
 
 

 

 
RISICOBEHEER 

 
 
Met deze brochure informeert Selectum haar (potentiële) cliënten en andere belanghebbenden over haar 
doelstellingen en beleidslijnen inzake risicobeheer. 
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Risicobeheer is de onafhankelijke functie die het integrale continue cyclische proces (het 
risicobeheersingsproces) bewaakt waarbinnen risico’s waaraan Selectum Vermogensbeheer wordt blootgesteld, 
worden geïdentificeerd, geanalyseerd, opgevolgd en geëvalueerd, hetgeen resulteert in acceptatie, beheersing 
of vermijden van de betreffende risico’s.   
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Risicobeheersingsproces 
 
Het risicobeheersingsproces bestaat uit vier onderling verbonden stappen: 
 

i. Risicobeleid definiëren 
 
Als vennootschap streeft Selectum naar een rendabele continuïteit waarbij zij het cliëntenbelang 
centraal stelt, boven iedere doelstelling van aandeelhouderswaardecreatie. 
 
Voor eigen rekening is Selectum in de mate van het mogelijke risicomijdend.  Zij wenst elk risico te 
vermijden anders dan de risico’s die rechtstreeks aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden.  Deze 
betreffen voornamelijk het operationele risico (menselijke fouten bij het uitvoeren van orders, het 
reputatierisico en het bedrijfsrisico.  De eigen middelen worden niet in risicodragende activa 
geïnvesteerd en zo liquide mogelijk gehouden, zonder wisselkoersrisico. 
 
Voor haar cliënteel streeft Selectum een optimale lange termijn performance na bij een risicoprofiel dat 
niet significant afwijkt van het risicoprofiel van de referentiemarkten inzake Europese aandelen.  Het 
gaat daarbij om investeringen in ondernemingen met potentieel voor waardecreatie op langere termijn.  
Selectum voert dit uit met respect voor oordeelkundige portefeuillespreidingen waardoor specifieke 
aandelenrisico’s worden geminimaliseerd. De beheersstrategie is hoofdzakelijk “long only” waardoor 
bijkomende marktrisico’s vermeden worden.  Nieuwe opportuniteiten in het beheer van de 
portefeuilles worden op het hoogste niveau gevolgd.  Het desinvesteringsbeleid is gericht op de verkoop 
van posities die geacht worden hun maturiteit te hebben bereikt of waarvan het stijgingspotentieel als 
beperkt wordt beschouwd gelet op de toekomstperspectieven, met inachtneming van het financiële 
evenwicht van de cliëntenportefeuille waarin zij opgenomen zijn.  Door deze aanpak consistent uit te 
voeren, beogen de door Selectum discretionair beheerde portefeuilles een bovengemiddeld historisch 
track-record inzake portefeuillereturn te bereiken, hetgeen leidt tot een trouw en groeiend 
cliëntenbestand.  

 
ii. Risico’s identificeren 

 
Bij het identificeren van de risico’s worden in eerste instantie alle mogelijke risico’s opgelijst waaraan 
Selectum ingevolge haar activiteit mogelijks zou kunnen blootgesteld worden, zonder rekening te 
houden met het feit of die blootstelling al dan niet effectief of waarschijnlijk is.  Het identificeren van 
de risico’s gebeurt jaarlijks (per 31/03) en tussentijds wanneer belangrijke wijzigingen optreden in de 
activiteiten of de organisatie van de Vennootschap of in externe factoren (bv. belangrijke evoluties op 
de markten).  Het proces van de periodieke identificatie wordt geleid door de gedelegeerd bestuurder 
verantwoordelijk voor risicobeheer die als uitgangspunt een oplijsting maakt van alle risico’s die werden 
geïdentificeerd door compliance en interne audit tijdens de uitwerking van hun op risico-analyse 
gebaseerde planning, door de raad van bestuur tijdens de halfjaarlijkse beoordelingen van de stand van 
de interne controle, en evenens door de raad van bestuur tijdens het jaarlijkse ICAAP proces.  De aldus 
bekomen lijst wordt kritisch beoordeeld op volledigheid door de bestuurders (die daarbij input kunnen 
vragen van medewerk(st)ers), interne audit en compliance.  Vervolgens worden de risico’s 
gesystematiseerd in het Risk Dashboard waarbij ze ondergebracht worden in vijf categorieën:  
- Bedrijfs- en strategische risico’s: bedrijfsrisico’s zijn het gevolg van veranderingen in externe 

factoren (macro-economische parameters, regelgeving, gedrag van klanten, concurrentie, 
demografische evoluties, …) die de vraag naar en/of de winstgevendheid van de diensten kunnen 
beïnvloeden; strategische risico’s ontstaan wanneer de bedrijfsrisico’s niet of onvoldoende in 
rekening worden gebracht bij het bepalen van de  strategie of wanneer de strategie niet of niet 
correct wordt geïmplementeerd  

- Reputatierisico’s ontstaan door een negatieve perceptie bij één of meerdere stakeholders 
waardoor de mogelijkheid om bestaande zakelijke relaties te behouden of nieuwe op te bouwen 
ongunstig wordt beïnvloed 
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- Operationele risico’s vloeien voort uit menselijke fouten en/of tekortkomingen in systemen; ze 
omvatten tevens de juridische risico’s, de informatierisico’s en de compliancerisico’s 

- Marktrisico’s worden veroorzaakt  door wijzigingen van de rente, wisselkoersen, aandelenprijzen 
of grondstofprijzen 

- Tegenpartijenrisico’s vloeien voort uit een wanbetaling of wanprestatie van een contractpartij. 
 
