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Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder:
‘Kempen & Co’) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in
de financiële dienstverlening. Een onbesproken reputatie is
essentieel voor het succesvol opereren in alle markten waar we
actief zijn. De Gedragscode dient daarbij als vaste leidraad voor
ons dagelijks handelen teneinde de integriteit en de reputatie van
onze bank te waarborgen. De directie van Kempen & Co acht het
daarom van groot belang dat alle Medewerkers kennis nemen van
de gehele inhoud van de Gedragscode en dat ze deze te allen tijde
naleven. Elke Medewerker dient zijn dagelijks handelen, én dat
van zijn collega’s, kritisch te beschouwen in het licht van de inhoud
en strekking van de Gedragscode. Elk van de Medewerkers van
Kempen & Co maakt het verschil in het behouden en versterken
van de reputatie van Kempen & Co als professionele, betrouwbare
en integere instelling.
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Algemeen

In de Gedragscode worden de normen ‘professionaliteit’ en ‘integriteit’ nader omschreven, zodat voor alle
Medewerkers van Kempen & Co helder is welke eisen aan hen worden gesteld en welk gedrag van de
Medewerker mag worden verwacht. Evenzeer als Kempen & Co ten opzichte van haar cliënten hecht aan
de normen professionaliteit en integriteit, vindt Kempen & Co het belangrijk dat haar Medewerkers zich ten
opzichte van elkaar professioneel en integer gedragen. De Medewerker moet ook voorkomen dat door zijn
privéoptreden de belangen van Kempen & Co kunnen worden geschaad.
Van de Medewerkers van Kempen & Co wordt verwacht dat zij de inhoud van de Gedragscode, inclusief
alle bijlagen, kennen en dat zij zich gedragen naar de letter en de geest van de regels die in deze Gedragscode zijn weergegeven, met inachtneming van de fatsoensregels en het gezond verstand in die situaties
waarin de Gedragscode niet voorziet. Voor leidinggevenden geldt bovendien dat zij ervoor moeten zorgen
dat de Gedragscode bekend is bij hun Medewerkers en dat zij erop moeten toezien dat deze wordt nageleefd.
De doelstellingen van Kempen & Co worden gerealiseerd in een sfeer van verdraagzaamheid en wederzijds
respect, zowel ten opzichte van de persoon als ten opzichte van het geleverde werk. Elke vorm van discriminatie op basis van ras, geslacht, geloofsovertuiging, filosofische of politieke overtuiging is onaanvaardbaar.
De kernpunten van de Gedragscode zijn dat de Medewerkers van Kempen & Co:
>

geldende wet- en regelgeving naleven;

>

geen zaken doen met personen of bedrijven die zich bezighouden met activiteiten die verboden zijn of
als maatschappelijk niet aanvaardbaar kunnen worden aangemerkt;

>

zorgvuldig omgaan met informatie;

>

ongewenste vermenging van zakelijke en privébelangen voorkomen.

Het niet in acht nemen van de Gedragscode en overtreding van de regels van de Gedragscode, inclusief alle bijlagen,
wordt beschouwd als een inbreuk op het vertrouwen dat Kempen & Co in elke Medewerker stelt. Een overtreding
kan dan ook leiden tot arbeidsrechtelijke maatregelen, ontslag op staande voet daarvan niet uitgezonderd.
De volgende bijlagen maken integraal deel uit van de Gedragscode en vormen een nadere uitwerking van
de algemene uitgangspunten van de Gedragscode:
>

bijlage 1 | Reglement inzake Persoonlijke transacties en Marktmisbruik.

>

bijlage 2 | Regeling inzake Chinese Walls.

>

bijlage 3 | Regeling Electronische Communicatie.

>

bijlage 4 | Procedure bij overtreding van de Gedragscode.

>

bijlage 5 | Definities en begrippen.

In aanvulling op de Gedragscode, inclusief alle bijlagen, hebben sommige bedrijfsonderdelen (afdelingen,
‘business units’) eigen interne voorschriften en procedures voor daar werkende medewerkers, gelet op specifieke bedrijfsprocessen. Deze voorschriften en procedures zijn opgenomen in Compliance Manuals en dienen
te worden gezien als een nadere uitwerking van onderdelen van deze Gedragscode. De Compliance Manuals
hebben een even verplichtend karakter als de voorschriften die van kracht zijn uit hoofde van de Gedragscode.
In deze Gedragscode wordt een aantal begrippen met hoofdletters geschreven. Deze begrippen zijn in
bijlage 5 gedefinieerd.
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Wet- en regelgeving

Medewerkers dienen van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede interne instructies en voorschriften
te kennen en na te leven. Het is de Medewerker niet toegestaan enige handeling te (doen) verrichten, dan
wel adviezen te verstrekken waarvan hij weet of redelijkerwijs kan weten, dat hij en/of Kempen & Co daarmee
wet- of regelgeving overtreedt of waardoor hij de Gedragscode, interne instructies of voorschriften, de
Compliance Manuals daarbij inbegrepen, niet in acht neemt.
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Maatschappelijke aanvaardbaarheid

Kempen & Co laat zich uitsluitend in met personen, instellingen of bedrijven die geen activiteiten ontplooien
of in verband kunnen worden gebracht met activiteiten, die verboden zijn of als maatschappelijk
onaanvaardbaar kunnen worden aangemerkt. Hierbij is het van belang dat voordat een relatie wordt
aangegaan Kempen & Co over voldoende informatie en documentatie beschikt ten aanzien van de identiteit
en activiteiten van haar cliënten en/of tegenpartijen. Bij twijfel over de identiteit en de maatschappelijke
aanvaardbaarheid van de activiteiten die een (potentiële) cliënt ontplooit, raadpleegt de Medewerker zijn
leidinggevende. De Medewerker verricht geen diensten voor een relatie indien aanleiding bestaat om te
veronderstellen dat de daarbij betrokken gelden of geldswaarden verband houden met een misdrijf, corruptie
of terrorisme. Dit geldt ook voor diensten die tot doel hebben gelden aan controle door de fiscus te
onttrekken. Bij een vermoeden van witwaspraktijken neemt de Medewerker onverwijld contact op met
Compliance.
Het is de verantwoordelijkheid van de Medewerker om niet betrokken te raken bij verboden of maatschappelijk
onaanvaardbare praktijken waardoor de reputatie van Kempen & Co kan worden geschaad.
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Integriteit en vakbekwaamheid

Het integer handelen door en de vakbekwaamheid van alle medewerkers is van groot belang voor Kempen
& Co. Voor iedere medewerker geldt dat de manier waarop de Medewerker zijn functie vervult en gebruik
maakt van de hem toegekende bevoegdheden, invloed heeft op de integere wijze waarop Kempen & Co
haar bedrijf uitoefent, ten behoeve van haar klanten en in algemene zin in de markt. Alle functies binnen de
bank worden dan ook aangemerkt als integriteitgevoelige functies.
In dit verband hanteert Kempen & Co onder meer het beleid dat opname in een van de registers van het
Dutch Securities Institute (DSI) verplicht is voor medewerkers die actief zijn als effectenhandelaar, beleggingsadviseur, vermogensbeheerder, beleggingsanalist of compliance officer. Indien DSI zal voorschrijven
dat ook op andere deelgebieden van de financiële markten een registratie verplicht is, zal Kempen & Co
deze verplichting overnemen en van toepassing verklaren voor die medewerkers die op dat deelgebied actief
zijn binnen de bank. De betreffende medewerkers worden door de afdeling HR gewezen op hun verplichting
en zij dienen er voor te zorgen dat ze in het voor hen relevante register worden opgenomen. Voorts dienen
zij er voor te zorgen dat de registratie te allen tijde volledig in stand blijft.
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Zorgvuldige omgang met informatie

Algemeen
Cliënten en relaties van Kempen & Co mogen er op vertrouwen dat de Medewerkers van Kempen & Co
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met informatie die binnen Kempen & Co bekend is of
wordt van of over een cliënt of relatie. Medewerkers dienen dergelijke informatie als vertrouwelijk te
behandelen.
De Medewerker stelt zich alleen in het bezit van die informatie die hij voor de uitoefening van zijn functie
nodig heeft en die hem daarbij niet belemmert. Hierbij is het niet van belang of de Medewerker de informatie
in de uitoefening van zijn functie of in de privésfeer verkrijgt. De Medewerker die wordt belast met
koersgevoelige informatie of andere informatie zonder dat dat te maken heeft met of voortvloeit uit de aard
van zijn werk of functie of een gereguleerde wall crossing zoals omschreven in Bijlage 2 ‘Regeling inzake
Chinese Walls’, dient zich onverwijld te melden bij Compliance.
De Medewerker gaat zorgvuldig om met informatie. Dit geldt naar derden buiten Kempen & Co, waarbij
de Medewerker er voor waakt dat zakelijke informatie niet in de privésfeer kenbaar wordt gemaakt. Maar
ook naar collega’s binnen Kempen & Co waarbij alleen informatie aan collega’s wordt doorgegeven als die
informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie binnen Kempen & Co. Die noodzaak moet
door de Medewerker die informatie doorgeeft op verzoek worden aangetoond.
De Medewerker dient te voorkomen dat door zijn onnadenkendheid, slordigheid of loslippigheid informatie
over het bedrijf van Kempen & Co of over haar cliënten openbaar wordt.
Voor de goede orde wijzen wij erop dat de regels met betrekking tot de geheimhouding ook na beëindiging
van het dienstverband onverminderd van kracht blijven.

Zorgplicht
Kempen & Co is gehouden aan het naleven van alle voorschriften op het gebied van zorgplicht. In dit kader
is het onder meer van belang dat de Medewerkers de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de dienstverlening
aan cliënten, zowel met betrekking tot de verstrekte informatie als met betrekking tot de financiële belangen
van de cliënten.

Vastleggen telefoongesprekken
De telefoongesprekken van (commerciële) Medewerkers kunnen worden vastgelegd. Het doel van deze
vastlegging is om duidelijkheid te kunnen verschaffen in geval van een zakelijk dispuut met cliënten en/of
tegenpartijen. Daarnaast kan het loggingbestand worden gebruikt om vast te stellen of wettelijke regels zijn
nageleefd. Het beluisteren van het vastgelegde telefoongesprek alsmede het vervaardigen van transcripties
geschiedt alleen na toestemming van de leidinggevende en Compliance. Gelet op bovenstaande moeten
telefoongesprekken met cliënten en/of tegenpartijen waarin verbintenissen worden aangegaan, voor zover
redelijkerwijs mogelijk, worden gevoerd op de vaste telefoonlijn en niet met de mobiele telefoon.
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‘Clean desk policy’
Dossiers, papieren, USB-sticks en overige informatiedragers dienen bij afwezigheid van de Medewerker of
na werktijd afgesloten te worden bewaard.

