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Doelstelling 
 Het orderuitvoeringsbeleid streeft op systematische wijze het “beste resultaat” (“best execution”) voor 

cliënten na bij de uitvoering van een order in een financieel instrument dat tegelijkertijd op verschillende, 
vooraf geselecteerde “marktplaatsen” noteert.  

 Met “marktplaatsen” worden bedoeld gereglementeerde markten, ‘multilateral trading facilities’ (alternatieve 
handelsplatformen), financiële instellingen die systematisch internaliseren, market makers,… Marktplaatsen 
worden vooraf geselecteerd op basis van hun kwaliteit en historische liquiditeit. 

 Met het “beste resultaat” wordt bedoeld de globale afweging van volgende basiscriteria: 
o De prijs van het financiële instrument op een (geselecteerde) marktplaats (zo laag mogelijk voor een 

aankoop en zo hoog mogelijk voor een verkoop). 
o De kosten die een marktplaats aanrekent bij de uitvoering van het order (zo laag mogelijk). 
o De beschikbare liquiditeit op een marktplaats op het moment van uitvoering (zo groot mogelijk). 

 
Reikwijdte en beperkingen 
 Het orderuitvoeringsbeleid betreft alle financiële instrumenten.  
 MiFID is een Europese directieve. Haar regels en criteria zijn van toepassing op de Europese financiële 

markten. Hoewel de Beursvennootschap het beste resultaat nastreeft bij haar orderuitvoering op alle 
financiële markten, is zij niet gebonden aan de specifieke MiFID bepalingen voor markten buiten de 
Europese Gemeenschap. 

 Binnen de lijst van geselecteerde Europese marktplaatsen dient op systematische wijze het beste resultaat 
bij de uitvoering van een order behaald te worden. Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat op het moment van de 
orderuitvoering een beter resultaat behaald kan worden op een  niet-geselecteerde marktplaats. De Cliënt 
kan in dat geval het verschil aan opbrengst/kost niet verhalen op de Beursvennootschap: het 
orderuitvoeringsbeleid is enkel van toepassing op de vooraf geselecteerde marktplaatsen voor een financieel 
instrument. Zowel het beleid als de geselecteerde marktplaatsen per financieel instrument worden vooraf aan 
de Cliënt gecommuniceerd en door hem aanvaard. 

 Wanneer een financieel instrument maar op één financiële markt noteert of maar bij één financiële instelling 
verhandelbaar is, dan heeft de Beursvennootschap geen keuze qua orderuitvoering. Een 
vergelijkingsoefening om tot een beste resultaat te komen, is in dat geval niet mogelijk. Deze beperking is 
bijvoorbeeld van toepassing voor orders in kasbons, opties, futures en niet-beursgenoteerde ICB’s (fondsen).  

 Financiële instrumenten die niet systematisch noteren op een marktplaats of waarvoor een financiële 
instelling niet op systematische wijze een faire transactieprijs berekent, kunnen door de Beursvennootschap 
verhandeld worden op de Openbare Veiling van Euronext Brussel. Dit is een niet-gereglementeerde markt. 

 
Aandelen 
 Met “thuisbeurs” wordt de marktplaats bedoeld waar een beursgenoteerde vennootschap haar hoofdzetel 

heeft. Normaal wordt op de thuisbeurs het hoogste dagelijks verhandelde volume (beschouwd over de 
voorbije 12 maanden) van een aandeel genoteerd.  

 Leo Stevens & Cie is geen clearingmember van een beurs. Orders worden geleid naar een “executing 
broker” (uitvoerende tegenpartij) waarbij Leo Stevens als zogenaamde “introducing broker” fungeert. Deze 
executing  brokers voeren onze cliëntorders “multi venue” (over verschillende marktplaatsen tegelijk). Best 
execution wordt gegarandeerd binnen de volgende lijst van marktplaatsen: 

o Thuisbeurzen: België, Nederland, Frankrijk, Portugal, Groot-Brittanië, Duitsland,  
o Alternatieve  handelsplatformen: CHI-X, T-Gate, IBIS en  BATS.  
o Executing brokers kunnen bijkomende alternatieve handelsplatformen in overweging nemen 

wanneer dit het beste resultaat ten goede komt 
 Buiten de scope van MiFID realiseert de Beursvennootschap ook best execution tussen de thuisbeurzen VS, 

Canada, Zwitserland, Japan, Hong Kong en dezelfde lijst van alternatieve handelsplatformen. 
 Er wordt maximaal getracht om orders zo snel mogelijk en aan één prijs uit te voeren. Dit is echter niet 

mogelijk wanneer een order een erg groot volume betreft of een effect betreft dat dagelijks maar beperkt 
verhandeld wordt. In voorkomende gevallen zal de Beursvennootschap het beste resultaat (een 
marktconforme koers) voor de cliënt nastreven door ofwel het order gespreid in de tijd uit te voeren, ofwel 
een tegenpartij te zoeken waarmee een groot volume rechtstreeks verhandeld kan worden.  

 De belangrijkste executing brokers die de Beursvennootschap gebruikt om aandelen voor rekening van haar 
cliënten te verhandelen, zijn Interactive Brokers, KBC Securities en Merril Lynch – Bank of America. 

