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10.6 Dealing Code 

 Inleiding 

Als emittent en beursgenoteerde vennootschap heeft WDP in uitvoering van de Corporate 
Governance Code een preventie- en integriteitsbeleid uitgewerkt voor een effectieve en doeltreffende 
toepassing van de regelgeving betreffende marktmisbruik.  

Marktmisbruik is het begrip dat onwettige gedragingen op de financiële markten omvat. Het dient 
geïnterpreteerd te worden als (i) handel met voorwetenschap, (ii) wederrechtelijke mededeling van 
voorwetenschap en (iii) marktmanipulatie. Dergelijke gedragingen vormen een belemmering voor 
volledige en reële markttransparantie hetgeen voor alle marktdeelnemers op geïntegreerde financiële 
markten een eerste vereiste is om handelstransacties te kunnen verrichten.  

Heden zijn de regels omtrent marktmisbruik vastgelegd in de Verordening Nr. 596/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (samen met haar 
uitvoeringsverordeningen), de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten en het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de 
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op 
een gereglementeerde markt. 

Deze Dealing Code heeft tot doel haar geadresseerden bewust te maken van de regelgeving inzake 
marktmisbruik en de daaruit voorvloeiende verplichtingen voor (i) WDP in haar hoedanigheid van 
emittent van financiële instrumenten en (ii) alle personen die activiteiten uitoefenen binnen of voor 
de WDP-groep en die toegang kunnen hebben tot voorwetenschap. Via dit beleid streeft WDP ernaar 
marktmisbruik door de personen in kwestie te vermijden.  

Alle woorden met een hoofdletter in dit document, worden gedefinieerd in punt 10.6.3. 

 Juridisch statuut van deze Dealing Code 

Deze Dealing Code beperkt zich tot een overzicht van de voornaamste verplichtingen ingevolge de 
Belgische en Europese wetgeving inzake marktmisbruik toegepast op de door WDP uitgegeven 
Financiële Instrumenten. Het betreft geenszins juridisch advies en moet ook niet zo beschouwd 
worden. Alle Bestuurders en Medewerkers van de WDP-groep zijn persoonlijk aansprakelijk om erop 
toe te zien dat ze zich te allen tijde conform de regelgeving betreffende marktmisbruik gedragen. Men 
dient steeds zijn eigen adviseurs te raadplegen teneinde zijn of haar juridische toestand te bepalen 
met betrekking tot de hier besproken onderwerpen.  

De Vennootschap behoudt zich het recht voor de Dealing Code aan te passen, wanneer ze het nodig 
acht.  

Elke geadresseerde van deze Dealing Code wordt verzocht deze binnen vijf werkdagen na ontvangst 
ondertekend terug te zenden, voor kennisname en akkoord, aan de Vennootschap, ter attentie van 
de Compliance Officer. 
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 Definities 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben onderstaande termen in deze Dealing Code de volgende 
betekenis. De tekst in cursief werd louter voor informatiedoeleinden toegevoegd. 

Bestuurder Een lid van de Raad van Bestuur van WDP NV. 

Compliance Officer  Johanna Vermeeren 

Dochtervennootschap WDP Nederland N.V., WDP Development NL N.V., WDP France Sàrl., 
Warehouses De Pauw Romania SRL 

Familie Familie Jos De Pauw, zijnde Robert De Pauw, Tony De Pauw, Kathleen 
De Pauw en Anne De Pauw. 

Financiële Instrumenten Elk door WDP uitgegeven financieel instrument zoals opgesomd in 
artikel 2, 1° van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële diensten. 

Bij wijze van voorbeeld:  

- Aandelen, obligaties, commercial paper 
- Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die 

betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten, 
financiële indexen 

Market Disclosure Comité Het comité bestaande uit de CEO’s, de CFO en de voorzitter van de 
Raad van Bestuur.  

Heden:  

- Tony De Pauw 
- Joost Uwents 
- Rik Vandenberghe 
- Mickaël Van den Hauwe 

Marktmanipulatie (i) Het aangaan van een transactie, het plaatsen van een 
handelsorder of elke andere gedraging die (a) 
daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende 
signalen afgeeft m.b.t. het aanbod van, de vraag naar of 
de koers van een Financieel Instrument of (b) die de 
koers van één of meer Financiële Instrumenten 
daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of 
kunstmatig niveau brengt, tenzij de persoon die de 
transactie aangaat, het handelsorder plaatst of andere 
gedragingen verricht, aantoont dat zijn beweegredenen 
voor deze transactie, dit order of dit gedrag 
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gerechtvaardigd waren en in overeenkomst met de 
gebruikelijke marktpraktijken. 

