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Inleiding 
 

In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten verstrekt DEGIRO de details van de contractuele relatie die DEGIRO 
met u is aangegaan in de Cliënt Overeenkomst en een meer gedetailleerde uitleg van haar diensten en contracten. 
In dit naslagwerk leest u ook over de algemene en specifieke risico's die verbonden zijn aan het beleggen in 
Financiële Instrumenten. Wij raden u aan de Nadere Informatie Beleggingsdiensten te lezen en u goed voor te 
bereiden op het beleggen, zodat u dit op een verantwoorde manier kunt doen. 
 
De Nadere Informatie Beleggingsdiensten maakt deel uit van de Cliënt Overeenkomst. In de Nadere Informatie 
Beleggingsdiensten hebben termen met een hoofdletter de betekenis zoals gedefinieerd in de Cliënt 
Overeenkomst of in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. 
 
Als u vragen heeft, raadpleeg dan onze veelgestelde vragen (FAQ) op de Website. Als u het antwoord niet vindt 
of als u opmerkingen en/of suggesties heeft, neem dan contact op met de DEGIRO Servicedesk. De 
contactgegevens en beschikbaarheid van de Servicedesk vindt u op de Website. 
 

Documenten 

 
De Nadere Informatie Beleggingsdiensten bestaat uit de volgende documenten: 

- Profielen (dit document) 

- Geldmarktfondsen 

- Beleggingsdiensten  

- Order- en orderuitvoeringsbeleid 

- Corporate actions 

- Administratieve belasting handelingen 

- Tarievenoverzicht 

- Kenmerken en risico's van Financiële Instrumenten 

- Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten 

- Market Data 
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Profielen 

 
DEGIRO biedt zeven Profielen aan – waarover meer informatie te vinden is in deel 4 hieronder - die variëren van 
een relatief laag risico tot een zeer hoog risico om uw inleg te verliezen. Afhankelijk van het Profiel dat u kiest, 
zullen er verschillen zijn in de Financiële Instrumenten en handelsdiensten waar u toegang toe zult of kunt hebben 
en verschillen in de risico's en complexiteit van die Financiële Instrumenten en diensten. Profielen kunnen variëren 
van het bieden van toegang tot de minst complexe instrumenten zonder hefboomwerking tot het bieden van 
toegang tot zeer complexe instrumenten en diensten met hefboomwerking. U moet uw Profiel kiezen op basis van 
het beleggingsdoel en de beleggingshorizon waarvoor u de Persoonlijke Pagina wilt gebruiken, en op basis van 
uw kennis en/of ervaring, vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie. Een Persoonlijke Pagina die u 
opent om te beleggen voor uw pensioen, heeft duidelijk een ander profiel nodig dan een Persoonlijke Pagina die 
u opent om ervaring op te doen. 
 
Bij DEGIRO kunt u meer dan één Persoonlijke Pagina openen. Voor elke Persoonlijke Pagina moet u het Profiel 
kiezen dat u op die Persoonlijke Pagina wilt toepassen. Zo kunt u beleggen met verschillende Profielen. U kunt 
bijvoorbeeld een groot deel van uw beleggingen die u voor de lange termijn aanhoudt, onder een Standaard Profiel 
aanhouden, terwijl u actief handelt met een beperkt bedrag dat u gemakkelijk kunt missen onder bijvoorbeeld een 
Active Margin Profiel. De keuze is aan u. DEGIRO biedt de tools. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat 
zelfs als u meer dan één Persoonlijke Pagina hebt, u slechts één Cliënt Overeenkomst met DEGIRO sluit, volgens 
artikel 2.2.3 van de Voorwaarden Beleggingsdiensten. DEGIRO kan ingrijpen door posities op de ene Persoonlijke 
Pagina te liquideren of aan te gaan om het risico in het Saldo op een andere Persoonlijke Pagina te verminderen, 
zonder voorafgaande waarschuwing aan de Cliënt. Voor deze interventie door DEGIRO gelden de vergoedingen 
zoals gespecificeerd in het Tarievenoverzicht van de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. 
 
Vergeet in dit licht niet dat een debetsaldo op de ene Persoonlijke Pagina door DEGIRO ongedaan wordt gemaakt 
door activa over te boeken van uw andere Persoonlijke Pagina. 
 
DEGIRO raadt u aan de volgende tekst grondig te lezen en te bekijken en een weloverwogen keuze te maken 
voor het Profiel, categorieën Financiële Instrumenten en diensten die bij uw Persoonlijke Pagina passen. 
 

 

1. Product governance 
 

Regels van de Europese Unie 
Volgens de wetgeving van de Europese Unie (EU) mogen Financiële Instrumenten waar mogelijk alleen worden 
aangeboden of aanbevolen aan cliënten die tot de "doelmarkt" behoren (d.w.z. de groep cliënten aan wie die 
Financiële Instrumenten zijn bedoeld om te worden aangeboden). Dit principe wordt 'product governance' 
genoemd en is in detail vastgelegd in het EU- en Nederlands recht. De fabrikant en/of DEGIRO identificeert de 
"doelmarkt". DEGIRO beschikt over regelingen om ervoor te zorgen dat de Financiële Instrumenten die zij aanbiedt 
verenigbaar zijn met de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de geïdentificeerde doelmarkt en dat de 
beoogde distributiestrategie in overeenstemming is met de vastgestelde doelmarkt. 
 
