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1 INLEIDING
Op uw BinckBank rekening heeft u de mogelijkheid
‘short’ te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck ondertekenen. Op deze
overeenkomst zijn de Voorwaarden Intraday Short
(hierna: voorwaarden) en de Handleiding Intraday
Short (hierna: handleiding) van toepassing.
Nadat BinckBank de ondertekende Overeenkomst
Intraday Short van u heeft ontvangen en geaccepteerd wordt de handelsinstelling “Short gaan in
effecten” voor uw beleggingsrekening geactiveerd.
U vindt de instellingen op de klantensite onder
‘Instellingen’.
De voorwaarden en de handleiding kunt u downloaden en printen via de website. Wilt u de voorwaarden en de handleiding liever per post ontvangen, neemt u dan contact op met de Klantenservice
& Orderdesk.
Wij adviseren u de handleiding en de voorwaarden
goed te bestuderen en bij vragen contact op te
nemen met de Klantenservice & Orderdesk.
De Klantenservice & Orderdesk is bereikbaar op
werkdagen van 8.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 020 606 26 66. U kunt ook een e-mail sturen
naar klantenservice@binck.nl.
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2. WAT BETEKENT SHORT GAAN
IN EFFECTEN?
Als u short gaat in effecten, verkoopt u aandelen
zonder deze in bezit te hebben. Later koopt u de
aandelen terug. Als de koers is gedaald, heeft u
winst gemaakt. Uiteraard geldt omgekeerd dat wanneer de koers is gestegen, u verlies maakt.
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3. SPELREGELS VOOR SHORT
GAAN IN EFFECTEN
3.1

IN WELKE PRODUCTEN?

BinckBank biedt u de mogelijkheid om short te gaan
in een selectie van aandelen (waaronder alle AEX,
AMX, BEL20, CAC40, Dow30 of de FTSE MIB aandelen), obligaties en ETF’s. U kunt contact opnemen met de Klantenservice & Orderdesk om op te
vragen of u in een specifiek product intraday short
kunt gaan.

3.2

BinckBank zal de eerstvolgende beursdag de shortpositie sluiten door voorbeurs een bestens aankooporder voor de aandelen te plaatsen.

SHORT GAAN ALLEEN ‘INTRADAY’
TOEGESTAAN

U kunt uitsluitend gedurende de dag short gaan in
aandelen. Dit betekent dat het niet is toegestaan om
na het sluiten van de handel op de beurs waar de
aandelen verhandeld worden nog een shortpositie
in aandelen aan te houden. U moet ervoor zorgen
dat u voor het sluiten van de reguliere handel op de
desbetreffende beurs de aandelen heeft teruggekocht. Als u hieraan niet heeft voldaan, betaalt u een
boete (zie hoofdstuk 3.3).

3.3

OVERNIGHT-BOETE

Als u uw shortpositie niet heeft gesloten voor het
sluiten van de reguliere handel op de beurs waar de
aandelen verhandeld worden, betaalt u een overnight-boete van 5% van de totale portefeuillewaarde
van de shortpositie op basis van de slotkoers van
die dag, met een minimum van € 250.

Voorbeeld 1: berekening overnight-boete
Nabeurs heeft u nog de volgende shortpositie in aandelen: 1.000 aandelen Heineken.
De slotkoers van het aandeel Heineken op die dag is € 29,85.
De overnight-boete wordt als volgt berekend:
Portefeuillewaarde van de shortpositie: 1.000 x € 29,85 = € 29.850,–
Overnight-boete: 5% x € 29.850,– = € 1.492,50
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3.4

ZEKERHEDEN

Als u short gaat in aandelen bent u verplicht zekerheden te verschaffen. Hiervoor wordt een bedrag
ingehouden op uw vrije bestedingsruimte. Meer
informatie over de berekening van de vrije bestedingsruimte kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de
handleiding Binck.
De zekerheid die u dient te verschaffen voor het
short gaan in aandelen wordt als volgt berekend:
(-/- 200% + dekkingspercentage fonds) x aantal
shortposities x koers aandeel
De actuele dekkingspercentages kunt u opvragen bij de
Klantenservice & Orderdesk. Als uw overeenkomst met
BinckBank niet tevens het verstrekken van effectenkrediet omvat of als u geen Overeenkomst Effectenkrediet
Binck heeft ondertekend, krijgt u echter geen dekkingswaarde. Het dekkingspercentage is in dit geval altijd
0%. Voor nadere uitleg hierover verwijzen wij u naar
de Handleiding Effectenkrediet. Wij attenderen u erop
dat BinckBank zich te allen tijde het recht voorbehoudt
extra zekerheden te verlangen.

