Kosten voorbeelden
DEGIRO

Kosten kunnen een aanzienlijke impact hebben op uw rendement. Ondanks dat DEGIRO uitzonderlijk
lage tarieven biedt, is het nog steeds van belang een goed idee te hebben van alle kosten die u kunt
maken tijdens het beleggen. Om dit te faciliteren geven we drie voorbeelden van jaarlijkse kosten
gebaseerd op verschillende beleggingsprofielen.
DEGIRO speelt als execution-only broker geen rol in de beleggingsbeslissingen van de klanten. De
voorbeelden worden uitsluitend weergegeven om extra inzicht te geven in de kosten als toevoeging op
het uitgebreide tarievenoverzicht.
In de voorbeelden maken we onderscheid tussen kosten verrekend door DEGIRO en kosten die niet van DEGIRO
afkomstig zijn. Denk hierbij aan een schatting van de product kosten die in rekening worden gebracht door uitgevende
partijen van bijvoorbeeld fondsen of hefboomproducten, en een schatting van de kosten voortkomend uit de bied-laat
spread. Ongeacht bij wie u belegt, u betaalt deze kosten altijd.
Houdt u er rekening mee dat dit slechts voorbeelden zijn, uw daadwerkelijke kosten zijn volledig afhankelijk van uw
persoonlijk investeringsgedrag. Door verschillen in de hoeveelheid transacties of producttypes die u verhandelt kunnen
uw eigen kosten afwijken van deze algemene voorbeelden.
Voor een overzicht van al onze handelsmogelijkheden en corresponderende kosten kunt u terecht bij ons
tarievenoverzicht of custody tarievenoverzicht.

In de drie voorbeelden laten we zien:
•
•
•

Een passieve belegger met een beperkt aantal transacties.
Een actieve belegger.
Een belegger die regelmatig handelt in derivaten.

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG.
flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder supervisie van de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). flatexDEGIRO
Bank AG Dutch Branch staat in Nederland onder integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM.
N.B.: Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen conform artikel 11 van de Voorwaarden Belegginsgdiensten.
Tarieven peildatum: 20-12-2021.

Passieve belegger
Portefeuille waarde: €50.000
Hieronder vindt u een voorbeeld van een passieve belegger met een beperkt aantal transacties per jaar.
Hetdoel is hier om deze producten voor een langere periode aan te houden.

DEGIRO

Niet DEGIRO

3 transacties à €5.000 in een Nederlands aandeel

Transactiekosten
Externe handlingskosten
Bied – laat spreadkosten1

€6,00
€1,50
€4,50

2 transacties à €5.000 van een Amerikaans aandeel
Transactiekosten
Externe handlingskosten
Valutakosten (Auto FX)
Connectiviteitskosten (€2,50 per buitenlandse beurs per jaar)
Bied – laat spreadkosten1

€0,00
€1,00
€25,00
€2,50
€3,00

4 transacties à €5.000 in ETF (Kernselectie)
Transactiekosten
Productkosten2 van ETF uitgever bij jaarlijks aanhouden van €20.000
Bied – laat spreadkosten1

€0,00
€56,00
€5,60

1 transactie à €10.000 in beleggingsfondsen (Kernselectie)
Transactiekosten
Productkosten2 van fonds uitgever bij jaarlijks aanhouden van €10.000

€0,00
€77,00

Totale kosten DEGIRO (% van uw portefeuille)

€ 36,- (0.07%)

Totale kosten (% van uw portefeuille)

€ 182,1 (0.36%)

1 De

bied-laat spreadkosten ontstaan uit het verschil waarvoor een product kan worden gekocht en verkocht. Om deze kosten te
schatten hebben wij binnen de verschillende producttypes een selectie gemaakt op basis van bepaalde criteria. Middels deze
selectie en het vastleggen van de spread op verschillende tijdstippen zijn we tot gemiddelde waardes gekomen.
2 Om de kosten van de ETF-verstrekker te schatten hebben we een total expense ratio (TER) van 0,28% gebruikt. Voor
beleggingsfondsen hebben we een average expense ratio van 0,77% gebruikt. Deze kosten worden verrekend in de koers.
Een willekeurig bedrag aangehouden per jaar is gekozen om een schatting te kunnen laten zien.

