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Belangenconflictenbeleid 
 
Inleiding 
 
1. Bij het verrichten van diensten van vermogensbeheer en beleggingsadvies kunnen zich belangenconflicten 

voordoen.  
 
2. Deze nota legt schriftelijk het belangenconflictenbeleid vast dat door de raad van bestuur Selectum is 

opgesteld en geïmplementeerd, en verder in stand wordt gehouden. 
 
3. Dit beleid (i) identificeert en omschrijft mogelijke belangenconflicten, en (ii) legt de te volgen procedures en 

de te nemen maatregelen vast om de geïdentificeerde belangenconflicten te voorkomen of te beheersen. 
 
4. Dit beleid houdt rekening met het proportionaliteitsbeginsel en is bijgevolg aangepast aan de omvang en 

organisatie van de vennootschap en aan de aard, schaal en complexiteit van haar bedrijf. 
 
Identificeren van mogelijke belangenconflicten 
 
5. Bij het opmaken van de lijst van potentiële belangenconflicten heeft Selectum onder meer rekening 

gehouden met volgende situaties: 
- Het feit dat financieel gewin kan worden behaald of dat een financieel verlies kan worden vermeden 

ten koste van de cliënt. 
- Het feit dat een partij belang zou kunnen hebben bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt 

verrichte dienst, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat 
- Het feit dat er een financiële of andere drijfveer bestaat om het belang van andere cliënten op het 

belang van de betrokken cliënt te laten primeren. 
- Het feit dat van een andere persoon dan de cliënt voor een ten behoeve van de cliënt verrichte dienst 

een voordeel wordt ontvangen in de vorm van geld, goederen of diensten, dat verschilt van de 
gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst. 

 
6. Selectum onderscheidt twee categorieën van belangenconflicten: (A) deze tussen de vennootschap (en/of 

haar vertegenwoordigers en/of haar medewerkers) en haar cliënten of tussen cliënten onderling, en (B) deze 
tussen de vennootschap en een bestuurder of tussen functies binnen de vennootschap.  Deze nota handelt 
uitsluitend over de belangenconflicten van categorie A. 

 
7. In categorie A heeft Selectum volgende omstandigheden geïdentificeerd die een belangenconflict vormen 

of kunnen doen ontstaan dat een wezenlijk risico met zich brengt dat de belangen van één of meerdere 
cliënten worden geschaad: 
A1 Selectum levert de diensten van vermogensbeheer en beleggingsadvies aan meerdere cliënten; 

verschillende cliënten kunnen verschillende posities hebben in dezelfde effecten en die posities kunnen 
tegengesteld zijn (à la hausse voor cliënt A en à la baisse voor cliënt B). 

A2 Bestuurders en medewerkers van Selectum kunnen voor eigen rekening transacties doen en 
beleggingen aanhouden. 

A3 Selectum kan optreden als beheerder of adviseur van instellingen voor collectieve belegging in effecten.  
Selectum kan in het kader van haar vermogensbeheer voor cliënten beleggen in rechten van deelneming 
van dergelijke instellingen. 

A4 Zoals in de branche gebruikelijk, kan Selectum aanbrengvergoedingen betalen aan partijen die cliënten 
bij haar aanbrengen, en ontvangen van depotbanken en andere partijen bij wie zij cliënten aanbrengt. 

A5 Indien dit de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt, kan Selectum een vergoeding, provisie 
of niet-geldelijk voordeel ontvangen van of geven aan een derde. 

A6 Het kan voorkomen dat bestaande of potentiële cliënten betrokken zijn als grootaandeelhouder of 
bestuurder bij bedrijven waarin Selectum potentieel kan beleggen voor andere cliënten. 

A7 Bij het doorgeven van transacties moeten vaak keuzes gemaakt worden in de volgorde waarin deze 
transacties worden doorgegeven.  Die keuzes moeten mede gemaakt worden omdat de liquiditeit van 
niet alle aandelen en rechten van deelneming altijd toelaat om binnen tegen Selectum wenselijk 
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geachte prijsranges binnen een aanvaardbare tijdspanne te kunnen handelen in de optimaal geachte 
volumina. 

A8 Onvoorziene omstandigheden: tussen de vennootschap en haar cliënten en/of tussen cliënten 
onderling, kunnen, ingevolge aangehouden posities of uitgevoerde transacties, al dan niet bewust, 
onvoorziene situaties van belangentegenstellingen ontstaan. 

  
Algemene maatregelen om (potentiële) belangenconflicten te voorkomen of te beheersen 
 
8. De eerste en belangrijkste maatregel ter voorkoming of beheersing van (potentiële) belangenconflicten zijn 

de specifieke gedragscodes opgenomen in de integriteitsbeleidsnota die door alle medewerk(st)ers moeten 
nageleefd worden.  Het algemeen beginsel dat het belang van de cliënt steeds centraal staat, loopt als een 
rode draad door deze codes. 
  

9. Het algemeen remuneratiebeleid van Selectum zorgt er voor dat vergoedingen van relevante personen niet 
dusdanig worden gekoppeld aan commerciële doelstellingen dat ze aanleiding zouden kunnen geven tot 
gedragingen die niet verenigbaar zijn met de MiFID gedragsregels of bepalingen van prudentieel beleid.  
Volgende elementen van het vergoedingsbeleid dragen bij tot de naleving van dit beginsel: 
- De bestuurders functioneren als zelfstandige.  Ze krijgen ieder een gelijke vaste beloning die per maand 

wordt uitgekeerd.  Er bestaat geen relatie tussen deze beloning en de resultaten van de vennootschap.  
De vaste beloning wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en schriftelijk 
vastgelegd tussen de vennootschap en de individuele bestuurders. 

