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Inleiding 
 

APF International B.V. speelt een belangrijke rol in de financiële (vastgoed) dienstverlening. Die rol kan slechts 
optimaal worden vervuld, als (potentiële) klanten en medewerkers vertrouwen hebben in APF International B.V. 
en in de integere wijze waarop APF International B.V. in de financiële dienstverlening opereert. Het beheer van 
geïnvesteerd vermogen in beleggingsinstellingen door participanten vergt dat dit geschiedt vanuit respect, 
integriteit en professionaliteit. Om dit te waarborgen hanteert APF International B.V. de navolgende 
gedragsregels voor al haar medewerkers. 

 
Onder medewerkers wordt in dit verband mede verstaan uitzendkrachten, gedetacheerden en ander personeel 
dat op contractbasis werkzaam is. 

 
 

Doel 
 

Het uitgangspunt van de gedragscode is de transparantie te bevorderen en er voor te zorgen dat alle aan APF 
International B.V. verbonden personen, ook voor bescherming van hun eigen belangen, duidelijk weten wat wel 
en wat niet geoorloofd is. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de aan APF International B.V. 
verbonden medewerkers in hun externe contacten. Deze gedragscode: 

 
• geeft regels en richtlijnen voor alle aan APF International B.V. verbonden personen; 

 
• stelt interne voorschriften met betrekking tot het aangaan met voorwetenschap respectievelijk met 

betrekking tot privé-transacties in goederen waarin een beleggingsinstelling beleg; 
 

• dient het voorkomen van verstrengeling van belangen van APF International B.V. en de privé belangen 
van verbonden personen; 

 
• dient het vermijden van gebruik of verspreiding van gevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie 

c.q. misbruik van oneigenlijk gebruik van bij APF International B.V. voorhanden vertrouwelijke informatie; 
 

• dient het voorkomen van manipulatie en andere misleidende handelingen. 



Definities 
 

Verbonden personen: 
a. alle medewerkers van APF International B.V., onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis 
waarop zij werkzaam zijn. De gedragscode geldt derhalve ook voor personen werkzaam op oproepbasis en voor 
adviseurs; 
b. de werknemers die voor APF International B.V. werkzaamheden verrichten, maar niet bij APF International 
B.V. in dienst zijn; 
c. andere (categorieën) personen aangewezen door de directie van APF International B.V.. 

 
Gelieerde derden: 
a. echtgenoot, echtgenote of partner van de betrokkene; 
b. bloed- en aanverwanten van de betrokkene tot in de tweede graad;* 
c. personen die tot het huishouden van de betrokkene behoren; 
d. lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrije-hand-beheerders), voorzover handelend ten behoeve 
van de verbonden personen;** 
e. rechtspersonen en beleggingsclubs waarin de betrokkene zeggenschap heeft of adviezen geeft ten aanzien 
van het beleggingsbeleid. 

 
Privé effectentransactie: 
het anders dan in de uitoefening van zijn functie of positie verrichten, doen verrichten of bewerkstelligen van 
enige handeling, middellijk of onmiddellijk, voor eigen rekening of ten behoeve van een derde, tot aankoop of 
verkoop van een of meer effecten. 

 
Privé beleggingstransactie: 
a. privé effectentransactie, en/of 
b. privé transactie met als doel het ontvangen van een vergoeding voor de risico's voor het beschikbaar stellen  
van geld, spaarrekeningen hiervan uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld in onroerend goed, hypotheken, grondstoffen 
en materialen (z.g. commodities) in een beleggingsinstelling, of in andere financiële instrumenten dan effecten. 
Van deze laatste categorie zijn uitgezonderd deelnemingsrechten in kleine, particuliere beleggingsclubs met een in 
te leggen geldbedrag van maximaal € 15.000 of zoveel als wettelijk jegens particuliere beleggingsclubs is 
toegestaan. 

