DEALING CODE
BELEID INZAKE PREVENTIE VAN MARKTMISBRUIK

7 FEBRUARI 2018
1.

DOEL VAN DIT DOCUMENT
Overeenkomstig de Europese Verordening 1 en Richtlijn2 inzake marktmisbruik (hierna
de “Verordening” en de “Richtlijn”), hun gedelegeerde en uitvoeringsnormen en hun
omzetting / tenuitvoerlegging binnen het Belgisch recht, m.n. in de wet van 2 augustus
2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna
de “Wet”)3, heeft de Vennootschap, in haar hoedanigheid van emittent van aandelen
genoteerd op Euronext Brussels, een preventiebeleid vastgesteld inzake het gebruik
van Voorwetenschap met betrekking tot haar Financiële Instrumenten.
Deze Code heeft tot doel haar geadresseerden bewust te maken van de toepasselijke
regelgeving betreffende marktmisbruik (handel met Voorwetenschap en
marktmanipulatie) en hen te herinneren aan de verplichtingen die in dat verband
worden opgelegd, enerzijds aan de Vennootschap, in haar hoedanigheid van
beursgenoteerde vennootschap die Financiële Instrumenten uitgeeft, en anderzijds
aan alle personen die activiteiten uitoefenen binnen de Vennootschap of voor de
Vennootschap en die toegang kunnen hebben tot Voorwetenschap.
De Code is geen juridisch advies en dient ook niet als dusdanig beschouwd te worden.
Elke betrokken persoon is persoonlijk verantwoordelijk om erop toe te zien dat zijn/haar
gedrag te allen tijde conform de Verordening en zijn toepassing binnen het Belgisch
recht is, en is, in voorkomend geval, gehouden noodzakelijke of nuttige adviezen in te
winnen.
De personen die deze Code ontvangen, worden verzocht om deze ondertekend terug
te zenden, voor kennisname en akkoord, aan de Vennootschap, ter attentie van de
Compliance Officer, binnen vijf werkdagen na ontvangst.
Alle woorden in dit document die met een hoofdletter beginnen worden gedefinieerd in
sectie 2 hieronder.

2.

DEFINITIES

(i)

“Code”: dit document, dat het beleid van de Vennootschap uiteenzet inzake de

1

Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het
Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de
Commissie, Pb. L 173, 12 juni 2014.
2 Richtlijn 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik), Pb. L 173, 12 juni 2014.
3 Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten,
zoals gewijzigd (o.a. door de wet van 31 juli 2017 met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening
(EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende
strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot
de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen).
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preventie van marktmisbruik.
(ii)

“Compliance Officer” : de persoon aangeduid, door middel van deze Code, door de
raad van bestuur van de Vennootschap om de nakoming van de door de Vennootschap
vastgestelde procedures inzake de preventie van marktmisbruik te waarborgen, wiens
contactgegevens, ten behoeve van elke kennisgeving of toestemming vereist
overeenkomstig deze Code, zijn opgenomen in Bijlage 1.

(iii)

“Financiële Instrumenten” : alle financiële instrumenten zoals opgenomen in Bijlage 2
wanneer zij zijn uitgegeven door, of gerelateerd zijn aan instrumenten uitgegeven door
de Vennootschap.

(iv)

“FSMA”: de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (Financial Services and
Markets Authority).

(v)

“Gesloten Periode” :
(a)

de periode van dertig kalenderdagen voorafgaand aan de publicatiedatum van
de jaarresultaten ;

(b)

de periode van dertig kalenderdagen voorafgaand aan de publicatiedatum van
de halfjaarlijkse resultaten ; en

(c)

de periode van vijftien kalenderdagen voorafgaand aan de publicatiedatum van
de kwartaalresultaten ;

of elke langere periode, wat in voorkomend geval bepaald wordt door het MAR comité
en gemeld wordt aan de leden van de Kring van Aangeduide Personen; met dien
verstande dat aan elke periode de beursdag wordt toegevoegd waarop de publicatie
van resultaten heeft plaatsgevonden.
(vi)

“Inbreuken” : inbreuken op de regels van huidige Code, alsook, in het algemeen, elke
inbreuk op de regels op de naleving waarvan de FSMA toeziet, krachtens artikel 45
van de Wet.

