
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de 
inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn 

authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document 

►B GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/588 VAN DE COMMISSIE 

van 14 juli 2016 

tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van 
technische reguleringsnormen met betrekking tot de verhandelingseenheidregeling voor aandelen, 

representatieve certificaten en beursverhandelde fondsen 

(Voor de EER relevante tekst) 

(PB L 87 van 31.3.2017, blz. 411) 

Gewĳzigd bĳ: 

Publicatieblad 

nr. blz. datum 

►M1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/443 van de Commissie van 
13 februari 2019 

L 77 59 20.3.2019 

02017R0588 — NL — 09.04.2019 — 001.001 — 1

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/588/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/588/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/588/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/588/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/588/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/588/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/588/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj/nld


02017R0588 — NL — 09.04.2019 — 001.001 — 2 

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/588 VAN DE 
COMMISSIE 

van 14 juli 2016 

tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad ten aanzien van technische 
reguleringsnormen met betrekking tot de 
verhandelingseenheidregeling voor aandelen, representatieve 

certificaten en beursverhandelde fondsen 

(Voor de EER relevante tekst) 

Artikel 1 

De qua liquiditeit meest relevante markt 

Voor de toepassing van deze verordening wordt de qua liquiditeit meest 
relevante markt voor een aandeel of een representatief certificaat geacht 
de qua liquiditeit meest relevante markt te zijn als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 600/2014 en gespecificeerd in 
artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 van de Com
missie ( 1 ). 

Artikel 2 

Verhandelingseenheid voor aandelen, representatieve certificaten en 
beursverhandelde fondsen 

(artikel 49, leden 1 en 2, van Richtlijn 2014/65/EU) 

1. Handelsplatformen passen op orders in aandelen of representatieve 
certificaten een verhandelingseenheid toe die gelijk is aan of groter dan 
die welke overeenstemt met: 

a) de liquiditeitsband in de tabel in de bijlage die overeenstemt met het 
gemiddelde dagelijkse aantal transacties op de qua liquiditeit meest 
relevante markt voor dat instrument, en 

b) de prijsklasse in die liquiditeitsband die overeenstemt met de prijs 
van de order. 

2. In afwijking van lid 1, onder a), passen handelsplatformen, indien 
de qua liquiditeit meest relevante markt voor een aandeel of een repre
sentatief certificaat alleen een handelssysteem exploiteert dat orders 
matcht op basis van een periodieke veiling en een handelsalgoritme 
zonder menselijk ingrijpen, de liquiditeitsband toe die overeenstemt 
met het laagste gemiddelde dagelijkse aantal transacties in de tabel in 
de bijlage. 

3. Handelsplatformen passen op orders in beursverhandelde fondsen 
een verhandelingseenheid toe die gelijk is aan of groter dan die welke 
overeenstemt met: 

▼B 

( 1 ) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 van de Commissie van 14 juli 
2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met 
technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplat
formen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, represen
tatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortge
lijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van 
transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleg
gingsonderneming met systematische interne afhandeling (zie bladzijde 387 
van dit Publicatieblad).
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a) de liquiditeitsband in de tabel in de bijlage die overeenstemt met het 
hoogste gemiddelde dagelijkse aantal transacties, en 

b) de prijsklasse in die liquiditeitsband die overeenstemt met de prijs 
van de order. 

4. De vereisten van lid 3 gelden alleen voor beursverhandelde fond
sen waarvan de onderliggende financiële instrumenten uitsluitend aan
delen zijn die onderworpen zijn aan de verhandelingseenheidregeling in 
lid 1 of een mand van dergelijke aandelen. 

Artikel 3 

Gemiddeld dagelijks aantal transacties voor aandelen en 
representatieve certificaten 

(artikel 49, leden 1 en 2, van Richtlijn 2014/65/EU) 

1. Tegen 1 maart van het jaar dat volgt op de datum van toepassing 
van Verordening (EU) nr. 600/2014 en tegen 1 maart van elk jaar 
daarna berekent de voor een bepaald aandeel of representatief certificaat 
bevoegde autoriteit bij de bepaling van de qua liquiditeit meest relevante 
markt voor dat aandeel of representatief certificaat het gemiddelde da
gelijkse aantal transacties voor dat financieel instrument in die markt en 
zorgt zij voor de publicatie van die informatie. 

