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1. Doelstelling – Algemeen kader 

De Europese Markets in Financial Instruments Directive 
(MiFID) verplicht Société Générale Private Banking (SGPB) 
om redelijke maatregelen te nemen met betrekking tot het 
identificeren, het ontstaan, het vermijden en het beheersen van 
belangenconflicten. 

In dat kader ontwikkelde SGPB dit belangenconflictenbeleid. 
Dit beleid wordt periodiek geanalyseerd en indien nodig 
geactualiseerd op basis van nieuwe factoren. 

Dit beleid geeft in het volgende hoofdstuk een overzicht van de 
mogelijk types van (potentiële) belangenconflicten die SGPB 
heeft geïdentificeerd. Daarna voorziet dit beleid een 
toelichting van alle factoren die deze belangenconflicten 
vermijden of het risico ervan beperken tot een aanvaardbaar 
niveau. Tenslotte wordt er nog kort ingegaan op de registratie 
en op het principe van de meldingsplicht. 

2. Potentiële belangenconflicten 

Een belangenconflict wordt gedefinieerd als een situatie 
waarbij de bank en/of haar medewerker(s) daden zouden 
stellen die niet in het belang zijn van de cliënt. SGPB 
identificeert vier categorieën waarin het alle belangenconflicten 
onderverdeelt. 

Bij de categorieën worden telkens voorbeelden vermeld van 
potentiële belangenconflicten. Deze voorbeelden zijn geen 
bestaande belangenconflicten bij SGPB, maar zijn 
theoretische voorbeelden die in een private banking context 
relevant zouden kunnen zijn. 

i. Tussen de bank en een cliënt 

Deze categorie bevat de belangenconflicten waarin de bank 
handelingen zou stellen die, hoewel interessant voor de bank, niet 
noodzakelijk voordelig zijn voor de cliënt. Hierna volgt een (niet- 
limitatieve) lijst van theoretische voorbeelden: 

• De bank zou producten aan cliënten kunnen aanbieden 
omdat deze de bank meer opbrengen. 

• De bank zou (her)beleggingsvoorstellen kunnen doen 
aan cliënten zonder dat dit voor hen interessant is. 

• De bank zou persoonlijke informatie van cliënten kunnen 
gebruiken in het voordeel van de bank. 

• De bank zou gelijkaardige activiteiten kunnen 
uitoefenen als die van een cliënt. 

ii. Tussen de bank en een tussenpersoon/derde partij 

Deze categorie bevat situaties waarin de relatie tussen de 
bank en een tussenpersoon/derde partij aanleiding kan 
geven tot een belangenconflict met nadelige gevolgen voor 
een cliënt. De volgende situaties zijn voorbeelden van 
theoretische belangenconflicten in deze categorie: 

• De bank zou geschenken of andere voordelen kunnen 
ontvangen van professionele tegenpartijen en zou 
daardoor geneigd zijn om hun producten of diensten aan 
te bieden aan de cliënt, ook al is dit niet in het voordeel van 
deze laatste. 

• De relatie tussen de bank en de cliënt zou via een 
tussenpersoon kunnen verlopen om redenen die in het 
voordeel zijn van de bank en/of deze tussenpersoon, 
maar niet voor de cliënt. 

iii. Tussen cliënten onderling 

Belangenconflicten tussen cliënten onderling kunnen ontstaan 
wanneer een bepaalde situatie aanleiding geeft tot een ongelijke 
behandeling van twee cliënten. Deze situatie is mogelijks een 
voorbeeld van een belangenconflict tussen cliënten onderling: 

• Bepaalde cliënten zouden, in het kader van een initial 
public offering, meer effecten toegewezen krijgen dan 
andere cliënten omdat die cliënten de bank meer 
opbrengen. 

iv. Binnen de bank/groep 

In deze categorie van belangenconflicten verzamelen we situaties 
die voortvloeien uit de interne structuur en organisatie van de 
bank/groep. Voor deze categorie zijn er de volgende 
voorbeelden: 

• De bank zou enkel producten van de groep aanbieden aan 
de cliënten. 