 
Effecten: 
a. effecten in de zin van de Wet financieel toezicht, zijnde 
1. aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants, en soortgelijke 
waardepapieren; 
2. rechten van deelgenootschap, opties, rechten op overdracht op termijn van goederen, inschrijvingen in 
aandelen- en schuldregisters, en soortgelijke, al dan niet voorwaardelijke, rechten; 
3. certificaten van waarden als hiervoor bedoeld; 
4. recepissen van waarden als hiervoor bedoeld; 
b. overige financiële instrumenten, waaronder SWAPS. 

 
Koersgevoelige informatie: 
een niet-openbare bijzonderheid omtrent een rechtspersoon, vennootschap of instelling of omtrent de handel in 
de effecten van die rechtspersoon, vennootschap of instelling waarvan openbaarmaking, naar redelijkerwijs is te 
verwachten, invloed zal kunnen hebben op de prijs van de effecten van die rechtspersoon, vennootschap of 
instelling. 

 
Voorwetenschap: 
bekendheid met een bijzonderheid omtrent de rechtspersoon, vennootschap of instelling, waarop de effecten 
betrekking hebben of omtrent de handel in effecten: 
a. die niet openbaar is gemaakt; en 
b. waarvan openbaarmaking, naar redelijkerwijs is te verwachten, invloed zou kunnen hebben op de koers van de 
effecten, ongeacht de richting van die koers. 

 
Compliance officer: 
de als zodanig door de directie van APF International B.V. aangewezen medewerker. De compliance officer is 
belast met het gedragstoezicht op de leden van de directie en de medewerkers van APF International B.V. 

 
* Bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad wil zeggen(groot) ouders,(klein)kinderen, broers en zussen . 
** Met lasthebbers en vermogensbeheerders wordt bedoeld alle personen die betrokken zijn bij het (doen) uitvoeren van 
beleggingstransacties ten behoeve van de verbonden persoon en handelend op (indirecte) instructie van de verbonden 
persoon. Hieronder vallen derhalve niet vrije-hand-beheerders, omdat deze onafhankelijk van de instructie van de verbonden 
persoon beslissen tot bepaalde transacties en vrij zijn om instructies van de verbonden persoon naast zich neer te leggen. 



Gedragscode privé beleggingstransacties 
 

Artikel 1 Algemene uitgangspunten met betrekking tot privé beleggingstransacties 
1.1 Er mag nooit een verband bestaan tussen beleggingstransacties die APF International B.V. tot stand brengt of 
doet komen en een privé beleggingstransactie van de verbonden persoon. 
1.2 De verbonden persoon dient zich te onthouden van elk gebruik van koersgevoelige informatie of anderszins 
vertrouwelijke informatie, en dient voorts iedere vermenging van zakelijke en privé belangen respectievelijk de 
redelijkerwijs voorzienbare schijn daarvan, te vermijden. 
1.3 Een informatievoorsprong waarover de verbonden persoon uit hoofde van zijn functie of anderszins beschikt, 
mag nooit worden gebruikt voor het trachten te behalen van een persoonlijk voordeel door middel van privé 
beleggingstransacties. 
1.4 De verbonden persoon dient terughoudendheid te betrachten bij privé beleggingstransacties, waarbij hij zich 
dient te onthouden van privé beleggingstransacties die in verhouding tot zijn vermogen als excessief of in hoge 
mate speculatief kunnen worden aangemerkt. 
1.5 De verbonden persoon dient zorgvuldig om te gaan met beschikbare informatie uit de zakelijke sfeer. Deze 
informatie dient gescheiden te blijven van zijn privé-sfeer. 
1.6 De verbonden persoon dient te voorkomen dat hij privé zo nauw betrokken raakt bij een relatie van APF 
International B.V., dat gevaar bestaat voor het gebruik van voorwetenschap of een ongewenste vermenging van 
zakelijke en privé belangen. 

