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1.WAT IS EEN BROKER?
Zonder broker kun je niet beleggen. Wil je gaan handelen op de beurs, dan zul je er
dus een moeten kiezen. In dit e-book lees je hoe je die keuze maakt. Maar voordat
je daarmee kunt beginnen, moet je weten wat een broker eigenlijk is.
Een broker is een bedrijf dat het handelen in beleggingsproducten mogelijk maakt. De
Nederlandse term die soms gebruikt wordt is eﬀectenmakelaar. De bekendste broker is
waarschijnlijk je eigen bank. Grote banken bieden namelijk ook een beleggingsrekening
aan. Toch kiezen steeds meer beleggers voor de relatief nieuwe online brokers. Die zijn
gespecialiseerd in beleggen en hanteren meestal lagere tarieven.
Wat doen brokers?
Brokers geven een overzicht van de beschikbare beleggingsproducten en de
bijbehorende koersen. Daarnaast laten ze zien hoe de koers zich in het verleden heeft
ontwikkeld.
Maar het belangrijkste: ze voeren namens jou transacties uit. Wil jij een aandeel kopen,
dan geef je dat door aan je broker. Die zorgt ervoor dat het aandeel voor jou gekocht
wordt. Vroeger ging dat via de telefoon, tegenwoordig is het in één muisklik geregeld.

2. EEN BROKER MOET
BIJ JE PASSEN
Dat bedoelen we natuurlijk niet mega-sentimenteel. Maar het is wel iets om bij stil
te staan. Als belegger ben je namelijk voor een groot deel afhankelijk van je broker.
Neem dus de tijd voor het vinden van een broker die bij je past.
Tal van factoren bepalen of een broker bij je past. De belangrijkste factoren zullen we in
dit e-book behandelen. Maar zelfs als al die zaken kloppen, kun je het gevoel hebben dat
een broker niet helemaal bij je past. Neem dat gevoel serieus. Je moet namelijk volledig
op je broker kunnen vertrouwen en er met een gerust hart beleggen.
Ons eerste advies is daarom: probeer meerdere brokers uit. Helemaal als je niet direct
een goed gevoel hebt bij de door jou gekozen broker. Geef het bedrijf een kans, maar
overweeg ook eens bij de concurrent te gaan beleggen. Je zit nooit ergens aan vast, dus
je kunt altijd overstappen. En dat kan heel verfrissend zijn.

3. JE STRATEGIE
BEPAALT DE BROKER
De manier waarop je gaat beleggen is een belangrijke factor bij het kiezen van je
broker. Wil je alles zelf doen of geef je het liever helemaal uit handen? Bepaal eerst
welke strategie bij je past, voordat je een broker kiest.
Beleggen kan grofweg op drie manieren: passief, actief en speculatief. Elke strategie
vraagt om een ander soort broker. Bijvoorbeeld vanwege het aanbod of de prijsstelling.
Een speculatieve belegger wil namelijk niet teveel betalen per aankoop, omdat hij relatief
veel transacties zal uitvoeren. Een passieve belegger is eerder geïnteresseerd in brokers
met een laag bewaarloon en de mogelijkheid om in fondsen te beleggen.
Hoewel er geen vaste regels voor zijn, zou je de verschillende strategieën als volgt
kunnen definiëren:
Passieve beleggers beleggen voor de lange termijn. Vaak via fondsen die uit diverse
producten bestaan en door de broker beheerd worden. Ze maken zich geen zorgen als
het een jaar tegenzit. Het resultaat na meerdere jaren geldt.

Actieve beleggers maken hun eigen keuzes en bepalen dus zelf wanneer ze hun
aandelen (of andere producten) kopen en verkopen. Ze verdiepen zich in de producten
waarin ze handelen en nemen op basis daarvan beslissingen. Actieve beleggers nemen
meer risico’s dan passieve beleggers, maar mikken ook op een hoger rendement.
Speculatieve beleggers willen zoveel mogelijk winst in een zo kort mogelijke tijd. Ze zijn
minder geïnteresseerd in de onderliggende waarde van een product, maar profiteren
vooral van koersschommelingen. Vaak door middel van turbo’s en sprinters: producten
met een hefboomwerking. Speculatieve beleggers nemen de meeste risico’s. Ze zien
beleggen vaak als een spannend spel met hoge pieken en diepe dalen.
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Waarschijnlijk heb je al een aardig idee welke strategie bij jou past. Weet je dat nog niet?
Denk daar dan eerst goed over na. Je beleggingsstrategie zou namelijk een grote rol
moeten spelen bij de keuzen van je broker.

