
De enige 
bron van kennis 

is ervaring
- Albert Einstein

Truncus viert feest

Vermogensbeheer



Truncus viert haar  
‘houten jubileum’
Sinds 2 december 2018 heeft Truncus vijf jaar op de teller staan 
in de huidige setting. Dat is een mooie voorzetting van de reeds 
dertien jaar ervaring als family office. Welke evolutie heeft  
Truncus de afgelopen vijf jaar doorgemaakt en hoe ziet de  
toekomst eruit?

Het waarom van Truncus

We richtten Truncus op om het vermogen van  
onze klanten op een duurzame manier te laten 
aangroeien. Door onze ervaring en kennis doen  
we dit op een fundamenteel andere manier. Onze  
geschiedenis leerde ons dat een patrimonium pas 
echt rendeert als investeerders oog hebben voor  
het geheel. Deze totaalaanpak met een duidelijke 
langetermijnvisie was er bij Truncus vanaf dag één. 

Het behalen van de vergunning als vennootschap 
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies in 2014 
was hierbij de laatste ontbrekende hoeksteen, naast 
het fiscale, juridische, familiale en administratieve  
element. Sindsdien kunnen klanten voor alle  
aspecten van hun vermogen bij Truncus terecht.

“De opstart van Truncus was voor mij als 
het bouwen van een huis: je hebt in je  
gedachten hoe het eruit moet zien en dan 
begin je eraan. Muur voor muur, kamer 
voor kamer zie je het groeien.”

— Stefaan Vanden Berghe



Wij zijn anders

Truncus heeft een ander DNA: door ons verleden als  
family office zijn we een vreemde eend in de bijt 
binnen vermogensbeheer, maar dit werkt juist in ons 
voordeel. Wij zijn anders en daar zijn we trots op.

Bij Truncus vinden we het belangrijk om te begrijpen  
hoe de klant zich voelt. De managing partners  
investeren daarom samen met de klanten. Door deze 
vorm van betrokkenheid zorgen we ervoor dat alle 
belangen op dezelfde lijn zitten. Op die manier  
creëren we op termijn werkelijke waarde.

Meer dan 15 jaar ervaring leerde ons dat vermogens- 
beheer niet ingewikkeld hoeft te zijn. Focus,  
eenvoud en transparantie zijn dan ook de  
kernwoorden van de oplossingen die wij aanbieden. 
De klant heeft recht op een duidelijke vergoedings- 
structuur zonder verdoken kosten. 

Truncus staat daarnaast garant voor een  
gedetailleerde toelichting en rapportering van de in-
vesteringen die we doen. We beheren de portefeuilles 
in lijn met de gemaakte afspraken en blijven hierbij 
trouw aan de principes van onze investeringsfilosofie.

Fiduciaire verantwoordelijkheid is de basisregel in 
onze verhouding met de klant: we handelen in het 
belang van de klant en we doen dat op een manier 
alsof het onze eigen middelen waren. Dat vertaalt 
zich in een persoonlijke omgang en openheid naar 
de klant toe. Het vermogen van de klant verdient het 
juiste advies binnen een vertrouwde omgeving.

“Om klantenrelaties aan te 
gaan en te behouden is het 
essentieel om de waarden 
vertrouwen, eerlijkheid en  
professionaliteit continue 
met ons mee te dragen.”

— Katrien Yde

“Truncus is gegroeid uit  
een zeer sterke basis qua  
filosofie, waarden, klanten 
en medewerkers.”

— Koen Steeland

De mensen maken het verschil

Groeien is vooral investeren in goede mensen.  
De afgelopen jaren is Truncus uitgegroeid tot een 
team van enthousiaste en hardwerkende mensen. 
Elk individu zet zijn/haar kennis en ervaring in om 
Truncus te maken tot waar we echt voor staan:  
een professionele vermogensbeheerder die de 
klant binnen een persoonlijk en vertrouwd kader 
helpt bij alle aspecten van zijn/haar vermogen.  
Dankzij de juiste opleidingen en gerichte bij- 
scholingen dragen alle medewerkers bij tot het  
succes van de klant en van Truncus.

De medewerkers vormen een hecht team dankzij 
hun collegialiteit en de waardering die ze tonen voor 
ieders werk en prestaties. Het management hecht 
er dan ook groot belang aan om deze waarden te 
behouden bij het aanwerven van nieuwe mensen. 
Door de selectie van complementaire mensen slaagt 
Truncus erin om een kwaliteitsvolle dienst aan de 
klant aan te bieden. 

Personeelsevents zijn de kans bij uitstek om de team  
spirit nog meer aan te sterken. Twee keer per jaar  
organiseren we een teambuilding om met alle  
collega’s samen in andere sferen te vertoeven.  
Daarnaast is er ook na de werkuren ruimte om het 
samen gezellig te maken of om zich sportief in te 
zetten voor een goed doel. Die extraatjes dragen bij 
tot de meerwaarde van Truncus.



Voor meer informatie hierover kan u  
terecht op onze website TRUNCUS.EU

“De belangrijkste ambitie is 
de mensen zien evolueren en 
doorgroeien naar de functie 
en het niveau dat ze willen 
bereiken” 

— Pieter Van Neste

De weg naar duurzaam rendement

Truncus kan terugblikken op vele mooie jaren en memorabele  
momenten. Als we vooruitkijken dan willen we samen met onze klanten 
en medewerkers groeien en de referentie blijven op vlak van langdurige 
waardecreatie.

Als we vooruitkijken dan willen wij wat elk bedrijf wil: samen met  
onze klanten en medewerkers groeien en onze naam verder uitdragen. 
Denken aan de toekomst betekent voor Truncus echter meer dan alleen 
maar succesvol investeren. 

Truncus denkt ook aan de volgende generatie; we willen ze veilig 
stellen en dat niet alleen op financieel vlak. In 2019 geven we het woord 
duurzaamheid dan ook een andere dimensie. Concreet zal Truncus de  
herbebossing in België ondersteunen door zelf bomen te planten. Op die 
manier willen wij ons steentje (of beter gezegd ons boompje) bijdragen 
om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de opwarming van de aarde tegen 
te gaan. Het principe is eenvoudig: voor iedere klant een nieuwe 
boom. Als klant draagt u dus bewust bij tot een leefbare omgeving  
voor uw kinderen en kleinkinderen.

We zijn er echter van overtuigd dat er meer nodig is om een zichtbaar 
resultaat te behalen. Truncus zal zich daarom als bedrijf ook bewuster 
inzetten om de ecologische voetafdruk actief te verkleinen.



“Wij danken u voor  
  uw vertrouwen” 
— Het TRUNCUS team


