
CLIENTENREGLEMENT 
Bijlage 2 : Orderuitvoeringsbeleid 

1. Inleiding 

De Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële 
Instrumenten (hierna MIFID genoemd) versterkt de 
voorschriften inzake beste praktijken die van toepassing zijn op 
financiële tussenpersonen. De verplichting inzake optimale 
uitvoering is een element van deze regel- geving die is vertaald 
in de Belgische wetgeving. 

Deze verplichting legt de Bank op om alle redelijke maatregelen 
te treffen om de best mogelijke resultaten te verkrijgen voor 
haar Cliënten wanneer ze orders uitvoert. Société Générale 
Private Banking Belgium (hierna SGPBB genoemd) wil deze 
verplichting inzake optimale uit- voering naleven door 
voorschriften in de vorm van dit beleid vast te leggen. 

Verplichtingen inzake optimale uitvoering gelden voor alle 
financiële instrumenten die zijn opgesomd in paragraaf 2.2 en in 
punten 1, 2 en 3 van het glossarium (zie einde van dit 
document). Aangezien deze financiële instrumenten wezenlijk 
verschillen op het vlak van normalise- ring, liquiditeit en aantal 
mogelijke plaatsen van uitvoering, zal de toepassing van het 
optimale uitvoeringsprincipe aangepast zijn aan ieder financieel 
instrument en het type transactie dat de Cliënt wenst uit te 
voeren. 

2. Beschrijving van het optimale 
uitvoeringsbeleid 

Als deel van de Groep Société Générale heeft SGPBB 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 
de Groep Société Géné- rale. Als dusdanig heeft SGPBB een 
keuze gemaakt om zich voor haar orderuitvoeringsbeleid te 
organiseren volgens het principe van opti- male selectie van de 
uitvoerder van orders (“best selection”). Voor het FSMA kan een 
gereglementeerde onderneming die orders van haar Cliënten 
ontvangt en doorgeeft aan andere ondernemingen, zoals bij 
SGPBB het geval is, voldoen aan optimale uitvoering van 
orders via een beleid van optimale selectie. 

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

• heeft SGPBB een eigen beleid en procedures 
opgesteld om de orderdoorgave en -uitvoering te 
organiseren alsook te evalueren, o.a. via een 
maandelijkse steekproef en een jaarlijkse evaluatie van 
de dienstverlening van SGBT die gevalideerd wordt 
door het directiecomité. 

• ontvangt SGPBB steeds de meest recente versie van 
het orderuitvoeringsbeleid van SGBT 

• controleert SGPBB d.m.v. maandelijkse steekproeven 
de kwaliteit van de uitgevoerde orders 

• geeft SGPBB haar Cliënten de mogelijkheid informatie 
te vragen met betrekking tot de voor hen uitgevoerde 
orders en/of het or- deruitvoeringsbeleid. 

• ontvangt SGPBB op jaarlijkse basis een rapportering 
van SGBT van de door haar uitgevoerde steekproeven 
en controles m.b.t. het orderuitvoeringsbeleid 

• hebben SGPBB en SGBT overeenkomsten gesloten die 
de diensten beschrijven alsook de rechten en plichten 
van elke partij. 

• is er geen direct verband tussen de kosten voor 
uitvoering die de bank betaalt aan derden die de 
uitvoering verrichten en de kos- ten die de Cliënt betaalt 
aan de bank. 

2.1. SGPBB als een ontvanger/overbrenger van 
orders 

De bepalingen inzake uitvoering van orders kunnen verschillen 
naar gelang van de financiële instrumenten en hun specifieke 
eigenschap- pen.  Als onderdeel van haar verplichtingen inzake 
optimale uitvoering ten opzichte van haar cliënteel zal SGPBB 
klantenorders (zowel voor niet-professionele als professionele 
Cliënten) snel en in volgorde van ontvangst overbrengen tenzij de 
aard van het order of de marktom- standigheden het onmogelijk 
maken om dat te doen of de belangen van de Cliënten een 
andere aanpak vereisen. 

2.2. De financiële instrumenten onderhevig aan dit 
uitvoeringsbeleid 

Orders in onderstaande activa worden door SGBT volgens de 
onderstaande criteria uitgevoerd. 

Op de beurs genoteerde aandelen en soortgelijke instrumenten: 

De favoriete plaatsen van uitvoering voor op de beurs 
genoteerde aande- len en soortgelijke instrumenten zijn de 
gereglementeerde markten of een MTF, op basis van het principe 
van de meest liquide beurs.  In geval van orders voor de verkoop 
van aandelen zal de plaats van uitvoering, voor redenen in 
verband met de kost van de uitvoering, hoofd- zakelijk worden 
bepaald door de plaats waar de betrokken effecten zijn 
ingediend. 

Obligaties: 

De favoriete plaatsen van uitvoering voor obligaties zijn de over-
the-counter markten.  Niettemin kunnen obligatieorders uitge- 
voerd worden op gereglementeerde markten of een MTF op 
voorwaarde dat dit niet nadelig is voor de Cliënt  De uitvoering 
van obligatieor- ders kan afhankelijk zijn van de liquiditeit van de 
markt. 

