
 
 

 

 

  

 
 
CORPORATE GOVERNANCE 
 
 
Met deze brochure informeert Selectum haar (potentiële) cliënten en andere belanghebbenden over haar 
beleids- en organisatiestructuur, en over de onderliggende ondernemingswaarden en strategische 
doelstellingen. 
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Waarden en doelstellingen 
 
Ondernemingswaarden 
 
De bedrijfscultuur en de ondernemingswaarden van Selectum leggen de nadruk op eerlijkheid en integriteit, het 
naleven van hoge ethische normen bij het zakendoen en het naleven van zowel de geest als de letter van de 
toepasselijke regelgeving.  De bestuurders en de medewerk(st)ers dienen zich integer te gedragen, d.i. eerlijk, 
betrouwbaar en geloofwaardig.  Cliënten dienen steeds op een loyale en professionele wijze te worden 
behandeld.  Het naleven van de wettelijke en reglementaire integriteits- en gedragsregels staat centraal in het 
zakendoen.  Selectum wil niet het risico lopen dat één van haar bestuurders of medewerk(st)ers gerechtelijk, 
administratief of reglementair wordt gesanctioneerd met als mogelijke gevolgen reputatieverlies, al dan niet met 
financiële schade, en aantasting van de geloofwaardigheid van de instelling en haar medewerk(st)ers welke een 
basisvoorwaarde is om zaken te doen in de financiële sector.  Voor de toepassing van deze waarden en normen 
is het belangrijk dat de bestuurders zichzelf strikte gedragsregels van een hoog niveau opleggen en het goede 
voorbeeld geven (the tone at the top). 
 
Missie 
 
De Missie van Selectum bestaat erin duurzame waarde te creëren voor haar cliënten.  
 
Strategische doelstellingen 
 
Om de missie en de onderliggende Ondernemingswaarden te realiseren worden volgende strategische 
doelstellingen vooropgesteld: 
- Consequent het Cliëntenbelang centraal stellen 
- Cliëntenintegriteit 
- Onafhankelijke en betrouwbare dienstverlening aanbieden als kleine zelfstandige onderneming, geleid door 

ervaren professionals 
- Focus op de middellange termijngroei van het vermogen van de cliënten met beter dan gemiddelde 

beleggingsresultaten 
- Een unieke aanpak in discretionair beheer, gebaseerd op eigen fundamentele research en met als 

sleutelwoorden waardecreatie, lange termijn track-record, actieve bottom-up value-driven 
aandelenselectie en transparantie 

- Duidelijk omschreven dienstverlening en doelgroepen, gebaseerd op drie Business Lines 
- Strikte product governance 
- Zorgvuldige uitvoering in nauwe samenwerking met de depotbanken en de brokers 
- Goede afspraken vastgelegd in een helder contract 
- Rendabele continuïteit door degelijke financiële resultaten 
- Een passend beleid en een solide bedrijfsorganisatie om de naleving te verzekeren van de principes van 

deugdelijk bestuur en integer zakendoen. 
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Beleids- en organisatiestructuur 
 
Het hiernavolgend organigram geeft de beleids- en organisatiestructuur van Selectum weer: 
- Beleidsorganen in het paars 
- Organisatie in het groen voor de Business Lines en in het roodbruin voor de ondersteunende diensten 
- Onafhankelijke controlefuncties in het hemelsblauw. 

 
Beleidsstructuur 
 
Raad van bestuur 
 
De raad van bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de Vennootschap.  De raad is bevoegd alle 
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, 
behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd is.  
Hiertoe bepaalt, monitort en controleert de raad de ondernemingswaarden, de strategische doelstellingen, het 
beleid en de organisatieregeling.  De werking van de raad van bestuur is geregeld door de wettelijke bepalingen, 
aanvullende statutaire bepalingen en interne procedures. 
 
Dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur 
aangaat, wordt opgedragen aan de twee gedelegeerd bestuurders die elk alleen of gezamenlijk optreden.  Het 
dagelijks bestuur wordt aangestuurd door twee overlegplatformen: een eerste overleg heeft 4 keer per jaar 
plaats en behandelt, met methodologische ondersteuning van een extern adviseur, alle onderwerpen van 
interne controle, compliance en risicobeheer; tijdens het tweede overleg dat wekelijks plaatsvindt, bespreken 
de gedelegeerd bestuurders de actualiteit van de dag en alle andere onderwerpen die zich aandienen met 
betrekking tot de Business Lines en de ondersteunende diensten.   
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Organisatiestructuur 
 
Business Lines 
 
De drie business lines (discretionair vermogensbeheer, gepersonaliseerd ad hoc beleggingsadvies en financiële 
dienstverlening) zijn een reflectie van de commerciële dienstverlening van de Vennootschap (zie ook de MiFID 
brochure voor meer informatie over de diensten en producten van Selectum). 
 
