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1. INLEIDING

Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, van kracht sinds 03 januari 2018, betreffende 
markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2202/92/EG en richtlijn 2011/61/EU (hierna “MiFID II”) 
versterkt de voorschriften inzake beste praktijken die van toepassing zijn op financiële tussenpersonen. De verplichting inzake 
“optimale uitvoering”, ook wel “best execution” genoemd, vormt een van de elementen van deze regelgeving.

Voor de Bank komt ze neer op het treffen van alle toereikende maatregelen om in de meeste gevallen, bij de uitvoering van de 
orders van Cliënten, het best mogelijke resultaat te halen. 

De Bank wil zich houden aan deze verplichting van “optimale uitvoering” aan de hand van de formalisering van regels, vertaald 
in dit beleid.

De verplichtingen inzake optimale uitvoering gelden voor alle financiële instrumenten die zijn opgesomd in punten 2.1 en 2.2 
en vermeld in het eerste punt van het glossarium. Aangezien deze financiële instrumenten wezenlijk verschillen op het vlak van 
standaardisering, liquiditeit en aantal mogelijke plaatsen van uitvoering, is de toepassing van het optimale uitvoeringsprincipe 
bij de Bank aangepast aan de karakteristieken van het financieel instrument en het transactietype dat de Cliënt wenst uit te 
voeren.

Zo houdt de Bank rekening met een geheel van hierna beschreven criteria die, buiten de prijs van de uitvoering van de 
order van een cliënt, met name de globale kostprijs van de transactie, de snelheid van uitvoering, de omvang, de aard en de 
specificiteit van de order, en de waarschijnlijkheid van zijn uitvoering in acht nemen.

Het principe van “optimale uitvoering” geldt voor alle niet-professionele en professionele cliënten. Maar de verplichting van 
“optimale uitvoering” geldt niet voor cliënten die behoren tot de categorie van de in aanmerking komende tegenpartijen. 

In het licht van elke individuele verrichting moet deze verplichting worden opgevat als een inspanningsverplichting en niet 
als een resultaatsverplichting. Op verzoek van haar cliënten kan de Bank echter alle nodige informatie verstrekken om aan te 
tonen dat ze zich heeft gehouden aan haar verplichting inzake “optimale uitvoering”. 

2. BESCHRIJVING VAN HET BELEID VAN “OPTIMALE UITVOERING”

Om tegemoet te komen aan de behoeften van haar Cliënten, stelt de Bank een compleet gamma van diensten voor en voert 
ze orders uit voor uiteenlopende financiële instrumenten.

De Bank treedt voornamelijk op als tussenpersoon voor rekening van de Cliënt, door het verlenen van de dienst van het 
ontvangst en doorgifte van orders met het oog op uitvoering door een derde dienstverlener. 

Uitzonderlijk kan ze optreden als directe tegenpartij van de order van haar Cliënt als het gaat om niet beursgenoteerde 
afgeleide producten (OTC termijntransacties, swaps).

2.1 DE BANK TREEDT OP DOOR EEN DIENST VAN ONTVANGST EN DOORGIFTE VAN ORDERS TE 
VERLENEN

Als deel van de Groep Société Générale heeft de Bank beslist om haar orderuitvoering uit te besteden aan Société Générale 
Bank & Trust (hierna SGBT genoemd) omwille van de voordelen inzake kwaliteit, expertise, synergieën en schaalgrootte binnen 
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de Groep Société Générale. Als dusdanig heeft de Bank beslist om zich te laten leiden door het principe van “optimale selectie” 
bij de selectie van de uitvoerder van orders (“best selection”). Voor het FSMA voldoet een gereglementeerde onderneming die 
orders van haar Cliënten ontvangt en doorgeeft aan andere ondernemingen, zoals dat het geval is bij de Bank, aan de criteria 
van een optimale uitvoering van orders als ze een beleid van optimale selectie hanteert.

De Bank geeft de orders van haar Cliënten door aan SGBT in de volgorde waarin ze toekomen en met spoed, tenzij de 
aard van de order of de marktomstandigheden dit onmogelijk maken of tenzij de belangen van de cliënten om een andere 
werkwijze vragen. 

