
ATH_142_BELEID_BEHEER_BELANG_CONFL_INT_NL_ED0722
1 | 5

BELEID INZAKE HET BEHEER VAN
BELANGENCONFLICTEN

1. Context

Athora Belgium (Athora) acht het belangrijk dat haar relaties met de klanten en met de makelaars op 
een eerlijke, billijke en professionele wijze verlopen. De belangen van de klanten in het kader van de 
verzekeringsbemiddelingsdiensten zijn een prioriteit.

1.1  Het beleid van Athora Belgium
Zoals elk andere financiële instelling wordt Athora Belgium geconfronteerd met belangenconflicten. Athora 
dient, als onderneming, de belangen van verschillende partijen. Deze belangen vallen vaak samen, maar kun-
nen ook uiteenlopend zijn, of elkaar zelfs tegenspreken. Dit is de reden waarom een beleid inzake het beheer 
van belangenconflicten noodzakelijk is. Zij is gericht op het redelijk en concreet in staat stellen van het beheer 
ervan met het oog op het identificeren van de belangenconflicten, het voorkomen ervan en, indien het onmo-
gelijk is, ze te beheren zonder de belangen van de klanten te schaden.
Hieronder vindt u de maatregelen en bepalingen van het beleid inzake belangenconflicten die het mogelijk 
maken voor de klant kennis te nemen van de maatregelen die genomen werden om zijn belangen te bescher-
men. Deze maatregelen dragen bij tot een juist en ethisch gedrag.
Dit beleid is erop gericht duidelijk en transparant te zijn voor elke persoon die een belang heeft binnen de 
Maatschappij, terwijl deze trouw blijft aan de integriteitprincipes en aan de gedragsregels die Athora heeft 
ingesteld.

1.2  Regelgeving
Het beleid inzake belangenconflicten werd voorbereid op basis van alle wetten en reglementen die relevant 
zijn aangaande belangenconflicten in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten, en in het bijzonder:

l	 De wet van 6 december 2018 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie.

l De circulaire FSMA_2015_14 van 01/09/2015 tot aanpassing van de circulaire FSMA 2014_02 van16/04/2014 
met betrekking tot de wijziging van de Wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels 
tot de verzekeringssector;

l Het Compliance-charter van Athora Belgium;
l De Gedragscode van Athora Belgium.

2. Beleid inzake belangenconflicten

2.1  Principe
Wanneer Athora Belgium een verzekeringscontract aanbiedt of afsluit, of wanneer zij advies- of bemidde-
lingsdiensten in verzekeringen aanbiedt, handelt zij op een eerlijke, billijke en professionele wijze, en dient zij 
het best de belangen van haar klanten.

2.2  Inhoud
Het beleid inzake belangenconflicten benadert volgende aspecten:
l De maatregelen voor de identificatie van de potentiële belangenconflicten;
l De organisatorische maatregelen die het mogelijk maken belangenconflicten te beheren;
l De informatie aan de klanten over de concrete belangenconflicten;
l De registratie van belangenconflicten.
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2.3  Draagwijdte
Het begrip “belangenconflict” kan elk financieel voordeel of elk ander niet-geldelijk voordeel in termen van 
goederen of diensten omvatten. Omwille van de brede definitie van de term “verzekeringsbemiddelings-
dienst”, zijn de regels inzake belangenconflicten met name van toepassing:

l Op de adviezen over verzekeringscontracten en -producten;
l Op de distributiekanalen en op de verkoop van verzekeringsovereenkomsten, met of zonder advies;
l Op de tarifering en op de voorwaarden voor het nemen van een risico bij de aanvaarding van de 

verzekeringsovereenkomsten;
l Op het beheer en de beoordeling van de vergoeding in de schadedossiers;
l Op de uitvoering van expertises.

Het beleid inzake belangenconflicten houdt in dat:
l Potentiële belangenconflicten die betrekking hebben op klanten, geïdentificeerd worden (lijst van poten-

tiële belangenconflicten);
l Belangenconflicten die niet vermeden kunnen worden, beheerd worden;
l De communicatie transparant verloopt;
l Belangenconflicten die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en die een wezenlijk risico met zich mee-

brengen dat de belangen van één of meerdere klanten worden geschaad, worden opgenomen in een 
register van belangenconflicten en aan de klant worden meegedeeld;

l De manier waarop Athora Belgium belangenconflicten beheert wordt opgenomen in een beleid en in pro-
cedures.

