
 

 

 

 
 

Gedragslijn in verband met belangenconflicten 
 

Inleiding 
 

KBC Bank NV doet aan financiële dienstverlening met betrekking tot diverse financiële instrumenten 
en markten. KBC Bank werkt volgens  het principe dat het alle belangenconflicten tussen zichzelf, bv. 
medewerkers, aangesloten ondernemingen of andere bedrijven van de groep, en klanten en tussen 
klanten onderling op een faire en commercieel verantwoorde manier moet beheren. 

 
Dit document geeft klanten een uitgebreid overzicht van het beleid en de afspraken binnen KBC Bank 
inzake belangenconflicten. 

 
Conflictbeheer 

 
De bank heeft passende organisatorische en administratieve maatregelen genomen om te voorkomen 
dat belangenconflicten tussen de bank (met inbegrip van zijn bestuurders, werknemers en met de bank 
verbonden ondernemingen) en zijn klanten, of tussen klanten onderling, de belangen van klanten 
zouden schaden. Overeenkomstig de principes die voor de volledige KBC-groep worden toegepast, 
heeft de bank een beleid inzake belangenconflicten opgesteld om te verzekeren dat alle redelijke 
stappen worden genomen om te handelen in het beste belang van de klant. 
 
Het beleid inzake belangenconflicten omvat de maatregelen die de bank heeft genomen om mogelijke 
belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren. Het omschrijft de omstandigheden die 
kunnen leiden tot een belangenconflict dat een wezenlijk risico inhoudt dat de belangen van een of 
meer klanten worden geschaad. Het beleid vermeldt ook de procedures die gevolgd moeten worden en 
de maatregelen die genomen moeten worden om dat belangenconflict te beheren, en om te garanderen 
dat de relevante personen betrokken bij de bedrijfsactiviteiten van de bank kunnen handelen met de 
passende onafhankelijkheid. 
 
Die procedures en maatregelen zijn onder andere: 
 
-  interne gedragscodes om te verzekeren dat het personeel van de bank eerlijk en in het belang 

van de klant handelt; 
 
-  Chinese muren die de scheiding tussen gevoelige bedrijfsactiviteiten van de bank waarborgen; 
 
-  preventie van ongepaste informatiestromen; 
 
-  preventie van ongepaste invloed; 
 
-  passende regels inzake transacties die het personeel van de bank voor eigen rekening uitvoert; 
 
-  passende regeling over ontvangen en/of betaalde distributievergoedingen (zie verder); 
 
-  passende remuneratie van medewerkers, onder meer door te zorgen dat er geen verband 

bestaat tussen verloningen van departementen waarvan de belangen kunnen conflicteren. 
 
Als de procedures en maatregelen in bepaalde omstandigheden onvoldoende blijken om te garanderen 
dat de belangen van klanten niet geschaad worden, zal de bank in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving overgaan tot bekendmaking aan de klanten. De bekendmaking zal de 
algemene aard en bronnen van belangenconflicten bevatten, alsook de risico's die voor de klant 
ontstaan als gevolg van belangenconflicten en de stappen die zijn gedaan om die risico's te limiteren, 
zodat de klant met kennis van zaken een beslissing kan nemen. 
 
De klant kan bij de bank op verzoek meer informatie over het beleid inzake belangenconflicten 

verkrijgen. 
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