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1. INLEIDING 
1.1. Het Belangenconflictenbeleid (het "Belangenconflictenbeleid") heeft tot doel de aanpak van Probitas 

1492 (Europe) voor het identificeren en beheren van belangenconflicten te bepalen, teneinde te 

garanderen dat al deze conflicten worden aangegeven en dat zakelijke beslissingen worden 

genomen met volledige kennis van eventuele conflicten. 

1.2. De Raad van Bestuur beschouwt het behoorlijk beheer van belangenconflicten als een belangrijk 

aspect van het deugdelijk bestuur van Probitas 1492 (Europe) en haar distributieactiviteiten voor 

verzekeringen en herverzekeringen. 

1.3. Probitas 1492 (Europe) is een Belgische onderneming die bij de Belgische toezichthouder FSMA is 

geregistreerd als gevolmachtigd onderschrijver en als herverzekeringsmakelaar. Probitas 1492 
(Europe) is voor 100% een dochteronderneming van Probitas Managing Agency Limited (PMA), dat 

deel uitmaakt van de Probitas-groep van ondernemingen. 

1.4. Probitas 1492 (Europe) is een agent van Lloyd's Insurance Company (LIC) en onderschrijft namens 

LIC verzekeringszaken in de EER.  

1.5. Probitas 1492 (Europe) werkt samen met PMA om: 

• Te zorgen voor de naleving van de onderschrijvingsvereisten en Richtlijn Verzekeringsdistributie 

(IDD); 

• De risicogegevens aan te vullen die door Probitas 1492 (Europe) en de uitbestedingspartners 

van PMA in het Probitas onderschrijvingssysteem zijn ingevoerd. 

2. REGLEMENTAIRE VEREISTEN 
2.1. Als gereglementeerde onderneming moet Probitas 1492 ( Europe) haar activiteiten uitoefenen in 

overeenstemming met de vereisten van Deel VI van de Belgische Verzekeringswet van 4 april 2014, 
alsook in overeenstemming met de reglementaire richtlijnen van de FSMA, die onder meer regels 

inzake belangenconflicten, transparantie en adequate organisatie bevatten. 

2.2. Als gevolmachtigd onderschrijver van LIC onderschrijft Probitas 1492 (Europe) namens LIC 

overeenkomstig de voorwaarden van een Uitbestedingsovereenkomst (LIC 

Uitbestedingsovereenkomst): dit is een standaardovereenkomst die wordt gesloten door alle 

entiteiten die dezelfde diensten aan LIC verlenen. 

De LIC Uitbestedingsovereenkomst vereist dat Probitas 1492 (Europe) ervoor zorgt dat haar 
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operationele beleid en procedures faciliteren dat de voorwaarden en normen van het beleid van LIC 

door Probitas 1492 (Europe) en haar werknemers worden nageleefd. Het beleid van LIC omvat 

belangenconflicten. 

3. DEFINITIE VAN EEN BELANGENCONFLICT 
3.1. Er is sprake van een belangenconflict (in dit Belangenconflictenbeleid vaak eenvoudigweg een 

"conflict" genoemd) wanneer er een conflict of een vermeend conflict is tussen: 

• De bedrijfsbelangen van Probitas 1492 (Europe) en de verplichtingen jegens een klant; of 

• De uiteenlopende belangen van twee of meer klanten van Probitas 1492 (Europe) 
(waarbij aan elk van hen een zorgplicht is verschuldigd); of 

• De belangen van Probitas 1492 (Europe), PMA en een ander lid van de Probitas-groep; 
of 

• Belangen van Bestuurders; of 

• Verwante partijen; of 

• Externe Kapitaalverschaffers; of 

• Andere omstandigheden  

 

4. HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN 
PROBITAS 1492 (EUROPE) 

4.1 Om te verzekeren dat conflicten worden geïdentificeerd en naar behoren worden beheerd, is 

het beleid van Probitas 1492 (Europe) om: 

• De conflicten die inherent zijn aan haar bedrijfsvoering en de zakelijke relaties van haar 
leidinggevenden te identificeren en te beheren; 

• Inherente conflicten openbaar te maken, hetzij in het algemeen, hetzij specifiek, in 
voorkomend geval, aan degenen aan wie de betrokken verplichtingen verschuldigd zijn; 

• Alle specifieke conflicten die kunnen voortvloeien uit de bedrijfsuitoefening en de 
zakelijke relaties van Probitas 1492 (Europe) en haar leidinggevenden op transparante 
wijze te identificeren en te registreren; 