Iets om over na te denken  
Product governance-regels en Profielen hebben als doel om u te beschermen tegen het beleggen in Financiële 
Instrumenten of het gebruiken van diensten waarvan u onvoldoende kennis en begrip heeft of die niet passen bij 
uw gekozen Profiel. Elke keer dat u een Order wilt plaatsen met betrekking tot een Financieel Instrument van een 
categorie waarin u nog niet eerder hebt gehandeld, kunt u dit niet doen tenzij u eerst slaagt voor de relevante 
Passendheidstoets (met uitzondering van de Financiële Instrumenten die beschikbaar zijn gesteld onder het Basic 
Profiel). En elke keer dat u een Order wilt plaatsen met betrekking tot een Financieel Instrument dat niet 
toegankelijk wordt gemaakt onder uw huidige Profiel, moet u actief een meer  gevorderd Profiel kiezen om toe te 
passen op uw Persoonlijke Pagina. 
 
Het is echter belangrijk te weten dat de belangrijkste bescherming tegen risico's die niet geschikt zijn voor uw 
beleggingsdoelstellingen, uw vermogen om risico’s te dragen, uw inkomen en vermogenbestaat uit kennis, begrip, 
ervaring, en vooral discipline en voorzichtigheid.  
 
Deze essentiële kwaliteiten kunnen niet worden vervangen door een Profiel of door product governance-regels. 
 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden.  
 
Hoewel het Basic Profiel het Profiel is dat wordt aangeboden door DEGIRO met het laagste risico, mag het duidelijk 
zijn dat het beleggen van al uw geld in één aandeel of in één segment kan leiden tot een materieel verlies als er 
iets misgaat met dat bedrijf of segment. 
 
En hoewel een Trader Margin Profiel een Profiel met een 'hoger risico' kan zijn, kan het gebruik van opties als 
afdekking tegen het risico van een sterke waardedaling van uw aandelen het risico van uw algehele 
beleggingsportefeuille verlagen. 
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Profielen zijn slechts tools. Het werkelijke risico dat u accepteert in uw beleggingen, hangt slechts gedeeltelijk af 
van welke diensten u gebruikt en welke Financiële Instrumenten u verhandelt, maar hangt bovenal af van de 
voorzichtigheid die u daarbij toepast. Uiteindelijk bent u met Execution Only zelf verantwoordelijk voor uw 
beleggingsbeslissingen. 
 
Execution Only 
DEGIRO beveelt of biedt Financiële Instrumenten niet actief aan haar cliënten aan, maar stelt een breed scala aan 
Financiële Instrumenten op vele beurzen wereldwijd beschikbaar voor haar cliënten op Execution Only-basis1. 
Gezien de aard van Execution Only kan DEGIRO slechts in beperkte mate nagaan of een klant past in een 
geïdentificeerde 'doelmarkt'. Bij DEGIRO beslissen de cliënten beslissen zelf in welke Financiële Instrumenten ze 
willen beleggen. Daarom heeft DEGIRO de product governance-regels op de volgende manier geïmplementeerd. 
 

Categorieën Financiële Instrumenten 
DEGIRO verkrijgt informatie van fabrikanten van Financiële Instrumenten en data-aanbieders, die vervolgens 
wordt geanalyseerd en verwerkt door DEGIRO met inachtneming van haar eigen kennis, inzicht en ervaring. Op 
basis hiervan heeft DEGIRO alle Financiële Instrumenten die aan cliënten ter beschikking worden gesteld, 
toegewezen aan categorieën die differentiëren afhankelijk van het type Financieel Instrument, de complexiteit en 
het risico ervan. 
 
De toewijzing van een specifiek Financieel Instrument aan een categorie hangt af van veel verschillende factoren, 
zoals het type instrument, liquiditeit, transparantie van de handel (OTC of gereglementeerde markt), land van 
oorsprong, complexiteit, hefboomwerking, beschikbaarheid van voldoende informatie. De indeling van individuele 
Financiële Instrumenten kan veranderen als gevolg van veranderingen in het product (of een van de kenmerken 
ervan), de informatie die wordt ontvangen door DEGIRO of de methode van categorisatie die wordt gebruikt door 
DEGIRO. 
 

Doelmarkten en Profielen 
 DEGIRO koppelt categorieën Financiële Instrumenten aan Profielen. Alle categorieën Financiële Instrumenten 
die DEGIRO geschikt acht voor dezelfde doelmarkt, worden beschikbaar gesteld onder hetzelfde Profiel. De 
Profielen variëren van het meest elementaire Profiel dat slechts toegang biedt tot een beperkt aantal van de minder 
complexe categorieën Financiële Instrumenten die over het algemeen worden geacht het laagste risico te dragen 
en als zodanig geschikt zouden zijn voor een voorzichtigere belegger of een belegger met weinig of geen kennis 
en/of ervaring, stap voor stap tot de complexere profielen, die aanvullend toegang bieden tot complexere 
Financiële Instrumenten met een hoger risico en diensten die geschikt kunnen zijn voor beleggers met meer kennis 
en/of ervaring. 
 
