
Wederhoor	  Binck	  Bank	  en	  Optiver	  op	  uitzending	  Argos	  Snel	  Geld	  2	  
	  
	  
Reactie	  Binck	  Bank	  :	  
BinckBank	  heeft	  brokerage	  als	  kernactiviteit.	  Zodoende	  heeft	  BinckBank	  geen	  
affiniteit	  met	  HFT.	  Dit	  is	  anders	  voor	  Degiro,	  zij	  ontplooien	  met	  HiQ	  ook	  HFT-‐
activiteiten.	  BinckBank	  heeft	  TOM	  helpen	  oprichten	  om	  invulling	  te	  geven	  aan	  
best	  execution	  en	  MiFID-‐wetgeving.	  De	  MiFID-‐wetgeving	  beoogt	  het	  stimuleren	  
van	  concurrentie	  tussen	  beurzen.	  Onderdeel	  van	  de	  MiFID	  is	  ook	  de	  plicht	  van	  de	  
broker/banken	  om	  voor	  jun	  klanten	  de	  best	  mogelijk	  prijs	  te	  vinden.	  BinckBank	  
voorziet	  hierin	  door	  de	  orderflow	  te	  routeren	  via	  TOM.	  TOM	  is	  mede	  hiervoor	  
opgericht	  door	  oa	  BinckBank	  maar	  ook	  andere	  partijen	  als	  ABN	  Amro	  en	  Optiver.	  
Voor	  de	  uitvoering	  van	  orders	  (aandelen	  &	  opties)	  voor	  onze	  klanten	  maakt	  
BinckBank	  zodoende	  gebruik	  van	  de	  TOM	  Smart	  Order	  Router.	  Deze	  vergelijkt	  de	  
prijzen	  op	  verschillende	  markten	  om	  voor	  klanten	  de	  best	  mogelijke	  prijs	  te	  
zoeken.	  Hierover	  presenteert	  TOM	  maandelijks	  statistieken.	  BinckBank	  levert	  de	  
orderflow	  en	  is	  zogeheten	  flowprovider.	  Daarnaast	  heeft	  BinckBank	  een	  belang	  
van	  25,7%	  in	  TOM.	  Voor	  vragen	  over	  de	  Smart	  Order	  Router	  hebben	  jullie	  al	  
contact	  gehad	  met	  TOM.	  
	  
Reactie	  Optiver	  
Wij	  gaan	  doorgaans	  niet	  in	  op	  specifieke	  vragen	  over	  onze	  handelsactiviteiten,	  
maar	  kunnen	  in	  dit	  geval	  simpelweg	  volstaan	  met	  de	  mededeling	  dat	  Optiver	  
überhaupt	  niet	  handelt	  in	  het	  aandeel	  Solvay	  (en	  dat	  ookniet	  deed	  ten	  tijde	  van	  de	  
uitgelichte	  transactie	  in	  het	  Giro	  rapport).	  Over	  de	  wijze	  van	  order-‐executie	  door	  
TOM	  en	  de	  vraag	  of	  deze	  wijze	  al	  dan	  niet	  ‘suboptimaal’	  is,	  kunnen	  wij	  helaas	  geen	  
mededelingen	  doen,	  omdat	  we	  slechts	  aandeelhouder	  in	  TOM	  zijn	  en	  wij	  ons	  niet	  
bezighoudenmet	  de	  exacte	  wijze	  van	  uitvoering	  van	  klant-‐orders	  door	  TOM.	  
	  


