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De in dit document genoemde prijzen zijn van toepassing op klanten van LYNX met bij Interactive 

Brokers (IBKR) aangehouden rekeningen en omvatten – naast de door LYNX voor haar 

dienstverlening in rekening gebrachte kosten – kosten die door IBKR in rekening worden gebracht in 

verband met het verlenen van de door IBKR verleende diensten. De diensten die LYNX aan haar 

klanten levert zijn uitgewerkt in de LYNX Cliëntovereenkomst. De diensten die IBKR aan haar klanten 

levert zijn uitgewerkt in de klantenovereenkomst van IBIE voor klanten die gevestigd zijn in de 

Europese Economische Ruimte (EER), en in de klantenovereenkomst van IBUK voor klanten die niet 

gevestigd zijn in de EER.  

 

I. COMMISSIES  
 

Transactiekosten en andere kosten worden bij uitvoering van elke order in rekening gebracht en 

worden berekend in de valuta van de transactie, tenzij anders vermeld. De kosten van IBKR zijn 

opgenomen in de hieronder genoemde kosten. Naast de hieronder vermelde kosten kunnen 

transactiekosten van derden, wisselkosten, financiële transactiebelasting of andere kosten aan 

klanten worden doorberekend. Voor meer informatie over financiële transactiebelastingen, klik hier.  

Bij gebruik van IBKR SmartRoutingSM moeten klanten zich ervan bewust zijn dat dat IBKR de order 

kan doorsturen naar een beurs met een betere koers, maar met aanzienlijk hogere kosten. 

De commissie wordt berekend als een percentage van de transactiewaarde indien niet anders 

vermeld.  
 

AANDELEN, ETFs, ETCs, ETNs, ADRs, GDRs, CLAIMS 
 

BEURS/HANDELSPLAATS 
 

Land Beurs/Handelsplaats Valuta Tarief Minimum 

Oostenrijk Vienna Stock Exchange 
(VSE) 

EUR 0,15% EUR 10,00 

Baltische 
regio 
(Estland, 
Letland, 
Litouwen) 

Nasdaq Baltic (N.RIGA, 
N.TALLINN, N.VILNIUS) 

EUR 1,50% 
Maximum EUR 99,00 

EUR 25,00 

Frankrijk Euronext France (SBF) USD 0,15% USD 10,00 

Duitsland Frankfurt Stock Exchange 
(FWB)1 

EUR 0,15%1 EUR 10,001 

Gettex EUR 0,06% 
Maximum EUR 45,00 

EUR 6,00 

Stuttgart Stock Exchange 
(SWB)2 

EUR 0,15%2 EUR 10,00 

Tradegate (TGATE) EUR 0,06% 
Maximum EUR 45,00 

EUR 6,00 

Nederland Euronext Amsterdam (AEB) EUR 0,06% 
Maximum EUR 145,00 

EUR 6,00 

Euronext Amsterdam (AEB) USD 0,15% USD 10,00 

Portugal Euronext Lisbon (BVL) EUR 0,15% EUR 6,00 

Singapore Singapore Exchange (SGX) USD 0,15% USD 10,00 

Zwitserland SIX Swiss Exchange (EBS) USD 0,15% USD 10,00 

Verenigd 
Koninkrijk 

London Stock Exchange 
(LSE, LSEETF, LSEIOB1) 

USD 0,15% USD 10,00 

VS OTCBB & Pinksheet Stocks USD USD 0,01 per 
aandeel3 

Maximum 3,00% 

USD 8,90 

 

ANDERE BEURZEN/HANDELSPLAATSEN 
 

Valuta Tarief Minimum 

AUD 0,15% AUD 10,00 

CAD CAD 0,02 per aandeel4 
Maximum 3,00% 

CAD 5,00 

CHF 0,15% CHF 15,00 

CNH 0,15% CNH 50,00 

EUR 0,10% 
Maximum EUR 145,00 

EUR 6,00 

GBP 0,15% GBP 10,00 

HKD 0,15% HKD 50,00 

HUF5 0,15%5 HUF 4.000,00 

ILS 0,15% ILS 25,00 

JPY 0,15% JPY 1.000,00 

MXN 0,15% MXN 150,00 

NOK 0,15% NOK 90,00 

PLN 0,15% PLN 25,00 

RUB 0,15% RUB 900,00 

SEK 0,15%  SEK 90,00 

SGD 0,15%  SGD 10,00 

USD USD 0,01 per aandeel3,6 
Maximum 2,00% 

USD 5,00 

 
1 Plus vergoedingen aan derden ('Trade Fee’): FWB. 

2 Plus vergoedingen aan derden ('Exchange Fee', 'Regulatory Fee'): SWB. 

3 Een minimumcommissie van USD 0,01 per transactie wordt in rekening gebracht voor transacties op verwaarloosbare 
aandelen. 

4 Te vermeerderen met speciale kosten voor aandelenhandel in Canada: openings-/sluitings-/heropeningsveiling in Toronto 
(TSX): CAD 0,003 per aandeel (max. CAD 30); verlengde handel in Toronto (TSX): CAD 0,001 per aandeel; veilingen op de 
Venture: CAD 0,0012 per share (max. CAD 60); verlengde hande op de Venture: CAD 0,002 per aandeel. 

5 Plus vergoedingen aan derden ('Exchange Fee', 'Regulatory Fee'): BUX. 

6 De eerste 2.000 aandelen kosten steeds USD 0,01 per aandeel. Vanaf het 2.001e aandeel kost elk bijkomend aandeel 
USD 0,005. 

OBLIGATIES 
 

BEURS/HANDELSPLAATS 
 

Beurs/Handelsplaats Valuta Tarief Minimum 

UBS-Europe EUR 0,20% over de nominale waarde EUR 8,00 

GBP 0,20% over de nominale waarde GBP 8,00 
 

ANDERE BEURZEN/HANDELSPLAATSEN 
 

Valuta Tarief Minimum 

EUR 0,20% EUR 8,00 

HKD 0,30% HKD 100,00 

USD 0,20% over de nominale waarde USD 10,00 
 

BELEGGINGSFONDSEN 
 

Handelsvaluta Tarief1 Minimum Maximum 

EUR 0,20% EUR 8,00 EUR 99,00 

GBP GBP 20,00 per transactie --- --- 

USD USD 20,00 per transactie --- --- 
 

1 Op transacties in beleggingsfondsen zijn de aandelentarieven van toepassing.  
 

AANDELEN- EN INDEXOPTIES 
 

PRODUCTEN 
 

Land  Product Valuta Tarief per contract  

Nederland Aandelenopties EUR EUR 0,79 

AEX-index® Opties EUR EUR 0,99 

AEX-index® Mini-opties  EUR EUR 0,30 
 

ANDERE PRODUCTEN  
 

Valuta Tarief per contract1,2,3,4,5 Minimum 

AUD AUD 5,00 --- 

CAD CAD 2,50 --- 

CHF CHF 4,00 --- 

EUR EUR 1,75 --- 

GBP GBP 3,50 --- 

HKD HKD 40,00 --- 

JPY JPY 750,00 --- 

KRW 0,40% KRW 2.000,00 

MXN MXN 120,00 --- 

NOK NOK 30,00 --- 

SEK 1,50% SEK 30,00 

USD USD 2,40 --- 
 

1 Australië: de kosten voor uitoefening/toewijzing van ASX opties bedragen AUD 0,275 per contract voor aandelenopties en 
AUD 0,75 per contract voor indexopties. 