Omdat DEGIRO haar diensten voornamelijk aanbiedt aan retailklanten en altijd op Execution Only-basis, zijn alle 
Profielen geschikt voor retailklanten die gebruik maken van Execution Only-beleggingsdiensten. Financiële 
instrumenten die niet geschikt worden geacht voor dit type Cliënt, worden niet toegankelijk gemaakt door DEGIRO.  
 
De doelmarkt en de negatieve doelmarkt voor elk Profiel worden gespecificeerd in deel 4 hieronder. 
 

U beslist over Profiel en Financiële Instrumenten 
Of een categorie Financiële Instrumenten past binnen het beleggingsdoel van uw Persoonlijke Pagina, hangt af 
van verschillende factoren. De belangrijkste factoren zijn de hoeveelheid verlies die u bereid of in staat bent te 
accepteren op de Persoonlijke Pagina, de risico- beloningsverdeling die u wilt bereiken en uw beleggingsdoel en 
horizon. 

 
Omdat DEGIRO haar diensten alleen aan op Execution Only-basis aanbiedt en geen inzicht heeft in uw vermogen, 
inkomen2 en beleggingsdoel en -horizon, kan en zal DEGIRO niet beoordelen welk Profiel geschikt is voor u, welke 
categorieën Financiële Instrumenten geschikt zijn voor u en wat het beleggingsdoel van uw Persoonlijke Pagina 
is. Met uw eigen inzicht in uw persoonlijke situatie, met uw eigen ervaring en kennis van de Financiële Instrumenten 
en met de informatie die DEGIRO u op de Website en in het document Kenmerken en risico's van Financiële 
Instrumenten van de Nadere Informatie Beleggingsdiensten verstrekt, moet u zelf beslissen welk Profiel en welke 
categorieën Financiële Instrumenten geschikt zijn voor uw situatie en het beleggingsdoel dat u heeft gekozen voor 
uw Persoonlijke Pagina. 
 

DEGIRO beoordeelt uw kennis en ervaring 
Naast de vraag of een bepaalde categorie Financiële Instrumenten voldoet aan uw beleggingsdoel en dus het 
Profiel dat u wilt kiezen voor uw Persoonlijke Pagina, is een andere zeer belangrijke vraag of het voor u geschikt 

 
1 DEGIRO gebruikt de term Execution Only in overeenstemming met de marktpraktijk voor de dienst waarbij de beleggingsonderneming alleen de dienst verleent 
om de orders van zijn cliënten uit te voeren en geen beleggingsadvies of vermogensbeheer verstrekt. Dit verschilt van het gebruik van de term in MiFID II, waar 
de term 'execution' alleen lijkt te verwijzen naar Execution Only van niet-complexe instrumenten en geen enkele term lijkt te worden gebruikt voor Execution Only-
diensten met betrekking tot complexe instrumenten. De dienst van DEGIRO is altijd 'Execution Only met Passendheidstoets'. 
2 DEGIRO heeft mogelijk toegang tot bepaalde gegevens na een verklaring herkomst van vermogen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om AML-
gerelateerde risico's te beoordelen en niet voor product governance-doeleinden.  
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is om te beleggen in een bepaalde categorie Financiële Instrumenten, gezien de kennis, het begrip en de ervaring 
die u heeft met betrekking tot de Financiële Instrumenten van die categorie en hun kenmerken. 

 
Om dit te beoordelen, heeft DEGIRO voor elke categorie Financiële Instrumenten een Passendheidstoets 
ontwikkeld die zich voornamelijk richt op uw kennis van en – in mindere mate – uw ervaring met dit soort Financiële 
Instrumenten.  
 
Voor de meest elementaire Financiële Instrumenten die beschikbaar worden gesteld onder het Basic Profiel, zoals 
veel blue chip-aandelen, staatsobligaties en eenvoudige bedrijfsaandelen, niet-complexe ETF's en 
beleggingsfondsen, vraagt DEGIRO u om een Passendheidstoets af te leggen, maar u hoeft niet te slagen voor 
de test om in deze Financiële Instrumenten te kunnen beleggen. 
 
Voor alle andere categorieën Financiële Instrumenten (waaronder Financiële Instrumenten die ingewikkelder zijn 
of een hoger risico hebben), vraagt DEGIRO u een Passendheidstoets uit te voeren en krijgt u alleen toegang tot 
een dergelijke categorie Financiële Instrumenten als u slaagt voor de relevante Passendheidstoets. 
 
Op deze manier voorkomt DEGIRO dat cliënten die onvoldoende kennis en inzicht hebben in complexe Financiële 
Instrumenten en de risico's die daarmee gepaard gaan, er toegang toe krijgen. 
 
De Passendheidstoetsen bevatten vragen over de vraag of u ervaring heeft met beleggen in een categorie 
Financiële Instrumenten waarin u wilt beleggen. In tegenstelling tot kennis en begrip, zal DEGIRO u echter niet 
verhinderen te beleggen in een categorie Financiële Instrumenten als u aangeeft hier geen eerdere ervaring mee 
te hebben, zolang u over voldoende kennis en begrip van die categorie Financiële Instrumenten beschikt. U 
ontvangt een waarschuwing tijdens de Passendheidstoets als u aangeeft dat u geen of beperkte ervaring heeft. 
Op basis van de uitkomst van de Passendheidstoets kunt u ook een waarschuwing ontvangen tijdens het plaatsen 
van een Order.  
 