- De werking van de onafhankelijke controlefuncties (compliance en interne audit) berust grotendeels bij 
derde partijen die marktconform worden vergoed voor de inbreng van hun deskundigheid en dit op 
basis van een vast jaarlijks honorarium voor interne audit en op basis van gepresteerde uren aan een 
vast uurtarief voor de ondersteuning van de compliancefunctie en van het risicobeheer. 

- De vergoedingen van alle medewerkers worden individueel bepaald door de raad van bestuur.  De 
verschillende componenten van de vergoedingen worden in detail gedocumenteerd.  Voor elke 
component worden de risico’s van niet-naleving van de gedragsregels geëvalueerd.  In het bijzonder 
wordt nagegaan en gedocumenteerd dat er een passend evenwicht bestaat tussen het vaste en 
variabele deel van de vergoeding.  De beloning van de medewerkers is niet afhankelijk van aantallen of 
frequentie van transacties in vermogensbeheer noch van de daarop vallende provisies. 

- De compliancefunctie wordt ingeschakeld om de impact van de vaststelling van de vergoedingen op het 
gedrag van de medewerkers te identificeren en op de naleving van de wettelijke en reglementaire 
bepalingen en van de interne procedures. 

- Interne audit organiseert periodiek audits in verband met de invulling, de tenuitvoerlegging en de 
toepassing van de beleidslijnen en de procedures met betrekking tot de vergoedingen. 

Het remuneratiebeleid wordt rechtstreeks bepaald door de raad van bestuur; omwille van het feit dat er 
maar twee bestuurders zijn en gezien de beperkte omvang van de vennootschap, is niet voorzien in de 
instelling van een remuneratiecomité.   

 
10. Selectum houdt een register bij waarin alle belangenconflicten die zich hebben voorgedaan, worden 

opgenomen met vermelding welk gevolg aan het belangenconflict werd gegeven en, waar nodig, welke 
aanpassingen aan het belangenconflictenbeleid en aan de procedures, werden aangebracht. 

 
11. Selectum zorgt voor volledige transparantie door haar belangenconflictenbeleid openbaar te maken op haar 

website en door alle belangenconflicten van categorie A in detail te beschrijven in de cliëntenovereenkomst. 
 
Specifieke maatregelen om (potentiële) belangenconflicten van categorie A te voorkomen of te beheersen  

 
12. Specifiek met betrekking tot A1, gaat Selectum in de cliëntenovereenkomst de verplichting aan om onder 

geen enkel beding cliënten te informeren over posities en marktvisies van andere cliënten. 
 

13. Specifiek met betrekking tot A2, gelden zeer strikte zorgvuldigheidsvoorwaarden die vastgelegd zijn in een 
separate interne procedure, die de verbodsbepalingen en de regels bevat waaraan alle bestuurders en 
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medewerkers zich ten alle tijde moeten houden.  Persoonlijke transacties moeten steeds voorafgaandelijk 
goedgekeurd worden door de compliance officer.  Transacties door bestuurders worden gemeld aan de raad 
van bestuur.  De beoordeling en eventueel de beheersing van mogelijke belangentegenstellingen gebeurt 
dus steeds op bestuurdersniveau.  

 
14. Specifiek met betrekking tot A3, is de situatie in alle transparantie vermeld in de cliëntenovereenkomst. 
  
15. Specifiek met betrekking tot A4 en A5, wordt de problematiek van ‘inducements’ minstens één keer per jaar 

opnieuw beoordeeld en, indien nodig, worden de specifieke procedures terzake geactualiseerd.  Alle 
inkomsten van Selectum vallen in beginsel onder de categorie “onderhandeld met de cliënt“. 

 
16. Specifiek met betrekking tot A6, zal Selectum streven naar een overeenkomst waarbij bepaald wordt dat 

Selectum geen informatie verschaft over eventuele toekomstige transacties in financiële instrumenten en 
de betrokken cliënten geen mededelingen aan Selectum zullen doen betreffende de gang van zaken binnen 
de onderneming waarmee zij een band hebben. 

 
17. Specifiek met betrekking tot A7, hanteert Selectum bij het maken van die keuzes, volgende (niet 

uitputtende) lijst van criteria: 
- Advies betreft alleen het fonds; hier wordt slechts éénmaal per dag gehandeld. 
- Specificiteit van het mandaat: naarmate het mandaat specifieker is en het domein kleiner gaat de 

portefeuille met het beperkte mandaat voor. 
- Beschikbaarheid cash: een cliënt met relatief meer cash gaat voor bij een voorgenomen aankoop en na 

bij een voorgenomen verkoop. 
- Een rebalancingtransactie (een combinatie van een aankoop en een verkoop) heeft voorrang op een 

eenzijdige strategie. 
- Ouderdom van een order: een order dat gisteren was ingelegd en vandaag opnieuw relevant geacht 

wordt, gaat voor een nieuw order van vandaag. 
- Mate van uitvoering van het order: een gedeeltelijk uitgevoerd order gaat voor een order waarvoor nog 

niets gegaan is. 
- Omvang van het order: kleine gaan voor grote. 
- Het voltooien van een ruiltransactie gaat voor een nieuwe transactie. 

 
18. Specifiek met betrekking tot A8, draagt Selectum geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid jegens 

individuele cliënten, onverminderd haar algemene verplichting om zich in te spannen om in het beste belang 
van cliënt te handelen.  Indien een niet in de cliëntenovereenkomst genoemde (potentiële) 
belangentegenstelling rijst, zal Selectum de Cliënt hiervan in kennis stellen. 

