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Société Générale Private Banking NV (SGPB) is een kredietinstelling naar Belgisch recht, vergund 
door de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel en onderworpen aan 
het prudentieel toezicht van de NBB, alsook aan de controle op het vlak van consumenten en 
beleggersbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), 
Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.  
 
Raad inzake financiële planning 
De Raad inzake financiële planning, die door SGPB aan haar klanten zal worden verleend, heeft 
betrekking op de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de 
overdracht van het vermogen van een Cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die 
deze aangeeft, met uitsluiting van het verstrekken van iedere beleggingsdienst of het verlenen van 
enig advies over transacties in individuele financiële  producten; 
 
Behoudens uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, is de raad over financiële planning steeds gebaseerd 
op een multidisciplinaire analyse van de situatie van de Cliënt, waarbij de volgende 4 aspecten in 
acht worden genomen: 
 

a) het burgerlijk recht; 
b) het fiscaal recht en de fiscaliteit; 
c) de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid; 
d) de economische en financiële context. 

 
Bovendien dient de raad inzake financiële planning de optimalisatie van het algehele vermogen van 
de Cliënt beogen, behoudens uitdrukkelijk verzoek van deze laatste.   
 
De raad inzake financiële planning zal steeds gepersonaliseerd en passend zijn, rekening houdend 
met de ingezamelde informatie over de persoonlijke situatie van de Cliënt, zijn doelstellingen en zijn 
behoeften inzake financiële planning. 
 
Werkwijze 
Schriftelijk inzamelen informatie 

Voorafgaandelijk aan het verstrekken van raad inzake financiële planning,  
 

 Moet de Cliënt via overhandiging van voorliggende informatiefiche “financiële planning” de 
nodige informatie ontvangen aangaande de raad inzake financiële planning die door SGPB 
wordt geleverd, 

 alle vereiste informatie over de persoonlijke situatie van de Cliënt, waaronder informatie 
over zijn financiële, familiale en professionele situatie, alsook zijn doelstellingen en 
behoeften inzake financiële planning, moet schriftelijk worden ingezameld door SGPB, 
zodat hem passende raad kan worden gegeven.  Als het niet mogelijk blijkt de vereiste 
informatie in te zamelen, mag aan die Cliënt geen raad over financiële planning worden 
gegeven. 

 een   geschreven overeenkomst   “raad   inzake   financiële   planning”  wordt afgesloten   
met   de   Cliënt.   Op vraag van de Cliënt kan deze overeenkomst uitdrukkelijk voorzien dat 
bepaalde  aspecten van de multidisciplinaire analyse of bepaalde delen van zijn vermogen 
niet in rekening worden genomen door SGPB bij het verstrekken van  raad inzake financiële 
planning.  

 
Gepersonaliseerd schriftelijk advies 
De Bank verstrekt de raad inzake financiële planning en neemt deze op in een geschreven, duidelijk 
en volledig verslag dat zo spoedig mogelijk aan de Cliënt wordt overhandigd.  
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In dat verslag wordt aangetoond dat de verstrekte raad passend is gezien de persoonlijke situatie 
van de Cliënt en rekening houdt met de multidisciplinaire analyse. 
 
Voor elke Cliënt wordt een dossier samengesteld met daarin een kopie van de overeenkomst en 
van het verslag, alsook met alle andere bewijsstukken. 
 
Kost 
SGPB behoudt zich het recht  voor om het verschaffen van raad inzake financiële planning te 
weigeren, zonder dat zij deze weigering dient te rechtvaardigen. Voor het verschaffen van raad 
inzake financiële planning rekent SGPB geen kosten aan.  Eventuele kosten of erelonen van 
externe adviseurs vallen uitsluitend ten laste van de cliënt. 
 
Gedragsregels 
SGPB verbindt er zich toe om steeds op een loyale, billijke en professionele wijze te handelen op 
een manier die de belangen van de Cliënt zo goed mogelijk dient.   
 
Alle informatie aan Cliënten of potentiële Cliënten, met inbegrip van publicitaire mededelingen, zal 
op een correcte , duidelijke en niet misleidende meegedeeld worden. 
 
De Bank neemt alle redelijke maatregelen om belangenconflicten te voorkomen tussen haarzelf, 
inclusief in voorkomend geval de personen die ze controleert, haar leiders en haar medewerkers, 
enerzijds, en de Cliënten, anderzijds, of tussen de Cliënten onderling, en als het niet mogelijk blijkt 
een belangenconflict te vermijden, om dat conflict te identificeren en te beheren teneinde aldus te 
voorkomen dat dit  de belangen van hun Cliënten zou schaden. Indien de genomen maatregelen 
met betrekking tot het beheer van een belangenconflict ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid 
te waarborgen dat het risico op schade van de belangen van de Cliënten kan worden afgewend, 
wordt de Cliënt, alvorens hem raad wordt verstrekt, duidelijk en op een duurzame drager in kennis 
gesteld van de algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict De verstrekte informatie 
zal voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de Cliënt, opdat hij met kennis 
van zaken zou kunnen beslissen om al dan niet verder een beroep te blijven doen op de 
aangeboden  diensten. Als de Cliënt om die reden beslist de overeenkomst inzake raad inzake 
financiële planning stop te zetten, zal geen vergoeding verschuldigd zijn. SGPB heeft een 
gedragscode opgesteld voor haar medewerkers die de dienst raad inzake financiële planning 
leveren aan de Cliënt om o.a. iedere vorm van belangenconflict te voorkomen en te bestrijden. Meer 
informatie over de regels  betreffende  belangenconflicten kunt  u te allen tijde kosteloos op 
eenvoudige aanvraag bij de Bank of op https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/wie-
zijn/societe-generale-private-banking-belgie/reglementen-kiids/ verkrijgen. 
 
Verdere  informatie 
U kunt de wealth planners contacteren via uw SGPB zaakwaarnemer voor verdere informatie 
aangaande raad inzake financiële planning. Zij staan graag te uwer beschikking.  
 
Indien u echter op zoek bent naar verdere informatie met betrekking tot de aspecten van ‘sociale 
zekerheid en bestaanszekerheid’, verwijzen wij u graag door naar externe adviseurs (buiten SGPB).  
 
Gelieve in dit verband op te merken dat SGPB op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden 
gesteld voor het advies dat een dergelijke externe adviseur aan u zou verlenen. 