Het belangenconflictenbeleid is van toepassing op de verzekeringsbemiddelingsdiensten verleend door 
Athora Belgium, haar bestuurders, haar directie, haar werknemers en/of de personen aan wie deze dienst 
worden uitbesteed.

3. Identificatie van belangenconflicten

3.1  Situaties 
Bij de identificatie van potentiële belangenconflicten wordt rekening gehouden met volgende algemene si-
tuaties:
l Winst boeken of verlies ondergaan ten koste van de klant;
l Belang hebben bij het resultaat van de verzekeringsbemiddelingsdienst of bij de transactie die verschilt 

van het belang van de klant;
l Voorrang geven aan het belang van andere klanten dan de klant in kwestie; en
l Het ontvangen van vergoedingen met betrekking tot verzekeringsbemiddelingsdiensten die zij aan de 

klant verleent.

3.2  Lijst 
De resultaten van de identificatieprocedure wordt opgenomen onder de vorm van een lijst van potentiële 
belangenconflicten.

4. Beheer van belangenconflicten

4.1  Maatregelen voor de identificatie 
Athora Belgium identificeert de belangenconflicten en omschrijft de situaties die een belangenconflict vor-
men of die ertoe kunnen leiden en voor dewelke zij een aanzienlijk risico vaststelt dat de belangen van één of 
meerdere klanten geschaad zouden kunnen zijn.

De “Regels met betrekking tot belangenconflicten” zijn namelijk van toepassing:
l Wat betreft het herzien of het ontwerpen van producten:

l Op de transparantie over de klasse van het Product waarvan het betrokken product deel uitmaakt;
l Op de coherentie van de voorwaarden en op de transparantie binnen dezelfde klasse van Producten;
l Op de coherentie van de kenmerken van het product met de kenmerken van het doelpubliek van dit 

product.
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l Wat betreft de diensten in advies en in de distributie van producten:
l Op de duidelijkheid en de transparantie inzake de dienst en het advies aan de klanten;
l Op het advies met betrekking tot de voorwaarden, dekkingen en waarborgen van de verzekeringspro-

ducten en -contracten;
l Op de verkoop van verzekeringscontracten;
l Op de transparantie en op het eerlijk naleven van de procedures inzake de behandeling en het beheren 

van de klachten;
l Op de voorwaarden en op de transparantie binnen hetzelfde distributiekanaal; en
l	 Op de coherentie en op de transparantie tussen de verschillende distributiekanalen.

l Wat betreft de diensten onderschrijving en beheer:
l Op het naleven en het behouden van een transparant en eerlijk onderschrijvings- en aanvaardingsbe-

leid;
l Op het naleven van een eerlijke en transparante tarifering per product, dienst of dekking; en
l Op de voorwaarden en op de adviezen inzake eventuele directe arbitrages, of inzake de wijziging van 

een essentieel element van het contract dat reeds beheerd wordt.

l Wat betreft de vereffeningdiensten en het beheer van schadegevallen:
l Op de adviezen met betrekking tot de verzekeringscontracten en -dekkingen;
l Op het beheer en op de vertrouwelijkheid van de informatie en van de schadedossiers;
l Op de duidelijkheid en op de transparantie wat betreft rechten en procedures;
l Op de schatting van de reserves of van de tussenkomsten; en
l Op de vereffening van schadegevallen.

l Wat betreft diensten, controle van de processen en beleidsvormen gelinkt met de klanten en de domei- 
nen hieronder vermeld:
l Op de naleving van de kwaliteitsnormen inzake de controle;
l Op de coherentie en de passendheid van de diensten en de controlenormen; en
l Op de onafhankelijkheid van de controlediensten.

4.2  Organisatie 
Athora neemt namelijk volgende organisatorische maatregelen:
l Meer restrictieve controlemaatregelen met betrekking tot de taken of functies geïdentificeerd met een 

hoger risico op belangenconflicten;
l Meer restrictieve organisatie van de uitwisseling van informatie tussen de personen die betrokken zijn in 

verschillende hoedanigheden bij de bemiddelingsdiensten of bij het beheer van verzekeringen wanneer 
deze diensten geïdentificeerd worden met een zeer groot risico op belangenconflicten; en

l Maatregelen met betrekking tot de vergoeding van de medewerkers.