Voorbeeld 2: berekening te verschaffen zekerheden
Stel u heeft de volgende shortposities:
• aandelen Aegon (koers € 5,00)
• aandelen ASML (koers € 13,65)
• aandelen Philips (koers € 15,00)
Het volgende bedrag wordt dan in mindering gebracht op uw vrije bestedingsruimte:
1 Als u geen gebruik maakt van effectenkrediet:
short 1.000 aandelen Aegon (-/- 200 + 0%) x 1.000 x 5,00 		
- 10.000,00
short 1.000 aandelen ASML (-/- 200 + 0%)
x 1.000 x 13,65
- 27.300,00
short 1.000 aandelen Philips (-/- 200 + 0%) x 1.000 x 15,00
- 30.000,00
Totaalbedrag aan te verschaffen zekerheden				- 67.300,00
2. Als u gebruik maakt van effectenkrediet:
short 1.000 aandelen Aegon (-/- 200 + 70%) x 1.000 x 5,00 		
short 1.000 aandelen ASML (-/- 200 + 70%) x 1.000 x 13,65

- 6.500,00
- 17.745,00

short 1.000 aandelen Philips (-/- 200 + 70%) x 1.000 x 15,00

- 19.500,00

Totaalbedrag aan te verschaffen zekerheden				- 43.745,00
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4. RISICO’S
Aan het short gaan in effecten zijn risico’s verbonden. Als u short gaat in effecten, speculeert u op
een koersdaling. Als de koers van het aandeel stijgt,
maakt u dus verlies.
Uw saldo op uw rekening moet te allen tijde voldoende zijn om de aandelen terug te kunnen kopen.
Om deze reden dient u zekerheden te verschaffen
en wordt er een bedrag ingehouden op uw vrije
bestedingsruimte (zie hoofdstuk 3.4). U loopt echter
het risico dat de verschafte zekerheden onvoldoende zijn om de aandelen terug te kopen. Dit kan een
negatieve vrije bestedingsruimte tot gevolg hebben.
In dat geval zult u het tekort direct moeten aanzuiveren. Informatie over de negatieve vrije bestedingsruimte en de tekortenprocedure vindt u in hoofdstuk 7 van de Basishandleiding Binck.
Realiseert u zich bovendien dat het aanhouden van
een shortpositie na het sluiten van de handel niet
is toegestaan. U betaalt dan een overnight-boete.
Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 3.3
van deze handleiding.
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5. FIATTERING BIJ SHORT GAAN
IN EFFECTEN
Bij elke opdracht vindt in eerste instantie controle
plaats op de juistheid van de opdracht. Bijvoorbeeld
of de Overeenkomst Intraday Short Binck is ondertekend, de handelsinstelling ‘Short gaan in effecten’
is geactiveerd en of het mogelijk is in het opgegeven
aandeel short te gaan. Vervolgens wordt uw vrije
bestedingsruimte en het effect van de order op
de vrije bestedingsruimte berekend en met elkaar
vergeleken. Als de bestedingsruimte voldoende is,
wordt uw order gefiatteerd.
Als u short gaat in aandelen wordt hierbij rekening
gehouden met het door u te ontvangen bedrag voor
de verkoop van uw aandelen en het vereiste bedrag
aan zekerheid. Een openingstransactie (verkoop
van de aandelen) wordt direct verwerkt in uw vrije
bestedingsruimte. Een sluitingstransactie (koop van
de aandelen) wordt pas in de vrije bestedingsruimte
verwerkt nadat de uitvoering is ontvangen.
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6. U WILT NIET MEER INTRADAY
SHORT KUNNEN GAAN?
Als u de Overeenkomst Intraday Short Binck heeft
getekend, staat de handelsinstelling ‘Short gaan
in effecten’ automatisch aan. U kunt er altijd voor
kiezen om deze instelling via de website onder
‘Instellingen’ of de Klantenservice & Orderdesk weer
te deactiveren.
Wilt u later wel weer intraday short kunnen gaan,
dan kunt u deze instelling alleen weer laten activeren door de Overeenkomst Intraday Short Binck
opnieuw te ondertekenen. U kunt de overeenkomst
bij de Klantenservice & Orderdesk aanvragen.
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