(vii)

“Klokkenluider” : een persoon uit de Kring van Aangeduide Personen die een Melding
maakt in overeenstemming met de “Interne” Whistleblowing Procedure uiteengezet in
Bijlage 5.

(viii)

“(Klokkenluider)Melding” : de melding van een Inbreuk door een persoon van de Kring
van Aangeduide Personen, in overeenstemming met de interne Whistleblowing
Procedure uiteengezet in Bijlage 5.

(ix)

“Kring
van
Aangeduide
Personen”:
alle
Leidinggevenden,
managementvennootschappen of eenpersoonsvennootschappen bestuurd en
gecontroleerd door die Leidinggevenden, en alle Werknemers.

(x)

“Leidinggevende”: een persoon binnen de Vennootschap, die:
(a)

lid is van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan van de Vennootschap; of

(b)

een leidinggevende functie heeft maar die geen deel uitmaakt van de onder a)
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bedoelde organen en die regelmatig toegang heeft tot voorwetenschap die, direct
of indirect, op de Vennootschap betrekking heeft, en die tevens de bevoegdheid
bezit managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de
toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de Vennootschap;
(xi)

“Mandaat van Discretionair Vermogensbeheer” : mandaat van discretionair
vermogensbeheer gegeven aan een tussenpersoon op basis waarvan deze
effectentransacties verricht onafhankelijk van de opdrachtgever.

(xii)

“MAR Comité”: het comité bestaande uit de CEO, de Chief Financial Officer, de Chief
Operating Officer, de Compliance Officer en elke andere Werknemer aangeduid door
de Vennootschap.

(xiii)

“Meldingsplichtige Transacties” : elke transactie verricht door een Leidinggevende of
een Nauw Verbonden Persoon voor eigen rekening en met betrekking tot Financiële
Instrumenten, in het bijzonder de transacties opgenomen in Bijlage 3 van de Code.

(xiv)

“Nauw Verbonden Persoon” :
a)

een echtgenoot of echtgenote, of een wettelijk samenwonende partner van
een Leidinggevende ;

b)

een kind ten laste van een Leidinggevende;

c)

een ander familielid van een Leidinggevende dat op de datum van de
transactie in kwestie gedurende ten minste een jaar tot hetzelfde huishouden
als de Leidinggevende heeft behoord; of

d)

een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende
verantwoordelijkheid berust bij een Leidinggevende of bij een persoon als
bedoeld onder a), b) of c), (i) die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de
zeggenschap staat van een dergelijke persoon, (ii) die is opgericht ten gunste
van een dergelijke persoon, of (iii) waarvan de economische belangen in wezen
gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon.

(xv)

“Persoon met Voorwetenschap”: iedere persoon die over Voorwetenschap beschikt.
Indien de betrokken persoon een rechtspersoon is, strekt het begrip zich uit tot alle
natuurlijke personen die betrokken zijn bij het nemen van de beslissingen voor rekening
van de betrokken rechtspersoon.

(xvi)

“Richtlijn”: deze term heeft de betekenis zoals toegekend in sectie 1 van de Code.

(xvii)

“Vennootschap” : Befimmo NV.

(xviii) “Verbodsperiodes” : de periode waarin de Vennootschap en/of bepaalde
Leidinggevenden of Werknemers in het bezit zijn van Voorwetenschap, zoals
aangekondigd door de Compliance Officer.
(xix)

“Verordening”: deze term heeft de betekenis zoals toegekend in sectie 1 van de Code.

(xx)

“Voorwetenschap”: niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de Vennootschap of op een of meer
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Financiële Instrumenten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een
significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze Financiële Instrumenten.
Informatie wordt geacht concreet te zijn indien zij betrekking heeft op een situatie die
bestaat of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan
wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag
worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie specifiek genoeg
is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van bovenbedoelde
situatie of gebeurtenis op de koers van de Financiële Instrumenten.
Informatie die, indien deze openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een
significante invloed zou hebben op de koers van Financiële Instrumenten, is informatie
waarvan een redelijk handelende belegger waarschijnlijk gebruik zou maken om er zijn
beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren.
(xxi)

“Werknemer”: elke persoon, andere dan een Leidinggevende, (i) die werkt voor de
Vennootschap krachtens een arbeidsovereenkomst of (ii) die anderszins, buiten elke
arbeidsovereenkomst om, bijvoorbeeld als onafhankelijk consultant, taken verricht voor
de Vennootschap, die hem regelmatig toegang geven tot informatie van de
Vennootschap.

