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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Eigenvermogensinstrumenten – Aandelen & certificaten van aandelen 
Tick size liquiditeitsbandbreedtes 5 en 6  

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

Tradegate 100% 100% 100% - - 

                        Top 5 Handelsplatformen van flatexDEGIRO Bank AG voor het financieel jaar 2020 (01.01.31.12.) 
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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Eigenvermogensinstrumenten – Aandelen & certificaten van aandelen 
Tick size liquiditeitsbandbreedtes 3 en 4  

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

Tradegate 100% 100% 100% - - 
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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Eigenvermogensinstrumenten – Aandelen & certificaten van aandelen 
Tick size liquiditeitsbandbreedtes 1 en 2  

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

Tradegate 100% 100% 100% - - 
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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Eigenvermogensinstrumenten – Aandelen & certificaten van aandelen 
Zonder Tick size  

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

Tradegate 100% 100% 100% - - 
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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Schuldinstrumenten 
Obligaties 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

Tradegate 100% 100% 100% - - 
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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Schuldinstrumenten 
Obligaties 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

Tradegate 100% 100% 100% - - 
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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Ter beurze verhandelde producten (ter beurze verhandelde fondsen, ter beurze 
verhandelde promessen en ter beurze verhandelde grondstoffen) 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

Tradegate 100% 100% 100% - - 
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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Gesecuritiseerde derivaten - warrants en certificaten 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

BNP Paribas NL 57,25% 36,98% 100% - - 
Bank Vontobel NL 31,46% 45,55% 100% - - 
Goldman Sachs NL 11,28% 17,47% 100% - - 
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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Gestructureerde financieringsinstrumenten 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

Tradegate AG 100% 100% 100% - - 
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Instrumentcategorie 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 
 

Andere instrumenten 

Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld <1 transactie per 

werkdag uitgevoerd? 

 
Nee 

Belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering 

gerangschikt in termen 
van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als percentage van 
het totaal in de 
betrokken categorie  

Aandeel van de uitgevoerde 
orders als percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie  

Percentage 
passieve orders  

Percentage 
agressieve 
orders  

Percentage 
gestuurde orders 

BNP Paribas NL 30,71% 20,11% 100% - - 
Tradegate 29,88% 39,74% 100% - - 
Goldman Sachs NL 21,51% 28,35% 100% - - 
Bank Vontobel NL 17,90% 11,80% 100% - - 

 
 
De bepaling van de top 5 handelsplatformen en de respectieve effectencategorieën is gebaseerd op de "Classificatie van de codes voor 
financiële instrumenten" (CFI), ISO 10962/2015-norm. 
 
Alle informatie is onder voorbehoud, fouten zijn niet uitgesloten.
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Klantinformatie over de kwaliteit van de uitvoering 
 
Op basis van artikel 3, lid 3, van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576 publiceert FlatexDEGIRO Bank AG de samenvatting van 

de evaluatie en de conclusie van het toezicht op de bereikte uitvoeringskwaliteit waarop de cliëntenorders in 2020 zijn uitgevoerd. 

 

Daarnaast worden jaarlijks de vijf handelsplatformen gepubliceerd die het belangrijkst waren in termen van het totale handelsvolume voor 

verschillende categorieën financiële instrumenten. 

a) Relatief belang van de uitvoeringsfactoren 
flatexDEGIRO Bank AG gaat ervan uit dat de cliënt altijd het best mogelijke resultaat wil bereiken, rekening houdend met de prijs, 

de kosten, de snelheid en de waarschijnlijkheid van uitvoering. 

Om de klant in staat te stellen dit resultaat te bereiken, wordt hem een zo breed mogelijk scala aan uitvoeringslocaties ter 

beschikking gesteld, die door de verschillende productklassen van elkaar verschillen. 

Voor particuliere klanten zijn de kosten en de prijs de belangrijkste factoren voor de uitvoering, die door de verschillende 

handelsplatformen transparant worden weergegeven voor de klant. 

b) Nauwe banden met handelsplatformen 
flatexDEGIRO Bank AG heeft geen belang in een handelscentrum en exploiteert zelf geen handelscentrum. 

 
c) Beschrijving van alle speciale overeenkomsten met handelscentra 
Er bestaan contractuele partnerschapsmodellen met bepaalde handelspartners, die ook handelscentra exploiteren, die nader zijn 

uitgewerkt in de beginselen voor het omgaan met belangenconflicten. Dit stelt ons in staat om klanten een zo breed mogelijk scala aan 

producten en verschillende handelscentra aan te bieden tegen voorwaarden die passen bij de prijs. Om deze reden is FlatexDEGIRO Bank  
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speciale partnerschappen aangegaan met geselecteerde handelscentra ("Platinum, Gold en Silver Partners", "ETF Savings Plan Action" 

etc.). In sommige gevallen worden de transactiekosten voor een beperkte periode geheel of gedeeltelijk betaald, wat leidt tot een 

gedeeltelijke of volledige verrekening met de over het algemeen verschuldigde ordervergoeding (zie ook de beginselen voor de 

behandeling van belangenconflicten). 

d) Toelichting op factoren die hebben geleid tot veranderingen in handelsplatformen 
 
Er was vorig jaar geen verandering in de handelsplatformen. 

 
e) Differentiatie van de uitvoering van orders voor verschillende cliëntcategorieën 

 
Er is geen onderscheid in orderuitvoering met betrekking tot de categorie van de cliënt. Deze worden over het algemeen geclassificeerd 

als particuliere klanten. Bestellingen worden in opdracht van de klant uitgevoerd. 

f) Uitleg in geval van prioritaire behandeling van andere uitvoeringscriteria dan prijs en kosten 
 
Opdrachten worden in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerd. In uitzonderlijke gevallen (bijv. bij systeemuitval) kan hiervan worden 

afgeweken, mits dit in het belang van de klant is. Er zijn geen andere criteria gebruikt dan de totale vergoeding. 

g) Uitleg over het gebruik van gegevens en instrumenten voor de kwaliteit van de bestelling 
 
flatexDEGIRO Bank AG verkrijgt interne en externe informatie en gegevensbronnen om de kwaliteit van de uitvoering te bepalen, 

met name de stilstandtijden en het aantal fouten en vertragingen in de routing. 
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