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INTEGRITEITSBELEID   

5. BELEIDSNOTA INTERN KLOKKENLUIDERSBELEID  

 

Van toepassing op: algemene vergadering, raad van bestuur, 

investeringscomité, personeelsleden SEFOPLUS OFP, 

externe dienstverleners betrokken bij de operationele en 

controlewerkzaamheden 

Goedgekeurd door/op: raad van bestuur op 10 juni 2022 

Uiterste datum van herziening:  10 juni 2025 

 

De volgende documenten vormen gezamenlijk het integriteitsbeleid: 

1. beleidsnota integriteit 

2. deontologische code 

3. beleidsnota belangenconflicten 

4. beleidsnota beloningsbeleid 

5. beleidsnota intern klokkenluidersbeleid 

6. Beleidsnota klachtenbehandeling 

7. Procedurenota fit & proper 

 
1 Doel en toepassingsgebied 

 

1.1 Wat is het doel van dit intern klokkenluidersprocedure? 

 

Dit beleid heeft tot doel om de passende procedures op te zetten voor de interne melding binnen 

SEFOPLUS OFP van inbreuken op de wet van 28 april 2003 betreffende aanvullende pensioenen 

(hierna “WAP”), de wet van 27 oktober 2006 het toezicht op de instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening (hierna “WIBP”) en de financiële wetgeving waarop de FSMA toezicht 

houdt, overeenkomstig de artikelen 45 en 69ter van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het 

toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna: “de Wet Financieel Toezicht”). 

 

Dit beleid is erop gericht om mogelijke mistoestanden binnen SEFOPLUS OFP zo snel mogelijk te 

detecteren en aan te pakken. Daarenboven stelt dit beleid SEFOPLUS OFP in de mogelijkheid om 

inbreuken op de financiële wetgeving te melden aan de FSMA en bij te dragen tot het opsporen en het 

eventueel bestraffen van financiële misdrijven. 

 

1.2 Wie wordt aangemoedigd tot melding van inbreuken? 

 

Iedere persoon die betrokken is binnen de werking van SEFOPLUS OFP, hetzij als werknemer, hetzij 

als lid van de raad van bestuur, lid van het  dagelijks bestuur of lid van het investeringscomité, hetzij als 

personeelslid van één van de externe dienstverleners betrokken bij de operationele en 

controlewerkzaamheden van SEFOPLUS OFP - hierna “de meldende persoon” - die een daadwerkelijke 

of potentiële inbreuk vaststelt op de hierna in punt 1.3 vermelde wetgeving waarop de FSMA toezicht 

houdt overeenkomstig artikel 45 van de Wet Financieel Toezicht, wordt aangemoedigd om deze te 

melden volgens de interne procedures die in deze beleidsnota worden uiteengezet. 
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1.3 Over welke inbreuken gaat het? 

 

De in deze beleidsnota vastgelegde interne meldingsprocedure viseert inbreuken op de volgende 

wetgeving waarop de FSMA toezicht houdt: 

• de regels die de bescherming van de belangen van de belegger beogen bij verrichtingen in 

financiële instrumenten en op de naleving van de regels die de goede werking, de integriteit en 

de transparantie van de markten voor financiële instrumenten moeten waarborgen en meer in 

het bijzonder hoofdstuk II van de Wet Financieel Toezicht en de wet van 21 november 2017 

over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting 

van de Richtlijn 2014/65/EU; 

• de naleving van hoofdstuk II van de Wet Financieel Toezicht door o.a. kredietinstellingen, 

verzekeringsondernemingen, beursvennootschappen, ...; het betreft de regels omtrent o.a. de 

verplichtingen inzake de verhandeling van bepaalde effecten op gereglementeerde markten, 

verplichte informatieverstrekking bij het aanbieden of verstrekken van financiële producten of 

diensten, gedragsregels bij transacties in financiële instrumenten, gedragsregels bij het 

verstrekken van beleggingsadvies en -diensten,... 

• de regels bedoeld om de afnemers van financiële producten te beschermen tegen het 

onwettelijk aanbod of de illegale levering van financiële producten of diensten; 

• de bepalingen van boek VI van het Wetboek economisch recht die betrekking hebben op 

financiële diensten onder het toezicht van de FSMA; het betreft de regels inzake marktpraktijken 

en de bescherming van de consument (zoals o.a. de algemene verplichting tot informeren van 

de consument, overeenkomsten met consumenten en onrechtmatige bedingen, verboden of 

oneerlijke of agressieve (handels)praktijken,...); 

• de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de 

distributie van financiële instrumenten; 

• de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 

beursvennootschappen;  

• de wet van 25 april 2014 inzake het statuut en het toezicht op de onafhankelijk financieel 

planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde 

ondernemingen; 

• de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en 

herverzekeringsondernemingen; 

• de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen; 

• de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en van het belastingstelsel 

van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 

• de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening. 