 
Artikel 2 Gedragsregels met betrekking tot privé effectentransacties 
2.1 Indien de verbonden persoon over koersgevoelige informatie beschikt, mag deze informatie uitsluitend 
worden gebruikt voor een goede taakuitvoering van de verbonden persoon en mag de verbonden persoon zelf 
geen daarmee in verband staande privé effectentransacties verrichten. 
2.2 Het is de verbonden persoon niet toegestaan binnen vierentwintig uur na het geven van een opdracht voor 
een privé effectentransactie of de uitvoering van deze opdracht, een opdracht te geven voor een aan deze order 
tegengestelde privé effectentransactie, met betrekking tot effecten van hetzelfde fonds of aan dat fonds 
gerelateerde effecten. 
2.3 Het is de verbonden persoon niet toegestaan om een privé-effectentransactie te verrichten naar aanleiding 
van of vooruitlopend op effectenorders van APF International B.V. waar hij werkzaam is. 
2.4 Het is de verbonden persoon niet toegestaan om een privé effectentransactie te verrichten waarover hij 
kennis draagt door middel van een nog niet gepubliceerde analyse. 
2.5 Tenzij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie zulks vereist of wettelijk daartoe verplicht, is het de 
verbonden persoon niet toegestaan op welke wijze dan ook, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, 
koersgevoelige informatie aan derden te verstrekken of daaromtrent te doen blijken. 
2.6 Naast de plicht tot geheimhouding als bedoeld in artikel 1.5, is de verbonden persoon verplicht naar zijn beste 
vermogen te bevorderen dat de aan hem gelieerde derden geen privé effectentransacties verrichten die strijdig  
zijn met deze gedragscode. 

 
Artikel 3 Melding van privé beleggingstransacties van een verbonden persoon 
3.1 De verbonden persoon die wenst een privé effectentransactie te verrichten in een door de directie van APF 
International B.V. aangewezen fonds, dient vooraf contact op te nemen met de compliance officer. Het is, 
behoudens goedkeuring, niet toegestaan privé beleggingstransacties te verrichten met of door tussenkomst van 
natuurlijke personen met wie APF International B.V. een zakelijke relatie onderhoudt. 
3.2 De verbonden persoon meldt onverwijld iedere door of namens hem verrichte privé effectentransactie in door 
de directie aangewezen beleggingsinstellingen aan de compliance officer. 

 
Artikel 4 Toezicht op privé beleggingstransacties van een verbonden persoon 
4.1 De verbonden persoon onderschrijft dat de compliance officer bevoegd is een onderzoek in te (doen) stellen 
met betrekking tot enige beleggingstransactie verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de verbonden 
persoon. 
4.2 De compliance officer is bevoegd over de uitkomst van dit onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de directie 
van APF International B.V. Alvorens de compliance officer schriftelijk rapporteert over de voorlopige uitkomst van 
het onderzoek dient de verbonden persoon gelegenheid te hebben gehad te reageren op die uitkomst van het 
onderzoek. De verbonden persoon wordt door de directie van APF International B.V. van de definitieve uitkomst 
van het onderzoek in kennis gesteld. 
4.3 De verbonden persoon is in het kader van een strikte naleving van de gedragscode gehouden desgevraagd 
alle informatie met betrekking tot een door hem of ten behoeve van hem verrichte privé beleggingstransactie aan 
de compliance officer te verstrekken. 
4.4 De verbonden persoon is, desgevraagd door de compliance officer, verplicht opdracht te geven aan APF 
International B.V. waar hij werkzaam is, een andere instelling, lasthebber, beleggingsinstelling of andere persoon, 
aan de compliance officer alle informatie omtrent enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte privé 
beleggingstransactie te verstrekken. 