Media, social media en Kempen & Co
Het is de Medewerker verboden aan vertegenwoordigers van de media informatie te verstrekken over het
bedrijf van Kempen & Co en haar cliënten, dan wel informatie openbaar te maken, voor zover dat niet
voortvloeit uit de uitoefening van zijn functie. Evenmin mag hij derden in de gelegenheid stellen om van
dergelijke informatie kennis te nemen. Publiekelijk bekende informatie is van de verplichting tot geheimhouding uitgezonderd.
Als een Medewerker wordt benaderd door de media, en als dit contact niet op reguliere wijze voortvloeit
uit of verband houdt met de uitoefening van zijn functie, dient hij die media zonder eigen commentaar te
verwijzen naar de officiële woordvoerder van Kempen & Co. Verwezen wordt naar de Media-instructie
Kempen & Co die op Intranet is te vinden, onder Corporate Communicatie.
Medewerkers worden in toenemende mate geconfronteerd met of maken zelf actief gebruik van social
media. De ontwikkelingen op dat terrein gaan snel en het gebruik van sites als Facebook, LinkedIn en Twitter
is gemeengoed geworden, zowel privé als ook steeds meer zakelijk. Alle regels in deze Gedragscode ten
aanzien van de vertrouwelijke omgang met informatie en het handelen in het belang van (de reputatie van)
Kempen & Co, gelden onverkort bij het gebruik van social media. Medewerkers dienen te allen tijde te
handelen conform de Richtlijn Social Media Kempen & Co. Deze is te vinden op Intranet, onder Corporate
Communicatie.

Toezichthouders en Kempen & Co
Kempen & Co is actief op verschillende financiële markten in verschillende landen en rechtsgebieden. Volledige naleving van alle lokale wetten en voorschriften is daarbij uiteraard van essentieel belang evenals een
goede, op wederzijde vertrouwen gebaseerde relatie met toezichthouders in binnen- en buitenland. In
Nederland staat Kempen & Co onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
Als een Medewerker wordt benaderd door een toezichthouder dient hij die zonder enig eigen commentaar
te verwijzen naar Compliance.

Computer, email en internet
Medewerkers maken bij de uitoefening van hun functie veelvuldig gebruik van email en internet en van de
computersystemen van Kempen & Co. Daarnaast komt het gebruik van mobiele telefoon, van laptop en
van devices (zoals onder meer de zogeheten tablets) regelmatig voor in het kader van de reguliere werkzaam-
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heden. Bijlage 3 van deze Gedragscode bevat regels voor het gebruik van al deze electronische communicatiemiddelen door medewerkers. Al het gebruik van electronische communicatiemiddelen is bedoeld voor
zakelijke doeleinden en de regeling die als bijlage 3 is opgenomen, is bedoeld om de vertrouwelijkheid van
gegevens en informatie over Kempen & Co en over de klanten van de bank te waarborgen. Voorts staan in
de bijlage regels die dienen ter bescherming van de systemen en het netwerk van de bank. De Medewerker
dient de in de bijlage 3 opgenomen regels te kennen en te allen tijde na te leven.
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Chinese Walls
Koersgevoelige informatie en belangenconflicten

Met het oog op een vertrouwelijke behandeling van (koers)gevoelige informatie zijn door Kempen & Co
administratieve en organisatorische maatregelen genomen om de verspreiding van deze informatie van de
ene naar de andere afdeling te vermijden. Deze maatregelen, ook in de sfeer van fysieke scheidingen tussen
afdelingen, dienen te waarborgen dat de bank en haar Medewerkers werkzaamheden voor cliënten verrichten
zonder dat ze beïnvloed worden door informatie die in andere afdelingen van de bank beschikbaar is. Het
geheel van deze maatregelen is bekend onder de naam ‘Chinese Walls’.
De Chinese Walls spelen ook een rol in de beheersing van feitelijke en potentiële belangenconflicten waarmee
de bank in haar activiteiten kan worden geconfronteerd. Deze belangenconflicten kunnen zich voordoen
tussen de bank en haar cliënten maar ook tussen cliënten onderling.
Het beleid van de bank is om haar activiteiten op professionele en integere wijze te verrichten en om daarbij
de belangen van de cliënten optimaal te behartigen. Om te voorkomen dat belangenconflicten optreden,
en om feitelijke of potentiële problemen op dit gebied te beheersen, zijn maatregelen en procedures van
kracht. Deze zijn opgenomen in deze Gedragscode en in de verdere interne regels die per business unit zijn
opgelegd.
Bijlage 2 van deze Gedragscode bevat de Regeling inzake Chinese Walls. De Medewerker dient de in deze
bijlage opgenomen regels te kennen en te allen tijde na te leven.
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Persoonlijke transacties van
Medewerkers van Kempen & Co

Voor Persoonlijke transacties van Medewerkers van Kempen & Co in Financiële Instrumenten gelden specifieke regels. De regels zijn vastgesteld om (de schijn van) handelen met Voorwetenschap te voorkomen, dan
wel om een onwenselijke vermenging van zakelijke en privébelangen, respectievelijk de redelijkerwijs voorzienbare schijn daarvan, te vermijden die te maken heeft met de Persoonlijke transacties door Medewerkers
in Financiële Instrumenten.
Een van de kernpunten van het Reglement inzake Persoonlijke transacties en Marktmisbruik is dat de Medewerker dient af te zien van het aangaan van Persoonlijke transacties als hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat hij beschikt over Voorwetenschap, dan wel dat de schijn kan ontstaan dat hij handelt terwijl
hij beschikt over Voorwetenschap met betrekking tot (de handel in de aandelen van) het betreffende beursfonds. In de Wet op het financieel toezicht heeft de wetgever handel met Voorwetenschap verboden en
overtreding van dit verbod is een misdrijf.
De hoofdregels van het Reglement zijn de volgende:
>

locatieplicht: Medewerkers dienen alle Financiële Instrumenten aan te houden op een rekening bij
Kempen & Co en transacties uit te voeren door bemiddeling van Kempen & Co.

>	
pre-clearance: voorafgaand aan elke transactie dient goedkeuring te worden gevraagd aan en te zijn
verkregen van Compliance.
>	
blokkades: er zijn beperkingen (blokkades) van kracht voor bepaalde categoriën Financiële Instrumenten
waar Medewerkers in mogen beleggen.
>	
holding period: er dient een periode van een maand te zitten tussen tegengestelde transacties in
hetzelfde Financiële Instrument.
De regels, inclusief eventuele uitzonderingen en bijzondere situaties, zijn opgenomen in het ‘Reglement
inzake Persoonlijke transacties en Marktmisbruik’ en gelden voor alle Medewerkers van Kempen & Co. Het
reglement is als bijlage 1 bij deze Gedragscode opgenomen. De Medewerker dient de in deze bijlage
opgenomen regels te kennen en te allen tijde na te leven.
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Voorkomen van onwenselijke vermenging
zakelijke belangen en privébelangen

Een onzorgvuldig optreden, zowel in de arbeidsrechtelijke relatie als privé, kan de belangen van Kempen &
Co en/of van haar cliënten schaden. Indien het privégedrag van de Medewerker Kempen & Co in opspraak
brengt, kan dat voor Kempen & Co aanleiding zijn tot arbeidsrechtelijke maatregelen. Daarnaast gelden
regels voor onderstaande specifieke situaties.

Nevenfuncties en -activiteiten
Kempen & Co staat er positief tegenover dat Medewerkers een actieve rol spelen in de maatschappij.
Betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties of andere instellingen mag echter niet leiden tot vermenging
van zakelijke en privébelangen.
Indien de Medewerker nevenfuncties vervult of voornemens is deze te gaan vervullen, dient de Medewerker
dat te melden aan Compliance. Wanneer Kempen & Co meent dat de nevenfunctie of activiteit niet verenigbaar is met de functie en werkzaamheden die de Medewerker binnen Kempen & Co uitoefent, dan wel
feitelijk of potentieel strijdig is met de Gedragscode, kan zij de Medewerker opleggen om die nevenfunctie
niet te aanvaarden, dan wel neer te leggen, of om de modaliteiten ervan aan te passen.

Relatiegeschenken en giften
De Medewerker mag geen geschenken, giften en gunsten aanbieden of aannemen of andere persoonlijke
voordelen genieten als daardoor de schijn kan ontstaan dat het professioneel en integer handelen van de
Medewerker in gevaar komt. In geval van twijfel legt de Medewerker de zaak vooraf voor aan zijn leidinggevende. Als richtlijn geldt dat geschenken die een waarde vertegenwoordigen tussen € 100 en € 200 dienen
te worden gemeld bij de leidinggevende. Geschenken boven € 200 mogen niet worden geaccepteerd. Bij
uitnodigingen voor reizen en het bijwonen van evenementen en dergelijke, moet de Medewerker voorafgaand overleg plegen met en toestemming vragen aan zijn leidinggevende.
Medewerkers van Kempen & Co dienen af te zien van zakelijke transacties met relaties van Kempen & Co
als daardoor (de schijn van) ongeoorloofde beïnvloeding zou kunnen ontstaan. Dergelijke transacties dienen
in ieder geval te zijn gebaseerd op een objectieve vaststelling van prijs en wederprestatie. In geval van twijfel
legt de Medewerker de zaak vooraf voor aan zijn leidinggevende of aan Compliance.

