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Geachte directie, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan DeGiro B.V. (DeGiro) een bestuurlijke boete van  

€ 240.000 op te leggen, omdat DeGiro in de periode van 3 juni 2015 tot 21 juli 2016 niet zo spoedig mogelijk, 

uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag aan de AFM transacties heeft gemeld in tot de handel op een 

gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten. Dit is een overtreding van de 

transactierapportageverplichting uit artikel 4:90e, derde lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft).  

 

Hieronder wordt het besluit verder toegelicht. In paragraaf 1 vindt u de weergave van de feiten die ten grondslag 

liggen aan het besluit. In paragraaf 2 is een beoordeling van de feiten opgenomen, waarbij ook de zienswijze van 

DeGiro aan bod komt. Paragraaf 3 bevat het besluit en in paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. 

 

1. Feiten en procesverloop  

 

1.1 Betrokken (rechts)persoon 

 

DeGiro B.V.  

DeGiro, tot begin 2012 [F] geheten, is een aan het Amstelplein 1, op de 9e etage, (1096 HA) te Amsterdam 

statutair gevestigde besloten vennootschap. DeGiro is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 34342820. Sinds 17 september 2009 heeft DeGiro een vergunning voor het verlenen van 

beleggingsdiensten.  

 

1.2 Procesverloop, feiten 

 

Op 20 oktober 2011 heeft de AFM [F] een normoverdragende brief gestuurd. Daarin is vermeld dat de AFM heeft 

geconstateerd dat [F] de tot dan toe door haar verrichte transacties niet heeft gerapporteerd. De AFM heeft in de 

brief vastgesteld dat [F] artikel 4:90e, derde lid, Wft vanaf 18 september 2009 heeft overtreden. Hiervoor heeft de 
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AFM [F] een ernstige waarschuwing gegeven. De AFM heeft [F] er bij deze gelegenheid op gewezen dat indien 

geconstateerd wordt dat [F] opnieuw de wet- en regelgeving niet naleeft, de AFM over kan gaan tot het opleggen 

van een passende sanctie waaronder het opleggen van een boete. 

 

Op 28 oktober 2011 heeft [F] de AFM geïnformeerd dat ten tijde van het vergunningentraject alle transacties die 

[F] voor klanten uitvoerde via door [A] aangeboden markten liepen. [A] verzorgde de melding van de transacties. 

Sinds 14 september 2010 voert [F] transacties uit in het professionele obligatie circuit voor haar klanten. Die 

transacties meldde [A] niet. Eind september 2011 concludeerden [F] en de AFM dat [F] voor deze transacties de 

zogenoemde market facing firm is en derhalve deze transacties volgens artikel 4:90e van de Wft aan de AFM moet 

melden. [F] informeert de AFM dat [F] sindsdien haar systemen zodanig heeft ingericht dat de tot melden 

verplichte transacties op een gestructureerde wijze beschikbaar zijn en in het door de AFM vereiste formaat 

omgezet kunnen worden. [F] heeft de AFM verzocht om haar waarschuwing van 20 oktober 2011 in te trekken. 

 

Per brief van 3 november 2011 heeft de AFM [F] geïnformeerd dat zij, met aanvulling van de feitelijke 

onderbouwing, bij haar oordeel blijft dat sprake is van een ernstige overtreding. De AFM heeft haar brief 

afgesloten met de constatering dat [F] tot op heden de door haar verrichte transacties niet heeft gerapporteerd en 

dat [F] daarmee artikel 4:90e, derde lid, Wft vanaf 14 september 2010 heeft overtreden. De AFM heeft daarbij 

haar eerdere waarschuwing herhaald. 

 

Op 13 maart 2012 heeft de AFM een vrijwillige audit bij [F] uitgevoerd uit met betrekking tot het 

transactierapportageproces (ook wel genoemd Transaction Reporting System, ofwel ‘TRS’). De conclusie van de 

audit – zoals neergelegd in een auditverslag van 23 juli 2012 – luidt als volgt: 

 

“Conclusie 

[F] werkt al een aantal jaren aan de structuur van [B]. De structuur zoals vermeldt in dit audit rapport is 

ondertussen enigszins aangepast. Zo is beleggingsonderneming [F] van naam veranderd en heet nu DeGiro 

N.V. Deze naamswijziging en mogelijke andere aanpassingen zijn niet meegenomen in dit rapport. 

 

Binnen deze structuur is [C]opgericht als beleggingsonderneming waarvan de aandelen voor 100% in het 

bezit zijn van het [D]. Als gevolg van deze constructie kunnen de activiteiten die [C] verricht, gezien worden 

als voor eigen rekening en risico en niet namens het [D]. Bij handel voor eigen rekening en risico dienen de 

transacties als Principal gerapporteerd te worden. [C] heeft dit inmiddels aangepast en rapporteert als 

zodanig. 

 

Daarnaast heeft de AFM geconstateerd dat transacties gedaan door [F] vooralsnog gerapporteerd worden 

met een defaulttijd en met de venueIdentificationCode ‘XOFF’ in plaats van ´BLTD`. De AFM gaat ervan uit 

dat ook dit op korte termijn wordt aangepast. 

 

Voorts houdt [F] er een bijzondere manier op na om te controleren of de transacties die ze aanbieden ook 

zijn geaccepteerd. Elke transactie wordt 2x verstuurd. Hoewel het opnieuw opsturen van het bestand met een 

andere naam, bij weinig transacties, geen problemen oplevert in TRS, is dit niet de manier om erachter te 
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komen of een transactie verwerkt is. Dit gaat ten koste van de performance en laat onze validation errors 

tabel onnodig groeien. 

 

We zijn ons ervan bewust dat de result file niet direct teruggestuurd wordt, maar deze zal bij normaal 

dataverkeer binnen 2 tot 5 minuten beschikbaar zijn. [F] dient haar controle systeem aan te passen en 

gebruik gaan maken van de result file. Indien de result file langer dan 5 minuten op zich laat wachten, 

accepteren wij dat hetzelfde bestand nogmaals gestuurd wordt.” 

 

Op 7 september 2015 heeft de AFM een normoverdragende brief naar DeGiro verstuurd. Daarin is onder meer 

vermeld dat het aantal frontfouten over de maand juli 2015 significant is vermeerderd ten opzichte van de 

voorgaande maanden. Daarnaast heeft de AFM opgemerkt dat zij rond de  transacties per dag van [F] 

ontvangt, maar dat de AFM op 31 augustus 2015 heeft geconstateerd dat [F] gedurende de maand augustus steeds 

grotere bestanden ging aanbieden die vrijwel alleen foute transacties bevatten. [F] heeft op 31 augustus 2015 via 

meerdere bestanden meer dan   frontfouten opgelopen. Uiteindelijk heeft de AFM die dag slechts  

transacties ontvangen. De AFM heeft in haar brief opgemerkt dat de wijze van rapporteren van [F] erin resulteert 

dat haar logbestanden onnodig vollopen, hetgeen een risico is voor de performance van het TRS systeem. De 

AFM had DeGiro al in 2012 verzocht haar controle systeem zodanig aan te passen, dat die de performance van het 

TRS systeem niet beïnvloedt. De AFM heeft [F] een waarschuwing gegeven. Ook heeft de AFM in haar brief 

aangegeven dat het tot de verantwoordelijkheid van de instelling behoort om zorg te dragen voor een volledige, 

juiste en tijdige rapportage van transacties. 

