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DAVID ADRIAEN

Enkele honderdduizenden
landgenoten regelen hun 
financiën niet via het bank-
kantoor om de hoek maar
via een private banker of 
een gespecialiseerde vermo-

gensbeheerder. Met advies op maat din-
gen in ons land enkele tientallen instel-
lingen, samen goed voor meer dan 5.000
werknemers, naar de gunst van die rijke
Belgen.

De sector is hyperconcurrentieel en de
bankiers geven niet graag cijfers prijs.
Maar een rondvraag van de redactie 
bij de spelers op de Belgische markt
maakt een en ander duidelijk. Rijke Bel-
gen met een belegbaar vermogen van
minstens 250.000 euro hebben samen
meer dan 400 miljard euro toevertrouwd
aan de 24 instellingen die opgenomen
werden in het onderzoek. Zij zagen de
klantenvermogens, of ‘assets under ma-
nagement’, in drie jaar met 8 procent toe-
nemen. 

Een aanzienlijk deel van die rijkdom
zit bij de grootbanken. BNP Paribas For-
tis, KBC, ING België en Belfius hebben al-
lemaal een aparte divisie private banking.
Daarnaast hebben sommige spelers voor
de allerrijksten nog een divisie wealth
management, met een instapdrempel
van 5 miljoen euro. 

De criteria die worden gehanteerd om
aanspraak te kunnen maken op een pri-
vate banker, verschillen sterk. Van de
grootbanken is BNP Paribas Fortis de
meest democratische private banker. Je
kan er vanaf 250.000 euro gebruikmaken
van privatebankingdiensten. Bij de con-
currenten liggen de grenzen tussen
500.000 en 1 miljoen euro, al maken ze
voor mensen ‘met groeipotentieel’ al
eens een uitzondering. 

Grotere teams
Mede door zijn lage instapdrempel is
BNP Paribas Fortis de speler met het
meeste aantal klanten en het grootste be-
heerde vermogen. Bij concurrenten ge-
nieten klanten met meer dan 250.000
euro een iets persoonlijkere benadering
dan de traditionele retailklanten. Die ser-
vice heet dan niet private banking, maar
krijgt namen zoals ‘premium banking’
bij KBC. ING-klanten kunnen vanaf
100.000 euro een beroep doen op de
diensten van ‘personal banking’. 

Door die verschillen laten de private-
bankingdiensten van de grootbanken
zich moeilijk vergelijken. In de bijgevoeg-
de tabel hebben we alle gegevens samen-
geteld, van de privatebankingklanten en
van de klanten met een vermogen van
meer dan 250.000 euro die gebruik -
maken van extra service. In totaal gaat het
bij de grote vier om 280 miljard euro. 

Bij de grootbanken zijn de assets un-
der management in drie jaar tijd met 
6 procent gestegen. Dat is deels te danken
aan de goede prestaties van de beurzen
in die periode. Maar er zijn ook steeds
meer mensen die een private banker in-
schakelen, onder meer doordat spelers
als Belfius hun team uitbreiden.    

BNP Paribas Fortis zag zijn klanten-
aantal in drie jaar tijd met ruim 8 procent
aandikken tot 119.000. Dat is vooral te
danken aan de uitbouw van de wealth-
divisie. Daar werden de voorbije jaren
aparte desks opgericht, waaronder pro-
fessional wealth, dat zich richt op direc-
tieleden van multinationals en partners
van grote advocatenkantoren, consul-
tants, lobbykantoren en auditbureaus.
‘Voor hen hebben we specialisten die ad-

Grootbanken*
 BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Belfius

Grote private banken
Degroof Petercam**

 Delen Private Bank 

 Deutsche Bank

 Puilaetco Dewaay

Société Générale Private Banking

ABN AMRO Private Banking

Middelgrote en nichespelers 
Van Lanschot België

 Banque de Luxembourg Belgique

 CapitalatWork Foyer Group

 Banque Transatlantique Belgium

 Mercier Vanderlinden

 Bank Nagelmackers

 Quaestor Vermogensbeheer

 AXA Bank Belgium, via Architas

 Wealtheon

 Dierickx Leys Private Bank

 Value Square 

 DDEL Portfolio Solution

 Truncus Wealth

 Pire Asset Management
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OVERZICHT BELGISCHE MARKT PRIVATE BANKING EN VERMOGENSBEHEER

Toestand op 30/06/2018 behalve Degroof Petercam (31/12/2017) en Banque de Luxembourg Belgique (oktober 2018) 
* Cijfers omvatten de privatebankingklanten én geselecteerde klanten met een vermogen van minstens 250.000 euro. 
** Personeelsbestand Bank Degroof Petercam uit de jaarrekening
Niet-vermelde marktpartijen gaven geen of onvoldoende informatie.