4. DEZE KOSTEN KUN JE
VERWACHTEN
Brokers willen geld verdienen. Dat doen ze door kosten in rekening te brengen.
Vaak worden er verschillende soorten kosten berekend, wat verwarrend kan zijn.
Maar met jouw strategie in gedachten, weet je welke kosten (niet) relevant zijn.
Brokers vermelden op hun website altijd welke kosten ze hanteren, al zijn die gegevens
soms goed verstopt. Je zult soms dus goed moet zoeken, maar dat is de moeite meer
dan waard.
Hieronder volgt een overzicht van de meest gebruikte kosten door brokers.
Bewaarloon
Rekent een broker bewaarloon, dan betaal je voor het bewaren van jouw
beleggingsproducten. Meestal is dit een vast bedrag per maand, maar het kan ook een
percentage van de waarde van je producten zijn. Of een combinatie van beiden. Sommige
brokers noemen het een service fee of abonnementskosten.

Transactiekosten
Transactiekosten worden alleen in rekening gebracht tijdens een transactie. Dit kunnen
zowel vaste als variabele kosten zijn. Of een combinatie van beiden. De aankoop van een
aandeel kan bijvoorbeeld €1 + 0,2% kosten. Je betaalt dan elke keer als je een aandeel
koopt of verkoopt 1 euro én 0,2 procent van de waarde van dat aandeel. Een broker kan
voor elk beleggingsproduct andere transactiekosten in rekening brengen.
Spread
Sommige brokers rekenen geen transactiekosten, maar hanteren een spread. Dat
betekent dat de prijs om een product te kopen altijd iets hoger ligt dan de prijs om een
product te verkopen. Het verschil in prijs is de winst voor de broker. Dit is vooral handig
voor actieve beleggers die aandelen snel weer van de hand willen doen.

5. VERDIEP JE IN HET
PRODUCTAANBOD
Geen enkele broker beschikt over álle beleggingsproducten. Wil je dus handelen in
obligaties, dan is het wel handig dat jouw broker die aanbiedt. En tegen een
redelijke prijs. Verdiep je daarom in het productaanbod van brokers.
Het is slim om een lijstje te maken van de producten waar jij graag in wilt handelen.
Controleer of de broker die je overweegt deze producten aanbiedt. En of de
transactiekosten schappelijk zijn en passen bij je strategie.
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Houd er rekening mee dat sommige brokers gespecialiseerd zijn in één soort
beleggingsproduct. Een passieve belegger is waarschijnlijk gebaat bij een broker met een
groot aanbod (of eigen) beleggingsfondsen. Een speculatieve belegger zoekt misschien
een broker die enkel hefboomproducten tegen een scherpe prijs aanbiedt.

6. PROBEER HET
PLATFORM UIT
Heb je een geschikte broker op het oog? Ga dan gewoon aan de slag. Alleen op die
manier kom je erachter of het handelsplatform bij je past. Ziet het er eenvoudig uit?
Werkt het intuïtief? Kun je snel en eenvoudig transacties uitvoeren?
Dat ontdek je pas als je een beleggingsrekening hebt geopend. Twijfel je tussen twee
brokers? Overweeg dan om bij beide brokers een rekening te openen. Waarschijnlijk zie je
snel genoeg welk platform het beste bij jou past.

Een overzicht van verschillende soorten brokers vind je op nubeleggen.com/vergelijken.
Daarmee hebben wij zelf goede ervaringen. Houd er rekening mee dat er veel meer
brokers zijn en de beste broker voor iedereen anders is.
Welke broker je ook kiest: zorg ervoor dat je rekening houdt met de factoren die we in dit
e-book hebben behandeld. Voelt het goed, open dan een rekening en probeer het
platform uit. Heel belangrijk: wissel van broker als je toch niet tevreden bent. Een goede
belegger heeft een goed gevoel bij zijn broker, zodat hij zich volledig op het handelen kan
richten.