Instellingen voor Collectieve Belegging: 

De favoriete plaatsen van uitvoering voor ICB’s zijn de emittenten 
van zulke instrumenten of hun respectieve distributiekanalen.  De 
snelheid van uitvoering van dergelijke orders is afhankelijk van de 
berekening van de netto- inventariswaarde (NAV) zoals vermeld 
in het prospectus. 

ETF (exchange traded Funds): 

De uitvoering van een order voor een vehikel zoals een ETF of 
voor soortgelijke instrumenten is afhankelijk van de liquiditeit van 
de markt.  Daarom kunnen orders van Cliënten uitgevoerd 
worden op hetzij een gereglementeerde markt, hetzij via een 
MTF-platform, waarbij het hierboven beschreven beleid voor de 
uitvoering van aandelenorders wordt toepast, hetzij op over-the- 
counter markten, op voorwaarde dat dit de Cliënt geen nadeel 
berokkent. 

Beursgenoteerde derivaten (opties, futures): 

De plaats van uitvoering voor beursgenoteerde derivaten zijn de 
gereglementeerde markten waarop de desbetreffende contracten 
noteren. 
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OTC derivaten (over-the-counter): 

Deze financiële instrumenten worden onderhands afgesloten 
tussen de Cliënt en SGPBB. SGPBB zal voor de marktzijde 
steeds een beroep doen op de expertise van SGBT, waarbij de 
prijzen gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde prijszet- 
tingsmethoden, zoals het Black & Scholes model.  SGBT beroept 
zich op een systeem van open architectuur waarbij ze bij 
verschillende vooraf gescreende en geautoriseerde tegenpartijen 
prijzen opvraagt. Dit stelt SGBT in staat om de prijs te vergelijken 
en de voordeligste oplossing voor de Cliënt te selecteren. 

Andere financiële instrumenten: 

Voor orders in verband met gestructureerde producten en andere 
niet-beursgenoteerde instrumenten in  het algemeen kan de 
naleving van de voorschriften inzake het orderuitvoeringsbeleid 
meer complex zijn.  Hier geldt eveneens dat SGBT  de 
geselecteerde onderneming is waaraan de orders worden 
toevertrouwd. 

2.3. Verwerking van specifieke instructies 

In het kader van de bepalingen van de hiervoor vermelde wet 
worden de Cliënten ervan op de hoogte gebracht dat, als ze een 
order met een specifieke instructie doorsturen, SGPBB noch de 
door haar geselecteerde onderneming in staat zal zijn om het 
hierna beschreven be- leid inzake optimale uitvoering toe te 
passen.  SGPBB en de door haar geselecteerde onderneming 
zullen worden geacht om hun verplich- ting inzake optimale 
uitvoering te zijn nagekomen zodra ze een order, of een specifiek 
deel van een order, uitvoeren in overeenstemming met de 
specifieke instructies van de Cliënt. Het uitvoeren van een order 
met een specifieke instructie kan aanleiding geven tot 
bijkomende kosten die ten laste van de Cliënt komen.  Een 
specifieke instructie is elke instructie die een Cliënt geeft 
betreffende de uitvoering van zijn order waarbij het 
orderuitvoeringsbeleid van SGPBB en/of de door haar 
geselecteerde tegenpartij in zijn geheel of gedeeltelijk niet kan 
wor- den toegepast.  De automatische orderflow van SGPBB laat 
toe om bij orders waarvoor de relatiebeheerder een specifieke 
instructie van  de Cliënt ontvangt, deze instructie te encoderen 
via een vrij commentaarveld en af te leiden alvorens het order 
wordt doorgestuurd naar de markt voor uitvoering.  Aanvaarde 
specifieke instructies zijn een marktconform iceberg order, 
uitvoering op een specifieke markt en markt- conforme 
algoritmes (voorbeelden VWAP, Implementation shortfall, Volume 
participation) 

2.4. Bijzondere gevallen 

De Cliënten worden ervan op de hoogte gebracht dat de door 
SGPBB geselecteerde onderneming kan beslissen om orders 
m.b.t. financië- le instrumenten uit te voeren buiten de 
gereglementeerde markten of een MTF. Het doorgeven van een 
order aan SGPBB houdt in dat de Cliënt uitdrukkelijk zijn 
toestemming geeft om zijn order uit te voeren buiten de 
gereglementeerde markt of een MTF.  De door SGPBB ge- 
selecteerde onderneming zal deze optie uitoefenen in 
overeenstemming met zijn beleid inzake optimale uitvoering. 

3. Bijkomende structurele maatregelen 

SGPBB heeft structuren en systemen ontwikkeld die de 
verwerking en follow-up mogelijk maken van de vereffening van 
uitgevoerde orders namens Cliënten binnen de gebruikelijke of 
reglementaire tijdslimieten. 

