
        Vakinformatie voor professionals in de Belgische beleggingsindustrie 

 
  Investment Officer BE is een initiatief van Fondsnieuws. In Nederland is Fondsnieuws het grootste kennis- en netwerkplatform voor 

beleggingsprofessionals. Het initiatief is in 2008 gestart door de FD Mediagroep, uitgever van onder andere Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio. 
 

Deze publicatie is niet bestemd voor particulieren. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het 
doen van bepaalde beleggingen. © 2019 Investment Officer BE, alle rechten voorbehouden 

1 

 
'Truncus behoort tot beste wealth managers van België' 
Investment Officer -  18 juli 2019 
 

 
 
Truncus is opnieuw opgenomen in de lijst 
van beste wealth managers van Chambers. 
In België is het de enige partij in de 
rangschikking die jaarlijks wordt opgesteld 
op basis van de mening van fiscalisten. 
 
Truncus wordt door experts een ‘opmerkelijke 
speler’ genoemd in de Belgische particuliere 
vermogensmarkt. Het bedrijf staat bekend om 
haar dienstverlening aan rijke Belgische families, 
waaronder adviseren rondom beleggen en 
financiële planning. Het kan daardoor fungeren 
als een family office, aldus ondervraagde 
fiscalisten. 
 
Ook vorig jaar pronkte het bedrijf tussen de 
verzameling van beste wealth management 
kantoren ter wereld, waarbij in de verschillende 
landen kantoren worden vergeleken met hun 
peers. Destijds was het de eerste keer dat 
Chambers, bekend van haar rangschikking van 
advocaten, zich boog over de vraag welke 
bedrijven de zeer vermogenden het beste 
adviseren, volgens fiscalisten.  
 
Over Truncus zeggen ondervraagde specialisten 
dat het kantoor ‘een goede reputatie’ heeft. ‘Ze 
zijn natuurlijk heel bekend in België’, aldus een 
lokale bron tegenover Chambers. ‘Ze hebben een 
zeer goede naam in België, vooral in het westen 
van het land.’ 

Truncus staat onder leiding van onder meer 
Pieter Van Neste en Koen Steeland (foto). 
 
In de lijst met private banks worden Degroof 
Petercam, Delen Private Bank, KBC Private 
Banking en Lombard Odier (Europe) S.A. 
Luxembourg genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

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. 
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