(xxii)

“Wet”: deze term heeft de betekenis zoals toegekend in sectie 1 van de Code.

(xxiii) “Whistleblowing Procedure” : interne procedure voor Klokkenluidermeldingen,
opgesteld om te voldoen aan artikel 69ter van de Wet (Zie Bijlage 5).
3.

VERBODSBEPALINGEN

3.1

Verbod van effectentransacties en openbaarmaking.
Voorwetenschap mag nooit:

Iedere Persoon met

(a)

voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of
onrechtstreeks, Financiële Instrumenten waarop die Voorwetenschap
betrekking heeft verwerven of vervreemden ;

(b)

een order met betrekking tot Financiële Instrumenten waarop die
Voorwetenschap betrekking heeft annuleren of aanpassen wanneer dat order
werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de Voorwetenschap
beschikte ;

(c)

op basis van die Voorwetenschap aanbevelen dat een derde de Financiële
Instrumenten waarop die Voorwetenschap betrekking heeft verwerft of
vervreemdt of die derde ertoe aanzetten die Financiële Instrumenten te
verwerven of te vervreemden ;

(d)

op basis van die Voorwetenschap aanbevelen dat een derde een bestaand
order met betrekking tot Financiële Instrumenten waarop die Voorwetenschap
betrekking heeft annuleert of wijzigt, of die persoon ertoe aanzetten een order
te annuleren of te wijzigen; en

(e)

de Voorwetenschap aan een andere persoon bekendmaken, tenzij (i) de
bekendmaking plaatsvindt in het kader van de normale uitoefening van zijn/haar
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werk, beroep of functie; (ii) de bestemmeling van de informatie een
geheimhoudingsplicht heeft die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire
bepalingen of een overeenkomst; en (iii) deze openbaarmaking beperkt is tot
het strikt noodzakelijke (“need to know”).
3.2

Gesloten Periode. Naast het verbod in sectie 3.1, onthouden de leden van de Kring
van Aangeduide Personen zich van het, rechtstreeks of onrechtstreeks, uitvoeren van
transacties met betrekking tot Financiële Instrumenten voor eigen rekening of voor
rekening van een derde tijdens een Gesloten Periode, tenzij in het geval voorzien in
sectie 3.7.

3.3

Verbodsperiode. De Leidinggevenden en de Personen met Voorwetenschap
onthouden zich van het, rechtstreeks of onrechtstreeks, uitvoeren van transacties met
betrekking tot Financiële Instrumenten voor eigen rekening of voor rekening van een
derde tijdens een Verbodsperiode.

3.4

Mandaten van Discretionair Vermogensbeheer. De verbodsbepalingen voorzien in
secties 3.1(a), 3.1(b) en 3.3 zijn niet van toepassing op transacties verricht krachtens
een Mandaat van Discretionair Vermogensbeheer.

3.5

Toestemmingen.

3.6

3.7

(a)

De Leidinggevenden mogen geen transacties verrichten met betrekking tot
Financiële Instrumenten, met uitzondering van transacties verricht
overeenkomstig sectie 3.4 van de Code, zonder voorafgaande schriftelijke
kennisgeving aan de Compliance Officer en zonder het verkrijgen van de
schriftelijke toestemming van deze laatste.

(b)

Het antwoord op een verzoek tot toestemming moet door de Compliance Officer
worden gegeven binnen de twee werkdagen te rekenen vanaf de kennisgeving
van het verzoek.

(c)

Elke persoon die een toestemming verkrijgt overeenkomstig sectie 3.5 zal de
transactie waarvan kennis werd gegeven zo snel mogelijk en ten laatste binnen
twee werkdagen na ontvangst van de toestemming moeten verrichten.

(d)

De Compliance Officer houdt schriftelijke stukken bij van alle voorafgaande
kennisgevingen, alle antwoorden en alle verleende toestemmingen, alsook van
de daadwerkelijk uitgevoerde transacties.