 

Op 15 september 2015 heeft een normoverdragend gesprek tussen de AFM en DeGiro plaatsgevonden. Tijdens dat 

gesprek is namens DeGiro de wens tot aanpassing van de normoverdragende brief d.d. 7 september 2015 kenbaar 

gemaakt. 

 

Per e-mail van 18 september 2015 heeft DeGiro de AFM geïnformeerd dat het niet zozeer de wijze van 

rapporteren is dat resulteert in het onnodig vollopen van de logbestanden, maar het niet tijdig opmerken van het 

incident. Het incident is veroorzaakt, doordat in het beheersingsproces rondom het aanleveren van transacties 

(compliance dashboard) de aanname is gemaakt dan het aantal gemelde fouten plus het aantal correct ontvangen 

transacties optelt tot het aantal ingezonden transacties. 

 

Per brief van 15 oktober 2015 heeft de AFM DeGiro geïnformeerd dat zij, afgezien van een beperkte feitelijke 

aanvulling van haar brief d.d. 7 september 2015, bij haar eerdere standpunt blijft. Het niet tijdig opmerken van de 

grote toename in het aantal frontfouten en file errors door [F] heeft ertoe geleid dat de AFM logbestanden 

volliepen, hetgeen een risico vormde voor de performance van het TRS systeem. De eerder gegeven 

waarschuwing is in stand gebleven. 

 

Op 18 maart 2016 heeft DeGiro een e-mail aan de AFM gestuurd met als bijlage een ‘incident report’ ten aanzien 

van niet tijdig melden van transacties op de gereglementeerde Euronext Cash Market. Hierin heeft DeGiro 

aangegeven niet volledig te hebben voldaan aan de transactierapportageverplichting vanwege een technisch 

probleem dat ontstond door een configuratie verandering aan de server. Door deze verandering werd er intern geen 
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contact gemaakt met de TRS tool van DeGiro die de transactierapportage aan de AFM verzorgt. DeGiro stelt in het 

‘incident report’ dat zij daarop de nodige actie heeft ondernomen om alsnog alle niet gerapporteerde transacties te 

melden en de controle procedures heeft aangepast om herhaling te voorkomen. DeGiro heeft de AFM in haar 

‘incident report’ geïnformeerd dat de nalevering tussen 15 maart 2016 en 17 maart 2016 is uitgevoerd. 

 

Op 18 maart 2016 heeft de AFM geconstateerd dat zij op 15 maart 2016 113.128 transacties, in tot de handel op 

een gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten, heeft ontvangen in TRS die in de periode van 20 

januari 2016 tot en met 11 maart 2016 waren uitgevoerd op de volgende handelsplatformen: Euronext Amsterdam 

(XAMS), Euronext Brussels (XBRU), Euronext Paris S.A. (XPAR) en Euronext Lisboa (XLIS). 

 

Op 13 april 2016 heeft de AFM per e-mail aan DeGiro een regulier overzicht ‘Overview data quality aspects TRS 

– March 2016’ gestuurd van de door DeGiro in maart 2016 gerapporteerde transacties. Daarin wordt melding 

gemaakt van de omstandigheid dat de AFM op 15 maart 2016 113.128 transacties te laat van DeGiro heeft 

ontvangen. De AFM stuurt elke maand een overzicht van de gerapporteerde transacties in de daaraan 

voorafgaande maand. De rapporterende instelling wordt in dit overzicht geïnformeerd over de aantallen ontvangen 

transacties, of deze transacties op tijd zijn ontvangen en of er in die maand fouten (‘front fouten’) in de rapportage 

geconstateerd zijn. Verzocht wordt de gegevens uit het overzicht te controleren en bij afwijkingen contact met de 

AFM op te nemen. De ontvangen transacties worden opgenomen in de grafiek ‘Received transactions’. 

 

Grafiek 1. 
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Bovenstaande grafiek toont per dag aan welke aantallen op tijd zijn ontvangen en welke te laat. Indien de te late 

meldingen buiten een door de AFM voor dit overzicht gehanteerde ‘threshold’1 valt, worden deze tevens 

opgenomen in een apart overzicht ‘Transactions that were too late’. 

 

Overzicht 1. 

 

      

      

      

Op 21 juli 2016 heeft de AFM een e-mail van DeGiro ontvangen waarin DeGiro aangeeft dat zij tijdens een 

periodieke evaluatie heeft geconstateerd niet volledig te hebben voldaan aan de transactierapportageverplichting. 

Het betreft de Nasdaq OMX Nordics cash memberships (Helsinki, Copenhagen, Stockholm) en Borsa Italiana 

IDEM (derivatives). DeGiro heeft in de e-mail aangegeven dat zij hierop actie heeft ondernomen, het probleem 

intern heeft opgelost en de transacties alsnog heeft gerapporteerd. 

 

De AFM heeft op 22 juli 2016 geconstateerd dat zij op 19 juli 2016 62.813 transacties, op 20 juli 2016 706 

transacties en op 21 juli 2016 1.652 transacties heeft ontvangen in TRS. Het gaat in totaal om 65.171 transacties, 

in tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten, die in de periode van 2 juni 

2015 tot en met 15 juli 2016 waren uitgevoerd op de volgende handelsplatformen: The Helsinki Stock Exchange 

(XHEL), Nordic Growth Market (XNGM), Oslo Bors (XOSL), Copenhagen Stock Exchange (XCSE), Milan 

Stock Exchange (XMIL) en Italian Derivatives Market (XDMI). 

 

Op 10 augustus 2016 heeft de AFM per e-mail aan DeGiro een regulier overzicht ‘Overview data quality aspects 

TRS – July 2016’ gestuurd van de door DeGiro in juli 2016 gerapporteerde transacties. Daarin wordt melding 

gemaakt van de omstandigheid dat de AFM in juli 2016 65.171 transacties te laat heeft ontvangen van DeGiro. 

  

                                                        
1 De AFM hanteert voor de interne signalering van te laat gemelde transacties een bepaald percentage (25% van het aantal transacties 

dat per dag gerapporteerd wordt) als ‘threshold’. Die te laat gemelde transacties staan wel in de grafiek, maar niet in het overzicht 

(‘Transactions that were too late’). Op die wijze wordt voorkomen dat de AFM actie onderneemt, terwijl sprake kan zijn van 

noodzakelijke aanpassingen zoals ‘cancellations’, ‘late settlement’ en vergelijkbare herstelwerkzaamheden. 
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Grafiek 2. (Received transactions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 2. (Transactions that were too late)  

 

 

      

 

 

Op 1 november 2016 heeft de AFM het concept onderzoeksrapport per reguliere post naar DeGiro gestuurd. In het 

begeleidend schrijven van de AFM wordt DeGiro verzocht binnen drie weken na dagtekening te reageren. 

 

Op 22 november 2016 heeft de AFM van DeGiro per e-mail en per reguliere post een reactie ontvangen op het 

concept onderzoeksrapport.  

 

Per brief van 15 juni 2017 heeft de AFM DeGiro het definitieve onderzoeksrapport toegestuurd en in kennis 

gesteld van het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete voor overtreding van artikel 4:90e, derde 

lid, Wft. DeGiro is in de gelegenheid gesteld daarop haar zienswijze te geven.  

 

Op 4 juli 2017 heeft DeGiro ten kantore van de AFM een mondelinge zienswijze op het boetevoornemen gegeven. 

