ORDERUITVOERINGSBELEID
1Vermogensbeheer heeft de verplichting om alle toereikende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat
voor haar klanten het best mogelijke resultaat wordt behaald. Het streven naar het best mogelijke resultaat wordt
ook wel ‘best execution’ genoemd. In dit beleid wordt beschreven hoe 1Vermogensbeheer ernaar streeft om de
beste uitvoering van de order voor haar cliënten te behalen.
Dit orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de gedragsregels die als doel hebben dat 1Vermogensbeheer op
redelijke en professionele wijze omgaat met de belangen van de cliënt.
1Vermogensbeheer B.V. biedt vermogensbeheer aan. 1Vermogensbeheer voert zelf geen orders uit, maar geeft
deze door aan een depotbank waar de cliënt een rekening aanhoudt.

Depotbanken:
1Vermogensbeheer voert de cliëntorders niet zelf uit, maar geeft de orders door aan depotbanken.
1Vermogensbeheer heeft na een uitvoerige analyse gekozen voor:
-

BinckBank N.V.
KBC Group

Factoren uitvoering en criteria:
De volgende aspecten zijn bepalend voor het behalen van het best mogelijke uitvoering van een order:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

De (uitvoerings)kosten
Het serviceniveau van de uitvoerende instantie
De kennis en ervaring medewerkers
De waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling
De structuur van de organisatie
De snelheid
De afwikkeling van de order
De omvang van de order
De betrouwbaarheid van de IT systemen van de organisatie
Het producttype
De order uitvoeringsplaats (de beurs)
De liquiditeit (verhandelbaarheid) van het onderliggende product
Een (eventueel) valutarisico

Evaluatie:
Het bestuur van 1Vermogensbeheer houdt toezicht op de effectiviteit en nauwkeurigheid van dit beleid, alsmede
op de naleving van het beleid. De monitoring is onder meer gericht op de beoordeling van de uitvoeringskwaliteit
van de geselecteerde orderuitvoerende partijen en depotbanken.
Het orderuitvoeringsbeleid wordt elk jaar geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt onder andere de kwaliteit van
uitvoering van de depotbanken beoordeeld.
Voor nadere informatie over het orderuitvoeringsbeleid van de depotbanken, verwijzen wij u naar de
respectievelijke websites.

Orderuitvoeringsbeleid BinckBank N.V.
https://www.binck.nl/document-center

Orderuitvoeringsbeleid KBC Group
https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documenten.html
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