 
Herziening en monitoring 
 
19. Het operationeel beleid en de operationele procedures met betrekking tot belangenconflicten worden 

jaarlijks herzien en telkens wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen in het beleid of de organisatie van 
de vennootschap, of wanneer problemen worden vastgesteld in verband met belangenconflicten, hetzij 
door de operationele diensten, hetzij door de controlefuncties. 

 
20. Opzet en effectieve werking van de procedures worden regelmatig beoordeeld en getest door Interne Audit. 
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Beloningsbeleid 
 
1. Een solide en passende bedrijfsorganisatie berust onder meer op een beloningsbeleid dat een gezond en 

doeltreffend risicobeheer garandeert, alsook een vergoedingsbeleid voor de personen die bij de 
dienstverlening aan cliënten betrokken zijn, dat verantwoord ondernemerschap en een billijke handeling 
van cliënten aanmoedigt en belangenconflicten met de cliënten voorkomt. 

 
Algemene principes 
 
2. Wat het beloningsbeleid wil stimuleren: 

- Aansluiten bij de ondernemingswaarden, de bedrijfscultuur, de missie, de strategische doelstellingen, 
en de lange termijnobjectieven van de Vennootschap, waarbij de focus ligt op een relatie op lange 
termijn, duurzame groei en volledige transparantie. 

- Bijdragen tot de uitbouw van een gedegen en doeltreffend risicobeheer waarbij rekening wordt 
gehouden met de risicobereidheid van de Vennootschap. 

- Bijdragen tot verantwoord ondernemingsgedrag. 
- In de verhouding tussen de vaste en variabele componenten van de beloning, op passende wijze 

rekening houden met de belangen van de cliënten; zo kan een hoge variabele beloning, op basis van 
kwantitatieve criteria, aanleiding zijn om zich meer te richten op kortetermijnwinsten dan op het belang 
van de cliënten.   

- De mogelijkheid bieden om een flexibel beleid te voeren inzake variabele verloning, waaronder 
begrepen de mogelijkheid om zo nodig in het geheel geen variabele vergoeding toe te kennen.   

- Toekenning van variabele beloningen die afhankelijk zijn van de prestaties van (i) de Vennootschap als 
geheel, (ii) de onderscheiden functies (business development, ondersteunende functies, onafhankelijke 
controlefuncties) en (iii) de individuele medewerkers, waarbij rekening wordt gehouden met de 
genomen risico’s. 

- Voor elke functie prestatiecriteria en -doelstellingen vastleggen, alsook de prestatiemeting en de 
risicoaanpassing, en de koppeling tussen prestatie en beloning. 

- De criteria waarmee de Vennootschap de prestaties beoordeelt, dienen voor iedereen toegankelijk, 
begrijpelijk en schriftelijk vastgelegd te zijn; hetzelfde geldt voor de criteria waarmee de hoogte van een 
beloning bepaald wordt. 

- De stappen en het tijdsschema van het beoordelingsproces moeten duidelijk zijn voor iedereen. 
- De beloning van personen die bij de compliance-functie betrokken zijn, wordt zodanig vastgesteld dat 

hun objectiviteit niet in gevaar komt en dat waarschijnlijk ook niet zal doen  
- Het beloningsbeleid ondersteunt de Vennootschap bij het bereiken en handhaven van een solide 

kapitaalbasis.  Toekenning, uitbetaling en verwerving van variabele beloning mogen geen nadelige 
gevolgen hebben voor het handhaven van een solide kapitaalbasis.  Het effect van variabele beloning 
wordt opgenomen in de kapitaal- en liquiditeitsplanning en in de beoordeling van de 
kapitaaltoereikendheid (ICAAP).  Variabele beloning wordt niet toegekend of uitgekeerd wanneer dat 
ertoe zou leiden dat de kapitaalbasis van de Vennootschap niet langer solide zou zijn. 

 
3. Wat het beloningsbeleid wil vermijden: 

- Excessieve beloningen uitkeren. 
- Aanzetten tot buitensporig risicogedrag.  
- Schade toebrengen aan de belangen van de cliënten. 
- Stimulansen (“inducements” van derden, beloningen van Selectum zelf of andere 

aanmoedigingsregelingen) die de bestuurders ertoe zouden kunnen aanzetten hun eigen belang of dat 
van Selectum voorop te stellen tot potentieel nadeel van een cliënt (bv. het stimuleren van voor 
Selectum zelf meer lucratieve producten die niet noodzakelijk in het beste belang van de cliënten zijn). 

- Hoge variabele beloningen op basis van kwantitatieve criteria die aanleiding kunnen geven tot een 
beleid dat zich eerder richt op kortetermijnwinsten dan op het belang van de cliënten. 

- Variabele beloning die uitsluitend gebaseerd is op verkoopvolumes, wat aanleiding kan geven tot 
belangenconflicten die nadelig kunnen zijn voor de cliënten. 
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- Het niet of onvoldoende in rekening brengen van kwalitatieve beoordelingscriteria (compliance, 
kwalitatieve geschiktheidstoetsing, integer zakendoen, gedragsregels naleven, cliëntentevredenheid, 
…), wat ertoe kan leiden dat niet in het beste belang van cliënt wordt gehandeld. 

- Variabele beloning die afhankelijk is van het behalen van een “alles of niets”-doel.  
- Beloningsbeleid en -praktijken die nodeloos complex zijn.  Combinaties van verschillende vormen van 

beleid en praktijken of regelingen met vele aspecten waardoor de kans toeneemt dat personen zich niet 
laten leiden door het belang van de cliënt en dat eventuele controles niet zo doeltreffend zijn om het 
risico van benadeling van de cliënt vast te stellen. 

