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DEGIRO: Recordaantal nieuwe klanten en transacties
eerste helft van 2020

Resultaten 1ste half jaar 2020

t/m 30 juni 2020

t.o.v 1ste half jaar 2019

Nieuwe rekeningen geopend

217,548

+265%

Totaal aantal rekeningen

633,175

+52%

24,527,413

+169%

Aantal transacties

Na een ongekend hoog aantal transacties en nieuwe rekeningen in het eerste kwartaal, zet de
groei van online broker DEGIRO in het tweede kwartaal onverminderd door. Naast negatieve
rentetarieven, heeft de Covid-19 uitbraak de interesse voor beleggen nog verder vergroot. DEGIRO
heeft in de eerste helft van het jaar maar liefst 217.548 nieuwe klanten verwelkomd (+ 265%).
Hiermee staat de teller van het totale aantal rekeningen aan het einde van het tweede kwartaal op
633.175, 52% meer dan aan het eind van dezelfde periode in 2019.
Als gevolg van de toegenomen handelsactiviteit en de sterke groei van het klantenbestand, heeft
DEGIRO in de eerste helft van 2020 een record van 24,5 miljoen transacties verwerkt, 169% meer
in vergelijking met dezelfde periode in 2019.
Met het oog op de risico’s van Covid-19 voor werknemers, heeft DEGIRO zijn werkinfrastructuur
en -processen opnieuw ingericht. Om de toegenomen drukte in deze overgang geen negatieve
impact te laten hebben op het serviceniveau voor bestaande klanten, heeft DEGIRO besloten om
een tijdelijke wachtlijst voor nieuwe registraties in te voeren. In veel landen, waaronder Nederland,
is de wachtlijst inmiddels volledig verwerkt en opgeheven. In de overige landen verwacht DEGIRO
het resterende deel van de wachtlijst in de komende maand te verwerken.
CEO, Esmond Berkhout: “Allereerst wil ik alle mensen die op de wachtlijst stonden en in sommige
landen nog steeds staan, bedanken voor hun geduld en begrip. Wij zijn dankbaar en trots om te
zien dat zo veel beleggers kiezen voor DEGIRO. Tegelijkertijd moeten wij er ook voor zorgen dat
klanten de service krijgen die ze van ons mogen verwachten. We werken hard aan het verder
vergroten van onze capaciteit en het aantrekken van talent om DEGIRO klaar te stomen voor de
volgende fase in onze groei.”
Introductie van flatex bankrekeningen
Om klanten een bankrekening aan te kunnen bieden voor het aanhouden van geld, heeft DEGIRO
de handen ineengeslagen met de Duitse Bank flatex. Elke klant kan hierdoor binnenkort een
persoonlijke bankrekening openen, gekoppeld aan zijn of haar rekening bij DEGIRO. Het geld dat
een klant op deze gescheiden bankrekening aanhoudt, valt onder het Duitse
depositogarantiestelsel van €100.000.
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Met de introductie van flatex bankrekeningen zal DEGIRO later dit jaar stoppen met het aanbieden
van de oplossing op basis van geldmarktfondsen voor geld dat niet is belegd. Meer informatie voor
klanten volgt de komende weken.
Over DEGIRO
DEGIRO is een Pan-Europese broker die beleggers in 18 landen bedient en voor meer dan €75
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: 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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