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Orderuitvoeringsbeleid
Van toepassing vanaf 03/01/2018

Het Orderuitvoeringsbeleid informeert de cliënt over de
maatregelen en procedures die vdk heeft uitgewerkt om orders
tegen de beste voorwaarden en in het belang van de cliënt te
kunnen uitvoeren.

aan de MiFID regels voor de uitvoering van orders en kan
aantonen dat hij een hoge kwaliteit van uitvoering levert
voor het type van orders waarvoor vdk beroep doet op deze
Correspondent.

Het maakt integraal deel uit van het Reglement van Verrichtingen
in financiële instrumenten, spaar- en beleggingsverzekeringen en
verzekeringen ‘niet-leven’ (hierna “Reglement van Verrichtingen
in Financiële Instrumenten’ genoemd). Het is beschikbaar op de
website van vdk (www.vdk.be), en in de vdk-vestigingen.

Voor de selectie van de Correspondent houdt vdk onder
meer rekening met de betrouwbaarheid, gebruikte technologie, expertise, kwaliteit van rapportering en aansluitingen
op settlement platformen. vdk zal de Correspondenten
regelmatig evalueren om na te gaan of deze selectie nog
steeds beantwoordt aan de verplichtingen.

vdk zal jaarlijks haar Orderuitvoeringsbeleid evalueren, evenals de
uitvoeringen van haar tegenpartijen. Deze evaluatie zal eveneens
gebeuren telkens zich een wezenlijke verandering voordoet in de
mogelijkheden van vdk om steeds het best mogelijke resultaat
voor haar cliënten te behalen.
Door het plaatsen van een order bij vdk, bevestigt de cliënt
expliciet zijn aanvaarding van onderhavig Orderuitvoeringsbeleid.

1. Algemeen
1.1. Het Orderuitvoeringsbeleid beschrijft voor elke klasse van
financiële instrumenten de verschillende plaatsen waar vdk de
orders van haar cliënten uitvoert en de factoren die de keuze
van de plaats van uitvoering beïnvloeden. Het orderuitvoeringsbeleid heeft als doel om consistent het best mogelijk
resultaat te behalen. Hiermee voert vdk de regels uit die vervat
zijn in de Europese Markets in Financial Instruments Directive
(MiFID) uit.
Het uitvoeren van orders tegen de voor de klant meest voordelige voorwaarden is ook gekend onder het “Best Execution”
principe. Dit houdt niet in dat elk individueel geval het best
mogelijke resultaat moet behalen, maar dat vdk wel een
beleid heeft en hanteert dat consistent streeft naar het
behalen van het best mogelijke resultaat.
1.2. Verschil tussen orders zelf uitvoeren en orders doorgeven.
vdk bank zal sommige orders zelf uitvoeren en andere orders
ter uitvoering doorgeven aan een externe partij, de
“Correspondent”. De Best Execution verschilt dus in beide
gevallen.
 vdk voert orders zelf uit:
vdk neemt bij het uitvoeren van orders alle redelijke
maatregelen om consistent het best mogelijke resultaat
voor haar cliënten te behalen, rekening houdend met
voornamelijk de prijs, de kosten, de snelheid van uitvoering
en de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling en in
tweede rang met de omvang en de aard van het order en
alle andere voor de uitvoering van het order relevante
aspecten.
Aangezien diverse factoren de keuze kunnen beïnvloeden,
is de plicht om het best mogelijke resultaat te behalen een
middelen- en geen resultaatsverbintenis.
 vdk geeft orders door aan een Correspondent:
Indien vdk orders doorgeeft aan een Correspondent is het
niet vdk die de plaats van uitvoering selecteert, maar is het
de Correspondent die dit doet. Wel houdt vdk rekening met
de bepalingen in punt 1.1 voor de selectie van zijn Correspondent. vdk bekijkt of de Correspondent onderworpen is
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vdk kan kiezen om voor het doorgeven van orders aan een
Correspondent, te werken met één enkele Correspondent
indien deze consistent het best mogelijke resultaat
nastreeft. Dit wil zeggen dat rederlijkerwijs voor het geheel
van resultaten minstens even goede resultaten zal behaald
worden als de resultaten die bekomen worden door andere
Correspondenten voor het geheel van transacties. vdk
handelt voor het doorgeven van orders enkel met KBC
Securities als Correspondent.
1.3. In het geval de cliënt een specifieke instructie geeft aan vdk,
zal vdk het order uitvoeren volgens die specifieke instructie,
voor zover deze kadert binnen de voorwaarden zoals
beschreven in het Algemeen Reglement van Verrichtingen en
het Reglement van Verrichtingen in Financiële Instrumenten
van vdk.
Een specifieke instructie kan vdk verhinderen het order uit te
voeren op de wijze die in dit Orderuitvoeringsbeleid beschreven wordt. vdk kan in dat geval geen optimale uitvoering
garanderen en wordt geacht aan al haar verplichtingen te
hebben voldaan.
Een specifieke instructie is alleen maar mogelijk voor zover
dit via de Correspondent kan worden uitgevoerd.
1.4. Transacties voor eigen rekening van vdk worden nooit samen
uitgevoerd met transacties voor rekening van cliënten.

2. Orders doorgegeven aan Correspondent
2.1 vdk geeft zijn orders door aan de geselecteerde Correspondent, KBC Securities. vdk bank vertrouwt op KBC Securities en
diens orderuitvoeringsbeleid om consistent het best mogelijke resultaat voor de orders van haar klanten te behalen. Dit
wil zeggen dat KBC Securities de orders uitvoert volgens het
eigen orderuitvoeringsbeleid (“Best Execution policy”).
Deze Best Execution policy is eveneens beschikbaar op de
website van vdk bank:
https://www.vdk.be/tarieven-en-reglementen.
2.2 Voor volgende types van orders zal vdk werken via KBC
Securities:
- Orders in financiële instrumenten (o.a. aandelen, obligaties,
staatsbons, ETF, …) genoteerd op een gereglementeerde
markt
- Gestructureerde producten
- Schuldinstrumenten
- Rechten van deenemingen in ICB’s
- Kasbons, certificaten en achtergestelde certificaten uitgegeven door andere financiële instellingen dan vdk bank
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3. vdk voert orders zelf uit
Indien de cliënt een kasbon uitgegeven door vdk wenst te
verkopen voor eindvervaldag, is er keuze tussen een terugkoop
door vdk of een verkoop op de Expert Market (Openbare Veiling).
De prijs wordt bepaald aan de hand van een marktrentevoet, de
verlopen interest de resterende looptijd.

4. Andere correspondenten
vdk kan steeds beroep doen op andere Correspondenten dan
hiervoor opgesomd voor bepaalde transacties. Volgende niet limitatieve lijst van correspondenten kan gebruikt worden:
 BNPP Fortis NV/SA
 SG Private Banking NV/SA
 ING Bank België NV
 Belfius NV/SA
 KBC Bank NV
 Leleux Associated Brokers NV
 Capfi Delen (VDK Pension Fund)
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