- Toekennen van aandelen of aandelenopties als beloning van prestaties. 
- Uitgestelde verloning. 
- Specifieke ontslag- of vertrekvergoedingen (andere dan de  opzeggingstermijnen of -vergoedingen zoals 

bedoeld in de arbeidsovereenkomstenwet 
 
Governance 
 
4. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 

- Het opstellen en onderhouden van het beloningsbeleid. 
- Het houden van toezicht op de tenuitvoerlegging van het beleid teneinde zich ervan te vergewissen dat 

het volledig functioneert zoals het is bedoeld. 
- Goedkeuring van eventuele latere wijzigingen in het beloningsbeleid; zorgvuldige beoordeling en 

bewaking van de effecten hiervan. 
- De aanwezigheid van een toereikende kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van 

beloningsbeleid en beloningspraktijken en van stimulansen en risico’s die daaruit kunnen voortvloeien; 
hiertoe behoren kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van de mechanismen voor het 
afstemmen van de beloningsstructuur op de risicoprofielen en de kapitaalstructuur van de 
Vennootschap. 

- Het afstemmen van het beloningsbeleid en de beloningspraktijken op het algehele kader voor corporate 
governance, de bedrijfscultuur, de risicobereidheid en de hiermee verband houdende 
governanceprocessen van de Vennootschap. 

- Het in overeenstemming brengen van het beloningsbeleid met gedegen en doeltreffend risicobeheer 
en een dergelijk risicobeheer bevorderen (in nauwe samenwerking met de leidinggevende functie). 

- Het remuneratiebeleid wordt rechtstreeks aangestuurd door de raad van bestuur in zijn geheel.  
Selectum is immers vrijgesteld van de inrichting van een remuneratiecomité (zie PROC 1222).  Het beleid 
wordt jaarlijks geëvalueerd op de raad van bestuur van november.  Wijzigingen aan het beleid dienen 
voorafgaandelijk een positief advies te krijgen van de compliance officer waarin deze attesteert dat, na 
het doorvoeren van de wijzigingen, de Vennootschap blijft voldoen aan de MiFID vereisten inzake 
ondernemingsgedrag en belangenconflicten. 

- Bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheden moet de raad van bestuur rekening houden met de 
input van verschillende functies die elk vanuit hun eigen rol bijdragen tot het beslissingsproces: 
- Risicobeheer en compliance geven doeltreffende input voor de vaststelling van bonuspools, 

prestatiecriteria en de toekenning van beloningen wanneer zij bezorgd zijn over het effect hiervan 
op gedragingen van medewerkers en het risiconiveau van de verrichte activiteiten. 

- Risicobeheer draagt bij aan en informeert over de bepaling van passende voor risico’s 
gecorrigeerde prestatiemaatstaven (de risicobeheerfunctie valideert en beoordeelt de 
risicoaanpassingen, zowel ex-ante als ex-post), alsmede de beoordeling van de wijze waarop de 
structuur van variabele beloningen het risicoprofiel en de cultuur van de instelling beïnvloedt.   

- Compliance analyseert de gevolgen van het beloningsbeleid voor de naleving door de 
Vennootschap van de wet- en regelgeving, het interne beleid en de risicocultuur, en rapporteert 
alle vastgestelde nalevingsrisico’s en niet-nalevingskwesties aan de raad van bestuur, zowel in zijn 
leidinggevende functie als zijn toezichthoudende functie.  De toezichthoudende functie houdt 
tijdens de goedkeuring van de toetsingsprocedures voor en het toezicht op het beloningsbeleid 
rekening met de bevindingen van de compliance-functie. 
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- Interne audit organiseert periodiek audits in verband met de invulling, de tenuitvoerlegging en de 
toepassing van de beleidslijnen en de procedures met betrekking tot de vergoedingen.  Hij kijkt 
daartoe steekproefsgewijs de personeelsdossiers na.  

 
Beloningspraktijen 
 
5. Voor de omzetting van de doelstellingen van het beloningsbeleid in concrete beloningspraktijken wordt een 

onderscheid tussen ‘relevante personen’ en ‘andere medewerkers’.  ‘Relevant personen’ zijn de personen 
die het risicoprofiel van de Vennootschap materieel kunnen beïnvloeden.  In de huidige beleidsstructuur zijn 
dat de twee gedelegeerd bestuurders.  Zij zijn de enige personen die direct inhoudelijk cliëntencontact 
hebben.   

 
Relevante personen 
 
6. Omwille van hun frequent cliëntencontact, zijn de relevante personen meer onderhevig aan het inherent 

risico op overtredingen van de MiFID vereisten ter voorkoming van ongewenst ondernemingsgedrag (niet 
handelen in het beste belang van de cliënt) en van belangenconflicten is dan ook het grootst bij deze 
personen.  Anderzijds zijn de bestuurders ook de aandeelhouders en ligt hun waardecreatie minder bij de 
jaarlijkse bestuurdersvergoeding dan wel bij de groei op lange termijn van de waarde van hun business en 
van hun aandelen.  Deze doelstellingen congrueren in beginsel met de doelstellingen van de gemiddelde 
Selectum cliënt die zoekt naar groei op langere termijn.  Deze overwegingen inzake inherente risico’s en 
congruerende lange termijnbelangen maken het tegelijk noodzakelijk en mogelijk om te volstaan met een 
aantal eenvoudige regels die de inherente risico’s effectief en efficiënt beheersen zonder de lange 
termijndoelstellingen van de bestuurders/aandeelhouders te schaden.  Deze regels zijn: 
- De bestuurders functioneren onder het sociaal statuut van zelfstandige 
- Ze krijgen ieder een gelijke vaste beloning die maandelijks wordt uitgekeerd 
- De vaste beloning wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders 
- Behoudens het feit dat de Vennootschap de nodige cash moet genereren om de vaste vergoeding uit te 

betalen, bestaat er geen relatie tussen de beloning en de resultaten van de Vennootschap. 
 
