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Voorwoord

Geachte cliënt,

De energietransitie en de vele ecologische en maatschappelijke uitdagingen zorgen ervoor 
dat steeds meer beleggers ook rekening houden met andere dan louter financiële factoren bij 
hun beslissingen.

Bij Degroof Petercam past deze aanpak in een lange traditie van duurzaam beleggen. Onze 
missie als vermogensbeheerder over de generaties heen heeft ons ertoe gebracht om al 150 
jaar een langetermijnperspectief voor te staan.

Elke uitdaging kan ook kansen creëren, en brengt welvaart aan degenen die ze grijpen. Door 
welvaart te combineren met duurzaamheid krijgen uw investeringen een impuls. 

Of het nu gaat om de producten die wij aanbieden of het beheer dat wij voor rekening van 
onze cliënten uitvoeren, wij integreren ecologische, sociale en bestuurscriteria in onze 
analyse. Door een deel van onze investeringen te reserveren voor bedrijven die een reële 
impact hebben op ons milieu en sociale thema's, proberen wij bij te dragen aan een betere 
samenleving.

Ook de Europese Unie is inmiddels overtuigd van nood aan duurzaamheid. Onlangs heeft 
Europa daarom nieuwe regels uitgevaardigd die vanaf 2 augustus 2022 in werking zullen 
treden. Concreet werd de MiFID II-regelgeving aangepast om u voortaan meer zeggenschap 
te geven over duurzame thema’s in uw beleggingen. U wordt daarom uitgenodigd uw 
duurzame beleggingsvoorkeuren kenbaar te maken in het kader van het beleggingsadvies 
dat u ontvangt of bij het beheer van uw portefeuille.

Het aangeven van uw voorkeuren begint met een goed begrip van de duurzame concepten en 
hoe we die afbakenen en vertalen in ons beleggingsbeleid. Dat is het doel van deze brochure.

Natuurlijk kunt u, net als bij andere onderwerpen, rekenen op uw private banker om u door 
dit proces te leiden.

Sabine Caudron  
Head of Private Banking
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Een definitie

Duurzaam beleggen,  
in een veranderende omgeving

Duurzaamheid en de vele uitdagingen op ecologisch en maatschappelijk gebied gaan ons allen aan. Niet alleen 
in ons dagelijks leven als consument, maar ook als belegger.

Daarom hebben wij op bankniveau onze verantwoordelijkheid genomen door geleidelijk een beleid in te voeren 
dat steeds meer rekening houdt met extra-financiële factoren. Zo zijn we niet medeplichtig aan controversiële 
praktijken of sectoren en kunnen we de beste praktijken en maatschappelijk nuttige activiteiten bevorderen. 
Inderdaad, wij zijn er vast van overtuigd dat duurzaam investeren de manier is om risico's te beperken, te antici-
peren op toekomstig succes en bij te dragen tot een betere samenleving.

Naast deze interne wil is er ook een externe wil van de regeringen en de Europese Unie, die de afgelopen jaren 
ambitieuze doelstellingen hebben geformuleerd, met name om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. 

Er is een actieplan opgesteld met verschillende regelingen voor verschillende belanghebbenden om deze 
doelstellingen te bereiken, teneinde de kapitaalstromen te heroriënteren naar investeringen die duurzame groei 
zullen bewerkstelligen.

De afgelopen jaren zijn geleidelijk een golf van nieuwe regelgevingteksten op dit gebied geleidelijk aangenomen:

    In de eerste plaats voor de bedrijven zelf, met name door nieuwe rapportageverplichtingen1 voor  
        extra-financiële gegevens zoals hun koolstofvoetafdruk of hun watergebruik.  

    Ten tweede, voor beleggingsmaatschappijen zoals Degroof Petercam, het verduidelijken van de  
       activiteiten die bijdragen tot de verwezenlijking van de milieudoelstellingen van Europa  
       (Taxonomieverordening2) en hen te vragen in hoeverre zij bij hun investeringen rekening houden  
       met extra-financiële factoren voor de beleggingsoplossingen die zij aan cliënten aanbieden (SFDR3).

    Ten slotte, voor individuele beleggers, door hen in staat te stellen hun voorkeuren uit te spreken  
       met betrekking tot duurzaamheid (Gedelegeerde handelingen tot wijziging van de MiFID II -  
       verordering 4). 

