
 
 

Informatienota met betrekking tot het orderuitvoeringsbeleid 

 

 

Wanneer Delen Private Bank voor uw rekening orders uitvoert met 

betrekking tot financiële instrumenten, zal zij alle toereikende 

maatregelen nemen om de optimale uitvoering ('best execution') van 

uw orders te bewerkstelligen. Concreet betekent dit dat de bank een 

beleid volgt en procedures heeft uitgewerkt om ervoor te zorgen dat 

zij voor haar cliënten het best mogelijke resultaat behaalt, rekening 

houdend met eventuele specifieke instructies, met de aard van het 

order, van de betrokken markt en van het betrokken financieel 

instrument. 

 

Op Delen Private Bank Luxembourg S.A. rust een 

inspanningsverbintenis om te zorgen voor de optimale uitvoering van 

orders. De Bank heeft geen resultaatsverbintenis om voor elk 

individueel order het best mogelijke resultaat te halen.  Cette meilleure 

exécution doit s’évaluer sur base des informations disponibles pour la 

Banque au moment de l’exécution de l’ordre. 

 

De verplichting tot optimale uitvoering geldt zodra de Bank orders 

uitvoert voor rekening van haar cliënten. Delen Private Bank 

Luxembourg S.A. komt haar best execution verplichting na door bij de 

uitvoering van dergelijke orders rekening te houden met een aantal 

factoren welke hieronder worden opgesomd. Afhankelijk van een 

aantal criteria, zal het gewicht dat aan elk van deze factoren wordt 

gegeven, verschillen. Tenslotte is de keuze voor het meest geschikte 

platform om een bepaald order uit te voeren afhankelijk van de 

platformen waarop de betrokken financiële instrumenten worden 

verhandeld. 

Delen Private Bank is ervan overtuigd dat dit beleid de nodige 

waarborgen biedt om een optimale uitvoering van orders te 

verzekeren. 

 

Dit beleid is van toepassing ongeacht het soort order. In dit kader 

wordt verduidelijkt dat de Bank zowel marktorders als limietorders 

aanvaardt. ‘Limietorders’, zijn de orders waarbij een cliënt een 

maximumprijs opgeeft tegen dewelke hij wenst te kopen of een 

minimumprijs tegen dewelke hij wenst te verkopen, dit in tegenstelling 

tot ‘marktorders’ waarbij de cliënt aangeeft te willen kopen of 

verkopen aan de marktprijs. Een marktorder biedt de grootste kans dat 

het order wordt uitgevoerd, maar de prijs kan hierbij afwijken van de 

laatste koers. Een limietorder geeft de zekerheid dat een order niet aan 

een minder gunstige prijs wordt uitgevoerd dan de prijs die als limiet 

werd ingesteld, en biedt aldus een bescherming tegen plotse 

koersschommelingen. Hier staat tegenover dat een limietorder minder 

zekerheid biedt dat het order effectief wordt uitgevoerd; het zal niet 

worden uitgevoerd wanneer de vastgestelde limietprijs niet wordt 

gehaald tijdens de geldigheidsduur van het order. 

 

Tenzij de cliënt ons specifieke instructies overmaakt, worden de 

volgende factoren in overweging genomen: 

- prijs en kosten; 

- snelheid; 

- waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling; 

- omvang van het order; 

- aard van het order; en 

- eventueel ook andere voor de uitvoering van het order 

relevante aspecten. 

 



 
 

De Bank gebruikt de volgende criteria om het relatieve gewicht van 

deze factoren te bepalen: 

- de kenmerken van de cliënt; 

- de kenmerken van het order (met inbegrip van specifieke 

instructies); en 

- de kenmerken van de financiële instrumenten die het voorwerp 

zijn van het order. 

 

Voor niet-professionele cliënten is de prijs de meest doorslaggevende 

factor. Een andere factor die, naast de prijs, eveneens belangrijk is, is de 

liquiditeit. Het is evenwel zo dat, voor bepaalde orders, andere factoren 

eveneens van belang kunnen zijn. 

 

Voor elk financieel instrument waarin orders worden uitgevoerd, 

werden in het uitvoeringsbeleid de platformen van uitvoering 

opgenomen die naar onze mening op een consistente manier een 

optimale uitvoering van orders van onze cliënten waarborgen.  De 

volgende types van platformen worden in overweging genomen : 

- gereglementeerde markten 

- multilaterale handelsfaciliteiten 

- systematische internaliseerders 

- een marktmaker of andere liquiditeitsverschaffer. 

 

De Bank kan eveneens beroep doen op professionele tegenpartijen om 

orders van haar cliënten te laten uitvoeren.  Delen Private Bank 

Luxembourg S.A zal zelf niet orders internaliseren.  De cliënten worden 

op de hoogte gebracht van de plaats van uitvoering via het 

transactieborderel. 

 

Volgens regels zijn van toepassing :  

 

- Enige plaats van uitvoering 

Voor sommige financiële instrumenten bestaat er slechts één 

plaats van uitvoering. Wanneer een transactie in dergelijk 

instrument wordt uitgevoerd op deze plaats, gaat de Bank 

ervan uit dat ze op die manier aan haar best execution 

verplichting heeft voldaan. 

