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COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. 

SI DIENSTEN COMMERCIEEL BELEID 

 

1 Over Coöperatieve Rabobank U.A. 

1.1 Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) is opgericht in Nederland en heeft onder andere in 
het Verenigd Koninkrijk een bijkantoor in Londen. De term “Rabobank” in dit document betekent 
Coöperatieve Rabobank U.A. handelend vanuit Nederland of haar bijkantoor te Londen. 
Rabobank is geautoriseerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en staat onder toezicht 
van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat daarnaast onder gelimiteerd 
toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) en de Prudential Regulation Authority (PRA) 
met betrekking tot de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk.  

1.2 Rabobank, (inclusief haar (EER- en niet-EER) bijkantoren), is op grond van haar vergunning 
gemachtigd om voor eigen rekening te handelen in financiële instrumenten en orders uit te 
voeren voor rekening van cliënten.  

1.3 Onze hoofdactiviteit is het aanbieden van bankactiviteiten, maar wij zorgen ook voor liquiditeit in 
financiële instrumenten door middel van transacties uitgevoerd op handelsplatformen in de 
lidstaten van de Europese Unie (EU) en rechtsgebieden buiten de EU, evenals transacties die 
bilateraal worden uitgevoerd met (retail en professionele) cliënten en in aanmerking komende 
tegenpartijen. 

2 SI Diensten  

2.1 Rabobank handelt als SI in financiële instrumenten als bedoeld in paragraaf 2.2. Losstaand van 
de frequentie, het volume en de waarde van dergelijke transacties voldoen wij aan de vereisten 
voor systematische interne afhandelaars zoals uiteengezet in de (herschikking) Richtlijn 
betreffende markten in financiële instrumenten (MiFID II) en de Verordening betreffende 
markten in financiële instrumenten (MiFIR) (MiFID II en MiFIR samen verder aangeduid als 
MiFID II). 

2.2 Rabobank zal de AFM op de hoogte stellen wanneer zij een SI wordt in een of meerdere 
financiële instrumenten. Rabobank zal een lijst met dergelijke financiële instrumenten 
publiceren op haar website: www.rabobank.com/mifid (SI instrumenten). 

2.3 Rabobank kan koersen aanbieden en transacties aangaan op basis van die koersen met 
cliënten als een systematische interne afhandelaar (SI Diensten) in overeenstemming met de 
relevante MiFID II vereisten. 

2.4 Wij bieden onze SI Diensten aan cliënten van Rabobank, rekening houdend met de 
overwegingen zoals uiteengezet in paragraaf 3 (SI cliënt). 

2.5 Tijdens een beursdag kan Rabobank indicatieve koersen aan SI cliënten bekendmaken via een 
aantal systemen, maar wij zullen onze vaste koersen alleen verstrekken op verzoek van SI 
cliënten. Rabobank zal haar vaste koersen alleen via Bloomberg verstrekken. Toegang tot de 
quotes kan aangevraagd worden via : MiFID SI Quote Access . 

2.6 Wij rapporteren alle SI transacties zoals vereist onder MiFID II via Deutsche Börse AG. 

  

http://www.rabobank.com/mifid
mailto:fm.nl.MiFIDSIQuoteAccess@rabobank.com
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3 SI Cliënten 

3.1 Rabobank zal koersen aanbieden aan en transacties aangaan als een SI met SI cliënten 
waarmee wij kiezen om te handelen rekening houdend met de overwegingen uiteengezet in 
paragraaf 3.2. 

3.2 Alvorens te worden geaccepteerd als SI cliënt, moet ten minste aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 

(a) cliënten moeten zijn geaccepteerd in overeenstemming met het cliëntenacceptatieproces 
van Rabobank en moeten worden geclassificeerd onder MiFID II; 

(b) Rabobank heeft een relevante masterovereenkomst of cliëntovereenkomst gesloten met 
de cliënt om de financiële instrumenten te verhandelen waarop de SI Diensten betrekking 
hebben; 

(c) cliënten moeten op zijn minst een Legal Entity Identifier (LEI) hebben; en 

(d) alle relevante handels-, bewarings- en vereffeningsrekeningen moeten zijn opgezet voor 
de cliënten in de systemen van Rabobank. 

3.3 Wij bepalen aan welke cliënt wij onze SI Diensten zullen verlenen op een niet-discriminerende 
basis en met verwijzing naar enkele of alle van de volgende overwegingen: 

(a) Bestaande of historische commerciële relatie met cliënt; 

(b) Naleving en handhavingsgeschiedenis van cliënt; 

(c) Kredietrisico van cliënt. 

3.4 Wij mogen de levering van SI Diensten aan een SI cliënt beëindigen in overeenstemming met 
de bepalingen van de relevante masterovereenkomst, cliëntovereenkomst of algemene 
voorwaarden. 

