
 
 
TOP 5 uitvoeringsplaatsen 2018 OXBY 
 
OXBY is wettelijk verplicht ieder jaar een top 5 van uitvoeringsplaatsen te geven in een voorgeschreven format van de door haar gedane 
transacties in financiële instrumenten. OXBY voert de orders in financiële instrumenten uit via de handelssystemen of de brokerafdeling van 
de depotbank waar de betreffende cliënt zijn of haar rekening aanhoudt. In 2018 zijn voor er voor de uitvoering van de orders van OXBY 
door de depotbank een viertal beurzen gebruikt, derhalve betekent dit dat er een Top 4 is.. 

 

Instrumentcategorie Totaal 

Is er tijdens het 

voorgaande jaar 

gemiddeld < 1 transactie 

per werkdag uitgevoerd 

Neen 

Belangrijkste vijf 

plaatsen van uitvoering 

gerangschikt in termen 

van handelsvolumes 

(dalende volgorde) 

Aandeel van het 

verhandelde volume als 

percentage van het totaal 

in de betrokken categorie 

Aandeel van de 

uitgevoerde orders als 

percentage van het 

totaal in de betrokken 

categorie 

1Percentage 

passieve 

orders 

2Percentage 

agressieve 

orders 

3Percentage 

gestuurde orders 

Euronext Parijs 40,90% 63,35% N/A N/A 0% 

Euronext Amsterdam 40,47% 31,68% N/A N/A 0% 

Frankfurt Stock Exchange 18,62% 4,10% N/A N/A 0% 

Registerbeleggingsfondsen 0,01% 0,87% N/A N/A 0% 

                                                
1
 “passieve order”: een in het orderboek opgenomen order die liquiditeit heeft verschaft 

2
 “agressieve order”: een in het orderboek opgenomen order die liquiditeit heeft onttrokken 

3
 “gestuurde order”: een order waarbij de cliënt voor de uitvoering van de order een bepaalde plaats van uitvoering heeft gespecificeerd 



 
 

Instrumentcategorie Aandelen 

Is er tijdens het 

voorgaande jaar 

gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 

uitgevoerd 

Neen 

Belangrijkste vijf 

plaatsen van uitvoering 

gerangschikt in termen 

van handelsvolumes 

(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume als 
percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie 

Percentage 
passieve 
orders 

Percentage 
agressieve orders 

Percentage 
gestuurde orders 

Euronext Parijs 52,04% 79,29% N/A N/A 0% 

Euronext Amsterdam 47,96% 20,71% N/A N/A 0% 

Frankfurt Stock Exchange 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 

Registerbeleggingsfondsen 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 

 

Instrumentcategorie Obligaties 

Is er tijdens het 

voorgaande jaar 

gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 

uitgevoerd 

Neen 

Belangrijkste vijf 

plaatsen van uitvoering 

gerangschikt in termen 

van handelsvolumes 

(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume als 
percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie 

Percentage 
passieve  
orders 

Percentage 
agressieve orders 

Percentage 
gestuurde orders 

Frankfurt Stock Exchange 95,40% 23,32% N/A N/A 0% 

Euronext Amsterdam 4,60% 76,68% N/A N/A 0% 

Euronext Parijs 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 

Registerbeleggingsfondsen 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 



 
 

Instrumentcategorie Onroerend goed/vastgoed fondsen 

Is er tijdens het 

voorgaande jaar 

gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 

uitgevoerd 

Neen 

Belangrijkste vijf 

plaatsen van uitvoering 

gerangschikt in termen 

van handelsvolumes 

(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume als 
percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie 

Percentage 
passieve orders 

Percentage 
agressieve 
orders 

Percentage 
gestuurde orders 

Euronext Amsterdam 100,00% 100,0% N/A N/A 0% 

Euronext Parijs 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 

Frankfurt Stock Exchange 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 

Registerbeleggingsfondsen 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 

 

Instrumentcategorie Liquiditeitenfonds 

Is er tijdens het 

voorgaande jaar 

gemiddeld < 1 

transactie per werkdag 

uitgevoerd 

Neen 

Belangrijkste vijf 

plaatsen van uitvoering 

gerangschikt in termen 

van handelsvolumes 

(dalende volgorde) 

Aandeel van het 
verhandelde volume als 
percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders al 
percentage van het 
totaal in de betrokken 
categorie 

Percentage 
passieve orders 

Percentage 
agressieve 
orders 

Percentage 
gestuurde orders 

Registerbeleggingsfondsen 100,00% 100,0% N/A N/A 0% 

Euronext Amsterdam 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 

Euronext Parijs 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 

Frankfurt Stock Exchange 0,00% 0,00% N/A N/A 0% 

 


