Kostentransparantie
In dit document wordt omschreven welke kosten redelijkerwijs zijn te verwachten, wanneer een
rekening wordt geopend en wanneer er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de rekening.
1. Het openen van een rekening is kosteloos.
2. Voor het aanhouden van een rekening, los van het gebruik, wordt op jaarbasis ca. €125,00 in
rekening gebracht. Dit bedrag dient ter dekking van de toezichtkosten die door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) in rekening worden gebracht bij
DCA-Finance B.V.. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd.
3. Wanneer er daadwerkelijk handel wordt gedaan dan moet met de volgende kosten rekening
worden gehouden:
- Kosten DCA-Finance B.V.
De kosten voor het verhandelen van één aardappelcontract
(25 ton), één tarwecontract (50 ton) of één maïscontract (50
ton) bedragen €19. Voor één botercontract (5 ton) bedragen
deze €18, voor één contract rauwe melk (25 ton) €20 en €18
voor één mager melkpoedercontract (5 ton).
- Kosten BinckBank N.V.
De kosten voor het verhandelen van één
aardappelcontract
(25 ton), één tarwecontract (50 ton) of één maïscontract (50
ton) bedragen €6. Voor één botercontract (5 ton) zijn deze €7,
voor één contract rauwe melk (25 ton) €10 en €7 voor één
mager melkpoedercontract (5 ton).
- Kosten voor het product
Er worden voor de producten waarin wordt gehandeld geen
kosten in rekening gebracht.
- Impliciete transactiekosten*
Gemiddeld is het verschil tussen bied- en laatprijs bij
aardappelen €0,30 per100 kg. De impliciete transactiekosten
zijn voor één aardappelcontract €37,50.
Bij een tarwecontract is het verschil tussen bied- en laatprijs
gemiddeld €0,25 per ton. De impliciete transactiekosten zijn
voor één tarwecontract €6,25.
Bij een maïscontract is het verschil tussen bied- en laatprijs
gemiddeld €0,25 per ton. De impliciete transactiekosten zijn
voor één maïscontract €6,25.
Bij een botercontract is het verschil tussen bied- en laatprijs
gemiddeld €300 per ton. De impliciete transactiekosten zijn
voor één botercontract €750.
Bij een rauw melkcontract is het verschil tussen bied- en
laatprijs gemiddeld €3 per 100 kg. De impliciete
transactiekosten zijn voor één rauw melkcontract €375.
Bij een mager melkpoedercontract is het verschil tussen
bied- en laatprijs gemiddeld €150 per ton. De impliciete
transactiekosten zijn voor één mager melkpoedercontract
€375.
In onderstaande tabel is een splitsing gemaakt in de impliciete
transactiekosten ex-ante (zoals van tevoren ingeschat) en expost (zoals gerealiseerd).
* Op de beurs worden termijncontracten voor u aangekocht tegen de zogenoemde biedprijs en
verkocht tegen de zogenoemde laatprijs. De regelgeving schrijft voor dat bij een aankoop het verschil
tussen enerzijds de biedprijs en anderzijds de middenkoers tussen de bied- en laatprijs in als
zogenoemde impliciete transactiekosten moeten worden gezien. Bij een verkoop betreft dit het verschil
tussen de laatprijs en deze middenkoers. Deze impliciete transactiekosten vormen automatisch
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onderdeel van de aan- of verkoopprijs en worden niet apart in rekening gebracht. Ook komen deze
kosten niet ten goede aan DCA-Finance of BinckBank.

Tabel kostenberekening handel in aardappelen (round turn)
Een aardappelteler verhandelt gemiddeld 10 contracten à 25 ton (= 250 ton) per seizoen op de
termijnmarkt wat betekent dat hij totaal €125 + (2 * 10 * €25) + (2 * 10 * €37,5) = €1.375 aan kosten
maakt.
Kosten aanhouden rekening
€125
9,08%
Kosten DCA Finance B.V.
€380
27,64%
Kosten BinckBank N.V.
€120
8,73%
Kosten product
€0
0%
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-ante €750
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-post €750
54,55%
Totale kosten
€1.375
100%
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Tabel kostenberekening handel in tarwe (round turn)
Een tarweteler verhandelt gemiddeld 2 contracten à 50 ton (= 100 ton) per seizoen op de termijnmarkt
wat betekent dat hij totaal €125 + (2 * 2 * €25) + (2 * 2 * €6,25) = €250 aan kosten maakt.
Kosten aanhouden rekening
€125
50,00%
Kosten DCA Finance B.V.
€76
30,40%
Kosten BinckBank N.V.