2 Hong Kong: voor alle uitoefeningen en toewijzingen zijn standaard aandelentarieven van toepassing en ‘Stock Exchange 
Options Clearing House‘ (SEOCH) kosten van HKD 2,00 per uitgeoefend aandelenoptiecontract. 

3 Italië: met ingang van 1 maart 2013 wordt op bepaalde Italiaanse aandelen en derivaten op deze Italiaanse effecten een 
transactiebelasting geheven. Voor meer details over de berekening van deze belasting, klik hier. 

4 Japan: de kosten van uitoefening/toewijzing van het maandelijkse Nikkei-contract bedragen 6 basispunten met een 
maximum van JPY 420, ongeacht het commissiemodel. De kosten van uitoefening of toewijzing van het wekelijkse Nikkei-
contract bedragen JPY 130, ongeacht het commissiemodel. 

5 Verenigd Koninkrijk: zegelrecht op de uitoefening van opties (UK=0,50%) wordt rechtstreeks aan de klant doorberekend.  

 

FUTURES-OPTIES 
 

PRODUCTEN 
 

Land Product Symbool Tarief per 
contract1 

Verenigde 
Staten (Micro) 

Micro E-mini S&P 500 Futures Opties MES USD 1,25 

Micro E-mini Nasdaq-100 Futures Opties MNQ USD 1,25 

Verenigde 
Staten 
(Crypto) 

CME Bitcoin Futures Opties BRR USD 15,00 

CME Micro Bitcoin Futures Opties MBT USD 8,00 

CME Micro Ether Futures Opties MET USD 1,25 
 

ANDERE PRODUCTEN 
 

Valuta Tarief per contract1,2 

AUD AUD 5,00 

CAD CAD 4,00 

CHF CHF 4,00 

CNH CNH 25,00 

EUR EUR 2,50 

GBP GBP 2,00 

HKD HKD 30,00 

JPY JPY 750,00 

KRW KRW 7.000,00 

MXN MXN 70,00 

NOK NOK 25,00 

SEK SEK 30,00 

https://www.lynxbroker.com/media/doc/IBIE/NL_Overeenkomst_LYNX_Client_exclusief_bijlagen.pdf
https://www.lynxbroker.com/media/doc/IBIE/01_4750_IBIE_Customer_Agreement_ENG.pdf
https://www.lynxbroker.com/media/doc/IBUK/01_IBUK_Customer_Agreement_for_LYNX_Customers_ENG.pdf
https://www.lynxbroker.com/info/stamp-taxes/
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2222&exch=fwb&showcategories=
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2222&exch=fwb&showcategories=
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=41551&nhf=T
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=41873&nhf=T
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=38446&nhf=T
https://www.lynxbroker.com/info/italian-financial-transaction-tax/
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SGD SGD 4,00 

USD USD 3,50 
 

1 IBKR brengt overnight kosten in rekening voor elk futures contract, short call futures opties, of short put futures opties op 
een enkele onderliggende waarde voor elke werkdag dat de futures positie overnight wordt aangehouden. Voor meer 
details over de berekening van deze belasting, klik hier. 

2 ItalIë: met ingang van 1 maart 2013 zijn transacties in bepaalde Italiaanse aandelen onderworpen aan transactiebelasting. 
Met ingang van 1 september 2013 geldt dit ook voor derivaten met deze bepaalde Italiaanse effecten als onderliggende 
waarde. Voor meer details over de berekening van deze belasting, klik hier. 

 

FUTURES 

 

PRODUCTEN 
 

Land Product Symbool Tarief per 
contract1  

Frankrijk CAC40 Mini Futures MFC EUR 0,50 

Duitsland Mini-DAX® Futures FDXM EUR 1,00 

Micro-DAX® Futures FDXS EUR 1,00 

Micro-EURO STOXX 50® Futures FSXE EUR 1,00 

Nederland AEX-mini Futures MFA EUR 0,50 

ENDEX – Emission Contracts --- EUR 10,00 

Zwitserland Micro-SMI® Futures FSMS CHF 1,25 

Verenigd 
Koninkrijk 

Producten op de IPE Exchange --- USD 3,50 

Producten op de LME op het OTC 
Lookalike Platform 

--- USD 3,50 

Verenigde Staten 
(Micro) 

Micro E-mini S&P 500 Futures  MES USD 1,25 

Micro E-mini Nasdaq-100 Futures  MNQ USD 1,25 

Micro E-mini Russell 2000 Futures M2K USD 1,25 

Micro E-mini Dow Jones Industrial 
Average Index Futures 

MYM USD 1,25 

Verenigde Staten 
(Crypto) 

CME Bitcoin Futures BRR USD 15,00 

CME Bitcoin Futures BTCEURRR EUR 15,00 

CME Micro Bitcoin Futures MBT USD 8,00 

CME Ether Futures ETHUSDRR USD 15,00 

CME Ether Futures ETHEURRR EUR 10,00 

CME Micro Ether Futures MET USD 1,25 
 

ANDERE PRODUCTEN 
 

Valuta Tarief per contract1,2 

AUD AUD 6,25 

CAD CAD 4,00 

CHF CHF 4,00 

CNH CNH 25,00 

EUR EUR 2,50 

GBP GBP 2,00 

HKD HKD 30,00 

JPY JPY 750,00 

KRW KRW 7.000,00 

MXN MXN 70,00 

NOK NOK 25,00 

SEK SEK 30,00 

SGD SGD 4,00 

USD USD 3,50 
 

1 IBKR brengt overnight kosten in rekening voor elk futures contract, short call futures opties, of short put futures opties op 
een enkele onderliggende waarde voor elke werkdag dat de futures positie overnight wordt aangehouden. Voor meer 
details over de berekening van deze belasting, klik hier. 

2 ItalIë: met ingang van 1 maart 2013 zijn transacties in bepaalde Italiaanse aandelen onderworpen aan transactiebelasting. 
Met ingang van 1 september 2013 geldt dit ook voor derivaten met deze bepaalde Italiaanse effecten als onderliggende 
waarde. Voor meer details over de berekening van deze belasting, klik hier. 

 

WARRANTS, GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN 
 

Valuta Tarief Minimum 

AUD 0,20% AUD 10,00 

EUR 0,20% EUR 5,40 

HKD1 0,20% HKD 25,00 

USD USD 0,01 per aandeel 
Maximum 3,00% 

USD 10,00 

Overige valuta's De commissies voor aandelentransacties zijn van toepassing. 
 

1 Te vermeerderen met zegel- en/of transactiebelasting. Voor meer informatie, klik hier.  

 

EDELMETALEN 
 

PRODUCTEN 
 

Product Symbool Tarief Minimum Opslagkosten  

London Gold XAUUSD 0,05% USD 5,00 0,10% p.a.  