(ii) Het aangaan van een transactie, het plaatsen van een 
handelsorder of elke andere gedraging met gevolgen of 
waarschijnlijke gevolgen voor de koers van een 
Financieel Instrument, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een kunstgreep of enigerlei andere vorm van 
bedrog of misleiding. 

(iii) De verspreiding van informatie of geruchten, via de 
media, met inbegrip van internet, of via andere kanalen, 
waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of 
misleidende signalen worden afgegeven m.b.t. het 
aanbod van, de vraag naar of de koers van een financieel 
instrument daadwerkelijk of waarschijnlijk op een 
abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht 
wanneer de persoon die de informatie verspreidde, 
wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of 
misleidend was. 

Medewerker Elke persoon (i) die voor WDP of de WDP-groep werkt op basis van 
een arbeidsovereenkomst of een dienstverleningsovereenkomst of 
(ii) waarvan de activiteiten voornamelijk bestaan uit het uitoefenen 
van taken voor de Vennootschap die hem toegang geven tot 
voorwetenschap buiten elke arbeidsovereenkomst om, bv. als 
onafhankelijk consulent.  

Persoon met 
leidinggevende 
verantwoordelijkheid 

a. Persoon die lid is van het bestuursorgaan WDP 
 Persoon met een leidinggevende functie, maar die geen deel 

uitmaakt van het bestuursorgaan van WDP en die regelmatig 
toegang heeft tot Voorwetenschap die direct of indirect WDP 
betrekking heeft, en tevens de bevoegdheid bezit 
managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de 
toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van WDP. 

 Dit betekent concreet: 

- elk lid van de Raad van Bestuur 
- elk lid van het Managementcomité 

Persoon die nauw 
verbonden is met een 
persoon met 
leidinggevende 
verantwoordelijkheid  

a. Echtgenoot of echtgenote, of een partner van deze persoon die 
overeenkomstig het nationale recht als gelijkwaardig met een 
echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt 

b. Een overeenkomstig het nationale recht ten laste komende kind 
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c. Een ander familielid die op transactiedatum gedurende ten 
minste 1 jaar tot hetzelfde huishouden als de relevante persoon 
heeft behoord  

d. Een RP, trust of personenvennootschap waarvan de 
leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon met 
leidinggevende verantwoordelijkheid of een persoon als bedoeld 
in a, b of c, die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de 
zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is opgericht ten 
gunste van een dergelijke persoon, of waarvan de economische 
belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke 
persoon. 

Dit betekent concreet: 

- Echtgenotes/n, partners van voornoemde personen 
- Ten laste komende kinderen van voornoemde personen 
- Maatschap RTKA.  

Short-selling Met betrekking tot een aandeel van de Vennootschap, elke transactie 
in dat aandeel dat de verkoper niet in eigendom heeft op het ogenblik 
dat hij de verkoopovereenkomst sluit, met inbegrip van een 
dergelijke transactie wanneer de verkoper op het ogenblik dat hij de 
verkoopovereenkomst sluit, het aandeel heeft geleend of hij een 
overeenkomst heeft gesloten om het aandeel te lenen met het oog 
op het leveren ervan bij de afwikkeling. 

Voorwetenschap (i) elke niet openbaar gemaakte informatie  
dit betekent dat ze niet is meegedeeld via de media (al 
dan niet elektronisch) 

(ii) die concreet is  
dit betekent dat zij betrekking heeft op een situatie die 
bestaat of waarvan redelijkerwijze mag worden 
aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een 
gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan 
redelijkerwijze 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 Financiële Instrumenten. 

(iii) en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft 
op WDP, haar Dochtervennootschappen of op één of 
meer Financiële Instrumenten 
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dit betekent dat informatie die betrekking heeft op een 
andere vennootschap die bv. leverancier of klant is van 
WDP, ook binnen het toepassingsgebied van 
Voorwetenschap kan vallen aangezien die informatie 
onrechtstreeks betrekking heeft op WDP en een 
aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de 
beoordeling van de vooruitzichten van WDP 

(iv) en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een 
significante invloed zou kunnen hebben op de koers van 
deze Financiële Instrumenten 
dit betekent dat een redelijke handelende belegger 
waarschijnlijk van deze informatie gebruik zou maken om 
er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren. 