Let op: als u belegt in een complexer Financieel Instrument waarmee u onvoldoende ervaring heeft, moet u dit met 
veel voorzichtigheid doen en moet u beginnen met bedragen die u zich gemakkelijk kunt veroorloven te verliezen. 
 
Als u geen Passendheidstoets hebt afgelegd of als u er niet voor geslaagd bent en u probeert een Order te 
plaatsen, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat u eerst voor de Passendheidstoets moet slagen en de relevante 
categorie Financiële Instrumenten voor de handel moet inschakelen. Om toegang te krijgen tot de Financiële 
Instrumenten die beschikbaar worden gesteld onder Basic Profiel, hoeft u alleen de relevante Passendheidstoets 
af te leggen. 
 

In de praktijk 
Wanneer u bij DEGIRO een Persoonlijke Pagina opent, heeft deze automatisch het Basic Profiel. Dit is het Profiel 
dat het minste risico met zich meebrengt, omdat het toegang biedt tot de meest elementaire vormen van Effecten, 
zoals veel blue chip-aandelen, staatsobligaties en eenvoudige bedrijfsaandelen, ETF's en beleggingsfondsen. 
Als u wilt beleggen in complexere Financiële Instrumenten of in Financiële Instrumenten met een hoger risico, 
moet u eerst slagen voor de Passendheidstoets voor die categorie Financiële Instrumenten (indien vereist voor 
die categorie) en in het Handelsplatform bevestigen dat u toegang wilt hebben tot die categorie Financiële 
Instrumenten. Vervolgens moet u bevestigen dat u een complexer profiel wilt waartoe de gekozen categorie 
Financiële Instrumenten behoort. Vanaf dat moment is dat het profiel van uw Persoonlijke Pagina. 
Op deze manier heeft uw Persoonlijke Pagina altijd het Profiel dat overeenkomt met de meest complexe categorie 
Financiële Instrumenten of de categorie Financiële Instrumenten (en diensten) met het hoogst mogelijke risico 
waartoe u toegang hebt. 
 
Zodra een complexer Profiel van toepassing is op uw Persoonlijke Pagina, kunt u toegang krijgen tot de andere 
categorieën Financiële Instrumenten die toegankelijk worden gemaakt onder dat Profiel door te slagen voor de 
relevante Passendheidstoets en door de productgroep te activeren op de pagina met productinstellingen in het 
Handelsplatform. 
 
Als er een complexer Profiel van toepassing is op uw Persoonlijke Pagina maar u de voorkeur geeft aan een 
minder complex Profiel, dan is het mogelijk om over te schakelen naar een eenvoudiger Profiel nadat u alle posities 
in de Financiële Instrumenten of diensten die tot het meer geavanceerde Profiel behoren, hebt beëindigd en u de 
toegang tot de relevante categorieën complexere Financiële Instrumenten hebt beëindigd. Als u beschikt over het 
Basic Profiel, Standaard Profiel, Complex Profiel of Hefboomwerkingsproducten Profiel, kunt u uw profiel 
downgraden door productgroepen te deactiveren op de pagina productinstellingen in het Handelsplatform. Als u 
beschikt over het Active Margin Profiel, het Trader Margin Profiel of het Day Trader Margin Profiel, kunt u een 
verzoek voor een downgrade per e-mail naar de Servicedesk sturen.  
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2. Risico, Debet Geld en Debet Effecten 
 

Ook het gebruik van de diensten Debet Geld en Debet Effecten is gekoppeld aan een Profiel. Voor deze diensten 
dient u ook te slagen voor een Passendheidstoets, om ervoor te zorgen dat u voldoende kennis heeft van de 
kenmerken en risico's van deze diensten. Debet Geld en Debet Effecten komen altijd samen en zijn alleen 
beschikbaar in het Active Margin Profiel, het Trader Margin Profiel en het Day Trader Margin Profiel. Dit betekent 
dat wanneer u gebruik wilt maken van de diensten Debet Geld en Debet Effecten, u een van deze Profielen moet 
kiezen om van toepassing te zijn op uw Persoonlijke Pagina. Het belangrijkste verschil tussen deze drie Profielen 
is het niveau van hefboomwerking en Risico en de manier waarop u deze mag gebruiken. 

 
 

3. Custody 
 

Bij DEGIRO worden uw Effecten standaard Uitgeleend aan DEGIRO. Door het Acceptatieformulier 
Beleggingsdiensten te ondertekenen, gaat u akkoord met de mogelijkheid van DEGIRO om Effecten van u te lenen 
overeenkomstig artikel 20 van de Voorwaarden Beleggingsdiensten (voor een uitleg van Uitlenen, zie het 
document Beleggingsdiensten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten). 
 
Als u DEGIRO niet wilt toestaan om uw Effecten Uit te Lenen, kunt u ervoor kiezen om de custody-optie toe te 
passen op uw Persoonlijke Pagina. 
 
Opmerking: om technische redenen kunt u alleen kiezen voor de custody-optie op het moment dat u uw 
Persoonlijke Pagina maakt. U kunt de custody-optie voor een Persoonlijke Pagina niet kiezen als u deze niet hebt 
geselecteerd tijdens het openen van het account. Het is ook niet mogelijk om een Persoonlijke Pagina waarvoor u 
de custody hebt gekozen, te wijzigen in een Persoonlijke Pagina waarvoor de custody niet van toepassing is. Als 
u hebt gekozen voor custody, hebt u toegang tot de profielen Basic, Standaard en Complex, maar kunt u met die 
Persoonlijke Pagina geen toegang krijgen tot één van de andere Profielen. 
 
