
 

 

Persbericht  
Amsterdam, 6 november 2019 

 

 

 

 

 

 

DEGIRO: recordaantal transacties en omzet in het 

derde kwartaal van 2019  
 

▪ DEGIRO behaalt met 4.9 miljoen transacties een nieuw record 

▪ Het totaal aantal rekeningen is met 29.810 nieuwe accounts gestegen naar 
447.491  

▪ Omzet gestegen met 14,8% 

▪ Nieuw: abonnement op beleggen en vernieuwd platform 

 
 

 
 

Q3 2019   Verschil t.o.v. Q3 2018 

Omzet €15.249.701 + 14,8% 

Aantal nieuw 

geopende rekeningen 
29.810 + 7,26% 

Retail transacties 4.981.956 + 22,0% 

 

Derde kwartaal 2019  

In het derde kwartaal van 2019 heeft online broker DEGIRO 4.9 miljoen transacties 

verwerkt. Dit is een stijging van 22% ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder. 

Een nieuw record! In de eerste negen maanden van het jaar, verwerkte DEGIRO maar 

liefst 14.1 miljoen transacties.  

 

DEGIRO realiseerde een sterke groei in klanten dit jaar. In het derde kwartaal zijn er in 

totaal 29.810 nieuwe rekeningen geopend. Hiermee staat de teller nu op 447.491 

rekeningen.  

 

De omzet in 2019 steeg tot €44.2 miljoen. Dat is 9,4% meer dan de zelfde periode in 

2018. DEGIRO sluit de eerste drie kwartalen van 2019 winstgevend af. 

 

Abonnement op beleggen 
DEGIRO komt met een nieuw abonnementsmodel voor beleggen in Amerikaanse 

aandelen. Bedrijven zoals Spotify, Netflix en Amazon bieden onbeperkt muziek of films 

voor een vast bedrag per maand aan. Vanaf maart 2020 biedt DEGIRO dit model ook 

aan voor beleggen. Aanvankelijk is dit abonnement alleen van toepassing op 

Amerikaanse aandelen. Voor slechts €2,50 per maand krijgen abonnees de mogelijkheid 

om te beleggen in Amerikaanse aandelen zonder transactie- en connectiviteitskosten.  
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Verbeterd platform  

In het vierde kwartaal van 2019 zal DEGIRO een nieuw beleggingsplatform beschikbaar 

maken voor haar klanten. In dit nieuwe platform voert DEGIRO de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van UX/UI door. Hiermee wordt het platform nog 

makkelijker in gebruik en zijn alle functionaliteiten beschikbaar op ieder apparaat. Ook 

kan DEGIRO via het nieuwe platform makkelijker functies toevoegen in de toekomst. 

DEGIRO streeft er naar om de klantervaring continu te verbeteren. 

 
Over DEGIRO 

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

dan €50 miljard 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. Bekijk de website: https://www.degiro.nl/  

 

Let op: beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij 

adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis 

en ervaring. 
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