Daarbij heeft DeGiro ook een schriftelijke zienswijze aan de AFM overhandigd. 
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Op 18 juli 2017 heeft DeGiro per e-mail een aanvulling op haar eerdere zienswijze aan de AFM toegestuurd. 

 

2. Beoordeling  

 

2.1 Wettelijk kader 

 

In artikel 1:1 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

 

“In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder: 

(…) 

beleggingsonderneming: degene die een beleggingsdienst verleent of een beleggingsactiviteit verricht; 

(…) 

verlenen van een beleggingsdienst:  

a. in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met 

betrekking tot financiële instrumenten; 

b. in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking 

tot financiële instrumenten; 

c. beheren van een individueel vermogen; 

d. in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten; 

e. in de uitoefening van beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding 

ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 met plaatsingsgarantie; 

f. in de uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als 

bedoeld in hoofdstuk 5.1 zonder plaatsingsgarantie; 

(…) 

verrichten van een beleggingsactiviteit:  

a. in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening; 

b. in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit; 

(…)” 

 

In artikel 4:1, eerste lid, onderdeel b Wft is bepaald: 

 

“1 Dit deel is, voor zover niet anders is bepaald, van toepassing op: 

(…) 

b. beleggingsondernemingen met zetel in Nederland of in een staat die geen lidstaat is waaraan het 

ingevolge hoofdstuk 2.2 is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te 

verrichten; 

(…)” 
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In artikel 4:90e, derde lid Wft is bepaald:  

 

“3 Een beleggingsonderneming die transacties in tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten 

financiële instrumenten heeft verricht, meldt de gegevens over deze transacties zo spoedig mogelijk, 

uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag, aan de Autoriteit Financiële Markten.” 

 

De Memorie van Toelichting bij artikel 4:90e Wft luidt, voor zover relevant, als volgt:  

“Een beleggingsonderneming dient alle relevante gegevens over de door haar verrichte transacties in financiële  

Instrumenten ten minste vijf jaar te bewaren. Dit opdat aan de hand van deze gegevens achteraf door de  

toezichthouder kan worden nagegaan of de beleggingsonderneming bij het aangaan van transacties eerlijk, billijk, 

professioneel en op een manier die niet schadelijk is voor de integriteit heeft gehandeld. Deze verplichting geldt  

zowel voor transacties die voor cliënten zijn aangegaan als voor transacties die door de beleggingsonderneming 

voor eigen rekening en risico zijn aangegaan. Overweging 4 van de considerans bij de uitvoeringsverordening  

MiFID zegt hierover dat de regeling voor het melden van transacties in financiële instrumenten ten doel heeft  

ervoor te zorgen dat de relevante toezichthoudende instantie naar behoren wordt ingelicht over transacties die  

voor de uitoefening voor hun taak als toezichthouder van belang zijn. De bedoelde regeling moet  

toezichthoudende instanties bovendien in staat stellen zich zo vlot en zo efficiënt mogelijk van hun  

toezichtverplichtingen te kwijten.”2  

 

2.2 Beoordeling van de feiten 

In Nederland mogen beleggingsondernemingen met de benodigde vergunning beleggingsdiensten verlenen en/of 

beleggingsactiviteiten verrichten. Artikel 1:1 Wft definieert een beleggingsonderneming als degene die een 

beleggingsdienst verleent of een beleggingsactiviteit verricht. DeGiro mag op grond van haar vergunning de 

beleggingsdiensten, -activiteiten en nevendiensten verrichten als genoemd onder de definitie van de begrippen 

‘verlenen van een beleggingsdienst’, ‘verrichten van een beleggingsactiviteit’ en ‘nevendienst’ zoals opgenomen 

in artikel 1:1 Wft. DeGiro ontvangt en geeft orders door van cliënten (als genoemd onder a van de definitie van het 

begrip ‘verlenen van een beleggingsdienst’), voert orders uit (als genoemd onder b van de definitie van het begrip 

‘verlenen van een beleggingsdienst’) en beheert vermogen (als genoemd onder c van de definitie van het begrip 

‘verlenen van een beleggingsdienst’). Daarnaast bewaart en beheert DeGiro financiële instrumenten voor rekening 

van cliënten (als genoemd onder a van de definitie van het begrip ‘nevendienst’) en verstrekt DeGiro kredieten of 

leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in financiële instrumenten te verrichten (als 

genoemd onder b van de definitie van het begrip ‘nevendienst’). 

 

Voor DeGiro geldt, gezien artikel 4:1, eerste lid, aanhef en onder b Wft, het in hoofdstuk 4 van de wet vervatte 

deel gedragstoezicht financiële ondernemingen. Op grond van artikel 4:90e, derde lid, Wft heeft DeGiro een 

meldplicht aan de AFM voor de gegevens over de verrichte transacties in financiële instrumenten die zijn 

toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt. Deze melding dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk aan het 

einde van de volgende werkdag, te geschieden.  

                                                        
2 Kamerstukken II, 2006–07, 31 086, nr. 3, p. 154-155. 
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Zoals blijkt uit het TRS van de AFM zijn in totaal 178.299 transacties door DeGiro niet gerapporteerd. Deze 

transacties zijn door DeGiro op 18 maart 2016 en 21 juli 2016 alsnog gemeld.  

 

Het gaat om de volgende transacties:  

 

 113.128 door DeGiro verrichte transacties in de periode van 20 januari 2016 tot en met 11 maart 2016, 

uitgevoerd op de handelsplatformen XAMS, XBRU, XPAR, en XLIS. De gegevens over deze transacties zijn 

voor het eerst bij de AFM gemeld op 18 maart 2016. 

 

 65.171 door DeGiro verrichte transacties in de periode van 2 juni 2015 tot en met 15 juli 2016, uitgevoerd op 

de handelsplatformen XHEL, XNGM, XOSL, XCSE, XMIL, en XDMI. De gegevens over deze transacties 

zijn voor het eerst bij de AFM gemeld op 19, 20 en 21 juli 2016. 

 

Aldus zijn 178.299 transacties in tot de handel op de gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten  

door DeGiro niet zo spoedig mogelijk, uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag aan de AFM gemeld in de  

periode van 3 juni 2015 tot 21 juli 2016. Daarmee heeft DeGiro in die periode artikel 4:90e, derde lid, Wft  

overtreden. 

 

2.3 Zienswijze DeGiro 

 

 Achtergrond en voorgeschiedenis; waarschuwingen in 2011 en 2015 thans niet relevant 

Allereerst is DeGiro in haar zienswijze ingegaan op de feiten en omstandigheden die zich tussen 2009 en eind 

2015 hebben voorgedaan. In het bijzonder is de Giro ingegaan op de twee aan TRS gerelateerde misstanden die 

zich in die periode hebben voorgedaan.  

In dat verband heeft DeGiro het in haar brief van 28 oktober 2011 ingenomen standpunt herhaald ten aanzien van 

de normoverdragende brief van de AFM d.d. 20 oktober 2011, waarin de AFM constateerde dat [F] tot dan toe de 

door haar verrichte transacties niet aan de AFM rapporteerde. [F] had in 2009 toegang aangevraagd tot de test 

omgeving van TRS, om zich voor te bereiden op de transactierapportage. Op het moment dat [F] toegang tot TRS 

ontving, werden alle transacties voor [F] uitgevoerd onder het lidmaatschap van [A]. [F] trad in die tijd niet op als 

de ‘market facing firm’. Er bestond derhalve op dat moment voor [F] geen rapportageverplichting. Vanaf oktober 

2010 deed [F} bij gebrek aan liquiditeit op de beurs, aan- en verkooptransacties in obligaties voor haar 

professionele klanten. Soms deed [F] dat in de vorm van OTC transacties. Deze transacties werden gesetteld door 

[A]. Omdat [F] van [A] had begrepen dat alle transacties die via [A] zouden verlopen ook door [A] zouden worden 

gerapporteerd, ging [F] ervan uit dat [A] ook voor deze specifieke transacties de rapportage zou verzorgen. Deze 

interpretatie bleek achteraf onjuist. Daarbij komt dat de regels omtrent TRS in de beginfase niet bijzonder 

duidelijk waren. Nadien is [F] haar OTC-transacties in obligaties zelf gaan rapporteren. 

