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Interview met Lee Foster Bowman, oprichter en CEO van iDealing  

Waarom begint u nu met activiteiten in Nederland en België?  

“Ons bedrijf groeit en we willen graag verder uitbreiden. België en Nederland zijn logische markten om 

naar toe te gaan gezien ons lidmaatschap van Euronext en deze markten bieden interessante kansen in 

zowel de institutionele als de retailsector.”  

 

Waarom begint u als eerste met provisievrije handel?  

“We hebben altijd de eerste broker willen zijn die provisievrij handelen introduceert in Europa. Toen we in 

2012 lanceerden in Frankrijk boden we klanten een jaar lang provisievrij handelen aan. Maar om het voor 

altijd te kunnen aanbieden, en in meerdere landen, moesten we eerst de clearing, settling en custody in 

al onze markten in eigen hand hebben genomen en dus de kosten van alle tussenpersonen eruit hebben 

gehaald. Dit is nu bereikt waardoor we provisievrij handelen kunnen aanbieden voor onbepaalde tijd op 

aandelen, obligaties, ETF’s en derivaten met een notering op Euronext Brussel, Amsterdam en Parijs.” 

 

Hoe kunt u winst boeken met zulke lage provisies of zonder provisies?  

“Wij waren de eerste lage-kosten broker toen we begonnen in 2000: wij kennen het bedrijfsmodel van 

lage kosten van binnen en van buiten. Wij kunnen handel tegen lage-kosten en zero-provisiehandel 

aanbieden en nog steeds winstgevend blijven omdat we onze variabele kosten zo ver omlaag hebben 

gebracht als mogelijk is. De vier duurste onderdelen wat betreft tussenpersonen zijn IT/software; 

custodians; settlement en clearing - en wij doen dit allemaal zelf. De grootste besparing is het binnenshuis 

houden van IT. We hebben software ontwikkeld waardoor de rol van factoren als arbeid, menselijke 

vergissingen en dure tussenpersonen wordt teruggebracht. Deze besparingen geven we door aan klanten 

in de vorm van lagere kosten.” 

 

Wat zijn uw ambities in Nederland en België?  

“Wij willen de veiligste en meest betrouwbare broker zijn. We willen verder graag onze institutionele en 

retailactiviteiten laten groeien in Nederland en België en dat kan je alleen maar doen als je financieel 

solide bent en een goede track record hebt als betrouwbare en operationeel sterke speler. Ik geloof dat 

het feit dat we de custody zelf doen ons aantrekkelijk maakt voor institutionele beleggers. In het 

algemeen willen we doorgaan met het opschudden van de brokersector en onze klanten in staat stellen 

op de beurs te handelen tegen de laagst mogelijke kosten.” 


