
Meer kansen 
met online
beleggen

De meeste aanbieders zien het aantal klanten groeien dat via online 

platformen wil beleggen. Dat komt vooral door de aanwas van nieuwe 

beleggers die, gedreven door de lage spaarrente, naar andere manieren van 

vermogensopbouw kijken. Groei betekent ook dat er steeds meer nieuwe 

diensten bijkomen, waardoor beleggers hun emotie kunnen uitschakelen en 

meer kennis kunnen opdoen.
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ONLINE BELEGGEN

Saxo Bank en Lynx zijn 
twee aanbieders die met 
de introductie van pro-

ducten beleggen een stuk aan-
trekkelijker maken. Ook aanbie-
ders als Knab, Pritle en Binck 
zijn met producten en diensten 
gekomen die een hele nieuwe 
groep beleggers moeten aantrek-
ken. Een aantal nieuwe diensten 
maakt gebruik van geautomatiseerd 
beleggen. Volgens sommigen kan 
dat weleens de trend van de toe-
komst worden. Portefeuilles worden 

via algoritmen beheerd en dat kan 
voor de langetermijnbelegger interes-
sant zijn. De kosten zijn in veel geval-
len lager voor de klant en de aanbieder 
doet er ook zijn voordeel mee. Door de 
lagere kosten kan deze aan schaalvergro-
ting doen. 

Saxo Bank en Lynx hebben geautoma-
tiseerd beleggen inmiddels in de armen 
gesloten. Door automatische handelssyste-
men in te zetten, wordt de factor emotie 
volledig uitgeschakeld. “Emotie is nou juist 
de factor die ervoor zorgt dat beleggers ver-
keerde beslissingen nemen”, zeggen ze bij 

Lynx. Het volgen van een automatisch handels-
systeem zorgt ervoor dat het rendement van 
de belegger niet wordt beïnvloed door emo-
tie. Saxo heeft met SaxoSelect een service in de 
markt gezet die is opgebouwd rond automatisch 
beleggen in ETF’s. “Deze producten zijn voor-
al geschikt om de stap naar zelf beleggen voor 
mensen niet al te groot te maken”, zegt Sybren 
van der Hijden van de bank. 

Chatbots
Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van 
chatbots. Het wordt bij sommige onlinedien-
sten al aangeboden. De trend zou mogelijk 
ook kunnen doorzetten naar brokers en ver-
mogensbeheerders. De vraag is alleen hoe je 
ze goed in kan zetten. Dat er uiteindelijk via 
chatbots belegd kan worden, lijkt nu hele-
maal nog niet aan de orde. Veel aanbieders 
zien ze wel als een toevoeging voor processen 
rond het beleggen. Gijs Nagel van DeGiro ziet 
chatbots als een mogelijkheid om zijn klanten 
te bedienen met antwoorden op hun vragen. 
Maar verder dan automatische antwoorden 
bij veel gestelde vragen, zogeheten FAQ’s, lij-
ken de Nederlandse brokers en vermogensbe-
heerders niet te willen gaan. Het persoonlijke 
contact met de klant staat voorop en dat blijft 
voorlopig zo. 

Binck 
“Kijk naar je portefeuille zoals een voetbalcoach 
naar zijn team kijkt. Als hij zijn elftal samenstelt, 
kiest hij niet tien keepers en één spits. Het moet 
gebalanceerd zijn. Dat geldt bij beleggen net zo. 
Gaat het fout met je ene belegging, dan heb je altijd 
de andere nog. Dus: cash op de bank en in het 
doel voor de fi nanciële reddingen, een achterhoede 
met relatief veilige obligaties, een middenveld met 
aandelen en ETF’s en een voorhoede met opties voor 
rendement (schrijven van calls) en zekerheid (puts als 
verzekering).”

Knab
“De AFM heeft onderzocht dat 62% van de beleggers 
bij een beleggingskeuze niet let op de verwachte 
kosten. Deze kosten bestaan niet alleen uit het product, 
maar ook uit de kosten van de beleggingsinstrumenten. 
Kosten hebben invloed op je uiteindelijke 
rendement. Kijk ook naar de onafhankelijkheid van 
de vermogensbeheerder. Het kan complex zijn om 
die te beoordelen. Grote partijen verplichten hun 
vermogensbeheerders vaak om te beleggen in eigen 
(dure) beleggingsfondsen. Hierdoor kunnen ze niet altijd 
de meest voordelige keuze voor jou maken.”