• Specifieke conflicten openbaar te maken, met inachtneming van eventuele dwingende 
geheimhoudingsplichten, hetzij in het algemeen, hetzij specifiek, in voorkomend geval 
aan degenen aan wie de betrokken verplichtingen verschuldigd zijn; 

• Elk conflict te beheren volgens procedures, met inbegrip van de eventueel noodzakelijke 
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openbaarmakingen, die Probitas 1492 (Europe) in staat zullen stellen aan te tonen: 

(i) dat alle taken zijn uitgevoerd met een passend niveau van zorgvuldigheid en 
deskundigheid; 

(ii) dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitoefening van een taak niet 

worden beïnvloed, en redelijkerwijs niet kunnen worden geacht te zijn beïnvloed, 

door het conflict op een wijze die onverenigbaar is met de belangen van de 
personen aan degenen aan wie de betrokken verplichtingen verschuldigd zijn; en 

(iii) in voorkomend geval, dat de procedure voor het beheer van een conflict is 

goedgekeurd op basis van de geïnformeerde toestemming van de betrokken 

partijen. 

• Gedragsregels voor te schrijven om het ontstaan van ongepaste situaties of 
conflictrelaties te voorkomen; en 

• Indien blijkt dat een conflict niet op bevredigende wijze binnen Probitas 1492 (Europe) kan 

worden beheerd, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het conflict onafhankelijk en in 

het belang van degenen aan wie de betrokken verplichtingen verschuldigd zijn wordt beheerd. 
4.2 Daarnaast zal Probitas 1492 (Europe), wanneer uitbestedingspartners diensten aan Probitas 1492 

(Europe) verlenen, van deze uitbestedingspartners verlangen dat zij: 

• Gedragsregels voor hun personeel voorschrijven om te verzekeren dat geen van de 
uitbestedingspartners partij wordt bij, of anderszins betrokken is bij, een schending door 
een makelaar of andere tussenpersoon van de verplichtingen die deze tussenpersonen 
jegens hun principalen hebben; 

• Ervoor te zorgen dat alle betrokken personeelsleden van uitbestedingspartners zich 
bewust zijn van hun verantwoordelijkheden in het kader van dit 
Belangenconflictenbeleid; en 

• Toezicht houden op de tenuitvoerlegging van dit Belangenconflictenbeleid. 

4.3 Alle materiële wijzigingen van hoofdstuk 4 van dit Belangenconflictenbeleid moeten door de 

Raad van Bestuur worden goedgekeurd. 

5. IDENTIFICATIE VAN BELANGENCONFLICTEN 
5.1. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen en openbaar maken van conflicten rust: 

• In het algemeen op alle personeelsleden van Probitas 1492 (Europe); 

• In het geval van persoonlijke conflicten van bestuurders ligt de specifieke 
verantwoordelijkheid bij de betrokken bestuurder en de algemene verantwoordelijkheid 
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bij de Raad van Bestuur; 

• In geval van bedrijfsconflicten in verband met aangelegenheden van de Raad van 
Bestuur, ligt de verantwoordelijkheid bij de bestuurders individueel en collectief; 

• In het geval van persoonlijke conflicten van een leidinggevende, ligt de specifieke 
verantwoordelijkheid bij de betrokken leidinggevende; en 

• In het geval van bedrijfsconflicten in verband met operationele aangelegenheden, ligt 
de verantwoordelijkheid bij het Head of Office. 

 

6. KENNISGEVING EN OPENBAARMAKING VAN 
BELANGENCONFLICTEN 

6.1. Alle personen binnen Probitas 1492 (Europe) dienen zich open en eerlijk te gedragen met betrekking 

tot hun verplichtingen om conflicten te identificeren en te melden aan: 

1) het Head of Compliance & Underwriting Management of, bij diens afwezigheid, aan het Head of 

Office en 

2) het Head of Compliance van PMA. 

6.2. Conflicten op het niveau van de Raad van Bestuur moeten schriftelijk worden meegedeeld aan: 

1) het Head of Compliance & Underwriting Management of, bij diens afwezigheid, aan het Head of 

Office en 

2) het Head of Compliance van PMA 

en worden tijdens vergaderingen van de Raad van Bestuur genotuleerd. 

6.3. Het rapport van de Head of Compliance & Underwriting Management of, bij diens afwezigheid, aan 

het Head of Office aan de Raad van Bestuur zal melding maken van alle materiële conflicten met 

betrekking tot aangelegenheden die voorbehouden zijn aan, of behandeld worden door, de Raad 

van Bestuur. 