Deze laatste verordening, die u rechtstreeks aangaat, is nu een toevoeging aan de
MiFID-vragenlijst die u al kent. Deze wordt nu aangevuld met vragen die u in staat stellen om uw voorkeuren op 
het gebied van duurzame investeringen kenbaar te maken.

1  CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): een Europese richtlijn die nieuwe normen en verplichtingen vaststelt voor niet-
financiële rapportage voor grote Europese ondernemingen.

2  Taxonomie: Europese verordening met criteria voor de selectie van activiteiten die wezenlijk bijdragen tot de beperking van en aanpassing 
aan de klimaatverandering. Het maakt het mogelijk om het ‘groene’ deel van de activiteiten van een onderneming of van een financieel 
product te meten en transparant te maken.

3  SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation of Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële 
sector): openbaarmakingsvereisten voor de organisatie, diensten en producten om de duurzaamheidsprestaties te standaardiseren.

4  MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive): een Europese richtlijn die de regels vastlegt waaraan financiële instellingen zich 
moeten houden als zij beleggingsproducten aanbieden of daarover advies geven.
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Met deze initiatieven stelt de Europese Unie een gemeenschappelijk kader voor rapportering vast en zorgt zij 
ervoor dat ondernemingen betrouwbare en vergelijkbare niet-financiële informatie openbaar maken om 
beleggers te helpen de niet-financiële prestaties van ondernemingen te evalueren en om investeringen om te 
buigen naar activiteiten die duurzame groei mogelijk maken.

Al deze verordeningen zijn dus met elkaar verbonden en werken op elkaar in.

Niet-financiële 
rapportering

(CSRD 
+Taxonomie)

SFDR & 
Taxonomie

Duurzaamheids-
voorkeuren in 

MiFID II

ONDERNEMINGEN 
Meer informatie 
verstrekken over 

duurzaamheid

VERMOGEN-
BEHEERDERS 

Informatie 
verstrekken over hoe 

duurzaamheid in 
financiële producten 

aan bod komt

PRIVATE BANKERS
Duurzaamheids- 

voorkeuren bespreken 
met hun cliënten

BELEGGERS
Op een duurzame 

manier kunnen 
beleggen

Meer duurzame 
beleggingen
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Een expertise

Degroof Petercam: een expertise die  
steunt op een leercurve van twee decennia

Het creëren van duurzame welvaart maakt bij Degroof Petercam integraal deel uit van 
onze bestaansreden: het is geworteld in ons verleden en het is de basis voor ons 
toekomstig handelen. Sinds onze oprichting in 1871 hebben wij generaties lang gezocht 
naar duurzame oplossingen. 

Bij de bank is dit een overtuiging die geworteld is in ons DNA. Onze proactieve aanpak 
en de lange leertijd stelde ons in staat om gedurende meer dan twee decennia 
operationele expertise te ontwikkelen op dit gebied.
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Degroof Petercam: een langdurig leerproces

Eerste evenwichtige duurzame
Europese strategie (rendement/risico) 2001

2003 Eerste duurzame Europese 
aandelenstrategie

2008Ontwikkeling van een intern SRI(1)

analysemodel voor de beoordeling van 
landen.

2009 Adviescomité voor de duurzaamheid
van obligaties

2011Ondertekening van de United Nations 
Principles for Responsible Investment 
(UN PRI2) door Degroof Petercam Asset 
Management (DPAM)

2012 Lidmaatschap van het nationale
Forum voor Verantwoord Beleggen

2013Ontwikkeling van een strategie 
die belegt in obligaties uit 
groeilanden

Actief stembeleid (DPAM)

2014 Engagementprogramma 

Eerste wereldwijde duurzame 
aandelenstrategie

2017

2018

2021

Aanmaak van ESG-informatiefiches(3)

Score van de koolstofafdruk van de 
Fondsen

Lancering van duurzame patrimoniale 
fondsen in private banking.

