
SAMENVATTING VAN HET BELEID
INZAKE BELANGENCONFLICTEN



INLEIDING
Ethias nv is een verzekeringsonderneming die actief is op de Belgische financiële markt. Als 
verzekeringsagent verdeelt zij ook levensverzekeringsproducten van Integrale.

Ethias nv is mogelijkerwijs blootgesteld aan belangenconflicten die voortvloeien uit de 
beoefening van deze verschillende activiteiten. De bescherming van de belangen van haar 
cliënten is voor Ethias een essentiële prioriteit. Daarom werkte zij een algemeen beleid uit 
dat haar bestuurders, leidinggevende personen en personeelsleden toelaat zich in de mate 
van het mogelijke te wapenen tegen dit risico.

DEFINITIE
Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat wanneer twee of meerdere personen of 
entiteiten tegenstrijdige belangen hebben die zouden kunnen leiden tot een potentieel 
verlies voor de cliënt.

Het belangenconflict is een complex begrip. Er kan zich een belangenconflict voordoen 
tussen Ethias, haar bestuurders, effectieve leiders, haar medewerkers en verbonden agenten 
enerzijds en haar cliënten anderzijds alsook tussen haar cliënten onderling.

IDENTIFICATIE
Ethias nv identificeerde de mogelijke belangenconflicten in het geheel van haar activiteiten.  
Het kan met name de volgende conflicten betreffen: 

»» Handelen als verzekeraar en verzekeringsagent;

»» Verzekeren van meerdere cliënten in eenzelfde schadegeval;

»» Verzekeren van een cliënt in meerdere hoedanigheden (in BA en in RB);

»» Aanvaarden van geschenken of voordelen die een reële of schijnbare invloed kunnen 
hebben op de objectiviteit en de onpartijdigheid van de medewerker;

»» Toekennen van voordelen of vergoedingen aan bemiddelaars die een reële of schijnbare 
invloed kunnen hebben op de objectiviteit van de analyse van de noden van de cliënt;

»» Voorstellen van niet-aangepaste producten aan de cliënten (vereisten en noden, 
cliëntenprofiel, enz.);

»» Oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op een cliënt in het 
kader van een andere cliëntrelatie.

AANGEPASTE PREVENTIEMAATREGELEN
Ethias nv heeft gepaste organisatorische en administratieve maatregelen getroffen om 
geïdentificeerde potentiële belangenconflicten te voorkomen en te beheren. 

Controle van de informatie-uitwisseling
Binnen Ethias werden organisatorische maatregelen (aangeduid met de term Chinese wall) 
getroffen om elke niet-toegelaten informatie-uitwisseling tussen medewerkers te voorkomen, 
om de geprivilegieerde informatiestroom tussen verschillende operationele departementen 
te controleren en om te vermijden dat bepaalde verantwoordelijkheden bij een en dezelfde 
persoon worden verenigd.



Gescheiden toezicht
Diensten die, in het geval van gemeenschappelijk beheer; belangenconflicten zouden 
kunnen genereren worden door verschillende verantwoordelijken beheerd.

Stimuli
De vergoedingen, commissies en niet-geldelijke voordelen gestort of ontvangen van derden 
met betrekking tot een geleverde dienst kunnen enkel worden aanvaard op voorwaarde 
dat u hiervan in kennis werd gesteld, zij de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en 
geen schade berokkenen aan ons engagement noch aan dat van de derde om uw belangen 
optimaal te behartigen.

Geschenken 
Er werd een geschenkenbeleid bepaald. Dit beleid voorziet strikte voorwaarden waaronder 
de medewerkers geschenken kunnen aanvaarden of aanbieden. Elk geschenk moet 
overigens in een register worden vermeld. 

Externe activiteiten van de medewerkers
Alle medewerkers kunnen activiteiten buiten de onderneming uitoefenen of hieraan 
deelnemen conform zijn(haar) arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat deze functie of 
deze activiteiten geen belangenconflicten met zich mee kunnen brengen of de neutraliteit 
van zijn/haar functie binnen de onderneming op welke manier dan ook in het gedrang kan 
brengen. Zelfs schijnbare conflicten moeten voortdurend worden vermeden.

Voorkomen van ongepaste invloed
De Ethias-medewerkers moeten zich ervan verzekeren dat zij zich volledig onafhankelijk 
opstellen in hun relaties met de cliënten.  Alle Ethias-medewerkers zijn ertoe gehouden een 
deontologische code na te leven die integraal deel uitmaakt van het arbeidsreglement. Deze 
verplichte code bevat een verplichting tot informatiebescherming alsook een discretieplicht, 
en verplicht de medewerker om te handelen met integriteit en transparantie en concrete 
maatregelen na te leven om de risico’s op ongepaste invloed te voorkomen.

KENNISGEVING VAN DE BELANGENCONFLICTEN
Indien, ondanks de genomen maatregelen, er een risico op aantasting van de belangen van 
de cliënt blijft bestaan, zal u in kennis worden gesteld van het bestaan van dit mogelijke 
belangenconflict opdat u met kennis van zaken een beslissing zou kunnen nemen.
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