Gedragscode Kempen & Co

juni 2012

15

9

Overtreding Gedragscode
Melding en afhandeling

Kempen & Co beschouwt het handelen door een Medewerker in strijd met de Gedragscode, inclusief alle
bijlagen, als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat Kempen & Co in haar Medewerkers stelt. De regels
zijn immers opgesteld om te voorkomen dat de reputatie van en het vertrouwen in Kempen & Co wordt
geschaad.
De verantwoordelijkheid voor het toezien op de naleving van de regels van de Gedragscode ligt primair bij
de leidinggevenden. Een gesignaleerde overtreding van de Gedragscode, dan wel het vermoeden daarvan,
dient door de leidinggevende direct te worden gemeld aan Compliance. Dit neemt niet weg dat Medewerkers die een (ernstige) overtreding van de Gedragscode signaleren, worden geacht hier op verantwoorde
wijze mee om te gaan. Van hen moet kunnen worden verwacht dat zij contact opnemen met hun leidinggevende, met Compliance of met de Directie. Desgewenst kan ook gebruik worden gemaakt van de klokkenluidersregeling van Kempen & Co.
Compliance stelt naar aanleiding van een melding onderzoek in naar de feiten en omstandigheden van de
overtreding, dan wel het vermoeden daarvan, om vast te stellen of inderdaad sprake is van een overtreding.
De Directie is gerechtigd passende maatregelen te nemen die ten minste gericht zijn op de beheersing van
het door de overtreding optredende risico en op voorkoming van herhaling. Een overtreding kan, al naar
gelang de ernst van de overtreding, leiden tot arbeidsrechtelijke maatregelen, ontslag op staande voet
daarvan niet uitgezonderd. In geval van een incident, zoals nader omschreven in bijlage 4 van de Gedragscode, zal Kempen & Co in de regel overgaan tot melding van het incident bij de Autoriteit Financiële Markten
en/of bij De Nederlandse Bank. Indien de betrokken Medewerker is geregistreerd bij het Dutch Securities
Institute, zal ook een melding bij DSI kunnen plaatsvinden.
In bijlage 4 wordt de procedure bij overtredingen van de Gedragscode en de behandeling door de Directie
beschreven.
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Bijlage 1
Reglement inzake Persoonlijke transacties en Marktmisbruik

I.

Inleiding

II.

Algemene bepalingen inzake Persoonlijke transacties en Marktmisbruik

III.

Kernbepalingen met betrekking tot Persoonlijke transacties

IV.

Aanvullende bepalingen met betrekking tot Persoonlijke transacties

V.

Vermogen bij een onafhankelijke vermogensbeheerder

VI.

Toezichthouder

VII.

Register

VIII.

Naleving van het Reglement. Sancties

IX.

Slotbepalingen
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Reglement

tenschap of indien daardoor redelijkerwijs de schijn kan
worden gewekt dat hij daarbij beschikte of kon beschikken

De Directie van Kempen & Co heeft regels vastgesteld inzake het
voorkomen van Marktmisbruik, waaronder gebruik van Voorwe-

over Voorwetenschap.
3

Een informatievoorsprong waarover een Medewerker uit

tenschap, in het licht van Persoonlijke transacties door bij

hoofde van zijn functie of anderszins beschikt, mag nooit

Kempen & Co werkzame personen. De regels zijn neergelegd in

worden gebruikt voor het trachten te behalen van een

dit Reglement inzake Persoonlijke transacties en Marktmisbruik

persoonlijk voordeel.

(‘het Reglement’).

4

Indien de Medewerker over Voorwetenschap beschikt, mag
deze informatie uitsluitend worden gebruikt voor een

I.

Inleiding

goede taakuitvoering van de Medewerker.
5

Er mag nooit een verband bestaan tussen Persoonlijke trans-

Het Reglement is bedoeld om (de schijn van) handelen met voor-

acties van een Medewerker en transacties van, c.q. voor

wetenschap te voorkomen dan wel een vermenging van zakelijke

cliënten.

en privébelangen, respectievelijk de redelijkerwijs voorzienbare

6

Het is de Medewerker niet toegestaan een Persoonlijke

schijn daarvan te vermijden, die te maken heeft met transacties

transactie te verrichten naar aanleiding van of vooruitlo-

in Financiële Instrumenten.

pend op effectenorders van cliënten of van Kempen & Co
(front running).

Het Reglement is, als onderdeel van de Gedragscode, van

7

Het is de Medewerker niet toegestaan een Persoonlijke

toepassing op alle Medewerkers van Kempen & Co. De Mede-

transactie te verrichten in een beursfonds indien hij beschikt

werker aanvaardt de toepasselijkheid van de Gedragscode en

over kennis van de inhoud, of van het tijdstip van verschijnen

van dit Reglement, door ondertekening van de Arbeidsover-

van een nog niet gepubliceerde (research)analyse.

eenkomst.

8

De Medewerker dient terughoudendheid te betrachten bij
Persoonlijke transacties, waarbij hij zich dient te onthouden

Het Reglement is van toepassing op Medewerkers ongeacht de

van transacties die als excessief of in hoge mate speculatief

hoedanigheid waarin zij Persoonlijke transacties verrichten. Het

kunnen worden aangemerkt.

Reglement is derhalve ook van toepassing op transacties die in

9

Het is de Medewerker niet toegestaan een Persoonlijke

naam van de Medewerker worden verricht en indien de Mede-

transactie te verrichten, waarbij sprake is van Marktmani-

werker een transactie verricht voor rekening van een ander of als

pulatie of indien daarvan redelijkerwijs de schijn kan

een vertegenwoordiger van een ander.

ontstaan.
10 	Het is een Medewerker niet toegestaan anderen ertoe te

Indien de Medewerker twijfelt over de uitleg of de toepassing

bewegen een transactie in Financiële Instrumenten te

van dit Reglement dient hij advies in te winnen bij Compliance.

verrichten of daarvan af te zien, indien hij over Voorwetenschap beschikt.

II.

Algemene bepalingen inzake Persoonlijke transacties
en Marktmisbruik

11 	Het is een Medewerker niet toegestaan op welke wijze dan
ook anderen aan te zetten tot of te adviseren om een transactie te verrichten, die hem zelf op grond van deze Gedrag-

1

2

De Medewerker onthoudt zich van elk gebruik van Voor-

scode niet zou zijn toegestaan.

wetenschap en vermijdt iedere vermenging van zakelijke

12 	Het is een Medewerker niet toegestaan de regels uit

en privébelangen, respectievelijk de redelijkerwijs voorzien-

deze Gedragscode te ontwijken via andere banken,

bare schijn daarvan.

beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen,

Het is de Medewerker verboden om een Persoonlijke trans-

bemiddelaars, Gelieerde derden of andere derden, dan

actie in Financiële Instrumenten te verrichten, of daar

wel anderszins.

opdracht toe te geven, wanneer hij beschikt over Voorwe-
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III.

Kernbepalingen met betrekking tot Persoonlijke

verrichten indien en nadat de Medewerker daarvoor de

transacties

voorafgaande toestemming heeft gevraagd aan en heeft
verkregen van Compliance. De wijze waarop deze verplichte

Blokkades

voorafgaande toestemming dient te worden gevraagd is

13

Het is de Medewerker op geen enkel moment en onder

gepubliceerd op Intranet onder ‘Compliance / Medede-

geen voorwaarde toegestaan Persoonlijke transacties te

lingen voor privé-beleggingen‘.

verrichten in bepaalde, door de Directie aangewezen categorieën Financiële Instrumenten. Deze categoriën worden

Uitzonderingen op de kernbepalingen met betrekking tot

algemeen bekendgemaakt en voorts op Intranet gepubli-

Persoonlijke transacties

ceerd onder ‘Compliance / Mededelingen voor privébeleggingen‘.
14

15

20

De Directie kan, in overleg met Compliance, bepalen dat de

De categorieën Financiële Instrumenten waar Medewerkers

‘holding period’, in afwijking van paragraaf 16, voor bepaalde

geen Persoonlijke transacties in mogen verrichten kunnen

categorieën Financiële Instrumenten korter of langer kan zijn

van tijd tot tijd veranderen. Medewerkers dienen zich hier-

dan één maand. Mededelingen hierover worden gepubliceerd

over regelmatig te informeren en in ieder geval vooraf-

op intranet, onder ‘Compliance/Mededelingen voor privébe-

gaand aan het doen van een Persoonlijke transactie.

leggingen’. Compliance is bevoegd aan de Medewerker op

Een Medewerker die door indiensttreding bij Kempen & Co

bijzondere grond en onder voorwaarden toestemming te

voor het eerst onder de werking van dit Reglement komt

verlenen om in afwijking van paragraaf 17 Financiële Instru-

te vallen en op dat moment Financiële Instrumenten bezit

menten aan te houden bij een andere instelling dan Kempen

die niet zijn toegestaan krachtens het bovenstaande artikel

& Co, dan wel in afwijking van paragraaf 18 Persoonlijke trans-

13, mag deze Financiële Instrumenten evenwel behouden.

acties te verrichten bij een andere instelling dan Kempen & Co.

De Medewerker mag deze Financiële Instrumenten op enig

21

De in paragraaf 20 bedoelde ontheffing van de locatieplicht

moment na indiensttreding vervreemden, met inachtne-

zal kunnen worden verleend in bijvoorbeeld de volgende

ming van alle in dit Reglement opgenomen voorschriften.

situaties:
-

Financiële Instrumenten die worden aangehouden bij

‘Holding period’ van één maand

een product met een beleggingselement, zoals onder

16

meer een beleggingshypotheek, levensverzekering of

Het is de Medewerker niet toegestaan binnen één maand
na de uitvoering van een Persoonlijke transactie een

pensioenregeling;

opdracht te geven voor een hieraan tegengestelde Persoon-

-

lijke transactie met betrekking tot dezelfde Financiële Instru-

Financiële Instrumenten gehouden op een effectengirorekening;

menten of daaraan gerelateerde Financiële Instrumenten.

-

Financiële Instrumenten die niet beursgenoteerd zijn
en/of die uitsluitend in een register van de uitgevende

Locatieplicht
17

De Medewerker mag Financiële Instrumenten uitsluitend
aanhouden op een op zijn naam aangehouden depot bij

18

instelling staan ingeschreven en/of die verplicht moeten
worden aangehouden bij de uitgevende instelling.
22

Compliance is bevoegd aan de Medewerker op bijzondere

Kempen & Co.

grond en onder voorwaarden toestemming te verlenen om

De Medewerker mag voor het verrichten van Persoonlijke

in afwijking van paragraaf 19 Persoonlijke transacties uit te

transacties uitsluitend gebruik maken van de diensten van

voeren zonder dat voorafgaande toestemming is gevraagd

Kempen & Co.

aan en is verkregen van Compliance.
23

De in paragraaf 22 bedoelde ontheffing van de pre-clea-

‘Pre-clearance’: voorafgaande toestemming voor Persoon-

rance zal kunnen worden verleend wanneer Medewerkers

lijke transacties

Persoonlijke transacties wensen te doen in beleggings-

19

fondsen die in overeenstemming met paragraaf 21 buiten

De Medewerker mag uitsluitend een Persoonlijke transactie

Gedragscode Kempen & Co
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Kempen & Co worden aangehouden, voorzover het trans-

graaf 19 geeft Compliance de mogelijkheid om de voorge-

acties betreft in beleggingsfondsen die niet door Kempen

nomen Persoonlijke transactie van de Medewerker te contro-

Capital Management worden beheerd.

leren op de mate waarin deze voldoet aan de eisen zoals
gesteld in dit Reglement. Het ontslaat de Medewerker echter

IV.