Regeling koersgevoelige informatie 
 

Artikel 5 Uitgangspunten met betrekking tot koersgevoelige informatie 
5.1 De verbonden persoon dient de uiterste zorgvuldigheid te betrachten in de behandeling van informatie 
waarvan hij weet of redelijkerwijs geacht moet worden te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als 
koersgevoelige informatie of andere vertrouwelijke marktinformatie. 
5.2 De verbonden persoon die regelmatig beschikt over informatie als bedoeld in artikel 5.1, rapporteert dit aan 
de compliance officer. 
5.3 Tenzij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie anders vereist, onthoudt de verbonden persoon zich van 
verspreiding van informatie als bedoeld in artikel 5.1. 
5.4 De verbonden persoon die met betrekking tot effecten beschikt over informatie als bedoeld in artikel 5.1, 
onthoudt zich van het verrichten van transacties of het aanzetten tot het verrichten van transacties, zowel 
rechtstreeks als middellijk, in die effecten, dan wel van het daarover te adviseren, anders dan van hem bij een 
zorgvuldige uitoefening van zijn functie mag worden verwacht. 
5.5 Iedere verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen 
in het kader van de strikte naleving van de Regeling koersgevoelige informatie. 
5.6 De verbonden persoon onthoudt zich van misleidende handelingen, en van het creëren van een misleidende 
voorstelling van zaken met betrekking tot effecten, de handel daarin of door het beïnvloeden van transacties in 
effecten door derden, door middel van het verstrekken van misleidende informatie met betrekking tot: 
a. de prijs of de waarde van de desbetreffende effecten; 
b. de verwachtingen omtrent de waardeontwikkeling van die effecten; 
c. de uitgevende instelling van die effecten; 
d. de financiële verplichtingen die uit het aangaan van transacties in die effecten kunnen voortvloeien; 
e. het verrichten van één of meer transacties in de desbetreffende effecten. 

 
 

Belangenverstrengeling 

Artikel 6 Voorkomen vermengen van zakelijke- en privé-belangen 

Algemeen uitgangspunt 
In externe zakelijke contacten dient de APF International B.V. medewerker onafhankelijk, professioneel en integer 
te handelen. De medewerker dient (de schijn van) vermenging van zakelijke en privé-belangen te voorkomen. 

 
Het in ontvangst nemen en verstrekken van geschenken 
Het is de medewerker niet toegestaan van derden geschenken of gunsten aan te nemen die hem met het oog op 
zijn functie bij APF International B.V. worden aangeboden, indien daardoor de schijn van beïnvloeding zou  
kunnen ontstaan. Bij het verstrekken van relatiegeschenken, hanteert APF International B.V. de regel, dat geen 
geschenken worden verstrekt, voor zover deze op grond van het vorenstaande niet in ontvangst genomen  
zouden mogen worden. Bij twijfel omtrent het al dan niet in ontvangst nemen of verstrekken van geschenken, 
dient overleg met de directeur plaats te vinden, waarbij de uitkomst van het overleg schriftelijk wordt bevestigd 
door de directeur aan de medewerker. Een afschrift hiervan wordt verzonden aan het Secretariaat. 

 
Uitnodigingen voor reizen en evenementen 
Bij uitnodigingen door zakelijke relaties voor reizen en het bijwonen van evenementen en dergelijke, moet de 
medewerker voorafgaand in overleg met zijn leidinggevende toestemming vragen aan een lid van de directie. 

 
Privé-contacten met leveranciers van APF International B.V. 
Het is een medewerkers van APF International B.V. privé niet toegestaan transacties met leveranciers en andere 
zakelijke relaties van APF International B.V. aan te gaan, waarbij andere voorwaarden gehanteerd worden dan 
deze zakelijke relatie bij reguliere klanten hanteert. 

 
Nevenfuncties of nevenwerkzaamheden. 
Het is de medewerker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie 
nevenfuncties te vervullen bij publieke c.q. private organisaties, ongeacht of de doelstelling van die organisatie al 
dan niet commercieel is. Hetzelfde geldt voor het verrichten van werkzaamheden voor derden - al dan niet in 
loondienst - het doen van zaken voor eigen rekening of het optreden als agent voor derden. Een uitzondering 
wordt gemaakt voor kleinschalige of lokale werkzaamheden c.q. functies bij organisaties met een 
maatschappelijke doelstelling zoals bestuur van een school, lokale sportvereniging, Vereniging van Eigenaren. Bij 
het beoordelen van het verzoek om toestemming zal met name in overweging worden genomen of er sprake    
zou kunnen zijn van een belangenconflict, dan wel of er op enigerlei wijze afbreuk zou kunnen worden gedaan 
aan de integriteit of belangen van APF International B.V. Aan het verlenen van toestemming kunnen voorwaarden 
worden verbonden. 