Medewerkers 
 
7. Voor de medewerkers zijn volgende praktijken ingebouwd die bijdragen tot een gezond remuneratiebeleid:   

- De vergoedingen van de personeelsleden worden individueel bepaald door de gedelegeerd bestuurder 
verantwoordelijk voor HRM. 

- De verschillende componenten van de vergoedingen worden in detail gedocumenteerd.  Voor elke 
component worden de risico’s van niet-naleving van de gedragsregels geëvalueerd; in het bijzonder 
wordt nagegaan en gedocumenteerd dat er een passend evenwicht bestaat tussen het vaste en 
variabele deel van de vergoeding.   

- Het totaalbudget voor loonsverhogingen en bonussen wordt vastgesteld door de raad van bestuur op 
voorstel van de bestuurder verantwoordelijk voor HRM. 

- De allocatie van dat budget aan de individuele medewerkers is gebaseerd op de beoordeling van de 
prestaties van elke medewerker.  Daartoe wordt aan het einde van elk kalenderjaar met elke 
medewerker een individueel beoordelingsgesprek gehouden.  Het beoordelingsgesprek gehouden op 
het einde van jaar N heeft een dubbel doel: (i) het beoordelen van de prestaties gedurende het jaar N 
en bespreking van het al dan niet halen (en het waarom daarvan) van de eind N-1 voor het jaar N 
vooropgestelde objectieven, en (ii) het vastleggen van concrete objectieven voor jaar N+1.  Van elk 
beoordelingsgesprek wordt een gespreksnotitie opgemaakt die door bestuurder en medewerker wordt 
ondertekend. 

- Gezien de aard van de activiteiten van de medewerkers (ondersteunende functies zonder rechtstreeks 
cliëntencontract) zullen de objectieven voor de medewerkers niet afhankelijk zijn van aantallen of 
frequentie van transacties in vermogensbeheer noch van de daarop vallende provisies, maar eerder 
gericht zijn op kwalitatieve criteria. 
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Derde partijen 
 
8. Voor de werking van de onafhankelijke controlefuncties wordt in belangrijke mate beroep gedaan op derde 

partijen die marktconform worden vergoed voor de inbreng van hun deskundigheid en dit op basis van een 
vast jaarlijks honorarium voor interne audit en op basis van gepresteerde uren aan een vast uurtarief voor 
de ondersteuning van de compliance- en risicobeheerfuncties. 
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Klachtenbehandeling 
 
De begrippen “Klacht” en “Klager” 
 
1. Er is sprake van een Klacht bij iedere uiting van ontevredenheid gericht aan Selectum door een Klager met 

betrekking tot door Selectum verstrekte beleggingsdiensten. 
 

2. Een Klager is een natuurlijk of juridisch persoon die een Klacht heeft ingediend tegen Selectum en waarvan 
verondersteld wordt dat deze in aanmerking komt om door Selectum in overweging te worden genomen. 

 
Klachten van Cliënten  
 
3. In de contracten die Selectum met haar cliënten aangaat, is volgende clausule opgenomen betreffende 

klachtenbeheer: “Indien Cliënt een klacht of vordering tegen Selectum of een geschil met Selectum heeft, 
dient hij zulks onverwijld schriftelijk bij Selectum aan te melden volgens de bij Selectum geldende procedure 
voor interne klachtafhandeling; Selectum deelt Cliënt op eerste verzoek mee hoe bedoelde procedure luidt.”  
Dit document geldt als interne procedure waarnaar in de cliëntencontracten wordt verwezen.  Het werd 
goedgekeurd door de raad van bestuur en is tevens beschikbaar op de website van Selectum. 

 
Onderhoud van de procedure 
 
4. De meest recente versie van dit document werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 4 december 2018 

en openbaar gemaakt via de website van Selectum.  Deze procedure wordt regelmatig beoordeeld in functie 
van ervaringen opgedaan bij eerdere klachtenbehandeling.  De procedure wordt in het bijzonder doorgelicht 
indien zich een abnormale stijging zou voordoen van het aantal klachten of indien een systematische 
overschrijding zou worden vastgesteld van de behandelingstermijn van klachten.  De procedure wordt, 
indien nodig, ook aangepast om conform te blijven met wijzigende wet- of regelgeving. 
 

Testen 
 
5. Interne audit voert controles uit op de correcte toepassing van huidige procedure. 
 
Klachtenbeheerfunctie 

 
6. De Compliance Officer treedt op als behandelaar van de Klacht, tenzij de Klacht betrekking heeft op 

dienstverlening waarvoor de Compliance Officer zelf rechtstreeks verantwoordelijk is; in dat geval wordt de 
Klacht behandeld door een ander lid van de Raad van Bestuur. 

 
Registratie 
 
7. Een Klacht moet per brief worden gericht naar het adres van de zetel van de Vennootschap, Venusstraat 17 

bus 9, B 2000 Antwerpen, ter attentie van de Raad van Bestuur. 
 

8. De klacht moet een heldere beschrijving bevatten van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen die nodig en 
nuttig zijn om Selectum toe te laten de Klacht te onderzoeken en te beoordelen, inclusief kopieën van alle 
relevante documenten en briefwisseling.  
 

9. Bij ontvangst zal de Compliance Officer of de verantwoordelijke bestuurder een preliminaire beoordeling 
maken van de Klacht.  Indien de situatie voldoende helder is, zal hij de Klacht inschrijven in het 
Klachtenregister.  Zo niet, zal hij de Klager om nadere toelichting vragen. 
 