Daarom beschikt SGPBB over ondersteunende entiteiten (meer 
bepaald back offices en IT-diensten) die onafhankelijk zijn van de 
markten- zaal en die worden gecontroleerd door de interne audit, 
het compliance departement en de departementen voor 
risicobeheersing, en waar- van de processen en 
bedrijfsmethodes periodiek worden geverifieerd om te 
waarborgen dat aan de Cliënten de best mogelijke kwaliteit 
wordt geboden. 

4. Controle en wijziging van het beleid 

In principe zal SGPBB de uitvoering van het beleid jaarlijks 
evalueren, tenzij de regulator substantiële wijzingen oplegt. 

SGPBB zal dit uit- voeringsbeleid opnieuw onderzoeken in geval 
van een wezenlijke wijziging die een consequente impact heeft 
op SGPBB en/of SGBT hun vermogen om de best mogelijke 
resultaten te blijven realiseren bij de uitvoering van de orders van 
Cliënten. 

SGPBB zal haar Cliënten op de hoogte brengen van eender 
welke wezenlijke wijzigingen in haar uitvoeringsbeleid. Elke Cliënt 
heeft de mogelijkheid om bijkomende infor- matie op te vragen 
over het orderuitvoeringsbeleid van SGPBB op eenvoudig 
verzoek. 

5. 5. Toestemming van de Cliënt 

Cliënten zullen op de hoogte worden gebracht van het huidige 
'uitvoeringsbeleid', alsook van alle wijzigingen via publicatie op 
de website www.privatebanking.societegenerale.be of op eender 
welke andere manier die SGPBB het meest geschikt acht. 

Als de Cliënt geen schrifte- lijk bezwaar aantekent of een order 
overdraagt nadat hij het beleid heeft ontvangen, zal SGPBB 
ervan uitgaan dat de Cliënt akkoord gaat met het beleid. 

Door het plaatsen van een order verklaart de Cliënt zich akkoord 
met het orderuitvoeringsbeleid van SGPBB. 

Bovendien machtigt de Cliënt SGPBB uitdrukkelijk om orders in 
financiële instrumenten die mogen worden verhandeld op een 
reglemen- teerde markt of MTF, uit te voeren buiten die 
reglementeerde markt of MTF. 

6. Glossarium 

1. ‘Financiële Instrumenten’: omvat onder meer: 
verhandelbare effecten, geldmarktinstrumenten, deelbewijzen 
en aandelen in collectieve beleggingsinstellingen, opties, 
futures en eender welke andere beursgenoteerde 
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. 

2. ‘Geldmarktinstrumenten’: categorieën instrumenten die 
normaal gesproken op de geldmarkt worden verhandeld, 
zoals schatkistpapier, depositocertificaten en handelspapier 
(exclusief betaalinstrumenten). 

Pagina 2 van 3 
 



CLIENTENREGLEMENT 
Bijlage 2 : Orderuitvoeringsbeleid 

3. ‘ETF – Exchange Traded Funds’: een ETF (of Tracker) is 
een beursgenoteerd beleggingsfonds dat aan een specifieke 
index is gekoppeld en is bedoeld om de prestatie te kopiëren 
van een aandelenindex, die een aandeel, obligatie of 
grondstoffenindex kan zijn. 

4. ‘Plaats van uitvoering’: een reglementeerde markt, een 
MTF, een systematische internaliser, of een beursmakelaar of 
andere liquiditeits- verlener, of een entiteit die een soortgelijke 
functie uitoefent in een land buiten de Europese Unie. 

5. ‘Gereglementeerde markt’: een multilateraal system dat 
door een marktoperator wordt bestuurd en/of beheerd en, in 
het systeem en in overeenstemming met zijn voorschriften 
inzake niet-bekendmaking, verschillende koopbelangen in 
financiële instrumenten van derden sa- menbrengt of het 
samenbrengen ervan vergemakkelijkt, op een manier die 
uitmondt in contracten, m.b.t. de financiële instrumenten die 
in het kader van zijn regels of systemen mogen worden 
verhandeld, en is toegelaten mits de regelgeving van 
onafhankelijk instanties en func- ties wordt nageleefd. 

6. ‘Multilaterale trading facility (MTF)’: het management van 
een nieuw markttype ingesteld door MIFID, MTF’s, die worden 
opgericht door een of meer financiële tussenpersonen, 
hebben hetzelfde doel als de zogenaamde gereglementeerde 
markten, meer bepaald de aankoop en verkoop van financiële 
instrumenten binnen de faciliteit bevorderen, in 
overeenstemming met niet-discretionaire voorschriften. 

7. ‘Over-the-counter transacties’: handel in financiële 
instrumenten tussen twee partijen buiten de reglementeerde 
markt of een multilaterale trading facility. 

8. ‘Limietorder’: een order om een financieel instrument te 
kopen of te verkopen aan een gespecificeerde prijs of beter 
en voor een gespeci- ficeerd aantal. 

9. ‘Ontvangst en overdracht van orders': in geval van een 
verlener van beleggingsdiensten verwijst deze term naar het 
ontvangen en over- brengen van orders m.b.t. financiële 
instrumenten naar een andere dienstverlener namens 
Cliënten. 

10. ‘Market maker’: een onderneming/persoon 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. 
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