Aanvullende bepalingen met betrekking tot

op geen enkele manier van de verplichting en de eigen

Persoonlijke transacties

verantwoordelijkheid om zich ten aanzien van elke voorgenomen Persoonlijke transactie rekenschap te geven van zijn

Bijzondere beperkingen voor Persoonlijke transacties;

eigen positie, in het licht van de voorgenomen Persoonlijke

restricties

transactie, en de mate waarin de voorgenomen Persoonlijke

24

De Directie kan, al dan niet door tussenkomst van Compli-

transactie op dat moment voor hem geoorloofd is en voldoet

ance, bepalen dat één of meer Medewerkers gedurende een

aan de voorschriften van dit Reglement. In geval van twijfel

aan te geven periode geen Persoonlijke transacties mogen

dient de Medewerker eerst navraag te doen bij Compliance.

verrichten in bepaalde Financiële Instrumenten. Een derge-

Een afwijzing door Compliance van een voor goedkeuring voor-

lijke restrictie wordt opgelegd indien de Directie van mening

gelegde Persoonlijke transactie van een Medewerker, waarbij

is, al dan niet na aangeven door de Medewerker zelf of door

die Medewerker wist, kon weten of geacht mocht worden te

Compliance, dat de betrokken Medewerker over Voorweten-

weten dat deze Persoonlijke transactie niet zou kunnen worden

schap beschikt of kan beschikken die betrekking heeft op die

goedgekeurd, kan aanleiding zijn tot een nader onderzoek door

bepaalde Financiële Instrumenten, of indien de Directie van

Compliance en rapportage aan de Directie.

mening is dat de betrokken Medewerker de schijn kan
wekken dat hij Persoonlijke transacties verricht beschikkende

V.

Informatieverplichting inzake Persoonlijke transacties
25

Vermogen bij een onafhankelijke
vermogensbeheerder

over Voorwetenschap.

28

Het bepaalde in de paragrafen 13 tot en met 24 is niet van

De Medewerker is gehouden desgevraagd alle informatie

toepassing indien de Medewerker een onafhankelijke

met betrekking tot een door hem of ten behoeve van hem

vermogensbeheerder heeft aangesteld en met deze een

verrichte Persoonlijke transactie aan Compliance te

schriftelijke overeenkomst heeft gesloten die voldoet aan

verstrekken. De Medewerker is voorts verplicht desge-

het in paragraaf 29 hieronder gestelde.

vraagd opdracht te geven aan een andere instelling, beleg-

29

Met betrekking tot de met de onafhankelijke beheerder

gingsinstelling of andere derde om alle informatie omtrent

gesloten schriftelijke overeenkomst gelden de volgende

enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte

eisen en voorwaarden:

Persoonlijke transactie aan Compliance te verstrekken.

a.

de beheerovereenkomst gaat uit van een strikte scheiding tussen eigendom en beheer;

Gelieerde derden
26

b.

de Medewerker onthoudt zich van het geven van enige

De Medewerker dient naar beste vermogen te bevorderen

instructie, dan wel het anderszins direct of indirect beïn-

dat de met hem Gelieerde Derden, op wier beleggingen hij

vloeden van enige door de vermogensbeheerder te

invloed uitoefent of kan uitoefenen, op eerste verzoek van

nemen beslissing betreffende het beheer (‘vrije hand

Compliance, alle informatie (doen) verstrekken omtrent

vermogensbeheer’);

enige door hen verrichtte of bewerkstelligde Persoonlijke

c.

transactie.

in de beheerovereenkomst dient te zijn bepaald dat
de vermogensbeheerder op eerste verzoek van
Compliance gegevens zal overleggen betreffende de

Eigen verantwoordelijkheid
27

Persoonlijke transacties die op grond van de beheer-

Het vragen door de Medewerker van de voorafgaande
toestemming voor een Persoonlijke transactie conform para-

Gedragscode Kempen & Co

overeenkomst zijn verricht;
d.

Compliance is bevoegd aan de Medewerker aanwij-
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zingen te geven om de beheerovereenkomst te

c.

wijzingen. Indien wijziging van de beheerovereenkomst niet volgens de aanwijzing van Compliance

e.

afschriften van beheerovereenkomsten op grond van
paragraaf 28.

34

De Medewerker heeft recht op inzage in de gegevens die

geschiedt, gelden alle bepalingen van dit Reglement

in het register zijn opgenomen voor zover die hem

onverkort;

betreffen.

ten hoogste éénmaal per zes maanden is het de Mede-

35

werker toegestaan afspraken die bij het aangaan van

Compliance mag de gegevens die zeven jaar oud zijn uit
het register verwijderen.

de beheerovereenkomst zijn vastgelegd, te herzien;
f.

de Medewerker stelt Compliance in kennis van het

VIII. Naleving van het Reglement. Sancties

bestaan van de beheerovereenkomst en verstrekt hem
daarvan een afschrift;
g.

36

In aansluiting op paragraaf 9 van de Gedragscode, beschouwt

de Medewerker meldt elke wijziging of de beëindiging

Kempen & Co het handelen door een Medewerker in strijd met

van de beheerovereenkomst onverwijld aan Compliance.

dit Reglement als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat
Kempen & Co in haar Medewerkers moet kunnen stellen.

VI. Toezicht en onderzoek

Wanneer, na onderzoek door Compliance conform paragraaf
30 tot en met 32 van dit Reglement, is vastgesteld dat een

30

31

Compliance houdt toezicht op de naleving van de Gedrags-

Medewerker het Reglement heeft overtreden, is de Directie

code en het Reglement. Medewerkers worden geacht

gerechtigd alle sancties te treffen die zij op grond van de wet

navraag te doen bij Compliance wanneer zij twijfel hebben

en/of de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene mag

over de uitleg en wijze van naleven van het Reglement.

treffen, waaronder het ongedaan maken van het door de Mede-

Compliance is bevoegd een voor de Medewerker bindende

werker behaalde voordeel, overplaatsing, schorsing of andere

uitspraak te doen. Tegen de uitspraak van Compliance kan

disciplinaire, financiële of arbeidsrechtelijke maatregelen,

de Medewerker bezwaar maken bij de Voorzitter. Het

ontslag op staande voet daarvan niet uitgezonderd. Tevens kan

maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten

een overtreding aanleiding zijn tot melding van de overtreding

aanzien van de uitspraak van Compliance.

aan derden, zoals bijvoorbeeld AFM en DNB, het DSI of de

Compliance is bevoegd een onderzoek in te stellen met

Officier van Justitie in geval van aangifte. In bijlage 4 van deze

betrekking tot enige Persoonlijke transactie verricht door,

Gedragscode wordt de procedure bij overtredingen van de

in opdracht van of ten behoeve van de Medewerker door

Gedragscode en de behandeling door de Directie beschreven.

tussenkomst van Kempen & Co of van een andere instelling,
beleggingsinstelling of andere derde.
32

IX. Overige bepalingen

Compliance is bevoegd over de uitkomst van dit onderzoek
schriftelijk te rapporteren aan de Voorzitter, respectievelijk

Wijzigingen

de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kempen

37

& Co met gelijktijdige informatie aan de Voorzitter. Alvorens

en aangevuld bij besluit van de Directie. Wijzigingen en

Compliance schriftelijk rapporteert over de uitkomst van

aanvullingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij

het onderzoek dient de Medewerker de gelegenheid te

bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere

hebben te reageren op de uitkomst van het onderzoek.

datum wordt aangegeven.

VII. Register

Overig
38

33

De bepalingen van dit Reglement kunnen worden gewijzigd

a.

de Verklaring inzake Privébeleggingen en nevenfuncties;

b.

alle meldingen als bedoeld in paragraaf 19;

De Directie is bevoegd in de gevallen waarin dit Reglement
niet voorziet een beslissing te nemen.

Compliance houdt een register aan waarin wordt opgenomen:
39

Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.

Gedragscode Kempen & Co
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Bijlage 2
Regeling inzake Chinese Walls

Inleiding

Het doorbreken van de Chinese Walls is een overtreding van de
Wet op het financieel toezicht en kan voor Kempen & Co, en de

Onder ‘Chinese Walls’ wordt verstaan een samenstel van regels

Medewerker, ernstige consequenties opleveren.

dat beoogt dat koersgevoelige informatie, bekend bij een of
meerdere Medewerkers werkzaam in een bepaald onderdeel van

Uitvoerende maatregelen en bepalingen

een effecteninstelling, niet bekend raakt bij Medewerkers die
werkzaam zijn in andere onderdelen van deze instelling.

Alle Medewerkers dienen zich te houden aan de volgende maatregelen en bepalingen:

Chinese Walls hebben een preventieve werking, ter vermijding

1.

elke Medewerker gaat terughoudend om met informatie

van misbruik van koersgevoelige informatie alsmede ter vermij-

en zal vertrouwelijke of koersgevoelige informatie niet

ding van het ontstaan van belangenconflicten.

verspreiden buiten zijn eigen afdeling.
2.

Chinese walls en belangenconflicten

iedere Medewerker die belast wordt met koersgevoelige
informatie zonder dat dat te maken heeft met of voortvloeit
uit de aard van zijn werk of functie of in een gereguleerde

Kempen & Co verricht activiteiten op het gebied van corporate

‘wall crossing’ zoals beschreven in paragraaf 4 hieronder,

finance, vermogensbeheer en effectenbemiddeling. Het beleid
van Kempen & Co is er op gericht om haar activiteiten op profes-

dient zich onverwijld te melden bij Compliance.
3.

wanneer een Medewerker op de hierboven bedoelde wijze

sionele en integere wijze te verrichten en daarbij de belangen

is belast met koersgevoelige informatie dan zal hij deze

van de cliënten te behartigen. De belangen van de cliënt en/of

informatie onder geen beding intern noch extern verder

de belangen van Kempen & Co kunnen worden geschaad door

verspreiden, anders dan aan Compliance en eventueel zijn

feitelijke en potentiële belangenconflicten tussen Kempen & Co

direct leidinggevende. Tevens zal hij geen Persoonlijke

en haar cliënten of door belangenconflicten tussen cliënten

transacties uitvoeren of laten uitvoeren in de Financiële

onderling. De bank heeft daarom maatregelen genomen om

Instrumenten waar de informatie betrekking op heeft en hij

belangenconflicten te kunnen identificeren en te beheersen.

zal ook niet anderen aanzetten tot het doen van transacties
in deze Financiële Instrumenten.