London Silver XAGUSD 0,05% USD 5,00 0,10% p.a.  

Other USD-
denominated 
Metals 

--- 0,05% USD 5,00 0,10% p.a.  

 
 
 
 
 

LEENVERGOEDINGEN VOOR ALLE PRODUCTEN GENOTEERD IN USD 
 

Limieten Leenvergoedingen 

Limiet I Limiet II Onder  
Limiet I 

Tussen  
Limiet I & II 

Boven 
Limiet II 

1.000.000 10.000.000 BM + 1% BM + 0,5% BM + 0,3% 
 

BM (Benchmark) = IBKR Reference Benchmark USD. 
 

CFD's 
 

AANDELEN CFD's 
 

Valuta Tarief Minimum 

AUD 0,10% AUD 10,00 

BRL 0,25% BRL 30,00 

CHF 0,10% CHF 8,00 

CZK 0,25% CZK 120,001 

DKK 0,10% DKK 60,00 

EUR 0,10% EUR 6,00 

GBP 0,10% GBP 6,00 

HKD2 0,10% HKD 75,00 

JPY3 0,10% JPY 1.000,00 

NOK 0,10% NOK 90,00 

RUB4 0,25% RUB 900,00 

SEK 0,10% SEK 90,00 

SGD 0,25% SGD 10,00 

USD USD 0,01 per contract USD 5,00 

ZAR 0,25% ZAR 100,00 
 

1 Het minimum is additief. Een voorbeeld ter verduidelijking: wordt uw order in één keer uitgevoerd, dan zijn de 
minimumkosten CZK 120. Als uw order in twee deeluitvoeringen wordt uitgevoerd, bedraagt het minimum CZK 240. 

2 Hong Kong: te vermeerderen met 0,13% zegelrechten (afgerond op de dichtstbijzijnde hele waarde) en 0,0027% SFC 
transactiebelasting.  

3 Te vermeerderen met clearing fee van JPY 2,95 + 0,0004% van de transactiewaarde. 
4 Te vermeerderen met externe kosten van 0,05% over de transactiewaarde. 

 

INDEX CFD's 
 

Naam Symbool Tarief Minimum 

AUSTRALIA 200 IBAU200 0,02% AUD 6,00 

GERMANY 40 IBDE40 0,02% EUR 6,00 

EURO 50 IBEU50 0,02% EUR 6,00 

FRANCE 40 IBFR40 0,02% EUR 6,00 

HONG KONG 50 IBHK50 0,02% HKD 60,00 

ITALY 40 IBIT40 0,02% EUR 6,00 

JAPAN 225 IBJP225 0,02% JPY 450,00 

NETHERLANDS 25 IBNL25 0,02% EUR 6,00 

SPAIN 35 IBES35 0,02% EUR 6,00 

SWITZERLAND 20 IBCH20 0,02% CHF 6,00 

UK 100 IBGB100 0,02% GBP 6,00 

US 500 IBUS500 0,02% USD 6,00 

US 30 IBUS30 0,02% USD 6,00 

US TECH 100 IBUST100 0,02% USD 6,00 
 

METAL CFD's 
 

Naam Symbool Tarief Minimum 

London Gold XAUUSD 0,05% USD 5,00 

London Silver XAGUSD 0,05% USD 5,00 
 

FOREX CFD's 
 

Houd er rekening mee dat tarieven voor valutatransacties worden berekend op basis van de 

transactiewaarde en vervolgens worden omgerekend en ten laste gebracht in de basisvaluta van de 

rekening.  
 

Valuta Tarief Minimum 

AUD 0,005% AUD 8,00 

CAD 0,005% CAD 7,00 

CHF 0,005% CHF 5,00 

CNH 0,005% CNH 35,00 

CZK 0,005% CZK 125,00 

DKK 0,005% DKK 35,00 

EUR 0,005% EUR 5,00 

GBP 0,005% GBP 4,00 

HKD 0,005% HKD 40,00 

HUF 0,005% HUF 2.000,00 

ILS 0,005% ILS 20,00 

JPY 0,005% JPY 750,00 

MXN 0,005% MXN 100,00 

NOK 0,005% NOK 50,00 

NZD 0,005% NZD 9,00 

PLN 0,005% PLN 25,00 

RUB 0,005% RUB 500,00 

SEK 0,005% SEK 50,00 

SGD 0,005% SGD 7,00 

USD 0,005% USD 5,00 

ZAR 0,005% ZAR 100,00 

https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=53021&nhf=T
https://www.lynxbroker.com/info/italian-financial-transaction-tax/
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=53021&nhf=T
https://www.lynxbroker.com/info/italian-financial-transaction-tax/
https://www.lynxbroker.com/info/stamp-taxes/
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SPOT-FOREX (VALUTAHANDEL) 
 

Houd er rekening mee dat tarieven voor valutatransacties worden berekend op basis van de 

transactiewaarde en vervolgens worden omgerekend en ten laste gebracht in de basisvaluta van de 

rekening. 
 

Valuta Tarief Minimum 

AED 0,005% AED 20,00 

AUD 0,005% AUD 8,00 

BGN 0,005% BGN 10,00 

CAD 0,005% CAD 7,00 

CHF 0,005% CHF 5,00 

CNH 0,005% CNH 35,00 

CZK 0,005% CZK 125,00 

DKK 0,005% DKK 35,00 

EUR 0,005% EUR 5,00 

GBP 0,005% GBP 4,00 

HKD 0,005% HKD 40,00 

HUF 0,005% HUF 2.000,00 

ILS 0,005% ILS 20,00 

JPY 0,005% JPY 750,00 

KRW 0,005% KRW 7.000,00 

MXN 0,005% MXN 100,00 

NOK 0,005% NOK 50,00 

NZD 0,005% NZD 9,00 

PLN 0,005% PLN 25,00 

RON 0,005% RON 25,00 

RUB 0,005% RUB 500,00 

SAR 0,005% SAR 20,00 

SEK 0,005% SEK 50,00 

SGD 0,005% SGD 7,00 

TRY 0,005% TRY 150,00 

USD 0,005% USD 5,00 

ZAR 0,005% ZAR 100,00 
 

GEDEELTELIJKE UITVOERINGEN 
 

Houd er rekening mee dat gedeeltelijke uitvoeringen kunnen voorkomen in het geval van effecten 

met een beperkte marktomvang. Gedeeltelijke uitvoeringen binnen één dag zijn kosteloos 

(vermeerderd met de toepasselijke kosten van derden). In het geval van gedeeltelijke uitvoeringen 

over meerdere dagen, zullen deze worden belast met de overeenkomstige tarieven (vermeerderd 

met de toepasselijke kosten van derden) per uitvoeringsdag. Als een order gedeeltelijk op meerdere 

plaatsen wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld als gevolg van SMART Order Routing), wordt de commissie 

van de plaats met de hoogste commissie gebruikt om de totale commissie voor de specifieke order 

te berekenen.  
 