Weigeringsgronden. De Compliance Officer zal elke aanvraag tot toestemming van
een transactie met betrekking tot Financiële Instrumenten weigeren :
(a)

voor elke Leidinggevende of voor elke Persoon met Voorwetenschap, tijdens
een Verbodsperiode, en

(b)

voor elk lid van de Kring van Aangeduide Personen, tijdens een Gesloten
Periode, behalve in het geval voorzien in sectie 3.7.

Uitzonderlijke omstandigheden. Onverminderd de verbodsbepalingen voorzien in
secties 3.1(a), 3.1(b) en 3.3, mag de Compliance Officer de leden van de Kring van
Aangeduide Personen gedurende een Gesloten Periode toestaan voor eigen rekening
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of voor de rekening van een derde partij te handelen in de uitzonderlijke gevallen
waarin dit krachtens de toepasselijke wetgeving is toegelaten.
4.

KENNISGEVINGEN

4.1

Leidinggevenden. De Compliance Officer moet :

4.2

(a)

geregeld de Leidinggevenden op de hoogte brengen van hun hoedanigheid en
hun verplichtingen krachtens de Code;

(b)

vragen aan de Leidinggevenden om een lijst van hun Nauw Verbonden
Personen op te stellen, deze lijst te bezorgen aan de Compliance Officer en de
Compliance Officer verwittigen in geval van wijzigingen; en

(c)

de Nauw Verbonden Personen op de hoogte te brengen van hun verplichtingen;

(d)

een lijst van alle Leidinggevenden en Nauw Verbonden Personen bijhouden en
actualiseren.

Nauw Verbonden Personen. De Leidinggevenden moeten:
(a)

geregeld hun Nauw Verbonden Personen op de hoogte brengen van hun
hoedanigheid en hun verplichtingen krachtens de Verordening, de Wet en de
Code4; en

(b)

op vraag van de Compliance Officer een lijst opstellen van de Nauw Verbonden
Personen en deze lijst bezorgen aan de Compliance Officer.

4.3

Meldingsplichtige transacties. De Leidinggevenden en de Nauw Verbonden
Personen moeten elke Meldingsplichtige Transactie zo snel mogelijk en ten laatste drie
werkdagen na de datum van de Meldingsplichtige Transactie melden aan de
Compliance Officer en aan de FSMA door een online kennisgeving via de FSMAapplicatie
beschikbaar
op
haar
website
(www.fsma.be/nl/Supervision/fm/ma/mm/circmedprak.aspx)5.

5.

PUBLICITEITSVERPLICHTINGEN

5.1

De Vennootschap is gehouden Voorwetenschap die haar betreft zo snel mogelijk
openbaar te maken, overeenkomstig de Verordening en de Code.

5.2

De Vennootschap kan op eigen verantwoordelijkheid de openbaarmaking van de
Voorwetenschap uitstellen mits aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan :
(i) onmiddellijke openbaarmaking zou waarschijnlijk schade toebrengen aan de
rechtmatige belangen van de Vennootschap, (ii) het is niet waarschijnlijk dat het publiek
door het uitstel van de openbaarmaking zou worden misleid, en (iii) de Vennootschap
is in staat om de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie te garanderen.

5.3

De beslissing tot uitstel van openbaarmaking moet door het MAR Comité genomen
worden. Het MAR Comité komt geregeld bijeen, zo vaak als het nodig acht. Elk lid van

4

Zie formulier voor kennisgeving aan Nauw Verbonden Personen in Bijlage 4 van de Code.
Bijlage C2 aan Circulaire FSMA_2016_08 dd. 18/05/2016 (update 30 juni 2016).

5

6

het MAR Comité kan een vergadering bijeenroepen wanneer hij of zij acht dat er een
risico bestaat dat de Vennootschap in het bezit is van Voorwetenschap. De
beslissingen van het MAR Comité worden schriftelijk geregistreerd.
5.4

Wanneer het MAR Comité beslist de openbaarmaking van Voorwetenschap uit te
stellen, stelt de Compliance Officer een lijst op van de Personen met Voorwetenschap
en actualiseert deze, overeenkomstig sectie 6.