Eén van deze maatregelen heeft betrekking op de bescherming

4.

in bijzondere gevallen kan een Medewerker van de ene

van koersgevoelige informatie of andere vertrouwelijke infor-

afdeling worden betrokken bij werkzaamheden van een

matie. Door middel van scheidingen tussen afdelingen en ‘busi-

andere afdeling of business unit (een zogeheten ‘wall cros-

ness units’, zowel in fysieke zin door toegangscontroles voor alle

sing’), waarbij hij mogelijk de beschikking krijgt over

afdelingen als door de afscheiding van IT-systemen, is erin voor-

vertrouwelijke en koersgevoelige informatie die hij anders

zien dat Medewerkers van de ene afdeling of activiteit geen

niet zou hebben gekregen. Voor ‘wall crossings’ bestaan

toegang hebben tot de ruimten waarin andere activiteiten plaats-

binnen Kempen & Co procedures. Medewerkers die in een

vinden. Daarmee wordt voorkomen dat koersgevoelige en

situatie van een ‘wall crossing’ komen, dienen zich over

vertrouwelijke informatie bekend wordt buiten de kring Mede-

deze procedures te (laten) informeren en deze te allen tijde

werkers die uit hoofde van hun werk daarmee bekend dienen te

na te leven. Indien bij de ‘wall crossing’ geen aandacht

zijn. Door deze maatregelen kunnen de bank en haar Medewer-

wordt besteed aan de procedures voor een gecontroleerde

kers werkzaamheden verrichten voor en ten behoeve van

‘wall crossing’, dan dient de betrokken Medewerker zich

cliënten zonder dat ze beïnvloed worden door informatie die in
andere delen van de bank beschikbaar is. In dit verband is voorts

onverwijld te melden bij Compliance.
5.

elke Medewerker die een belangenconflict in de relatie met

van belang hetgeen in de Gedragscode is opgenomen over het

cliënten onderkent en twijfelt over de te volgen werkwijze

omgaan door de Medewerker met vertrouwelijke informatie en

of gedragslijn in het belang van de cliënt, informeert zijn

met Voorwetenschap. Het samenstel van deze maatregelen

leidinggevende of Compliance.

noemen we Chinese Walls.

Gedragscode Kempen & Co
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Bijlage 3
Regeling Electronische Communicatie

Alle Medewerkers dienen de in de Regeling opgenomen instruc-

Kempen & Co aan haar klanten. Kempen & Co legt haar Mede-

ties en regels te allen tijde na te leven bij het gebruik van huidige

werkers beperkingen op in het gebruik van Communicatiemid-

én toekomstige Communicatiemiddelen. Bij twijfel of het gebruik

delen. De beperkingen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid van

van een bepaald Communicatiemiddel valt onder de reikwijdte

gegevens en informatie over Kempen & Co en haar bedrijf en

van deze Regeling, dient de Medewerker contact op te nemen

met name van en over de klanten van de bank te waarborgen.

met de afdeling Compliance.

Voorts zijn beperkingen aan het gebruik noodzakelijk voor
systeem- en netwerkbeveiliging en bewaking van de beschikbare

Aan deze Regeling ligt het volgende uitgangspunt ten grondslag:

capaciteit.

Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze vertrouwelijke informatie van Kempen & Co naar buiten te brengen, anders dan voor

In deze Regeling wordt dit uitgangspunt nader uitgewerkt, en

zakelijke doeleinden in het kader van de reguliere functie-uitoefe-

wordt het beleid ten aanzien van de meest voorkomende

ning van de Medewerker.

Communicatiemiddelen, zoals internet en telefonie, in detail
beschreven. Ook met betrekking tot Communicatiemiddelen die

Inleiding

niet expliciet worden beschreven in de Regeling geldt dat de
Regeling en de daarin vermelde uitgangspunten leidend zijn voor

De Regeling Elektronische Communicatie (hierna ‘de Regeling’)

de wijze waarop met dergelijke Communicatiemiddelen dient te

bevat regels voor het gebruik van elektronische communicatie-

worden omgegaan. Van elke Medewerker wordt verwacht dat

middelen door Medewerkers van Kempen & Co. Tevens geeft

hij de Regeling kent en te allen tijde naleeft.

de Regeling informatie over de wijze waarop en de voorwaarden
waaronder de elektronische communicatie1 door Kempen & Co

De (technische) maatregelen die door Kempen & Co zijn of

worden gecontroleerd. Daarnaast worden in de Regeling de

worden genomen kunnen niet alle niet toegestane of onge-

regels vastgesteld met betrekking tot het gebruik van apparatuur

wenste vormen van het gebruik van Communicatiemiddelen

en programmatuur door de Medewerkers.

uitsluiten. Van elke Medewerker wordt dan ook verwacht dat hij
de uitgangspunten respecteert en niet doelgericht zal proberen

De Regeling is van toepassing op alle apparatuur, media en gege-

om de genomen maatregelen te omzeilen.

vensdragers die door de Medewerker kunnen worden gebruikt
voor communicatiedoeleinden of voor het opslaan, verzenden,

Elektronische communicatiemiddelen maken het makkelijker om

transporteren of het aan derden ter beschikking stellen van gege-

berichten in de openbaarheid te brengen. Uitgangspunt voor

vensbestanden en informatie. Voorbeelden daarvan zijn e-mail,

deze regeling is dat een Medewerker zich tevens houdt aan de

USB-sticks, de ‘upload’-faciliteit van documenten en bestanden

media instructie, te vinden op het intranet onder: media

naar websites of e-mailadressen (file sharing), ‘third party’-e-

instructie juni 2010.

mailsystemen zoals Bloomberg, webmail, sociale media (zoals
Hyves, Facebook en Instant Messaging systemen), internetfora

Logging en controle

en ook alle mogelijke draagbare devices zoals laptops, smart
phones, tabletcomputers (hierna gezamenlijk: ‘Communicatie-

De afdeling Compliance ziet, in samenwerking met de afdeling

middelen’).

ICT en de Interne Accountantsdienst (IAD), toe op naleving van
de Regeling. Dit gebeurt onder andere door het loggen (dat is

Uitgangspunt van de regeling

het volgen en vastleggen) en controleren van de door de Medewerkers verzonden elektronische berichten en het internetge-

De door Kempen & Co aan de Medewerkers geboden toegang

bruik van de Medewerkers. Medewerkers dienen zich daarvan

tot en het gebruik van Communicatiemiddelen is bedoeld voor

goed bewust te zijn.

zakelijke doeleinden, in het kader van de dienstverlening van
1

Onder ‘elektronische communicatie’ wordt niet alleen de verzending en ontvangst door middel van elektrische pulsen verstaan, maar ook verzending door middel van
radiogolven (draadloos netwerken) en toekomstige andere wijzen waarop gegevens worden overgebracht.
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De controle en logging van de Communicatiemiddelen dienen

door Medewerkers, of signalen uit de organisatie. Als verdacht

de volgende doelen:

aangemerkte berichten of internetgebruik komen in aanmerking

>

Waarborgen van de vertrouwelijkheid van gegevens van en

voor nader onderzoek. Bij zwaarwegende redenen kunnen de

over Kempen & Co en haar klanten;

gegevens worden herleid tot het niveau van username (inlog-

>

Voorkomen van negatieve publiciteit;

naam) per Medewerker en vindt controle plaats op de inhoud

>

Waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van het (interne)

van het verzonden bericht.

netwerk;
>

>

Bewaken van de naleving van deze Regeling door de Mede-

Een beoordeling van de inhoud van de elektronische berichten

werkers;

en de meegezonden attachments of van de via internet

Vergaren en vastleggen van bewijs van handelen door

verzonden of gedeelde informatie kan pas inhoudelijk plaats-

Medewerkers in strijd met deze regeling.

vinden na toestemming van twee van de volgende afdelingen:
HR, Compliance, IAD, Directie Kempen & Co, of met toestem-

Controle vindt op continue basis plaats op het niveau van de

ming van de bij het email- of internetgebruik betrokken Mede-

firewall van Kempen & Co om de veiligheid en stabiliteit van het

werker. Aan de hand van de uitkomsten van het hierboven

(interne) netwerk te waarborgen en om de vertrouwelijkheid van

bedoelde onderzoek kan de afdeling Compliance besluiten dat

gegevens van en over Kempen & Co en haar klanten te waar-

er aanleiding is om de situatie te bespreken met de betreffende

borgen. Met inachtneming van de vereiste mate van zorgvuldig-

Medewerker, in het licht van de vereiste naleving van de voor-

heid en met respect voor de privacy van de Medewerkers wordt

schriften van de Regeling. De Directie, afdelingen HR, ICT,

hierbij ook het versleutelde (vercijferde of geëncrypte) berich-

Compliance en IAD hanteren een Protocol, waarin een nadere

tenverkeer gecontroleerd op inhoud. Omwille van de bescher-

uitleg is gegeven van de zwaarwegende redenen en op welke

ming van de privacy van de Medewerkers is een beperkt aantal

wijze een onderzoek overgaat van het beoordelen van verkeers-

categorieën van versleuteld berichtenverkeer uitgezonderd van

gegevens naar een inhoudelijke beoordeling. Het Protocol ligt

deze controle. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan

ter inzage bij deze afdelingen.

een versleutelde verbinding voor het, voor privédoeleinden, elektronisch bankieren. Bij de Security Officer van ICT is op te vragen

Bewaartermijnen

welke soorten berichtenverkeer zijn uitgezonderd.

De gelogde gegevens worden niet langer dan noodzakelijk
bewaard. De bewaartermijnen voor de gegevens zijn uitgewerkt

De wijze van controle van Communicatiemiddelen

in een beleidsdocument voor de bewaring van gegevens,

De controle van Communicatiemiddelen van Kempen & Co

genaamd ‘Notitie inz. bewerking en bewaring gegevens (niet

beperkt zich in beginsel tot een geautomatiseerde controle van

meer dan noodzakelijk)’. Dit document is op het intranet van

bepaalde kenmerken van het internetgebruik en de door de

Kempen & Co geplaatst onder het kopje Compliance.

Medewerker verzonden elektronische berichten. Deze kenmerken
zijn, achtereenvolgens, de omvang, de frequentie en aard van

Specifieke voorschriften voor het gebruik van

het elektronisch berichtenverkeer en internetgebruik, de aanwe-

communicatiemiddelen

zigheid van attachments, de subject line en eventueel het gebruik
1

van bepaalde woorden.