10. Na inschrijving van de Klacht in het Klachtenregister zal de Klager een kopie van de tekst gezonden worden 
met het verzoek te bevestigen dat de klacht correct is weergegeven. 
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11. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de Klacht stuurt de Compliance Officer een bericht van ontvangst 
aan de Klager, tenzij binnen die termijn een antwoord ten gronde wordt verstrekt.  Het ontvangstbericht 
kan eventueel vergezeld worden door een vraag om bijkomende inlichtingen (zie artikel 9) of een verzoek 
om de juistheid van de inschrijving in het Klachtenregister te bevestigen (zie artikel 10). 
 

Behandeling van de Klacht 
 
12. De Compliance Officer of de bestuurder die verantwoordelijk is voor de behandeling van de Klacht, 

verzamelt de nodige informatie en raadpleegt de betrokken dienst(en). 
 

13. De Klacht wordt besproken op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.  Nadat de raad van 
bestuur, na één of meerdere vergaderingen, tot besluitvorming is gekomen, zal de Klager zo spoedig 
mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het - uitvoerig toegelichte - genomen besluit en van 
de opties die hij/zij heeft om het standpunt van Selectum verder aan te vechten, waaronder de mogelijkheid 
om de Klacht voor te leggen aan een alternatieve buitengerechtelijke geschillenbeslechting (bv. de 
Consumentenombudsdienst) of om een procedure op te starten bij de bevoegde rechtbank van Antwerpen. 
 

14. Selectum spant zich redelijkerwijs in om het besluit aan de Klager mee te delen binnen één maand na de 
bevestiging van de juistheid van de inschrijving in het Klachtenregister.  Als binnen die termijn geen besluit 
kan worden meegedeeld, wordt de Klager daarvan op de hoogte gebracht met vermelding van de oorzaken 
van de vertraging en de termijn waarbinnen een antwoord mag worden verwacht. 

 
Rapportage 
 
15. In behandeling zijnde Klachten worden opgenomen in het Klachtenrapport dat trimestrieel door de 

Compliance Officer wordt overgemaakt aan de Raad van Bestuur en waarin voor iedere uitstaande Klacht 
volgende informatie wordt opgenomen: 
- Identificatie van de Klager 
- Maximaal risico in € 
- Redenen voor de Klacht 
- Maatregelen die zijn getroffen om ontvangen Klachten op te lossen 
- Status van de behandeling van de Klacht. 

 
Interne follow-up van Klachtenbehandeling 
 
16. De gegevens van Klachtenbehandeling worden geanalyseerd om systeem-gebonden problemen en 

potentiële juridische en operationele risico’s te identificeren en aan te pakken (dieperliggende oorzaken 
vaststellen; nagaan of deze dieperliggende oorzaken andere processen of producten kunnen beïnvloeden, 
met inbegrip van processen en producten waarover niet rechtstreeks wordt geklaagd; en, de dieperliggende 
oorzaken wegnemen, indien redelijkerwijs mogelijk). 
 

Overige aspecten van de klachtenbehandeling 
 
17. De klachtenbehandeling is kosteloos in hoofde van de Klager. 

 
18. Selectum verbindt er zich toe klachten efficiënt en op onpartijdige wijze te behandelen overeenkomstig de 

bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving en de bepalingen van deze procedure. 
 

19. Selectum verbindt er zich toe te antwoorden zonder onnodige vertraging binnen de in deze procedure 
aangegeven termijnen. 
 

20. Selectum verbindt er zich toe duidelijk te communiceren in een eenvoudige taal die gemakkelijk te begrijpen 
is. 
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Orderuitvoeringsbeleid 
 
Best Execution principe 
 
1. Het Orderuitvoeringsbeleid omvat de maatregelen en procedures die Selectum heeft uitgewerkt om orders 

tegen de beste voorwaarden en in het beste belang van de cliënt uit te voeren.  Het uitvoeren van orders 
tegen de voor de cliënt meest voordelige voorwaarden is gekend als het “Best Execution” of “Optimale 
Uitvoering” principe.  Dit principe houdt niet in dat voor elke individuele transactie het beste resultaat moet 
behaald worden, maar wel dat Selectum een beleid hanteert dat consistent streeft naar het behalen van het 
best mogelijke resultaat.  Het gaat om een inspanningsverbintenis, niet om een resultaatsverbintenis.  
Overigens zal de verplichting tot optimale uitvoering van orders niet gelden in extreme omstandigheden 
zoals bv. hevige markturbulentie of uitvallen van een belangrijk handelsplatform; in dergelijke 
omstandigheden wordt door alle betrokken partijen naar de best mogelijke oplossing gezocht. 

 
2. Om de naleving van het principe van Optimale Uitvoering te beoordelen, wordt rekening gehouden met 

volgende factoren: 
- De prijs van het financieel instrument 
- De uitvoeringskosten  
- De snelheid van uitvoering 
- De waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling 
- De omvang van het order 
- De aard van het order, en 
- Alle andere voor de uitvoering van het order relevante aspecten. 

 
3. Het relatieve gewicht van voornoemde factoren van uitvoering wordt bepaald aan de hand van volgende 

criteria: 
- De kenmerken van de cliënt 
- De kenmerken van het order 
- De kenmerken van het financieel instrument, en 
- De kenmerken van de plaats van uitvoering. 

 
4. Voor de bepaling van het best mogelijke resultaat wordt in beginsel uitgegaan van de totale tegenprestatie. 

Die bestaat uit: 
- De prijs van het financieel instrument, en 
- De uitvoeringskosten die alle uitgaven omvatten die ten laste komen van de cliënt en rechtstreeks 

verband houden met de uitvoering van het order, zoals vergoedingen aan de plaats van uitvoering, 
clearing & afwikkelingsvergoedingen en alle andere vergoedingen die worden betaald aan derden die 
bij de uitvoering van het order betrokken zijn. 