Met het oog op het inschatten en beoordelen van de risico’s wordt verder nog een onderscheid gemaakt 
tussen exogene en endogene risico’s: 
- Exogene risico’s hangen samen met externe factoren zoals de evolutie op de markten of 

economische, politieke en reglementaire veranderingen en kunnen grote gevolgen hebben voor de 
operationele omgeving en de prestaties van Selectum.  Exogene risicofactoren vallen per definitie 
buiten de controle van de Vennootschap die daarom ook niet kan voorkomen dat ze zich voordoen. 
Die risico’s kunnen wel worden ingeschat zodat het mogelijk is oplossingen te vinden die de 
gevolgen ervan zullen beperken 

- Endogene risico’s maken deel uit van de eigen omgeving van de Vennootschap. 
 

iii. Risico’s inschatten en beoordelen 
 
De risico’s worden vervolgens ingeschat op kans van voorkomen en op mogelijke gevolgen, waarna 
wordt beslist hoe met het risico wordt omgegaan.  Als uitgangspunt wordt daarbij de hiernavolgende 
kwantitatieve risicomatrix gebruikt.  Deze moet evenwel uitdrukkelijk worden aangevuld met 
kwalitatieve inschattingen die de door de matrix voorgestelde beslissing (significant) kunnen 
beïnvloeden.  Afwijkingen van de standaard matrix worden schriftelijk gedocumenteerd. 

 

KANS 
IMPACT (€ 000) 

0 0-100 100-500 500-1.000 >1.000 
       0% - - - - - 

0-25% - A B B B 
25-50% - B B B C 
50-75% - B B C C 

75-100% - B B C C 
 

De inschatting van de kans op voorkomen gebeurt tegen een tijdshorizon van 5 jaar. 
 

Mogelijke beslissingen zijn: 
- A (Accepteren): het risico wordt zonder verdere beheersingsmaatregelen geaccepteerd 
- B (Beheersen): het risico wordt door beheersmaatregelen teruggedrongen tot een A niveau 
- C (Cancel): het risico wordt vermeden. 

 
De beslissingen worden goedgekeurd door de raad van bestuur en gedocumenteerd in het Risk 
Dashboard. 

 
iv. Risico’s beheersen 

 
Selectum heeft een geheel van interne controlemaatregelen en beheersingsmaatregelen opgezet en 
geïmplementeerd om de geïdentificeerde risico’s te voorkomen of te beheersen.  De algemene 
maatregelen maken deel uit van het interne controlesysteem.  Specifieke maatregelen zijn 
gedocumenteerd in het Risk Dashboard. 
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Governance 
 
De risicobeheerfunctie staat onder de leiding van de heer Ger Rooze, gedelegeerd bestuurder, en met 
methodologische ondersteuning van de heer Marc Van Steenvoort, extern adviseur.  
 
Het statuut van de risicobeheerfunctie wordt vastgelegd in het Risk Charter, waarin volgende regelingen worden 
vatgelegd: 
- Opdrachten van de risicobeheerfunctie: naast haar verantwoordelijkheid voor het risicobeheersingsproces 

adviseert de risicobeheerfunctie over de beheersing van risico’s en bevordert zij een risicobewuste en 
risicomijdende cultuur met als doel het voorkomen van aantasting van de beheerste bedrijfsvoering, 
alsmede financiële, juridische en reputatieschade 

- Haar reikwijdte 
- Haar plaats binnen de onderneming 
- Haar bevoegdheden 
- Haar onafhankelijkheid, en 
- Haar relatie met de andere controlefuncties binnen de onderneming. 
 

Risk Dashboard 
 
Het Risk Dashboard vat in tabelvorm de resultaten van het risicobeheersingsproces samen.  Deze resultaten 
geven tevens aan welk eigen vermogen nodig is om op permanente basis een dekking te bieden voor de huidige 
en toekomstige risico’s van Selectum.  Op die manier wordt het verband gelegd met het kapitaalbeleid. 
 

Samenvatting kapitaalbehoeften per 31/03/2019 € 000 
Bedrijfs- en strategische risico’s 61 
Reputatierisico’s 14 
Marktrisico’s 6 
Tegenpartijrisico 133 
Operationele risico’s 178 
Totaal 392 
Nuttig eigen vermogen 2.644 
Overschot 2.252 

	
Met een nuttig eigen vermogen van € 2.644k voldoet Selectum ruimschots aan de intern becijferde 
kapitaalvereisten (overschot van € 2,252k). 
 
Bovendien voldoet Selectum ook ruimschoots aan de wettelijke kapitaalvereisten, zoals blijkt uit de 
hiernavolgende tabel (overschot van € 2.346k): 
 

€ 000 Nuttig eigen vermogen Vereiste Marge 
Dekking vaste activa 2.644 298 2.346 
Algemene solvabiliteitsvereisten 2.644 3 2.641 
Kredietrisico (standaardmethode) (i) 
Marktrisico (ii) 
(iii) = (i) + (ii) 
25% van de algemene kosten (iv) 
Grootste van (iii) en (iv) 

 
 
 
 

2.644 

133 
- 

133 
191 
191 

 
 
 
 

2.453 
Wettelijk minimum 2.644 125 2.519 

 