II. TRANSACTIEKOSTEN (NIET  COMMISSIE 

GERELATEERD) 
 

Hieronder worden de kosten weergegeven die door IBKR in rekening worden gebracht. Deze 

tarieven kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten. 
 

UITOEFENING EN TOEWIJZING 
 

WERELDWIJD  
  
Product Transactiekosten 

Aandelenopties  Geen  
Niet-US indexopties Standaard optietarieven bij uitoefening of toewijzing. Geen kosten 

voor vervallen/verlopen contracten.  

Futures/Futures-opties  Op de expiratiedag worden de standaardtarieven voor futures of 

futures-opties in rekening gebracht. 
  
USA  
  
Product Transactiekosten  

Aandelenopties1  USD 0,000145 x hoeveelheid verkochte aandelen, max USD 7,27 per 

transactie en USD 0,0000229 x totale waarde van aandelen. 
US indexopties Geen  
Futures/Futures-opties  Op de expiratiedag worden de standaardtarieven voor futures of 

futures-opties in rekening gebracht. 
  
1 De vermelde transactiekosten zijn kosten die door derden aan LYNX in rekening zijn gebracht. LYNX berekent geen aparte kosten 

voor de uitoefening/toewijzing van opties.  
 

WIJZIGING/ANNULERING ORDERS 
 

USA  
 

Herkomst transactie Routing-Venue Tarief per 

transactie1 

Uitvoeringskrediet2 

Execution via 

LYNX+/API/CTCI Smart 
--- Geen --- 

TWS Directed and Smart Alle Geen --- 

LYNX+/API/CTCI Directed  Alle USD 0,01  USD 0,25 per LYNX+/API/CTCI 

gestuurde uitvoering. 
Voor transacties met een geldigheidsduur die een vervaldatum vermelden, zoals GTC, worden annuleringskosten in rekening 

gebracht volgens het bovenstaande schema.  

 

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA (EMEA) 
 

Herkomst transactie Routing-Venue Tarief per 

transactie1 
Uitvoeringskrediet2,3 

Directly Routed Order  TGATE  EUR 0,50  EUR 2,50 per TRADEGATE 

uitvoering in hetzelfde 

product op dezelfde dag.  
TWS  EUREX  Geen --- 
LYNX+/API/CTCI  EUREX EUR 0,25  EUR 2,50 per EUREX 

uitvoering in hetzelfde 

product op dezelfde dag.  
Voor transacties met een geldigheidsduur die een vervaldatum vermelden, zoals GTC, worden annuleringskosten in rekening 

gebracht volgens het bovenstaande schema. 
 

1 Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven per transactie van toepassing op zowel annuleringen als wijzigingen.  
2 Uitvoeringskrediet wordt in mindering gebracht op annulerings- of wijzigingskosten van dezelfde dag. Uitvoeringskrediet kan de 

annulerings-/wijzigingskosten niet overschrijden. 
3 Voor opties is het krediet de laagste van de volgende twee bedragen: 1/3 van de betaalde kosten voor contracten die meetellen 

voor krediet of uitvoeringskrediet.  
  

TRADE BUST/WIJZIGINGEN 
  
Als een beurs of andere markt bij IBKR een ‘trade bust’, annuleringskosten of aanpassingskosten in 

rekening brengt vanwege een order die geplaatst is door een klant van IBKR, of omdat een klant een 

bust of aanpassingsverzoek heeft ingediend, is de klant volledig verantwoordelijk voor betaling van 

de kosten en zullen deze worden ingehouden van de rekening van de klant. Naast de kosten die in 

rekening worden gebracht door de beurzen (en ook wanneer geen kosten in rekening worden 

gebracht door de beurzen), brengt IBKR de volgende kosten in rekening voor bust verzoeken: 
 

• $50 voor het eerste bust verzoek in een kalendermaand.  

• $100 per daaropvolgend verzoek in dezelfde kalendermaand.  
 

Bovengenoemde kosten kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.  
 

Beurs  Tarief Aanvullende informatie 

CME Group  
(ECBOT, Globex, 

NYMEX)  

USD 500,00  Wanneer GCC1 een trade bust, betaalt de partij die 

verantwoordelijk is voor het invoeren van de order in het 

elektronische handelssysteem dat aanleiding gaf tot de trade 

bust, aan de beurs een administratieve vergoeding van $500 per 

trade bust. Indien een klant geen lid is en verantwoordelijk is 

voor het invoeren van een order die resulteert in een trade bust 

het nalaat de vergoeding te betalen, is het clearinglid dat de 

rekening van de klant beheerst verantwoordelijk voor de 

betaling van de vergoeding. Klik voor aanvullende informatie op 

de volgende links: CME Group Rulebooks, Rule 588, Rule 622.  

NASDAQ  USD 250,00  Indien beroep wordt aangetekend tegen een eerder genomen 

beslissing en het beroep de oorspronkelijke beslissing handhaaft, 

zal Nasdaq een boete opleggen voor het beroep.  

Aanvullende informatie over dit beleid is te vinden op deze 

pagina. ‘Clearly Erroneous Rule changes’ die van kracht zijn 

geworden op 5 oktober 2009, zijn hier te vinden. Voor een lijst 

met prijzen, klik hier. 

EUREX  EUR 500,00  --- 
EUR SFB  SEK 700,00  --- 
HKFE  HKD 3.000,00  --- 
 
1 GCC is onderdeel van de CME dat verantwoordelijk is voor de beoordeling van ECBOT, Globex, en NYMEX uitvoeringen.  
 

TARIEVEN ADR/GDR (AMERICAN/GLOBAL DEPOSITORY RECEIPT) EN CDI 
(AUSTRALIAN CHESS DEPOSITARY INTEREST)  
 

Verschillende Centrale Effectenbewaarinstellingen zoals de Depository Trust Company (DTC), 

Euroclear of Clearstream innen bewaarvergoedingen namens ADR/GDR/CDI-agenten voor DR’s die 

geen periodieke dividenden uitkeren. De vergoedingen worden door de toepasselijke 

bewaarinstelling in mindering gebracht bij de standaardfacturering en zullen worden doorberekend 

aan de rekeningen die op de registratiedatum in het bezit waren van de ADR/GDR/CDI.  
 

Voor aanvullende informatie over de vergoeding raden wij u aan de prospectus van de ADR/GDR/CDI 

te raadplegen.  
 

Type Tarief  

Tarief ADR/GDR/CDI  Typische marge van USD 0,01 en USD 0,03 per aandeel. 