Bij de uitvoering van de orders van de cliënten handelt SGBT op haar beurt met alle vereiste competentie, zorg en toewijding 
in het kader van de selectie en de aanstelling van de markpartijen en tegenpartijen die de verrichtingen zullen uitvoeren. SGBT 
selecteert de marktpartijen en tegenpartijen met wie ze werkt, volgens criteria van financiële soliditeit en reputatie, rekening 
houdend met hun erkenning en hun capaciteit van toegang tot een liquide markt. Ze evalueert hiertoe met name de expertise 
en de reputatie die de betrokken marktpartij/tegenpartij geniet op de markt, ongeacht of dit binnen of buiten de Groep Société 
Générale is, alsook haar capaciteit om de optimale uitvoering te verzekeren van de doorgegeven orders in de kader van dit 
beleid.

Teneinde de kwaliteit, conformiteit en continuïteit van de orderuitvoering door SGBT te verzekeren:

• heeft de Bank een eigen beleid en procedures opgesteld om de het doorgeven en uitvoeren van orders te organiseren
alsook te evalueren, onder meer via een maandelijkse steekproef en een jaarlijkse evaluatie van de dienstverlening van
SGBT die zal gevalideerd worden door het directiecomité;

• ontvangt de Bank steeds de meest recente versie van het orderuitvoeringsbeleid van SGBT;

• biedt de Bank haar Cliënten de mogelijkheid informatie te vragen met betrekking tot de voor hun rekening uitgevoerde
orders en het orderuitvoeringsbeleid;

• ontvangt de Bank op jaarlijkse basis een rapport van SGBT over de uitgevoerde steekproeven en controles;

• in het kader van het orderuitvoeringsbeleid;

• hebben de Bank en SGBT akkoorden gesloten om de diensten te definiëren alsook de rechten en plichten van elke partij;

• is er geen direct verband tussen enerzijds de kosten die de bank betaalt aan derden voor de uitvoering van de orders en
anderzijds de kosten die de Cliënt betaalt aan de Bank.

De modaliteiten voor de uitvoering van orders kunnen variëren in functie van de financiële instrumenten en hun specifieke 
karakteristieken. 

Orders, geplaatst met betrekking tot de volgende activa, worden uitgevoerd door de Bank als dienst van ontvangen 
en doorgeven van orders:

Beursgenoteerde aandelen en soortgelijke instrumenten: 

Voor orders met betrekking tot beursgenoteerde aandelen en gelijkgestelde instrumenten bepaalt SGBT de bevoorrechte 
plaatsen van uitvoering (gereglementeerde markten of MTF) op basis van het principe van de meest liquide beurs. Bij de 
verkoop van aandelen zal de plaats van uitvoering, om redenen in verband met de kost van de uitvoering, hoofdzakelijk 
worden bepaald in functie van de plaats waar de betrokken effecten in bewaring zijn genomen

• Obligaties :

Voor orders met betrekking tot obligaties vindt SGBT dat de bevoorrechte plaatsen van uitvoering voor obligaties de 
onderhandse of over-the-counter markten zijn. De Bank behoudt zich echter het recht voor om obligatieorders te laten 
uitvoeren op een gereglementeerde markt, een MTF of een OTF onder voorbehoud dat dit geen nadeel inhoudt voor de cliënt. 
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De uitvoering van een obligatieorder kan afhankelijk zijn van het criterium van de liquiditeit van de markten.

• Instellingen voor collectieve belegging (ICB) :

De door SGBT geprefereerde uitvoeringsplaatsen op het vlak van ICB’s zijn de emittenten van zulke instrumenten of hun 
respectieve distributiekanalen. De snelheid van uitvoering van de orders is namelijk afhankelijk van de berekening van 
de netto-inventariswaarde (NAV) zoals vermeld in het prospectus. Voor elke order met een prijslimiet met betrekking tot 
ICB’s, behouden SGBT en de Bank zich het recht voor om via een gereglementeerde markt, een MTF of een OTF te gaan. 
Voor orders die betrekking hebben op deelnemingsrechten van ICB’s, moeten de intekening, de aankoop of de conversie 
van de deelnemingsrechten tegen de netto-inventariswaarde, die de Bank rechtstreeks of onrechtstreeks bij een centrale 
administratie uitvoert voor rekening van haar cliënten, worden beschouwd alsof de criteria van optimale uitvoering erdoor 
worden gerespecteerd.