Als u de custody-optie hebt gekozen, gelden er andere kosten voor uw Persoonlijke Pagina.  
Zie het document Tarievenoverzicht van de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. 

 
 

4. Profielen 
 

De volgende termen hebben de volgende betekenis: 

Basisbelegger: een particuliere belegger zonder of met erg beperkte kennis van en/of ervaring in 
het beleggen en de betreffende productcategorie. 

Evenwichtig: retailbeleggers met een evenwichtig risico-/beloningsprofiel zijn beleggers die 
bereid zijn een gemiddeld risico te nemen om een gemiddeld rendement op 
beleggingen te behalen. 

Geïnformeerde belegger: een retailbelegger met enige (matige) kennis van en/of ervaring in het beleggen 
en de betreffende productcategorie. 

Gevorderde belegger: een retailbelegger met uitgebreide kennis over en/of ervaring in het beleggen en 
de betreffende productcategorie. 

Risicogericht: retailbeleggers met een risicogericht risico-/beloningsprofiel zijn beleggers die 
bereid zijn grote risico's te nemen om een hoog rendement op beleggingen te 
behalen. Hoe hoger het risico/beloningsprofiel, hoe hoger het potentiële 
rendement, maar ook de potentiële verliezen. 

 
 

Bij DEGIRO kunt u kiezen tussen de onderstaande Profielen. 
 

A. Basic 
Wanneer u een Persoonlijke Pagina opent, is Basic Profiel het profiel dat DEGIRO standaard aan uw Persoonlijke 
Pagina koppelt. De beleggingen onder het Basic Profiel hebben over het algemeen minder risico en volatiliteit en 
zijn minder complex3. Informatie over de uitgevende instelling van de Financiële Instrumenten is over het algemeen 
goed beschikbaar via de website van de uitgevende instelling en verschillende aanbieders van financiële 
gegevens. DEGIRO stelt ook een deel van de informatie beschikbaar via het Handelsplatform. 
De categorieën Financiële Instrumenten die toegankelijk zijn onder het Basic Profiel zijn de meest elementaire 
Effecten, zoals veel blue chip-aandelen, staatsobligaties van beleggingskwaliteit en bedrijfsobligaties en basis-
ETF's en beleggingsfondsen. 
 

 
3 Met het Basic Profiel kunnen cliënten beleggen in niet-complexe producten zoals bedoeld in MiFID II, waarvoor geen 

passendheidstoets vereist is onder MiFID II. 
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Met dit Profiel kunt u alleen longposities in Effecten aanhouden en als zodanig zal uw maximale verlies beperkt 
blijven tot het bedrag van uw inleg plus gemaakte kosten. 
 
Voordat u kunt beginnen met handelen, zal DEGIRO u vragen om een Passendheidstoets af te leggen. U hebt 
echter toegang tot alle categorieën Financiële Instrumenten in dit Profiel zonder dat u voor deze 
Passendheidstoets hoeft te slagen. Als u niet slaagt voor de Passendheidstoets, ontvangt u een waarschuwing 
dat DEGIRO het beleggen in de relevante categorieën Financiële Instrumenten niet geschikt acht voor u. 
 
Het is mogelijk om dit Profiel te gebruiken in combinatie met de custody-optie. 
 
Doelmarkt: De categorieën Financiële Instrumenten die beschikbaar worden gesteld onder het Basic Profiel zijn 
Effecten die zijn gericht op Basisbeleggers die beleggen met een Evenwichtig risico/beloningsprofiel, die het verlies 
van het bedrag van hun initiële inleg kunnen accepteren en dragen, en die beleggen met een beleggingshorizon 
op lange termijn (over het algemeen vijf jaar of langer). 

 

B. Standard 
Met het Standaard Profiel kunt u, naast de categorieën Financiële Instrumenten die beschikbaar worden gesteld 
onder het Basic Profiel, toegang krijgen tot categorieën Effecten die iets complexer zijn of iets meer risico inhouden. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de Effecten minder liquide zijn of een hogere volatiliteit hebben. Informatie over de 
uitgevende instelling van de Financiële Instrumenten is meestal relatief gemakkelijk beschikbaar. 
Effecten waarin u onder dit Profiel kunt beleggen, kunnen onder andere aandelen zijn van small cap- en midcap-
bedrijven, staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een goede rating, vastgoedfondsen en standaard 
beursverhandelde grondstoffen. 

 
Met dit Profiel kunt u alleen longposities in Effecten aanhouden en als zodanig zal uw maximale verlies beperkt 
blijven tot het bedrag van uw inleg plus gemaakte kosten. 
 
Voor alle categorieën Financiële Instrumenten die beschikbaar worden gesteld onder het Standaard Profiel van 
DEGIRO, wordt u gevraagd een Passendheidstoets af te leggen. Voor al deze categorieën Financiële 
Instrumenten moet u slagen voor deze Passendheidstoets. 
 
Het is mogelijk om dit Profiel te gebruiken in combinatie met de custody-optie. 
 
