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Inleiding
ING België NV (ING) is onderworpen aan Richtlijn 2014/65/EU ('MiFID II') en bijgevolg aan de
daarin vastgestelde doorlopende rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen.
Op grond van de in MiFID II beschreven vereisten inzake optimale uitvoering en Technische
Reguleringsnorm 28 ('RTS 28') (Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576) moet jaarlijks de
volgende informatie worden gepubliceerd:
 een lijst van de vijf belangrijkste plaatsen van uitvoering en tussenpersonen van de
onderneming in termen van handelsvolumes voor alle uitgevoerde orders van klanten per
klasse financiële instrumenten;
 voor elke klasse financiële instrumenten, een samenvatting van de analyse door de
onderneming van, en de conclusies die de onderneming trekt op basis van haar toezicht
op, de kwaliteit van de uitvoering die op de plaatsen van uitvoering (met inbegrip van
makelaars) wordt verkregen.
De publicatie van deze informatie is bedoeld om beleggers in staat te stellen zinvolle
vergelijkingen te maken. ING publiceert, voor al haar activiteiten op het gebied van de
uitvoering en de ontvangst en doorgifte van orders, rapporten waarvan de inhoud en vorm in
overeenstemming zijn met wat door MiFID II is vastgesteld in artikel 3 van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2017/576 van de Commissie van 8 juni 2016 en artikel 65, lid 6, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie van 25 april 2016. De informatie
kan worden gedownload in een machineleesbare elektronische vorm. Mocht u problemen
ondervinden bij het downloaden van dit document, gelieve ING dan onmiddellijk hiervan op de
hoogte te stellen.
Dit informatiedocument bevat informatie voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2018 op basis van een inspanningsverplichting.

1. Samenvatting kwaliteit van de optimale uitvoering
Om te voldoen aan artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576 van de Commissie
van 8 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad
met
technische reguleringsnormen
voor
de
jaarlijkse
openbaarmaking door
beleggingsondernemingen van informatie over de identiteit van plaatsen van uitvoering en over
de kwaliteit van de uitvoering, bevestigt ING dat het de verschillende aspecten van zijn
orderuitvoeringsbeleid kwalitatief en kwantitatief monitort.

Optimale uitvoering
Een antwoord op de vraag of bij de uitvoering van orders van niet-professionele klanten
andere criteria voorrang hebben gekregen op de directe prijs en kosten en hoe die andere
criteria een belangrijke rol hebben gespeeld bij het behalen van het best mogelijke resultaat
in termen van de totale vergoeding die de klant dient te betalen.
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Bij de beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering en bij de naleving van zijn beleid inzake de
optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten en als basisprincipe beschouwt ING de
liquiditeit van de markt voor het betreffende instrument als het meest relevante criterium om
het best mogelijke resultaat voor zijn klanten te behalen.
Voor beursgenoteerde financiële instrumenten is liquiditeit het belangrijkste criterium om de
plaats van uitvoering te kiezen, maar de snelheid van uitvoering, de omvang van de order, de
kosten of de waarschijnlijkheid van uitvoering zijn ook van belang om te bepalen wat de beste
plaats van uitvoering is en om het beste globale resultaat voor de klant te behalen. Meestal is de
thuismarkt de meest liquide. De uitvoering zal volledig geautomatiseerd verlopen voor orders
met een omvang die verenigbaar is met de gebruikelijke liquiditeit.