• Op de beurs verhandelde fondsen (ETF, EXCHANGE TRADED FUNDS) :

De uitvoering van een order voor een vehikel zoals een ETF of voor soortgelijke instrumenten kan afhankelijk zijn van de 
liquiditeit van de markt. In die context kan SGBT orders van cliënten uitvoeren op gereglementeerde markten of een MTF, 
waarbij het hierboven beschreven beleid voor de uitvoering van aandelenorders wordt toegepast. Ofwel kan de voorkeur 
worden gegeven aan een uitvoering op over-the-counter markten, op voorwaarde dat dit de cliënt geen nadeel berokkent.

• Beursgenoteerde derivaten (opties, futures, …) :

De uitvoeringsplaatsen voor beursgenoteerde derivaten zijn de gereglementeerde markten waarop de desbetreffende 
contracten noteren.

• Andere financiële instrumenten:

De naleving van de verplichtingen inzake optimale uitvoering kan moeilijker worden wanneer ze betrekking heeft op instrumenten 
zoals gestructureerde producten en niet-beursgenoteerde instrumenten in het algemeen. Ook in dit geval worden de orders 
toevertrouwd aan SGBT. 

2.2 DE BANK TREEDT OP DOOR DE ORDER VAN EEN CLIËNT VOOR EIGEN REKENING UIT TE VOEREN 

In het kader van verrichtingen die met cliënten worden afgesloten met betrekking tot niet-beursgenoteerde derivaten (zoals 
bijvoorbeeld termijntransacties, swaps of de aanmaak van afgeleide producten op maat), kan de Bank optreden als tegenpartij 
van de order, ontvangen van haar Cliënt, en zal ze zich ertoe verbinden alle redelijke maatregelen te treffen om bij de uitvoering 
van de orders van haar Cliënten het best mogelijke resultaat voor hen te bekomen, dit met inachtneming van de volgende 
criteria:

• De prijs van het financieel instrument – De Bank verbindt zich ertoe een “correcte” prijs (“fair price”) te voorzien, rekening
houdend met precieze marktparameters en met inachtneming van de heersende marktomstandigheden op het moment
van het doorgeven van de order. SGBT heeft hiertoe de nodige middelen voorzien om permanent te beschikken over
kenniscentra, gespecialiseerd in deze transacties. Ze past een open architectuursysteem toe bij het inwinnen van
informatie over de prijzen van verschillende gecontroleerde en vooraf geautoriseerde tegenpartijen. Op die manier kan de
Bank de prijs vergelijken en de meest voordelige oplossing voor de Cliënt selecteren;

• De snelheid van uitvoering;

• De waarschijnlijkheid van de uitvoering en de omvang van de order;
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2.3 VERWERKING VAN SPECIFIEKE INSTRUCTIES

Volgens de bepalingen van de hiervoor vermelde regelgeving worden de Cliënten ervan op de hoogte gebracht dat, als ze een 
order met een specifieke instructie doorsturen, zoals bijvoorbeeld de instructie om de order uit te voeren op een specifieke 
markt, de Bank niet in staat zal zijn om het beschreven beleid inzake optimale uitvoering toe te passen. De Bank zal worden 
geacht haar verplichting inzake optimale uitvoering te zijn nagekomen in de mate dat ze de order, of een specifiek deel van de 
order, uitvoert conform de specifieke instructies, door de Cliënt gegeven over de order of het specifieke aspect van de order.

3. BIJKOMENDE STRUCTURELE MAATREGELEN

De Bank heeft structuren en systemen geïnstalleerd die de verwerking en opvolging mogelijk maken van de afwikkeling van 
uitgevoerde orders namens Cliënten binnen de gebruikelijke of reglementaire tijdslimieten.