6.4. Probitas 1492 (Europe) zal, in voorkomend geval, degenen jegens wie verplichtingen gelden, eerlijk 

inlichten over de aard van potentiële conflicten die inherent zijn aan haar activiteiten en over het 

beleid dat moet worden gevoerd wanneer zich feitelijke conflicten voordoen. 

6.5. Probitas 1492 (Europe) zal, met inachtneming van de geheimhoudingsplicht, degenen jegens wie 

fiduciaire verplichtingen gelden, open en eerlijk informeren over de aard van het conflict en, op 

verzoek, over de regelingen hieromtrent en de voortgang van het beheer ervan. 
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6.6. De Raad van Bestuur is de eindverantwoordelijke om te bepalen, met inachtneming van de 

uitdrukkelijke bepalingen van dit Belangenconflictenbeleid, of en in welke mate de openbaarmaking 

van een feitelijk conflict aan personen buiten Probitas 1492 (Europe) gepast kan zijn en kan deze 

beslissing delegeren aan het Head of Compliance & Underwriting Management of, bij diens 

afwezigheid, het Head of Office. 

6.7. Het Head of Compliance & Underwriting Management of, bij diens afwezigheid, het Head of Office, 

zal verzekeren dat alle conflicten worden opgenomen in een Register van Belangenconflicten en 

zal, indien nodig, de zaak doorverwijzen naar de Raad van Bestuur. In het Register van 

Belangenconflicten wordt aangegeven wie is aangewezen om elk conflict te beheren. 

7. BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN 
7.1. De precieze stappen die moeten worden ondernomen zullen variëren naargelang de situatie, maar 

de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van een conflict moeten: 

• Ervoor zorgen dat personen met een specifiek persoonlijk belang niet betrokken zijn bij, 
of invloed kunnen uitoefenen op, beslissingen betreffende de feitelijke uitoefening van 
de verplichtingen waarmee het conflict in verband staat; 

• Ervoor zorgen dat de belangen van eenieder aan wie verplichtingen verschuldigd zijn, 

worden vertegenwoordigd en naar behoren beschermd worden door personen die 
uitsluitend handelen, en waarvan kan worden aangenomen dat zij uitsluitend handelen, 
in het belang van die personen en zonder rekening te houden met de belangen van 
enige andere persoon; en  

• Ervoor zorgen dat alle relevante beslissingen op objectieve wijze worden genomen, 
hetzij door een nieuwe toewijzing van verantwoordelijkheid, doorverwijzing naar de Raad 
van Bestuur of ad-hoc Bestuurscomités, of door de inschakeling van externe adviseurs, 

naar gelang van het geval 

7.2. De Voorzitter van de Raad van Bestuur bepaalt of, en in welke mate, een persoonlijk conflict van 

een Bestuurder, in de gegeven omstandigheden, de aanwezigheid van die bestuurder op een 

vergadering waarin een bepaalde kwestie moet worden besproken, moet verhinderen. 

7.3. Het algemene principe zal zijn dat een bestuurder niet mag deelnemen aan de bespreking van, of 

stemmen over, enige aangelegenheid waarbij de bestuurder een persoonlijk belang heeft (anders 

dan het algemeen belang van de bestuurder als werknemer van Probitas 1492 (Europe). 

7.4. Indien de Voorzitter van de Raad van Bestuur een persoonlijk conflict heeft, zal een andere 

bestuurder bepalen of, en in hoeverre, de Voorzitter moet deelnemen aan relevante procedures, als 
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Voorzitter of op een andere wijze. 

7.5. Het beheer van conflicten kan, waar mogelijk en geloofwaardig, de oprichting van "Chinese muren" 

tussen verschillende groepen binnen Probitas 1492 (Europe) inhouden. 

7.6. Genomen beslissingen en maatregelen moeten transparant zijn voor degenen aan wie de 

desbetreffende verplichtingen verschuldigd zijn, en de Raad van kunnen verlangen dat zij in verband 

met een bepaald conflict worden geraadpleegd. 

7.7. De geschiktheidstoets voor een voorgestelde maatregel is in ieder geval: of een onafhankelijke 

waarnemer ervan overtuigd zou zijn dat de voorgestelde maatregel elke verdenking, dat Probitas 

1492 (Europe) niet in staat is haar verplichtingen volledig en naar behoren te vervullen, wegneemt. 

7.8. Indien nodig zal Probitas 1492 (Europe), in overleg met de betrokken cliënt, zorgen dat een conflict 

door een onafhankelijke derde partij wordt behandeld. 