De bevoegde autoriteit bedoeld in de eerste alinea is de bevoegde 
autoriteit van de qua liquiditeit meest relevante markt als gespecificeerd 
in artikel 16 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de 
Commissie ( 1 ). 

2. De in lid 1 bedoelde berekening heeft de volgende kenmerken: 

a) zij omvat, voor elk handelsplatform, de volgens de regels van dat 
handelsplatform uitgevoerde transacties, met uitzondering van de 
referentieprijs en bilateraal overeengekomen transacties gemarkeerd 
als vastgesteld in tabel 4 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2017/587 en transacties uitgevoerd op basis van ten minste één 
order waarvoor een ontheffing voor omvangrijke orders gold en 
indien de transactieomvang groter is dan de aanzienlijkheidsdrempel 
als bepaald overeenkomstig artikel 7 van Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2017/587; 

b) zij heeft betrekking op het voorafgaande kalenderjaar of, in voor
komend geval, de periode van het voorafgaande kalenderjaar waarin 
het financieel instrument tot de handel was toegelaten of op een 
handelsplatform werd verhandeld en de handel erin niet werd opge
schort. 

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op aandelen en repre
sentatieve certificaten die voor het eerst tot de handel zijn toegelaten of 
die vier weken of minder vóór het einde van het voorafgaande kalen
derjaar voor het eerst op een handelsplatform verhandeld werden. 

▼B 

( 1 ) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie van 28 juli 
2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor 
de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten (zie bladzijde 449 
van dit Publicatieblad).
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4. Handelsplatformen passen de verhandelingseenheden toe van de 
liquiditeitsband die overeenstemt met het gemiddelde dagelijkse aantal 
transacties als gepubliceerd in overeenstemming met lid 1 vanaf 1 april 
na die publicatie. 

5. Vóór de eerste toelating tot de handel of vóór de eerste dag van de 
handel in een aandeel of representatief certificaat schat de bevoegde 
autoriteit van het handelsplatform waar dat financiële instrument voor 
het eerst tot de handel wordt toegelaten of voor het eerst wordt ver
handeld het gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor dat handels
platform, rekening houdend met de eventuele eerdere ervaringen met de 
handel in dat financiële instrument, alsook de eerdere ervaringen met de 
handel in financiële instrumenten die geacht worden soortgelijke ken
merken te hebben, en publiceert zij die schatting. 

De verhandelingseenheden van de liquiditeitsband die overeenstemt met 
die gepubliceerde schatting van het gemiddelde dagelijkse aantal trans
acties zijn van toepassing vanaf de publicatie van die schatting tot de 
publicatie van het gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor dat 
instrument overeenkomstig lid 6. 

6. Niet later dan zes weken na de eerste dag van de handel in het 
aandeel of representatief certificaat belast de bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform waar het financiële instrument voor het eerst tot de 
handel werd toegelaten of voor het eerst op een handelsplatform werd 
verhandeld zich ermee het gemiddelde dagelijkse aantal transacties in 
dat financieel instrument voor dat handelsplatform te berekenen en te 
publiceren met gebruikmaking van de gegevens die betrekking hebben 
op de eerste vier weken van de handel in dat financiële instrument. 

De verhandelingseenheden van de liquiditeitsband die overeenstemt met 
dat gepubliceerde gemiddelde dagelijkse aantal transacties zijn van toe
passing vanaf de publicatie totdat een nieuw gemiddeld dagelijkse aantal 
transacties voor dat instrument is berekend en gepubliceerd overeen
komstig de procedure van de leden 1 tot en met 4. 

7. Voor de toepassing van dit artikel wordt het gemiddelde dagelijkse 
aantal transacties voor een financieel instrument berekend door, voor de 
relevante periode en het relevante handelsplatform, het totale aantal 
transacties in dat financieel instrument te delen door het aantal handels
dagen. 

▼M1 
8. De voor een bepaald aandeel bevoegde autoriteit kan het gemid
delde dagelijkse aantal transacties dat door die bevoegde autoriteit over
eenkomstig de procedure van de leden 1 tot en met 7 voor dat aandeel 
is berekend of geraamd, aanpassen indien aan alle volgende voorwaar
den is voldaan: 

a) het handelsplatform met de hoogste omzet voor dat aandeel bevindt 
zich in een derde land; 

b) indien dit gemiddelde dagelijkse aantal transacties is berekend en 
bekendgemaakt overeenkomstig de procedure van de leden 1 tot 
en met 4, en gelijk is aan of groter is dan één. 