Vennootschap WDP 

WDP WDP NV  

WDP-groep WDP en haar Dochtervennootschappen 

 

 Verbod op handel met Voorwetenschap en wederrechtelijke 
mededeling van Voorwetenschap en verbod op Marktmanipulatie 

Algemene verbodsbepalingen 
Het is verboden aan eenieder die over Voorwetenschap 1 beschikt:  

1. trachten te handelen met Voorwetenschap 

= voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks (i) 
Financiële Instrumenten verwerven of vervreemden op basis van die Voorwetenschap of (ii) 
een order betreffende de Financiële Instrumenten (geplaatst vóór men over de 
Voorwetenschap beschikte) annuleren of wijzigen.  

2. iemand anders aan te raden of ertoe aan te zetten om te handelen met Voorwetenschap 

                                                           
1 Mogelijke voorbeelden van Voorwetenschap zijn:  
- Omzet- en/of winstwaarschuwing 
- Een belangrijke wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap 
- De ontwikkeling van nieuwe activiteiten al dan niet in nieuwe regio’s door de Vennootschap of een Dochtervennootschap 
- Wijziging van het dividendbeleid van de Vennootschap 
- Aankondiging van de verwerving of de overdracht van een onderneming of een activiteit 
- De dreiging van een belangrijke procedure tegen de Vennootschap of een Dochtervennootschap 
- Nieuwe belangrijke contracten of het verlies ervan door de Vennootschap of een Dochtervennootschap 
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= een derde aanbevelen of ertoe aanzetten (i) Financiële Instrumenten te verwerven of te 
vervreemden of (ii) een order betreffende de Financiële Instrumenten te annuleren of 
wijzigen. 

3. voorwetenschap wederrechtelijk mede te delen 

= Voorwetenschap bekendmaken aan enige andere persoon, tenzij de bekendmaking 
plaatsvindt uit hoofde van de normale uitoefening van het werk, beroep of functie én die 
persoon een geheimhoudingsplicht heeft. 

Het is verboden aan eenieder om de markt te manipuleren of te trachten de markt te 
manipuleren. 

Algemene uitzondering 
Transacties in het kader van discretionair vermogensbeheer (i.e. transacties uitbesteed aan 
derden, waarbij de betrokkene geen invloed uitoefent op het beheer en de keuze van de 
financiële instrumenten door de vermogensbeheerder en deze de opdrachtgever hierover niet 
raadpleegt) zijn niet onderworpen aan de hierboven vermelde verbodsbepalingen.   

Toepassing op de Vennootschap 
WDP dient Voorwetenschap die rechtstreeks op haar betrekking heeft zo snel mogelijk 
openbaar te maken volgens de wettelijke bepalingen. Op haar eigen verantwoordelijkheid kan 
WDP de bekendmaking van Voorwetenschap uitstellen mits aan elk van de 3 onderstaande 
voorwaarden voldaan is:  

1. De onmiddellijke openbaarmaking zou waarschijnlijk schade toebrengen aan de 
rechtmatige belangen van de emittent. 

2. Het is niet waarschijnlijk dat het publiek door dit uitstel zou worden misleid. 

3. De emittent is in staat de vertrouwelijkheid van de betrokken informatie te garanderen. 

Indien WDP beslist om de openbaarmaking van Voorwetenschap uit te stellen, brengt zij de 
FSMA op de hoogte onmiddellijk nadat de desbetreffende informatie openbaar is gemaakt en 
zet ze schriftelijk uiteen op welke wijze aan de voorwaarden voor het uitstel is voldaan. 

Indien het vertrouwelijk karakter niet langer is gegarandeerd, maakt WDP de informatie zo 
snel mogelijk bekend. Bijgevolg dient een Medewerker of Bestuurder onmiddellijk de 
Compliance Officer te raadplegen indien dergelijke persoon vreest dat de Voorwetenschap 
niet langer vertrouwelijk zou blijven.  

Ook indien er twijfel rijst of bepaalde informatie Voorwetenschap uitmaakt, moet de persoon 
die over deze informatie beschikt de Compliance Officer raadplegen. Deze zal overleggen met 
het Market Disclosure Comité en zij zullen samen beoordelen of de informatie als 
Voorwetenschap beschouwd moet worden. Indien dat het geval is, mag de persoon in kwestie 
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geen verrichtingen m.b.t. Financiële Instrumenten van WDP uitvoeren zolang de informatie 
niet openbaar is gemaakt.  

