Best Execution Policy (Beleid Orderuitvoering)
In het kader van de nieuwe MIFID II regelgeving en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn,
voert Today’s (Today’s Tomorrow B.V. en/of Today’s Vermogensbeheer B.V.) alle orders uit
op de wijze zoals beschreven in dit document. Dit beleid is voortgekomen en vindt aansluiting
bij de Europese wetgeving inzake de markten voor financiële instrumenten (MiFID), die
gericht is op een betere bescherming van beleggers.
Uitvoeren van de orders
Het “Beleid Orderuitvoering” geldt voor alle beleggingen die wij voor u aankopen en
verkopen zoals onder andere maar niet uitsluitend aandelen, obligaties en derivaten. De orders
worden uitgevoerd via BinckBank (nog in afwachting van link) of Interactive Brokers (link).
De uitvoeringregelingen van deze partijen zijn te vinden door op de bijgevoegde link te
klikken. Today’s geeft de orders elektronisch of telefonisch door aan deze partijen. Wij
maken van deze gerenommeerde partijen gebruik om voor onze cliënten de best mogelijke
uitvoering op de meest liquide beurzen te behalen.
Best mogelijke resultaat voor onze cliënt
Het "Beleid Orderuitvoering' houdt in dat Today’s alles in het werk zal stellen om bij het
uitvoeren van een order het best mogelijke resultaat voor haar cliënt te behalen. Bij het best
mogelijke resultaat gaat het niet enkel en alleen om de prijs maar ook om zaken zoals
categorisering van de cliënt, de kosten van de uitvoering, de snelheid en de waarschijnlijkheid
van uitvoering en afwikkeling, de kenmerken van de order of de kenmerken van de financiële
instrumenten of de kenmerken van de plaats van uitvoering van de order kunnen van belang
zijn. Is er bijvoorbeeld sprake van hevige marktschommelingen en/of het uitvallen van
ordersystemen dan kan bijvoorbeeld de snelheid van uitvoering de belangrijkste factor zijn.
Beleggingsfondsen
Orders voor dit type financiële instrumenten worden toevertrouwd aan BinckBank of
Interactive Brokers rekening houdend met de termijnen van inschrijving/ terugkoop/
omzetting.
Plaats van uitvoering
De orders zullen voornamelijk via de gereglementeerde markt worden uitgevoerd. Het kan
voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of via
georganiseerde handelsfaciliteiten (OTF).
Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheid van Today’s beperkt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen
met betrekking tot wat in het geldende beleid staat omschreven.
Verzamelen van orders
De best execution verplichting houdt in dat de klanten van Today’s gelijk worden behandeld
bij de uitvoering van orders. Hiertoe maakt Today’s het opgeven van effectenorders voor
klanten met een Binck account zo veel mogelijk gebruik van verzamelorders. Door gebruik te
maken van verzamelorders ontvangen klanten waarvoor dezelfde effectenorders moeten

worden doorgevoerd dezelfde uitoefeningsprijs. Bij Interactive Brokers is het opgeven van
verzamelorders bij het opgeven van dezelfde orders voor meerdere klanten (nog) geen
toegankelijke optie. Om te voorkomen dat klanten altijd dezelfde volgorde van uitvoering
krijgen maakt Today’s daarom gebruik van een Random Sequence Tool (RST).
Specifieke instructies van de cliënt
Today’s kan niet garanderen dat de hierboven vermelde criteria systematisch worden
toegepast, wanneer de cliënt specifieke instructies geeft voor het uitvoeren van een order.
Today’s is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van specifieke instructies. De verbintenis
van Today’s bestaat dan uitsluitend uit het behandelen van de order naar beste vermogen.
Jaarlijkse publicatie en evaluatie
Jaarlijks wordt per klasse financieel instrument en per cliënt classificatie de plaatsen van order
uitvoering gepubliceerd waar Today’s de orders uitvoert of waar BinckBank c.q. Interactive
Brokers hun orders uitvoeren. Een jaarlijkse analyse van de kwaliteit van uitvoering wordt
eveneens gepubliceerd op de website onder Beleid Orderuitvoering.

Monitoring en evaluatie
De directie van Today’s houdt toezicht op de effectiviteit en nauwkeurigheid van het
uitvoeringsbeleid van orders, alsmede op de naleving van het beleid. De monitoring is onder
meer gericht op de beoordeling van de uitvoeringskwaliteit van Binckbank en Interactive
Brokers.
Jaarlijks wordt het “order uitvoeringsbeleid” geëvalueerd en zo nodig herzien. Eveneens
bezien wij als onderdeel hiervan het order uitvoeringsbeleid zoals dat door Binckbank en
Interactive Brokers in de praktijk wordt uitgevoerd ten aanzien van 'best execution'.
Deze jaarlijkse evaluatie kan eerder plaatsvinden wanneer een belangrijke gebeurtenis dit
noodzakelijk maakt.
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