De snelheid van uitvoering, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang en de aard van 
het order en de impact op de markt kunnen voorrang krijgen op de prijs en de kostenfactoren, voor zover 
zij onontbeerlijk zijn om het best mogelijke resultaat, in termen van totale tegenprestatie, te behalen. 

 
5. Daarnaast is de plaats van uitvoering een belangrijk element van optimale uitvoering.  Volgende plaatsen 

van uitvoering worden in overweging genomen: 
- Gereglementeerde markten 
- Multilaterale handelsfaciliteiten 
- Systematische internaliseerders, en 
- Een market maker of andere liquiditeitsverschaffer. 
Voor sommige financiële instrumenten bestaat er slechts één plaats van uitvoering. Wanneer een transactie 
in dergelijk instrument wordt uitgevoerd op deze plaats,  wordt ervan uitgegaan dat op die manier aan de 
best execution verplichting is voldaan.   Indien een transactie op meerdere uitvoeringsplatformen kan 
uitgevoerd worden, zal aan de hand van een vergelijkende kosten/batenanalyse steeds de beste oplossing 
voor de cliënt worden gekozen. In principe zullen instrumenten die worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt (of een Multilateral Trading Facility of MTF) op die markt (of MTF) worden 
uitgevoerd.  Het is echter ook mogelijk dat transacties in een op de gereglementeerde markt (of MTF) 
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opgenomen financiële instrumenten worden uitgevoerd buiten de markt (of MTF). Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer de liquiditeit op de markt eerder klein is of het pakket dat op de markt zou verhandeld 
worden een te grote invloed kan hebben op de koers van het betrokken instrument.  In dat geval wordt het 
order uitgevoerd buiten een handelsplatform om, via een OTC (Over The Counter) transactie. 
 

6. Bij de selectie van de beste plaatsen van uitvoering wordt o.a. rekening gehouden met volgende criteria: 
- Liquiditeit van het handelsplatform (omzet en orderboek) 
- Snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling 
- Beschikbaarheid van koersen 
- Continuïteit en stabiliteit van partners 
- Kosten (handelskosten, aansluitkosten en afwikkelkosten) 
- Handelstechnische mogelijkheden (handelstijden, ordertypen, …) 
- Mate van automatisering. 

 
7. Provisies mogen niet zodanig gestructureerd of in rekening gebracht worden dat de verschillende plaatsen 

van uitvoering op onbillijke wijze ongelijk worden behandeld.  Dit zou het geval zijn als voor de uitvoering 
van orders op de diverse plaatsen van uitvoering vergoedingen of spreads in rekening worden gebracht die 
onderling uiteenlopen, zonder dat die verschillen samenhangen met feitelijke verschillen in kosten die voor 
de uitvoering van orders op die plaatsen zijn gemaakt. 
Bij de orderuitvoering betrokken partijen mogen geen beloning, korting of niet-geldelijke tegemoetkoming 
ontvangen voor de routering van orders van cliënten naar een bepaald handelsplatform of plaats van 
uitvoering. 

 
8. Voormelde principes leiden doorgaans tot volgende plaatsen van uitvoering per type van financieel 

instrument: 
- Orders in (certificaten van of rechten op) aandelen worden uitgevoerd op de volumemarkt.  Per aandeel 

wordt de volumemarkt bepaald.  Dit is het handelsplatform waarop het effect het meest verhandeld 
wordt.  Hoe hoger het volume, hoe meer liquiditeit het aandeel heeft en liquiditeit bevordert de kans 
op uitvoering en een correcte koersvorming 

- Voor orders die betrekking hebben op deelnemingsrechten van aandelen ICB’s worden de intekening, 
de aankoop of de conversie van de deelnemingsrechten tegen de netto-inventariswaarde beschouwd 
als zijnde conform aan de criteria van optimale uitvoering 

- Orders in aandelenderivaten (opties, futures) worden uitgevoerd op de gereglementeerde markten 
waarop de desbetreffende contracten noteren 

- Orders in geldmarktinstrumenten (depositocertificaten, commercial paper, schatkistpapier) en 
obligaties (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gestructureerde obligaties) worden uitgevoerd via de 
gereglementeerde markt waar die bestaat (bv. staatsbons en schatkistcertificaten), maar vraag en 
aanbod zullen elkaar meestal vinden via het opvragen van bied- en laatprijzen op een multilaterale 
trading faciliteit zoals het Bloomberg platform. 

 
Uitvoeringsstrategie 
 
9. Selectum voert zelf geen orders uit voor haar cliënten.  Zij geeft de orders door aan uitvoerders-bewaarders 

(hierna “correspondenten” genoemd).  De keuze voor deze uitvoeringsstrategie houdt onder meer in dat: 
- Selectum in het kader van haar dienstverlening orders doorgeeft aan correspondenten voor het 

verrichten van transacties in financiële instrumenten, alsmede voor het bewaren en administreren van 
de gelden en effecten van de cliënten 

- De correspondenten de doorgegeven orders uitvoeren volgens hun eigen orderuitvoeringsbeleid 
- Selectum via de selectie en de monitoring van de correspondenten verantwoordelijk blijft tegenover 

haar cliënten voor de naleving van de regels inzake optimale uitvoering. 
 
Selectie van correspondenten 
 
10. De keuze van een correspondent wordt in veel gevallen bepaald door een bestaande zakelijke relatie van de 

cliënt met een financiële instelling.  Indien deze instelling het orderuitvoerings- en bewaarbedrijf uitoefent 
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en aanvaard wordt door Selectum bij beslissing van de raad van bestuur, zal deze instelling kunnen optreden 
als correspondent voor Selectum. 
 