 

Eind augustus 2015 heeft DeGiro bericht van de AFM gekregen, dat het aantal front fouten in de rapporteringen 

van DeGiro snel hoger werd. De oorzaak bleek te liggen bij een aangepaste ‘Market Identification Code’ (MIC 

code) van Euronext in combinatie met verschillen in de inrichting van de systemen van de AFM en DeGiro. 
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DeGiro voerde de wijzing van de MIC code niet tijdig door in haar rapportage, zodat de bestanden van DeGiro 

veel onjuiste transacties bevatten. De systemen van de AFM weigerden vervolgens een volledig bestand, indien de 

eerste vijftig transacties fouten bevatten. De combinatie van deze eigenschap van de systemen van de AFM en de 

wijze waarop de systemen van DeGiro de volledigheid van de rapportering toetsten, zorgde ervoor dat de 

systemen van DeGiro alle transacties steeds opnieuw bleven sturen in een poging om tijdig en volledig te 

rapporteren. Binnen twee dagen na de melding van de AFM heeft DeGiro een oplossing bewerkstelligd voor dit 

probleem en ervoor gezorgd dat dit probleem in de toekomst zou worden voorkomen. DeGiro heeft in dit verband 

allereerst een ‘sanity check’ geïmplementeerd om te voorkomen dat reeds gemelde transacties weer worden 

gerapporteerd en geweigerd. Ten tweede heeft zij een ‘compliance dashboard’ geïmplementeerd om te verzekeren 

dat impactvolle fouten binnen t+1 worden gecorrigeerd en alleen gecorrigeerde transacties opnieuw worden 

verstuurd. DeGiro is er trots op dat de door haar gemelde transacties zich na de implementatie van deze 

maatregelen in de ‘monthly reviews’ van de AFM doorlopend in categorie 1 bevinden. Dat wil zeggen dat zich 

geen ‘front errors’ in de gemelde transacties bevinden. 

 

Naar de mening van DeGiro betreffen bovengenoemde misstanden volledig andere situaties met geheel andere 

oorzaken die geen verband houden met de twee foutmeldingen die DeGiro in 2016 zelf heeft ontdekt, aan de AFM 

heeft gemeld en zelf heeft gecorrigeerd. 

 

Reactie AFM: 

In 2011 heeft de AFM DeGiro (toen nog [F] geheten) schriftelijk gewaarschuwd, omdat de AFM had 

geconstateerd dat [F] vanaf 14 september 2010 door haar verrichte transacties niet rapporteerde en derhalve vanaf 

die datum artikel 4:90e, derde lid, Wft heeft overtreden. Aan die overtreding doet niet af dat – zoals DeGiro 

vervolgens aanvoert – het niet rapporteren van de door haar verrichte transacties het gevolg was van een 

misverstand tussen haar en [A]. De AFM heeft toen aangekondigd dat een volgende overtreding kan leiden tot het 

opleggen van een passende sanctie waaronder een boete. 

 

Tijdens de vrijwillige audit die de AFM op 13 maart 2012 bij DeGiro heeft uitgevoerd, heeft de AFM enkele 

aandachtspunten ontdekt. Zo werd geconstateerd dat transacties gedaan door [F] vooralsnog gerapporteerd werden 

met een defaulttijd en met de venue Identification Code ‘XOFF’ in plaats van ´BLTD`, hetgeen aanpassing 

behoefde. Voorts werd geconstateerd dat [F] er een bijzondere manier op na hield om te controleren of de 

transacties die zij aanbiedt ook zijn geaccepteerd. Elke transactie werd tweemaal verstuurd. Indien de transacties 

geaccepteerd zijn in TRS bij de eerste verzending, zal op de tweede verzending een foutrapport komen met daarin 

per transactie de melding ‘transaction reference number is in use’. Op deze wijze controleerde [F] de 

volledigheid. De AFM stuurt echter op elk ingestuurd bestand met transacties geautomatiseerd een result file 

terug. In de audit gaf de AFM aan dat zij zich ervan bewust is dat de result file niet direct teruggestuurd wordt. Bij 

normaal dataverkeer zal die binnen 2 tot 5 minuten beschikbaar zijn. Het niet gebruik maken van de result file gaat 

ten koste van de performance van TRS en laat de validation errors tabel onnodig groeien. [F] werd verzocht haar 

controle systeem aan te passen en gebruik te aan maken van de result file.  

 

Op 7 september 2015 heeft de AFM een normoverdragende brief aan DeGiro gestuurd. Daarin is aangegeven dat 

in het overzicht over de maand juli 2015, dat de AFM op 11 augustus 2015 per e-mail aan DeGiro heeft verstuurd, 
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is te zien dat de aantallen frontfouten significant zijn vermeerderd ten opzichte van de voorgaande maanden. 

Gemiddeld ontving de AFM rond de  transacties per dag van DeGiro. De AFM heeft op 31 augustus 2015 

geconstateerd dat DeGiro gedurende de maand augustus steeds grotere bestanden ging aanbieden die vrijwel 

alleen foute transacties bevatten. DeGiro heeft op 31 augustus 2015 via meerdere bestanden meer dan   

frontfouten gecreëerd. Uiteindelijk heeft de AFM die dag slechts  transacties ontvangen. Het niet tijdig 

opmerken van de grote toename in het aantal frontfouten en file errors door DeGiro heeft ertoe geleid dat de AFM 

logbestanden volliepen en dat vormde een risico voor de performance van het TRS systeem. De AFM heeft in haar 

brief van 7 september 2015 DeGiro uitgenodigd voor een normoverdragend gesprek, omdat de AFM zich afvroeg 

wat de huidige beheersmaatregelen zijn die gelden voor de transactierapportage verplichting en hoe deze zijn 

toegepast in de organisatie. Opvallend is dat de bevindingen van de AFM in de vrijwillige audit van 13 maart 2012 

kennelijk niet hebben geleid tot een noodzakelijke aanpassing van het controle systeem. Het risico waar de AFM 

eerder op aansloeg, negatieve beïnvloeding van de performance van het TRS systeem, heeft DeGiro niet 

gemitigeerd. 

 

Op 15 september 2015 heeft het normoverdragend gesprek plaatsgevonden. De AFM heeft haar 

normoverdragende brief nogmaals toegezonden op 15 oktober 2015, met een beperkte feitelijke aanvulling van 

haar eerdere brief. De normoverdragende brief werd afgesloten met de opmerking dat de AFM het voor iedere 

instelling van belang acht een sluitende inrichting te hebben van interne werkprocessen en systemen omdat 

calamiteiten van grote invloed kunnen zijn. De AFM benadrukte in haar brief dat het tot de verantwoordelijkheid 

van de instelling behoort om zorg te dragen voor een volledige, juiste en tijdige rapportage van de transacties.  