 

- Uitvoering buiten een gereglementeerde markt of MTF 

In principe zullen instrumenten die worden verhandeld op een 

gereglementeerde markt of een Multilateral Trading Facility 

(MTF) op die markt (of MTF) worden uitgevoerd. Dit gebeurt 

rechtstreeks, wanneer de bank rechtsreeks toegang heeft tot de 

markt, of onrechtstreeks via een tegenpartij, wanneer dit niet 

het geval is. Het is echter ook mogelijk dat de Bank transacties 

in een financiële instrumenten op de gereglementeerde markt 

(of MTF) opgenomen uitvoert buiten de markt (of MTF). Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer de liquiditeit op de markt 

eerder klein is of het pakket dat op de markt zou verhandeld 

worden een te grote invloed kan hebben op de koers van het 

betrokken instrument. In dergelijk geval handelt de bank 

rechtstreeks met een tegenpartij. 

 

- Uitvoering via een derde marktpartij 

Een order kan rechtstreeks uitgevoerd worden op de markt of 

het kan worden doorgegeven aan een derde marktdeelnemer 

waarmee de Bank afspraken gemaakt heeft voor het 

behandelen van die orders. Bij de selectie van deze partijen stelt 

de Bank zich op als een goede huisvader. Ze selecteert enkel 

tegenpartijen waarvan ze overtuigd is ze voldoende solvabel 



 
 

zijn en dat ze voldoende waarborgen bieden voor een goede 

en correcte uitvoering van orders. De waarschijnlijkheid van 

uitvoering is een belangrijk criterium waar in dit kader rekening 

mee wordt gehouden.  

Bij de keuze van marktpartijen voor het doorgeven van orders 

gaat de bank het orderuitvoeringsbeleid van de betrokken 

partij na, om te bepalen of dit beleid in overeenstemming is 

met de verplichting van de Bank te zorgen voor een optimale 

uitvoering van de orders. Wanneer de bank handelt via één van 

de aanvaarde marktpartijen gaat ze ervan uit dat ze aan haar 

best execution verplichting tegenover haar cliënten voldoet. 

Indien een betrokken partij zelf niet aan een best execution 

verplichting is onderworpen, zal de Bank trachten deze 

verplichting contractueel af te dwingen 

 

- Vermogensbeheer 

In het kader van vermogensbeheer voert de Bank orders uit, of 

geeft de bank orders door aan een professionele tegenpartij, in 

naam en voor rekening van de cliënten in beheer. Het gaat hier 

dikwijls over grote pakketten orders. Deze worden uitgevoerd 

rekening houdend met een aantal factoren, waaronder prijs, 

kosten en waarschijnlijkheid van uitvoering. Dergelijke grote 

orders worden vaak gespreid uitgevoerd. De stukken worden 

gekocht in naam en voor rekening van een pool van cliënten, 

toewijzing aan de individuele cliënten in beheer gebeurt 

doorgaans wanneer het totale pakket werd uitgevoerd en vindt 

plaats aan de gemiddelde prijs van de uitvoering. 

 

- Specifieke instructies 

Indien een cliënt specifieke instructies geeft aan de Bank om 

zijn order uit te voeren, voert de Bank het order uit 

overeenkomstig deze instructies. Door de loutere uitvoering 

volgens deze instructie wordt de Bank geacht te voldoen aan 

haar verplichting tot optimale uitvoering van transacties met 

betrekking tot dat order.  Een specifieke instructie kan de Bank 

beletten het door haar vastgestelde execution beleid te volgen. 

De cliënt geeft specifieke instructies altijd op zijn/haar 

verantwoordelijkheid.  

 

Uitvoering per soort instrument : 

 

- Aandelen / certificaten van aandelen / rechten / exchange traded 

funds 

Wanneer Delen Private Bank zelf toegang heeft tot een markt 

gebeurt de uitvoering in principe rechtstreeks op die markt.  In 

geval de bank geen lid is van de markt gebeurt dit via een 

tegenpartij die wel lid is.  In dergelijke gevallen gebeurt de 

uitvoering overeenkomstig het uitvoeringsbeleid van de 

betrokken tegenpartij. 

Deze worden doorgaans verhandeld via Euronext Expert Market 

(vroegere benaming: de Markt van de Openbare Veilingen). 

 

Obligaties, geldmarktinstrumenten (commercial paper, 

schatkistcertificaten, etc.)  

Obligaties worden doorgaans verhandeld via tegenpartijen. Dat 

is ook vaak het geval voor beursgenoteerde obligaties, gezien 

de liquiditeit van deze financiële instrumenten dikwijls niet 

groot is.  Prijzen worden opgevraagd bij verschillende 

tegenpartijen.  Bij de keuze van de tegenpartij wordt naast de 



 
 

prijs ook de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling in 

overweging genomen. 

 

- Derivaten 

Delen Private Bank doet al haar transacties in derivaten via 

vaste partijen.  Voor alle transacties op de markt of OTC gaat de 

bank ervan uit dat ze aan haar best execution verplichting 

voldoet op het moment dat er een uitvoering wordt bekomen. 

