
 

  

 
 
 

TOP 5 UITVOERINGSPLAATSEN 2020 IBS ASSET MANAGEMENT B.V. 
 
 
IBS Asset Management BV (“IBS”) 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. Omdat IBS de uitvoering van orders in financiële instrumenten doorgeeft aan en laat uitvoeren door de 
depotbank waar de betreffende cliënt zijn of haar rekening aanhoudt, betekent dit feitelijk dat er een Top 4 is omdat IBS met 4 depotbanken werkt. 
 
 
 
 

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 

Percentage 
passieve 
orders 

Percentage 
agressieve 
orders 

Percentage 
gestuurde 
orders 

BinckBank 56,96% 75,97% N/A N/A 0% 
CACEIS 28,76% 3,29% N/A N/A 0% 
Insinger Gilissen 11,48% 20,55% N/A N/A 0% 
ABN AMRO 2,80% 0,20% N/A N/A 0% 

 
  



 

  

 
 

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 

BinckBank 44,79% 75,30% N/A N/A 0% 
CACEIS 41,30% 3,21% N/A N/A 0% 
Insinger Gilissen 12,81% 21,45% N/A N/A 0% 
ABN AMRO 1,09% 0,04% 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 

BinckBank 72,62% 77,70% N/A N/A 0% 
CACEIS 15,10% 3,23% N/A N/A 0% 
Insinger Gilissen 9,29% 18,57% N/A N/A 0% 
ABN AMRO 3,00% 0,49% N/A N/A 0% 

 
  



 

  

 
 

Instrumentcategorie Alternatieven 
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 

BinckBank 54,43% 76,47% N/A N/A 0% 
CACEIS 25,01% 5,18% N/A N/A 0% 
Insinger Gilissen 11,49% 17,27% N/A N/A 0% 
ABN AMRO 9,06% 1,07% N/A N/A 0% 

 

Instrumentcategorie Liquiditeiten 
Is er tijdens het voorgaande jaar 
gemiddeld < 1 transactie per werkdag 
uitgevoerd 

Ja 

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 

BinckBank 70,01% 52,38% N/A N/A 0% 
Insinger Gilissen 15,64% 14,29% N/A N/A 0% 
ABN AMRO 8,71% 9,52% N/A N/A 0% 
CACEIS 5,64% 23,81% N/A N/A 0% 

© IBS Asset Management BV, 14 juni 2021 
 