 Preventie en opsporing marktmisbruik 

Discretieplicht 
In het kader van de uitoefening van hun functie hebben de Medewerkers van WDP en de 
Bestuurders al dan niet op regelmatige basis toegang of kunnen zij toegang hebben tot 
informatie omtrent WDP en haar Dochtervennootschappen die niet gekend is bij het grote 
publiek.  

Er dient door de Medewerkers van WDP en door haar Bestuurders een strikte discretieplicht 
nageleefd te worden: zij mogen geen enkele informatie betreffende WDP of haar 
Dochtervennootschappen, bewust of onbewust (bv. tijdens een gesprek met een collega aan 
de telefoon of in een taxi/restaurant/openbare plaats) verstrekken aan derden (incl. vrienden, 
journalisten, familieleden). 

De naleving van deze discretieplicht zal ertoe bijdragen dat inbreuken op de regelgeving 
betreffende marktmisbruik vermeden kunnen worden.  

Lijsten van personen met Voorwetenschap (i.e. de lijst van insiders) 
Van zodra er Voorwetenschap ontstaat, is WDP verplicht lijsten van personen met 
Voorwetenschap op te stellen. Hierop moeten de personen vermeld worden die toegang 
hebben tot de Voorwetenschap en die bij WDP op basis van een arbeidsovereenkomst 
werkzaam zijn of anderszins taken verrichten in het kader waarvan zij toegang hebben tot 
Voorwetenschap, zoals adviseurs, zelfstandige dienstverleners, accountants of 
ratingbureaus. Deze lijsten moeten voortdurend worden geactualiseerd en desgevraagd zo 
snel mogelijk ter beschikking gesteld worden van de FSMA.  

WDP dient alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de personen op de 
lijst van personen met Voorwetenschap schriftelijk verklaren op de hoogte te zijn van de 
wettelijke verplichtingen die hun activiteiten met zich brengen, alsook van de sancties die van 
toepassing zijn op handel met Voorwetenschap en het wederrechtelijke meedelen van 
Voorwetenschap.  

De lijsten dienen gedurende ten minste 5 jaar bewaard te worden nadat deze is opgesteld of 
bijgewerkt. 

Lijsten van personen met Voorwetenschap zijn een belangrijk hulpmiddel voor de FSMA om 
mogelijk marktmisbruik te onderzoeken. Het opstellen van dergelijke lijst is een waardevolle 
maatregel ter bescherming van de marktintegriteit. Ze kunnen van nut zijn voor de emittent 
of voor de personen zelf om de stroom van Voorwetenschap onder controle te houden en zich 
aldus van hun geheimhoudingsplicht te kwijten. Het kan ook een nuttig instrument zijn voor 
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bevoegde autoriteiten bij het identificeren van de personen die toegang tot Voorwetenschap 
hebben en het vaststellen van het moment waarop zij toegang tot die Voorwetenschap 
hebben verkregen. 

De lijsten zijn op Europees niveau gestandaardiseerd en bevatten (i) een transactie-specifieke 
lijst en (ii) een lijst van personen met permanente Voorwetenschap. 

WDP is van oordeel dat volgende personen, door de aard van hun functie of positie, te allen 
tijde toegang hebben tot alle Voorwetenschap binnen WDP:  

 Bestuurders 

 leden van het Managementcomité 

Daarnaast zal WDP transactie-specifieke lijsten opmaken waarbij enkel die personen 
opgenomen worden die effectief bij een specifieke transactie betrokken zijn en dus 
Voorwetenschap hebben m.b.t. die specifieke transactie.  

Voor alle duidelijkheid wensen we in deze Dealing Code te benadrukken dat het feit dat een 
persoon niet opgenomen is op een lijst van personen met Voorwetenschap, hem/haar geen 
vrijgeleide geeft om transacties in Financiële Instrumenten van WDP uit te voeren. 

De basisregel blijft: elkeen die over Voorwetenschap beschikt, mag geen handel met 
Voorwetenschap doen (of hij nu op de lijst vermeld staat of niet).  