Uitvoeringsfactoren
Een verklaring voor het relatieve belang dat de onderneming hechtte aan de
uitvoeringsfactoren prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering of enige andere
overweging met inbegrip van kwalitatieve factoren.
ING zorgt ervoor dat we al het nodige doen om het best mogelijke resultaat voor de klant te
behalen bij de uitvoering of de ontvangst en doorgifte van uw order. Bij het bepalen van de wijze
waarop we de optimale uitvoering voor uw order zullen realiseren, houden we rekening met de
volgende factoren:
o liquiditeit
o prijs
o kosten
o snelheid
o waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling
o omvang en aard van de order, en
elk andere aspect dat relevant is voor de efficiënte uitvoering van uw order.
Voor niet-professionele klanten die onder MiFID II vallen, kan het best mogelijke resultaat worden
bepaald in termen van de totale vergoeding (prijs + kosten) voor orders die ING uitvoert of
ontvangt en doorgeeft aan een financiële tussenpersoon voor uitvoering. De in aanmerking
genomen kosten omvatten zowel uitvoeringskosten als wisselkoerskosten die worden betaald
voor financiële instrumenten die in een andere valuta dan de euro worden verhandeld.

Categorisering van klanten
Een toelichting over hoe de orderuitvoering verschilt naargelang de categorie waarin de klant
is ingedeeld, indien de onderneming de verschillende categorieën van klanten anders
behandelt en indien dat gevolgen kan hebben voor de regelingen voor orderuitvoering.
De classificatie van klanten heeft een impact op de uitvoeringsfactoren en het relatieve belang
daarvan waarmee de Bank rekening houdt om het best mogelijke resultaat voor zijn klanten te
behalen.
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Orders worden uitgevoerd door aparte bureaus. Bij uitvoering door hetzelfde bureau worden
echter dezelfde uitvoeringsfactoren toegepast, ongeacht de categorie waarin de klant is
ingedeeld. Orders van professionele klanten kunnen anders worden behandeld dan orders van
niet-professionele klanten omdat ze andere kenmerken (bijv. omvang) hebben, waardoor ze
anders kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met het beleid van optimale uitvoering.

Verstrekker van een consolidated tape (Consolidated Tape
Provider, CTP)
indien van toepassing, een toelichting over de wijze waarop de beleggingsonderneming
gebruik heeft gemaakt van de output van een verstrekker van een consolidated tape (CTP)
ING maakt geen gebruik van een verstrekker van een consolidated tape voor zijn analyse van de
optimale uitvoering.

Plaatsen van uitvoering
Een toelichting van de factoren die hebben geleid tot een wijziging in de lijst van plaatsen van
uitvoering die in het uitvoeringsbeleid van de onderneming zijn opgenomen, indien een
dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan.
In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de lijst van plaatsen van uitvoering in het
uitvoeringsbeleid van ING.
Een beschrijving van alle nauwe banden, belangenconflicten en gemeenschappelijk eigendom
met betrekking tot alle plaatsen van uitvoering die worden gebruikt om orders uit te voeren.
ING heeft geen nauwe banden met, belangenconflicten met of participaties in plaatsen van
uitvoering van derden die worden gebruikt voor de uitvoering van orders via zijn diensten. ING
heeft geen specifieke overeenkomst gesloten met een plaats van uitvoering van een derde die
ING enig voordeel zou toekennen, maar ING kan wel optreden als tegenpartij bij OTC-transacties.
Een beschrijving van eventuele specifieke overeenkomsten met plaatsen van uitvoering met
betrekking tot verrichte of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of ontvangen nietgeldelijke voordelen.
ING ontvangt geen vergoeding, korting of ander niet-geldelijk voordeel voor het routeren van
een order naar een bepaalde plaats van uitvoering van een derde.

Makelaars
In het kader van zijn activiteiten op het gebied van de routering van orders selecteert ING de
makelaars aan de hand van een lijst met criteria waarvan de belangrijkste zijn:



Een adequate structuur en een adequaat intern controleproces
De kwaliteit van de orderuitvoeringsprocessen
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Een sterke financiële positie
Een verbintenis om te allen tijde alle geldende regels en voorschriften na te leven
De documentatie met betrekking tot het beleid van optimale uitvoering en de selectie
van de plaatsen van uitvoering
De kwaliteit van de dienstverlening
De kwaliteit van de orderuitvoering en de snelheid waarmee orders worden
doorgegeven

Als onderdeel van ING Groep heeft ING banden met een aantal van de makelaars die we
gebruiken:



ING Luxemburg
ING Bank NV

Er worden periodieke controles uitgevoerd die het mogelijk maken om te verifiëren of de
instructies van ING aan de makelaar zijn nageleefd en om na te gaan hoe snel de naar zijn
makelaar gerouteerde orders worden uitgevoerd. Elk van de geselecteerde makelaars wordt
gevraagd om voor een geselecteerd aantal orders aan te tonen dat ze in overeenstemming
met het beleid van optimale uitvoering zijn uitgevoerd.
ING houdt een rapportage bij over de verbetering van de prijs voor orders die via het Equiductplatform worden uitgevoerd.

Gegevens en tools met betrekking tot de kwaliteit van de
uitvoering
Een toelichting over de wijze waarop de beleggingsonderneming gebruik heeft gemaakt van
gegevens of tools met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering, met inbegrip van
gegevens die in het kader van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 zijn gepubliceerd
ING België gebruikt de financiële gegevens van een externe gegevensprovider om te bepalen
welke markt het meest geschikt is voor elk financieel instrument. Jaarlijks worden de plaatsen
van uitvoering beoordeeld. Dankzij dit proces kan ING België zijn klanten op regelmatige basis de
optimale uitvoering van orders aanbieden.
ING België maakt gebruik van een aantal tools en processen om de kwaliteit van zijn regelingen
voor orderuitvoering te analyseren.
Het uitvoeren van OTC-orders betekent dat de orders van klanten buiten een handelsplatform
worden uitgevoerd. In dat geval hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig om een
dergelijke order buiten een handelsplatform uit te voeren. Voor deze transacties wordt de
correcte prijs bepaald op basis van interne modellen en getoetst aan externe marktprijzen,
indien die beschikbaar zijn.
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2. 5 belangrijkste plaatsen van uitvoering en/of makelaars
voor niet-professionele klanten
Eigenvermogensinstrumenten: aandelen en aandelencertificaten
Ontvangst en doorgifte van orders
Orders van klanten met betrekking tot eigenvermogensinstrumenten - aandelen en
aandelencertificaten worden naar de verschillende makelaars gerouteerd in functie van de
thuismarkt van het betrokken effect.

5 belangrijkste tussenpersonen
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
tussenpersonen
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING Bank NV 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22
ING Luxembourg SA 549300BT51N3KAXDPP56

Eigenvermogensinstrumenten - aandelen en aandelencertificaten
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
73,63%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

77,28%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

26,32%

22,65%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

0,05%

0,07%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Op de beurs verhandelde producten (bijv. Exchange Traded
Funds)
Ontvangst en doorgifte van orders
Orders van klanten met betrekking tot Exchange Traded Products worden naar de
verschillende makelaars gerouteerd in functie van de meest liquide markt van het betrokken
effect.

5 belangrijkste tussenpersonen
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar

Op de beurs verhandelde producten
Nee
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Vijf belangrijkste
tussenpersonen
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING Bank NV 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22
ING Luxembourg SA 549300BT51N3KAXDPP56

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
72,27%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

67,12%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

27,72%

32,87%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

0,00%

0,01%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Schuldinstrumenten – Obligaties
Ontvangst en doorgifte van orders
Orders van klanten met betrekking tot schuldinstrumenten worden naar de verschillende
makelaars gerouteerd.

5 belangrijkste tussenpersonen
Klasse van het instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
tussenpersonen
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)

ING Bank NV 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75
KBC SECURITIES SA 2138005SP78ELT822P61
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22
Argenta Spaarbank NV A6NZLYKYN1UV7VVGFX65
Record Bank SA/NV HU7D6IYLSBPQ34N5FI63

Schuldinstrument – Obligaties
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in
EUR)
94,86%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte orders

94,17%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

5,09%

5,72%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

0,02%

0,09%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

0,01%

0,02%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

0,01%

0,01%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Schuldinstrumenten - Geldmarktinstrumenten
ING biedt geen beleggings- of nevendiensten aan met betrekking tot geldmarktinstrumenten
voor niet-professionele klanten

Rentederivaten
Uitvoering voor rekening van klanten
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ING treedt op als tegenpartij voor klanten die bereid zijn om rentederivaten contracten op OTC
basis aan te gaan.