Hiertoe beschikt de Bank over supportfuncties (met name backoffice en IT-diensten) die losstaan van de marktenzaal van SGBT 
en die worden gecontroleerd door de afdelingen voor interne audit en risicobeheer, waarvan de processen en werkmethodes 
regelmatig worden herzien om de cliënten te laten genieten van de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening.

4. CONTROLE EN WIJZIGING VAN HET BELEID

De Bank evalueert haar beleid jaarlijks, tenzij de toezichthouder substantiële wijzingen oplegt. 

De Bank zal dit uitvoeringsbeleid opnieuw onderzoeken in geval van een wezenlijke wijziging die haar capaciteit en/of die van 
SGBT aantast om de best mogelijke resultaten te blijven realiseren bij de uitvoering van de orders van Cliënten. 

Ze zal haar Cliënten op de hoogte brengen van eender welke wezenlijke wijziging in haar uitvoeringsbeleid. Elke Cliënt heeft 
de mogelijkheid om bijkomende informatie op te vragen over het orderuitvoeringsbeleid van de Bank op eenvoudig verzoek.

5. TOESTEMMING VAN DE CLIËNT

De Cliënten zullen op de hoogte worden gebracht van het huidige uitvoeringsbeleid, alsook van alle toekomstige wijzigingen 
via publicaties op de website https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/compliance-reglementen/ of op eender welke 
andere manier die de Bank het meest geschikt acht.

Als de Cliënt geen schriftelijk bezwaar aantekent bij de Bank binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen, te rekenen 
vanaf de communicatie van dit beleid aan de cliënt, of als de Cliënt een order doorgeeft nadat hij het beleid heeft ontvangen, 
zal de Bank ervan uitgaan dat de Cliënt akkoord gaat met het beleid. Door het plaatsen van een order bij de Bank verklaart de 
Cliënt zich akkoord met het orderuitvoeringsbeleid van de Bank.

Bovendien machtigt de cliënt de Bank uitdrukkelijk om orders in financiële instrumenten die mogen worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt, een MTF of een OTF, uit te voeren buiten die gereglementeerde markt, MTF of OTF. In dit geval 
en tot haar definitieve afwikkeling zal de transactie een risico op wanbetaling door de tegenpartij inhouden. De Bank zal alle 
redelijke maatregelen treffen om dit risico te beperken tijdens het selectieproces van de tegenpartijen. De Bank zal deze optie 
om orders uit te voeren buiten die gereglementeerde markt, MTF of OTF uitoefenen in overeenstemming met de principes van 
optimale uitvoering.
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6. VERKLARING

Wat betreft de informatieverplichtingen die worden opgelegd door MiFID II, zal de Bank jaarlijks informatie publiceren over de 
belangrijkste uitvoeringsplatformen die worden gebruikt door SGBT (zijnde de enige financiële tussenpersoon op wie de Bank 
een beroep doet) naast gegevens over de uitvoeringskwaliteit. Met die informatie kunnen de cliënten de uitvoeringspraktijken 
van de Bank en de naleving van haar eigen Beleid evalueren. Die informatie zal gratis beschikbaar zijn op de website van de 
Bank in elektronische vorm, en dit minstens gedurende twee (2) jaar.

7. GLOSSARIUM

7.1. “FINANCIËLE INSTRUMENTEN”: 

• verhandelbare effecten;

• geldmarktinstrumenten;

• deelbewijzen in collectieve beleggingsinstellingen;

• opties, futures, swaps, rentetermijncontracten (“forward rate agreements”) en alle andere derivatencontracten in verband
met effecten, deviezen, rente of rendementen of andere afgeleide instrumenten, financiële indices of financiële maatstaven
die fysiek of in contanten kunnen worden vereffend.

7.2. “GELDMARKTINSTRUMENTEN”:

De categorieën instrumenten die normaal gesproken op de geldmarkt worden verhandeld, zoals schatkistpapier, 
depositocertificaten en handelspapier (exclusief betaalinstrumenten).