Autoriseren eigen declaraties en mutaties participantenadministratie 
De medewerker mag geen financiële transacties verrichten die redelijkerwijs aanleiding kunnen geven tot een 
vermoeden van begunstiging van zichzelf of anderen, ten koste van APF International B.V. en/of haar relaties. 
Derhalve is het de medewerker niet toegestaan: 
• de eigen declaraties te autoriseren; 
• om zelf mutaties in de Participantenadministratie te verwerken ten behoeve van de eigen rekening, van 

een familielid, van iemand met wie hij samenwoont, of voor wie hij gemachtigd is. 
 

Omgaan met vertrouwelijke informatie 
De medewerker is gehouden zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met gegevens over klanten, andere 
medewerkers, relaties van APF International B.V. en APF International B.V. zelf. De medewerker dient zorg te 
dragen voor geheimhouding van al hetgeen omtrent APF International B.V., haar medewerkers, haar klanten en 
haar relaties te zijner kennis komt en waarvan hij weet, of redelijkerwijs kan vermoeden dat APF International 
B.V. bezwaren heeft tegen het bekend worden van de inhoud daarvan bij derden. Deze verplichting tot 
geheimhouding blijft bestaan, ook na beëindiging van het dienstverband met APF International B.V. 
Het is de medewerker verboden vertrouwelijke informatie binnen de organisatie van APF International B.V. te 
verstrekken aan een andere medewerker, tenzij die andere medewerker deze informatie nodig heeft in de 
uitoefening van zijn functie. 

 
 

Gedrag jegens participanten 
 

Artikel 7 Handelen in het belang van de participanten 
 

APF International B.V. handelt in het belang van het door APF bestuurde en beheerde beleggingsinstellingen. Het 
beleid van APF International B.V. en de rechten van de belegger worden ondubbelzinnig toegelicht in het 
prospectus van de beleggingsinstelling. Participanten worden regelmatig en adequaat geïnformeerd door APF 
International B.V. De informatieverstrekking omvat onder meer tijdige periodieke financiële rapportages over de 
ontwikkeling van de beleggingsinstelling en historische rendementen van afgewikkelde 
beleggingsinstellingen(“trackrecord”) van APF International B.V. De periodieke berichtgeving aan participanten   
kan worden beperkt indien het belang van de beleggingsinstelling in onderhandelingen geschaad zou kunnen 
worden. In voorkomend geval zal APF International B.V. advies inwinnen bij het hoogste intern toezicht houdend 
orgaan, afhankelijk van de inrichting van de governance structuur van de Aanbieder en de Beheerder van de 
beleggingsinstelling. APF International B.V. hanteert een interne klachtenprocedure en stelt deze op verzoek 
beschikbaar aan participanten. De klachtenprocedure waarborgt een adequate en tijdige behandeling van   
klachten en voldoet aan de Richtlijnen Interne Klachtenprocedure van het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (“Kifid”). De interne klachtenprocedure van APF International B.V. voorziet in alle gevallen in een 
beroepsmogelijkheid bij het Kifid. 

 
 

Wet- en regelgeving 

Artikel 8 Voldoen aan wet- en regelgeving 

Algemeen uitgangspunt 
De medewerker dient te allen tijde te handelen in overeenstemming met de interne richtlijnen en procedures van 
APF International B.V. en de wet- en regelgeving in Nederland en voorzover relevant in andere landen. In dit 
verband wordt onder andere gewezen op de reeds genoemde interne Regelingen en de externe regelgeving 
waaronder: het wetboek van Strafrecht (Sr), de Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp), de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwid) en voor 
zover van toepassing de regelgeving van het Dutch Securities Institute (DSI) en de Association for Investment 
Management and Research (AIMR). 

