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KLANTENGROEI BIJ DEGIRO ZET DOOR IN 2019 

 

– Meer dan 400.000 beleggers in Europa hebben nu een rekening bij DEGIRO – 
 

Voorlopige cijfers 1e halfjaar 2019 Verschil t.o.v. 1e halfjaar 2018 

Omzet € 29.040.707 + 6,7% 

Rekeningen totaal 417.681 + 36.9% 

Retail transacties 9.120.469 + 4.6% 

 

 

EERSTE HALFJAAR 2019 

Online broker DEGIRO zag een aanhoudende 

toestroom van klanten in het eerste halfjaar van 2019. 

In deze periode zijn er 59.619 nieuwe rekeningen 

geopend. Het totaal aantal rekeningen groeide naar 

417.681. Het aantal unieke klanten staat per 30 juni 

2019 op 405.311.  

Het eerste halfjaar van 2019 stond - ondanks 

stijgende koersen - voor beleggers nog altijd in het 

teken van geopolitieke onzekerheid. Als gevolg 

hiervan rapporteren handelsplatformen en brokers 

overwegend lagere omzetten over het 1e halfjaar van 

2019. Ook DEGIRO constateert een lager aantal 

uitgevoerde orders per klant dan in dezelfde periode vorig jaar. Dankzij het aantal nieuwe 

geopende rekeningen zijn de omzet en het aantal transacties toch gegroeid. Het aantal retail 

transacties liep op tot 9.1 miljoen (+ 4.6%). De omzet nam toe tot € 29 miljoen (+ 6.7%). Zowel 

het eerste als het tweede kwartaal van 2019 heeft DEGIRO winstgevend afgesloten. 

 

NIEUWE TOETREDERS 

In het eerste halfjaar van 2019 zijn nieuwe spelers de Nederlandse markt toegetreden. Deze 
toetreders claimen geen transactiekosten in rekening te brengen. DEGIRO is voorstander van 
initiatieven die waarde toevoegen voor beleggers. Daarbij verdienen tarieven veel aandacht 
omdat deze voor een groot deel het rendement van beleggers kunnen bepalen. 
 
Een eerste analyse van deze nieuwe aanbieders leert dat bij ‘beleggen zonder kosten’ veelal 
sprake is van een verlegd verdienmodel. Deze aanbieders kennen immers ook een 
kostenstructuur waar inkomsten tegenover moeten staan. De kosten voor de klant zitten dan 
bijvoorbeeld in de producten die aangeboden worden of de prijs waartegen executie wordt 
uitgevoerd. De betreffende aanbieders ontvangen dan bijvoorbeeld een provisie per klant die 
aangebracht wordt in een bepaald financieel product.  
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Het is niet de eerste keer dat nieuwe brokers vanuit een marketing oogpunt dit model proberen 

in Nederland. Opnieuw ziet DEGIRO nagenoeg geen klanten richting deze aanbieders gaan. 

Het lijkt er dus op dat Nederlandse beleggers zich wel degelijk realiseren ‘dat voor niets de 

zon opgaat’ en dat er altijd bijkomende kosten en risico’s zijn. 

 

OVER DEGIRO 

DEGIRO is een Pan-Europese broker die beleggers in 18 landen bedient en voor meer dan 

50 miljard euro aan transactiewaarde per jaar verwerkt op beurzen wereldwijd. DEGIRO staat 

onder gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en prudentieel toezicht van 

de DNB (De Nederlandsche Bank). DEGIRO wil toegevoegde waarde leveren door een 

betaalbare financiële dienstverlening te ontwikkelen voor beleggers. De combinatie van 

technologie en financiële kennis creëert de mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige en 

kostenefficiënte financiële dienstverlening voor iedereen mogelijk te maken.    

 
Fotomateriaal voor publicatie is beschikbaar via onderstaande link:  
http://www.degiro.nl/data/pdf/DEGIRO_press_kit.zip 


