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Orderbeleid DEGIRO  

DEGIRO verdiept zich verder in de wijze waarop orders worden uitgevoerd  

DEGIRO is bij zowel TOM als Chi-X in een vergevorderd stadium met het verkrijgen van het 

lidmaatschap en het tot stand brengen van de connecties. In het kader daarvan moet DEGIRO 

beslissingen nemen ten aanzien van de routering van orders. In dit kader is onlangs 

een persbericht en een rapport naar buiten gebracht met resultaten. Op basis van deze 

resultaten hebben we besloten om vooralsnog de Smart Order Router van TOM niet te 

gebruiken. DEGIRO wil graag een open en heldere discussie op gang brengen ten aanzien van 

alle voor- en nadelen ten aanzien van de keuzes die moeten worden gemaakt. Om 

beslissingen te kunnen nemen zullen we regelmatig testen uitvoeren, en indien hiermee het 

publieke belang gediend is kan DEGIRO besluiten om deze testresultaten te publiceren. 

Wij zullen een aparte plek op onze website inrichten met als onderwerp “routering”. Hierop is 

per markt te vinden hoe orders, verstuurd vanuit DEGIRO, gerouteerd worden. 

Eventuele aandachtspunten per markt zijn hier ook te vinden. Algemene uitgangspunten zijn als 

volgt; 

 Indien een Smart order router beschikbaar is, wordt deze getest, en bij goed resultaat

kan deze worden gebruikt. De Smart Order Router moet:

 Zorgen dat orders gelijktijdig aankomen op de verschillende beurzen (niet te arbitreren

tijdsintervallen) of,

 Als eerste aankomen op het meest liquide platform. Niet gewenste arbitrage moet hier

worden gemonitord

 Eventueel overschot moet verdeeld worden over de beurzen met inachtneming van het

volume en de prijzen in de diepte van het orderboek of verstuurd worden naar de meest

liquide beurs

 Passieve orders moeten verstuurd worden naar het meest liquide platform

 Indien geen goede Smart Order Router beschikbaar is, kan DEGIRO verschillende

beurzen aanbieden, rekeninghouders kunnen dan zelf een keuze maken.

 Een order die in-house afgewikkeld wordt, moet altijd tegen betere of gelijke prijzen

uitgevoerd worden, daarmee de order routering in acht nemende. Dit wil dus zeggen dat

indien geen Smart Order Router actief is, de bied en laat koers van de betreffende

beurs als uitgangspunten gelden, en indien wel een SOR actief is zijn dit de hoogste

bieding en de laagste lating op de combinatie van de op de SOR aangesloten beurzen.

In alle gevallen heeft het verkrijgen van de best mogelijke executie dus prioriteit boven het 

besparen van kosten voor DEGIRO. De uitvoering van bovenstaande criteria is een complexe 

aangelegenheid, en wij zullen onze uiterste best doen altijd het optimale resultaat te behalen. 

Mocht u desondanks situaties tegenkomen waar u denkt dat we niet het best mogelijke resultaat 

behaald hebben, dan horen we dat graag van u. We zullen deze informatie dan gebruiken voor 

het verder verbeteren van de routering. Indien vast komt te staan dat een order niet optimaal is 

uitgevoerd en deze wordt binnen 7 werkdagen bij ons gemeld, vergoeden wij het eventuele 

koersverschil. Als dank voor uw bijdrage aan de verbetering ontvangt u daarnaast een dinerbon. 

https://www.degiro.nl/degiro-tom/
https://www.degiro.nl/order-routering/