• De bank zou een financieel instrument kunnen adviseren 
aan de cliënten, waarbij de groep Société Générale door 
een emittent wordt gemandateerd om de uitgifte te 
begeleiden. 

• Het remuneratiebeleid van de bank zou ervoor kunnen 
zorgen dat medewerkers bepaalde producten gaan 
voorstellen aan de cliënt zonder dat dit in zijn/haar 
voordeel is. 

3. Beleid en procedures ter beheersing van 
potentiële belangenconflicten 

SGPB en de andere entiteiten van de groep Société Générale 
hebben voldoende maatregelen genomen om belangenconflicten 
uit alle hierboven vermelde categorieën te vermijden of hun risico 
tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Deze maatregelen 
zitten vervat in meerdere beleidsdocumenten en beslissingen die 
hierna overlopen zullen worden. 

i. iDeontologisch charter 

SGPB draagt deontologie hoog in het vaandel en ontwikkelde 
daarom een deontologisch charter dat van toepassing is op alle 
medewerkers van de bank. Een belangrijk onderdeel van dit 
charter behandelt de relatie met de cliënt. Het charter bepaalt de 
verplichting om potentiële belangenconflicten te vermijden of te 
beheersen, om te allen tijde in het belang van de cliënt te 
handelen en om discreet om te gaan met vertrouwelijke 
informatie. 

ii. Integriteitsbeleid 

SGPB hecht veel belang aan teamgeest, 
verantwoordelijkheidszin, engagement en innovatie. De bank 
acht het daarbij noodzakelijk dat alle medewerkers zich 
gedragen volgens het deontologisch charter (zie i) en 
verwacht steeds van haar leidinggevenden een onberispelijk 
voorbeeldgedrag. Dit beleid geeft een overzicht van de 
integriteitsrisico’s die de bank heeft geïdentificeerd. Voor elk 
van deze risico’s gebeurt een gedetailleerde risicoanalyse die 
regelmatig wordt geactualiseerd. Een cruciaal thema bij 
deze analyse is het voorkomen of beheersen van 
belangenconflicten. 
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iii. Remuneratiecomité 

In de schoot van de Raad van Bestuur van SGPB werd sinds 
december 2001 een remuneratiecomité opgericht. Dit comité 
is verantwoordelijk voor de validatie van de verloning van 
de werknemers binnen de bank, haar directieleden en leden van 
de Raad van Bestuur en heeft hierbij aandacht voor het 
vermijden van potentiële belangenconflicten, bijvoorbeeld in 
het bepalen van het variabele deel van de vergoeding. 

iv. Open Architectuur – Primary Markets 

De bank biedt haar financiële diensten aan met respect voor het 
principe van een open architectuur. Zowel de bank als de 
expertisecentra van de Groep Société Générale gaan op zoek naar 
de beste financiële instrumenten zonder voorrang te verlenen 
aan de instrumenten uitgegeven door één van de entiteiten 
van de Groep Société Générale. 

De bank verbindt er zich toe dat, wanneer zij of een 
onderneming van de groep Société Générale door een 
emittent wordt gemandateerd om een uitgifte te begeleiden, en 
in het geval van een vaste overname en/of plaatsing bij een 
uitgifte, de beleggingen uitsluitend in het belang van de cliënt 
gebeuren zonder specifiek advies van de bank. 

v. Geen ‘proprietary trading’ activiteiten 

De bank doet geen ‘proprietary trading’ activiteiten voor eigen 
rekening en sluit daarmee een belangrijke potentiële bron 
van belangenconflicten uit. 

vi. Procedure inzake vergoedingen, provisies en niet-geldelijke 
voordelen 

Conform de MiFID-richtlijn moeten alle van derden ontvangen 
vergoedingen in het belang zijn van de cliënten. De bank 
heeft tevens de plicht om de cliënten op een duidelijke, 
correcte en niet misleidende manier te informeren over 
ontvangen en betaalde vergoedingen. Het cliëntenreglement 
van de bank bouwt verder op deze richtlijn en bepaalt dat 
elke ontvangen en betaalde vergoeding, commissie of voordeel 
tot doel heeft om de kwaliteit van de geleverde dienst aan de 
cliënt ten goede te komen. 