 
Omgaan met crimineel geld en rekeningconstructies 
De medewerker gaat geen relatie aan en verricht geen diensten voor (rechts)personen als de medewerker weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat de door deze (rechts)personen aangeboden gelden of andere waarden afkomstig 
zijn van een misdrijf of bedoeld zijn voor het plegen van een misdrijf. Hetzelfde geldt voor de situatie dat               
de medewerker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat te verstrekken gelden uit hoofde van         
kredietverlening voor het plegen van een misdrijf zullen worden aangewend. De medewerker verleent voorts geen 
medewerking aan rekeningconstructies of andere handelingen die tot doel hebben de aan APF International B.V. 
aangeboden gelden of andere waarden aan de controle van de bevoegde autoriteit(en) te onttrekken voorzover het 
voornemen daartoe bekend is, of redelijkerwijs bekend had moeten zijn. In dit kader wordt tevens verwezen naar 
de Wwft. In alle gevallen is de medewerker bovendien gehouden onverwijld zijn leidinggevende en de afdeling 
Compliance te informeren. 



Klokkenluidersregeling 
 

Inleiding 
De klokkenluidersregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om op een vertrouwelijke manier misstanden 
binnen APF International B.V. te melden bij de Compliance Officer. Een commissie besluit op basis van de 
gemelde feiten of er een onderzoek wordt ingesteld. Daarbij is de rechtspositie van de medewerker die te goeder 
trouw een misstand meldt, gewaarborgd. Dit laat onverlet dat deze medewerker verantwoordelijk blijft voor zijn 
eigen daden. Het doel van deze regeling is de integriteit van APF International B.V. te waarborgen en erop toe te 
zien dat de belangen van de klanten optimaal worden gediend. In dit kader wordt verwezen naar onderstaande 
Klokkenluidersregeling. Het melden van ongewenste gedrag valt niet onder de Klokkenluidersregeling. 

 
APF International B.V. Klokkenluidersregeling 
De directie van APF International B.V. heeft de Klokkenluidersregeling goedgekeurd. De Klokkenluidersregeling 
verschaft de mogelijkheid voor elke voor APF International B.V. werkzame werknemer om zijn of haar klacht, al 
dan niet anoniem, aan de Compliance Officer te melden, zodat de directie al het nodige kan doen in het geval 
van mogelijke overtredingen van interne of externe regelgeving of andere misstanden (inclusief die zaken die 
betrekking hebben op accounting, interne boekhouding en auditing). 

 
8.1 Algemeen 
Klachten kunnen te maken hebben met elke mogelijke schending door een werknemer van APF International 
B.V. van externe of interne regelgeving, of elke accounting of auditing procedure, inclusief mogelijke 
onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard in de onderneming. 

 
Als de Klokkenluidersregeling strijdig is met enige toepasselijke lokale wet, dan prevaleert de lokale wet. 
De directie van APF International B.V. zal ervoor zorg dragen dat de Klokkenluidersregeling voorhanden is en 
bekend is bij alle medewerkers. 

 
De directie van APF International B.V. wijst de Compliance Officer aan als uitvoerder van de 
Klokkenluidersregeling. De Compliance Officer assisteert de directie bij de uitvoering van klokkenluidersregeling 
en is met name verantwoordelijk voor het ontvangen van klachten en het uitvoeren van een voorlopig onderzoek. 

 
8.2 Klachten en incidenten 
Een klacht kan worden gemeld bij de Compliance Officer. Deze zal een voorlopig onderzoek uitvoeren, zodra hij 
een klacht van een klokkenluider heeft ontvangen. 
De Compliance Officer zal een binnengekomen klacht met de directie bespreken. 

 
De klokkenluider zal zijn klacht rapporteren aan de directie als de Compliance Officer zelf onderwerp van de 
klacht is of als de klokkenluider ontevreden is met de voortgang of de uitkomst van het onderzoek. 

