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GEDRAGSCODE BVA 
 
Een deel van de doelstellingen van de BVA is de kwaliteit van het functioneren van 
de private equity en venture capital sector te verbeteren en bij te dragen tot de 
voortdurende ontwikkeling van de sector. 
 
In uitvoering daarvan wenst de BVA het imago van de sector te bevorderen door een 
gedragscode voor haar leden uit te vaardigen. 
 
Deze gedragscode bevat een aantal voorschriften en richtlijnen die elk lid van de 
BVA geacht wordt te aanvaarden en waardoor elk lid van de BVA geacht wordt zich 
te laten leiden in zijn activiteiten. 
 
Deze gedragscode richt zich in de eerste plaats tot leden van de BVA die 
verschaffers zijn van private equity en/of venture capital. Geassocieerde leden zullen 
echter de gedragscode respecteren waar mogelijk en zullen de leden die 
verschaffers zijn van private equity en/of venture capital steunen in het naleven van 
de gedragscode. 
 
Het onderschrijven van de gedragscode is een voorwaarde om lid te worden en/of te 
blijven van de BVA.  
 
De raad van bestuur van de BVA zal waken over de naleving van de gedragscode 
door haar leden.  
 
De raad van bestuur van de BVA zal kennis nemen van klachten in verband met de 
niet-naleving van de gedragscode door leden en is bevoegd om, na grondige 
analyse, sancties uit te spreken die in het uiterste geval zouden kunnen leiden tot de 
schrapping als lid op de ledenlijst van de BVA. 
 
 
De BVA gedragscode:  
 

1. Duurzame waardecreatie  
Partijen actief in en rond het verstrekken van risicokapitaal (of in aanverwante 
domeinen) hebben in het economisch maatschappelijk leven een functie te 
vervullen die erin bestaat de kracht van portefeuillebedrijven op duurzame 
wijze te ontwikkelen met het oog op waardecreatie .  

 
2. Actief aandeelhouderschap in het belang van de portefeuillebedrijven 

Deze duurzame waardecreatie wordt ingevuld door middel van een actief 
aandeelhouderschap bij de portefeuillebedrijven. Deze betrokkenheid dient 
het belang van de portefeuillebedrijven. 
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3. Afkomst investeringsmiddelen 

De toepasselijke wetgeving inzake witwassen van gelden dient strikt te 
worden nageleefd. Investeringsmiddelen waarvan de oorsprong onvoldoende 
duidelijk is of investeringsmiddelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
voortkomen uit misdrijven of afkomstig zijn van misdadige organisaties 
worden niet aanvaard. 
 

4. Aanwending investeringsmiddelen 
Geen investeringsmiddelen worden toegekend aan bedrijven die actief zijn in 
zaken zoals drugs, mensenhandel, sociale uitbuiting, georganiseerde 
misdaad of elk ander domein waarvan de raad van bestuur van de BVA 
oordeelt dat het onverenigbaar is met de reglementen die van kracht zijn.  
 

5. Integriteit en vertrouwen  
Met elkaar en met andere betrokkenen onderhouden leden relaties die 
gebaseerd zijn op integriteit en vertrouwen en waarbij de hoogste ethische 
standaarden worden gehanteerd. Leden stellen zich eerlijk en betrouwbaar 
op door duidelijke beloften en afspraken te maken, deze na te komen en hun 
verantwoordelijkheid niet te ontlopen. Competitief voordeel en zakelijk succes 
worden nagestreefd door uit te blinken in deskundigheid. Bedrog, misleiding, 
manipulatie of oneerlijke praktijken zoals gedefinieerd onder de toepasselijke 
wetgeving zijn daarbij onaanvaardbaar. 
 

6. Naleving van wetten en regels 
Leden houden zich aan de wetten en regels die van toepassing zijn op hun 
activiteiten (ongeacht de jurisdictie) en zien erop toe dat dit ook gebeurt in 
portefeuillebedrijven. Zij dulden in portefeuillebedrijven geen praktijken van 
fraude, omkoping, concurrentievervalsing, corruptie en andere misdrijven 
(o.a. van fiscale of sociale aard). 
 

7. Confidentialiteit 
Leden behandelen de informatie die ze verkrijgen van portefeuillebedrijven of 
van ondernemingen die op zoek zijn naar financiering via private equity of 
venture capital met omzichtigheid, bewaren het vertrouwelijk karakter ervan 
en gebruiken die informatie enkel voor doeleinden van een (mogelijke) 
investering, opvolging of desinvestering. 
 

8. Opvolging en controle 
Leden streven ernaar te voorzien in mechanismen voor toezicht en interne en 
externe controle zowel binnen hun eigen organisatie als binnen 
portefeuillebedrijven en die aangepast zijn aan hun omvang en activiteiten. Zij 
verstrekken hun volledige medewerking aan de uitvoering hiervan. 
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9. Communicatie 

Leden voeren te allen tijde een open communicatie (voor zover niet beperkt 
door confidentialiteitsverplichtingen) ten aanzien van partijen betrokken bij 
hun activiteiten. Verschaffers van private equity of venture capital leggen op 
geregelde tijdstippen verantwoording af aan hun investeerders en informeren 
hen daarbij op een tijdige, relevante en uitvoerige wijze over de uitoefening 
van hun activiteiten met vermelding van de risico’s en de belangenconflicten 
die zich daarbij voordoen.  
 

10. Respecteren van het imago van de private equity en venture capital 
sector 
Leden onthouden zich van gedragingen die afbreuk doen aan het imago van 
de private equity en venture capital sector, zoals uitgedragen door deze 
Gedragscode en door de BVA. Zij engageren zich om mee te werken aan 
een voortdurende professionalisering van de sector. 
 

 