7.3. “ETF – EXCHANGE TRADED FUND”:

een ETF (of Tracker) is een beursgenoteerde instelling voor collectieve beleggingen in effecten die aan een specifieke index is 
gekoppeld en is bedoeld om de prestatie te kopiëren van een aandelenindex, die een aandelen-, obligatie- of grondstoffenindex 
kan zijn.

7.4. “PLAATS VAN UITVOERING”: 

Een gereglementeerde markt, een MTF, een OTF, een systematische internaliser, of een beursmakelaar of andere 
liquiditeitsverlener, of een entiteit die zich in een land buiten de Europese Unie bezighoudt met gelijkaardige taken als de 
taken die worden uitgevoerd door de voornoemde plaatsen.

7.5. “GEREGLEMENTEERDE MARKT”: 

Een multilateraal systeem dat door een marktoperator wordt bestuurd en/of beheerd, die het samenvloeien binnen de 
eigen faciliteit en volgens niet-dicretionaire regels verzekert en vergemakkelijkt van diverse kopers- en verkopersbelangen, 
geformuleerd door derden voor financiële instrumenten, op een manier die leidt tot de afsluiting van contracten met betrekking 
tot financiële instrumenten die in het kader van zijn regels of systemen mogen worden verhandeld, en die is erkend, 
onderworpen aan het toezicht door onafhankelijke instanties, en op regelmatige wijze functioneert.

7.6 “EXPLOITATIE VAN EEN MULTILATERALE HANDELSFACILITEIT” (MTF): 

Het gaat om het beheer van een markttype. De MTF’s die worden opgericht door een of meer financiële tussenpersonen, 
hebben hetzelfde doel als de zogenaamde gereglementeerde markten, meer bepaald de verhandeling, de aankoop en de 
verkoop van financiële instrumenten binnen de faciliteit bevorderen, in overeenstemming met niet-discretionaire voorschriften.
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7.7. “GEORGANISEERDE HANDELSFACILITEIT” (OTF: “ORGANISED TRADING FACILITY”): 

Een multilateraal systeem, dat anders is dan een gereglementeerde markt of een MTF, waarbinnen meerdere kopers- en 
verkopersbelangen, geformuleerd door derden voor obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten of 
afgeleide producten kunnen interageren op een manier die leidt tot de afsluiting van contracten nadat de beide partijen hun 
voorafgaande toestemming voor de verrichting hebben gegeven;

7.8. “OVER-THE-COUNTER TRANSACTIES” (OTC): 

Verrichtingen met financiële instrumenten tussen twee marktpartijen buiten de reglementeerde markt of een multilaterale 
trading facility.

7.9. “HANDEL VOOR EIGEN REKENING”: 

Deze dienst bestaat er voor een kredietinstelling in om transacties af te sluiten in financiële instrumenten door haar eigen 
kapitaal aan te spreken. Deze bestrijkt met name transacties met afgeleide producten.

7.10. “ONTVANGEN EN DOORGEVEN VAN ORDERS”: 

In het geval van een aanbieder van beleggingsdiensten impliceert dit dat er orders met betrekking tot financiële instrumenten 
worden ontvangen en doorgegeven aan een andere dienstverlener voor rekening van Cliënten.

7.11. “MARKET MAKER”: 

Een persoon of een onderneming die voortdurend actief is op de financiële markten als een handelaar voor eigen rekening, 
door financiële instrumenten aan te kopen of te verkopen tegen zijn eigen kapitaal aan prijzen die hij zelf vastlegt.

7.12. “VERHANDELBARE EFFECTEN”: 

De categorieën van op de kapitaalmarkten verhandelbare effecten (met uitzondering van betaalinstrumenten), zoals: 

• aandelen van ondernemingen en andere effecten die vergelijkbaar zijn met aandelen van bedrijven, van partnerships of
van andere entiteiten, alsook de certificaten van aandelen;

• obligaties en andere schuldinstrumenten, met inbegrip van de certificaten van dergelijke instrumenten;

• elk ander instrument dat recht geeft op de aan- of verkoop van dergelijke effecten of aanleiding geeft tot een vereffening
in contanten, vastgesteld via verwijzing naar verhandelbare effecten, een munt, een rentevoet of een rendement,
grondstoffen of andere indices of maatstaven.
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