
23 augustus 2014 © Het Financieele Dagblad

Wisselen van broker loont meer dan ooit
Beleggingstarieven

De prijsverschillen tussen 
online brokers nemen toe. 
De juiste keuze kan honder-
den tot duizenden euro’s in 
kosten schelen.

O
nline beleggen is het af-
gelopen jaar fors goedko-
per geworden. Dat komt 
vooral door de komst van 
prijsvechter DeGiro, die 
in vrijwel alle beleggings-

categorieën de goedkoopste is. Traditione-
le goedkope brokers, zoals Lynx, Today’s 
en TradersOnly, kunnen vaak niet tippen 
aan de tarieven van de nieuwkomer.

Door de prijsdruk aan deze kant van de 
markt is het verschil met de duurdere bro-
kers — Alex, BinckBank en de grootbanken 
— toegenomen. ‘De grootbanken hebben 
nog niet gereageerd door hun tarieven te 
verlagen’, aldus Sam Hollanders van de 
vergelijkingssite BrokerTarieven.nl.

ING is de enige grote bank die de trans-
actiekosten wel heeft verlaagd, soms tot 
op gelijke hoogte met DeGiro. Maar ING 
rekent wel hoge vaste kosten voor het aan-
houden van een beleggingsrekening, waar-
door het totaaltarief hoog blijft. Ter verge-
lijking: klanten van prijsvechters betalen 
geen vaste kosten.

Door de opgelopen prijsverschillen loont 
het meer dan ooit om brokers te vergelij-
ken. Uit onderzoek van deze krant blijkt 
dat het honderden tot duizenden euro’s per 
jaar kan schelen. Vooral voor beleggers die 

dagelijks transacties doen, kan het grote 
impact hebben op hun beleggings-

resultaat. Ter illustratie: € 2500 resultaat. Ter illustratie: € 2500 
aan kosten scheelt een beleg-

ger met een vermogen van  
€ 50.000 jaarlijks 5% rende-

ment. Sterker, de belegger 
moet 5% rendement ma-
ken om überhaupt uit 
de kosten te komen. En 
daar komen de meesten 
gewoonlijk niet aan.

Gevraagd naar waarom 
DeGiro zo goedkoop kan 

zijn, antwoordt directeur 
Gijs Nagel dat het juist de 

vraag is waarom de anderen 
zo duur zijn. ‘Je kunt gemakke-

lijk zien wat de beurs in rekening lijk zien wat de beurs in rekening 
brengt. Op een transactie met een aan-

deel ING is dat iets meer dan een halve ba-
sispunt. Daar komen nog de kosten van de 
clearing bij. Voor een transactie van € 5000 
betalen wij nog geen € 1 aan fee. Wij reke-
nen onze klanten hier € 3 voor.’

Nagel zegt niet te begrijpen waarom an-
dere brokers veel meer marge nodig heb-
ben. Voor institutionele beleggers is het al 
langer normaal om tegen minimale kosten 
te handelen. Nagel: ‘De particulier verschilt 
niet veel van de professionele belegger, dus 
waarom zou die veel meer moeten betalen?’

De vraag voor de belegger is dus of de 
duurdere brokers genoeg meerwaarde bie-
den om hun hogere kosten te rechtvaardi-
gen. De prijsvechters bieden een betrekke-
lijk kaal handelsplatform, met in sommige 
gevallen mogelijkheden voor technische 
analyse. De grootbanken en Alex en Binck 
bieden een uitgebreidere dienstverlening. 
Zo geeft Alex cursussen en webinars via de 
Alex Academy. Bij Binck kunnen beleggers 
via ‘Binck360’ met elkaar discussiëren. Bo-
vendien biedt de grootste broker van Ne-
derland veel hulpmiddelen voor analyse.

Dat laatste doet ook ABN Amro, een 
van de duurste brokers. Klanten die kie-
zen voor ABN Amro Zelf Beleggen krijgen 
ook nieuwsbrieven en analistenrapporten. 
Wie kiest voor Zelf Beleggen Plus krijgt daar 
Mijn Dealingroom bij, met onder meer een 
analysepakket voor opties en de mogelijk-
heid een schaduwportefeuille bij te houden.

Saxo Bank is qua tarieven een midden-
moter. De Deense broker geeft beleggers 
een dagelijkse nieuwsbrief, beursnieuws 
en toegang tot een ‘social trading commu-
nity’. Saxo Bank profileert zich daarnaast 
als de valutaspecialist onder de brokers.

In veel gevallen betalen beleggers voor 
diensten die zij ook gratis via internet kun-
nen betrekken. Daar wemelt het van de 
websites met beursnieuws en commen-
taren van analisten. Webinars over beleg-
gen zijn ook vaak kosteloos op internet te 
vinden, net als historische koersinforma-
tie van aandelen. Het nadeel is wel dat in-
formatie online gefragmenteerd is. Bij zijn 
broker betaalt de belegger vooral voor het 
panklaar opdienen van de informatie. Wie 
het geen moeite vindt om zelf te sprokke-
len, kan flink geld besparen.

Hulpmiddelen voor technische, en voor-
al fundamentele analyse, zijn veel minder 
gratis voorhanden. Dat geldt ook voor de 
mogelijkheid om via sms op de hoogte te 
worden gehouden van koersbewegingen 

en ‘social trading’, waarbij je kunt meekij-
ken met andere beleggers.