5.5

Als de Vennootschap de openbaarmaking van Voorwetenschap heeft uitgesteld, stelt
deze de FSMA daarvan, onmiddellijk nadat de informatie openbaar is gemaakt, op de
hoogte en zet zij schriftelijk uiteen op welke wijze aan de voorwaarden voor het uitstel
volgens sectie 5.2 is voldaan.

6.

LIJSTEN VAN PERSONEN MET VOORWETENSCHAP

6.1

Indien een Leidinggevende of een Werknemer kennis heeft van informatie waarvan hij
of zij denkt dat het Voorwetenschap is, moet hij of zij de Compliance Officer hier zo
snel mogelijk van op de hoogte brengen.

6.2

Wanneer het MAR Comité vaststelt dat de Vennootschap en/of sommige van haar
Leidinggevenden of Werknemers in het bezit zijn van Voorwetenschap (krachtens een
kennisgeving overeenkomstig sectie 6.1 of anderszins), moet de Compliance Officer
een lijst van Personen met Voorwetenschap opstellen en deze voortdurend
actualiseren en alle redelijke maatregelen nemen om te verzekeren dat de personen
op die lijst van Personen met Voorwetenschap schriftelijk verklaren op de hoogte te
zijn van de wettelijke en regelgevende taken die hun activiteiten met zich brengen,
alsook van de sancties die van toepassing zijn op handel met Voorwetenschap en de
wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap. De Compliance Officer zal elke
persoon die op deze lijst wordt opgenomen, of ervan wordt geschrapt, hiervan
onmiddellijk op de hoogte brengen.

6.3

Elke persoon die voorkomt op een lijst van Personen met Voorwetenschap is in elk
geval onderworpen aan de verbodsbepalingen voorzien in secties 3.1 et 3.3 van de
Code, onverminderd de toepassing van de Verordening en van de Wet.

7.

SANCTIES

7.1

Inbreuken op de toepasselijke regelgeving inzake marktmisbruik zijn onderworpen aan
diverse sancties, en in de eerste plaats aan:
(a)

tuchtrechtelijke sancties: iedere Persoon met Voorwetenschap of
Leidinggevende die een inbreuk pleegt op de toepasselijke regelgeving inzake
marktmisbruik, kan het voorwerp uitmaken van een tuchtrechtelijke maatregel
van de Vennootschap. In voorkomend geval kan de Vennootschap de Persoon
met Voorwetenschap, indien deze een Werknemer is, ontslaan wegens grove
fout, of wanneer deze een lid is van een orgaan of een comité van de
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Vennootschap, maken dat de Persoon met Voorwetenschap in de toekomst
niet meer in aanmerking zal komen voor zulk lidmaatschap;
(b)

burgerrechtelijke sancties: een inbreuk op de regels inzake marktmisbruik kan
de Vennootschap schaden, waarbij ze zich het recht voorbehoudt een
schadevergoeding te vragen voor de bevoegde rechtbanken;

(c)

administratieve sancties: de FSMA kan een administratieve geldboete
opleggen tot 5.000.000 EUR voor natuurlijke personen en tot 15.000.000 EUR
voor rechtspersonen of, indien dit hoger is, 15% van de totale jaaromzet voor
rechtspersonen. Indien de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of
hem heeft toegelaten een verlies te vermijden, kan deze administratieve
geldboete oplopen tot een drievoud van het bedrag van deze winst of dit verlies.
Overigens kan de FSMA op cumulatieve wijze een administratieve geldboete
opleggen aan de rechtspersoon en aan de natuurlijke persoon die de inbreuk
heeft gepleegd voor rekening van de rechtspersoon, of die heeft deelgenomen
in het beslissingsproces. Dit geldt voor handel met Voorwetenschap,
markmanipulatie en wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap; en