Integratie van de SFDR-regelgeving 
in ons aanbod van fondsen, 
mandaten enz

150ste verjaardag als een 
vermogensbeheerder over de 
generaties heen

Ondertekening van de United 
Nations Principles for Responsible 
Banking (UN PRB)

2022

Uitbreiding van de duurzame 
thematische expertise

Integratie van uw 
duurzaamheidsvoorkeuren in MiFID II

1 SRI: Social Responsible Investment of Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.
2  PRI: Principles for Responsible Investment.
3  ESG: criteria verbonden aan  Environment (milieu), Social (maatschappelijk) en governance (bestuur).
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Een rigoureuze specifieke   
methodologie  

Ons 3-stappenproces

Alvorens in een financieel instrument (een aandeel, een obligatie, of een beleggingsfonds - in het geval van een fonds worden 
de onderliggende waarden van dit fonds geanalyseerd) te beleggen, stelt Degroof Petercam zich drie soorten ‘extra-
financiële’ vragen, dus vragen die zich onderscheiden van de zuiver financiële prestaties van de onderneming.

    Is de activiteit of het gedrag van de onderneming controversieel?
       Zo ja, dan sluiten wij verdere investeringen uit.

Een methodologie

Uitsluiting van controversiële gedragingen en activiteiten voor 
bedrijven en staten

1

Analyse van het beheer van de extra-financiële risico's door 
ondernemingen

2

Analyse van de extra-financiële impact van activiteiten van 
ondernemingen

3
    Hoe beheert de onderneming de niet-financiële risico’s?

     Wat is de milieu- en sociale impact van de activiteiten van de onderneming?
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Uitsluiting van bedrijven gelinkt aan controversiële gedragingen

Wij analyseren deze controversiële gedragingen op 4 aspecten: 

 het algemene risico van een slecht beheer door de onderneming van niet-financiële risico's

 corporate governance

 de evolutie van ‘ernstige’ schandalen

 naleving door de onderneming van de 10 Global Compact-beginselen van de Verenigde Naties.

Uitsluiting van bedrijven gelinkt aan controversiële activiteiten

Afhankelijk van het aandeel van de inkomsten van de onderneming uit de controversiële sectoren, zal de 
onderneming uitgesloten zijn. Het gaat om volgende sectoren: 

    Wapens

    Tabak

    Gokken

    Pornografie

    Steenkool

    Olie en gas

Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor groene obligaties van energiebedrijven die milieuvriendelijke 
projecten financieren, voor bedrijven wiens koolstofdoelstellingenzijn afgestemd op de drempelwaarden van het 
klimaatakkoord van Parijs, of voor bedrijven die voldoen aan de vereisten van het Belgische Towards 
Sustainability-label (vooral als er transitiebeleggingen worden gedaan).

Uitsluitingen voor staten die verband houden met democratische waarden.

Een land dat niet voldoet aan de democratische minimumvereisten en daarom wordt geclassificeerd als ‘onvrij’ of 
‘autoritair’, wordt buiten beschouwing gelaten.

Uitsluiting van controversiële gedragingen en activiteiten voor 
bedrijven en staten

1

1

2

3

4

Een methodologie
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We analyseren hoe de onderneming het risico van niet-financiële factoren op haar operaties en 
productieproces minimaliseert.

Ondernemingen die bij het beheer van deze risico's de beste praktijken toepassen, zullen in hun 
sector als de ‘best-in-class’ naar voren komen.

Een methodologie

Analyse van het beheer van de niet-financiële risico's door 
ondernemingen

2
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Met onze aanpak zoeken wij zoeken we bedrijven, die een positieve impact hebben met hun 
activiteiten.

Een investering heeft bij Degroof Petercam een positieve maatschappelijke impact:

    als de activiteiten van de onderneming bijdragen tot de Duurzame  
       Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties

    als de activiteiten van de onderneming bijdragen tot de verwezenlijking van de  
       milieudoelstellingen van de Europese Unie, zoals omschreven in de Europese taxonomie  

    omdat het emissiecontract wordt geacht te voldoen aan een geloofwaardig kader dat  
       de onderneming toelaat om de transitie naar duurzamere praktijken te realiseren  
       (bijvoorbeeld duurzame, groene, sociale of transitieobligaties).

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

De activiteiten van een bedrijf worden geacht een positief effect te hebben wanneer zij
positief bijdragen tot de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde 
Naties, die in 2015 zijn vastgesteld en die de concrete uitdagingen van onze tijd omvatten voor mens, 
natuur, en vrede.