Internet

Algemeen
Op basis van deze criteria kunnen elektronische berichten of kan

Het gebruik van internet is niet meer weg te denken uit de

internetgebruik als verdacht worden aangemerkt. Het gebruik

huidige informatiemaatschappij. Via het internet is een haast

van internet of elektronische berichten kunnen ook als verdacht

onuitputtelijke bron van informatie en een groot aantal online

worden aangemerkt als hiervoor op grond van bijzondere

diensten beschikbaar. Hieronder vallen diensten die Kempen &

omstandigheden aanleiding bestaat. Voorbeelden van dergelijke

Co en haar zakelijke partners gebruiken ter ondersteuning van

bijzondere omstandigheden zijn eigen waarneming van misbruik

de onderlinge samenwerking, diensten die gebruikt worden bij
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de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, maar ook dien-

>

het blokkeren van toegang tot (proxy)websites die gebruikt

sten die in het geheel geen raakvlakken hebben met Kempen &

kunnen worden om de genomen informatiebeveiligings-

Co of zelfs een bedreiging kunnen vormen voor de onderne-

maatregelen te omzeilen.

ming.
Vanwege de continue vernieuwingen binnen het internet, is de
Om de voordelen van internet zo goed mogelijk te kunnen

inhoud van de white list aan verandering onderhevig. In de white

benutten en de bedreigingen zo veel mogelijk uit de weg te gaan

list wordt gewerkt met categorieën van toegestaan en uitgezon-

is er voor gekozen om toegang tot internet niet onbeperkt toe

derd verkeer. De lijst en de daarin opgenomen categorieën ligt

te staan maar hier een aantal grenzen aan te stellen die hieronder

bij de Security Officer ter inzage.

nader worden toegelicht.
Niet toegestaan gebruik van internet
White list

Om de vertrouwelijkheid met betrekking tot informatie over

De toegang tot internet is ingericht op basis van een zogeheten

Kempen & Co, haar werknemers en haar klanten te waarborgen,

‘white list’ waarop toegestane categorieën van websites, appli-

heeft Kempen & Co de white list zodanig ingericht dat deze een

caties en vormen van informatie-uitwisseling zijn opgenomen.

groot deel van de mogelijke inbreuken op deze vertrouwelijkheid

Meer informatie over de white list en de daaraan ten grondslag

tegengaat. Niet toegestaan internetgebruik wordt zoveel moge-

liggende beleidsmatige keuzes is te vinden in het document

lijk softwarematig onmogelijk gemaakt. Het bestaan van de white

‘Beleid toegang op basis white list v1.0’, dat ter inzage ligt bij de

list doet echter op geen enkele wijze af aan de eigen verplichting

Security officer. Voor het opstellen van deze lijst alsmede voor

die op elke Medewerker rust om verantwoord met het internet

het opleggen van beperkingen in het gebruik van elektronische

om te gaan, met inachtneming van de in deze Regeling

berichten en van overige Communicatiemiddelen zijn de onder-

benoemde uitgangspunten.

staande uitgangspunten gebruikt:
>

>

het voorkomen van bedreigingen die direct van invloed zijn

Zonder in deze Regeling een uitputtende opsomming te geven,

op de informatiebeveiliging zoals virussen, malware, bot-

geldt met betrekking tot het gebruik van internet door de Mede-

nets, keyloggers, ‘peer to peer’-netwerken en het down-

werkers in ieder geval dat:

loaden en installeren van software;

>

het voorkomen van het uploaden van gegevens of software

ware (inclusief licentie-keys), welke eigendom zijn van

welke eigendom zijn van Kempen & Co;
>

>

het voorkomen van het up- of downloaden van gegevens

Kempen & Co, buiten het netwerk te uploaden;
>

menten of bestanden die informatie bevatten over Kempen

haar klanten en/of over transacties die Kempen & Co voor

& Co, het bedrijf van Kempen & Co en van en over haar

zichzelf of namens of ten behoeve van klanten uitvoert;

klanten, te up- of downloaden door gebruikmaking van het

het voorkomen van up- en downloaden van gegevens waar-

Kempen-netwerk, de internet-verbindingen, anders dan

door schending van copyright en/of overig intellectueel

aangegeven in hoofdstuk II ‘Uitgangspunt van de Rege-

eigendom plaatsvindt. Dit betreft o.a. het downloaden van

ling’;
>

het voorkomen van het overbelasten van het netwerk- en

van het up- en downloaden van grote bestanden en het

Het de Medewerker niet is toegestaan om zich ongeoorloofd toegang tot niet-openbare bronnen op internet te

de internetverbinding van Kempen & Co zoals het beperken

>

Het de Medewerker niet is toegestaan om gegevens, docu-

over Kempen & Co, over haar klanten, de gegevens van

software, films, muziek, boeken en overige publicaties;
>

Het de Medewerker niet is toegestaan om gegevens of soft-

verschaffen;
>

Het de Medewerker niet is toegestaan gegevens te down-

beperken van het gebruik van streaming audio en video;

loaden waardoor schending van copyright en of overig

het voorkomen van het bezoeken van websites die porno-

intellectueel eigendom plaatsvindt. Dit betreft o.a. het

grafisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstoot-

downloaden van (illegale) software, muziek, films en/of

gevend materiaal bevatten;

boeken. Dit verhoogt bovendien de kans op virussen en kan
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>

de werking van de individuele PC verstoren en/of het

berichten door de Medewerkers in ieder dat:

netwerk overbelasten;

>

Het de Medewerker niet is toegestaan om gegevens of soft-

Het de Medewerker niet is toegestaan om op internet:

ware (inclusief licentie-keys), welke eigendom zijn van

>

internetsites te bezoeken die pornografisch, racistisch,

Kempen & Co, via elektronische berichten naar externe

discriminerend, beledigend of aanstootgevend mate-

adressen te versturen, het privé-e-mailadres van de Mede-

riaal bevatten. Noch is het toegestaan dergelijk materiaal te posten, te down- of uploaden;
>

werker daaronder begrepen.
>

Het de Medewerker niet is toegestaan om gegevens, docu-

deel te nemen aan discussiegroepen, chatrooms, et

menten of bestanden die betrekking hebben op en/of infor-

cetera die (maatschappelijk) omstreden zijn of politiek

matie bevatten van of over klanten van Kempen & Co of

of ethisch beladen.

die verband houden met transacties van Kempen & Co, via
elektronische berichten naar externe adressen te versturen,

2

Elektronische berichten

het privé-e-mailadres van de Medewerker daaronder

Algemeen

begrepen anders dan aangegeven in hoofdstuk II ‘Uitgangs-

Om de voordelen van elektronische berichten in de breedste zin
van het woord, waaronder bijvoorbeeld e-mail, Twitter, en

punt van de Regeling’.
>

Het de Medewerker niet is toegestaan om het e-mailsysteem

forums op het internet en intranet vallen, zo goed mogelijk te

van Kempen & Co te gebruiken voor commerciële activiteiten

kunnen benutten en de bedreigingen zo veel mogelijk uit de weg

die (wettelijk) niet zijn toegestaan of onoorbaar worden geacht.

te gaan is er voor gekozen om het gebruik van elektronische

Hieronder valt ook het versturen van spam (ongevraagde

berichten niet onbeperkt toe te staan maar hier een aantal

communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doel-

grenzen aan te stellen die hieronder nader worden toegelicht.

einden), hetgeen in strijd is met de Telecommunicatiewet. Het
misbruiken van de e-mail kan er tevens toe leiden dat de mail-

Versturen en ontvangen van elektronische berichten

servers van Kempen & Co op een black list terechtkomen waar-

Alle externe communicatie via elektronische middelen is herken-

door e-mailverkeer voor heel Kempen & Co nagenoeg onmo-

baar afkomstig van Kempen & Co. Deze communicatie dient
accuraat en volledig te zijn. Elektronische berichten worden

gelijk wordt.
>

Het de Medewerker niet is toegestaan om op een e-mail-

(tijdelijk) opgeslagen en kunnen worden gebruikt als naslag- of

account een zogenaamde ‘auto forward’ in te stellen die er

als bewijsmateriaal voor toezichthouders (fiscus, AFM, DNB,

voor zorgt dat alle e-mail automatisch naar een extern

Interne Accountantsdienst en overige toezichthouders). De
Medewerker dient er voor te zorgen dat alle door hem verzonden

e-mailadres wordt doorgestuurd.
>

Het de Medewerker niet is toegestaan om de door Kempen

of geplaatste elektronische berichten juist en accuraat zijn, een

& Co aangeboden Communicatiemiddelen te gebruiken

‘professionele uitstraling’ hebben, geen taal- of typefouten

voor

bevatten en niet zijn gelardeerd met niet-zakelijke toevoegingen.

>

het verzenden van elektronische berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of

Medewerkers dienen oplettend te zijn op verdacht uitziende
elektronische berichten, afkomstig van onbekende of ‘ongebrui-

(seksueel) intimiderende inhoud
>

kelijke’ afzenders. Zeker wanneer de betreffende elektronische
berichten voorzien zijn van een bijlage, dient de Medewerker in

het versturen van anonieme of onder een andere naam
gestelde elektronische berichten

>

het verzenden of doorsturen van (ketting) elektronische

geval van twijfel eerst contact op te nemen met Servicedesk ICT

berichten waardoor de naam en reputatie van Kempen &

alvorens het elektronische bericht en/of de bijlage te openen.

Co kan worden geschonden
>

Niet toegestaan gebruik van elektronische berichten

het deelnemen aan externe discussiegroepen die (maatschappelijk) omstreden zijn of politiek of ethisch beladen.

Zonder in deze Regeling een uitputtende opsomming te geven,
gelden met betrekking tot het gebruik van elektronische
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3

Overige media en gegevensdragers

het wachtwoord te wijzigen.

Overige media en gegevensdragers mogen niet worden gebruikt

De afdelingen ICT en Compliance hebben een aantal preventieve

om gegevens, documenten en bestanden met informatie over

maatregelen opgesteld, die door de Medewerker kunnen cq.