Het is aan te raden dat een persoon die over Voorwetenschap beschikt, zich aanmeldt bij de 
Compliance Officer opdat de gepaste maatregelen kunnen genomen worden (bv. toevoegen 
van de persoon in kwestie aan de lijst van personen met Voorwetenschap).  

Voorafgaande en interne meldingsplicht voor personen die opgenomen 
zijn op de lijst van personen met Voorwetenschap (permanent en/of 
transactie-specifiek)  
Elke persoon die opgenomen is op de lijst van personen met Voorwetenschap dient de 
Compliance Officer voorafgaandelijk schriftelijk in te lichten over zijn voornemen een 
verrichting uit te voeren of te laten uitvoeren m.b.t. de Financiële Instrumenten van de 
Vennootschap. Volgende zaken dienen minimaal meegedeeld te worden:  

 Omschrijving van het Financieel Instrument 

 Aard van de transactie (bv. verwerving of verkoop) 

 Voorzien datum van de transactie  

 Eenheidsprijs en omvang (i.e. aantal verhandelde instrumenten) van de transactie  

De Compliance Officer dient de betrokken persoon binnen 48 uur na ontvangst van de 
voorafgaandelijke schriftelijke melding mee te delen – eveneens schriftelijk – of er volgens 
hem redenen bestaan om te denken dat de geplande transactie een inbreuk op deze Dealing 
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Code zou zijn. In voorkomend geval mag de betrokken persoon de geplande transactie niet 
uitvoeren. Indien hij deze verrichting toch uitvoert, doet hij dit bewust en dus met de kennis 
dat hij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en dat er sancties aan gekoppeld zijn.  

De betrokken persoon dient de Compliance Officer vervolgens schriftelijk op de hoogte te 
stellen van de transactie binnen de 3 werkdagen volgend op de transactie.  

De Compliance Officer houdt een schriftelijk spoor bij van de geplande en gerealiseerde 
transacties. 

A posteriori meldingsplicht m.b.t. transacties door leidinggevenden 
Personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid en de met hen nauw verbonden 
personen moeten aan WDP en de FSMA melding maken van transacties voor eigen rekening 
in aandelen of schuldinstrumenten van die emittenten, alsook in derivaten of andere ermee 
verbonden Financiële Instrumenten. WDP past dit toe voor de Bestuurders en de leden van 
het Managementcomité (en de met hen nauw verbonden personen) (i.e. de meldplichtigen). 

Concreet betekent dit dat dat de meldplichtigen dergelijke transacties moeten melden aan de 
Compliance Officer in de loop van de werkdag die volgt op de transactiedatum met 
mededeling van alle informatie die vereist is om de Compliance Officer in staat te stellen om 
voor rekening van deze personen de wettelijke verplichte melding aan de FSMA te doen, 
waaronder: 

 Naam van de meldplichtige 

 Reden voor de meldingsplicht 

 Beschrijving en kenmerken van het Financieel Instrument 

 Aard van de transactie (bv. verwerving of verkoop) 

 Datum en plaats van de transactie (bv. Euronext Brussel) 

 Eenheidsprijs (incl. munteenheid) en omvang (i.e. aantal verhandelde instrumenten) 
van de transactie 

Voor alle duidelijkheid worden hier enkele types van transacties vermeld die in dit kader 
gemeld dienen te worden (niet-limitatieve opsomming): 

 Verwerving van aandelen in het kader van inschrijving op het keuzedividend 

 Het als zekerheid verstrekken of uitlenen van Financiële Instrumenten door of namens 
een leidinggevende 

 Transacties uitgevoerd door een derde partij binnen een individuele portefeuille of 
mandaat tot vermogensbeheer namens of ten behoeve van een persoon met 
leidinggevende verantwoordelijkheden of een nauw verbonden persoon.  
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De Compliance Officer dient de melding aan de FSMA te doen binnen een termijn van 3 
werkdagen na de transactiedatum en dit via een applicatie voor online melding “eMT” die door 
de FSMA is ontwikkeld.  

Voor alle duidelijkheid, het systeem waarbij de meldplichtigen iemand anders mandateren om 
hun transacties te melden, neemt geenszins weg dat de meldingsverplichting wettelijk gezien 
uitsluitend bestaat in hoofde van de individuele meldplichtige en dat deze hiervoor 
verantwoordelijk blijft.  

Deze meldplicht is slechts van toepassing op iedere volgende transactie wanneer een 
totaalbedrag van 5.000 EUR binnen een kalenderjaar is bereikt.  