 

- deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging 

Pour les fonds de promoteurs significatifs, les parts de fonds 

sont déposées par la Banque directement auprès de l’agent de 

transfert du fonds.  Les ordres concernant ces fonds seront 

toujours transmis à cet agent de transfert.  Pour les autres 

fonds, la Banque travaille avec une contrepartie unique : 

Banque de Luxembourg.  Les ordres relatifs à ces autres fonds 

seront transmis à Banque de Luxembourg pour exécution.  La 

meilleure exécution est obtenue lorsque le prix appliqué au 

client correspond au prix de la vni/part publiée par l’agent 

administratif du fonds, complété des éventuels frais d’entrée ou 

de sortie prélevé par le fonds. 

 

Verwerking van orders :  

 

Delen Private Bank voert orders die zij ontvangt van haar cliënten 

onmiddellijk uit en voert vergelijkbare orders uit in volgorde van 

ontvangst ervan, tenzij de heersende marktomstandigheden dit 

onmogelijk maken of tenzij in het belang van de cliënt anders moet 

worden gehandeld. Orders die via verschillende kanalen binnenkomen 

worden niet beschouwd als vergelijkbare orders. 

Delen Private Bank wijst uitgevoerde orders toe aan een bepaalde 

cliënt op een objectieve manier en zorgt ervoor dat er geen cliënten 

bevoordeeld worden ten opzichte van andere cliënten. 

 

In het geval van overmacht, zullen de regels zoals bepaald in dit beleid 

niet altijd gevolgd kunnen worden. In deze gevallen zal de bank wel 

proberen om de beste oplossing voor de klant na te streven. 

 

Pour le traitement des ordres, la Banque et son intermédiaire Delen 

Private Bank NV choisissent des contreparties ou des courtiers 

indépendants qui permettent le respect de cette politique de « Best 

excecution ».  Pour cela, les critères suivants sont notamment évalués :  

 

- Qualité des systèmes d’exécution des ordres, 

- Coûts de transactions, 

- Qualité de la relation et du service proposé. 

 

Ces critères sont évalués avant d’établir une relation contractuelle avec 

une contrepartie, mais également en cours de relation, afin de 

confirmer régulièrement le résultat de l’analyse initiale.  Pour ce faire, la 

Banque utilise un outil externe d’analyse qui permet d’identifier l’écart 

entre l’exécution obtenue et la meilleure exécution du marché au 

temps de l’exécution. 

 

Notre intermédiaire Delen Private Bank NV transmet les ordres reçus à 

des courtiers indépendants.  Ces courtiers sont également soumis à 

l’obligation de « Best Execution » envers Delen Private Bank NV. 

 

Instruments couverts par cette 

politique 
Best execution Best selection 



 
 

Aandelen / certificaten van aandelen 

/ rechten / exchange traded funds 
  

Obligaties, geldmarktinstrumenten    
Derivaten   
Deelbewijzen van instellingen voor 

collectieve belegging 
  

 

Conformément à la directive MiFID II, la Banque est tenue de publier 

tous les ans une liste des cinq principales plates-formes d’exécution 

pour chaque catégorie d’instrument financiers négociés.   

 

Le tableau ci-après détaille, par transparence, les principaux lieux de 

traitement des ordres, par catégorie d’instruments financiers, sur base 

des volumes de négociation de l’année précédente. 

 

Categorie Financieel instrument Plaats van uitvoering 

Acties en Exchange traded funds Citigroup 

Goldman Sachs 

Kepler 

Exane Paris 

JP Morgan Securities London 

Obligaties JP Morgan Securities London 

Barclays 

Mizuho 

Toronto Dominion Bank London 

Deutsche Bank 

Dérivaten KBC Securities 

JP Morgan Securities London 

NIBC Markets 

instellingen voor collectieve JP Morgan Luxembourg 

belegging Schroder Luxembourg 

Fidelity Luxembourg 

Bank Degroof Luxembourg 

Franklin Templeton Luxembourg 

Banque de Luxembourg 

 

Wanneer u bij onze bank een order uitvoert wordt u geacht in te 

stemmen met dit orderuitvoeringsbeleid. 

  

Het beleid zelf wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast 

et également en cas de changement significatif ayant une incidence sur 

la capacité de la Banque à continuer à obtenir le meilleur résultat 

possible pour l’exécution des ordres transmis, notamment dans les cas 

suivants :  

- modification substantielle de la tarification appliquée, 

- dégradation significative du dispositif d’exécution, 

- abandon de l’accès à un marché, 

- modification des conditions de traitement pouvant entrainer 

des risques opérationnels importants 

 

De meest recente versie van deze informatienota is steeds te vinden op 

www.delen.be of bij ons kantoor. Pour toute demande raisonnable et 

proportionnée, adressée à compliance@delen.lu, la Banque 

communiquera des rapports et autres informations concernant la 

présente politique, la manière dont elle est revue et les performances 

de la Banque en matière de traitement des ordres.  

 

* * * 
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