5 belangrijkste plaatsen van uitvoering
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
plaatsen van uitvoering
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING België NV JLS56RAMYQZECFUF2G44

Rentederivaten
Ja

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
100,00%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

100,00%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Valutaderivaten
Uitvoering voor rekening van klanten
ING treedt op als tegenpartij voor klanten die bereid zijn valutaderivaten contracten op OTC
basis aan te gaan.

5 belangrijkste plaatsen van uitvoering
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
plaatsen van uitvoering
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING België NV JLS56RAMYQZECFUF2G44

Valutaderivaten
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
100,00%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

100,00%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Aandelenderivaten
Uitvoering voor rekening van klanten
ING treedt op als tegenpartij voor klanten die bereid zijn aandelenderivaten contracten op OTC
basis aan te gaan.
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5 belangrijkste plaatsen van uitvoering
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
plaatsen van uitvoering
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING België NV JLS56RAMYQZECFUF2G44

Aandelenderivaten
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
100,00%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

100,00%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Gesecuritiseerde derivaten (bijv. warrants)
Ontvangst en doorgifte van orders
Orders van klanten met betrekking tot gesecuritiseerde derivaten worden naar de
verschillende makelaars gerouteerd in functie van de thuismarkt van het betrokken effect.

5 belangrijkste tussenpersonen
Klasse van het instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
tussenpersonen
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)

ING Bank NV 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22

Gesecuritiseerde derivaten
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in
EUR)
100,00%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte orders

99,82%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

0,00%

0,18%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Grondstoffenderivaten
Ontvangst en doorgifte van orders
Orders van klanten met betrekking tot grondstoffenderivaten worden naar de verschillende
makelaars gerouteerd in functie van de meest liquide markt van het betrokken effect.
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5 belangrijkste tussenpersonen
Klasse van het instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie per
werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
tussenpersonen
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING Bank NV 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22

Grondstoffenderivaten - Opties en futures die tot de handel op een
handelsplatform zijn toegelaten
Ja

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
67,60%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

70,37%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

32,40%

29,63%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Andere instrumenten
ING levert geen beleggings- of nevendiensten met betrekking tot andere instrumenten voor
niet-professionele klanten (beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde kredietderivaten,
gestructureerde financieringsinstrumenten, 'contracts for difference', emissierechten, enz.)
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3. 5 belangrijkste plaatsen van uitvoering en/of makelaars
voor professionele klanten
Eigenvermogensinstrumenten: Aandelen en aandelencertificaten
Ontvangst en doorgifte van orders
Orders van klanten met betrekking tot aandelen en aandelencertificaten worden naar de
verschillende makelaars gerouteerd in functie van de thuismarkt van het betrokken effect.

5 belangrijkste tussenpersonen
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
tussenpersonen
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING Bank NV 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22

Eigenvermogensinstrumenten - aandelen en aandelencertificaten
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
66,76%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

55,59%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

33,24%

44,41%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Op de beurs verhandelde producten (bijv. Exchange Traded
Funds)
Ontvangst en doorgifte van orders
Orders van klanten met betrekking tot Exchange Traded Products worden naar de
verschillende makelaars gerouteerd in functie van de thuismarkt van het betrokken effect.

5 belangrijkste tussenpersonen
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
tussenpersonen
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING Bank NV 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75

Exchange Traded Products
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

91,35%

78,95%

Percentage
passieve
orders

N.V.T.

Percentage
agressieve
orders

N.V.T.

ING België NV – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393

Percentage
gerichte
orders

N.V.T.
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UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22

8,65%

21,05%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Schuldinstrumenten – Obligaties
Ontvangst en doorgifte van orders
Orders van klanten met betrekking tot schuldinstrumenten worden naar de verschillende
makelaars gerouteerd.

