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VFB-Happening

Belangrijkste 
beleggingscongres 

van het jaar!
Voor jong en oud

Gedreven beleggers – of alleszins in wording – zakken op zaterdag 30 maart af 
naar de Kinepolis te Antwerpen voor het oudste en veruit belangrijkste beleg-
gingscongres van het jaar: de VFB-Happening! De leden die al eens present wa-
ren, zullen unaniem bevestigen dat deze locatie zich uitstekend leent voor een 
dergelijk congres. Drie cinemazalen met comfortabele zitjes, een groot scherm 
en uitstekende geluidsinstallatie. Met vlak voor de inkom een grote gratis parking 
voor wie met de auto komt alsook een tramhalte voor wie gebruik maakt van het 
openbaar vervoer.

Maar eigenlijk is dat alles maar bijzaak. Want u komt natuurlijk in de eerste 
plaats om beleggersideeën op te doen, uw ideeën te toetsen met andere beleggers, 
om informatie en kennis te vergaren.
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En veel beleggers zijn er weer aan toe, hebben nood aan wat feed-
back. Want de bedragen op spaarboekjes en zichtrekeningen zwellen elk 
jaar aan. Samen stond hier eind vorig jaar 336 miljard euro geparkeerd. En 
die brengen zo goed als niets op. De inflatie bedroeg vorig jaar 2,3 % ter-
wijl de spaarboekjes hooguit 0,11 % opbrachten. Voor uw zichtrekening 
mag u al tevreden zijn als u er niet aan toeschiet. Het komt er aldus op 
neer dat die 336 miljard euro op zijn minst 2,2 % minder waard werden. 
Of in totaal 6,7 miljard euro! Houdt die situatie aan en doet u niets, dan 
bent u binnen 10 jaar sowieso bijna 20 % kwijt. Steeds meer mensen wil-
len dit ‘risico’ niet lopen en zoeken hun toevlucht naar aandelen. Maar 
de onzekerheid rond de brexit, de vrees dat de handelsoorlog escaleert 
en de gevreesde economische groeivertraging maken dat beleggen weer 
moeilijk is. Maar dat was het natuurlijk altijd al en zal het altijd blijven.
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Maar misschien kan Veronique Goossens ons wat 
door deze obstakels heen gidsen. Veronique is bij iedere 
belegger natuurlijk sinds mensenheugenis bekend als de 
presentatrice van KanaalZ. Zij maakte de overstap naar 
Belfius als econome en zal ons ongetwijfeld met haar 
macro-economische vooruitzichten doorheen de hui-
dige onzekerheden loodsen.

Maar een goede kennis van de beursgenoteerde 
bedrijven primeert nog steeds. Waar zijn bedrijven mee 
bezig? Wat is de strategie? Waar staan ze binnen tien 
jaar? Wie zijn de toekomstige winnaars … Daarom juist 
zijn de bedrijfsvoordrachten zo belangrijk. Hier komen 
ceo’s ‘hun’ bedrijf voorstellen en krijgen we ongetwij-
feld antwoorden op een deel van die vragen.
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Na de macro-economische vooruitzichten moet u een keuze ma-
ken. Ofwel blijft u in zaal 5 (grote zaal) zitten voor Vincent Van Dessel. 
Euronext verwezenlijkte de jongste drie jaren een belangrijke groei. Het 
nieuwe handelsplatform Optic laat toe om beursorders in een vijftien 
miljoenste van een seconde af te handelen. Een belangrijk competitief 
voordeel! De omzet, bedrijfskastroom en aangepaste winst per aandeel 
stegen in 2018 met dubbele cijfers. De EBITDA-marge steeg van 55,9 % 
naar 57,6 % (!) De ceo van Euronext Brussel schetst meer over de dyna-
miek van dit beursbedrijf.

