om deel te nemen aan de audio 
webcast belt u + 31 20 531 58 71 (indien vanuit een ander land: 
https://www.kpnconferencing.nl/en/countryset-events-operatorwelcome.aspx). 

De bijgaande presentatie vindt u op www.binck.com onder Investor Relations/ 
Financiële resultaten. Het transcript van de audio webcast zal vanaf 11 februari 
2015 beschikbaar zijn op www.binck.com onder Investor Relations/ Financiële 
resultaten. 
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