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2018 RTS28 rapport (Top 5) 
KBC Bank 

De MiFID II regels bepalen dat een financiële instelling inzicht moet geven in de kwaliteit van haar 
orderuitvoeringsbeleid en elk jaar, per type financieel instrument, een top 5 van plaatsen van uitvoering en, 
in voorkomend geval, financiële tussenpersonen aan dewelke orders worden doorgegeven, moet publiceren. 
Deze top 5 wordt bepaald op basis van het handelsvolume. 

1. Top 5 plaatsen van uitvoering – KBC Bank als uitvoerder – Niet-professionele
klanten

Instrumentcategorie (B) (i) Schuldinstrumenten (Obligaties)

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

Bloomberg Trading Facility 
Ltd (BMTF) 91,67% 94,59% 0% 100% 0% 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

8,14% 5,22% 0% 100% 0% 

KBC Bank NV Group Markets 
SI (KBCB) 0,19% 0,19% 0% 100% 0% 
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Instrumentcategorie (B) (ii) Schuldinstrumenten (Geldmarktinstrumenten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 66,38% 66,67% 0% 100% 0% 

Bloomberg Trading Facility 
Ltd (BMTF) 

33,62% 33,33% 0% 100% 0% 

 

Instrumentcategorie (C) (ii) Rentederivaten (Swaps, termijncontracten en andere rentederivaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100% 100% 0% 100% 0% 
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Instrumentcategorie 
(E) (i) Valutaderivaten (Futures en opties die tot de handel op een handelsplatform 

zijn toegelaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100% 100% 0% 100% 0% 

 

Instrumentcategorie (E) (ii) Valutaderivaten (Swaps, termijncontracten en andere valutaderivaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 78,12% 98,16% 0% 100% 0% 

Reuters Transaction Services 
FXAll (TRAL) 

21,88% 1,84% 0% 100% 0% 
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Instrumentcategorie (H) (ii) Gesecuritiseerde derivaten (Andere gesecuritiseerde derivaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

Bloomberg Trading Facility 
Ltd (BMTF) 82,07% 90,00% 0% 100% 0% 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

17,93% 10,00% 0% 100% 0% 
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2. Top 5 plaatsen van uitvoering – KBC Bank als uitvoerder – Professionele klanten 
 

Instrumentcategorie (B) (i) Schuldinstrumenten (Obligaties) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 89,00% 29,50% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bloomberg Trading Facility 
Ltd (BMTF) 

10,93% 69,58% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tradeweb Europe Ltd 
(TREU) 0,04% 0,74% 0,00% 100,00% 0,00% 

KBC Bank NV Group Markets 
SI (KBCB) 

0,03% 0,18% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie (B) (ii) Schuldinstrumenten (Geldmarktinstrumenten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Instrumentcategorie (C) (ii) Rentederivaten (Swaps, termijncontracten en andere rentederivaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 56,00% 86,84% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tradeweb Europe Ltd 
(TREU) 

19,88% 10,44% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tullet Prebon Europe MTF 
Rentederivaten (TIRD) 13,24% 1,36% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bloomberg Trading Facility 
(BMTF) 

8,16% 1,06% 0,00% 100,00% 0,00% 

TP ICAP UK MTF 
Rentederivaten (IMRD) 2,64% 0,15% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(E) (i) Valutaderivaten (Futures en opties die tot de handel op een handelsplatform 

zijn toegelaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Instrumentcategorie (E) (ii) Valutaderivaten (Swaps, termijncontracten en andere valutaderivaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

Reuters Transaction Services 
Forwards Matching Ltd 

(TRFW) 
35,81% 7,32% 0,00% 100,00% 0,00% 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

35,12% 70,37% 0,00% 100,00% 0,00% 

Reuters Transaction Services 
Ltd FXAll (TRAL) 21,71% 16,75% 0,00% 100,00% 0,00% 

Bloomberg Trading Facility 
(BMTF) 5,95% 4,61% 0,00% 100,00% 0,00% 

360T (360T) 1,41% 0,95% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(F) (f) Gestructureerde financieringsinstrumenten (Gestructureerde 

financieringsinstrumenten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Instrumentcategorie (G) (ii) Aandelenderivaten (Swaps en andere aandelenderivaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Bank NV 
(6B2PBRV1FCJDMR45RZ53) 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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3. Top 5 plaatsen van uitvoering – KBC Bank als zender – Niet-professionele 
klanten 

 

Instrumentcategorie 
(A) (i) Eigenvermogensinstrumenten, Aandelen & certificaten van aandelen (Tick size 

liquiditeitsbandbreedtes 5 en 6) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(A) (ii) Eigenvermogensinstrumenten, Aandelen & certificaten van aandelen (Tick 

size liquiditeitsbandbreedtes 3 en 4) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Instrumentcategorie 
(A) (iii) Eigenvermogensinstrumenten, Aandelen & certificaten van aandelen (Tick 

size liquiditeitsbandbreedtes 1 en 2) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(A) Eigenvermogensinstrumenten, Aandelen & certificaten van aandelen (Tick size 

onbekend) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie (B) (i) Schuldinstrumenten (Obligaties) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Instrumentcategorie 
(G) (i) Aandelenderivaten (Futures en opties die tot de handel op een 

handelsplatform zijn toegelaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(H) (i) Gesecuritiseerde derivaten (Warrants en van certificaten afgeleide 

instrumenten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(K) (k) Ter beurze verhandelde producten (Ter beurze verhandelde fondsen, ter 

beurze verhandelde promessen en ter beurze verhandelde grondstoffen) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Instrumentcategorie (M) (m) Andere instrumenten (Andere instrumenten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Ja 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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4. Top 5 plaatsen van uitvoering – KBC Bank als zender – Professionele klanten 
 

Instrumentcategorie 
(A) (i) Eigenvermogensinstrumenten, Aandelen & certificaten van aandelen (Tick size 

liquiditeitsbandbreedtes 5 en 6) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(A) (ii) Eigenvermogensinstrumenten, Aandelen & certificaten van aandelen (Tick 

size liquiditeitsbandbreedtes 3 en 4) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(A) (iii) Eigenvermogensinstrumenten, Aandelen & certificaten van aandelen (Tick 

size liquiditeitsbandbreedtes 1 en 2) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 



 

2018 RTS28 rapport  (Top 5) - KBC Bank  14/15 

Instrumentcategorie 
(A) Eigenvermogensinstrumenten, Aandelen & certificaten van aandelen (Tick size 

onbekend) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie (B) (i) Schuldinstrumenten (Obligaties) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(G) (i) Aandelenderivaten (Futures en opties die tot de handel op een 

handelsplatform zijn toegelaten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Instrumentcategorie 
(H) (i) Gesecuritiseerde derivaten (Warrants en van certificaten afgeleide 

instrumenten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie 
(K) (k) Ter beurze verhandelde producten (Ter beurze verhandelde fondsen, ter 

beurze verhandelde promessen en ter beurze verhandelde grondstoffen) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Neen 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Instrumentcategorie (M) (m) Andere instrumenten (Andere instrumenten) 

Is er tijdens het voorgaande 
jaar gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 
uitgevoerd? 

Ja 

Belangrijkste 5 plaatsen van 
uitvoering gerangschikt in 

termen van handelsvolumes 
(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders 
als % van het totaal 

in de betrokken 
categorie 

% 
passieve 
orders 

% 
agressieve 

orders 

% 
gestuurde 

orders 

KBC Securities NV (KBCS) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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