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1. INTERNE CONTROLESYSTEEM (METHODIEK) 

Basis van de interne controle is allereerst de vastlegging van de te volgen procedures in het 
Procedureboek. De taken die voortvloeien uit die procedures zijn zodanig verdeeld dat voor alle 
kernfuncties ten minste twee personen bij de uitvoering daarvan zijn betrokken.  

De uitvoering van orders wordt bijvoorbeeld vastgelegd door degene die de order initieert; een 
tweede persoon verzorgt de reconciliatie aan de hand van de orderbevestiging van de uitvoerende 
instantie.  

Betalingen worden gefiatteerd door een lid van de Raad van bestuur en uitgevoerd door het andere 
lid. In de nota Integriteitsbeleid  zijn de risicodomeinen gedefinieerd en de controles die compliance 
tegen die achtergrond moet uitvoeren. 

De interne audit rapporteert ieder kwartaal over de controles die zijn uitgevoerd op basis van het 
Auditcharter, het Meerjaren Auditplan en het jaarlijkse Auditplan. 
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PRIVACYVERKLARING 
 
 
Aan onze cliënten 
 
Uw privacy is voor ons zeer belangrijk.  Met deze verklaring geven wij u meer informatie over de manier waarop 
wij omgaan met uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft met betrekking tot deze gegevens. 
 
Welke gegevens verwerken wij? 
In het kader van onze dienstverlening in vermogensbeheer en beleggingsadvies verwerken wij doorgaans 
volgende (categorieën van) persoonsgegevens: 
- Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, hoofdverblijfplaats 

en TIN) en Identiteitsbewijs (elektronische identiteitskaart, paspoort, verblijfskaart, …) 
- Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer) 
- Sociaal-demografische gegevens (burgerlijke staat, gezinssamenstelling, aantal kinderen ten laste, andere 

relaties) 
- Genoten opleiding (diploma’s, titels, erkenningen, …), professionele activiteiten, referenties 
- Beleggersprofiel (doelstellingen; horizon; houding t.o.v. risico’s, rendement en verlies; kennis van beleggen, 

financiële producten en financiële verrichtingen; ervaring met beleggen, financiële producten en financiële 
transacties; financiële situatie waaronder jaarlijkse reguliere cashflows, vermogenssamenstelling, herkomst 
vermogen). 

 
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?  
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in het kader van onze bedrijfsvoering en is erop gericht: 
- Onze cliëntenrelatie en onze dienstverlening zo efficiënt en optimaal mogelijk te laten verlopen 

overeenkomstig onze wederzijdse rechten en verplichtingen zoals vastgelegd in onze cliëntenovereenkomst 
- Alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen correct na te leven, bv. in het kader van de anti-

witwaswetgeving, de anti-marktmisbruikverordening, de MiFID II regelgeving, de boekhoudwetgeving, 
rapportages aan de toezichthouder, etc. 

 
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te 
bereiken. Zodra deze doeleinden zijn volbracht of wegvallen, worden de persoonsgegevens gewist tenzij een 
wettelijk verplichte minimumbewaartermijn (bv. zeven jaar voor alle boekhoudkundige stukken, vijf tot zeven 
jaar voor MiFID gerelateerde documenten, …) nog niet afgelopen is. 
 
Kunnen we uw gegevens doorgeven? 
Uw gegevens, of delen daarvan, kunnen enkel worden doorgegeven in het kader van uitbesteding aan of 
samenwerking met andere partijen, of om wettelijke verplichtingen na te komen. 
In het kader van uitbesteding van bepaalde taken of samenwerking met andere partijen (bv. met depotbanken 
en brokers voor de orderuitvoering) kunnen wij bepaalde gegevens doorgeven aan zorgvuldig geselecteerde 
derde partijen om bepaalde gegevens te verwerken.  Wij doen hiervoor uitsluitend beroep op derde verwerkers 
die afdoende garanties bieden op de bescherming van uw gegevens.  De verwerking door derde partijen zal in 
elk geval gebeuren binnen de Europese Unie waar een ééngemaakte beschermingsregeling geldt. 
Toepasselijke wet- en regelgeving verplicht ons in bepaalde gevallen bepaalde gegevens door te geven aan 
welomschreven instanties (bv. de FSMA, de CFI) die gehouden zijn aan strikte geheimhouding. 
 
Hoe beschermen wij uw gegevens? 
Binnen Selectum is een geheel van maatregelen geïmplementeerd om uw gegevens en hun verwerking te 
beveiligen.  Het betreft voornamelijk ICT-beveiligingsmaatregelen die onder meer betrekking hebben op continu 
onderhoud en update van apparatuur; tijdig uitrollen van nieuwe versies van besturingssystemen, applicaties 
en programmatuur; beveiliging tegen internetbedreigingen; zorgvuldig gebruik van de ICT-middelen door de 
medewerk(st)ers; zorgvuldig toegangsbeheer; monitoring van technische logs en audit trails; etc.  Deze ICT- 
beveiligingsmaatregelen, aangevuld met een aantal organisatorische maatregelen (geheimhoudingsprincipe, 
functie-gebonden toegangsbeheer, clean desk policy, etc.) en gedragscodes, vormen een solide basis om de 
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vertrouwelijkheid en integriteit van (de verwerking van) uw gegevens te waarborgen.  Deze maatregelen worden 
regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt.  
 
Uw rechten als individu 
Met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, beschikt u over een aantal rechten: 
Inzage – u kunt op elk moment uw gegevens inkijken en desgewenst een kopie krijgen 
Verbeteren – indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen deze aan te passen 
Wissen – indien u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, kunt u vragen deze te laten 
verwijderen; wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze 
contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. 
Beperking van verwerking – in welbepaalde omstandigheden kunt u vragen de gegevensverwerking te 
bevriezen 
Overdracht – u kunt vragen uw gegevens over te dragen aan een derde partij. 
Verzet – u kunt zich op elk moment verzetten tegen een bepaald gebruik van uw gegevens; we zullen dit verzoek 
inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te 
kunnen nakomen. 
 
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
U kunt uw rechten uitoefenen door een schrijven te richten aan Selectum, t.a.v. de heer Ger Rooze, Centraal 
Aanspreekpunt Gegevensbescherming, Venusstraat 17, 2000 Antwerpen, of door een e-mail te sturen naar 
ger.rooze@selectum.be. 
Wij zullen uw verzoek behandelen en beantwoorden binnen één maand na ontvangst.  Indien geen gevolg kan 
gegeven worden aan uw verzoek, zullen wij u onze beweegredenen daarvoor meedelen.  Indien u niet akkoord 
gaat met ons standpunt, kunt u steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of 
een beroep instellen bij de bevoegde rechtbanken.  
 
 
Antwerpen, 25 mei 2018 
 
 
 
 
Ger Rooze 
Centraal Aanspreekpunt Gegevensbescherming 


