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RTS 28 – periode 2021	

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen 
met uw relatiebeheerder of info@econopols.be 
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Doel 
De RTS – 28 disclosure heeft als doel inzichten te bieden in de orderuitvoerders (‘brokers’) die Econopolis 
Wealth Management NV aanduidt om orders voor haar cliënten uit te voeren. 

Belangrijkste brokers privaat vermogensbeheer 
In de praktijk zal Econopolis voorrang geven aan de verzending van orders aan de financiële tussenpersoon 
bij wie de klant heeft besloten een rekening te openen (depositobank van de cliënt). 

Dit betekent dat KBC Bank, Banque de Luxembourg en, in mindere mate, Leleux in 2021 de prime brokers 
waren voor de private portefeuilles die door Econopolis beheerd worden. Hierbij laat Econopolis niet na om 
te evalueren of deze brokers hun “best execution” verplichtingen onder de MiFID regelgeving naleven. 
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Belangrijkste brokers voor de dienstverlening ‘ontvangen & doorgeven van orders’ 

In de praktijk zal Econopolis voorrang geven aan de verzending van orders aan de financiële tussenpersoon 
bij wie de klant heeft besloten een rekening te openen (depositobank van de cliënt). 
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Belangrijkste brokers institutioneel beheer	

Voor institutionele beleggers doet Econopolis beroep op verscheidene uitvoerders van orders voor 
verschillende beleggingsinstrumenten. Voor meer informatie over deze brokers, verwijzen wij u naar het 
orderuitvoeringsbeleid van de betreffende uitvoerders. 

Hieronder geeft Econopolis een overzicht weer per type instrument van de verschillende uitvoerders wiens 
diensten Econopolis heeft aangewend in het afgelopen jaar.		

 

 

Evaluatie 
Econopolis stelt minstens jaarlijks voor elke categorie van financiële instrumenten een overzicht op van de 
belangrijkste vijf beleggingsondernemingen in termen van handelsvolumes waaraan zij tijdens het 
voorgaande jaar orders van cliënten heeft doorgegeven of waarbij zij tijdens het voorgaande jaar orders 
van cliënten heeft geplaatst, alsook synthetische informatie over de kwaliteit van de uitvoering. 
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