Rijke Belgen  vertrouwen
private bankers 400 miljard toe
De privatebankingmarkt in ons land is voor het eerst goed voor meer dan 
400 miljard euro. Dat geld van vermogende Belgen zit verspreid bij diverse spelers: 
van grootbanken over exclusieve private banken tot vermogensbeheerders. 

den het de voorbije drie jaar erg goed. Zij
zagen de activa onder beheer met 15 pro-
cent groeien tot 102 miljard euro. En ze
blijven investeren in groei. Degroof Peter-
cam opende onlangs een kantoor voor de
Kempense regio. De vestiging in Turn-
hout is de zevende in Vlaanderen.

Mensen met een vermogen van
250.000 euro kunnen ook terecht bij
tientallen andere spelers, van filialen van
buitenlandse privatebankingspecialisten
als het Nederlandse Van Lanschot of
Banque de Luxembourg, Belgische spe-
lers als Dierickx Leys Private Bank tot een
grote waaier aan gespecialiseerde vermo-
gensbeheerders en beursvennootschap-
pen zonder een specifiek bankstatuut. 

Die grote heterogene groep zit qua
groeisnelheid op hetzelfde niveau als de
grootbanken: de beheerde vermogens
groeiden met 8 procent tot 24 miljard
euro. Dat cijfer verhult soms forse ver-
schuivingen, waarbij de ene flink verliest
en de andere wint. Bij de echte private
banken is Banque de Luxembourg Belgi-
que de uitblinker. De activa onder beheer
stijgen met bijna een derde tot 3,9 mil-
jard euro. Het brengt de Luxemburgers
bijna op gelijke hoogte met Van Lan-
schot.

Bij de vermogensbeheerders valt Mer-
cier Vanderlinden Asset Management op.
Het vehikel, opgericht door de families
die fortuin maakten met An-Hyp, Devos-
Lemmens en Frisk, zag het beheerde ver-
mogen bijna verdubbelen. Het ging van
1,5 miljard euro in 2015 naar 2,9 miljard
euro nu. De kleinere sectorgenoot Trun-
cus Wealth kon met de helft vooruitgaan. 

Tegendraads doen
Bij de kleinere spelers wordt al een tijd
uitgekeken naar een consolidatiegolf,
onder meer door de strengere MiFID-
regels, die meer administratie en IT-
investeringen vereisen. Maar tegen-
draads doen kan helpen, is te horen bij
Mercier Vanderlinden. ‘Wij hebben een
scherpe focus. We bieden alleen discre -
tionair beheer aan met een beperkt aan-
tal fondsen. Zo kunnen we de admini-
stratieve verplichtingen tot een mini-
mum  beperken’, zegt Thomas Vander -
linden. ‘Daarnaast investeren we altijd
zelf mee met de klanten, waardoor de be-
langen gealigneerd zijn.’

Of het te maken heeft met zenuwach-
tigheid over een mogelijke consolidatie,
is niet duidelijk. Maar een aantal spelers
koos ervoor geen cijfers vrij te geven. 
Bij middelgrote spelers als Edmont de
Rothschild, Indosuez (Credit Agricole),
Merit Capital , Van de Put & Co en Tree top
Asset Management samen zitten naar
schatting nog vele duizenden klanten
met in totaal meer dan 10 miljard euro
aan activa. Veel spelers zijn ook erg dis-
creet over de aanwezigheid van de aller-
rijkste landgenoten in hun portefeuille,
omdat ze dat als concurrentieel gevoelige
informatie beschouwen. 

De Tijd peilde ook specifiek naar ver-
mogens van meer dan 5 miljoen euro 
bij de private banken en vermogensbe-
heerders. Die groep klanten maakt ge-
middeld slechts 5 procent uit van de klan-
tenportefeuille, maar is wel goed voor 
30 procent van de assets under manage-
ment. Bij sommige kleinere spelers is die
verhouding nog opmerkelijker. Een klein
groepje klanten kan er meer dan de helft
van het vermogen aanbrengen. 

De enorme bijdrage van de allerrijk-
sten is meteen ook de reden waarom ze
extra in de watten worden gelegd met
steeds meer dienstverlening op maat en
services als wealth management.

vies kunnen geven over aandelenopties’,
zegt Valéry Halloy van BNP Paribas Fortis. 

Investeren in groei
Naast de klassieke grootbanken wordt de
markt gedomineerd door gespecialiseer-
de private banken met meer dan 10 mil-
jard euro aan activa onder beheer. Twee
Belgische spelers staan op kop: het Brus-
selse Degroof Petercam, dat ook aan za-
kenbankieren doet, en Delen Private
Bank, eigendom van de holding Finaxis
(Ackermans & van Haaren) die ook Bank
J.Van Breda & C° omvat. Zij zitten rond
hetzelfde niveau als sommige grootban-
ken als je alleen de pure privatebanking-
klanten meetelt. 

Nog in hetzelfde segment zitten filia-
len van grote buitenlandse spelers:
Deutsche Bank en ABN AMRO Private
Banking, dat na de overname van de
krimpende Belgische tak van Société 
Générale Private Banking meer dan ver-
dubbelt in omvang. Samen springen ze
over Puilaetco Dewaay, dat deel uitmaakt
van KBL European Private Bankers, dat
ooit nog toebehoorde aan KBC.

De private banken uit dat segment de-
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