
	

	

Belangenconflictenbeleid	

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen 
met uw relatiebeheerder of info@econopols.be 
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Doel 
Als gereglementeerde onderneming is het de verantwoordelijkheid van Econopolis Wealth Management 
NV (hierna: ‘Econopolis’) om te voorkomen dat de belangen van Econopolis en Cliënten, of Cliënten 
onderling, met elkaar in conflict staan.  

Hiervoor heeft Econopolis een beleid opgesteld, dat hierna kort beschreven wordt. 

Het beleid wordt toegepast op groepsniveau, en geeft weer op welke wijze de Econopolis Groep (hierna: 
‘Econopolis’) ervoor zorgt dat belangenconflicten zich niet realiseren, of indien dat wel het geval is, deze 
te remediëren.  

Wat is een belangenconflict? 
Een belangenconflict is ofwel (i) een conflict tussen enerzijds de belangen van Econopolis of één van 
haar bestuurders, effectieve leiders, medewerkers, gevolmachtigden of de groep waarvan ze deel 
uitmaakt (“Relevante Personen”) en anderzijds een verplichting tegenover een cliënt ofwel (ii) een conflict 
tussen de belangen van twee of meer cliënten tegenover wie Econopolis elk een verplichting heeft. Het 
betreft conflicten die zich kunnen voordoen tijdens de dienstverlening aan voornoemde cliënten en die 
hun belangen kunnen schaden of ongunstig beïnvloeden.  

Voorkomen van belangenconflicten 
Econopolis evalueert in welke situaties belangenconflicten kunnen voordoen. Deze situaties worden 
opgenomen in de ‘lijst van potentiële belangenconflicten’. 

Potentiële belangenconflicten die zich in het algemeen zouden kunnen voordoen (deze lijst is niet 
exhaustief): 

- Combinatie van mandaten van bestuurders of management in andere bedrijven 
- Inducements, waarbij Econopolis vergoedingen of andere voordelen (zoals onderzoek) krijgt van een 

derde partij om bepaalde producten te commercialiseren, of diensten af te nemen van een bepaalde 
broker. 

- Het verlenen van verschillende dienstverleningen binnen eenzelfde groep 
 

De Compliance Officer kijkt erop toe dat situaties die dergelijke belangenconflicten met zich mee kunnen 
brengen, zich niet of zo weinig mogelijk voordoen. 

Realisatie van belangenconflicten 
Hoewel het belangenconflictenbeleid er op gericht is om belangenconflicten te voorkomen, vinden deze 
toch af en toe onvermijdelijk plaats. 

Indien zich belangenconflicten voordoen, worden deze opgenomen in het ‘register van voorgevallen 
belangenconflicten’, samen met de manier waarop dit belangenconflict geremedieerd werd. Dit register 
wordt steeds ter beschikking gehouden van de toezichthouder. 

Indien het belangenconflict zich effectief realiseert en niet voorkomen kan worden, wordt de cliënt hier 
steeds van op de hoogte gebracht. 
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