IG Nederland
“Discipline is misschien wel het belangrijkste 
voor beleggers. Creëer je eigen handelsplan 
of beleggingssysteem en houd je daar aan. 
Handel in de markten die je kent en handel nooit 
blind op adviezen van anderen. Beredeneer van 
tevoren altijd goed waarom je een bepaalde 
handelstransactie wilt uitvoeren. Gebruik altijd 
stops, limieten, gegarandeerde stops en trailing 
stops (red: een meebewegende stoploss). En ten 
slotte: laat de winsten lopen en hou de verliezen 
beperkt.”

Op de volgende pagina’s brengen we in 
kaart wat de belangrijke handelsplatformen 
te bieden hebben. Het overzicht spreekt 
geen waardeoordeel uit. Het is alleen 
bedoeld om een indicatie te geven van 
wat mogelijk is als het om online beleg-
gen gaat. 



ONLINE BELEGGEN

Klanten kunnen beleggen in: ABN Amro Binck Bank BUX DEGIRO For Tomorrow ING Indexus IG Nederland Knab

Aandelen ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✔

Obligaties ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔

Beleggingsfondsen ✔ 2901 waaronder 648 ETF's ✔ aantal: 3300 ✘ ✔ aantal: 637 ✔ 3 actief beheerd en 2 passief ✔ - aantal: 402 ✘ ✘ ✔ 145 beleggingsfondsen

ETP’s als ETF’s (graag aantal vermelden) ✔ aantal: 648 ✔ aantal: 1367 ✘ ✔ aantal: 5468 ✘ ✔ - aantal: 235 ✔ aantal: 10 ✔ aantal: 5000 ✘

Koersversnellers ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ING Sprinters en BNP Turbo's ✘ ✔ ✘

Opties ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘

Futures ✔ niet online ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

In hoeveel markten bent u actief? 22 landen 37 beurzen #Waarde! ✔ aantal: 41 wereldwijd via de verschillende 
fondsen(profielportefeuilles) Aantal: heel de wereld Wereld ✔ aantal: meer dan 12.000 Afhankelijk van beleggingsexpert

Zijn er mogelijkheden op  
effectenkrediet? ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘

Over de rekening

Minimale aanvangskapitaal Minimaal 1 euro bij zelf beleggen ✘
50 euro minimale storting. Vanaf  

10 euro handelen in aandelen
Geen minimale aanvangs-

kapitaal
€ 50,- per maand en/of 

€ 2.500,- éénmalig 0 1000 euro 100 euro Vermogensbeheer vanaf 25.000 euro, 
Gemaksbeleggen vanaf 100 euro

Mogelijkheid beleggen via 
app of mobiel platform

Online via Mijn Dealingroom of via  
Mobiel Bankieren App ✔ allebei ✔ Uitsluitend via de app Webapp via m.degiro.nl en app 

in de apple store ✔
Via mobiel bankieren app. 

Website is mobiel te bereiken.
Vermogensbeheer 

(geen zelf beleggen)
Applicaties voor smartphone 

en Table 
✘ De beleggingen zijn 

wel te volgen via de App

Realtime koersen (gratis) ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘

Realtime koersen (gratis indien) ✔ ✘ ✘ gratis bij regulier account ✘ ✔ ✘ ✔ Wanneer cliënt actief is ✘

Realtime koersen (kosten per maand) ✘ ✘ ✘ 5 euro bij custody account ✘ 0 ✘
Alleen voor aandelen buiten Europa, 

kosten verschillen per beurs. ✘

Koersen vertraagd ✘ Gratis ✘ Gratis Gratis/Niet gratis ✔ Gratis ✘ alles is realtime Gratis, 15 minuten

Bewaarloon t/m 2 50.000 Geen aparte kosten voor bewaarloon,  
servicekosten bedragen 0,18% op jaarbasis

Gratis bij Binck Basic. Bij Binck 
Active afhankelijk van belegd  

vermogen
0% Geen bewaarloon Kosten in % ✘ wel service van 0,24% tot 75.000, 

daarbij nog 16 euro basisfee per jaar. ✘ ✘ ✔ Voor Gemaksbeleggen 
0,5% Servicekosten

Switchkosten ✔
Overboeken effecten naar andere 

bank: 25 euro per regel ✘

Voor in/uitboeken? 
Inkomend: 10 euro per regel. 

Portefeuille boven
 3000 euro = gratis. 