Wie gaat voor de laagste prijs, betaalt vaak 
extra voor aanvullende diensten. Zo rekent 
DeGiro € 25 voor het aanmelden bij een aan-
deelhoudersvergadering. ABN, maar ook 
onder meer Lynx en Binck, doen dat gratis. 
Ook de kosten voor het meedoen met een 
claimemissie of verwerking van dividenden 
kunnen aanzienlijk verschillen per broker.

Sam Hollanders van BrokerTarieven.
nl denkt dat de kosten van online beleg-
gen nog verder omlaag kunnen. ‘In de VS 
gaan we al richting transactiekosten van 
$  0. Daar halen brokers hun inkomsten bij-
na geheel uit andere zaken, zoals het uitle-
nen van stukken.’ Zij verdienen ook aan de 
wisselkoersen die ze hanteren en de ren-
te die ze krijgen wanneer klanten met ge-
leend geld beleggen. ‘Ook voor de brokers 
hier is dit al een zeer belangrijke bron van 
inkomsten die vaak het inkomen uit trans-
acties overstijgt’, aldus Hollanders. 

Het uitlenen van effecten is ook onder-
deel van het verdienmodel van DeGiro. Be-
leggers die niet willen dat DeGiro hun ef-
fecten uitleent, kunnen kiezen voor een 
account waarbij dat niet gebeurt. Zij moe-
ten dan wel betalen voor diensten die in het 
andere model gratis zijn, zoals live beurs-
koersen. ‘Het geld moet ergens vandaan 
komen’, zegt brokervergelijker Hollanders.

Kosten 
‘Voor een 
transactie 
betalen wij 
€ 1, klanten 
rekenen we 
hier € 3 
voor’
Afweging Afweging 
Wie gaat 
voor de 
laagste 
prijs, 
betaalt 
extra voor 
diensten

De komst van prijsvechter DeGiro heeft veel stof 
doen opwaaien onder brokers. Wij waren benieuwd 
in hoeverre de concurrentie is meegegaan in de 
prijzenslag. 

Jeroen Bos en Pim Kakebeeke zijn redacteuren van 
Het Financieele Dagblad

15,-
Laagste prijskaartje

(Totale kosten in euro’s)

291,-

Laagste prijskaartje
(Totale kosten in euro’s)

72,-

De rustige belegger De actieve belegger

 ➜ Belegd vermogen: 
€ 50.000

 ➜ Transacties per jaar: 
10

 ➜ Gemiddelde transactie: 
€ 5000

 ➜ Belegt in:  
Nederlandse aandelen  
Trackers  
Beleggingsfondsen 

Laagste prijskaartje
(Totale kosten in euro’s)

421,-

De daghandelaar

 ➜ Belegd vermogen: 
€ 50.000

 ➜ Transacties per jaar: 
60

 ➜ Gemiddelde transactie: 
€ 3000

 ➜ Belegt in:  
Nederlandse en buitenland-
se aandelen, maar handelt 
regelmatig in turbo’s en 
opties 

 ➜ Belegd vermogen: 
€ 50.000

 ➜ Transacties per jaar: 
285

 ➜ Gemiddelde transactie: 
€ 2000

 ➜ Handelt actief in:  
Opties, turbo’s en  
regelmatig in aandelen 
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291,-
Hoogste prijskaartje

(Totale kosten in euro’s)

530,
Hoogste prijskaar

(Totale kosten in eu

0,-
artje
euro’s)

3050,-
Hoogste prijskaartje 

(Totale kosten in euro’s)
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De lijstjes
Welke broker is het 
goedkoopst en wie is het 
duurst? Gekeken is naar 
transacties van € 3000.
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Aandelen  
Nederland

Laagste kosten bij: Laagste kosten bij: Laagste kosten bij: Laagste kosten bij:

DeGiro DeGiro DeGiro / ING DeGiro

Alex SNS Bank ABN Amro Alex

Saxo Bank Today’s / Lynx Rabo / Today’s / 
Lynx / TradersOnly

Saxo Bank

SNS Bank Alex Binck SNS Bank

ING TradersOnly
SNS Bank

ING

ABN / Binck / Rabo ABN Amro Alex Binck / Rabo / ABN

Duurste uit bij: Duurste uit bij: Duurste uit bij: Duurste uit bij:

Aandelen  
Verenigde Staten

Beleggingsfonden 
Nederland

Turbo’s / Sprinters / 
Speeders

2 2 2 2

2 2 2 2

3 3 3 3

3 3 3 3

1 1 1 1

1 1 1 1

Laagste kosten bij: Laagste kosten bij: Laagste kosten bij: Laagste kosten bij:

DeGiro / ING DeGiro DeGiro DeGiro / ING

SNS Bank Saxo Bank Alex / SNS / Rabo ABN Amro

Today’s / Lynx / 
TradersOnly

ING Saxo Bank Saxo Bank

Alex ABN Amro Binck Basic / ABN Alex

Saxo Bank
Today’s / Lynx Lynx Today’s / Lynx / 

TradersOnly

ABN Amro Alex ING SNS Bank

Duurste uit bij: Duurste uit bij: Duurste uit bij: Duurste uit bij:Duurste uit bij: Duurste uit bij: Duurste uit bij: Duurste uit bij:

Aandelen - Overig Europa
Duitsland

 
Obligaties 
Nederland

Opties - Amsterdam
Prijs per contract

 
ETF’s 
Nederland
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