5 belangrijkste tussenpersonen
Klasse van het instrument
Kennisgeving indien <1 gemiddelde
transactie per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste plaatsen van uitvoering
gerangschikt in termen van
handelsvolumes (aflopende volgorde)

ING Bank NV - 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75
KBC SECURITIES SA 2138005SP78ELT822P61

Schuldinstrument – Obligaties
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in
het totaal in
die klasse
(in EUR)
56,81%
43,19%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in
het totaal in
die klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

66,09%
33,91%

N.V.T.
N.V.T.

N.V.T.
N.V.T.

N.V.T.
N.V.T.

Schuldinstrumenten - Geldmarktinstrumenten
ING leverde in 2018 geen beleggings- of nevendiensten met betrekking tot
geldmarktinstrumenten voor professionele klanten

Rentederivaten
Uitvoering voor rekening van klanten
ING treedt op als tegenpartij voor klanten die bereid zijn rentederivaten contracten op OTC
basis aan te gaan.

5 belangrijkste plaatsen van uitvoering
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
plaatsen van uitvoering
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)

Rentederivaten
Ja

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

ING België NV – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393

Percentage
gerichte
orders
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ING België NV JLS56RAMYQZECFUF2G44

100,00%

100,00%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Valutaderivaten
Uitvoering voor rekening van klanten
ING treedt op als tegenpartij voor klanten die bereid zijn valutaderivaten contracten op OTC
basis aan te gaan.

5 belangrijkste plaatsen van uitvoering
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
plaatsen van uitvoering
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING België NV JLS56RAMYQZECFUF2G44

Valutaderivaten
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
100,00%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

100,00%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Aandelenderivaten
Uitvoering voor rekening van klanten
ING treedt op als tegenpartij voor klanten die bereid zijn aandelenderivaten contracten op OTC
basis aan te gaan.

5 belangrijkste plaatsen van uitvoering
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
plaatsen van uitvoering
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING België NV JLS56RAMYQZECFUF2G44

Aandelenderivaten
Nee

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
100,00%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

100,00%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

ING België NV – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393

14

Gesecuritiseerde derivaten (bijv. warrants)
Ontvangst en doorgifte van orders
Orders van klanten met betrekking tot schuldinstrumenten worden naar de verschillende
makelaars gerouteerd in functie van de thuismarkt van het betrokken effect.

5 belangrijkste tussenpersonen
Klasse van het instrument
Kennisgeving indien <1 gemiddelde
transactie per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste tussenpersonen
gerangschikt in termen van
handelsvolumes (aflopende volgorde)

ING Bank NV - 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75

Gesecuritiseerde derivaten
Ja

Aandeel van
het
verhandelde
volume in
het totaal in
die klasse
(in EUR)
100,00%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in
het totaal in
die klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

100,00%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Grondstoffenderivaten
Ontvangst en doorgifte van orders
ING leverde in 2018 geen beleggings- of nevendiensten met betrekking tot
grondstoffenderivaten voor professionele klanten

Andere instrumenten
Uitvoering voor rekening van cliënten
ING treedt op als tegenpartij voor klanten die bereid zijn kredietderivaten, 'contracts for
difference', enz. contracten op OTC basis aan te gaan.

5 belangrijkste plaatsen van uitvoering
Klasse van het
instrument
Kennisgeving indien <1
gemiddelde transactie
per werkdag in het
voorafgaande jaar
Vijf belangrijkste
plaatsen van uitvoering
gerangschikt in termen
van handelsvolumes
(aflopende volgorde)
ING België NV JLS56RAMYQZECFUF2G44

Andere instrumenten
Ja

Aandeel van
het
verhandelde
volume in het
totaal in die
klasse (in EUR)
100,00%

Aandeel van
uitgevoerde
orders in het
totaal in die
klasse

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gerichte
orders

100,00%

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.
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