Top 5 plaatsen van uitvoering - 2019

1. Inleiding
De MiFID II-regelgeving biedt sinds 3 januari 2018 meer transparantie voor wat betreft de
zogenaamde “best selection”. Dit principe bepaalt dat vermogensbeheerders een
keuzebeleid dienen te hanteren voor orderuitvoerders en daarbij rekening moeten houden
met het best mogelijke resultaat bij het uitvoeren van een order.
Onderstaand overzicht toont u de vijf belangrijkste tussenpersonen (orderuitvoerders, of
“brokers”) die voor de niet-professionele en professionele cliënten van Wealtheon orders
uitvoeren in het kader van het discretionnaire vermogensbeheer.
Wealtheon hanteert voor haar professionele cliënten hetzelfde keuzebeleid als voor haar
niet-professionele cliënten. Aldus wordt geen onderscheid naar cliëntencategorie gemaakt in
onderstaand overzicht. Bovendien heeft Wealtheon geen enkel order met betrekking tot
effectenfinancieringstransacties doorgegeven.

2. De vijf belangrijkste tussenpersonen

Instrumentcategorie
Is er tijdens het voorgaande
jaar gemiddeld minder dan 1
transactie per werkdag
uitgevoerd?
Belangrijkste vijf plaatsen
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Instrumentcategorie
Is er tijdens het voorgaande
jaar gemiddeld minder dan 1
transactie per werkdag
uitgevoerd?
Belangrijkste vijf plaatsen
van uitvoering gerangschikt
in termen van
handelsvolumes (in dalende
volgorde)

Obligaties
Neen

Aandeel van het Aandeel van de
verhandelde
uitgevoerde
volume als
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het totaal in de het totaal in de
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ABN Amro Bank N.V. (NL)
27,90%
38,83%
(34334259)
ABN Amro Bank (Bijkantoor
24,00%
9,89%
BE) (BE) (BE0819210332)
BinckBank NV (NL)
(33162223)
SG Private Banking (BE)
Pictet Luxembourg (LU)

Percentage
passieve orders

Percentage
aggressieve
orders

Percentage
gestuurde orders

NVT

NVT

0%

NVT

NVT

0%

23,56%

28,21%

NVT

NVT

0%

8,08%
5,96%

4,76%
6,59%

NVT
NVT

NVT
NVT

0%
0%

3. Kwaliteit van de uitvoering van de orders
a) Toelichting van het relatieve belang dat de onderneming heeft gehecht aan de
uitvoeringsfactoren prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering, dan
wel aan enigerlei andere overweging, met inbegrip van kwalitatieve factoren, die bij
de beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering in aanmerking is genomen:
Voor de beoordeling van de kwaliteit van uitvoering beoordeelt Wealtheon de
kwaliteit van uitvoering van de orderuitvoerders waarmee het een
samenwerkingsovereenkomst heeft. Het belangrijkste criterium voor de keuze van
Wealtheon voor de samenwerking met een bepaalde orderuitvoerder is de totale
kosten voor de orderuitvoering. Eenmaal een cliënt besloten heeft een
effectenrekening te openen bij een bepaalde orderuitvoerder, verlopen alle orders voor
rekening van de cliënt via de gekozen orderuitvoerder.

b) Een beschrijving van eventuele nauwe banden, belangenconflicten en medeeigendommen welke betrekking hebben op plaatsen van uitvoering die voor de
uitvoering van orders werden gebruikt:
Wealtheon heeft geen nauwe banden, belangenconflicten en mede-eigendommen met
betrekking tot de plaatsen van uitvoering van de orders.

c) Een beschrijving van eventuele met plaatsen van uitvoering getroffen specifieke
regelingen betreffende gedane of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of
ontvangen niet-geldelijke tegemoetkomingen:
Wealtheon heeft geen afspraken met plaatsen van uitvoering over betalingen,
kortingen, rabatten of niet-geldelijke tegemoetkomingen.

d) Een toelichting van de factoren die hebben geleid tot een wijziging in de lijst van
plaatsen van uitvoering die in het uitvoeringsbeleid van de onderneming zijn vermeld,
indien er zich een dergelijke wijziging heeft voorgedaan:
Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen in vergelijking met het voorgaande
kalenderjaar voorgedaan.
e) Een toelichting van de wijze waarop de orderuitvoering verschilt naargelang van de
categorie indeling van cliënten wanneer de onderneming categorieën van cliënten
verschillend behandelt en wanneer dit de orderuitvoeringsregelingen kan
beïnvloeden:
Wealtheon behandelt verschillende categorieën van cliënten gelijk waardoor er geen
verschillende manier van orderdoorgave is.
f) Een toelichting of bij de uitvoering van orders van niet-professionele cliënten aan
andere criteria voorrang is gegeven boven de onmiddellijke prijs en kosten, en van de
wijze waarop deze andere criteria tot het behalen van het best mogelijke resultaat voor
de cliënt in termen van de totale vergoeding hebben bijgedragen:
Wealtheon houdt bij de keuze van de orderuitvoerders met wie het samenwerkt
bovenal rekening met de totale prijs voor de cliënt, naast andere elementen waaronder
de persoonlijke voorkeur van de cliënt voor een bepaalde depotbank.
g) Een toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming gebruik heeft
gemaakt van gegevens of instrumenten in verband met de kwaliteit van de uitvoering,
met inbegrip van gegevens die op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575
openbaar zijn gemaakt:
Wealtheon evalueert jaarlijks de samenwerking met de verschillende depotbanken en
houdt bij deze globale evaluatie ondermeer rekening met de kwaliteit, snelheid en
kostprijs van het uitvoeren van de orders.

h) In voorkomend geval, een toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming
van output van een op grond van Richtlijn 2014/65/EU ingestelde verstrekker van een
consolidated tape (consolidated tape provider) heeft gebruik- gemaakt:
Wealtheon heeft in het afgelopen kalenderjaar geen gebruik gemaakt van de diensten
van een consolidated tape provider.