Ondersteunende diensten 
 
- Research - bestaat uit vier buy-side analisten die voltijds bezig zijn met fundamentele research en 

bedrijfscontacten en dit uitsluitend in ondersteuning van Pieter C. Tolk die, in zijn hoedanigheid van 
gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor investment management, de beslissingen neemt inzake het 
beleggingsbeleid 

- Operations - voert, met inachtneming van de beginselen van functiescheiding, de verschillende taken en 
verantwoordelijkheden van Front Office en Back Office uit 

- Finance staat in voor een passende boekhoudkundige organisatie en financieel verslaggevingsproces 
(prudentiële periodieke staten en jaarrekening), naleving van de verplichtingen inzake BTW en 
vennootschapsbelasting en het monitoren van de financiële ratio’s.  Het toezicht op de boekhouding, de 
trimestriële afsluitingswerkzaamheden, de financiële rapportages en de taks functie zijn uitbesteed aan 
Boekhoudkantoor Seeuws.  

- ICT – zorgt voor passende controle- en beveiligingsmaatregelen op informatica- en communicatiegebied, 
inclusief deugdelijke beveiligingsmechanismen om de beveiliging en authentificatie van de middelen voor 
de informatie-overdracht te garanderen, het risico op datacorruptie en ongeoorloofde toegang tot een 
minimum te beperken, en te voorkomen dat informatie uitlekt door de vertrouwelijkheid van de gegevens 
te allen tijde te bewaren.  

- HRM is verantwoordelijk voor o.m. werving & selectie, loopbaanbeleid, talentretentie, performance 
management, beloningsbeleid en de aard van de zaak (contractbeheer, verzekeringsportefeuille, 
arbeidsrecht, financieel recht, vennootschapsrecht, gerechtelijke procedures, …) wordt op ad hoc basis 
beslist om al dan niet beroep te doen op een extern juridisch raadgever.  

- Administratie – onthaal, inkomende post, aankopen kantoormateriaal, klassementen (notulen, akten, 
briefwisseling, …), beheer van contracten, cliëntendossiers, personeelsdossiers, fiscaal dossier, website, e-
Corporate, procedureboek, … 

- Commerciële ontwikkeling – staat in voor het realiseren van het groeipotentieel door de uitbouw van 
bestaande relaties en door een nauwgezette opvolging van referrals (‘mond aan mond-reclame’) vanuit het 
bestaand cliënteel. 

 
Controlefuncties 
 
Selectum heeft een interne controlesysteem geïmplementeerd dat bestaat uit onderling verbonden 
controlecomponenten die samen een geïntegreerd proces vormen dat gericht is op het verkrijgen van een 
redelijke mate van zekerheid dat (i) de strategische bedrijfsdoelstellingen worden bereikt (Strategic), (ii) 
bedrijfsprocessen effectief en efficiënt verlopen (Operations), (iii) de (financiële) informatieverstrekking 
betrouwbaar is (Reporting), en (iv) de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd (Compliance). 
 
De onafhankelijke controlefuncties (compliance, risicobeheer en interne audit) waken erover dat de controles 
die zijn opgezet om de risico’s tijdig te identificeren en te beheren, qua opzet doeltreffend zijn en tevens 
doeltreffend worden uitgevoerd.   
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Uitbesteding 
 
Omwille van de beperkte omvang van haar bedrijf en het eerder geringe volume aan genomen risico’s is het voor 
Selectum bedrijfseconomisch niet altijd verantwoord om personeelsleden aan te werven voor de uitoefening 
van bepaalde bedrijfseigen activiteiten of het voeren van bepaalde bedrijfseigen processen.  Uitbesteding van 
dergelijke activiteiten of processen kan een oplossing bieden voor dit economisch probleem en kan bovendien 
bijdragen tot een beter beheer door derden met een grotere deskundigheid bij de organisatie te betrekken.  
Selectum heeft volgende kritieke operationele taken uitbesteed aan derden: (i) de interne auditfunctie, de 
methodologische ondersteuning van de compliance-functie en van het risicobeheer, en (iii) bepaalde 
boekhoudkundige en fiscale processen.  Met de betreffende dienstverleners werden contractuele afspraken 
gemaakt om het operationele risico van uitbesteding te beperken en om ervoor te zorgen dat uitbesteding geen 
afbreuk doet aan het passend karakter van de interne controleprocedures van Selectum en aan het vermogen 
van de FSMA om te controleren dat Selectum haar wettelijke verplichtingen nakomt. 


