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DE VFB-HAPPENING LIGT NOG erg fris in het 

geheugen maar bij VFB zitten we niet stil. 

We zijn ondertussen alweer aan het vol-

gende congres toe. Een primeur, want voor 

de eerste keer organiseert VFB een congres 

rond Financiële Planning. We starten be-

scheiden met 4 voordrachten die samen 

een voormiddag in beslag zullen nemen. 

Maar we verwachten toch dat er voldoen-

de belangstelling zal zijn om dit in de toe-

komst uit te bouwen tot een volwaardig 

congres vergelijkbaar met bijvoorbeeld de 

Fundamentele Analysedag. 

Wat onderwerpen betreft, zal dit zeker 

geen probleem zijn want ‘Financiële Plan-

ning’ is natuurlijk erg ruim: opbouw van 

vermogen en vermogensbalans, hoe ver-

deel en organiseer ik mijn vermogen (?), 

inkomsten- en uitgavenbalans, wat als (?) 

er iets mis loopt? En we leven met zijn allen 

ook langer en daarom steeds belangrijker: 

opbouw van uw pensioen en hoe wordt 

u zorgeloos ouder? In deze eerste editie 

trachten we zowel een beetje een helikop-

terview te brengen alsook een aantal the-

ma’s dieper uit te spitten.

Maar starten doen 

we de dag natuurlijk 

met een inleiding en si-

tuering van Financiële 

Planning. En wie kan 

dit beter dan Prof. Dr. 

Emiel Van Broekho-

ven. Hij staat immers 

bekend als de man die 

sinds 1983 Persoonlijke Financiële Plan-

ning in België op de kaart heeft gezet. In 

35 minuten mag u een ruime situering van 

Financiële Planning verwachten. Van waar 

komt het idee? Wat is het nut ervan? Waar 

moet u op letten als u op zoek gaat naar een 

Financiële Planner?

Mevr. Ingrid Ste-

vens, zaakvoerder bij 

beursvennootschap 

Leo Stevens & Cie, 

snijdt met de titel 

‘Langer leven zonder 

zorgen’ het steeds ac-

tueler thema van de 

‘zorgvolmacht’ aan. 

Zoals eerder reeds gesteld leven we, gemid-

deld wel te verstaan, langer. Maar dat is niet 

altijd zonder zorgen want wat als u op een 

dag zelf uw Znanciële zaken niet meer kan 

regelen? En niet alleen uw leeftijd speelt 

hierbij een rol. Het kan ook best dat u een 

ongeval krijgt en een hersenletsel over-

houdt. U kan het beheer van uw Znanciën 

dan overlaten aan één of meer personen 

die een ‘zorgvolmacht krijgen’. Dit kan met 

onmiddellijke inwerkingstrede gebeuren of 

voor het geval u ooit ‘wils- of handelingson-

bekwaam’ zou worden. U kan dan zelf ook 

bepalen hoever die volmacht reikt. Dat 

geeft natuurlijk heel wat gemoedrust. Het 

mag dan ook niet verwonderen dat enkele 

10.000 Belgen de afgelopen jaren een zorg-

volmacht opstelden. 

Een baksteen in de maag? De voorbije 5 

jaar blijkbaar meer dan ooit. Dat bleek uit 

de enquête die we recent deden onder onze 

leden. 40 % van onze leden beschikt nu al 

over een tweede vastgoed. De stroom van 

spaargeld naar vastgoed werd ons trou-

wens bevestigd door 

allerhande Znanciële 

instellingen. Een stuk 

vastgoed mag dan ook 

niet ontbreken op deze 

dag. Vastgoed is bij ve-

len trouwens een be-

langrijk en essentieel 

onderdeel van het ver-

mogen. Steeds meer wordt vastgoed ook 

beschouwd als een ‘vierde pensioenpijler’. 

Dhr. Thomas Weyts van Lemonconsult 

neemt dit stukje voor zijn rekening. 