(d)

strafrechtelijke sancties: in geval van een strafrechtelijke inbreuk kunnen de
bevoegde rechtbanken gevangenisstraffen en/of strafrechtelijke geldboeten
opleggen voor marktmisbruik en zelfs voor poging tot marktmisbruik. Misbruik
van Voorwetenschap is strafbaar met een gevangenisstraf van drie maanden
tot vier jaar en een geldboete van 400 tot 80.000 EUR. Marktmanipulatie is
strafbaar met een gevangenisstraf van één maand tot vier jaar en met een
geldboete van 2.400 EUR tot 80.000 EUR. De wederrechtelijke mededeling van
Voorwetenschap is strafbaar met een gevangenisstraf van drie maanden tot
twee jaar en een geldboete van 400 tot 80.000 EUR. De overtreder kan
bovendien worden veroordeeld tot betaling van een som die overeenstemt met
maximum het drievoud van het bedrag van het vermogensvoordeel dat hij
rechtstreeks of onrechtstreeks uit de overtreding heeft gehaald, onverminderd
de veroordeling tot schadeherstel overeenkomstig het gemeen recht.

7.2

Daarenboven heeft de FSMA het recht iedere persoon aan te manen zich binnen een
termijn die zij bepaalt te schikken naar de vastgestelde bepalingen en, bij gebrek
daaraan, haar beslissing publiek te maken, de betaling van een dwangsom op te
leggen; in dringende gevallen kan de FSMA maatregelen nemen zonder voorafgaand
bevel.

8.

WHISTLEBLOWING PROCEDURE
Om interne meldingen van daadwerkelijke of potentiële Inbreuken aan te moedigen,
heeft de Vennootschap een Whistleblowing-procedure opgesteld (bijlage 5) die het
mogelijk maakt voor alle personen die deel uitmaken van de Kring van Aangeduide
Personen van de Vennootschap om een daadwerkelijke of potentiële Inbreuk intern te
melden zonder naar externe instanties (zoals met name de FSMA) te hoeven gaan.

9.

VERKLARING VAN HET AANTAL FINANCIËLE INSTRUMENTEN GEHOUDEN
Teneinde de transparantie van de verrichtingen met Financiële Instrumenten te
bevorderen en met het oog op de openbaarmaking van deze informatie in het jaarlijks
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financieel verslag van de Vennootschap, rapporteren de Leidinggevenden van de
Vennootschap aan de Compliance Officer:
- het geheel van Financiële Instrumenten dat ze bezitten op het moment van hun
indiensttreding;
- een actualisering van het aantal Financiële Instrumenten dat ze bezitten op het einde
van ieder boekjaar.
10.

AANPASSING
De Vennootschap behoudt zich het recht voor de Code aan te passen, wanneer ze het
nodig acht. De Compliance Officer zal de personen die op datum van inwerkingtreding
van de betreffende wijzigingen een functie uitoefenen binnen of voor de Vennootschap,
ervan informeren.

11.

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
In het kader van de uitvoering van deze Dealing Code vinden verwerkingen van
persoonsgegevens plaats, waarvoor BEFIMMO NV (Waversesteenweg 1945, 1160
Oudergem) de verantwoordelijke voor de verwerking is.
Elke informatie met betrekking tot de personen opgenomen in de lijst van Personen
met Voorwetenschap en verstrekt door hen in het kader van deze Code, zal behandeld
worden in overeenstemming met de wetgeving inzake verwerking van
persoonsgegevens.
De rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze
Dealing Code berust op de wettelijke verplichting in hoofde van Befimmo om lijsten van
Personen met Voorwetenschap op te stellen (de Verordening).
In dit kader, kan Befimmo persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs,
bevoegde autoriteiten en toezichthouders.
Befimmo zal lijsten van Personen met Voorwetenschap in principe bijhouden
gedurende 5 jaar na het opstellen of het bijwerken van de lijst of langer wanneer dat
noodzakelijk zou zijn met het oog op de verdediging van de rechten van Befimmo.
Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van deze Dealing Code
hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen hun
persoonsgegevens laten verbeteren of vragen om hun persoonsgegevens te wissen of
de verwerking ervan te beperken.
Zij kunnen zich eveneens op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden
verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
De uitoefening van de bovenstaande rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden.
Deze rechten impliceren evenwel geen recht op toegang tot persoonsgegevens van
andere personen.
Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een
onregelmatigheid hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de
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toezichthoudende autoriteit (in België:
(commission@privacycommission.be)).
Voor ontvangst (Naam, Datum et Handtekening) :

(Bijlagen)
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de

Gegevensbeschermingsautoriteit