Kempen & Co en over en van haar klanten en transacties, buiten

moeten worden toepast om te vermijden dat de Medewerker op

Kempen & Co te brengen. Een uitzondering wordt gemaakt voor

een ontoelaatbare wijze passwords zou moeten delen. De Mede-

materiaal dat wordt ingezet voor commerciële doeleinden of

werker wordt geacht deze preventieve maatregelen te kennen

projecten (presentaties, uitkomsten van modellen, tabellen, etc.);

en deze tijdig te gebruiken. Deze preventieve maatregelen zijn

deze kunnen bij het secretariaat van de business unit of bij de

opgenomen in een presentatie die op het intranet onder het

Service Desk ICT naar een memorystick worden gekopieerd). Het

kopje Compliance is gezet.

is de Medewerker niet toegestaan om die informatie op te slaan
op, respectievelijk te up- of downloaden naar media of gege-

2

vensdragers zoals USB-sticks, DVDs, media spelers, camera’s,

Op computerapparatuur mag alleen gebruik worden gemaakt

e-readers en overige apparaten waarin gegevens kunnen worden

van geautoriseerde, door Kempen & Co verstrekte versies van

bewaard.

programmatuur. Als apparatuur of programmatuur niet goed

Gebruik van apparatuur en programmatuur

werkt, dient de Medewerker dit niet zelf te verhelpen, maar moet
Het doet in deze niet ter zake of een bepaalde gegevensdrager

hij dit zo snel mogelijk rapporteren aan de afdeling ICT. Wanneer

(een device zoals bijvoorbeeld een tabletcomputer of USB-stick)

Medewerkers van mening zijn dat zij een bepaald programma/

eigendom zijn van de Medewerker. Het gebruik van een eigen

product voor de uitoefening van hun taak nodig hebben, dan

device in strijd met de uitgangspunten en beperkingen die in

moet dit kenbaar worden gemaakt aan de leidinggevende.

deze Regeling zijn opgenomen, zal ook worden gezien als een
overtreding van de Regeling. Dit kan leiden tot arbeidsrechtelijke

Apparatuur in de actieve stand mag niet onbeheerd worden

maatregelen tegen de Medewerker.

achtergelaten, actieve sessies moeten bij het verlaten van de

Indien een Medewerker een gegevensdrager wil gebruiken, dient

werkplek worden beëindigd. Niet in gebruik zijnde pc’s of werk-

hiervoor vooraf toestemming te vragen bij de afdeling ICT. De

stations moeten met behulp van een slot of vergelijkbare bevei-

afdeling ICT kan, indien zij instemt met het verzoek van de Mede-

liging (password) worden afgesloten.

werker, aan hem een goedgekeurd device verstrek-ken. Deze
devices kunnen zijn voorzien van nadere beveiligingsmaatre-

Apparatuur, gegevens en programmatuur van Kempen & Co

gelen en gebruikersinstructies.

mogen niet door Medewerkers uit een gebouw worden verwijderd zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de

Overige bepalingen

leidinggevende.

1

3

Gebruik van persoonlijke toegangscodes

Zakelijk mobiel telefoongebruik

De Medewerker moet ervoor zorgen dat aan hem verleende

De Medewerker heeft, bij het in ontvangst nemen van de mobiele

toegangscode, hulpmiddelen en dergelijke (user ID/password,

telefoon van Kempen & Co, een reglement gebruikersvoorwaarden

badges, chipcards, tokens etc.) strikt vertrouwelijk worden

gekregen. Dit toestel is primair bedoeld voor zakelijk gebruik maar

gebruikt. Het is dan ook niet toegestaan om, bijvoorbeeld in

Medewerkers dienen te vermijden, voor zover redelijkerwijs moge-

geval van vakantie, ziekte e.d., deze toegangscode en hulpmid-

lijk, om zakelijke transacties aan te gaan via de mobiele telefoon.

delen te delen met Medewerkers of derden. User ID/password

Bij het aangaan van een transactie kan het van belang zijn dat het

mag niet via elektronische berichten worden verstuurd, niet in

gesprek met de klant wordt vastgelegd in het voiceloggingsysteem

een onversleuteld bestand op een systeem worden opgeslagen

van Kempen & Co, ten behoeve van de bewijsvoering bij eventuele

en niet fysiek d.m.v. een notitie op een monitor, toetsenbord,

disputen met de klant. Alleen gesprekken via de vaste telefoon

bureau etc. worden vastgeplakt. Indien de vertrouwelijkheid van

worden gelogd, die via de mobiele telefoon niet.

het wachtwoord niet meer is gewaarborgd, dient de Medewerker
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Het is voorts niet toegestaan om met de camera van de mobiele

>

de Medewerker dient geen gevoelige of geheime gegevens

telefoon foto’s te maken van (dragers van) vertrouwelijke infor-

op de apparatuur op te slaan, tenzij deze gegevens

matie, zoals (cliënt)dossiers, computerschermen, computerou-

beschermd zijn;

tput en geprinte informatie die betrekking heeft op Kempen &

>

Co en/of de cliënten van Kempen & Co.

er dient een goede toegangsbeveiliging te worden aangebracht (bijvoorbeeld door middel van passwords en zo nodig
door encryptie van gegevens) om te voorkomen dat gegevens

4

Viruscontrole

toegankelijk zijn voor ongeautoriseerde personen en er dient

Het gebruik van computerapparatuur en programmatuur zonder

periodiek viruscontrole plaats te vinden op de (portable) PC.

voorafgaande viruscontrole is niet toegestaan. Alle media zoals
USB-sticks, CD-roms, etc. van externe afkomst moeten door een

7

netwerkbeheerder op virussen worden gecontroleerd conform de

De Medewerker dient op eerste verzoek van de leidinggevende

richtlijnen van de Security Officer voordat zij worden gebruikt.

alle hem toevertrouwde bedrijfsapparatuur, gegevensverzame-

Wanneer het vermoeden bestaat dat een computervirus actief is,

lingen, programma’s, informatiedragers, (toegangs)badges,

moet de Medewerker direct contact opnemen met de Servicedesk

chipcards etc aan de leidinggevende ter hand te stellen. Bij het

van de afdeling ICT. Het is de Medewerker niet toegestaan zelf het

einde van het dienstverband van de Medewerker ziet de leiding-

virus onschadelijk te maken.

gevende er op toe dat zulks daadwerkelijk gebeurt.

5

8

Privéapparatuur

Inleveren van ter beschikking gestelde ICT-faciliteiten

Melden van beveiligingsproblemen

Niet door Kempen & Co verstrekte apparatuur zoals privélap-

De Medewerker wordt opgeroepen om mogelijke zwakke

tops, USB-sticks, mp3-spelers, digitale camera’s, organizers,

plekken in de beveiliging, uitgaande van het doel van de Rege-

tabletcomputers etc. mogen niet op het netwerk van Kempen

ling, te rapporteren aan de leidinggevende of aan de Security

& Co worden aangesloten. Indien de Medewerker zakelijke gege-

Officer van Kempen & Co. Het is de Medewerkers die daartoe

vensverzamelingen wil bewerken op privé(computer)apparatuur,

niet bevoegd zijn verboden de beveiliging van de systemen te

dient hij hiervoor uitsluitend gebruik te maken van de standaard

toetsen.

telewerkfunctionaliteit. Hiermee kan op een beveiligde wijze via
internet worden aangelogd op het netwerk van Kempen & Co.

Naleving, sancties

Informatie over het activeren van deze functionaliteit kan worden
verkregen bij de afdeling ICT.

Het niet naleven van deze Regeling kan leiden tot arbeidsrechtelijke sancties. Bijlage 4 van de Gedragscode geeft een nadere

6

Het gebruik van door Kempen & Co beschikbaar

toelichting op de procedure die wordt gevolgd bij overtredingen

gestelde apparatuur

van de Gedragscode en van deze Regeling.

Indien de Medewerker apparatuur zoals een laptop, telefoon,
(Blackberry) organizer ter beschikking krijgt van Kempen & Co,
gelden de volgende voorschriften:
>

de Medewerker dient op een zorgvuldige en verantwoorde wijze met de apparatuur om te gaan;

>

de Medewerker dient zodanige preventieve maatregelen te
treffen dat de kans op verlies of ontvreemding van apparatuur of programmatuur zo klein mogelijk is. Apparatuur
mag niet onbeheerd worden achtergelaten. Indien er
desondanks toch ontvreemding of verlies plaatsvindt, dan
dient de Medewerker dit direct te melden aan de leidinggevende en aan de afdeling ICT;
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Bijlage 4
Procedure bij overtreding van de Gedragscode

Melding overtreding

het onderzoek en haar bevindingen zal de Medewerker de gelegenheid hebben om te reageren op de uitkomst van het onder-

Een gesignaleerde overtreding van de Gedragscode dan wel het

zoek. Het staat de Medewerker dan vrij om een schriftelijke verkla-

vermoeden dat een Medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan

ring in te dienen, in aanvulling op het gesprek met Compliance,

een overtreding van de Gedragscode, dient door de leidingge-

de daarvan gemaakte notulen en de aan hem gepresenteerde

vende van de betrokken Medewerker, de Medewerker zelf of door

uitkomst van het onderzoek. De schriftelijke verklaring van de

iedere andere Medewerker die dat vermoeden heeft, onverwijld

Medewerker zal samen met het verslag van Compliance aan de

te worden gemeld aan Compliance of aan de Directie.

Directie worden overhandigd.

Onderzoek

Rapportage aan de directie

Compliance stelt naar aanleiding van de melding een onderzoek

Zodra Compliance het onderzoek heeft voltooid, wordt het volle-

in naar de feiten en omstandigheden van de overtreding of het

dige onderzoeksrapport, inclusief de eventuele schriftelijke

vermoeden daarvan. Compliance kan zich bij haar onderzoek

verklaring van de Medewerker, ingediend bij de Directie, ter

desgewenst laten bijstaan door (externe) specialisten.

bespreking in de eerstvolgende of in een speciaal bijeengeroepen
vergadering van de Directie. In het rapport van Compliance zal

Compliance kan besluiten om (het vermoeden van) de overtre-

een feitelijke beschrijving van de overtreding zijn opgenomen,

ding reeds in een eerder stadium aan de Directie te melden

alsmede een beoordeling door Compliance van de feiten en

wanneer zij meent dat de ernst van de overtreding daar aanlei-

omstandigheden. Compliance kan de Directie adviseren over

ding toe geeft, in verband met de beheersing van door de over-

eventueel te nemen passende maatregelen.

treding optredende risico’s, de bewaking van de reputatie van
Kempen & Co dan wel het voorkomen van herhaling. Dit zal in

Besluitvorming

ieder geval geschieden wanneer sprake is van een incident zoals
bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.

De Directie beraadslaagt op basis van het rapport van Compliance alsmede de eventueel door de Medewerker ingediende

Het horen van de Medewerker

aanvullende schriftelijke verklaring. De Directie kan interne of
externe deskundigen raadplegen. Aan het eind van de beraad-

Als onderdeel van het bovengenoemde onderzoek kan de

slaging neemt de Directie een besluit omtrent de afdoening en

betrokken Medewerker worden gehoord. Doel daarvan is om de

de te nemen maatregelen. De Medewerker wordt hiervan door

feiten en omstandigheden juist en correct vast te stellen en om de

de Directie in kennis gesteld.