Uitgaand: 100 euro per regel

✘ ✘
✘

 All-in beheerfee is 0,8%
(incl. BTW)

✘
Gratis, transacties geschieden 

op dinsdag

Transactiekosten effectenorder

Minimale omvang initiële portefeuille ✘ ✘ 50 euro geen minimale omvang  € 50,- ✘ ✘ 100 euro 100 euro

Minimale vergoeding per order 6,50 euro met een minimum van  
10 euro per order (aandelen NL)

10 euro bij Binck Basic; vanaf  
6 euro bij Binck Active 0,25 euro Aex aandelen: vaste  

vergoeding is 2 euro ✘ 4 ✘ 5 euro 1 euro

Variable vergoeding per order 0,10% 0,1% Afhankelijk van  
onderliggende product

Aex aandelen: variable  
vergoeding is 0,02% ✘ 0,04% ✘

0.05% over de onderliggede waarde 
met een minimum van 5 euro ✘

Maximale vergoeding per order 150 euro per order 75 euro bij Binck Active;  
150 euro bij Binck Basic ✘ maximum: 30 euro 0,5% instapkosten en geen 

switch- en uitstapkosten 150 ✘ 50 euro 175  euro voor een spoedorder

Service

Nieuws Sharecompany Dow Jones newswires In-house nieuwsredactie ABM financial news eigen redactie Dow Jones news feed ✘
Bloomberg en Thomson Reuters via 

een live-rekening

Knab Community, Online Seminar, 
Kwartaalrapportage, Overwegingen, 

Onafhankelijke experts voor 
Vermogensbeheer

Research

Klant heeft toegang tot onze beleggins- 
strategie, aandelen research, aanbevolen 

lijsten beleggingsfondsen, aanbevolen  
lijsten obligaties, macro economische 

research en technische analyse 

vwd Fundamentele analyse ✘
Informatie/grafieken en  

indicatoren zijn beschikbaar eigen research ING Investment Office ✘ ✘
Bij Vermogensbeheer wordt het 

vermogen beheerd door een 
onafhankelijke expert.

Watchlist ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
Ja, cliënten hebben de mogelijkheid 
om zelf koerslijsten aan te maken en 

op te slaan. 
✔

Meerdere portefeuilles ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Draaien op uw systeem 
trading-modules ✔ ✘ ✔

Bedoelen jullie API's?  
Nee, niet mogelijk ✘ Automatische aan- en verkopen ✘ ✔ ✘

Homepage van uw website www.abnamro.nl/beleggen www.binck.nl www.getbux.com www.degiro.nl www.fortomorrow.nl www.ing.nl/beleggen www.dexxi.nl www.ig.com/nl www.knab.nl
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ONLINE BELEGGEN

Klanten kunnen beleggen in: Lynx Meesman NN Investment Partners Pritle Saxo Bank TradersOnly TrendInvest Triodos

Aandelen ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔/✘

Obligaties ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔/✘

Beleggingsfondsen ✔ aantal: 2754 ✔ aantal: 5 ✔ meer dan 60 NN-fondsen ✔ aantal: 15 ✔ ✔ aantal: 188 ✘ ✔ aantal: 10

ETPs als ETFs (graag aantal vermelden) ✔ aantal: 3927 ✘ ✘ ✘ ✔ aantal: 3101 Alle ETF's en ETP's beschikbaar ✘ ✘

Koersversnellers ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘

Opties ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘

Futures ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘

In hoeveel markten bent u actief? ✔ aantal: 120 Circa 50 Wereldwijd (alle regio's en sectoren, 
handelen via giraal systeem)

Aandelen: Noord-Amerika, Europa, 
Opkomende markten, Azië-Pacific en 
Japan. Obligaties: Europese staats- en 

bedrijfsobligaties. Europese geldmark-
ten. Vastgoed wereldwijd. Grondstoffen 

wereldwijd.

✔ aantal: 36 Meer dan 100 markten in 24 landen Wereldwijd ✔  aantal: ..

Zijn er mogelijkheden op  
effectenkrediet? ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘

Over de rekening

Minimale aanvangskapitaal 3000 euro 10.000 euro (bedrag ineens) of
 100 euro (bij maandelijks beleggen) 50 euro 10 euro 10.000 euro 5.000 euro 2.500 euro Eenmalige aankoop 100 euro 

maandelijks 25 euro

Mogelijkheid beleggen via 
app of mobiel platform ✔ ✔ mobiel platform ✔ website is fully responsive ✔ ✔ Via apps Binnenkort

Beleggen via Internet Bankieren. Realtme 
inzicht in portefeuille en

 rendementen ook via de app

Realtime koersen (gratis) De 2.000 grootste Europese aandelen 
(via BATS & CHI-X) ✘ ✘ - giraal systeem kent één koers 

per dag ✘ ✘
Forex (valuta), Spot goud/Spot zilver, 

Index CFD's ✘ ✘

Realtime koersen (gratis indien)
Verenigde Staten aandelen, pen-

nystocks en futures: gratis bij totale 
maandelijkse commissie van 30 dollar 
(of een equivalent hiervan) of hoger.