Doelmarkt: De categorieën Financiële Instrumenten die aanvullend beschikbaar worden gesteld onder het 
Standard Profiel zijn Effecten die iets meer kennis vereisen dan de categorieën Financiële Instrumenten die 
beschikbaar worden gesteld onder het Basic Profiel en waarvoor het belangrijk is om iets meer tijd te besteden 
aan het kiezen en monitoren van de beleggingen. De Effecten zijn in het algemeen geschikt voor Geïnformeerde 
beleggers die een Evenwichtig risico-/beloningsprofiel hebben, een maximale bereidheid en de mogelijkheid 
hebben om het bedrag van hun initiële inleg te verliezen en die beleggen op basis van een beleggingshorizon op 
lange termijn (over het algemeen vijf jaar of langer). 
 
Negatieve doelmarkt: De negatieve doelmarkt bestaat uit retailbeleggers die geen of beperkte kennis hebben 
van het beleggen in de categorieën Financiële Instrumenten die in het Standaard Profiel ter beschikking worden 
gesteld in aanvulling op het Basic Profiel. 
 

C. Complex  
Met het Complex Profiel kunt u toegang krijgen tot extra categorieën Effecten die complexer zijn of meer risico 
inhouden. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de Effecten niet-liquide zijn, heel volatiel zijn, ingewikkelde 
beleggingsstructuren gebruiken, een herkomstland met hoger risico hebben, hefboomwerking gebruiken 
enzovoort. Informatie over de Effecten en hun uitgevende instelling zal niet altijd gemakkelijk beschikbaar zijn en 
kan complex zijn. 
Effecten die u onder dit Profiel kunt verhandelen, zijn onder andere 'penny stock'-aandelen, hoogrentende 
obligaties of junk bonds en complexere gestructureerde producten zoals op de beurs verhandelde notes en op de 
beurs verhandelde grondstoffen zonder of met matig gebruik van hefboomwerking. 
 
Met dit Profiel kunt u alleen longposities in Effecten aanhouden en als zodanig zal uw maximale verlies beperkt 
blijven tot het bedrag van uw inleg plus gemaakte kosten. 
 
Alle categorieën Financiële Instrumenten in dit Profiel vereisen dat u slaagt voor een afzonderlijke 
Passendheidstoets per categorie Financiële Instrumenten. 
 
Het is mogelijk om dit Profiel te gebruiken in combinatie met de custody-optie. 
 
Doelmarkt: De categorieën Financiële Instrumenten die aanvullend beschikbaar worden gesteld onder het 
Complex Profiel zijn Effecten die over het algemeen geschikt zouden zijn voor Geïnformeerde beleggers met een 
Risicogericht risico-/beloningsprofiel, een maximale bereidheid en mogelijkheid om het bedrag van hun initiële 
inleg te verliezen, en die in deze Effecten beleggen op basis van een beleggingshorizon op lange termijn (over het 
algemeen vijf jaar of meer). 
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Negatieve doelmarkt: De negatieve doelmarkt bestaat uit Basisbeleggers en retailbeleggers die volgens hun 
eigen inschatting geen Risicogericht risico- en beloningsprofiel of korte beleggingshorizon hebben. 
 

D. Hefboomproducten 
De categorieën Financiële Instrumenten die aanvullend beschikbaar worden gesteld onder het Hefboomproducten 
Profiel, zijn Effecten die erg complex kunnen zijn en een heel hoog risico met zich mee kunnen brengen. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn omdat de Effecten een hoge hefboomwerking hebben of kenmerken van een Derivaat hebben. 
De Effecten die aanvullend beschikbaar worden gesteld onder het Hefboomproducten Profiel kunnen erg volatiel 
zijn en in heel korte tijd tot substantieel verlies leiden. Informatie over de Effecten en hun uitgevende instelling zal 
normaal gesproken beschikbaar zijn, maar vereist vaak uitgebreide kennis en begrip. Effecten die u onder dit 
Profiel kunt verhandelen, kunnen onder andere complexe Effecten zijn, zoals leveraged en inverse ETF's en 
complexe en leveraged gestructureerde producten zoals turbo's, leveraged investment certificates en warrants. 
 
Met dit Profiel kunt u alleen longposities in Effecten aanhouden en als zodanig zal uw maximale verlies beperkt 
blijven tot het bedrag van uw inleg plus gemaakte kosten. Door de aard van de Financiële Instrumenten die onder 
dit Profiel beschikbaar zijn, kan een verlies zich in erg korte tijd voordoen.  

 
Alle categorieën Financiële Instrumenten die bovendien beschikbaar worden gesteld onder dit Profiel vereisen dat 
u voor een afzonderlijke Passendheidstoets slaagt. 
 
Het is niet mogelijk om dit Profiel te gebruiken in combinatie met de custody-optie. 
 
Doelmarkt: De categorieën Financiële Instrumenten die aanvullend beschikbaar worden gesteld onder het 
Hefboomproducten Profiel zijn Effecten die geschikt zijn voor:  
Gevorderde beleggers die een Risicogericht risico-/beloningsprofiel hebben, een maximale bereidheid en 
mogelijkheid hebben om het bedrag van de initiële inleg te verliezen, en die in deze Effecten beleggen op basis 
van een korte beleggingshorizon (over het algemeen minder dan vijf jaar, maar de gemiddelde beleggingshorizon 
is afhankelijk van het specifieke product). 
 