Bij de aanpassing van het gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor 
een aandeel houdt de bevoegde autoriteit rekening met de transacties die 
zijn uitgevoerd op het handelsplatform van het derde land met de hoog
ste omzet voor de handel in dat aandeel. 

▼B
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9. De bevoegde autoriteit die het gemiddelde dagelijkse aantal trans
acties voor een aandeel heeft aangepast overeenkomstig lid 8, zorgt voor 
de bekendmaking van dat aangepaste gemiddelde dagelijkse aantal 
transacties. Voorafgaand aan deze bekendmaking deelt de bevoegde 
autoriteit het aangepaste gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor 
dat aandeel mee aan de bevoegde autoriteiten van de andere handels
platformen in de Unie waarop dat aandeel wordt verhandeld. 

10. Handelsplatformen passen vanaf de tweede kalenderdag na de 
bekendmaking ervan de verhandelingseenheden van de liquiditeitsband 
toe die overeenkomt met het aangepaste gemiddelde dagelijkse aantal 
transacties. 

▼B 

Artikel 4 

Beheersdaden 

(artikel 49, leden 1 en 2, van Richtlijn 2014/65/EU) 

Indien een bevoegde autoriteit van oordeel is dat een beheersdaad het 
gemiddelde dagelijkse aantal transacties in een bepaald financieel instru
ment kan wijzigen waardoor dit financiële instrument binnen een andere 
liquiditeitsband komt te vallen, belast de bevoegde autoriteit zich met de 
bepaling en publicatie van een nieuwe toepasselijke liquiditeitsband 
voor dat financiële instrument en behandelt zij het alsof het voor het 
eerst tot de handel wordt toegelaten of voor het eerst op een handels
platform wordt verhandeld en past zij de procedure toe van artikel 3, 
leden 5 en 6. 

Artikel 5 

Overgangsbepalingen 

1. De bevoegde autoriteit van het handelsplatform waar een aandeel 
of representatief certificaat voor het eerst tot de handel is toegelaten of 
voor het eerst is verhandeld vóór de datum waarop Verordening (EU) 
nr. 600/2014 van toepassing wordt, verzamelt de noodzakelijke gege
vens en belast zich met het berekenen en publiceren van het gemiddelde 
dagelijkse aantal transacties voor dat financieel instrument en voor dat 
handelsplatform binnen de volgende tijdsgrenzen: 

a) niet later dan vier weken vóór de toepassingsdatum van Verordening 
(EU) nr. 600/2014 indien de datum waarop aandelen of representa
tieve certificaten voor het eerst worden verhandeld op een handels
platform binnen de Unie niet minder dan tien weken vóór de toe
passingsdatum van Verordening (EU) nr. 600/2014 valt; 

b) niet later dan de toepassingsdatum van Verordening (EU) 
nr. 600/2014 indien de datum waarop financiële instrumenten voor 
het eerst op een handelsplatform binnen de Unie worden verhandeld 
binnen de periode valt die aanvangt tien weken vóór de toepassings
datum van Verordening (EU) nr. 600/2014 en eindigt op de dag 
voorafgaand aan de toepassingsdatum van Verordening (EU) 
nr. 600/2014. 

2. De in lid 1, onder a), bedoelde berekeningen worden als volgt 
uitgevoerd: 

▼M1
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a) indien de datum waarop aandelen of representatieve certificaten voor 
het eerst op een handelsplatform binnen de Unie worden verhandeld, 
niet minder dan zestien weken vóór de toepassingsdatum van Ver
ordening (EU) nr. 600/2014 valt, wordt de berekening gebaseerd op 
de gegevens die beschikbaar zijn voor een referentieperiode van 
veertig weken die aanvangt tweeënvijftig weken vóór de toepassings
datum van Verordening (EU) nr. 600/2014; 