 

De AFM acht de betreffende feiten en omstandigheden die zich tussen 2009 en eind 2015 hebben voorgedaan, en 

die zonder meer te maken hebben met de noodzaak van een sluitend transactierapportageproces, relevant voor de 

beoordelingen van de overtreding die in 2015/2016 heeft plaatsgevonden. DeGiro was voor het laatst in 2015 

duidelijk gewaarschuwd: zorg voor een sluitend proces. Niettemin hebben tot twee keer toe nieuwe 

tekortkomingen in het proces kunnen ontstaan.  

 

 Fouten in 2016; geen verwijtbaarheid 

Ten tweede heeft DeGiro naar voren gebracht dat zij op vele tientallen beurzen handelt, nieuwe beurzen, brokers 

en clearing members aansluit en daarbij gebruik maakt van verschillende routes om die partijen te benaderen en 

orders uit te voeren. Gelet daarop, is de transaction reporting een technisch zeer complexe verplichting. Ondanks 

dat DeGiro zeer veel aandacht, geld en tijd aan reporting en controle aan de correctheid van haar transaction 

reporting besteedt, is het volgens haar zo goed als uitgesloten dat transaction reporting niet regelmatig met fouten 

gepaard gaat. In haar terugkoppeling naar marktpartijen lijkt de AFM zich daar met het accepteren van een 

foutmarge (de threshold) van 25 % van bewust te zijn. 

Ten aanzien van beide te late meldingen in 2016 geldt dat het fouten waren met een technische grondslag die 

ontstonden doordat uitbreiding van systemen respectievelijk aansluitingen ten behoeve van de groei van DeGiro 

conflicteerden met het rapportagesysteem. 

De beide door DeGiro gemelde fouten zijn naar de stellige overtuiging van DeGiro op geen enkele wijze aan 

DeGiro verwijtbaar. Het kan en mag volgens haar niet zo zijn dat het enkele gegeven dat een technische fout 
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wordt gemaakt, op haast ‘mechanische wijze’ leidt tot een boete door de toezichthouder zonder dat er tenminste 

sprake is van een duidelijke mate van verwijtbaarheid waar het falen aan kan worden toegeschreven.  

 

Reactie AFM: 

DeGiro erkent dat door haar ten onrechte bepaalde transacties niet aan de AFM zijn gerapporteerd. Zoals uit 

paragraaf 2.2 van dit besluit blijkt, zijn de transacties in strijd met artikel 4:90e, derde lid Wft, niet zo spoedig 

mogelijk, uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag, bij de AFM gemeld. Derhalve is volgens de AFM 

sprake van een overtreding van artikel 4:90e, derde lid, Wft. De duur van die overtreding is fors en bedraagt vanaf 

3 juni 2015 gerekend ruim een jaar. De overtreding is verder omvangrijk: het gaat om 178.299 gemiste transacties 

op verschillende handelsplatformen.3  

 

Ten aanzien van de 25% ‘threshold’ waar DeGiro in haar zienswijze naar verwijst, merkt de AFM het volgende 

op. De AFM hanteert een bepaald percentage (25%) van het aantal transacties dat per dag wordt gerapporteerd als 

‘threshold’ voor interne signaleringsdoeleinden. Om ervoor te zorgen dat de AFM niet op elke te laat gemelde 

transactie reageert, maar risicogestuurd uitvraag kan doen bij instellingen, worden er in beginsel pas vragen aan 

een instelling gesteld als meer dan 25% van de op een dag gemelde transacties, te laat gemelde transacties zijn. Er 

kunnen zich namelijk omstandigheden zoals ‘cancellations’ of ‘late settlements’ voordoen, die ertoe leiden dat 

transacties in de praktijk worden geregistreerd als te laat gemeld, terwijl er bij de instelling geen sprake is van 

tekortkomingen in de meldingssystemen. Als een instelling een probleem heeft waardoor er niet of te weinig wordt 

gemeld, zullen de niet gemelde transacties in een later stadium moeten worden gemeld waardoor er bij de latere 

melding van die transacties al snel sprake zal zijn van een overschrijding van het 25%-percentage. De AFM 

benadrukt dat alle verrichte transacties in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op de 

gereglementeerde markt uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag bij de AFM moeten worden gemeld. De 

praktische handelwijze van de AFM doet derhalve niet af aan de meldplicht, zoals DeGiro suggereert. 

 

Bij de beoordeling van de – eerst in het kader van opportuniteit relevante – vraag in hoeverre de overtreding aan 

DeGiro te wijten is, stelt de AFM als uitgangspunt voorop dat het de verantwoordelijkheid van een instelling zelf 

is om transacties tijdig en volledig aan de AFM te melden. De AFM geeft daarbij waar nodig graag begeleiding 

om het transactieproces te optimaliseren, maar neemt dit proces niet van een instelling over. Dat kan de AFM ook 

niet, nu immers de instelling zelf het overzicht heeft – of moet hebben – van de uitgevoerde transacties en de AFM 

afhankelijk is van de informatie die zij daarover van een instelling (of andere toezichthouder) krijgt. Daarom 

bestaat nu juist sinds 2007 voor instellingen de plicht om uitgevoerde transacties tijdig te melden bij de AFM, met 

het belang dat de AFM – alsook buitenlandse toezichthouders die de transactiegegevens van de AFM ontvangen – 

eventueel marktmisbruik kunnen signaleren en hiertegen adequaat kunnen optreden. 

 

DeGiro is dus verantwoordelijk voor de gemiste transacties, verricht in de periode van 2 juni 2015 tot 21 juli 2016. 

Aan die verantwoordelijkheid doet niet af dat in de jaren 2015 en 2016 zo’n   transacties door DeGiro wél 

op tijd zijn gemeld. Een instelling die veel transacties voor haar rekening neemt, moet ook kunnen voldoen aan de 

                                                        
3 De AFM merkt overigens op dat de omvang van de overtreding niet doorslaggevend is voor de ernst of verwijtbaarheid van de 

overtreding; ook kleine hoeveelheden transacties moeten tijdig worden gemeld. 
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bijbehorende ruime rapportageplichten. Hoewel te volgen is dat DeGiro na 23 september 2013 sterk is gegroeid 

qua aantal klanten, transacties, beurzen en producten waartoe DeGiro toegang biedt, vormt deze situatie geen 

excuus voor de tekortkomingen in de transactierapportage. Een instelling die de mogelijkheid krijgt om sterk te 

groeien qua aantal klanten, transacties en beurzen en producten waartoe de instelling toegang biedt, moet bij 

gebruikmaking van die mogelijkheid ook kunnen voldoen aan de bijbehorende - naar DeGiro aangeeft - technisch 

zeer complexe rapportageverplichtingen. 

