INFORMATIE OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID

In overeenstemming met MiFID II is BNP Paribas Fortis verplicht alles in het werk te stellen om het best mogelijke
resultaat voor de klant te behalen, wanneer zij voor rekening van de klant orders uitvoert of orders ontvangt en
doorgeeft ter uitvoering. Om aan deze wettelijke verplichtingen van optimale uitvoering te voldoen, heeft BNP
Paribas Fortis een beleid met betrekking tot de uitvoering en verwerking van orders ingevoerd (het
Orderuitvoeringsbeleid). Het Orderuitvoeringsbeleid is bedoeld om u een beter inzicht te geven in de manier
waarop BNP Paribas Fortis orders van u verwerkt, en de factoren die ze in aanmerking neemt om het best
mogelijke resultaat te behalen. Het Orderuitvoeringsbeleid omvat eveneens meer gedetailleerde informatie
over de optimale uitvoering voor specifieke producten.
Als BNP Paribas Fortis een order doorgeeft ter uitvoering of deze zelf uitvoert voor rekening van een niet‐
professionele klant, wordt het best mogelijke resultaat bepaald in functie van de 'totale tegenprestatie', die
bestaat uit de door de klant te betalen prijs van het financieel instrument en alle bijbehorende transactiekosten.
Voorbeelden van deze kosten zijn: uitvoeringskosten, clearing‐ en afwikkelingsvergoedingen, andere
vergoedingen die worden betaald aan derden die bij de uitvoering van het order betrokken zijn,
wisselkoersvergoedingen voor transacties in financiële instrumenten die in een andere valuta dan euro worden
verhandeld.
Hieronder vindt u een niet exhaustieve lijst van andere belangrijke aspecten die in het Orderuitvoeringsbeleid
aan bod komen:


de reikwijdte van het Orderuitvoeringsbeleid en waar optimale uitvoering verschuldigd is;



het soort dienst dat door BNP Paribas Fortis wordt verleend per klasse van financieel instrument
(“uitvoering van orders voor rekening van de klant” of “ontvangst en doorgifte van orders ter
uitvoering”);



de uitvoeringsfactoren en ‐criteria waarmee rekening wordt gehouden;



de uitzonderingen en beperkingen voor optimale uitvoering;



de behandeling van orders;



de controle en monitoring van de effectiviteit van het Orderuitvoeringsbeleid.

Het Orderuitvoeringsbeleid en de samenvatting ervan voor niet‐professionele klanten kunnen geraadpleegd
worden op de MiFID‐pagina van de website van BNP Paribas Fortis en zullen minstens één keer per jaar worden
bijgewerkt en telkens als er zich een wezenlijke verandering voordoet binnen BNP Paribas Fortis of op de markt
(in de brede zin) die een invloed heeft op onze orderverwerkings‐ en uitvoeringregelingen.
Ook de meest recente gegevens over de kwaliteit van de uitvoering, die voor elk in het Orderuitvoeringsbeleid
vermelde plaats van uitvoering moet worden gepubliceerd, kunnen worden geraadpleegd op deze website. De
eerste set data zal vanaf eind april 2018 beschikbaar zijn.
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