vii. Procedure omtrent samenwerking met Financial 
Intermediaries 

SGPB werkt in sommige gevallen samen met vennootschappen 
voor vermogensbeheer of beleggingsadvies, 
beursvennootschappen, andere financiële instellingen of 
cliëntenaanbrengers. Voor elk van deze tussenpersonen schrijft 
de procedure omtrent samenwerking met Financial Intermediaries 
gepaste maatregelen voor met betrekking tot de acceptatie, 
opvolging en vergoeding van de dienstverlening. 

viii. Procedure omtrent effectieve leiding en uitoefening van 
externe mandaten 

Deze procedure voorziet in een gedragscode voor het verstrekken 
van leningen, kredieten en borgstellingen aan de leden van de 
Raad van Bestuur of het Directiecomité. Daarnaast komt SGPB 
ook tegemoet aan het wettelijk kader omtrent de uitoefening 
van externe functies door leiders. De bepalingen uit de 
procedures zijn van toepassing op de bestuurders, 
zaakvoerders en directeuren en op alle personen die, onder 
welke benaming of in welke hoedanigheid dan ook, deelnemen 

aan het bestuur of het beleid van de bank. De voorkoming 
van belangenconflicten is in deze bepalingen van zeer groot 
belang. 

ix. Wetgeving Financieel Planners 

SGPB is onderworpen aan de wet met betrekking tot 
financial planners. Deze wet legt de 
bedrijfsvergunningsvoorwaarden en de 
bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden vast en bepaalt de 
gedragsregels die de gereglementeerde ondernemingen 
moeten  naleven  bij het verstrekken van advies over 
financiële planning aan niet- professionele cliënten. 

x. Bedrijfspensioenvoorziening 

In het kader van het prudentieel toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening verbindt SGPB er zich toe, als 
vermogensbeheerder van het OFP, dat in geval van mogelijke 
tegenstrijdige belangen, de beleggingen uitsluitend  in  het belang 
van de aangeslotenen en de begunstigden van het OFP 
geschieden. 

xi. Ordertoewijzingsbeleid 

Het ordertoewijzingsbeleid van de bank wordt geregeld volgens 
het principe van proportionele verdeling. Dit principe zorgt 
ervoor dat iedere cliënt in geval van een gedeeltelijke 
uitvoering procentueel evenveel effecten zal gekocht of 
verkocht hebben. Er gebeurt een gelijke behandeling tussen de 
verschillende cliënten wiens order werd samengenomen. 

4. Lijst van (potentiële) belangenconflicten 

Omdat SGPB veel belang hecht aan het risico op 
belangenconflicten, ontwikkelde de bank een lijst van potentiële 
belangenconflicten. Deze lijst geeft per belangenconflict een 
inschatting van het inherente risico, de bestaande 
risicobeheersende factoren en het residueel risico. 

5. Registratie van potentiële belangenconflicten 

Overeenkomstig de MiFID regelgeving heeft SGPB een 
belangenconflictenregister opgezet. Het register bevat alle 
(potentiële) belangenconflicten die door de medewerkers aan de 
afdeling Compliance worden gemeld, alsook de manier waarop 
de bank hiermee omgaat. 

6. Mededeling van mogelijke 
belangenconflicten en 
belangenconflictenbeleid 

Indien voornoemde maatregelen ontoereikend blijken om 
met een redelijke zekerheid het risico te voorkomen dat de 
belangen van cliënten worden aangetast, zal de bank hen, 
alvorens voor hun rekening zaken te doen, op een duurzame 
drager informeren over de aard en/of de bronnen van de 
belangenconflicten. In voorkomend geval kan de cliënt met 
kennis van zaken beslissen om alsnog een beroep te doen op de 
diensten van de bank. 
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