 

Reeds in haar normoverdragende brief van 3 november 2011 heeft de AFM al eens geconstateerd dat DeGiro, toen 

nog [F] geheten, de door haar verrichte transacties niet rapporteerde. De AFM heeft DeGiro op 7 september 2015 

gewaarschuwd en uitgenodigd voor een normoverdragend gesprek omdat de AFM zich afvroeg wat de 

beheersmaatregelen zijn die binnen DeGiro gelden voor de transactierapportageverplichting en hoe deze zijn 

toegepast in de organisatie. Dit normoverdragende gesprek heeft op 15 september 2015 plaatsgevonden. In haar 

normoverdragende brief van 15 oktober 2015 heeft de AFM erop gewezen dat het tot de verantwoordelijkheid van 

de instelling behoort om zorg te dragen voor een volledige, juiste en tijdige rapportage van de transacties. De 

AFM wil aannemen dat aan beide omissies technische oorzaken ten grondslag hebben gelegen die ontstonden 

doordat uitbreiding van systemen respectievelijk aansluitingen ten behoeve van de groei van DeGiro leidden tot de 

ten onrechte niet gemelde transacties. Ook wil de AFM aannemen dat hieraan geen bewuste keuze ten grondslag 

heeft gelegen. Echter de situatie waarin dergelijke omissies hebben kunnen plaatsvinden is wél door DeGiro zelf 

veroorzaakt, de waarschuwingen van de AFM ten spijt. 

 

 Handbook Transaction Reporting; geen boete 

Ten derde wijst DeGiro erop dat in het Handbook Transaction Reporting (het handboek) van de AFM staat dat het 

haar doel is om bij haar toezicht op transaction reporting ‘compliant behaviour’ te stimuleren. AFM schrijft daar 

letterlijk dat zij in geval van fouten, eerst contact zal opnemen met de persoon of personen die de transaction 

reporting uitvoeren en hen zal vragen om de fouten toe te lichten op basis van ‘comply or explain’. Pas wanneer 

dit niet tot verbetering leidt, zal de AFM zich richten tot het management van de beleggingsonderneming en het 

management informeren over de gesignaleerde problemen. 

Conform het handboek van de AFM werden beide fouten, direct nadat deze door DeGiro werden gesignaleerd, 

gecorrigeerd met directe melding aan de AFM. DeGiro vertrouwde erop dat de AFM naar aanleiding van een zo 

goed mogelijk gecorrigeerde technische fout geen actie zou ondernemen. Transparantie lijkt op deze wijze niet te 

worden beloond en het voornemen van de AFM lijkt niet in overeenstemming met het beleid uit haar handboek. 

 

Reactie AFM: 

In het Handboek leest DeGiro dat de AFM eerst de verantwoordelijke persoon uit de onderneming en vervolgens 

het management op de hoogte zal stellen voordat tot boeteoplegging voor overtreding van de transactierapportage 

wordt overgegaan. Waar in het Handboek wordt verwezen naar twee benadermomenten op basis waarvan 

vervolgens handhavingsstappen worden overwogen, is de AFM met DeGiro vaker in de weer geweest om de 

transactierapportage op orde te krijgen. De brieven van de AFM van 20 oktober 2011, 3 november 2011 waren aan 

de directie, althans aan een directielid, van DeGiro gericht. De op 13 maart 2012 met betrekking tot het 

transactierapportageproces uitgevoerde audit bij DeGiro, toen nog [F] geheten, was in het bijzijn van een 
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directielid. De AFM heeft naar aanleiding van haar (normoverdragende)brief van 7 september 2015, een reactie 

van een directielid ontvangen zodat mag worden aangenomen dat het management genoegzaam op de hoogte was.  

 

Gelijk de AFM andere marktpartijen benaderde, heeft de AFM ook DeGiro enig respijt gegund alvorens tot 

boeteoplegging over te gaan. DeGiro heeft meermaals een niet mis te verstaan signaal van de AFM gekregen dat 

de transactierapportage moest verbeteren. DeGiro heeft daarop de kans gekregen haar proces te verbeteren. Niet 

valt in te zien dat de AFM daarbij niet de stappen heeft gezet als genoemd in het Handboek. 

 

Tot slot spreekt DeGiro van een doorlopende op vertrouwen en transparantie gebaseerde relatie tussen de 

toezichthouder en onder toezicht staande onderneming, met het oog op een wenselijke vrije informatie-

uitwisseling. DeGiro zou nu door haar proactieve houding slechter af zijn dan een onderneming die stelselmatig of 

ook na aansporing door de toezichthouder, transacties niet rapporteert of weigert te investeren in 

meldingssystemen. De AFM hecht waar mogelijk aan een vertrouwensrelatie en onderhoudt graag een zo open 

mogelijk contact met de onder haar toezicht staande instellingen. Een dergelijke verhouding of wens kan er 

evenwel niet toe leiden dat de AFM afziet van boeteoplegging in een geval als dit, waarin de AFM DeGiro verwijt 

dat ondanks verschillende waarschuwingen van de AFM er wederom tweemaal niet wordt voldaan aan de 

meldingsplicht. 

 

 Handhavingsbeleid en opportuniteit 

DeGiro onderschrijft verder dat de transacties tijdig gemeld hadden moeten worden, maar meent dat de AFM in 

dit geval vanwege de feiten en omstandigheden niet voor een bestuurlijke boete zou moeten kiezen. Daarbij wijst 

DeGiro ook op het handhavingsbeleid van de AFM4, en bespreekt zij de daarin genoemde relevante factoren 

recidive, verwijtbaarheid, benadeling derden, voordeel uit overtreding, overtreding uit eigen beweging gemeld en 

beëindigd, duur van de overtreding, medewerking aan het onderzoek, marktverstoring en schending van 

vertrouwen in de markt. 

DeGiro merkt op dat uit het handhavingsbeleid volgt dat de toezichthouder ingrijpt als zij een overtreding 

signaleert, ook als het een niet verwijtbare technische fout betreft. Er is echter geen enkele wettelijke of 

dwingende reden op grond waarvan de AFM gehouden is om voor het vertraagd aanleveren van 

transactiegegevens door DeGiro de zeer zware sanctie van de bestuurlijke boete met publicatie op te leggen. De 

sanctie staat in geen verhouding tot de gemaakte fout, laat staan tot de schade die van die fout het gevolg is. 

Bovendien heeft DeGiro de fouten zelf ontdekt, spoedig aan de AFM gemeld en hersteld. De sanctie is dan ook 

niet opportuun. 

 

Reactie AFM: 

De AFM acht een boete voor de overtreding door DeGiro van de transactierapportageplicht wel aan de orde en 

volgt de zienswijze van DeGiro in deze niet, zoals hierna wordt toegelicht. Een boete is bovendien – anders dan 

DeGiro betoogt – aangewezen gezien het handhavingsbeleid van de AFM (en DNB) en zoals reeds is gebleken 

niet tegengesteld aan enige overweging in het Handboek. 

  

                                                        
4 Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank, Stcrt 2008, 132. 
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In het beleid is overwogen dat niet elke overtreding van de financiële wet- en regelgeving leidt tot de inzet van een 

wettelijk handhavingsinstrument. Of toezichthouders daartoe overgaan, hangt altijd af van de omstandigheden van 

het geval en de weging van de daarbij relevante factoren. De in paragraaf 4 van het beleid verder uitgewerkte 

factoren zijn onder meer de mate van verwijtbaarheid van de overtreding, of de overtreder de overtreding uit eigen 

beweging heeft beëindigd, de duur van de overtreding en de mate van medewerking aan het onderzoek. 

 

DeGiro heeft drie controlemechanismen om na te gaan of zij op de correcte wijze aan haar rapportageverplichting 

voldoet. Allereerst vindt een dagelijkse controle plaats. Die bestaat uit een automatische controle van front errors 

en een kwantitatieve reconciliatie, gevolgd door een handmatige ‘risk sanity check’ door de afdeling 

Risicomanagement. Die dagelijkse handmatige ‘risk sanity check’ heeft DeGiro na de eerste foutmelding in 2016 

doorgevoerd en aangescherpt na de tweede foutmelding. Verder vinden er periodieke onderzoeken plaats door de 

afdeling Compliance, die in combinatie met de maandelijks AFM ‘Overview data quality aspects TRS’ kunnen 

worden uitgevoerd. Tot slot worden door DeGiro op kwartaalbasis kwaliteitscontroles uitgevoerd teneinde de 

kwaliteit van de transactierapportages te verbeteren. 