Vrijwillige conversie USD 500,00 

Vrijwillige conversie gebonden aan beëindigingsprogramma: 

Tot de datum van beëindiging USD 500,00 

1 tot 30 dagen na beëindiging USD 0,00 

30+ dagen na beëindiging USD 500,00 

 

  

http://www.cmegroup.com/rulebook/CME/
http://www.cmegroup.com/rulebook/CME/I/5/5.pdf
http://www.cmegroup.com/rulebook/CME/I/6/6.pdf
http://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=ClearlyErroneous
http://www.nasdaqtrader.com/TraderNews.aspx?id=ERA2009-19
http://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=PriceListTrading2#cc
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CORPORATE ACTIONS EN DIVIDENDVERWERKING 
 

WERELDWIJD 
  
Type  Tarief 

Verzoek tot uitoefening Dissenter of Appraisal rechten USD 100,00 + externe kosten  
Hong Kong Stock Tenders voor cash 0,10% Stamp Duty 
AU Corporate Actions  Gratis1 
AU Corporate Actions (Tenders) Gratis (eerste indiening)2 

AU Proxy Vote Submission / Modification  AUD 20,00 
Alle overige (Mandatory, Voluntary, With Options, etc)  Gratis 
  
1 IBKR legt een uiterste termijn op voor het indienen van corporate actions, waarna wij niet garanderen uw verzoek te zullen 

accepteren. Als wij uw verzoek accepteren nadat de indieningstermijn is verstreken, worden kosten ter hoogte van AUD 100 in 

rekening gebracht voor elk dergelijk verzoek, ongeacht het resultaat van de corporate action. Zoals bij alle corporate actions 

heeft de uitgever de discretionaire bevoegdheid om uw verzoek te aanvaarden, te beperken of af te wijzen.  
2  De eerste indiening van een ‘Tender issue’ is gratis. Voor alle daaropvolgende indieningen voor dezelfde aanbieding wordt een 

vergoeding van AUD 100 per indiening in rekening gebracht.  

 

III. MARGIN EN RENTETARIEVEN 
 

MARGIN EN RENTETARIEVEN 
 

Om de marge- en rentevoeten te bepalen, kan LYNX een spread toevoegen rond een variabele 

rentevoet (de zogenaamde IBKR-rentevoet) die voor elke valuta wordt bepaald door IBKR. IBKR 

bepaalt de IBKR-rentevoeten door voor elke valuta een spread op te tellen bij een variabele 

referentierentevoet. De spreads zijn zodanig gespreid dat grotere tegoeden een gunstiger 

rentebehandeling krijgen doordat de spreads ten opzichte van de benchmark kleiner zijn. De 

referentie-benchmarkrente wordt door IBKR berekend op basis van een combinatie van 

internationaal erkende referentierentevoeten, bankdepositotarieven en dynamische interbancaire 

rentevoeten die worden bepaald op de valutamarkten en de geldmarkten.  

 

Hieronder vindt u een overzicht van hoe de marge-, rente-, lening- en financieringstarieven worden 

berekend. Verder vindt u hieronder informatie over de door LYNX in rekening gebrachte rente 

opslagen (Markups) en kortingen (Markdowns) en een nadere toelichting op de IBKR tarieven.  
 

BEREKENINGEN 
 

Type Tarief 

Creditrente  Min(IBKR rente; Max(IBKR rente – Creditrente Markdown; 
0%)) 

Debetrente IBKR rente + Debetrente Markup 

Creditrente op short 
verkoopopbrengsten 

Min(IBKR rente; Max(IBKR rente – Creditrente Markdown 
op short verkoopopbrengsten; 0%)) 

Kosten voor het lenen van 
effecten 

Max(IBKR leen rente + Vaste leenvergoeding Markup; IBKR 
leen rente x (1 + Variable Markup kosten voor het lenen 
van effecten)) 

Contract rente - Long CFDs IBKR rente + Long CFD Debet Markup 

Contract rente - Short CFDs IBKR rente - Short CFD Credit Markdown 

  

INTEREST MARKUPS EN MARKDOWNS IN REKENING GEBRACHT DOOR LYNX 
 

Type Rate 

Creditrente Markdown 5% 

Debetrente Markup 2%1  

Creditrente Markdown op short verkoopopbrengsten 5% 

Variabele Markup kosten voor het lenen van effecten 25% 

Vaste leenvergoeding Markup 1% 

Long CFD Debet Markup 2% 

Short CFD Credit Markdown 2% 

  
1 De markup bevat een toeslag van IBKR van 0,25%. 

 

De huidige rentetarieven zijn te vinden op: www.lynx.nl/tarieven-kosten-beleggen/rentes. 
 

VERDERE OPMERKINGEN OVER CREDITRENTE BETAALD DOOR IBKR 
 

Klanten kunnen creditrente ontvangen van IBKR op cash tegoeden op hun effectenrekeningen. IBKR 

behoudt zich het recht voor om rente in rekening te brengen op credit tegoeden in bepaalde valuta.  
 

Rekeningen met een totale portefeuillewaarde van USD 100.000 (of een equivalent daarvan) of meer 

ontvangen de rente tegen de volledige rentevoet waarvoor zij in aanmerking komen. Rekeningen 

met een totale portefeuillewaarde van minder dan USD 100.000 (of een equivalent daarvan) 

ontvangen rente tegen een tarief dat in verhouding staat tot de omvang van de rekening. 

Bijvoorbeeld: een account met een totale portefeuillewaarde van USD 50.000 brengt rente op tegen 

een tarief dat gelijk is aan de helft van het door IBKR betaalde tarief voor rekeningen met een totale 

portefeuillewaarde van USD 100.000 of meer. De rente wordt maandelijks betaald op de derde 

werkdag van de volgende maand. IBKR gebruikt een wisselend tarief gebaseerd op de niveaus in de 

tabel op deze pagina. 

 

De niveaus waarop de rentevoeten gebaseerd zijn, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 

gewijzigd worden. Voor tegoeden in CHF, JPY of RUB geldt een effectieve negatieve rentevoet op de 

aangehouden tegoeden. De negatieve rentevoet die wordt toegepast op rekeningen in deze valuta’s 

is dezelfde, ongeacht de grootte van de rekening. Voor andere valuta’s waarin de benchmarkrente 

plus de betaalde rentevoet lager is dan nul, is de betaalde rente 0%.  
 

VERDERE OPMERKINGEN OVER MARGIN LENDING IN REKENING GEBRACHT DOOR IBKR 
 

Bij de berekening van de tarieven moet u er rekening mee houden dat IBKR een samengesteld tarief 

hanteert dat gebaseerd is deze pagina. Bijvoorbeeld: voor een saldo van meer dan USD 1.000.000 

wordt de eerste USD 100.000 berekend tegen het niveau I tarief, de volgende USD 900.000 tegen 

het niveau II tarief, enz. Bij het bepalen van de spread zal IBKR de vastgestelde benchmarkrente 

gebruiken of een benchmarkrente van 0 voor alle benchmarkrentevoeten lager dan 0. De rente 

wordt dagelijks opgebouwd en de werkelijke rente wordt maandelijks op de derde werkdag van de 

volgende maand geboekt.  
 

De niveaus waarop de rente wordt gebaseerd kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder 

voorafgaande kennisgeving aan de klanten. Dergelijke aanpassingen worden periodiek gedaan om 

veranderingen in de wisselkoersen te compenseren.  
 