Negatieve doelmarkt: De negatieve doelmarkt bestaat uit Basisbeleggers en Geïnformeerde beleggers, en uit 
retailbeleggers die volgens hun eigen inschatting geen Risicogericht risico-/beloningsprofiel of een korte 
beleggingshorizon hebben. 
 

E. Active Margin 
Onder het Active Margin Profiel kunt u aanvullend toegang krijgen tot alle categorieën Derivaten en tot de diensten 
Debet Geld en Debet Effecten. Onder dit Profiel is het gebruik van de diensten Debet Geld en Debet Effecten 
beperkt. Raadpleeg het document Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten in de Nadere 
Informatie Beleggingsdiensten. Bij DEGIRO vereist het gebruik van Derivaten dat u toegang hebt tot de diensten 
Debet Geld en Debet Effecten. 
 
Met Derivaten en shortposities in Geld en Effecten kunt u verliezen oplopen die de waarde van uw inleg 
overschrijden, waardoor u achterblijft met een restschuld op uw Persoonlijke Pagina. 
 
De diensten Debet Geld en Debet Effecten en elke categorie Derivaten waar u toegang tot wilt verkrijgen, vereisen 
dat u slaagt voor een afzonderlijke Passendheidstoets. 
 
Het is niet mogelijk om dit Profiel te gebruiken in combinatie met de custody-optie. 
 
Doelmarkt: De categorieën Financiële Instrumenten en de diensten die bovendien beschikbaar worden gesteld 
onder het Active Margin Profiel zouden geschikt zijn voor Gevorderde beleggers met een Rrisicogericht risico-
/beloningsprofiel, een maximale bereidheid en de mogelijkheid om een bedrag te verliezen dat de initiële inleg 
overschrijdt, en die beleggen op basis van een korte beleggingshorizon (over het algemeen minder dan vijf jaar, 
maar de gemiddelde beleggingshorizon is afhankelijk van het specifieke product). De beoogde marktbelegger van 
dit Profiel is bereid om het hogere risico en de mogelijkheid om te eindigen met een restschuld die gepaard gaat 
met beleggen met hefboomwerking, te accepteren. 
 
Negatieve doelmarkt: De negatieve doelmarkt bestaat uit Basisbeleggers en Geïnformeerde Beleggers en uit 
retailbeleggers die zichzelf niet beschouwen als beleggers met een Risicogericht risico-/beloningsprofiel, korte 
termijn beleggingshorizon of de mogelijkheid om verliezen te dragen die hoger zijn dan de initiële inleg. 
 

F. Trader Margin 
Onder het Trader Margin Profiel worden geen extra categorieën Financiële Instrumenten of diensten beschikbaar 
gesteld, maar u kunt wel volledig gebruik maken van de diensten Debet Geld en Debet Effecten. Raadpleeg het 
document Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. 
 
De diensten Debet Geld en Debet Effecten vereisen dat u slaagt voor een Passendheidstoets.  
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Het is niet mogelijk om dit Profiel te gebruiken in combinatie met de custody-optie. 
 
Doelmarkt: De doelmarkt van het Trader Margin Profiel is in wezen dezelfde doelmarkt als de doelmarkt van het 
Active Margin Profiel. Het enige verschil is dat de beoogde marktbelegger onder het Trader Margin Profiel meer 
gebruik wil maken van hefboomwerking en als zodanig het aanzienlijk hogere risico op verlies en en op het 
achterblijven met een hogere restschuld die daarmee gepaard gaat, accepteert. 
 
Negatieve doelmarkt: De negatieve doelmarkt van het Trader Margin Profiel is dezelfde negatieve doelmarkt als 
beschreven onder het Active Margin Profiel. 
 

G. Day Trader Margin 
Dit Profiel heeft vergelijkbare voorwaarden met het Trader Margin Profiel. Met Day Trader Margin Profiel kunt u 
echter handelen met lagere margevereisten tijdens de uren dat DEGIRO en de relevante markten open zijn. 
Daartoe gelden aparte Limieten en voorwaarden voor het Day Trader Margin Profiel tussen 8.00 en 21.30 uur 
CE(S)T. 
Onder Day Trader Margin Profiel wordt het risico op een andere manier berekend dan onder de andere Profielen, 
waardoor met dezelfde hoeveelheid Zekerheidswaarde meer risico kan worden genomen. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar het document Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten van de Nadere 
Informatie Beleggingsdiensten. 
 
Als voorwaarde voor de extra handelsruimte gelden de volgende eisen en beperkingen: 
Risico terug naar niveau Trader Margin: elke dag moet u ervoor zorgen dat - naar gelang wat het eerste gebeurt - 
ofwel een half uur voor het einde van de handel op de VS-beurzen waar u handelt ofwel om 21.30 uur CE(S)T, het 
Risico door u wordt verlaagd tot het niveau dat is toegestaan onder het Trader Margin Profiel. Dit is een uiterst 
strikte eis omdat op deze manier het overnight-risico (het risico als gevolg van bewegingen die plaatsvinden op 
momenten waarop noch DEGIRO noch u kunt ingrijpen) van de Persoonlijke Pagina gelijk is aan het overnight-
risico dat is toegestaan onder het Trader Margin Profiel. 
Telkens wanneer u deze verplichting niet nakomt, wordt de dagelijkse wijziging van het Profiel van Trader Margin 
naar Day Trader Margin stopgezet. 