Medewerker de gelegenheid te bieden een nadere toelichting te
geven. Voordat de Medewerker wordt gehoord, zal hij worden

Incident en de verplichte melding aan Autoriteit Financiële

geïnformeerd over zijn rechten en plichten, alsmede over de proce-

Markten

dure die zal worden toegepast. De Medewerker kan zich bij het
horen desgewenst laten bijstaan door een door hem te kiezen

Indien het onderzoek door Compliance, zoals hierboven

interne of externe vertrouwenspersoon. Compliance zal zorg-

beschreven, uitwijst dat er sprake is van een incident zal de

dragen voor een schriftelijke vastlegging van het gesprek met de

Directie, in overleg met Compliance, melding doen van het inci-

Medewerker.

dent bij AFM en/of DNB. Bij deze melding kan Kempen & Co
gehouden zijn om algehele openheid van zaken te geven, waar-

Compliance kan besluiten om, al naar gelang de ernst van de

onder vermelding van de naam van de betrokken Medewerker.

overtreding of het vermoeden daarvan, de Directie aanwezig te
laten zijn bij de gesprekken met de Medewerker.

Onder ‘incident’ wordt verstaan een gedraging (doen of nalaten)

Alvorens Compliance schriftelijk rapporteert aan de Directie over

of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere

Gedragscode Kempen & Co

30

juni 2012

Procedure bij overtreding van de Gedragscode

bedrijfsvoering van Kempen & Co. Hiervan kan sprake zijn indien
de overtreding van de Gedragscode, de ongeoorloofde handeling of nalatigheid van de Medewerker voor Kempen & Co of
voor cliënten of derden nadeel oplevert of kan opleveren, welk
nadeel niet als een normaal bedrijfsrisico moet worden
beschouwd.

Indien de betrokken Medewerker geregistreerd is bij DSI, dan kan
door Kempen & Co eveneens melding worden gedaan bij DSI.

Wanneer sprake is van strafbare feiten of andere wetsovertredingen, kan de Directie besluiten daarvan aangifte te doen bij de
bevoegde (justitiële) autoriteiten.

Dossiervorming

Compliance legt een dossier aan per gemelde overtreding dan
wel het vermoeden daarvan. Het dossier bevat de initiële melding,
alle relevante stukken van het door Compliance uitgevoerde
onderzoek, de schriftelijke verklaring die de Medewerker heeft
ingediend, de rapportage aan de Directie, de vastlegging van de
besluitvorming in de Directie en, indien van toepassing, een kopie
van de schriftelijke bevestiging die de Directie aan de Medewerker heeft gestuurd ter zake van de genomen maatregelen.
Het dossier zal bij de afdeling Compliance worden opgeslagen
en is uitsluitend toegankelijk voor de Directie, de Medewerkers
van Compliance en, op verzoek, voor de betrokken Medewerker.
Indien daartoe op grond van de Wet of wettelijke vordering
gedwongen, zal Kempen & Co gerechtigd zijn het dossier aan
derden te overhandigen.

Indien besluitvorming door de Directie leidt tot (i) de vaststelling
dat een overtreding van de Gedragscode is begaan, en (ii) het
opleggen van een arbeidsrechtelijke maatregel jegens de Medewerker, zal de jegens de Medewerker genomen maatregel
worden opgenomen in het personeelsdossier van de Medewerker.

Redelijkheid en billijkheid

De procedure bij overtredingen Gedragscode wordt toegepast
met inachtneming van redelijkheid en billijkheid en het beginsel
van rechtsgelijkheid.
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Bijlage 5
Definities en begrippen

In de Gedragscode en alle daar deel van uitmakende bijlage

indexen of maatstaven en dat kan worden afgewikkeld door

wordt een aantal termen regelmatig gebruikt in een bepaalde
betekenis. Deze termen, waarvan de beginletter steeds met een

middel van materiële aflevering of in contanten
>>

optie, future, swap, rentermijncontract of ander derivaten-

hoofdletter wordt geschreven, en de daaraan voor de toepassing

contract dat betrekking heeft op grondstoffen en in

van de Gedragscode en het Reglement gegeven betekenissen,

contanten moet of mag worden afgewikkeld naar keuze van

volgen hieronder:

een van de partijen, tenzij de reden het in gebreke blijven
is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het

AFM

contract tot gevolg heeft

Autoriteit Financiële Markten.

>>

	optie, future, swap, rentermijncontract of ander derivatencontract dat betrekking heeft op grondstoffen, alleen kan

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen of Bgfo

worden afgewikkeld door middel van materiële levering en

het besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking

wordt verhandeld op een gereglementeerde markt of een

tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen en ter

multilaterale handelsfaciliteit

nadere uitvoering van de Wet.

>>

andere optie, future, swap of termijncontract dan bedoeld
als hiervoor of ander derivatencontract dat betrekking heeft

Cliënt

op grondstoffen, kan worden afgewikkeld door middel van

een persoon of vennootschap waarmee een zakelijke relatie wordt

materiële levering en niet voor commerciële doeleinden

onderhouden door Kempen & Co, of waarmee Kempen & Co in

bestemd is, en dat de kenmerken van andere afgeleide

gesprek of in onderhandeling is teneinde tot een zakelijke relatie

instrumenten heeft

te komen.

Compliance

>>

	afgeleid instrument voor de overdracht van kredietrisico

>>

financieel contract ter verrekening van verschillen

>>

	optie, future, swap termijncontract of ander derivatencon-

de afdeling Compliance van Kempen & Co. De afdeling Compli-

tract met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven,

ance, respectievelijk haar Medewerkers (de ‘compliance officers’)

emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële

zijn door de Directie aangewezen als interne toezichthouders

economische statistieken, en dat contant moet, of op

zoals bedoeld in de Wet en in het Besluit gedragstoezicht finan-

verzoek van een der partijen, kan worden afgewikkeld,

ciële ondernemingen.

anderszins dan op grond van een verzuim of een ander
ontbindend element of ander derivatencontract met betrek-

Directie

king tot activa, rechten, verbintenissen, indices of maatre-

de directie van Kempen & Co.

gelen dan hiervoor vermeld en dat de kenmerken van
andere afgeleide financiële instrumenten bezit.

DNB
De Nederlandsche Bank.

Waar het in de Gedragscode en dit Reglement betreft de artikelen met betrekking tot Voorwetenschap, dan wordt met

Financieel Instrument

Financieel Instrument naast het bovenstaande tevens het

conform artikel 1:1 van de Wet wordt hieronder verstaan:

volgende bedoeld:

>>

effect

Elk ander instrument dat op een gereglementeerde markt tot

>>

geldmarktinstrument

de handel is toegelaten of waarvoor toelating tot de handel

>>

recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet

op een gereglementeerde markt of een multilaterale handels-

zijnde effect

faciliteit waarvoor de belegginsonderneming (i.c. Kempen &

optie, future, swap, rentetermijncontract of ander deriva-

Co) een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2:96 is aange-

tencontract dat betrekking heeft op effecten, valuta, rente-

vraagd.

>>

voeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten,
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Definities en begrippen

Gedragscode

transactie in Financiële Instrumenten, dat ingaat tegen het in de

het geheel van de Gedragscode Kempen & Co en alle daar deel

Wet opgenomen verbod op het gebruik van Voorwetenschap en

van uitmakende bijlagen.

het verbod van Marktmanipulatie.

Gelieerde derden

Medewerker

de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner, de kinderen

een ieder die in dienst is van, of anderszins in een gezagsverhou-

of stiefkinderen of andere bloed- en aanverwanten van de Mede-

ding staat tot, Kempen & Co ongeacht de duur van het dienst-

werker, die op de dag van de Persoonlijke transactie ten minste

verband, inclusief tijdelijke medewerkers, alsmede de Directie en

een jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd

de Raad van Commissarissen van Kempen & Co, de leden van

met de Medewerker.

de Raad van Advies, en de directie en leden van de raad van
commissarissen van haar groepsmaatschappijen.

Integriteitgevoelige functie
een leidinggevende functie direct onder die van de personen die

Persoonlijke transactie

het beleid van een financiële onderneming bepalen of mede

Een transactie in Financiële Instrumenten zijnde de aan- of

bepalen of een functie waaraan een bevoegdheid is verbonden

verkoop van Financiële Instrumenten of elke andere wettelijke

die een wezenlijk risico inhoudt voor de integere uitoefening van

verrichting met het doel tot verwerving of plaatsing van Finan-

een bedrijf van een financiële onderneming.

ciële Instrumenten, door of in naam van een Medewerker,
waarbij:

Kempen & Co

>>

Kempen & Co N.V., gevestigd te Amsterdam, alsmede haar
groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van

de betrokken Medewerker handelt anders dan in de normale
uitoefening van zijn beroep op bedrijf;

>>

het Burgerlijk Wetboek.

de transactie wordt verricht voor rekening van een Medewerker;

>>

de transactie wordt verricht voor rekening van een persoon

Marktmanipulatie

met wie een Medewerker familiebanden of nauwe banden

in de volgende gevallen is sprake van Marktmanipulatie:

heeft; of

>>

>>

het verrichten of bewerkstelligen van een Persoonlijke trans-

>>

de transactie wordt verricht voor rekening van een persoon

actie waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of

wiens relatie met een Medewerker van dien aard is dat een

te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag

Medewerker een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij

naar of de koers van Financiële instrumenten;

het resultaat van de transactie afgezien van een provisie voor

	het verrichten of bewerkstelligen van een Persoonlijke trans-

de uitvoering van de transactie.

actie teneinde de koers van Financiële Instrumenten op een

>>

kunstmatig niveau te houden;

Reglement

het verrichten of bewerkstelligen van een Persoonlijke transactie

het Reglement inzake Persoonlijke transacties en Marktmisbruik.

waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding; of
>>

	het verspreiden van informatie waarvan een onjuist of

Voorwetenschap

misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking

bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of

tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van Financiële

middellijk betrekking heeft op de rechtspersoon, vennootschap

Instrumenten, terwijl de verspreider van die informatie weet

of instelling waarop de Financiële Instrumenten betrekking

of redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist

hebben of op de handel in deze Financiële Instrumenten, welke

of misleidend is.

informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de

Marktmisbruik

Financiële Instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide

elk handelen, inclusief het verrichten of bewerkstellingen van een

Financiële Instrumenten.
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Defenities en begrippen

Voorzitter
de voorzitter van de Directie van Kempen & Co.

Wet
Wet op het financieel toezicht.
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