 

Kort samengevat, betreft het in het bijzonder de (gedrags)regels omtrent het verhandelen van financiële 

instrumenten, omtrent het verstrekken van beleggingsadvies en -diensten en omtrent het verrichten van 

beleggingsactiviteiten. Daarnaast gaat het ook over de sociale wetgeving inzake aanvullende 

pensioenen voor werknemers en de prudentiële wetgeving voor pensioenfondsen (IBP’s). 
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2 Procedure 

 

2.1 Aan wie kan de (mogelijke) inbreuk worden gemeld? 

 

De meldende persoon wordt aangemoedigd om de (potentiële) inbreuken waarvan hij kennis heeft 

genomen zo snel mogelijk te melden aan de coördinator of de voorzitter van de raad van bestuur. Deze 

melding kan mondeling of schriftelijk (per brief of per e-mail) gebeuren, naar keuze van de meldende 

persoon.  

 

Als de meldende persoon lid is van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur of het investeringscomité 

kan deze bij de melding ervan aan de coördinator of de voorzitter van de raad van bestuur vragen om 

deze (potentiële) inbreuk te laten toevoegen als agendapunt op de eerstvolgende bijeenkomst van de 

raad van bestuur. 

 

Indien de meldende persoon zijn melding van de (potentiële) inbreuk liever niet aan de coördinator of 

de voorzitter van de raad van bestuur doet, beschikt hij/zij ook over de mogelijkheid om deze 

rechtstreeks te melden aan de compliance officer van SEFOPLUS OFP (Elise Laeremans, 

elise.laeremans@younity.be). De meldende persoon beschikt daarnaast ook over de mogelijkheid om 

de (potentiële) inbreuk rechtstreeks te melden aan de FSMA (www.fsma.be). Toch moedigt SEFOPLUS 

OFP de meldende persoon aan om dit ook intern te melden (desgewenst anoniem - zie punt 2.2 hierna) 

aan de coördinator of de voorzitter van de raad van bestuur van SEFOPLUS OFP, zodat intern zo snel 

mogelijk de nodige stappen kunnen worden genomen om deze inbreuk aan te pakken en mogelijke 

(verdere) schade te beperken. 

 

2.2 Kan de melding ook op anonieme basis? 

 

De melding kan, indien gewenst door de meldende persoon, ook op anonieme basis gebeuren (via een 

schriftelijke melding (per brief of per e-mail) aan de coördinator of de voorzitter van de raad van bestuur 

van SEFOPLUS OFP).   

 

Gebeurt de melding niet op anonieme basis, dan zal de coördinator of de voorzitter van de raad van 

bestuur de identiteit van de meldende persoon geheimhouden, indien de meldende persoon dit 

verzoekt. Dit geldt zowel voor de meldende persoon die zijn identiteit onmiddellijk bekend maakt op het 

moment van de melding, als voor de meldende persoon die in een later stadium besluit zijn identiteit 

bekend te maken na een initiële anonieme melding. 

 

2.3 Welke informatie is nodig bij de melding? 

 

Bij de melding wordt de meldende persoon gevraagd om de volgende informatie en documenten over 

te maken indien hij hierover beschikt:  

- de feiten waaruit de inbreuk blijkt; 

- de naam en desgevallend de functie van de aangegeven persoon of het aangegeven orgaan; 

- de periode waarop de inbreuk betrekking heeft; 

- elk beschikbaar bewijs van de inbreuk;  

- ieder ander element dat hem of haar relevant lijkt. 

 

mailto:elise.laeremans@younity.be
http://www.fsma.be/
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De coördinator of de voorzitter van de raad van bestuur kan de meldende persoon vragen om de 

verstrekte informatie en documenten verder toe te lichten en/of om desgevallend aanvullende informatie 

en documenten over te maken, tenzij de meldende persoon te kennen heeft gegeven dat hij niet verder 

betrokken wil worden in het onderzoek van de gemelde inbreuk. 

 

2.4 Opvolging na de melding? 

 

De meldende persoon wordt op de hoogte gebracht van het onderzoek en het resultaat hiervan, tenzij 

hij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven niet op de hoogte gehouden te willen worden of indien er een 

geheimhoudingsplicht geldt voor SEFOPLUS OFP. 