11. Vooraleer Selectum een partij als correspondent aanvaardt, zal de gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk 
voor Investment Management overtuigd moeten zijn en effectief hebben kunnen vaststellen dat de 
voorgestelde partij  
- Voldoende solvabel is 
- Bereid is en in staat is de beste inspanning te leveren om de orders optimaal uit te voeren in het beste 

belang van de cliënten van Selectum 
- Zelf gehouden is aan de MiFID II reglementering inzake optimale uitvoering  
- Over de passende expertise en marktkennis beschikt 
- Op technologisch vlak professioneel uitgerust is. 
- Voldoende waarborgen biedt voor een correcte administratieve verwerking van de orders 
- Over orderuitvoeringsregelingen (beleid en procedures) beschikt die Selectum in staat stellen aan haar 

verplichtingen inzake optimale uitvoering te voldoen 
- Neen naadloze samenwerking garandeert tussen uitvoerder en bewaarder om de geld- en 

effectenrekeningen van de cliënten te administreren op naam van en voor rekening en risico van de 
cliënten 

- De informatievoorziening omtrent de transacties op een professionele manier weet te verzorgen 
- Bundeling van orders voor gelijkwaardige categorieën van cliënten toestaat, waardoor de 

uitvoeringsvoorwaarden worden geoptimaliseerd en het best kan worden voldaan aan de eis om alle 
cliënten een zo gelijk mogelijke uitvoeringsbehandeling te geven 

- In hoge mate toegankelijk is waardoor een snelle uitvoering van orders gegarandeerd is 
- Beschikt over toegang tot diverse handels- en settlementplatformen waarlangs orderrouting kan 

plaatsvinden 
- Kostenefficiënt werkt 
- … 

 
12. Indien de cliënt geen relatie heeft met een geschikte partij die als correspondent kan optreden, zal Selectum 

het Belgisch bijkantoor van BinckBank NV voorstellen voor Belgische cliënten en InsingerGilissen Bankiers 
NV voor de Nederlandse cliënten.  Selectum heeft met deze instellingen een positieve praktijkervaring die 
heeft aangetoond dat beide aan de selectiecriteria van Selectum beantwoorden.  Het orderuitvoeringsbeleid 
van beide instellingen kan geraadpleegd worden op de respectievelijke websites. 

 
13. Volgende correspondenten werden formeel goedgekeurd door de raad van bestuur: 

- InsingerGilissen Bankiers NV, handelend onder de naam InsingerGilissen Services, gevestigd in 
Amsterdam, NL 

- BinckBank NV, gevestigd in Amsterdam, NL, voor de betreffende dienstverlening opererend vanuit haar 
bijkantoor in Antwerpen, BE 

- Banque de Luxembourg SA, gevestigd in Luxembourg, LU 
- CACEIS Banque SA, gevestigd in Paris, FR, voor de betreffende dienstverlening opererend vanuit haar 

bijkantoor in Luxembourg, LU, en 
- Julius Bär, gevestigd in Zürich, CH. 
 

14. Met elk van deze instellingen is een gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de 
dienstverlening duidelijk wordt gedefinieerd, de rol en de verantwoordelijkheden van elke partij duidelijk 
worden omschreven, de organisatieregeling van de samenwerking wordt vastgelegd, en de volledige 
verwerkingsketen van orderuitvoering procedureel in detail wordt uitgewerkt.  
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Monitoring van de correspondenten 
 
15. Selectum staat in permanent contact met haar correspondenten in de verschillende fasen van de 

operationele verwerkingsketen van de orders en kan op die manier regelmatig evalueren en nagaan of de 
correspondenten                                       blijvend voldoen aan de selectiecriteria (uitvoeringskoersen, kosten, 
efficiëntie van technisch platform, …).   De lijnen zijn dermate kort en de contacten dermate frequent dat 
terugkoppelingen en bijsturingen zeer snel kunnen gebeuren.  Deze worden gedocumenteerd met e-mails. 

 
16. Selectum heeft op elk ogenblik toegang tot de vermogensoverzichten en de overzichten van de geld- en 

effectenrekeningen en kan bij de correspondent op elk ogenblik kopieën aanvragen van de nota’s van de 
door de cliënt uitgevoerde transacties.  Op basis van deze informatie voert Selectum steekproefsgewijze 
controles uit op de Best Execution door de correspondent.   

 
17. Eén keer per jaar wordt de samenwerking met de correspondenten formeel geëvalueerd door de raad van 

bestuur en wordt beslist over de continuering van de samenwerking. 
 
Operationele verwerkingsketen 
 
18. De operationele verwerkingsketen omvat de verschillende taken van de front-office en de back-office, die 

betrekking hebben op (i) de beslissing om een transactie in financiële instrumenten uit te voeren, (ii) het 
doorgeven van het order, (iii) het administreren, opvolgen en controleren van het order, en (iv) het 
rapporteren over het order.  Elk van deze taken zijn verder omschreven en uitgewerkt in gedetailleerde 
procedures. 

 
Evaluatie 
 
19. Selectum houdt toezicht op de doeltreffendheid van haar regelingen en haar beleid voor orderuitvoering 

om mogelijke tekortkomingen te identificeren en te verhelpen.  Jaarlijks evalueert de raad van bestuur het 
beleid en de organisatie inzake orderuitvoering.  Daarnaast zal ook een evaluatie worden uitgevoerd bij 
significante gebeurtenissen (incidenten, wijziging van wetgeving, wijziging van marktomstandigheden, …).  
Waar nodig past Selectum haar beleid en organisatie aan in functie van de bevindingen van het 
evaluatieproces en wordt onderhavige nota aangepast. 

 
 
 
 