De onderliggende activiteiten van een onderneming zullen afgestemd zijn op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen als er meer inkomsten zijn die positief bijdragen aan deze 17 
ontwikkelingsdoelen. Dit is het geval met activiteiten die bijvoorbeeld bijdragen tot duurzame 
infrastructuur, verantwoorde consumptie en productie, en de bestrijding van de klimaatverandering.

Analyse van de niet-financiële impact van activiteiten van 
ondernemingen

3

Een methodologie
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Bijdrage aan de milieudoelstellingen van de Europese Unie

Een onderneming heeft een positieve impact als haar activiteiten bijdragen tot de milieudoelstellingen zoals 
gedefinieerd door de Europese Unie in haar taxonomie. De zes Europese milieudoelstellingen zijn: de mitigatie 
van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam gebruik en de bescherming van 
water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire economie, de preventie en bestrijding van 
verontreiniging, de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Instrument dat is afgestemd op de beginselen van duurzame obligaties: groen, sociaal, of transitie

Obligaties die zijn afgestemd op de beginselen van duurzame, groene, sociale of transitieobligaties worden 
verondersteld een positieve impact te hebben. Ter herinnering, een duurzame obligatie onderscheidt zich van 
een conventionele obligatie door het gebruik van de middelen en een gedetailleerd verslag over het duurzame, 
groene, sociale of transitiedoel van de gefinancierde projecten.

    groene obligatie : projecten financieren die bijdragen tot de ecologische transitie  
       (hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, duurzaam afval- en waterbeheer, schoon  
       vervoer enz.)

    sociale obligatie: sociale projecten financieren, bijvoorbeeld sociale huisvesting

    transitieobligatie: als alternatief voor de eerste twee soorten obligaties, waarbij het gebruik van  
       de fondsen alleen kan voor de financiering van een nieuw gespecificeerd sociaal of milieuproject,  
       gebruiken sommige bedrijven ‘Sustainability Linked Bonds’ voor de financiering van het  
       volledige traject van de onderneming; en op voorwaarde bepaalde milieu- of sociale indicatoren te  
       realiseren, op straffe van een sanctie in de vorm van een hogere rentevoet. 

Een methodologie
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Onderscheid tussen ‘risicobeheer’ en ‘impact’ bij extra-financiële analyse

Het belangrijkste doel van extra-financieel risicobeheer is te meten in hoeverre een onderneming bestand is 
tegen risico's op ecologisch, maatschappelijk en bestuurlijk gebied. Het is dus geen beoordeling van de 
‘kwaliteit’ van een onderneming of een barometer voor thema's zoals klimaat, water of gezondheid, maar de 
algehele integratie van relevante ecologische, maatschappelijke en bestuurskwesties die risico's kunnen 
opleveren en/of kansen kunnen inhouden voor de onderneming of haar sector.

Deze benadering verschilt van de analyse van de extra-financiële impact van de activiteiten van een 
onderneming, waarbij wordt getracht die activiteiten te identificeren die een positieve bijdrage leveren aan deze 
thema's en die een meetbaar maatschappelijk of milieueffect beogen.

Deze verschillende benaderingen sluiten elkaar niet uit en kunnen integendeel leiden tot een aanvullende 
analyse om beslissingen te onderbouwen en specifieke doelstellingen na te streven. Daarom gebruiken we ze 
allebei.
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Analyse van de extra-financiële risico’s
voor de onderneming

Analyse van de extra-financiële impact 
van de onderneming en zijn activiteiten

Gelinkt aan operaties en productieproces Gelinkt aan producten

Invalshoek: risico Invalshoek: impact

Minimaliseert de onderneming de 
negatieve impact van milieu- of sociale 
kwesties op het productieproces en de 

operaties?

Maximaliseert de onderneming de 
impact van zijn producten op de 
omgeving of de maatschappij? 

Extra-financiële onderwerpen die een 
impact hebben op de aandeelhouders

Extra-financiële onderwerpen die een 
impact hebben op alle betrokken partijen

Een methodologie

Dataleveranciers

Om deze duurzaamheidsaanpak toe te passen, kopen we via verschillende externe bronnen zoals 
extra-financiële ratingbureaus, academische publicaties, verslagen van NGO's enz. informatie aan. 
We filteren deze informatie en maken onze eigen analyse.  
Deze gegevens, die periodiek worden verzameld, worden intern herwerkt omdat ze niet altijd 
vergelijkbaar zijn.