VERDERE OPMERKINGEN OVER EFFECTENLENINGEN IN REKENING GEBRACHT DOOR 
IBKR 
  
Er zijn twee factoren voor de dagelijkse kosten/opbrengsten in verband met shorttransacties: 
 

• Leenvergoeding 

• Rente die u ontvangt over de opbrengsten van shorttransacties 

 

Leenvergoeding 
 

Met betrekking tot short posities kunnen leenvergoedingen in rekening worden gebracht. Om de 

short stock rentes van IBKR voor een specifiek aandeel te bekijken, raadt LYNX klanten aan de Short 

Stock (SLB) Availability tool te gebruiken in het Support menu in de Client Portal.  

Wanneer u short gaat in effecten, dient u een leenvergoeding te betalen. Om de indicatieve 

rentetarieven voor het short gaan in aandelen voor een specifiek aandeel te bekijken, raadt LYNX 

klanten aan gebruik te maken van de Short Stock (SLB) Availability tool uit het Support menu in de 

Client Portal.  

Rente die u ontvangt over de opbrengsten van shorttransacties door IBKR 
 

Met oog op de creditrente op liquide middelen die gelijk zijn aan de waarde van de short effecten in 

onderpand, komen alleen rekeningen met een totale portefeuillewaarde van meer dan USD 100.000 

in aanmerking voor creditrente op deze liquide middelen.  

Voor tegoeden in CHF, JPY of RUB kan IBKR een negatief tarief toepassen. De negatieve rente die 

op rekeningen met deze valuta’s wordt toepast is hetzelfde ongeacht de grootte van de rekening. 

Voor andere valuta waarin de effectieve rente lager is dan nul, is de betaalde rente 0%.  

IBKR creditrente op tegoeden uit de opbrengst van shorttransacties vindt u op deze pagina. 
 

VERDERE OPMERKINGEN OVER CFD FINANCIERINGSKOSTEN GEBRACHT DOOR IBKR 
 

IBKR tarief voor aandelen-CFDs: de contractrente wordt dagelijks berekend op alle open CFD-

posities in aandelen aan het einde van de handelssessie en wordt toegepast als een wisselend 

tarief op basis van de nominale tegoeden zoals weergegeven in de tabel op deze pagina.  

 

IBKR tarief voor FX CFDs: de overdrachtsrente wordt dagelijks berekend over alle open CFD-

posities die aan het einde van de handelssessie worden aangehouden en wordt toegepast als een 

wisselend tarief op basis van de nominale tegoeden zoals weergegeven in de tabel op deze pagina. 

 

IBKR tarief Metalen en Index CFDs: Contractrente wordt dagelijks berekend over alle open CFD-

posities die worden aangehouden bij het sluiten van een handelssessie. De basis hiervoor is de 

waarde van de onderliggende positie, berekend door de dagelijkse afwikkelingsprijs van de CFD te 

vermenigvuldigen met het aantal contracten. De actuele IBKR-financieringskosten voor CFDs vindt 

u op deze pagina. 
 

STOCK YIELD ENHANCEMENT PROGRAM 
 

Via LYNX heeft u de mogelijkheid om extra inkomen te verdienen door IBKR de aandelen die u in uw 

portefeuille heeft te laten lenen in ruil voor cash onderpand, en de aandelen vervolgens uit te lenen 

aan handelaren die ze short willen verkopen en bereid zijn rente te betalen om ze te lenen. Elke dag 

dat uw aandelen worden uitgeleend, krijgt u rente betaald over de waarde van het onderpand voor 

de lening, op basis van de marktrente. IBKR betaalt u 50% van de inkomsten die IBKR verdient met 

het uitlenen van de aandelen. De andere 50% wordt gelijkelijk verdeeld tussen LYNX en IBKR. Meer 

informatie vindt u hier. 
  

https://www.lynx.nl/tarieven-kosten-beleggen/rentes/
https://www.lynxbroker.com/info/ibkr-credit-rates/
https://www.lynxbroker.com/info/ibkr-margin-rates/
https://www.lynxbroker.com/info/ibkr-credit-rates/
https://www.lynxbroker.com/info/ibkr-rates-cfds/
https://www.lynxbroker.com/info/ibkr-rates-cfds/
https://www.lynxbroker.com/info/ibkr-rates-cfds/
https://www.lynxbroker.com/media/doc/IBIE/NL_Bijlage_5_Informatie_over_het_uitlenen_van_effecten_IB_Stock_Yield_Enhancement_Program.pdf
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IV. MINIMALE ACTIVITEITKOSTEN  
 

We brengen maandelijkse minimale activiteitkosten wanneer het niveau van de op uw rekening 

toegepaste commissies een voorgeschreven minimumbedrag niet bereikt. De maandelijkse 

minimale activiteitkosten variëren afhankelijk van uw type rekening en staan hieronder vermeld.  
 

MAANDELIJKSE MINIMALE ACTIVITEITKOSTEN  
 

Rekening Type Maandelijkse minimale activiteitkosten 1,2,3 

• Particuliere 
rekening 

• Gezamenlijke 
rekening 

Maandelijkse minimale activiteitkosten = EUR 0,00, 
indien de in de kalendermaand opgelopen commissies groter zijn dan of 
gelijk zijn aan EUR 5,00 (of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta) 
of indien de rekening een netto liquidatiewaarde heeft van ≥ EUR 100.000 
(of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta). 
 

Maandelijkse minimale activiteitkosten = 
EUR 5,00 – commissie betaald in de kalendermaand, 
indien de netto liquidatiewaarde (excl. cash) op de rekening minder dan 
EUR 100.000 bedraagt (of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta) 
en indien de in de kalendermaand opgebouwde commissies minder dan 
EUR 5,00 bedragen (of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta).  
 

Voorbeeld: 
Netto liquidatiewaarde (exclusief cash) = EUR 50,000 
Commissie betaald in de kalendermaand = EUR 2,50 
Maandelijkse minimale activiteitkosten = EUR 5,00 – EUR 2,50 = EUR 2,50 

• Zakelijke 
rekening 

Maandelijkse minimale activiteitkosten = EUR 0,00, 
indien de in de kalendermaand opgelopen provisies hoger zijn dan of gelijk 
zijn aan EUR 15,00 (of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta).  
 

Maandelijkse minimale activiteitkosten =  
EUR 15,00 – commissie betaald in de kalendermaand, 
indien de in de kalendermaand opgebouwde commissies minder bedraagt 
dan EUR 15,00 (of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta).  
 

Voorbeeld: 
Commissie betaald in de kalendermaand = EUR 6,00 
Maandelijkse minimale activiteitkosten = EUR 15,00 – EUR 6,00 = EUR 9,00 

 

1 De maandelijkse minimale activiteitkosten wordt aan het begin van de volgende maand verrekend in de basisvaluta van de 
rekening. Koersdata en rente worden niet meegeteld als commissies over transacties.  

2 De maandelijkse minimale activiteitkosten worden kwijtgescholden voor de eerste drie volledige kalendermaanden na de 
eerste storting op de rekening, ongeacht of het bedrag van de storting gelijk is aan de minimumstorting die vereist is om 
een rekening te openen.  

3 De maandelijkse minimale activiteitkosten worden in rekening gebracht op basis van het type rekening. Als u meer dan één 
rekening heeft, kunnen de minimale transactiekosten meer dan één keer in rekening worden gebracht.  