Dhr. Jo Stremersch van Stremersch, Van 

Broekhoven en partners is een autoriteit op 

het vlak van Financiële Planning en tracht 

in iets meer dan een half uur uit te leggen 

hoe u best uw vermogen opbouwt en orga-

niseert. Verstandig omspringen met geld 

is belangrijk en dat kan 

dan een mooi bedrijf of 

een mooi privévermo-

gen opleveren. Maar u 

moet daar natuurlijk 

ook zorg voor dragen. 

En vooral: Het mag 

geen bron van zorgen 

worden, maar wel een 

bron van gemoedsrust.

Inschrijven via de website www.v1.be

Event Financiële Planning

Zaterdag 13 mei 2017
Thomas More Hogeschool Mechelen
Zandpoortvest 60
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Prijs Leden 15 euro
Prijs Niet-leden 25 euro
Prijs Studenten 10 euro

Inschrijven
via de website
www.vfb.be

 08u45 – 09u15 Onthaal en kof�e/kof�ekoek

 09u15 – 09u50 Prof. Emiel Van Broekhoven
    Inleiding en situering Financiële Planning

 09u55 – 10u30 Ingrid Stevens
    (zaakvoerder beursvennootschap Leo Stevens & Cie)

    Langer leven zonder zorgen (zorgvolmacht)

 10u30 – 11u00 Kof�epauze

 11u00 – 11u35 Thomas Weyts (Lemonconsult)

    Vastgoed als pensioenpijler

 11u40 – 12u15 Jo Stremersch
    (Stremersch, Van Broekhoven en partners)

    Opbouw, de organisatie van het vermogen en 
    vormen van een doelgericht investeringbeleid

Financiële zorgvragen – In goede en kwade dagen

‘Onze zoon heeft een zware fysieke beper-
king. Nu gaat alles nog goed. Maar wie gaat 
voor hem zorgen als wij er niet meer zijn?’

‘Mijn papa heeft de dood van mijn mama 
enkele jaren geleden moeilijk kunnen ver-
werken en begint nu te dementeren. Hij 
heeft tot nu toe nog niets willen regelen 
voor zijn kinderen. Hoe pakken we dat aan? 
We weten namelijk dat er anders na zijn 
dood discussies zullen ontstaan.’

‘We hebben drie volwassen kinderen. 
Twee van hen doen het behoorlijk goed, 
maar ons derde kind blijft duidelijk een 
zorgenkind. Wij willen stilaan aan onze 
successieplanning denken. Hoe beginnen 
we daaraan vanuit het besef dat onze zoon 
absoluut niet op een verantwoorde manier 
met geld kan omgaan?’

Dergelijke problemen vormen slechts een 
kleine greep uit de vele moeilijke situaties die 
het leven in petto kan hebben. Heel vaak heb 
je ze niet kunnen voorzien en er al helemaal 
niet voor gekozen. Maar je hebt wel contro-
le over de manier waarop je ermee omgaat. 

Aangezien niet elk gezin, maar toch wel elke 
familie dergelijke situaties meemaakt, zijn 
ze belangrijk genoeg om erbij stil te staan. 
Dat is net wat Financiële zorgvragen doet. 
Op basis van concrete, uit de praktijk gegre-
pen situaties, schetsen de auteurs, vanuit 
hun respectieve expertise, de contouren van 
mogelijke oplossingen en tonen ze welke 6-
nanciële, juridische en 6scale instrumenten 
er bestaan om op de best mogelijke manier 
met zorgsituaties om te gaan. Daarbij beste-
den ze ook ruim aandacht aan de omgeving 
van de zorgbehoevende, namelijk het gezin, 
de familie en andere nauw betrokken perso-
nen, en aan alle daarmee gepaard gaande 
emoties en gevoeligheden. Daarnaast zor-
gen de getuigenissen van ervaringsdeskun-
digen en specialisten ervoor dat Financiële 
zorgvragen veel verder gaat dan de theorie 
en intens doorleefd is.

VFB biedt dit boek enkel aan op het con-
gres Financiële Planning. Aanwezigen zul-
len het kunnen kopen tegen 30 euro ipv 
39,50 euro.
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