 

2.5 Welk gevolg zal aan de melding worden gegeven? 

 

SEFOPLUS OFP verbindt er zich toe om steeds passend gevolg te geven aan een melding van een 

mogelijke inbreuk. In eerste instantie zal de (mogelijke) inbreuk verder worden onderzocht. Gaat het om 

een daadwerkelijke inbreuk dan zal SEFOPLUS OFP de nodige maatregelen treffen om de inbreuk / 

mistoestanden aan te pakken en er een einde aan te stellen. Daarenboven zal steeds worden 

onderzocht of de FSMA of enige andere officiële instantie op de hoogte moet worden gebracht van deze 

inbreuk en of er juridische stappen moeten worden genomen tegen de aangegeven persoon of 

organisatie. In principe gebeurt dit verder onderzoek door de coördinator in overleg met de voorzitter 

van de raad van bestuur, behoudens in geval de melding over één van hen zou gaan. De maatregelen 

worden in principe genomen door de raad van bestuur, tenzij de (potentiële) inbreuk zou zijn gepleegd 

door de raad van bestuur, in welk geval de algemene vergadering zal beslissen.  

 

2.6 Worden de meldingen geregistreerd? 

 

SEFOPLUS OFP houdt een register bij waarin alle meldingen van daadwerkelijke inbreuken worden 

bijgehouden. Dit register bepaalt voor elke inbreuk: 

• wanneer deze werd gemeld; 

• wie deze heeft gemeld, tenzij de meldende persoon heeft gevraagd zijn anonimiteit te 

waarborgen;  

• hoe deze werd gemeld; 

• aan wie deze werd gemeld (de coördinator of de voorzitter van de raad van bestuur) en - indien 

deze informatie beschikbaar is - of de meldende persoon deze inbreuk ook heeft gemeld aan 

de compliance officer en/of de FSMA; 

• hoe deze werd onderzocht en welk gevolg eraan werd gegeven, of desgevallend waarom het 

niet nodig werd geacht om verdere stappen te ondernemen. 

 

De gegevens met betrekking tot de melding van een inbreuk worden opgeslagen in een vertrouwelijk 

en veilig systeem, waarvan de toegang beperkt is tot de coördinator of de voorzitter van de raad van 

bestuur, en desgevallend de leden van de raad van bestuur. 
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3 Bescherming 

 

3.1 Hoe wordt de meldende persoon beschermd? 

 

Meldende personen die te goeder trouw handelen, zullen nooit het slachtoffer kunnen uitmaken van 

vergelding, discriminatie of andere vormen van onbillijke behandeling of nadelige maatregelen (zoals 

bijvoorbeeld een ontslag, vermindering van het loon, wijziging van functie of jobinhoud, beëindiging van 

het mandaat of andere disciplinaire maatregelen) in verband met of als gevolg van de melding van een 

(potentiële) inbreuk. 

 

3.2 Wat gebeurt er indien de melding niet te goeder trouw gebeurt (misbruik van de interne 

klokkenluidersprocedure)? 

 

De meldende personen die niet te goeder trouw handelen kunnen hiervoor een schriftelijke aanmaning 

of ingebrekestelling ontvangen.  

 

In ieder geval, kan deze interne klokkenluidersprocedure niet worden aangewend om ten onrechte:  

• een werknemer van SEFOPLUS OFP; of 

• de leden de raad van bestuur, het dagelijks bestuur of het investeringscomité; 

in een slecht daglicht te plaatsen. Indien er zich problemen zouden stellen inzake samenwerking, dienen 

hiervoor de geijkte procedures te worden gevolgd. Indien een melding lasterlijk is of klaarblijkelijk ter 

slechter trouw gebeurde, zal SEFOPLUS OFP de nodige maatregelen nemen ten aanzien van de 

meldende persoon.  

 

4 Verwerking van persoonsgegevens 

 

Voor de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door SEFOPLUS OFP in het kader van dit intern 

klokkenluidersbeleid gelden de principes vastgesteld in de beleidsnota van SEFOPLUS OFP inzake 

gegevensverwerking en -bescherming.   

 

5 Beschikbaarheid en wijziging van deze beleidsnota 

 

Deze beleidsnota wordt elektronisch ter beschikking gesteld van de leden de raad van bestuur, het 

dagelijks bestuur, het investeringscomité, de coördinator en de externe dienstverleners betrokken bij de 

operationele en controlewerkzaamheden van SEFOPLUS OFP.  

 

De raad van bestuur zal op regelmatige basis, en dit minstens om de drie jaar, de doeltreffendheid van 

dit intern klokkenluidersbeleid evalueren en indien nodig de gepaste aanpassingen doorvoeren.  

 

 

 

 

 

 

  