De FSMA maakt deze meldingen openbaar op haar website. 

Gesloten periodes en sperperiodes 

 Gesloten periodes 

De Personen met leidinggevende verantwoordelijkheid (en nauw met hen verbonden 
personen), Medewerkers van WDP en Familie dienen zich te onthouden van transacties voor 
eigen rekening of voor rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een derde partij die 
verband houdt met aandelen of schuldinstrumenten van WDP of met derivaten of andere, 
daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten tijdens de volgende periode: vanaf de dag 
volgend op een (trimestriële, halfjaarlijkse, jaarlijkse) afsluiting tot en met het moment van 
bekendmaking van de resultaten van de desbetreffende periode. 

De Compliance Officer kan afwijkingen toestaan op dit principe – mits naleving van de 
procedure zoals beschreven onder ‘Voorafgaande en interne meldingsplicht voor personen die 
opgenomen zijn op de lijst van personen met Voorwetenschap (permanent en/of transactie-
specifiek)’ - voor:  

 de Medewerkers  

 de Familie 

 de personen met leidinggevende verantwoordelijkheid, maar niet tijdens de gesloten 
periode m.b.t. de halfjaarlijkse en jaarlijkse afsluiting 

 de personen nauw verbonden met personen met leidinggevende 
verantwoordelijkheid  

Tijdens de gesloten periode m.b.t. de halfjaarlijkse en jaarlijkse afsluiting hebben de Personen 
met leidinggevende verantwoordelijkheid enkel het recht om transacties in Financiële 
Instrumenten te doen in uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële 
moeilijkheden, die de onmiddellijke verkoop rechtvaardigen. Bovendien dient de persoon in 
kwestie te kunnen aantonen dat een bepaalde transactie niet op een ander ogenblik dan 
tijdens de afgesloten periode kan plaatsvinden. Ook transacties in het kader van discretionair 
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vermogensbeheer zijn in deze periode niet toegestaan voor personen met leidinggevende 
verantwoordelijkheid.  

 Sperperiodes 

De Compliance Officer kan occasionele sperperiodes afkondigen (bv. op basis van belangrijke 
Voorwetenschap die gekend is binnen de Vennootschap, maar waarvan de bekendmaking is 
uitgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving) die van toepassing 
zijn op Personen met leidinggevende verantwoordelijkheid (en/of nauw met hen verbonden 
personen) en/of Medewerkers van WDP en/of de Bestuurders. 

 Onderzoeksbevoegdheden FSMA en sancties 

De FSMA ziet toe op de transparantie van de markten en beschikt in die zin over ruime 
onderzoeksbevoegdheden. Zo kan zij zich elke informatie en elk document doen meedelen, in welke 
vorm ook en dit ten aanzien van de bedrijfsleiding of een commissaris van een emittent, een financiële 
tussenpersoon, maar – veel ruimer – ook ten aanzien van elke rechtspersoon en natuurlijke persoon.  

Inbreuken op de regelgeving betreffende marktmisbruik zijn aan verschillende sancties onderworpen:  

A. Geldboeten en administratieve sancties 
De FSMA kan elke in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon bevelen om zich binnen 
een bepaalde termijn te voegen naar de besproken bepalingen. Indien diegene tot wie zij haar 
bevel richt in gebreke blijkt en op voorwaarde dat deze persoon haar middelen heeft kunnen 
laten gelden, kan zij haar standpunt over de betrokken tekortkoming of inbreuk bekendmaken 
of de betaling van een dwangsom opleggen. Bovendien kan de FSMA administratieve 
geldboetes opleggen.  

Hieronder een overzicht van de maximale administratieve geldboetes:  

Verbod op misbruik van Voorwetenschap  

Marktmanipulatie 

NP: 5 mio EUR 

RP: 15 mio EUR of 15% totale jaaromzet 

Preventiemaatregelen marktmisbruik 

Openbaarmaking Voorwetenschap 

NP: 1 mio EUR 

RP: 2,5 mio EUR of 2% totale jaaromzet 

Lijsten Voorwetenschap  

Transacties leidinggevenden 

NP: 500.000 EUR 

RP: 1 mio EUR 

NP = natuurlijk persoon | RP = rechtspersoon 

 

Ten aanzien van WDP, kan de FSMA bevelen om informatie aan het publiek openbaar te maken 
(of het desnoods zelf te doen indien er geen gevolg wordt gegeven aan dergelijk bevel). De 
FSMA kan eveneens een waarschuwing aan WDP openbaar maken indien deze niet binnen de 
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vooropgestelde termijnen tegemoet komt aan de vragen van de FSMA of de verhandeling van 
een financieel instrument schorsen of verbieden, in het belang van de bescherming van de 
beleggers. Bovendien kan de FSMA een administratieve geldboete opleggen aan WDP en aan 
de natuurlijke persoon die de inbreuk gepleegd heeft voor rekening van de rechtspersoon, bv. 
de bestuurder.  

