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Truncus opgenomen in lijst beste private wealth kantoren 
Investment Officer 

Vermogensbeheerder en multi family office 
Truncus staat in de recent gepubliceerde 
Chambers gids die private wealth kantoren 
vanuit de hele wereld rangschikt. Truncus is 
het enige Belgische kantoor dat in de 
gerenommeerde ranglijst is opgenomen. 

Het is de eerste publicatie over de internationale 
private wealth markt van de organisatie die al 25 
jaar lang 's wereld beste advocaten onderwerpt 
aan een onderzoek en vervolgens rangschikt, zo 
blijkt uit een persbericht op de website van het 
van oorsprong Londense onderzoeksbureau.  

Ondernemersfamilies 

Truncus Wealth werkt voor een groot aantal 
ondernemersfamilies in België. Chambers roemt 
het kantoor om de sterke reputatie die het heeft 
opgebouwd in de Belgische markt voor particulier 
vermogen. 

Een door het onderzoeksbureau gesproken 
advocaat is van mening dat het kantoor heel 
objectief is in het maken van analyses voor hun 
klanten. Andere bronnen prijzen de 
klantgerichtheid van het multi family office, en de 
schat aan ervaring van het team. ‘Ze volgen de  

wetswijzigingen en houden de klant op de 
hoogte.’ 

Truncus biedt vermogensmonitoring, estate 
planning en administratieve opvolging. Het 
kantoor bestaat sinds 2001, al opereerde het 
destijds nog onder de naam VGD Family Office. 
Na een verzelfstandiging in 2007, werd het 
kantoor in 2013 volledig onafhankelijk en kreeg 
het de naam Truncus. Aan het hoofd staan de 
vennoten Katrien Yde, Pieter Van Neste, Koen 
Steeland en Stefaan Vanden Berghe. 

Nederlandse uitverkorenen 

In Nederland zijn twee kantoren in de ranglijst 
opgenomen. Het gaat om Bluemetric, een 
kantoor dat zeer vermogende klanten adviseert, 
en om multi family office Clavis. 

Over Bluemetric merkt Chambers op dat het zich 
snel gevestigd heeft als een leidende speler in de 
Nederlandse particuliere vermogensmarkt. 'Het 
team biedt begeleiding aan rijke particulieren en 
families rondom liquide en niet-liquide 
beleggingsmogelijkheden.' 

Het Amstelveense advieskantoor bestaat sinds 
2015 en is opgezet door oud-UBS'ers Emile van 
Thiel en Paul Haal. In hun advies - 'aan een select 
aantal klanten' - beperken Van Thiel en Haal zich 
tot 'algemene aanbevelingen ten aanzien van de 
financiële positie en de portefeuille van haar 
kansen'.  

http://www.fondsnieuws.nl/
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Clavis, een in het zuiden van Nederland gevestigd 
multi family office, wordt betiteld als 'bekend' en 
'erg succesvol', en als aanbieder van een breed 
scala aan diensten voor vermogende klanten.  

Dit artikel is afkomstig van de redactie van Investment 
Officer BE, een journalistiek platform voor professionals 
werkzaam in de Belgische beleggingsindustrie.  

Een abonnement is GRATIS voor medewerkers van 
organisaties die werkzaam zijn in de beleggings- 
dienstverlening. 

www.investmentofficer.be 
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