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG.
flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder supervisie van de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). flatexDEGIRO
Bank AG Dutch Branch staat in Nederland onder integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM.
N.B.: Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen conform artikel 11 van de Voorwaarden Belegginsgdiensten.
Tarieven peildatum: 20-12-2021.

Impact op de lange termijn
Om de cumulatieve impact van de hier bovenstaande jaarlijkse kosten op de lange termijn winst te illustreren
hebben we het resultaat berekend voor een periode van 10 jaar. We gaan bij deze vergelijking uit van een
gemiddeld lange termijn rendement op aandelen van 7% per jaar. Uiteraard kan de werkelijke
waardeontwikkeling hier van afwijken.
Waardeontwikkeling na 10 jaar:
Brutoresultaat (excl. kosten): € 98.357,57
Nettoresultaat (incl. kosten): € 95.665,47
Verschil door kosten:

€2.692,09

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG.
flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder supervisie van de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). flatexDEGIRO
Bank AG Dutch Branch staat in Nederland onder integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM.
N.B.: Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen conform artikel 11 van de Voorwaarden Belegginsgdiensten.
Tarieven peildatum: 20-12-2021.

Actieve belegger
Portefeuille waarde: €50.000

Hieronder vindt u een voorbeeld van een actieve belegger die regelmatig koopt en verkoopt. Deze
beleggersblijven constant op de hoogte over de status van hun portefeuille.

DEGIRO

Niet DEGIRO

75 transacties à €5.000 in een Nederlands aandeel

Transactiekosten
Externe handlingskosten
Bied – laat spreadkosten1

€150,00
€37,50
€112,50

30 transacties à €5.000 van een Amerikaans aandeel
Transactiekosten
Externe handlingskosten
Valutakosten (Manual FX á €5.000)
Connectiviteitskosten (€2,50 per buitenlandse beurs per jaar)
Bied – laat spreadkosten1

€0,00
€15,00
€22,50
€2,50
€45,00

6 transacties à €5.000 in ETF (Kernselectie)
Transactiekosten
Productkosten2 van ETF uitgever bij jaarlijks aanhouden van €20.000
Bied – laat spreadkosten1

€0,00
€56,00
€8,40

1 transactie à €10.000 in beleggingsfondsen (Kernselectie)
Transactiekosten
Productkosten2 van fonds uitgever bij jaarlijks aanhouden van €10.000

€0,00
€77,00

Totale kosten DEGIRO (% van uw portefeuille)

€ 227,50 (0.46%)

Totale kosten (% van uw portefeuille)

€ 523,60 (1.05%)

1 De

bied-laat spreadkosten ontstaan uit het verschil waarvoor een product kan worden gekocht en verkocht. Om deze kosten te
schatten hebben wij binnen de verschillende producttypes een selectie gemaakt op basis van bepaalde criteria. Middels deze
selectie en het vastleggen van de spread op verschillende tijdstippen zijn we tot gemiddelde waardes gekomen.
2 Om de kosten van de ETF-verstrekker te schatten hebben we een total expense ratio (TER) van 0,28% gebruikt. Voor
beleggingsfondsen hebben we een average expense ratio van 0,77% gebruikt. Deze kosten worden verrekend in de koers.
Een willekeurig bedrag aangehouden per jaar is gekozen om een schatting te kunnen laten zien.

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG.
flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder supervisie van de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). flatexDEGIRO
Bank AG Dutch Branch staat in Nederland onder integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM.
N.B.: Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen conform artikel 11 van de Voorwaarden Belegginsgdiensten.
Tarieven peildatum: 20-12-2021.