€24
9,60%
Kosten product
€0
0%
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-ante €25
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-post €25
10,00%
Totale kosten
€250
100%
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Tabel kostenberekening handel in maïs (round turn)
Een veehouder verhandelt gemiddeld 5 contracten à 50 ton (= 250 ton) per seizoen op de termijnmarkt
wat betekent dat hij totaal €125 + (2 * 5 * €25) + (2 * 5 * €6,25) = €437,50 aan kosten maakt.
Kosten aanhouden rekening
€125
28,57%
Kosten DCA Finance B.V.
€190
43,43%
Kosten BinckBank N.V.
€60
13,71%
Kosten product
€0
0%
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-ante €62,50
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-post €62,50
14,29%
Totale kosten
€437,50
100%
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Tabel kostenberekening handel in boter (round turn)
Een handelaar verhandelt 100 contracten à 5 ton (= 500 ton) per seizoen op de termijnmarkt wat
betekent dat hij totaal €125 + (2 * 100 * €25) + (2 * 100 * €750) = €155.125 aan kosten maakt.
Kosten aanhouden rekening
€125
0,11%
Kosten DCA Finance B.V.
€3.600
2,32%
Kosten BinckBank N.V.
€1.400
0,90%
Kosten product
€0
0%
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-ante €150.000
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-post €150.000
96,67%
Totale kosten
€155.125
100%
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Tabel kostenberekening handel in rauwe melk (round turn)
Een speculant verhandelt 50 contracten à 25 ton (= 1.250 ton) per seizoen op de termijnmarkt wat
betekent dat hij totaal €125 + (2 * 50 * €30) + (2 * 50 * €375) = €40.625 aan kosten maakt.
Kosten aanhouden rekening
€125
0,31%
Kosten DCA Finance B.V.
€2.000
4,92%
Kosten BinckBank N.V.
€1.000
2,46%
Kosten product
€0
0%
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-ante €37.500
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-post €37.500
92,31%
Totale kosten
€40.625
100%
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Tabel kostenberekening handel in magere melkpoeder (round turn)
Een speculant verhandelt 100 contracten à 5 ton (= 500 ton) per seizoen op de termijnmarkt wat
betekent dat hij totaal €125 + (2 * 100 * €25) + (2 * 100 * €375) = €80.125 aan kosten maakt.
Kosten aanhouden rekening
€125
0,16%
Kosten DCA Finance B.V.
€3.600
4,49%
Kosten BinckBank N.V.
€1.400
1,75%
Kosten product
€0
0%
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-ante €75.000
Impliciete transactiekosten (gem.) ex-post €75.000
93,60%
Totale kosten
€80.125
100%

Het tijdelijk storten van de vereiste marginverplichting (gemiddeld €1.000 voor een aardappelcontract,
€1.100 voor een tarwecontract, €1.000 voor een maïscontract €6.800 voor een botercontract en €2.000
voor een melkcontract) wordt niet als kosten gezien.
Bij een negatieve bestedingsruimte wordt debetrente in rekening gebracht. Over een positief geldsaldo
wordt geen rente vergoed.
De hierboven geschetste verhandelingskosten worden pas in rekening gebracht wanneer opgegeven
orders daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Genoemde kosten worden na uitvoering via BinckBank N.V.
van uw BinckBank rekening geïncasseerd. Dit zijn ook de enige verhandelingskosten die in rekening
worden gebracht. Er zitten geen verborgen kosten in de verhandelde producten.
Let op: de kosten van het aanhouden van een rekening staan los van het gebruik van de rekening!
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Het te behalen rendement is sterk afhankelijk van het doel dat u nastreeft en van het seizoen. Het
handelen in termijncontracten kent een bovengemiddeld risico.
- Is uw doel het indekken van prijsrisico’s dan kunnen er negatieve rendementen ontstaan door
oplopende prijzen. Deze kunnen worden gecompenseerd door oplopende prijzen voor uw
fysieke product.
- Is het doel speculeren op prijsbewegingen dan zijn de risico’s zeer hoog en kunt u meer dan
uw inleg kwijtraken.
Voorbeeld aardappelen
Stel u verkoopt aardappelen op de termijnmarkt. In seizoenen met een prijsniveau >€15 kan het
rendement negatiever worden (vanaf >€20) waardoor de inleg niet meer wordt terugverdiend. In
seizoenen met een prijsniveau <€10 is het rendement op de termijnmarkt gemiddeld genomen positief.
In seizoenen met prijsniveaus tussen €10 en €15 liggen de rendementen dicht bij neutraal.
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