De combinatie van verschillende bronnen en gegevens heeft voordelen:

    aanvullende analyse om de risico's en kansen beter te begrijpen en om een
       betere granulariteit te verkijgen

    gegevens daarvoor gebruiken waarvoor de dataleverancier het sterkst is.

Er zijn echter nog enkele risico's:

    vertekende dekking: grootte, geografie enz.

    zelfrapportage en subjectiviteit

    ontbrekende gegevens: bedrijven zullen immers pas vanaf 2023 verplicht zijn om een  
       jaarlijks rapportering te maken over hun duurzaam karakter.
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Beleggingen

Een duurzame impuls voor uw    
beleggingen

Gegeven het toenemende belang van duurzaamheid in onze samenleving en in de beleggingswereld, hebt u als 
belegger wellicht bepaalde duurzaamheidsvoorkeuren.

U kan uw duurzaamheidsvoorkeuren kenbaar maken aan de hand van een reeks vragen bij de MiFID-vragenlijst 
die u kent. Dit geeft u een neutraal, gematigd of sterk duurzaamheidsprofiel.

Als u uw duurzaamheidsvoorkeuren hebt aangegeven, biedt, Degroof Petercam u twee soorten 
beleggingsstrategieën die overeenstemmen met uw voorkeuren en zijn afgestemd op uw risicoprofiel. 

Een strategie die overeenstemt met een gematigd niveau van duurzaamheidsvoorkeuren

Deze strategie heeft de volgende extra-financiële kenmerken:

    een ‘gematigde’ uitsluitingsanalyse van controversiële activiteiten en gedragingen

    een analyse van de extra-financiële kenmerken in verband met de activiteiten van de onderliggende  
       onderneming

    een ‘gematigde’ analyse van milieu- en/of sociale doelstellingen in verband met de producten en/of  
       diensten van de onderliggende onderneming.

Een strategie die overeenstemt met een sterk niveau van duurzaamheidsvoorkeuren

Deze strategie heeft de volgende extra-financiële kenmerken:

    een ‘sterke’ uitsluitingsanalyse van controversiële activiteiten en gedragingen

    een analyse van de extra-financiële kenmerken in verband met de activiteiten van de onderliggende  
       onderneming

    een ‘sterke’ analyse van milieu- en/of sociale doelstellingen in verband met de producten en/of  
       diensten van de onderliggende onderneming.

14 Duurzaam beleggen
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Besluit

Besluit

Samenvattend, hier zijn 4 punten om te onthouden:

 Duurzaamheid is niet meer weg te denken en zal een impact hebben op beleggingen.

Rekening houden met duurzaamheid is inderdaad belangrijk en noodzakelijk, en ook onvermijdelijk. 

Alle lagen van de maatschappij beseffen dat de klimaatverandering risico’s met zich meebrengt en dat de erbij 
horende energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie een stevige uitdaging is.

Zo formuleren de overheden duidelijke ecologische en sociale doelstellingen, zoals de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties of de classificaties van activiteiten die als duurzaam 
worden beschouwd, zoals gedefinieerd in de Europese taxonomie.

Dit geldt ook voor banken, die hun verantwoordelijkheid nemen door controversiële praktijken of sectoren te 
vermijden, en door beste praktijken en activiteiten te bevorderen die de samenleving als geheel ten goede 
komen.

Op uw niveau, als belegger, zou u in uw portefeuille ook meer nadruk kunnen leggen op beleggingen die een 
positieve bijdrage leveren aan ecologische of sociale doelstellingen.

 U hebt de mogelijkheid om uw duurzaamheidsvoorkeuren kenbaar te maken.

Het is daarom relevant dat uw MiFID-beleggersprofiel, waarin we klassiek peilen naar uw risicoappetijt of 
risicoaversie, wordt uitgebreid met enkele vragen over uw duurzaamheidsvoorkeuren.

Wij menen dat dit een gelegenheid is om na te denken over de invloed van duurzaamheid op uw portefeuille of 
omgekeerd, hoe u met uw portefeuille de duurzaamheidstransitie mee zou kunnen versnellen. Deze vragen 
rond duurzaamheid geven u de mogelijkheid om u hierover uit te spreken.

