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.

DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten.
Tarieven peildatum: 18-10-2018.

Passieve belegger
Portefeuille waarde: €50.000

Hieronder vindt u een voorbeeld van een passieve beleger met een beperkt aantal transacties per jaar. Het
doel 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
Bied – laat spreadkosten1

€11,70
€4,50

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

€1,22
€10,00
€2,50
€3,00

4 transacties à €5.000 in ETF
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
Transactiekosten
Productkosten2 van fonds uitgever bij jaarlijks aanhouden van €10.000

€0,00*
€77,00

Totale kosten DEGIRO (% van uw portefeuille)

€ 25,42 (0.05%)

Totale kosten (% van uw portefeuille)

€171,52 (0.34%)

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.
* Het tarief voor de DEGIRO Trackers en Beleggingsfondsen Kernselectie is gebaseerd op een Fair use Policy. Voor meer informatie
raadpleeg het tarievenoverzicht of het custody tarievenoverzicht.
DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten.
Tarieven peildatum: 18-10-2018.

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): €95.821,86
Verschil door kosten:

€2.535,71
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Actieve belegger
Portefeuille waarde: €50.000

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

DEGIRO

Niet DEGIRO

75 transacties à €5.000 in een Nederlands aandeel
Transactiekosten
Bied – laat spreadkosten1

€292,50
€112,50

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

€18,14
€11,00
€2,50
€45,00

6 transacties à €5.000 in ETF
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
Transactiekosten
Productkosten2 van fonds uitgever bij jaarlijks aanhouden van €10.000

€0,00*
€77,00

Totale kosten DEGIRO (% van uw portefeuille)

€ 324,14 (0.65%)

Totale kosten (% van uw portefeuille)

€ 623,04 (1.25%)

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.
* Het tarief voor de DEGIRO Trackers en Beleggingsfondsen Kernselectie is gebaseerd op een Fair use Policy. Voor meer informatie
raadpleeg het tarievenoverzicht of het custody tarievenoverzicht.
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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): € 89.146,75
Verschil door kosten:

€ 9.210,82

DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten.
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Derivaten belegger
Portefeuille waarde: €50.000

Hieronder vindt u een voorbeeld van een derivaten beleger 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
Productkosten1 uitgever bij jaarlijks aanhouden van €10.000
Bied – laat spreadkosten2

€0,00*
€1.800
€4,32

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

€72,25**
€255,00

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

€14,95
€65,00

Totale kosten DEGIRO (% van uw portefeuille)

€ 87,20 (0.17%)

Totale kosten (% van uw portefeuille)

€ 2.211,54 (4.42%)

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.
* Het tarief voor de DEGIRO hefboomproducten kernselectie is gebaseerd op een Fair use Policy, en gelimiteerd tot een beperkte
selectie. Voor meer informatie raadpleeg tarievenoverzicht.
** For exercise / assignment/ cash settlement opties rekent DEGIRO €1,00 per contract i.p.v. €0,85.
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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 €32.665,40 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): € 65.663,34
Verschil door kosten:

€ 32.694,32
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