✘ ✘ - giraal systeem kent één koers 
per dag ✘ ✘ Hangt af van aantal transacties nvt ✘

Realtime koersen (kosten per maand) Euronext: 1,10 euro, Verenigde Staten 
opties: 1,50 dollar ✘ ✘ - giraal systeem kent één koers 

per dag ✘
Afhanklijk van welke koersen, 

euronext bijvoorbeeld 1 euro per maand Optioneel ✘ ✘

Koersen vertraagd Gratis ✘ Gratis ✘ Gratis Gratis ✔ met 1 dag ✘

Bewaarloon t/m 2 50.000 Geen bewaarloon of service fee ✘
Geen, bij FitVermogen.nl kennen wij 

géén bewaarloon

Geen bewaarloon. Pritle hanteert wel 
servicekosten van 0,5% per jaar over 
het vermogen tót 250.000 euro. Over 
het bedrag daarboven worden geen 

kosten berekend. 

0.12% per jaar op aandelen/ETFs/Obligaties 
(min 5 euro per maand) Geen bewaarloon Geen bewaarloon 0,48% p/j

Switchkosten ✘ 0,25%
✘ bij FitVermogen.nl kan je  

kosteloos aankopen, verkopen 
en switchen

✘ Gratis ✘
Bij een switch krijg je 50% korting op de trans-

actiekosten. Je betaalt dan 0,45% ipv 0,9%. 0,004

Transactiekosten effectenorder

Minimale omvang initiële portefeuille 3000 euro 10.000 euro (bedrag ineens) of 
100 euro (bij maandelijks beleggen) 50 euro 10 euro Minimale initiële storting

 is 10.000 euro
Klanten kunnen vanaf 5000 euro 

een rekening openen. 2.50 euro Eenmalige aankoop 100 euro 
maandelijks 25 euro

Minimale vergoeding per order 6 euro ✘
✘ bij FitVermogen.nl kan je  

kosteloos aankopen, verkopen  
en switchen

✘ 5 euro 0,09% keer de transactiewaarde 
(minimum  6 euro) 0,45% in het geval van een switch ✘

Variable vergoeding per order 0,09% 0,25%
✘ bij FitVermogen.nl kan je  

kosteloos aankopen, verkopen  
en switchen

✘ 0,04% 0,09% keer de transactiewaarde 
(minimum  6 euro)

Ja, een transactiekostenvergoeding  van 0,9% 
bij een aan- of verkooporder 0,4% eenmalig 0,2% maandbeleggen

Maximale vergoeding per order 45 euro 0,25%
✘ bij FitVermogen.nl kan je  

kosteloos aankopen, verkopen  
en switchen

✘ ✘ 45 euro 0,90% ✘

Service

Nieuws ANP, Reuters, Dow Jones News ✘
Artikelen van eigen redactie, geen 

externe nieuwsprovider Periodiek nieuwsbrief Dow Jones Meerdere bronnen ✔ Periodieke nieuwsbrief

Klanten ontvangen ons magazine en kunnen 
zich abonneren op onze research nieuwsbrief, 
onze reguliere nieuwsbrief en daarnaast een 

notificatie service als er content op ons online 
platform wordt geplaatst.

Research Morningstar, Zacks Equity Research ✘ m.n. research uit eigen huis
✔ Pritle heeft een eigen Research 

afdeling en zal periodiek beleggings-
onderzoeken publiceren.

Factset Fundamentals, 
Equity Research Meerdere bronnen

✔ Trend Invest heeft een research team dat 
regelmatig nieuws en 

onderzoeken verspreidt.
Zie toelichting

Watchlist ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ Binnenkort ✘

Meerdere portefeuilles ✔ ✔ ✔ zonder bijkomende kosten kan je 
meerdere rekeningen aanhouden ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Draaien op uw systeem 
trading-modules ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

Homepage van uw website www.lynx.nl www.meesman.nl www.fitvermogen.nl www.pritle.com www.saxobank.nl www.tradersonly.nl www.trendinvest.nl www.triodos.nl/beleggen
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