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DEGIRO zet sterke groei voort in 2019 en zal krachten 

bundelen met flatex 
 

▪ Recordaantal klanten en transacties in 2019 voor Nederlandse broker DEGIRO 

 

▪ DEGIRO begint een enerverend nieuw hoofdstuk met flatex 
 

 
 

Resultaten 2019 Tot 31 december 2019   In vergelijking met 2018 

Aantal rekeningen 481.614 + 35% 

Retailtransacties 19.158.941 +10% 

 
 

DEGIRO zag vorig jaar een sterke groei in haar klantenbestand. Aan het einde van het jaar waren 

er 481.614 actieve rekeningen. Een stijging van 35% in vergelijking met eind 2018. Het aantal 

retailtransacties steeg met 10%, waarmee een nieuw record van 19,1 miljoen werd bereikt. In het 

vierde kwartaal heeft DEGIRO 5,04 miljoen transacties verwerkt en zijn er 34.123 nieuwe 

rekeningen geopend. 

 

Ondanks het recordaantal transacties was 2019 een jaar met lagere volumes bij particuliere 

beleggers. Door de sterke toename van het aantal rekeningen heeft DEGIRO toch haar 

marktaandeel kunnen vergroten. Net als de jaren daarvoor betekende de groei van DEGIRO dat 

in 2019 extra aandacht ging naar corporate governance en interne controle. Deze inspanningen 

werden gedaan om de organisatie te versterken. 

 

 

Een nieuw hoofdstuk met flatex 

In december 2019 kondigden flatex en DEGIRO hun plannen aan om samen de Europese leider 

te worden voor zelfstandig beleggen. Zowel de klanten van DEGIRO, als die van flatex, zullen 

ongetwijfeld kunnen profiteren van deze overname. De combinatie van de twee bedrijven zal 

resulteren in een toonaangevende pan-Europese broker kampioen met naar verwacht meer dan 1 

miljoen klanten en meer dan 35 miljoen transacties in 2020. 

 

In de eerste fase van de transactie, bij de ondertekening van het contract in december 2019, 

verwierf flatex 9,4% van DEGIRO. De acquisitie van de resterende aandelen is onderworpen aan 

de goedkeuring van de toezichthouder, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 zal 

plaatsvinden. Beide merken blijven behouden en beide platforms worden voortgezet en 

geëxploiteerd onder de flatex-groep. 
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Chief Executive Officer van DEGIRO, Esmond Berkhout, gaf het volgende aan: “2019 zal worden 

herinnerd als een historisch jaar voor DEGIRO, waarin we onze groei in Europa voortzetten en 

vervolgens een geweldige mijlpaal bereikten met flatex. Nu begint een nieuw en enerverend 

hoofdstuk in het verhaal van DEGIRO. We gaan bouwen aan de Europese leider voor zelfstandig 

beleggen.” 

 

 

Over DEGIRO 

DEGIRO is een Pan-Europese broker die beleggers in 18 landen bedient en voor meer dan €50 

miljard aan transactiewaarde per jaar verwerkt op beurzen wereldwijd. DEGIRO staat onder 

gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en prudentieel toezicht van de DNB 

(De Nederlandsche Bank). DEGIRO wil toegevoegde waarde leveren door een betaalbare 

financiële dienstverlening te ontwikkelen voor beleggers. De combinatie van technologie en 

financiële kennis creëert de mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte 

financiële dienstverlening voor iedereen mogelijk te maken. Bekijk de website: 

https://www.degiro.nl.   

 

Let op: beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren 

u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring. 

 

Over flatex AG 

flatex AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) exploiteert een van de 

toonaangevende en snelst groeiende online brokers in Europa. Jaarlijks voert het bedrijf ongeveer 

12,5 miljoen klantentransacties uit. Ruim 300.000 klanten maken gebruik van de topdiensten, die 

zij aanbieden tegen een concurrerende prijs op basis van hun moderne, zelf ontwikkelde state-of-

the-art technologie. Veel B2B-klanten, de overheid en gevestigde financiële dienstverleners, 

profiteren van de white label banktechnologie van flatex en worden snel succesvolle bedrijven 

dankzij het zelfontwikkelde kernbanksysteem (FTG: CBS) dat tot de meest moderne en meest 

modulaire systemen op de markt behoort - het standaardplatform voor particuliere en 

gespecialiseerde banken. In tijden van bankconsolidatie, lage rentetarieven en digitalisering is 

flatex ideaal gepositioneerd voor verdere groei en is het goed op weg om Europa’s 

toonaangevende leverancier van financiële technologie te worden. 

 

Disclaimer 
Deze release kan toekomstgerichte verklaringen en informatie bevatten, die kunnen worden geïdentificeerd 

door formuleringen met behulp van termen als "verwachtingen", "doelen", "anticipeert", "voornemens", 

"plannen", "gelooft", "zoekt”, "schat" of "zal". Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de 

huidige verwachtingen en bepaalde veronderstellingen, die onderhevig kunnen zijn aan verschillende risico's 

en onzekerheden. De daadwerkelijk behaalde resultaten verschillen aanzienlijk van deze toekomstgerichte 

verklaringen. DEGIRO neemt geen verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken 

of te corrigeren in geval van ontwikkelingen die afwijken van de verwachting. 
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