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Als gevolg van MIFID II wetgeving zijn Europese 

Beleggingsondernemingen vanaf 2018 verplicht 

informatie te publiceren over de wijze waarop 

beleggingsorders worden uitgevoerd. Conform deze 

richtlijn verstrekt ABN AMRO een overzicht aan haar 

beleggende klanten. Hierdoor bent u in staat de kwaliteit 

te beoordelen van de uitvoering van de beleggingsorders 

van het afgelopen jaar. Er wordt inzicht gegeven over de 

top vijf gehanteerde beurzen en de top vijf brokers. Om 

een goede vergelijking en analyse mogelijk te maken van 

de gekozen beurzen en brokers wordt deze informatie 

verstrekt per klasse en beleggingsproduct. 

 

Hoe geeft ABN AMRO een goede invulling aan de 
diverse uitvoeringsfactoren zoals prijs, kosten, 
snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering met 
inbegrip van kwalitatieve factoren? 
Om uw order tegen het best haalbare resultaat uit te 

voeren, kijkt de bank onder meer naar de volgende 

kenmerken: 

▶  de prijs waartegen uw order kan worden 

uitgevoerd. 

▶ de kosten om uw order uit te voeren. 

▶ hoe snel uw order kan worden uitgevoerd. 

▶  hoe groot de kans is dat uw order wordt uitgevoerd 

en wordt afgewikkeld. 

▶ hoe groot uw order is. 

▶  wat voor soort order het is (bijvoorbeeld een order 

met een koerslimiet of tijdslimiet, of een order 

waarover u met de bank aparte afspraken heeft 

gemaakt). 

▶ de invloed die uw order op de marktprijs kan 

hebben als deze bekend gemaakt wordt. 

 

De combinatie van prijs en kosten is bij de meeste 

orders het meest belangrijk. Ieder kwartaal voeren wij 

een controle uit op de diverse uitvoerings factoren, 

controles in 2020 hebben geen onvolkomenheden aan 

het licht gebracht. 

 

Ons beleid voor het uitvoeren van orders kunt u inzien 

op Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders. 

 

Beschrijving van nauwe banden, belangenconflicten 
en gemeenschappelijke eigendommen met betrekking 
tot gekozen beurzen/brokers welke gebruikt worden 
om orders uit te voeren. 
Informatie hierover kunt u vinden in 

Beleid van ABN AMRO over belangenconflicten. 

 

Een overzicht van de beurzen en brokers die 

ABN AMRO gebruikt bij het uitvoeren van uw 

Beleggingsorders kunt u inzien op Overzicht door 

ABN AMRO gehanteerde Beurzen en Brokers 

 

Er zijn geen nauwe banden, belangenconflicten en 

gemeenschappelijke eigendommen met betrekking tot 

gekozen beurzen/brokers voor uitvoering van uw orders. 

Specifieke regelingen met betrekking tot kortingen, 
betalingen of niet-geldelijke andere voordelen welke 
ABN AMRO ontvangt bij het plaatsen van uw 
beleggingsorders. 
ABN AMRO ontvangt geen betalingen, kortingen of 

anderszins bij het plaatsen van uw beleggingsorders bij 

Beurzen of Brokers. 

Waren er factoren die hebben geleid tot een wijziging 
in de door ABN AMRO gehanteerde Beurzen en 
Brokers? 
In 2020 waren er geen factoren die hebben geleid tot een 

wijziging in de door ABN AMRO gehanteerde Beurzen en 

Brokers. 

Wordt er per klantcategorie bij de orderuitvoering 
onderscheid gemaakt? 
ABN AMRO vindt de uitvoeringsfactoren prijs en kosten 

het meest belangrijk en maakt daarom geen 

onderscheid per klantcategorie. 

Zijn er andere criteria dan prijs en kosten bij het 
uitvoeren van beleggingsorders, welke voorrang 
krijgen in het leveren van het best mogelijke 
resultaat? 
Prijs en kosten worden beschouwd als de belangrijkste 

uitvoeringsfactoren. Alleen op verzoek van de klant 

zouden wij hiervan kunnen afwijken. 

Hoe controleert ABN AMRO de kwaliteit van 
uitvoering. 
Ieder kwartaal controleert ABN AMRO, op basis van 

Best Execution rapportages van haar Brokers en 

aangesloten Beurzen, de uitvoering van de 

beleggingsorders zodat eventueel tijdig bijgestuurd kan 

worden. 
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https://www.abnamro.nl/nl/media/4_Beleid_over_uitvoering_van_orders_tcm16-30037.pdf
http://www.abnamro.nl/nl/media/6_Samenvatting_beleid_over_belangenconflicten_tcm16-30039.pdf
http://www.abnamro.nl/nl/media/5_Lijst_met_beurzen_tcm16-30038.pdf
http://www.abnamro.nl/nl/media/5_Lijst_met_beurzen_tcm16-30038.pdf