 

De AFM erkent de inspanningen van DeGiro, die er hopelijk toe leiden dat de volledigheid en juistheid van de 

transactierapportages in de toekomst beter gegarandeerd zijn. Voorop blijft hierbij wel staan dat een werkend 

transactierapportageproces al sinds de vergunningverlening in 2009 de volle verantwoordelijkheid van DeGiro 

was. De AFM wil begrip opbrengen voor enige onvolkomenheden in de transactierapportage en handreikingen 

doen voor de verbetering daarvan. Deze begeleiding heeft de AFM ook ruimschoots aan DeGiro gegeven. De 

AFM verwijst in dit verband naar de normoverdragende brief van 3 november 2011 waarin een chronologische 

opsomming is gegeven van de contactmomenten die vanaf 18 september 2009 tussen de AFM en [F] over de 

transactierapportageverplichting hebben plaatsgevonden. In die brief heeft de AFM geconstateerd dat [F] niet 

(alle) door haar verrichte en rapportageplichtige transacties heeft gemeld. Vervolgens heeft op 13 maart 2012 een 

vrijwillige audit plaatsgevonden, waaruit enkele punten ter verbetering voortkwamen. Daarna heeft een 

normoverdragend gesprek plaatsgevonden op 15 september 2015 over de beheersmaatregelen die gelden voor de 

transactierapportage en heeft de AFM in haar normoverdragende brief van 15 oktober 2011 benadrukt dat het tot 

de verantwoordelijkheid van de instelling behoort om zorg te dragen voor een volledig, juiste en tijdige rapportage 

van de transacties. 

 

Hoewel DeGiro naar eigen zeggen veel aandacht, geld en tijd besteedt aan haar rapportages en de overtreding 

heeft aangegrepen om haar controle processen aan te scherpen, kunnen de toekomstmaatregelen van DeGiro wat 

de AFM betreft zeker geen reden zijn af te zien van boeteoplegging. Het zijn immers maatregelen die al van meet 

af aan door DeGiro genomen hadden moeten worden om vanaf 2009 een volledige en juiste rapportage te 

garanderen, en die op zijn minst na de normoverdragende brieven van de AFM geïmplementeerd hadden moeten 

zijn.  

 

Het hierboven beschreven langdurige traject, waarbij de AFM middels een vrijwillige audit en 

(normoverdragende) gesprekken en brieven handreikingen voor verbetering heeft gedaan, had voor DeGiro 

aanleiding moeten zijn om zich af te vragen in hoeverre zij bij de sterke groei als eerder omschreven, in voldoende 
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mate in staat was om aan de bijbehorende verplichtingen, waaronder de transactierapportageverplichting, te 

voldoen. 

 

De AFM erkent dat DeGiro zelf heeft ontdekt dat zij in de periode van 20 januari 2016 tot en met 11 maart 2016 

113.128 verrichte transacties niet heeft gemeld. Dit gebeurde op dinsdag 15 maart 2016 naar aanleiding van een 

periodieke controle van het aantal gemelde transacties door de afdeling Compliance. Afdeling Compliance heeft 

dit direct telefonisch aan de AFM gemeld. Per e-mail van vrijdag 18 maart 2016 heeft DeGiro hierover een 

‘incident report’ aan de AFM toegezonden. De eerste fout was het gevolg van ingevoerde configuratie 

veranderingen door de afdeling IT aan de server, die het transactieproces gedeeltelijk beïnvloedden. Daardoor 

lukte het de server niet om een juiste koppeling te maken met het rapportagesysteem dat de TRS-rapportages 

genereert. 

 

De AFM erkent ook dat DeGiro op maandag 18 juli 2016 naar aanleiding van een maandelijkse controle van het 

aantal gemelde transacties door de afdeling Compliance zelf heeft ontdekt dat zij 65.171 in de periode van 2 juni 

2015 tot en met 15 juli 2016 verrichte transactie niet had gemeld. DeGiro heeft dit dinsdag 19 juli 2016 telefonisch 

aan de AFM gemeld en vervolgens ook per e-mail op donderdag 21 juli 2016 aan de AFM bevestigd. DeGiro heeft 

in die e-mail aangegeven dat zij tijdens een periodieke evaluatie heeft geconstateerd dat zij niet volledig heeft 

voldaan aan de transactierapportageverplichting. In haar reactie van 22 november 2016 op het concept 

onderzoeksrapport van de AFM heeft DeGiro voor het eerst aangegeven wat de oorzaak van deze fout was. De 

fout zou namelijk zijn veroorzaakt door het niet volledig actueel (up to date) zijn van het TRS-rapportagesysteem 

in relatie tot de veranderingen in de zakelijke realiteit; aansluitingen ten behoeve van de groei van DeGiro 

conflicteerden met het TRS-rapportagesysteem. 

 

Dat DeGiro de AFM zelf op de hoogte heeft gebracht van de geconstateerde omissies, is conform haar wettelijke 

verplichting ex artikel 24, derde lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Dat artikel bepaalt dat 

de beleggingsonderneming de AFM onverwijld informeert omtrent incidenten. Had DeGiro nagelaten om de 

geconstateerde omissies te melden, dan had de overtreding van haar transactiemeldplicht (nog) langer geduurd.  

De duur van de overtreding is fors en bedraagt ruim een jaar. De overtreding is met 178.299 gemiste transacties op 

verschillende handelsplatformen omvangrijk. Niettemin zie de AFM in het zelf constateren en melden van de 

overtreding aanleiding tot boeteverlaging. 

 

De AFM concludeert dat, de relevante factoren afwegend, boeteoplegging voor de hand ligt. Daarbij weegt voor 

de AFM de factor verwijtbaarheid zwaar. DeGiro liet (te) lang na de noodzaak in te zien van het sluitend maken 

van haar transactierapportage, de hulp en waarschuwingen van de AFM ten spijt. De AFM neemt aan dat DeGiro 

haar transactierapportageproces alle vereiste aandacht geeft, maar betreurt dat het na de indringende 

waarschuwingen van de AFM nog heeft moeten komen tot het begaan van een substantiële overtreding. 

Boeteoplegging voor deze overtreding is hier op zijn plaats. Daarbij is evenwel sprake van boeteverlagende 

omstandigheden vanwege het zelf ontdekken en melden van de transacties en het treffen van maatregelen ter 

voorkoming van herhaling. 
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2.4 Conclusie 

 

De AFM concludeert dat DeGiro in de periode van 3 juni 2015 tot 21 juli 2016 artikel 4:90e, derde lid, Wft heeft 

overtreden en acht opportuun DeGiro voor deze overtreding te beboeten. 

 

3. Besluit  

 

3.1 Besluit tot boeteoplegging 

 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan DeGiro een bestuurlijke boete op te leggen voor 

overtreding van artikel 4:90e, derde lid, Wft in de periode van 3 juni 2015 tot 21 juli 2016, waarin 178.299 

transacties in tot de handel op de gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten niet zo spoedig 

mogelijk, uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag aan de AFM zijn gemeld.  