4.3  Beheersmaatregelen
De volgende specifieke maatregelen dragen bij tot de daadwerkelijke toepassing van het beleid inzake be-
langenconflicten:

a) Controle en toezicht van de taken en van de functies: de volledige uitvoering van bepaalde diensten of 
transacties wordt toegekend aan verschillende personen (scheiding van de functies, systeem van de vol-
machten) of moet twee keer herzien worden vóór validatie (principe van de maker/checker of van de ‘vier 
ogen’);

b) Geschenken en gunsten: het aanbieden en aanvaarden van geschenken, giften of andere vrijgevigheden 
zijn verboden wanneer deze geschenken, giften of vrijgevigheden de onpartijdigheid, noodzakelijk voor 
de taak of voor de functie, zou kunnen schaden;

c) Vergoedingen: de vergoedingen, commissies en andere niet-geldelijke voordelen, ontvangen van of ge-
stort aan derden voor de diensten in verband met de contracten, de producten of de verzekeringsbemid-
deling, kunnen enkel aanvaard of toegekend worden indien deze voordelen bijdragen tot de verbetering 
van de kwaliteit van de betrokken dienst aan de klant, indien ze de verplichting tot naleving van de be-
langen van de klant niet schaadt, indien ze hem voorafgaandelijk worden gecommuniceerd en indien ze 
overeenstemmen met een normale vergoeding voor de dienstverlening of voor de dienst;

d) Gepersonaliseerd advies of aanbeveling: Athora hecht een groot belang aan het verlenen van een gepast 
advies aan de klanten. De verplichtingen in termen van informatie, analyse, van zorg en van billijkheid 
moeten nageleefd worden in de contacten met de klanten en met de tussenpersonen;

e) Vertrouwelijke informatie: de persoonlijke, contractuele en financiële informatie worden op een perti-
nente, discrete en vertrouwelijke wijze behandeld. De behandeling, de toegang en de overmaking van 
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gegevens zijn enkel toegelaten voor professionele redenen en mits naleving van de wettelijke bepalingen 
en interne beleidsvormen;

f) Persoonlijke dossiers: specifieke beheerders zullen aangeduid worden voor het beheer van de dossiers 
waarin een medewerker een bestaand of potentieel belang heeft;

g) Notificatie: de medewerkers zijn ertoe gehouden de belangenconflicten aan de bevoegde interne dienst 
mede te delen. Elke medewerker die geconfronteerd wordt met een belangenconflict over de verzeke-
ringsproducten en -diensten heeft de verplichting om dit te melden aan de Compliance Officer opdat ge-
paste maatregelen zouden kunnen genomen worden. Deze conflicten worden opgenomen in een register 
van effectieve belangenconflicten, die zal worden bijgehouden;

h) Informatie over de effectieve belangenconflicten: indien een onbeheersbaar belangenconflict werd vast-
gesteld, moet de klant erover geïnformeerd worden;

i) Opleiding en begeleiding: een specifieke opleiding, van korte of lange duur, over AssurMiFID, werd aan 
alle betrokken medewerkers van Athora gegeven. Een regelmatige opleiding zal gegeven worden aan alle 
betrokken medewerkers opdat zij een eventueel belangenconflict zouden kunnen herkennen, en opdat zij 
zouden kunnen handelen op een gepast wijze.

j) Verantwoordelijkheden: de Compliance Officer is de bevoorrechte gesprekspartner voor aanvragen van 
de medewerkers over bijkomende informatie in dit domein. Hij staat borg voor de goede uitvoering van 
het beleid; en

k) Klachten: de klachten worden behandeld met respect voor de klant, in alle onafhankelijkheid en transpa-
rantie.