B. Burgerrechtelijke sancties  
Iedere inbreuk op deze regels kan de WDP-groep schaden. WDP behoudt zich dan ook het 
recht voor een schadevergoeding te vorderen voor de bevoegde rechtbanken. 

C. Strafrechtelijke sancties 
Inbreuken op de verbodsbepalingen inzake marktmanipulatie, handel met voorwetenschap en 
wederrechtelijke openbaarmaking kunnen strafrechtelijk gesanctioneerd worden. Hier staan 
zowel gevangenisstraffen als geldboetes op. 

 Geldboete Gevangenisstraf 

Verbod op handel met voorwetenschap 
en verbod op marktmanipulatie 

300 EUR - 10.000 EUR 1 maand tot 4 jaar 

 Maximum het drievoud van 
het bedrag van het 
vermogensvoordeel dat 
rechtstreeks of 
onrechtstreeks uit de 
overtreding wordt behaald. 

 

Verbod inzake wederrechtelijke 
openbaarmaking van voorwetenschap 

50 EUR – 10.000 EUR 3 maanden tot 2 
jaar 

Tevens is er voorzien in een algemene strafbaarstelling van de poging tot marktmisbruik.  

D. Tuchtrechtelijke sancties 
Een inbreuk op de regelgeving betreffende marktmisbruik (incl. deze Dealing Code) kunnen 
een reden vormen tot ontslag met dringende reden.  

 Te allen tijde verboden transacties 

Elkeen wordt afgeraden om transacties in Financiële Instrumenten op korte termijn te realiseren.  

Optiehandel en/of Short-selling m.b.t. de Financiële Instrumenten zijn niet toegestaan tenzij zij als 
doel hebben het indekken van aandelen- of optieplannen of tenzij, in het geval van optiehandel, de 
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transactie niet speculatief wordt aanschouwd en niet tot doel heeft te profiteren van een dalende 
beurskoers.  

Het uitoefenen van opties toegekend in het kader van een aandelenoptieplan, op voorwaarde dat de 
opdracht daartoe buiten een gesloten of sperperiode werd gegeven, kan wel (steeds op voorwaarde 
dat de betrokkene op dat moment niet over Voorwetenschap beschikte).  

 Meldingsprocedure 

Elkeen die kennis heeft van daadwerkelijk of potentiële inbreuken op deze Dealing Code of enige 
regelgeving (o.a. betreffende marktmisbruik), kan de interne procedure voor het melden van 
onregelmatigheden volgen (zoals opgenomen in de Ethische Code van WDP). 

De FSMA voorziet eveneens in een klokkenluidersregeling via dewelke elkeen een daadwerkelijke of 
potentiële inbreuk op de regels omtrent marktmisbruik in deze Dealing Code of enige toepasselijke 
regelgeving kan melden (https://www.fsma.be/nl/faq/contactpunt-klokkenluiders).  

Hierbij wordt er geheimhouding van de persoon die de melding doet gewaarborgd. Daarenboven 
voorziet die regeling in een wettelijke bescherming tegen vergelding, discriminatie en andere vormen 
van onbillijke behandeling of nadelige maatregelen ten aanzien van een werknemer die te goeder 
trouw een inbreuk meldt (of die in de melding wordt beschuldigd van een inbreuk). 

 Persoonlijke levenssfeer 

Elke informatie m.b.t. de personen opgenomen in de lijst van personen met voorwetenschap en 
verstrekt door hen in het kader van deze Dealing Code, zal behandeld worden met eerbied van de wet 
van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van de persoonsgegevens, zoals gewijzigd.  

Krachtens deze wet hebben deze personen toegang tot hun persoonlijke gegevens en hebben ze het 
recht zonder bijkomende kosten de rechtzetting te bekomen van onjuiste of onvolledige gegevens die 
hen aangaan. 

  