Intraday-interventie door DEGIRO: in afwijking van artikel 14.9 en 14.10 van de Voorwaarden Beleggingsdiensten, 
kan DEGIRO op elk moment van de dag direct ingrijpen zonder voorafgaande waarschuwing, indien het Risico 
berekend volgens de normen die gelden voor het Day Trader Margin Profiel hoger is dan 125% van de 
Zekerheidswaarde. Door posities te liquideren en nieuwe posities aan te gaan, zal DEGIRO trachten het Risico, 
dat volgens de normen voor het Day Trader Margin Profiel is berekend, te reduceren tot een niveau van 90% van 
de Zekerheidswaarde. Als de interventie van DEGIRO optreedt na 17.30 uur CE(S)T, zal DEGIRO proberen het 
risico te verminderen tot een niveau van 90% van de Zekerheidswaarde, waarbij het Risico wordt berekend in 
overeenstemming met de parameters die van toepassing zijn op het Trader Margin Profiel. 
Voor deze interventie door DEGIRO gelden de vergoedingen zoals gespecificeerd in het Tarievenoverzicht van de 
Nadere Informatie Beleggingsdiensten. 

Interventie door DEGIRO aan het einde van de dag: als na (1) een half uur voor het einde van de handel op de 
beurzen van de VS en/of Canada waar de Cliënt handelt of (2) 21.30 uur CE(S)T het Risico zoals berekend volgens 
de normen die van toepassing zijn op het Trader Margin Profiel hoger is dan 100% van de Zekerheidswaarde, dan 
kan DEGIRO in afwijking van artikel 14.10 van de Voorwaarden Beleggingsdiensten, ingrijpen door liquidatie of 
door het aangaan van posities om het risico in het Saldo te verminderen zonder voorafgaande waarschuwing aan 
Cliënt. Voor deze interventie door DEGIRO gelden de vergoedingen zoals gespecificeerd in het Tarievenoverzicht 
van de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. 

Doorlopende Orders: Orders die door u worden gegeven tijdens de Day Trader-tijd, kunnen door DEGIRO een 
half uur voor het einde van de handel op de relevante VS-beurs of om 21.30 uur CE(S)T worden geannuleerd als 
de mogelijke uitvoering kan leiden tot een schending van Limieten. 

Geld overboekingen: voor de uitvoering van uw Opdrachten voor de overboeking van Geld naar de Tegenrekening, 
wordt het Risico te allen tijde berekend in overeenstemming met de parameters van het Trader Margin Profiel. 

Toepassing, beëindiging: een wijziging naar Day Trader Margin Profiel kan alleen worden aangevraagd voor een 
Persoonlijke Pagina waarop het Trader Margin Profiel van toepassing is. DEGIRO streeft ernaar om binnen drie 
Handelsdagen op de aanvraag te reageren. Het accepteren van uw aanvraag voor het Day Trader Margin Profiel 
is onderworpen aan een beoordeling door de afdeling Risico van DEGIRO, die bijvoorbeeld controleert of u eerder 
margin calls hebt ontvangen die niet tijdig door u zijn opgelost, maar die door DEGIRO moesten worden opgelost 
nadat de deadline was verstreken. 
DEGIRO kan te allen tijde de wijziging van de Persoonlijke Pagina naar het Day Trader Margin Profiel ongedaan 
maken wanneer dit door DEGIRO noodzakelijk of gewenst wordt geacht met betrekking tot de handelsactiviteiten 
van de Cliënt, marktbewegingen, wijzigingen in Wetten en Regels of anderszins. DEGIRO zal u hiervan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte stellen. 
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Telkens wanneer u een van de eisen of beperkingen schendt die van toepassing zijn op het Day Trader Margin 
Profiel, stopt de dagelijkse wijziging naar het Day Trader Margin Profiel. U kunt zich te allen tijde opnieuw 
aanmelden om het Day Trader Margin Profiel te mogen gebruiken. De beslissing om dit al dan niet te accepteren 
blijft onderworpen aan een evaluatie door de afdeling Risico van DEGIRO, die bijvoorbeeld controleert of u eerder 
margin calls hebt ontvangen die niet tijdig door u zijn opgelost, maar die na het verstrijken van de deadline door 
DGIRO moesten worden opgelost.  
 
Aangezien er geen nieuwe categorieën Financiële Instrumenten of diensten toegankelijk worden gemaakt onder 
het Day Trader Margin Profiel, is geen afzonderlijke Passendheidstoets vereist. 
 
Het is niet mogelijk om dit Profiel te gebruiken in combinatie met de custody-optie. 
 
Doelmarkt: Gezien de categorieën Financiële Instrumenten en diensten, is de doelmarkt van het Day Trader 
Margin Profiel in principe dezelfde doelmarkt als de doelmarkt van het Trader Margin Profiel. Het verschil is dat de 
beoogde marktbelegger van het Day Trader Margin Profiel tijdens de Handelsdag continu actief met de 
beleggingen werkt. 
 
Negatieve doelmarkt: De negatieve doelmarkt van het Day Trader Margin Profiel is dezelfde negatieve doelmarkt 
als beschreven onder het Active Margin Profiel. 