 
De Compliance Officer zal de directie adviseren de klacht terzijde te leggen als uit zijn onderzoek geen grond blijkt 
voor de klacht. Als het voorlopig onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijke schending van interne of 
externe regelgeving of andere onregelmatigheden, dan wordt een formeel onderzoek opgestart. 

 
De klokkenluider ontvangt algemene informatie over de voortgang van het onderzoek (en de uitkomst) tenzij de 
klokkenluider daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de klokkenluider of voor het onderzoek, of tenzij er 
andere gegronde redenen zijn om de klokkenluider niet te informeren. 

 
8.3 Rapport voor de directie 
De Compliance Officer zal het resultaat van de onderzoeken en vereffeningen van alle klachten rapporteren aan 
de directie. Deze rapporten zullen elk kwartaal worden opgesteld en zullen de identiteit van de klokkenluider niet 
vermelden. 

 
8.4 Overzicht van alle activiteiten 
De Compliance Officer houdt een overzicht bij van al zijn activiteiten, rapporten en ontvangen informatie. 
Alle rapporten gemaakt door de Compliance Officer zullen anoniem zijn, behalve die rapporten die hij zelf onder 
zich houdt. 

 
8.5 Arbeidsrechtelijke gevolgen 
Klokkenluiders die handelen overeenkomstig de APF International B.V. Klokkenluidersregeling kunnen hun 
klacht melden zonder dat zij daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen. 

 
De directie van APF International B.V. staat ervoor garant dat klokkenluiders die handelen overeenkomstig de 
Klokkenluidersregeling, in staat zijn om hun klacht te melden zonder dat zij door het klokkenluiden hun 
arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen. 



Represailles als gevolg van klokkenluiden worden beschouwd als een ernstige schending van de 
Klokkenluidersregeling, in welk geval passende actie zal worden ondernomen om de arbeidsrechtelijke positie 
van de klokkenluider te beschermen. 

 
8.6 Anonimiteit 
De Compliance Officer zal nooit de naam van de klokkenluider openbaren, tenzij de wet hem hiertoe verplicht. Als 
op enig moment de Compliance Officer op grond van de wet verplicht wordt de naam van de klokkenluider te 
openbaren, zal hij de klokkenluider hiervan onmiddellijk en voordat openbaring van de naam van de klokkenluider 
plaats vindt op de hoogte stellen, tenzij de Compliance Officer rechtsgeldige redenen heeft om dat niet te doen. 

 
 

Nalevingbepalingen 
 

Artikel 9 Compliance officer en onderzoek 
9.1 De directie van APF International B.V. stelt een compliance officer aan en kan deze van zijn taken ontheffen. 
De compliance officer rapporteert rechtstreeks aan de directie van APF International B.V., zowel voor de 
dagelijkse gang van zaken als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan. 
9.2 De directie van APF International B.V. legt de taken en bevoegdheden van de compliance officer schriftelijk 
vast. De directie van APF International B.V. dient te waarborgen dat de compliance officer over voldoende 
bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van de gedragscode en dat hij een 
onafhankelijke rol kan vervullen ten opzichte van degenen die zijn onderworpen aan zijn toezicht. 
9.3 De directie van APF International B.V. legt vast welke acties het heeft ondernomen naar aanleiding van de 
bevindingen van de compliance officer. 
9.4 De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van de op grond van deze gedragscode 
geldende bepalingen. Indien de compliance officer daartoe aanleiding heeft kan hij verbonden personen 
verplichten op eerste verzoek alle informatie te verstrekken omtrent enige door hen verrichte privé 
beleggingstransacties. De compliance officer controleert of de privé beleggingstransacties aan de toepasselijke 
regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen. 
9.5 De compliance officer adviseert verbonden personen over de uitleg en toepassing van bepalingen zoals die 
zijn opgenomen in deze gedragscode. 
9.6 De compliance officer en de directieleden van APF International B.V. waaraan hij rapporteert zijn gehouden 
tot geheimhouding van informatie verstrekt door verbonden personen of derden. De geheimhouding kan worden 
doorbroken in het geval een goede uitoefening van zijn functie daartoe noodzaakt. 
9.7 De compliance officer documenteert zijn werkmethoden en werkzaamheden en administreert en archiveert alle 
informatie die hem door verbonden personen (de meldingen privé beleggingstransacties inbegrepen) of derden     
is verstrekt in het kader van deze gedragscode. Hij bewaart afschriften van alle schriftelijke overeenkomsten        
die verbonden personen hem moeten verstrekken (waarin zij verklaren zich aan de gedragscode te                 
zullen houden). 
Tevens administreert en archiveert de compliance officer alle door hem verleende autorisaties, verrichte controles 
en onderzoeken en de genomen acties, alsmede overige van belang zijnde informatie, memoranda en 
correspondentie. 