 

3.2 Hoogte van de boete 

Wettelijk systeem: basisbedrag van € 500.000 

Voor deze overtreding geldt op grond van artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft en artikel 10 Besluit bestuurlijke 

boetes financiële sector (Bbbfs) een basisbedrag van € 500.000 (boetecategorie 2). 

 

De AFM kan het basisbedrag verlagen of verhogen met ten hoogste 50% indien de ernst en/of duur van de 

overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.5 De AFM kan daarnaast het basisbedrag verlagen 

of verhogen met ten hoogste 50% indien de verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of 

verhoging rechtvaardigt.6 De AFM houdt bij het vaststellen van de bestuurlijke boete voorts rekening met de 

draagkracht van de overtreder7 en met de mate van medewerking aan het onderzoek door de AFM en/of getroffen 

maatregelen om herhaling van de overtreding te voorkomen (hierna ook: opstelling van de overtreder).8 

 

Ernst en/of duur van de overtreding  

De AFM ziet geen aanleiding voor een verhoging of verlaging van het basisbedrag op grond van ernst en/of duur, 

want beoordeelt deze als gemiddeld. De ernst van de overtreding is erin gelegen dat DeGiro gedurende ruim een 

jaar 178.299 transacties niet op tijd aan de AFM heeft gemeld.  

De AFM – alsook buitenlandse toezichthouders die de transactiegegevens van de AFM ontvangen – zijn door het 

handelen van DeGiro beperkt in het kunnen signaleren van eventueel marktmisbruik en het adequaat hiertegen 

optreden. 

 

 

 

                                                        
5 Artikel 2, tweede lid, Bbbfs. 
6 Artikel 2, derde lid, Bbbfs.  
7 Artikel 4, eerste lid, Bbbfs.  
8 Artikel 1b, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid, Bbbfs. 
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Mate van verwijtbaarheid van de overtreder 

De AFM vindt de overtreding serieus aan DeGiro toe te rekenen, nu de AFM DeGiro reeds op 3 november 2011 

heeft gewaarschuwd dat zij de tot dan toe door haar verrichte transacties niet heeft gerapporteerd en dat zij 

daarmee artikel 4:90e, derde lid, Wft vanaf 14 september 2010 heeft overtreden. DeGiro is derhalve eerder in 

overtreding geweest van haar wettelijke transactierapportageverplichting. Ondanks de inspanningen van de 

toezichthouder nadien, zoals de vrijwillige audit in 2012 en de normoverdragende brief van 15 oktober 2015, heeft 

DeGiro niet de maatregelen genomen waarmee overtreding als de onderhavige had moeten worden voorkomen. 

Daarbij is opvallend dat de AFM tijdens de vrijwillige audit van 13 maart 2012 een wijze van verificatie door 

DeGiro van het al dan niet geslaagd zijn van een melding heeft geconstateerd, die de AFM aanleiding gaf om 

DeGiro te verzoeken die aan te passen. Desondanks heeft de AFM in 2015 geconstateerd dat DeGiro dit heeft 

nagelaten en dat zij het risico van beïnvloeding van de performance van het TRS systeem niet had gemitigeerd. 

Hoewel dit zonder meer opmerkelijk kan worden geacht, ziet de AFM alle omstandigheden in aanmerking 

genomen onvoldoende reden om het basisbedrag te verhogen op grond van de mate van verwijtbaarheid. Het 

basisbedrag blijft derhalve € 500.000. 

 

Omvang/draagkracht en opstelling overtreder 

Ten behoeve van de bepaling van de draagkracht heeft DeGiro bij haar schriftelijke zienswijze informatie over 

haar financiële positie overgelegd. Gelet op de omvang van haar eigen vermogen     valt de 

onderneming in de zogeheten 60%-categorie van het AFM-boetetoemetingsbeleid9, zodat het bedrag van  

€ 500.000 wordt verlaagd tot € 300.000. Gelet op de door haar verstrekte gegevens (in de zienswijze met 

bijgevoegde stukken), moet DeGiro worden geacht een boete van dit bedrag te kunnen dragen. 

 

DeGiro heeft de omissies zelf ontdekt, spoedig aan de AFM gemeld en hersteld. Voorts heeft DeGiro de AFM 

voorzien van gegevens over de gemiste transacties en die alsnog gemeld. DeGiro heeft na de in maart 2016 

gemelde overtreding een dagelijkse handmatige ‘risk sanity check’ door de afdeling Risicomanagement 

toegevoegd aan haar reeds bestaande en dagelijkse transactierapportage controle proces, en die check na de in juli 

2016 gemelde overtreding aangescherpt. Dit moet ervoor zorgen dat een volledige rapportage in de toekomst is 

gegarandeerd. Deze omstandigheden, waarbij de nadruk ligt op het zelf ontdekken en vervolgens melden van de 

overtreding, geven de AFM reden voor een verlaging van het boetebedrag naar € 240.000.  

Aldus stelt de AFM de boete vast op € 240.000. Dit bedrag kan de DeGiro gezien haar financiële positie dragen.  

DeGiro dient het bedrag binnen zes weken over te maken op bankrekening       

 ten name van AFM te Amsterdam, onder vermelding van factuurnummer . DeGiro ontvangt 

geen afzonderlijke factuur voor dit bedrag. 

 

De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.10 Als DeGiro bezwaar maakt tegen 

dit besluit wordt de verplichting om de boete te betalen geschorst totdat op het bezwaar is beslist. Die verplichting 

                                                        
9 https://www.afm nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/maatregelen/boetehoogte. 
10 Zie artikel 4:87, eerste lid, en de artikelen 3:40 en 3:41 van de Awb. 
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wordt ook geschorst als DeGiro na de bezwaarprocedure in beroep gaat, totdat op het beroep is beslist.11 Over de 

periode dat de verplichting om de boete te betalen is geschorst, is DeGiro wel wettelijke rente verschuldigd.12 

 

3.3 Publicatie van de boete 

 

Artikel 1:97, eerste lid Wft schrijft voor dat de AFM een besluit tot boeteoplegging ingevolge de Wft openbaar 

maakt zodra het besluit onherroepelijk is geworden. Dat geldt ook, voor zover van toepassing, voor de uitkomst 

van een tegen het besluit ingesteld bezwaar, beroep of hoger beroep. Over de publicatie van de onderhavige boete 

zal de AFM een beslissing nemen als dit besluit definitief is geworden.  

 

Nu publicatie pas na onherroepelijkheid van de boete aan de orde kan komen, is aan DeGiro bij het 

boetevoornemen nog geen publicatievoornemen kenbaar gemaakt. De AFM ziet in dit stadium geen aanleiding in 

te gaan op de door DeGiro desalniettemin gegeven zienswijze terzake.  

 

4. Hoe kunt u bezwaar maken? 

 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking 

daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 

Een bezwaarschrift kan ook worden ingediend per fax (faxnummer 020-797 3835), per e-mail (e-mailadres 

bezwarenbox@afm.nl) of met het bezwaarformulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar). Aan deze 

elektronische verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Een van die eisen is 

dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM-faxnummers of AFM e-mailadressen dan de hier genoemde wordt 

gestuurd. De AFM neemt het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan deze eisen is voldaan. 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

[was getekend]  [was getekend]  

Assistent boetefunctionaris Plaatsvervangend boetefunctionaris 

  

 

 

                                                        
11 Zie artikel 1:85, eerste lid, Wft. 
12 Zie artikel 1:85, tweede lid, Wft. 




