
	

	

Inducementbeleid	

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen 
met uw relatiebeheerder of info@econopols.be 

 
Econopolis Wealth Management N.V. – Sneeuwbeslaan 20, bus 12 – 2610 Wilrijk 



	

Doel 

Econopolis Wealth Management NV is een gereglementeerde onderneming voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies. Om haar cliënten beleggingsdiensten te kunnen aanbieden, kan Econopolis geen 
vergoedingen van derden ontvangen die betrekking hebben op deze dienstverlening. Anderzijds kan 
Econopolis wel vergoedingen ontvangen wanneer zij (na toestemming te hebben verkregen van de 
betreffende cliënt) de cliënt doorverwijst naar een derde partij. 

Het onderstaande beleid geeft weer hoe de verkrijging en uitbetaling van deze vergoedingen 
(‘inducements’) in zijn werk gaat.  

 

Wat zijn inducements? 

Inducements zijn vergoedingen die betaald worden aan derde partijen, of ontvangen worden van derde 
partijen. Ze kunnen de vorm aannemen van betalingen, commissies of niet-geldelijke voordelen. 

 

Welke inducements ontvangt Econopolis? 

Gezien Econopolis beleggingsadvies en vermogensbeheerdiensten verleent, mag Econopolis met 
betrekking tot deze dienstverlening geen inducements ontvangen. Indien Econopolis toch vergoedingen 
ontvangt, zullen deze doorgestort worden naar de cliënt. Uitzondering hierop zijn “kleine niet-geldelijke 
voordelen” zoals opleidingen en seminaries die verstrekt worden door derden en die geen afbreuk doen 
aan de belangen van cliënten. 

Econopolis kan echter wel vergoedingen ontvangen in verschillende omstandigheden: 

Econopolis ageert als zaakaanbrenger van verzekeringstussenpersonen. Dit houdt in dat zij cliënten 
(mits zij hun toestemming hiervoor verlenen) kan doorverwijzen naar verzekeringstussenpersonen die 
hen verder kunnen helpen. Deze doorverwijzingen maken nooit beleggingsadvies uit. Omgekeerd, indien 
andere ondernemingen cliënten aanbrengen bij Econopolis, kunnen zij hiervoor ook vergoed worden door 
Econopolis. Het betreft hierbij een éénmalige of recurrente vergoeding die in haar duur beperkt is.  

Daarnaast biedt Econopolis ook andere diensten aan (corporate finance en strategische 
adviesverlening) waarbij inducements wel toegestaan zijn. Deze inducements worden echter steeds 
gecommuniceerd aan de betrokken cliënten, en zullen geen afbreuk doen aan de belangen van de 
cliënten en worden enkel toegestaan indien ze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. 

Econopolis neemt ook het portefeuillebeheer op zich van enkele instellingen voor collectieve 
beleggingen (beleggingsfondsen). Deze beleggingsfondsen kunnen opgenomen worden in portefeuilles 
van cliënten. Econopolis wordt door deze beleggingsfondsen vergoed voor de beheerdiensten. Om 
belangenconflicten uit te sluiten, betalen cliënten bij wie compartimenten van deze beleggingsfondsen in 
de portefeuille opgenomen worden, geen beheersvergoeding aan Econopolis voor het deel van de 
portefeuille dat bestaat uit deze compartimenten. 

 

Vragen? 

Voor vragen omtrent het inducementbeleid kan u terecht bij info@econopolis.be of uw relatiebeheerder. 
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