4.4  Procedures
De organisatorische maatregelen nodig voor de goede uitvoering van dit beleid worden toegepast door de 
tussenpersoon.
Om potentiële belangenconflicten te beheren, werden verschillende procedures uitgewerkt. Onze medewer-
kers werden geïnformeerd van de na te leven regels:

a) Fit en proper-beleid, reglementaire documentatie en vragenlijsten over betrouwbaarheid en bekwaam-
heid (de integriteit, de bekwaamheid en de professionele betrouwbaarheid worden gewaarborgd);

b) Procedure en beleid inzake volmachten;
c) Belangenconflictenbeleid (specifieke interne richtlijnen);
d) Arbeidsreglement;
e) Gedragscode;
f) Procedure voor Interne Fraude;
g) Beleid inzake vergoedingen;
h) Beleid inzake klachten;
i) Beleid inzake de behandeling en de bescherming van de informatie; en
j) Goedkeuring door Compliance van de producten en van de organisatie inzake distributie.

4.5  Gedragscode en onafhankelijkheid
De eventuele belangenconflicten die mogelijks de belangen van de klanten zouden kunnen schaden, moeten 
op zodanige wijze behandeld worden dat de personen die erbij betrokken zijn, blijk kunnen geven van een 
voldoende niveau van onafhankelijkheid.
Naast de procedures en maatregelen die hierna omschreven worden, herziet Athora regelmatig haar integri-
teitbeleid, haar Arbeidsreglement en haar Gedragscode waarover ze beschikt. Deze vormt een leiddraad voor 
de medewerkers in het kader van het integer uitoefenen van hun dagelijkse activiteiten. In deze Gedragscode 
wordt vermeld dat de medewerkers, in het kader van hun klantenrelaties en relaties met de buitenwereld, zich 
altijd op een correcte en onafhankelijke wijze moeten gedragen.

De functie van Compliance staat borg voor het naleven van de procedures inzake het belangenconflictenbe-
leid. De uitoefening van de controle en de goede uitwerking van dit beleid gebeurt onder de verantwoorde-
lijkheid en de onafhankelijkheid van deze functie.

4.6  Register
Naast de lijst van potentiële belangenconflicten, wordt een register van belangenconflicten die zich voor-
doen, en die een belangrijk risico vormen voor de schending van de belangen van één of meerdere klanten, 
bijgehouden.
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5. Klanteninformatie en klachten

Voor elke contractuele relatie informeert Athora Belgium de klant kort over haar belangenconflictenbeleid. 
Een versie van dit beleid is beschikbaar op de website athora.com/be.
Ze is beschikbaar via volgende link: https://www.Athora.be/gedragscode.html.
Indien de klant het aanvraagt, op eenvoudig verzoek gericht aan Distribution.Support.be@Athora.com, zal dit 
beleid hem gecommuniceerd worden.

De klanten worden voorafgaandelijk en tijdig geïnformeerd over de specifieke belangenconflicten die hun 
belangen zouden kunnen schaden en die niet voldoende in rekening werden gebracht door organisatorische 
maatregelen. Deze informatie moet volledig en voldoende gedetailleerd zijn opdat de klant met volledig ken-
nis van zaken zou kunnen beslissen of hij, ondanks het zich effectief voordoen van een belangenconflict, een 
product of dienst van Athora Belgium wenst te onderschrijven.

In het geval van een klacht betreffende de voorstelling, het advies, het onderschrijven, de uitvoering of de li-
quidatie van een overeenkomst of van een verzekeringsdienst alsook van elk andere communicatie die ermee 
gebonden is, kan u contact opnemen met onze dienst beheer klachten:
l Schriftelijk aan Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23 - 1050 Brussel
l Per mail: klachten.be@athora.com
l Per fax: 02.403.86.53
l Per telefoon: 02.403.81.56

De informatie met betrekking tot de procedure over de behandeling van de klachten is beschikbaar op de 
website athora.com/be  in de rubriek Contact \ uw mening telt voor ons.
In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving verbindt de Maatschappij zich ertoe om beroep te 
doen op een buitengerechtelijk consumentengeschillenbeslechting, die volledig gratis is voor de verzeke-
ringsnemer.
De vrager die denkt geen aanvaardbare oplossing te hebben gekregen, kan zich wenden tot de Ombuds-
man van de Verzekeringen, gekwalificeerde entiteit, momenteel gelegen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 
35 (info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be), onverminderd de mogelijkheid om ge-
rechtelijke stappen te ondernemen.

De klachten met betrekking tot belangenconflicten worden met de nodige aandacht behandeld, en dit binnen 
de kortste termijnen. Ze maken het voorwerp uit van een onderscheiden opvolging.
De Compliance Officer houdt een overzicht bij van de ontvangen klachten.
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