 

V. ANDERE KOSTEN 
 

Hieronder worden de kosten weergegeven die door IBKR in rekening worden gebracht. Deze 

tarieven kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten.  
 

CASH STORTINGEN/OPNAMES 
 

STORTINGEN 
 

In principe zijn stortingen gratis, behalve stortingen in Mexicaanse peso’s (MXN). De kosten worden 

op maandbasis vastgesteld. De eerste storting van elke maand is gratis. Voor daaropvolgende 

stortingen wordt een deel van de kosten van derden in rekening gebracht: 
 

Valuta Overboekingskosten 

MXN MXN 100,00 
 

Let op: 
IBKR stortingskosten dekken geen kosten van derden. De rekeninghouder is als enige verantwoordelijk voor alle kosten die 
door een begunstigde of een corresponderende bank in rekening worden gebracht. Bovendien kunnen verwerkingskosten 
die door uw bank of haar correspondentbank in rekening worden gebracht en die niet in de IBKR stortingskosten zijn 
inbegrepen, op de stortingsopbrengsten in mindering worden gebracht. De rekeninghouder is als enige verantwoordelijk 
voor alle andere verwerkingskosten die door IBKR in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld wanneer u fondsen naar IBKR 
stuurt en deze bij de verkeerde IBKR entiteit aankomen).  

 

OPNAMES 
 

IBKR staat één gratis opnameverzoek per kalendermaand toe. Na de eerste opname (van welke aard 

dan ook), zal IBKR de hieronder vermelde kosten in rekening brengen voor elke daaropvolgende 

opname in dezelfde kalendermaand: 
 

AMERIKA 
 

Valuta SEPA of BACS/GIRO/ACH/EFT  Overboeking  

USD USD 1,00 USD 10,00 

CAD CAD 2,00 CAD 12,00 

MXN Niet beschikbaar MXN 100,00 
 

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA (EMEA) 
 

Valuta SEPA of BACS/GIRO/ACH/EFT  Overboeking 

CHF --- CHF 11,00 

CZK --- CZK 300,00 

DKK --- DKK 30,00 

EUR EUR 1,00 EUR 8,00 

GBP GBP 1,00 GBP 7,00 

HUF --- HUF 6.000,00 

ILS --- ILS 30,00 

NOK --- NOK 50,00 

PLN --- PLN 40,00 

RUB --- RUB 330,00 

SEK --- SEK 50,00 

TRY --- TRY120,00 

ZAR --- ZAR 200,00 
 

AZIË-PACIFIC 
 

Valuta  SEPA of BACS/GIRO/ACH/EFT  Overboeking 

AUD --- AUD 15,00 

CNH CNH 7,00 CNH 60,00 

HKD HKD 8,00 HKD 95,00 

JPY --- JPY 1.600,00 

NZD NZD 1,00 NZD 15,00 

SGD SGD 1,00 SGD 15,00 
 

Let op: 
IBKR opnamekosten dekken geen kosten van derden. De rekeninghouder is als enige verantwoordelijk voor alle kosten die 
door een begunstigde of correspondentbank in rekening worden gebracht. Bovendien kunnen verwerkingskosten die door 
uw bank of haar correspondentbank in rekening worden gebracht en die niet in de IBKR opnamekosten zijn inbegrepen, op 
de overgemaakte bedragen in mindering worden gebracht.  

 

EXPOSURE FEE VOOR MARGIN ACCOUNTS MET HOOG RISICO 
 

IBKR berekent dagelijks een ‘Exposure Fee’ voor klantrekeningen die geacht worden een aanzienlijk 

risico te hebben. De kosten voor dergelijke rekeningen zijn gebaseerd op de resultaten van 

stresstests die worden uitgevoerd om de blootstelling aan een reeks prijswijzigingen te bepalen en 

om rekeningen te identificeren die, hoewel ze aan de marginvoorwaarden voldoen, een potentiële 

blootstelling hebben die groter is dan het eigen vermogen van de rekening als deze hypothetische 

scenario’s zich zouden voordoen. Voor meer informatie over deze kosten, klik hier. 
 

GEARCHIVEERDE AFSCHRIFTEN 
 

Jaarrekeningafschriften zijn voor de afgelopen vijf jaar gratis beschikbaar via Account Management. 

Rekeningafschriften ouder dan vijf jaar worden gearchiveerd en kunnen tegen betaling worden 

opgevraagd.  
 

AMERIKA 
 

Valuta Gearchiveerde afschriften1  

USD Eerste afschrift USD 25,00, elk extra afschrift USD 5,00. 

CAD Eerste afschrift CAD 25,00, elk extra afschrift CAD 5,00. 

MXN Eerste afschrift MXN 300,00, elk extra afschrift MXN 60,00. 
 

EUROPA 
 

Valuta Gearchiveerde afschriften1  

CHF Eerste afschrift CHF 25,00, elk extra afschrift CHF 5,00. 

EUR Eerste afschrift EUR 20,00, elk extra afschrift EUR 5,00. 

GBP Eerste afschrift GBP 15,00, elk extra afschrift GBP 3,00. 

SEK Eerste afschrift SEK 165,00, elk extra afschrift SEK 35,00. 
 

AZIË-PACIFIC 
 

Valuta Gearchiveerde afschriften1  

AUD Eerste afschrift AUD 25,00, elk extra afschrift AUD 5,00. 

HKD Eerste afschrift HKD 200,00, elk extra statement HKD 40,00. 

JPY Eerste afschrift JPY 2.200,00, elk extra afschrift JPY 450,00. 
 

1 Verklaringen van de voorafgaande zeven jaar zijn beschikbaar. 

 

 

BEWIJS VAN BRONBELASTING 
 

Voor elk verzoek tot bewijs van bronbelasting voor uitgekeerde dividenden worden 

verwerkingskosten in rekening gebracht.  
 

Type Tarief 

Duitse aandelen EUR 30,00 

Franse aandelen „Form 5000/5001“ EUR 125,00 

Zwitserse aandelen CHF 15,00 
 

De kosten zullen rechtstreeks van de rekening van de klant worden afgeschreven.  
 

LEI 
 

Voor klanten die onder de European Markets and Infrastructure Regulations (EMIR) of Markets in 

Financial Instrumetns Regulation (MiFIR) vallen, zal, indien u IBKR verzoekt om namens u een Legal 

Entity Identifier (LEI) aan te vragen, een eenmalig bedrag voor de aanvraag in rekening worden 

gebracht, alsmede een jaarlijks onderhoudstarief dat op of kort na de jaarlijkse vervaldatum van uw 

LEI-aanvraag in rekening wordt gebracht. De kosten zijn hieronder weergegeven.  
 

Type Tarief 

Aanvraagtarief USD 161,001,2,3 

Onderhoudstarief USD 91,001,2 
 

https://www.lynxbroker.com/info/exposure-fee/
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1 In rekening gebracht in de basisvaluta van de rekening.  
2 Bovenstaande tarieven zijn inclusief een toeslag van USD 11 die wordt betaald aan de Global Entity Identifier Foundation 

(GLEIF). 
3 Inclusief versnelde LEI-toeslag.  