 Langzaam maar zeker op weg naar een duurzame financiële sector.

We zitten inderdaad in een overgangsfase.
Naast de verwijzing naar de Verenigde Naties heeft Europa ook zijn eigen ambitie, met name als continent 
klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Wij zijn ons ervan bewust dat er nog een lange weg te gaan is, waarbij sommige delen van het 
regelgevingskader geleidelijk tot stand komen. Niet alles is klaar of objectief
meetbaar. En dat betekent dat we soms voorzichtig moeten zijn in onze aanpak.

16
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 De expertise van Degroof Petercam tot uw dienst. 

Degroof Petercam is een ideale partner om u te begeleiden in deze keuzes.
We zijn er vast van overtuigd dat duurzaamheid de weg vooruit is, los van de wettelijke verplichtingen of de 
verzoeken van beleggers. 

Sinds enkele jaren ontwikkelen wij ons duurzaamheidsbeleid om risico's te beperken, te anticiperen op de 
successen van morgen en deel te nemen aan een duurzamere samenleving.
Wij hebben een geloofwaardige strategie ontwikkeld die niet alleen rekening houdt met de impact van de 
veranderende wereld op uw portefeuille, maar ook de impact van de bedrijven waarin wij beleggen op de 
samenleving en de buitenwereld.

U hebt hierbij een rol te spelen als u dat wilt.

Als u vragen heeft over duurzaamheid, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw private banker of uw 
gebruikelijke contactpersoon.

4

Besluit



Contact

ANTWERPEN
Van Putlei 33 - 2018 Antwerpen  pbantwerpen@degroofpetercam.com  T +32 3 233 88 48

Business center d’Offiz - Parklaan 46 - 2300 Turnhout pbturnhout@degroofpetercam.com T +32 14 24 69 40

BRUSSEL
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel  pbbru@degroofpetercam.com  T +32 2 287 91 11

Hagedoornlaan 1 - 1180 Ukkel pb.brusouth@degroofpetercam.com T +32 2 662 88 40

Mechelsesteenweg 455 - 1950 Kraainem pb.brueast@degroofpetercam.com T +32 2 662 89 20

HENEGOUWEN
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies pbhainaut@degroofpetercam.com  T +32 71 32 18 25

Chaussée de Tournai 52 - 7520 Ramegnies-Chin pbhainaut@degroofpetercam.com  T +32 71 32 18 25 

LIMBURG
Runkstersteenweg 356 - 3500 Hasselt pbhasselt@degroofpetercam.com  T +32 11 77 14 60

LUIK
Boulevard Gustave Kleyer 108 - 4000 Liège pbliege@degroofpetercam.com  T +32 4 252 00 28

NAMEN
Avenue de la Plante 20 - 5000 Namur pbnamur@degroofpetercam.com  T +32 81 42 00 21

OOST-VLAANDEREN
Moutstraat 68 bus 701 - 9000 Gent pbgent@degroofpetercam.com  T +32 9 266 13 66

VLAAMS-BRABANT
Mgr. Ladeuzeplein 29 - 3000 Leuven   pbleuven@degroofpetercam.com   T +32 16 24 29 50

Neerhoflaan 8/0 - 1780 Wemmel pbwemmel@degroofpetercam.com  T +32 2 204 49 20

WAALS-BRABANT
Les Collines de Wavre - Avenue Einstein 16 - 1300 Wavre pbwavre@degroofpetercam.com  T +32 10 24 12 22

WEST-VLAANDEREN  
President Kennedypark 8 - 8500 Kortrijk  pbkortrijk@degroofpetercam.com  T +32 56 26 54 00

Kalvekeetdijk 179 Bus 3 - 8300 Knokke-Heist pbknokke@degroofpetercam.com  T +32 50 63 23 70

WEBSITES
degroofpetercam.com

funds.degroofpetercam.com

LINKEDIN
linkedin.com/company/
degroofpetercam

YOUTUBE
youtube.com/ 
degroofpetercam 

TWITTER
@degroofpetercam 

INSTAGRAM
@degroofpetercam 

FACEBOOK
facebook.com/
degroofpetercam
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