 
Opties 
 Optieorders op Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse ondernemingen worden uitgevoerd op Eurex of 

Euronext-Liffe. Multi venue uitvoering is hierbij niet mogelijk.  
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 Optieorders op Noord-Amerikaanse bedrijven worden multi venue uitgevoerd op Philadelphia en CMOE. 
 De belangrijkste executing brokers die de Beursvennootschap gebruikt om opties voor rekening van haar 

cliënten te verhandelen, zijn Interactive Brokers en KBC Securities. 
 
Obligaties 
 Overheids- en bedrijfsobligaties kunnen zowel op gereglementeerde als niet-gereglementeerde markten 

noteren. Het grootste volume aan obligaties wordt in de financiële wereld evenwel verhandeld via niet-
gereglementeerde markten.  

 Bij ontvangst van een obligatieorder wordt het ALLQ (‘All Quote’) Bloomberg scherm geconsulteerd. Hierop 
worden de prijzen en volumes verzameld van zo’n 25 obligatiehandelaars, alsook eventuele, 
gereglementeerde beurzen waarop gewerkt zou kunnen worden. Afhankelijk wie de beste prijs toont voor het 
gewenste volume, wordt het order uitgevoerd tegenover een obligatiehandelaar of op een beurs. Indien het 
order heel groot is en het verschil tussen aan- en verkoopprijs ook, kan een ‘phonebroker’ ingeschakeld 
worden die zal trachten het order uit te voeren aan betere voorwaarden dan de beste prijs die op het ALLQ 
scherm geafficheerd wordt.  

 De Beursvennootschap werkt op de niet-gereglementeerde obligatiemarkt met volgende financiële 
tegenpartijen: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America – Merril Lynch, Crédit Suisse, 
RBC, WGZ Bank, BNP Paribas, ING, KBC, KBL, KBC Securities, ABN Amro, Rabobank, BCEE, SNS 
Securities, Belfius, Petercam, Degroof, Daiwa Securities, Barclays, Octofinances, Wallich & Matthes en OHV 
Capital.  

 
Afwijkende instructies 
 Wanneer een Cliënt een order doorgeeft met specifieke instructies (bv. qua marktplaatskeuze), dan kunnen 

deze mogelijks interfereren met het orderuitvoeringsbeleid waardoor niet noodzakelijk het beste 
uitvoeringsresultaat voor de Cliënt bekomen wordt. De Beursvennootschap zal zo’n order steeds conform de 
instructies van de Cliënt uitvoeren. 

 
Verificatie 
 Om de Cliënt de mogelijkheid te geven het beste resultaat voor een orderuitvoering te verifiëren, zal het 

borderel vermelden de naam van de marktplaats, dag en uur van de uitvoering, en de transactiekoers. In 
geval een order multi venue of gespreid in de tijd wordt uitgevoerd, wordt de belangrijkste marktplaats en de 
gemiddelde transactiekoers vermeld. Dag en uur dienen dan als richtinggevend beschouwd te worden. 

 De Cliënt wordt een makelaarsloon aangerekend overeenkomstig de geldende tarifering. Dit tarief omvat alle 
kosten die de Beursvennootschap eventueel moet betalen aan de executing broker, de marktplaats en de 
vereffeningsinstelling. Deze kosten worden door de Beursvennootschap gedragen, niet door de Cliënt.  

 
Bewijslast 
 Indien de Cliënt dit wenst, kan de Beursvennootschap schriftelijk verzocht worden om aan te tonen dat voor 

een bepaalde transactie wel degelijk het beste resultaat bekomen werd binnen de bepalingen van het 
orderuitvoeringsbeleid dat op dat ogenblik van toepassing was. De Beursvennootschap dient binnen de 5 
werkdagen na het toekomen van het verzoek, de bewijsstukken aan de Cliënt te bezorgen.  

 Documenten en bestanden die het beste resultaat van een orderuitvoering moeten kunnen staven, zijn tot 
maximaal 3 jaar na transactiedatum opvraagbaar. 

 
Periodieke evaluatie + aanvaarding van aanpassingen 
 Het orderuitvoeringsbeleid van de Beursvennootschap wordt aan de Cliënt overhandigd op het ogenblik van 

de ondertekening van de Overeenkomst. De Cliënt bevestigt formeel door de ondertekening van de 
Overeenkomst elke bepaling van het orderuitvoeringsbeleid te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden. 
Het geldende beleid kan steeds geraadpleegd worden in elk kantoor van de Beursvennootschap en op haar 
website. Tevens kan het op eenvoudig verzoek per brief opgestuurd worden naar de Cliënt. 

 De Beursvennootschap evalueert haar orderuitvoeringsbeleid minstens eenmaal per jaar. Elke betekenisvolle 
wijziging zal per gewone brief medegedeeld worden aan de Cliënt. Indien de Cliënt binnen de dertig dagen 
na de kennisgeving niet schriftelijk reageert, wordt hij geacht met de wijziging in te stemmen. 

 Door lezing en goedkeuring van dit orderuitvoeringsbeleid – formeel bevestigd door de ondertekening van de 
Overeenkomst – geeft de Cliënt expliciet de toestemming aan de Beursvennootschap om transacties uit te 
voeren op niet-gereglementeerde markten, in de  gevallen en op de wijze beschreven door voormeld 
orderuitvoeringsbeleid. Deze toestemming blijft van kracht bij latere wijzigingen van het 
orderuitvoeringsbeleid waarmee de Cliënt zou instemmen door niet schriftelijk te reageren. 

 


