
Deutsche Bank verdeelt Funds for Good en zal een deel van de retrocessies aan 

het bijhorende maatschappelijke project schenken  
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Deutsche Bank zal in België het FFG-Architect Strategy fonds verdelen, een gemengd en defensief fonds beheerd 

door de Banque du Luxembourg.  

Funds For Good (FFG) verdeelt beleggingsfondsen en doet dit met een filantropisch doel voor ogen: 10% van de omzet 

of 50% van de winst gaat naar een stichting (Funds For Good Philanthropy). Die strijdt tegen armoede en biedt 

kandidaat-ondernemers die moeilijkheden ondervinden om een bankfinanciering te verkrijgen een (renteloze) lening 

op eer zodat ze hun professionele activiteit kunnen opstarten. Sinds de oprichting zijn er zo al 70 projecten gesteund, 

voor een bedrag dat gemiddeld schommelt tussen de 3.500 en 4.000 euro.  

FFG beheert nu activa ter waarde van 120 miljoen euro en heeft met FFG - Architect Strategy al een plaats veroverd 

op de Belgische markt voor beleggingsfondsen. Fabrice Kremer van de Banque de Luxembourg beheert dit gemengd 

en defensief fonds.  

Het is ook met dit fonds dat Funds For Good nu toetreedt tot het aanbod aan fondsen van derden dat Deutsche Bank 

in België aanbiedt. “Dit fonds verschilt van de andere gemengde fondsen die we in open architectuur aanbieden aan 

onze klanten”, benadrukt Youssef Uriagli, Head of Portfolio and Funds Management bij Deutsche Bank.  

100.000 euro/jaar om projecten te steunen  

Het engagement van de bank reikt echter nog verder, want Deutsche Bank België gaat ook een deel van de 

retrocessies doorstorten naar de filantropische stichting, terwijl FFG zich geëngageerd heeft om haar bijdrage te 

verhogen tot 20% van het omzetcijfer dat deze samenwerking zal opleveren. Tot 0,4% van het beheerde vermogen zal 

dus jaarlijks overgemaakt worden aan FFG Philanthropy.  

“Ons doel is om de komende maanden 25 miljoen euro te beleggen. Dat zou toelaten om elk jaar 100.000 euro extra 

vrij te maken en op termijn tot 5.000 personen te helpen om zich opnieuw op de arbeidsmarkt te begeven”, aldus Pierre-

Olivier Beckers, voorzitter van de raad van bestuur van Funds For Good. Bij de tot nu toe gesteunde dossiers is 85% 

van de betrokken personen erin geslaagd om zich te re-integreren op de arbeidsmarkt. “Door het gebrek aan concrete 

en rechtstreekse impact op de maatschappij hadden onze klanten moeite om ons MVI-aanbod (maatschappelijk 

verantwoord investeren) te begrijpen. Met dit product, waarvoor we tussen maart en het begin van de zomer een 

communicatiecampagne zullen voeren, stellen we vandaag een aantrekkelijk alternatief voor om nuttig te investeren”, 

zegt Alain Moreau (CEO van Deutsche Bank België).  

Voor Funds For Good gaat het om de eerste echte doorbraak in de bankwereld, een samenwerking die zich in de 

toekomst zou moeten uitbreiden naar andere producten.  
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