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Aanvullend tarievenoverzicht CFD-handel 

 
 
 

Dit document is geldig tot nader order. 
 

1. Koersbepaling 
 

Binnen de elektronische handelsplatformen worden met betrekking tot onderliggende waarden koersen bepaald waartegen u 
financiële contracten ter verrekening van verschillen (Contracts for Difference – CFD’s) kunt afsluiten. De koersbepaling wordt 
gebaseerd op de koersen van de onderliggende waarden die op de referentiemarkt zijn genoteerd c.q. van de daar aangegeven indices 
('referentiekoersen'). 

 
2. Orderkosten 
 

 

CFD's op Provisie/kosten 
Indices kosteloos 
Grondstoffen kosteloos 
Valuta kosteloos 
Edelmetalen kosteloos 
Rente-futures kosteloos 

 
 

Het overzicht van de aangeboden instrumenten vindt u in de CFD-WebClient. 

 
3. Financiering van open posities  
 

Financieringskosten bij CFD's (alle beleggingsklassen) 
 
Voor het houden van zowel long als short posities tot na het handelsslot1 (overnight) worden ten aanzien van het hefboom-
volume (positiewaarde) de financieringskosten als volgt berekend:  
(Positiewaarde x berekeningsgrondslag/365)  
 
Berekeningsgrondslag 
 

CFD's op long posities short posities 
Aandelen 3,50% + valutatarief2 3,50% - valutatarief2 

Indices 3,50% + valutatarief2 3,50% - valutatarief2 
Grondstoffen 3,50% 3,50% 
Valuta 3,50% - valutatarief 12,3 

         + valutatarief 22,3 

3,50% - valutatarief 22,3 

      + valutatarief 12,3 

Rente futures 3,50% 3,50% 
Edelmetalen 3,50% + valutatarief2 3,50% - valutatarief2 
Index futures 3,50% 3,50% 
Volatiliteitsindexen 3,50%  3,50%  

 
Met betrekking tot short posities kunnen naar redelijkheid en billijkheid passende leentarieven worden berekend. 

  
De in de berekeningsgrondslag genoemde valutatarieven kunnen variëren. Deze zijn te vinden in de instrumentenlijst in de 
CFD-WebClient. 
 
1 Het handelsslot van een bepaald type vindt u in de instrumentenlijst in de CFD-WebClient.  
2 Een overzicht van de geldende referentietarieven bij CFD's is te vinden in de CFD-WebClient. 
3 Valutatarief 1 en valutatarief 2 vormen de referentietarieven van de bewuste valuta en worden opgenomen in de berekeningsgrondslag. Bij een long positie voor EUR/CAD 
bijvoorbeeld is met valuta 1 de EONIA en met valuta 2 de CAD Libor bedoeld. 
 

4. Verdere kosten 
 

Er bestaan momenteel geen verdere kosten ten aanzien van de CFD-transferrekening en CFD-handelsrekening of de CFD-WebClient. 
Voor bankafschriften/-afrekeningen die niet door flatexDEGIRO Bank AG elektronisch in het online archief ter beschikking worden 
gesteld, worden geen kosten in rekening gebracht. 
 

De klant draagt alle omzet-, transactie- en andere belastingen evenals alle kosten die ontstaan in samenhang met de uitvoering van 
CFD’s.  
 

Belastingen en heffingen waarvan inning of inhouding wettelijk is voorgeschreven, worden afgetrokken van of ingehouden op 
betalingen of bijschrijvingen ten gunste van de klant. Een fiscaal relevante boeking kan ook plaatsvinden op de cashrekening. 
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5. Rente 
 

Debetrente 
Voor debetstanden c.q. negatieve valutastanden op de CFD-transferrekening (CFD-handelsrekening) wordt geen debetrente in 
rekening gebracht. flatexDEGIRO Bank AG heeft te allen tijde het recht om debetrente in rekening te brengen. Wijzigingen worden 
bekend gemaakt in dit aanvullende tarievenoverzicht. 
 

Creditrente 
Voor de rente op tegoeden gelden de in het actuele tarievenoverzicht aangegeven rentetarieven. 
 

6. Kapitaalmaatregelen 
 
 

 6.1 Kapitaalaanpassingen vanwege dividenden 
  

 

6.1.1  Duitsland: Koop/verkoop van Duitse aandelen-CFD's 
 

Indien u op de peildatum dividend na handelsslot een long positie houdt, ontvangt u in de CFD een dividend-
compensatiebetaling ter hoogte van 85% van het dividend. Indien u een short positie houdt, wordt u met 100% in de CFD 
gedebiteerd. Via een CFD kunnen geen stemrechten worden uitgeoefend of aangevraagd. Er bestaat geen aanspraak op 
deelname aan algemene vergaderingen. 

  

 

6.1.2  Buiten Duitsland: Koop/verkoop van buitenlandse aandelen-CFD's 
  

In verband met de verschillende belastingwetgeving in diverse landen, ontvangt u op de uitkeringsdag dividend een 
bijschrijving van 85% van het uitgekeerde dividend, als u op de peildatum dividend een long positie op een aandeel houdt.  
 

Indien u op de peildatum dividend een short positie op een aandeel houdt, wordt 100% van het uitgekeerde dividend 
afgetrokken van uw CFD-transferrekening (CFD-handelsrekening). 
 
6.1.3  Buiten Duitsland: CFD-posities op Amerikaanse aandelen 
CFD-posities op Amerikaanse aandelen worden op de dag voor de ex-dividend dag analoog aan overige kapitaalmaatregelen 
door het systeem tegen de slotkoers afgerekend en gesloten. 
 

 6.2 Inachtneming van overige kapitaalmaatregelen (voorkeursrechten, splitsing, enz.) 
  

 

flatexDEGIRO Bank AG houdt op adequate wijze rekening met de invloed van alle kapitaalmaatregelen op de door u na het 
handelsslot van de peildatum gehouden CFD-positie. Bij ophanden zijnde kapitaalmaatregelen behoudt flatexDEGIRO Bank 
AG zich het recht voor om uw positie op de peildatum te sluiten en eventueel op de ex-dividend dag – aangepast 
overeenkomstig de kapitaalmaatregel – weer te openen. Als alternatief kunnen er compensatiebetalingen plaatsvinden. 

 

 6.3 Verwijdering van orders 
  

 

Alle orders ten aanzien van een instrument waarop een kapitaalmaatregel is toegepast, vervallen aan het eind van de 
peildatum. Dit geldt echter niet voor orders, waar als onderliggende waarde aandelenindices aan ten grondslag liggen, als 
bij één of meerdere in de index opgenomen aandelen dividend wordt betaald; in dat geval blijven de orders ongewijzigd in 
stand. 

 


