Brussel, 29 januari 2020

Via een versterkt strategisch partnership met Candriam wil Belfius een nieuwe
referentie voor beleggingen in België worden
Belfius en Candriam hebben een akkoord ondertekend om hun huidig partnership op
het vlak van vermogensbeheer nog te versterken en de bank meer te positioneren als
een nieuwe referentie voor beleggingen in België. Het betreft een strategische
samenwerking op lange termijn die de voorkeursrelatie van Belfius met zijn beleggers
als Belgische bank-verzekeraar combineert met de expertise van Candriam als pionier
inzake duurzame beleggingen, en als in België - sinds 1996 - sterk aanwezige
dochtervennootschap van New York Life Investments, een internationale asset
manager met meer dan 500 miljard euro activa onder beheer.

Niet alleen wordt het huidige partnership van Belfius met Candriam tot 2025 verlengd, maar wordt
onder voorbehoud van de goedkeuring door de regulator een gezamenlijke 50/50 joint venture
opgezet die zich specifiek toelegt op het portfoliobeheer van individuele klanten, en geïntegreerd
wordt in het hart van de asset management teams van Belfius (Belfius Investment Partners).
De aangeboden vermogensoplossingen focussen – in nauw overleg met Candriam - op een sterke,
consequent geïmplementeerde beleggingsvisie, die de vertaling is van de beleggingsovertuiging die
Belfius hanteert voor zijn eigen investerings- en financiële beheerstrategie. Hierbij wordt steeds
rekening gehouden met de kennis en ervaring, de financiële situatie en de beleggingsdoelstellingen
van de klant.
Belfius en Candriam zijn ervan overtuigd dankzij dit versterkt team voor individueel portefeuillebeheer,
Private en Wealth klanten nog beter te kunnen bedienen. Ondersteund door de expertise van een
internationale vermogensbeheerder met een lokale verankering in België, zal de samenwerking
Belfius bovendien toelaten zich nog steviger te positioneren als beleggingsbank en de behoeften van
alle klanten te beantwoorden met beleggingsoplossingen op maat van hun patrimoniumbeheer en hun
huidige en toekomstige koopkracht.
Belfius en Candriam delen samen een sterke ambitie om te groeien op de Belgische markt, de bank
nog meer te positioneren als een vernieuwende referentie op het vlak van beleggingen in een steeds
complexere wereld waarin we onze klanten willen ontzorgen op het vlak van het beheer van hun
vermogen en tegelijk de kans bieden om bij te dragen aan een betere toekomst voor onze wereld.
Candriam heeft immers sinds 1996 een unieke expertise opgebouwd op het vlak van duurzame
beleggingen en biedt één van Europa’s breedste en meest gediversifieerde gamma’s van
maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten (SRI) aan.

Johan Vankelecom, CFO Belfius Bank: “ We geloven sterk in de toegevoegde waarde die Candriam
in de relatie met onze klanten kan bijdragen gelet op zijn status als echte pionier in Europa op het vlak
van duurzame beleggingen, evenals dankzij zijn Belgische aanwezigheid en de uitmuntende kwaliteit
van zijn teams. ”

Naïm Abou-Jaoudé, CEO de CANDRIAM : “ De verlenging van dit langjarig partnership is een mooie
erkenning van de vertrouwensrelatie die Belfius en Candriam mettertijd hebben opgebouwd. Door hun
krachten nog meer te bundelen, creëren Belfius en Candriam een unique selling proposition voor de
Belgische klanten: Belfius als toonaangevende bancaire speler die alom geprezen wordt om zijn
nabijheid en zijn service, en Candriam als mondiale activabeheerder die bovendien pionier en
marktleider in verantwoord beleggen is. ”
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Over Belfius Bank en Verzekeringen
Belfius Bank en Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering. Het
oefent zijn commerciële activiteiten in België uit in drie kerndomeinen: retail en commercial banking,
financiële dienstverlening aan de openbare sector en aan ondernemingen, en verzekeringen. Belfius
Bank & Verzekeringen kan bogen op 150 jaar ervaring in de openbare sector en 50 jaar ervaring in
het segment van particuliere klanten. De onderneming is via de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM) volledig in handen van de Belgische staat.
www.belfius.be
Over CANDRIAM
CANDRIAM is een Europese multispecialist in vermogensbeheer, evenals een gerenommeerd pionier
en leider in duurzaam beleggen. CANDRIAM beheert een vermogen van zo'n EUR 125 miljard 1 met
een team van meer dan 500 professionals. Het heeft beheercentra in Luxemburg, Brussel, Parijs en
Londen, die cliënten in meer dan 20 landen op 4 continenten bedienen. CANDRIAM biedt innovatieve
en gediversifieerde beleggingsoplossingen aan in obligaties, aandelen, strategieën met een absoluut
rendement en activa-allocatie.
CANDRIAM maakt deel uit van de New York Life-groep. New York Life Investments2 behoort tot de
grootste internationale vermogensbeheerders3.
www.candriam.com

1

Per 30 juni 2019. Het vermogen onder beheer omvat activa die niet binnen de definitie vallen die de Amerikaanse Securities
and Exchange Commission geeft aan 'regulatory assets under management' in Form ADV, Part 1A.
2
New York Life Investments is de commerciële benaming die New York Life Investment Management Holdings LLC en haar
dochter New York Life Investment Management LLC gebruiken. New York Life Investment Management LLC is onrechtstreeks
een dochteronderneming van New York Life Insurance en staat volledig op zichzelf.
3
Bron: Op 05 juni 2019 kende Pensions & Investments New York Life Investments de 34e plaats toe op zijn lijst met de
belangrijkste vermogensbeheerders ter wereld. Het klassement is gebaseerd op de wereldwijde som van alle activa die eind
2018 voor institutionele beleggers beheerd werden. De activa van New York Life Investments omvatten ook de activa van de
aangesloten beleggingsadviseurs