Impact op de lange termijn
Om de cumulatieve impact van de hier bovenstaande jaarlijkse kosten op de lange termijn winst te illustreren
hebben we het resultaat berekend voor een periode van 10 jaar. We gaan bij deze vergelijking uit van een
gemiddeld lange termijn rendement op aandelen van 7% per jaar. Uiteraard kan de werkelijke
waardeontwikkeling hier van afwijken.
Waardeontwikkeling na 10 jaar:
Brutoresultaat (excl. kosten): € 98.357,57
Nettoresultaat (incl. kosten): € 90.616,88
Verschil door kosten:

€ 7.740,69

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG.
flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder supervisie van de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). flatexDEGIRO
Bank AG Dutch Branch staat in Nederland onder integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM.
N.B.: Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen conform artikel 11 van de Voorwaarden Belegginsgdiensten.
Tarieven peildatum: 20-12-2021.

Derivaten belegger
Portefeuille waarde: €50.000

Hieronder vindt u een voorbeeld van een derivaten belegger die producten gebruikt om winst te maken
op fluctueringen in de prijs van onderliggende investeringen. Dit zijn producten met een hefboom, dus zijn
de resultaten sterk vergroot, zowel positief als negatief.

DEGIRO

Niet DEGIRO

24 transacties á €5.000 in hefboomproducten
Transactiekosten
Externe handlingskosten
Productkosten1 uitgever bij jaarlijks aanhouden van €10.000
Bied – laat spreadkosten2

€12,00
€12,00
€1.800
€21,60

85 optie contracten aandelen (Euronext Liffe - Amsterdam)
Transactiekosten
Bied – laat spreadkosten2

€63,75*
€255,00

13 future transacties (NYSE Euronext Liffe - Amsterdam)
Transactiekosten
Bied – laat spreadkosten2

€9,75
€65,00

Totale kosten DEGIRO (% van uw portefeuille)

€ 97,50 (0.20%)

Totale kosten (% van uw portefeuille)

€ 2.239,40 (4.48%)

1 Voor

een hefboomproduct betaalt u financieringskosten aan de uitgever, inclusief rente en een premie. Voor deze kosten hebben
we financieringskosten van 2% en een hefboom van 10 gebruikt. Deze kosten worden verrekend in de koers.
2 De bied-laat spreadkosten ontstaan uit het verschil waarvoor een product kan worden gekocht en verkocht. Om deze kosten te
schatten hebben wij binnen de verschillende producttypes een selectie gemaakt op basis van bepaalde criteria. Middels deze
selectie en het vastleggen van de spread op verschillende tijdstippen zijn we tot gemiddelde waardes gekomen.
* Voor exercise / assignment/ cash settlement opties rekent DEGIRO €1,00 per contract i.p.v. €0,85.

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG.
flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder supervisie van de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). flatexDEGIRO
Bank AG Dutch Branch staat in Nederland onder integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM.
N.B.: Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen conform artikel 11 van de Voorwaarden Belegginsgdiensten.
Tarieven peildatum: 20-12-2021.

Impact op de lange termijn
Om de cumulatieve impact van de hier bovenstaande jaarlijkse kosten op de lange termijn winst te illustreren
hebben we het resultaat berekend voor een periode van 10 jaar. We gaan bij deze vergelijking uit van een
gemiddeld lange termijn rendement op aandelen van 7% per jaar. Uiteraard kan de werkelijke
waardeontwikkeling hier van afwijken. Zeker voor een belegger in derivaten kan het daadwerkelijke rendement
verschillen van zeer negatief tot zeer positief. In dit voorbeeld is de totale impact van de kosten € 34.905,75 na
10 jaar. Dit is in dit voorbeeld zo hoog dankzij de hoge financieringskosten die worden gerekend door de
uitgevende partijen van hefboomproducten.
Waardeontwikkeling na 10 jaar:
Brutoresultaat (excl. kosten): € 98.357,57
Nettoresultaat (incl. kosten): € 63.451,82
Verschil door kosten:

€ 34.905,75

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG.
flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder supervisie van de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). flatexDEGIRO
Bank AG Dutch Branch staat in Nederland onder integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM.
N.B.: Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen conform artikel 11 van de Voorwaarden Belegginsgdiensten.
Tarieven peildatum: 20-12-2021.