4 SI Transacties 

4.1 Op verzoek van een SI cliënt kan Rabobank besluiten om een vaste koers aan die cliënt te 
verstrekken met betrekking tot SI instrumenten in overeenstemming met MiFID II vereisten. 

4.2 Wij zullen de MiFID II vereisten met betrekking tot onze SI Diensten niet toepassen als de 
waarde van de transacties groter is dan de vastgestelde omvang die specifiek is voor het 
financiële instrument, of als een ontheffing, uitstel of andere vrijstelling van de MiFID II vereisten 
van toepassing is op de relevante SI Dienst. 

4.3 Wij accepteren alleen orders die transacties betreffen in overeenstemming met dit beleid. Tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld, indien Rabobank een koers aanbiedt die onder dit beleid valt, zijn 
dergelijke koersen slechts geldig voor één transactie. In principe biedt Rabobank alleen vaste 
koersen aan met betrekking tot transacties zolang onze eigen voorraad van dergelijke 
instrumenten voldoende is en wij kunnen besluiten om cliënten (gedeeltes van) orders niet aan 
te bieden die zouden kunnen resulteren in transacties in financiële instrumenten waarvan onze 
voorraad niet voldoende is. 

4.4 Wij kunnen onze koersen op elk moment bijwerken, rekening houdend met bijvoorbeeld onze 
voorraad, onderliggende marktontwikkelingen, cliënt specifieke voorwaarden en andere 
zakelijke factoren. Wij kunnen onze koersen intrekken indien er sprake is van uitzonderlijke 
marktomstandigheden zoals toegestaan door MiFID II. 

4.5 Wij kunnen het aantal transacties of de omvang van posities als gevolg van transacties met een 
SI cliënt beperken zoals toegestaan door MiFID II. Bij het beperken van de transacties of de 
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omvang van de transacties houden wij rekening met onze voorraad, onderliggende 
marktontwikkelingen en andere zakelijke factoren. 

4.6 We zullen geen offertes beschikbaar stellen aan andere SI-klanten met betrekking tot geclearde 
otc-derivaten, tenzij het de bedoeling is dat ze worden gecleard op dezelfde ctp als de 
oorspronkelijke quote. 

4.7 Met betrekking tot niet-afgehandelde OTC-derivaten kan de X-Value Adjustment ("XVA") 
verschillen per SI-Client, wat zou kunnen resulteren in een andere prijs per SI-Client op 
voorwaarde dat XVA een materiële factor is voor het producttype en de volwassenheid. Of de 
XVA-prijs aanpassing materieel is, wordt uitsluitend overgelaten aan de discretie van Rabobank 
SI. 

4.8 Onze vermelde prijs of prijzen zijn zodanig dat wij onze verplichtingen inzake optimale 
orderuitvoering naleven, waar van toepassing, in overeenstemming met onze order 
uitvoeringsbeleid, die u hier kunt vinden: www.rabobank.com/mifid. 

4.9 Onze vermelde prijs of prijzen zijn een weergave van de heersende marktomstandigheden met 
betrekking tot de prijzen waartegen transacties worden afgesloten voor dezelfde of soortgelijke 
financiële instrumenten op een handelsplatform. In gerechtvaardigde gevallen kan Rabobank 
echter orders uitvoeren tegen een betere prijs op voorwaarde dat de prijs binnen een openbaar 
bereik valt dat dicht in de buurt ligt van de marktomstandigheden zoals toegestaan door MiFID 
II. 

5 Diversen 

5.1 Rabobank heeft alle maatregelen genomen om te voldoen aan alle toepasselijke zorgplichten 
jegens haar SI cliënten en de marktregels zoals uiteengezet in MiFID II. 

5.2 Rabobank zal de informatie over orders van SI cliënten niet gebruiken om front-running 
transacties aan te gaan. 

5.3 Voorafgaand aan de uitvoering van een transactie op verzoek van een SI cliënt kan Rabobank 
transacties aangaan om het risico te beperken of om een positie af te dekken die door een 
dergelijke transactie zou ontstaan. 

6 Beleid 

6.1 Bij het verstrekken van de SI Diensten aan de SI cliënten is Rabobank aan dit beleid gebonden. 
Rabobank kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van ons beleid is te vinden: 
www.rabobank.com/mifid.  

7 Toepasselijk recht en rechtsgebied 

7.1 Dit beleid en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die 
voortvloeien uit of in verband staan met het onderwerp of het ontstaan ervan, zullen in alle 
opzichten worden beheerst, uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands 
recht. Alle geschillen of vorderingen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechterlijke 
instantie bevoegd in Amsterdam, Nederland. 

http://www.rabobank.com/mifid
http://www.rabobank.com/mifid

