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POLITIEK m.b.t. BESTE ORDERUITVOERING
1. Inleiding
De Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) alsook nationale
wetgevingen schrijven voor dat WH SelfInvest N.V. (WHS) over een beste orderuitvoering politiek moet
handhaven en dat het bedrijf alle redelijke stappen moet ondernemen om voor klanten de best
mogelijke resultaten te bekomen bij het aannemen en doorgeven van orders of het uitvoeren van
orders.
Al de orders van klanten worden rechtstreeks door WHS ter uitvoering doorgegeven aan selectief
gekozen derde partijen. Deze derde partijen worden geselecteerd op basis van het consistent leveren
van de best mogelijke resultaten en het feit dat ze ook onderworpen zijn aan de MiFID richtlijn. De
beste orderuitvoering politiek van deze partijen werd door ons beoordeeld en de uitvoering van
klantenorders wordt regelmatig aan controle onderworpen om na te gaan of de beschreven politiek
gerespecteerd wordt. Alle klantenorders worden op individuele basis doorgegeven aan deze
geselecteerde derde partijen.
Elk individueel order wordt voorzien van een label (nummer) en tijd en datum markering. Alle stappen
van de orderingave en –verwerking worden bewaard en zijn zichtbaar voor de klant in het
orderplatform. Alle orders worden dus aangenomen en verder geleid op individuele basis en zonder
vertraging.
Voor particuliere klanten zijn de koers en de kost van de orderuitvoering de meest belangrijke factoren
bij in het kader van een beste orderuitvoering; andere factoren dienen in overweging genomen te
worden indien ze van belang zijn om de beste koers en kost te bekomen.
2. Het aannemen en doorgeven van orders
Afhankelijk van de financiële instrumenten waarin de klant handelt, worden klanten orders direct en
zonder wijziging door WHS doorgegeven aan de volgende partijen.
a. Orders doorgegeven voor uitvoering aan Gain Capital UK Limited (Gain).
Alle klantenorders m.b.t. tot CFD, spot forex en forex opties worden aan Gain doorgeven voor
uitvoering. Gain neemt de volgende factoren in overweging bij het uitvoeren van
klantenorders:
- Het instrument
- De koers
- De grootte
- De kost
- De snelheid en de waarschijnlijkheid van uitvoering
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Het type trade

De karakteristieken van het order (order types zijn stop orders, limiet orders, orders aan
marktprijs en direct deal) en het financieel instrument op hetwelke het order geplaatst wordt,
zijn eveneens uitvoeringscriteria waarmee rekening wordt gehouden. De liquiditeit van
financiële instrumenten kan beïnvloed worden door extreme marktomstandigheden. Deze
marktomstandigheden kunnen leiden tot een prijskloof, een toename in het verschil tussen de
bied- en de laatkoers en/of een halt in de verhandeling. Gain is de locatie van uitvoering voor
alle CFD, spot forex en forex opties transacties die door WHS doorgegeven worden. Gain is de
tegenpartij van al deze transacties.
b. Orders doorgegeven voor uitvoering aan Macquarie Bank Limited, London Branch (Macquarie).
Alle klantenorders m.b.t. Futures contracten worden aan Macquarie doorgegeven voor
uitvoering. Macquarie neemt de volgende factoren in overweging bij het uitvoeren van
klantenorders:
- De koers
- De kost van de uitvoering
- De noodzaak voor een stipte uitvoering
- De waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling van het order
- De grootte van het order
- Het type van financieel instrument
- De impact op de markt van het order
- Alle andere factoren die relevant kunnen zijn m.b.t. de uitvoering van het order
Verscheiden uitvoeringscriteria krijgen prioriteit zijnde de koers, de impact op de markt van het
tonen of het uitvoeren van het order, de mogelijkheid tot prijsverbetering en de snelheid en
waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling. Andere factoren kunnen ook in overweging
genomen worden zoals het order type, de karakteristieken van het financieel instrument
waarop het order geplaatst wordt en de karakteristieken van de locatie naar dewelke het order
gestuurd wordt.
De liquiditeit van financiële instrumenten kan beïnvloed worden door extreme
marktomstandigheden. Deze marktomstandigheden kunnen leiden tot een prijskloof, een
toename in het verschil tussen de bied- en de laatkoers en/of een halt in de verhandeling.
De locatie van de uitvoering van klantenorders door Macquarie kan zijn: NYSE LIFFE, Eurex
Deutschland, ICE - Intercontinental Exchange Europe, IDEM – Italian Derivatives Market, LME –
London Metal Exchange, CME – Chicago Mercantile Exchange, CBT – Chicago Board of Trade,
NYMEX - New York Mercantile Exchange, CBOE – Chicago Board Options Exchange, NYBOT –
New York Board of Trade.
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3. Specifieke orderinstructies door de klant gegeven

Indien u specifieke instructies geeft m.b.t. de uitvoering van een order, dan zal het order doorgegeven
worden volgens deze specifieke instructies. Indien uw instructies enkel betrekking hebben op een deel
van een order, dan zullen we onze politiek van beste orderuitvoering toepassen op het deel van het
order dat niet onderworpen is aan uw specifieke instructies.

4. Toezicht en beoordeling
Op regelmatige basis –minstens éénmaal per jaar– zal WHS de efficientie en kwaliteit van de beste
orderuitvoering politiek beoordelen. Indien meldenswaardige veranderingen in de organisatie van de
orderuitvoering optreden, dan zal deze tekst aangepast worden.

5. Akkoord van de klant
Vooraleer u gebruik kan maken van onze financiële diensten, dient u ons uw akkoord te geven. Dit
akkoord wordt gegeven door het ondertekenen van de algemene voorwaarden waarin gerefereerd
wordt naar de beste orderuitvoering en door het verstrekken aan ons van een instructie om een order
aan te nemen en door te geven ter uitvoering ten uwen gunste.
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