 

Meer informatie over LEI vindt u hier.  
 

OVERBOEKEN POSITIES 
 

Methode  Type Tarief 

ACATS Storting of opname Geen1  

DWAC Storting of opname USD 100 per afgehandelde transactie 

DRS Storting USD 25 per afgehandelde transactie; USD 
100 per afgewezen transactie 

DRS Opname USD 5 per afgehandelde transactie; geen 
kosten voor afgewezen transacties  

Canadian DRS Storing of opname  De exacte afwikkelings- of afwijzingskosten 
die de agent in rekening breng + CAD 30 
per transactie 

 
1 Hoewel IBKR geen kosten in rekening brengt voor inkomende of uitgaande ACATS-overboekingen, moeten klanten met 

hun verzendende of ontvangende onderneming overleggen om te bepalen of er kosten van toepassing zullen zijn op de 
overboekingen.  

 

ONDERZOEK EN KOERSDATA  
 

Standaard ontvangen gebruikers gratis vertraagde koersdata voor beschikbare beurzen in IBKR 

handelsplatformen of via de API. Indien gewenst, kunnen gebruikers zich abonneren op real-time 

streaming van koersdata voor de koersen die in het Account Management zijn opgenomen. Zodra 

een abonnement actief is, zullen de vertraagde koersdata worden vervangen door de real-time 

koersdata. Daarnaast hebben klanten die geen real-time koersdata nodig hebben de mogelijkheid 

om snapshot data aan te vragen van meerdere beurzen wereldwijd. Dit verzoek zal een statische 

koers voor het instrument opleveren. Voor Amerikaanse beursgenoteerde aandelen wordt USD 0,01 

per aanvraag in rekening gebracht en voor alle andere instrumenten wordt USD 0,03 per aanvraag 

in rekening gebracht. Rekeningen ontvangen een vrijstelling van USD 1,00 per maand voor snapshot 

koersen. Naast koersdata kunnen klanten zich abonneren op onderzoeksgegevens. De 

abonnementskosten worden berekend vanaf de dag van het abonnement en toegepast op de eerste 

werkdag van elke volgende maand zolang de diensten actief zijn. De diensten zijn onderworpen aan 

de betaling van de maandelijkse vergoeding, indien van toepassing. De actuele tarieven voor 

onderzoek en koersdata zijn beschikbaar in Account Management en op de website www.gfis.info. 
 

KOSTEN GESLOTEN REKENING 
 

Voor gesloten rekeningen met een creditsaldo wordt een maandelijkse vergoeding van EUR 20,00 

in rekening gebracht. 
 

Let op: 
Cliënten die ervoor kiezen hun rekening te sluiten, moeten er eerst voor zorgen dat alle tegoeden zijn opgenomen of 
overgeboekt. Zodra de rekening is gesloten, is het niet meer mogelijk verdere transacties te verrichten. Er zijn situaties 
waarin er activa op de rekening kunnen worden bijgeschreven ondanks het feit dat deze is gesloten. Zoals bekendgemaakt 
op het moment van sluiting van de rekening, worden cash tegoeden die op een rekening worden bijgeschreven nadat deze 
is gesloten, automatisch omgezet in de basisvaluta, ongeacht het bedrag, aangezien het handelsplatform niet langer 
beschikbaar is om conversies te faciliteren en zijn de kosten voor een gesloten rekening van toepassing.  

 

ONKOSTEN EN EXTRA KOSTEN 
 

De klant is verantwoordelijk voor alle onkosten en bijkomende kosten in verband met de zakelijke 

relatie (zoals belastingen, zegelrechten of andere door IBKR in rekening gebrachte service- of 

bemiddelingskosten) die niet in de bovengenoemde vergoedingen zijn inbegrepen. Voor diensten 

die niet in deze lijst met tarieven en diensten zijn opgenomen, die door LYNX ten behoeve van de 

klant of in het veronderstelde belang van de klant worden verricht en die naar omstandigheden 

slechts tegen vergoeding kunnen worden verwacht, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, 

voor zover geen andere afspraken zijn gemaakt.  
 

VI. DISCLAIMER 
 

De bovengenoemde kosten voor klanten van LYNX omvatten de kosten die door IBKR in rekening 

worden gebracht in verband met de levering van de door IBKR geleverde diensten. Houd er rekening 

mee dat de kosten en heffingen van IBKR bovenop de kosten en heffingen komen die door LYNX 

voor haar diensten worden toegepast. IBKR zal de van toepassing zijnde commissies en 

vergoedingen van de rekeningen van de klant afschrijven en het overeenkomstige bedrag van kosten 

van LYNX rechtstreeks aan LYNX betalen. Het onderdeel ‘Pricing’ op de website van IBKR bevat meer 

informatie over IBKR’s kosten en over de manier waarop IBKR de door LYNX gehanteerde kosten van 

uw rekening int. LYNX  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige betaling die door u aan IBKR 

wordt gedaan, ongeacht of u daarmee al dan niet heeft ingestemd.  

LYNX zal u regelmatig informeren over de vergoedingen en kosten die IBKR in rekening brengt in 

haar rol als orderuitvoerder. Deze informatie wordt aangeboden op een inspanningsbasis, zonder 

garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid ervan. IBKR verstrekt 

deze informatie ook rechtstreeks aan u op de IBKR website. Aangezien LYNX geen invloed heeft op 

de kosten van IBKR en andere derde partijen, wijst LYNX erop dat u er geen rechten aan kunt 

ontlenen met betrekking tot LYNX en dat u altijd de Interactive Brokers Ireland Limited Customer 

Agreement voor klanten gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en de Interactive 

Broker (U.K.) Limited Customer Agreement voor klanten niet gevestigd in de EER dient te raadplegen 

voor alle wettelijke rechten en plichten die van toepassing zijn op uw rekening en uw relatie met 

IBKR meer in het algemeen. LYNX is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van 

de informatie die door IBKR of andere derden wordt verstrekt. Houdt u er rekening mee dat Links 

naar externe websites onafhankelijk zijn van LYNX. LYNX kan de nauwkeurigheid, tijdigheid of 

volledigheid van enige informatie verstrekt op de websites van derden niet garanderen of 

waarborgen. Vertrouwen op de informatie op de externe websites is voor eigen risico van de klant. 

https://service.lynx.nl/
http://www.gfis.info/
https://www.interactivebrokers.ie/en/home.php
https://www.lynxbroker.com/media/doc/IBIE/01_4750_IBIE_Customer_Agreement_ENG.pdf
https://www.lynxbroker.com/media/doc/IBIE/01_4750_IBIE_Customer_Agreement_ENG.pdf
https://www.lynxbroker.com/media/doc/IBUK/01_IBUK_Customer_Agreement_for_LYNX_Customers_ENG.pdf
https://www.lynxbroker.com/media/doc/IBUK/01_IBUK_Customer_Agreement_for_LYNX_Customers_ENG.pdf