b) indien de datum waarop aandelen of representatieve certificaten voor 
het eerst op een handelsplatform binnen de Unie worden verhandeld 
binnen de periode valt die aanvangt zestien weken vóór de toepas
singsdatum van Verordening (EU) nr. 600/2014 en eindigt tien we
ken vóór de toepassingsdatum van Verordening (EU) nr. 600/2014, 
wordt de berekening gebaseerd op de gegevens die beschikbaar zijn 
voor de eerste handelsperiode van vier weken van het financiële 
instrument; 

c) indien de datum waarop aandelen of representatieve certificaten voor 
het eerst op een handelsplatform binnen de Unie worden verhandeld 
binnen de periode valt, die aanvangt tien weken vóór de toepassings
datum van Verordening (EU) nr. 600/2014 en eindigt op de dag 
voorafgaand aan de toepassingsdatum van Verordening (EU) 
nr. 600/2014, wordt de berekening gebaseerd op de eerdere ervarin
gen met de handel in de aandelen of representatieve certificaten of 
andere financiële instrumenten die worden geacht soortgelijke ken
merken als die aandelen of representatieve certificaten te hebben. 

3. De verhandelingseenheden van de liquiditeitsband die overeen
stemt met het gepubliceerde gemiddelde dagelijkse aantal transacties 
als bedoeld in lid 1, worden toegepast tot 1 april van het jaar na de 
toepassingsdatum van Verordening (EU) nr. 600/2014. Gedurende die 
periode zorgen de bevoegde autoriteiten ervoor dat de verhandelings
eenheden voor financiële instrumenten als bedoeld onder b) en c) van 
lid 2 en waarvoor zij de bevoegde autoriteit zijn, niet tot wanordelijke 
handelsvoorwaarden bijdragen. Indien een bevoegde autoriteit een risico 
voor de ordelijke werking van de markten als gevolg van dergelijke 
verhandelingseenheden vaststelt, bepaalt en publiceert zij voor de rele
vante financiële instrumenten een geactualiseerd gemiddeld dagelijks 
aantal transacties om dat risico aan te pakken. Zij doet dit op basis 
van langere en uitvoerigere historische handelsgegevens voor die instru
menten. De handelsplatformen passen onmiddellijk de liquiditeitsband 
toe die met dat geactualiseerde gemiddelde dagelijkse aantal transacties 
overeenstemt. Zij doen dit tot 1 april van het jaar dat volgt op de datum 
van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 of tot een verdere 
publicatie door de bevoegde autoriteit in overeenstemming met dit lid. 

Artikel 6 

Inwerkingtreding en toepassing 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

▼B
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Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018. 

Artikel 5 is evenwel van toepassing met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke lidstaat. 

▼B
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BIJLAGE 

Verhandelingseenheidtabel 

Liquiditeitsbanden 

Prijsklassen 
0 ≤ gemiddeld 
dagelijks aantal 
transacties < 10 

10 ≤ gemiddeld 
dagelijks aantal 
transacties < 80 

80 ≤ gemiddeld 
dagelijks aantal 

transacties 
< 600 

600 ≤ gemid
deld dagelijks 
aantal trans

acties < 2 000 

2 000 ≤ gemid
deld dagelijks 
aantal trans

acties < 9 000 

9 000 ≤ gemid
deld dagelijks 
aantal trans

acties 

0 ≤ prijs < 0,1 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

0,1 ≤ prijs < 0,2 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 

0,2 ≤ prijs < 0,5 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 

0,5 ≤ prijs < 1 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 

1 ≤ prijs < 2 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 

2 ≤ prijs < 5 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 

5 ≤ prijs < 10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 

10 ≤ prijs < 20 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 

20 ≤ prijs < 50 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 

50 ≤ prijs < 100 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

100 ≤ prijs < 200 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 

200 ≤ prijs < 500 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

500 ≤ prijs < 1 000 5 2 1 0,5 0,2 0,1 

1 000 ≤ prijs < 2 000 10 5 2 1 0,5 0,2 

2 000 ≤ prijs < 5 000 20 10 5 2 1 0,5 

5 000 ≤ prijs < 10 000 50 20 10 5 2 1 

10 000 ≤ prijs < 20 000 100 50 20 10 5 2 

20 000 ≤ prijs < 50 000 200 100 50 20 10 5 

50 000 ≤ prijs 500 200 100 50 20 10 

▼B
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