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MiFiD II Top vijf uitvoering plaatsen 
 
 

Om te voldoen aan artikel 3 (3) van Technische Reguleringsnorm 28, bij de uitvoering van Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2017/576 van de Commissie, en ter aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU, verklaart MeDirect Bank dat het 
verschillende aspecten van zijn beleid heeft nagezien om de optimale uitvoering van opdrachten inzake financiële 
instrumenten te garanderen. Het rapport biedt kwantitatieve gegevens over de Top 5 Uitvoeringslocaties voor elk 
financieel instrument, alsook een kwalitatieve beoordeling van de prestaties van de partijen waar MeDirect mee 
samenwerkt voor de uitvoering van de opdrachten. 

 

Financiële instrumenten 
 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering is het belangrijkste criterium een globale afweging, zodat de 
klant het best mogelijke resultaat verkrijgt. De volledige afweging omvat zowel de aspecten prijs/kosten als de 
zekerheid van uitvoering. 
Voor beursgenoteerde financiële instrumenten wordt aangenomen dat de beste uitvoering kan worden gegarandeerd 
door de opdracht op de meest liquide markt te laten plaatsvinden. Liquiditeit blijft in dat geval behouden, wat het 
belangrijkste uitvoeringscriterium is van de tegenpartijen waarmee MeDirect samenwerkt. Wanneer er een identiek 
liquiditeitsniveau is, wordt er rekening gehouden met de transactiekosten. In geval van lagere liquiditeit wordt de 
waarschijnlijkheid van uitvoering belangrijker als uitvoeringscriterium (rekening houdend met de grootte van de 
opdracht). Voor bepaalde financiële instrumenten zijn OTC-transacties veel voorkomende marktpraktijken. Ook voor 
deze transacties ijvert MeDirect naar de beste uitvoering, rekening houdend met de volledige afweging. 

 
Handelsplatformen 

 
MeDirect heeft geen banden, belangenconflicten of aandeelhouderrelaties met een uitvoeringslocatie naar waar de 
opdrachten inzake financiële instrumenten worden verstuurd. MeDirect heeft geen specifieke afspraken met 
uitvoeringslocaties wat betreft het innen van betalingen, kortingen of andere financiële compensaties. Tijdens de 
desbetreffende periode wijzigen de uitvoeringslocaties voor de respectievelijke financiële instrumenten niet, 
aangezien niet is aangetoond dat een dergelijke wijziging zou leiden tot betere resultaten van de uitvoering van de 
opdracht voor de cliënten. 

 

Financiële tussenpersonen 
 

Alle cliënten van MeDirect worden beschouwd als niet-professionele cliënten, wat betekent dat er geen onderscheid 
wordt gemaakt op het vlak van uitvoeringsregels en uitvoeringskaders voor de verschillende cliënten van MeDirect, 
op basis van hun classificatie als professionele of niet-professionele cliënten. 
Zoals hierboven reeds aangegeven werkt MeDirect voor het merendeel van de opdrachten inzake financiële 
instrumenten samen met externe dienstverleners voor de uitvoering van deze opdrachten. MeDirect volgt de dienst 
die deze tegenpartijen verlenen nauwkeurig op, om de beste totaalafweging te maken voor de cliënten en dus de 
beste uitvoering voor de cliënten te garanderen. 
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Type instrument Schuldinstrumenten (obligaties) 

Melding indien gemiddelde 

handelstransactie per 

werkdag 

het voorbije jaar <1 is 

N 

Top 5 uitvoeringslocaties 

op het vlak van 

handelsvolumes (in 

afnemende volgorde) 

Verhouding 

handelsvolume, 

uitgedrukt in 

percentage van het 

totaal voor dat 

type 

Verhouding 

uitgevoerde 

opdrachten, 

uitgedrukt in 

percentage van 

het totaal voor 

dat type 

Percentage 
passieve 

opdrachten 

Percentage 
agressieve 

opdrachten 

Percentage 
bevestigde 
opdrachten 

Bloomberg Trading Facility 

Ltd 

549300ROEJDDAXM6LU05 

 

100% 

 

100% 

 

51,15% 

 

48,85% 

 

0,00% 

 

 

Type instrument Eigen vermogen - Aandelen & certifcaten van aandelen 

Melding indien gemiddelde 

handelstransactie per 

werkdag 

het voorbije jaar <1 is 

Y 

Top 5 uitvoeringslocaties 

op het vlak van 

handelsvolumes (in 

afnemende volgorde) 

Verhouding 

handelsvolume, 

uitgedrukt in 

percentage van het 

totaal voor dat 

type 

Verhouding 

uitgevoerde 

opdrachten, 

uitgedrukt in 

percentage van 

het totaal voor 

dat type 

Percentage 
passieve 

opdrachten 

Percentage 
agressieve 

opdrachten 

Percentage 
bevestigde 
opdrachten 

INSTINET EUROPE LIMITED 

213800MXAKR2LA1VBM44 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

0,00% 

 

0,00% 
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Type instrument Exchange-traded funds (ETF’s) 

Melding indien gemiddelde 

handelstransactie per 

werkdag 

het voorbije jaar <1 is 

Y 

Top 5 uitvoeringslocaties 

op het vlak van 

handelsvolumes (in 

afnemende volgorde) 

Verhouding 

handelsvolume, 

uitgedrukt in 

percentage van het 

totaal voor dat 

type 

Verhouding 

uitgevoerde 

opdrachten, 

uitgedrukt in 

percentage van 

het totaal voor 

dat type 

Percentage 
passieve 

opdrachten 

Percentage 
agressieve 

opdrachten 

Percentage 
bevestigde 
opdrachten 

INSTINET EUROPE LIMITED 

213800MXAKR2LA1VBM44 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

 

Type instrument Gemeenschappelijk beleggingsfonds 

Melding indien gemiddelde 

handelstransactie per 

werkdag 

het voorbije jaar <1 is 

Y 

Top 5 uitvoeringslocaties 

op het vlak van 

handelsvolumes (in 

afnemende volgorde) 

Verhouding 

handelsvolume, 

uitgedrukt in 

percentage van het 

totaal voor dat 

type 

Verhouding 

uitgevoerde 

opdrachten, 

uitgedrukt in 

percentage van 

het totaal voor 

dat type 

Percentage 
passieve 

opdrachten 

Percentage 
agressieve 

opdrachten 

Percentage 
bevestigde 
opdrachten 

MFEX 

5493002P1XNBHSSY3Q29 

 

100% 

 

100% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 
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