 
Artikel 10 Overeenkomst en verklaring van naleving 
Iedere verbonden persoon dient een schriftelijke overeenkomst met APF International B.V. aan te gaan, waarin hij 
zich verbindt alle gedragsregels uit deze gedragscode die voor hem gelden strikt na te leven. De overeenkomst  
van de verbonden persoon blijft gelden tot zes maanden nadat de verbonden persoon niet meer aan APF 
International B.V. is verbonden. De gedragsregel zoals vastgelegd in artikel 4 blijft voor verbonden personen voor 
onbepaalde tijd gelden na beëindiging van de overeenkomst. 

 
Artikel 11 Sancties 
Handelen door verbonden personen in strijd met deze gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op 
het vertrouwen dat APF International B.V. als werkgever of anderszins in de verbonden persoon moet kunnen 
stellen, en kan op grond daarvan leiden tot een sanctie door de directie van APF International B.V., waaronder 
afhankelijk van de ernst van de overtreding, een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de verbonden 
persoon behaalde voordeel, overplaatsing, schorsing, of andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen, 
ontslag op staande voet daarvan niet uitgezonderd. Een overtreding kan, door de directie van APF International 
B.V., gemeld worden aan de AFM of DNB en indien van toepassing bij het Dutch Securities Institute (DSI). Het 
voorgaande laat onverlet een vordering tot schadevergoeding en/of aangifte bij de justitiële autoriteiten. 

 
Artikel 12 Advies en bezwaar 
Indien de verbonden persoon twijfelt omtrent de uitleg of de toepassing van de op hem van toepassing zijnde 
artikelen is hij verplicht het advies van de compliance officer in te winnen. De compliance officer is bevoegd een 
voor de verbonden persoon bindende uitspraak te doen, behoudens bezwaar. Tegen de uitspraak van de 
compliance officer kan de verbonden persoon bezwaar maken bij de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan of 
een door deze aan te wijzen beroepsorgaan. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien 
van de uitspraak van de compliance officer. 



Artikel 13 Onvoorziene gevallen 
In onvoorziene gevallen onder deze gedragscode beslist de directie van APF International B.V.. 



 

 
 

Gedragscode APF International B.V. 
privé beleggingstransacties 
koersgevoelige informatie 
belangenverstrengeling 

 
 

Ondergetekende: 
 

Naam …………………………………. 
 

Adres …………………………………. 

Postcode en woonplaats …………………………………. 

Datum in dienst …………………………………. 

Afdeling …………………………………. 
 

Functie …………………………………. 
 
 
 

Ik verklaar met de inhoud van de gedragscode bekend te zijn en dat ik mij aan de gedragscode zal houden. 

Getekend op ………………..te……………… 

Handtekening …………………………………. 



Bijlage: Aangewezen fondsen 
 

Alle door APF International B.V. geïnitieerde beleggingsinstellingen en overige ondernemingen zijn door de 
directie van APF International B.V. aangemerkt als zijnde van toepassing op artikel 3. 

 
 

Alle in de gedragcode opgestelde regels zijn onverwijld van toepassing. 
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