Ofwel kiest u voor Francis Kint van Ter Beke. De vorig jaar afge-
zwaaide ceo Dirk Goeminne bouwde Ter Beke verder internationaal uit 
op de fundamenten van zijn voorganger Marc Hofman (nu Colruyt). De 
nieuwe ceo mag dan weer de verschillende buitenlandse acquisities in-
tegreren en verder uitbouwen. Vooral de expansie richting Polen/Oost-
Europa en Groot-Brittannië lijkt ons beloftevol en natuurlijk willen we 
graag weten hoe het zit met de synergieën tussen de verschillende en-
titeiten.
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Na de eerste pauze, moet u opnieuw een moeilijke keuze maken. To-
tal of Texaf? Wie Total zegt, zegt olie. Dat zal nog een tijd zo blijven, ze-
ker voor de resultaten. 64 % van het operationele resultaat was afkomstig 
van exploratie en productie, 21 % van raffinage en petrochemie en 10 % 
van de marketing van olieproducten (pompstations e.a.) Slechts 5 % van 
dat operationele resultaat is afkomstig van het snelgroeiende segment 
gas, energie en alternatieve energie. Met acquisities van Saft (batterijen), 
Direct Energie en Luminus bereidt Total zich stilletjes voor op een toe-
komst zonder koolwaterstoffen, maar er is nog een lange weg af te leggen. 
Ondertussen genereert de groep belangrijke cash-flows uit olie en biedt 
het zijn aandeelhouders een relatief aantrekkelijk dividend.

Elke belegger keek vol verwachting uit naar de Congolese presi-
dentsverkiezingen die eindelijk dan toch plaatsvonden. Of we nu ak-
koord zijn met de uitslag of niet, het belangrijkst van al is dat er opnieuw 
een zekere stabiliteit is. Dat zal de uitvoering van de grootse plannen van 
Texaf in Kinshasa zeker ten goede komen. Die plannen zijn gelinkt aan de 
51 hectare grondreserve die het bezit. We zijn benieuwd wanneer en hoe 
deze ontwikkeld zullen worden.
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Galapagos met Onno Van De Stolpe was iets minder dan 10 jaar ge-
leden te gast op één van onze eerste biotechcongressen, in samenwerking 
met VIB, in het technologiepark in Zwijnaarde. Toen waren er een hon-
derdtal deelnemers en schommelde de koers rond de 5 à 6 euro. Momen-
teel is dat 90 euro waardoor de beurskapitalisatie dichtbij de 5 mrd. euro 
aanleunt. Op dat ogenblik kregen we de eerste resultaten van een onder-
zoek bij een kleine groep reumapatiënten. En alle ogen zijn nu gericht 
op filgotinib, een reumamedicijn dat in 2020 op de markt zou kunnen 
komen. We verwachten zoals steeds een erg optimistische Onno Van De 
Stolpe.
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Na een wellicht welkome lunch zal het ongetwijfeld aanschuiven 
worden voor Ackermans & van Haaren. Voor zover ik mij kan herinne-
ren het eerste optreden van, nochtans oud gediende, Jan Suykens op een 
groot VFB-congres. De structuur van de groep is al vele jaren ongewijzigd 
met de bagger/bouwwerken (CFE en DEME), private banking (Bank De-
len en Bank van Breda), vastgoed (Leasinvest en Extensa), Sipef en met 
een portefeuille risicokapitaal. De stabiliteit van de groepssamenstelling 
verhindert niet dat er bij de segmenten individueel veel gebeurt.
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De voorbije jaren hebben we Miko steevast geportretteerd als een 
groeibedrijf. In koffieservice vond de groei plaats via overnames, voor 
een deel in Groot-Brittannië en in Noord-Europa. In de afdeling kunst-
stof investeert de groep jaar na jaar belangrijke bedragen in zijn vestigin-
gen in België en Polen, en heel recent ook in Indonesië. De vraag naar 
een hoger dividend moet dus niet gesteld worden, wel wat de volgende 
investeringsprojecten zullen zijn.

De winkelvastgoedmarkt heeft het niet onder de markt. De meeste 
Europese vastgoedbedrijven noteren met grote discounts tegenover 
hun intrinsieke waarde en met heel lage koers/courant resultaat ratio’s. 
Vastned Retail Belgium biedt meer dan weerstand in deze uitdagende 
omgeving en we horen graag van Rudi Taelemans hoe hij dat heeft klaar 
gespeeld. De vraag of er een nieuw bod komt vanwege de Nederlandse 
hoofdaandeelhouder moeten we hem niet meer stellen. Dit is volledig 
van de baan.

EVS zal ongetwijfeld in de smaak vallen. Gedurende vele jaren was 
het de lieveling van de Vlaamse belegger, hoewel de liefde wat bekoeld 
kan zijn. De marktomgeving was immers minder gunstig voor EVS en 
zijn sectorgenoten en 2 ceo ’s konden het tij niet keren. Opmerkelijk is 
dat Pierre De Muelenaere, die we nog kennen als de gewezen ceo van 
IRIS, recent aantrad als interim-ceo en op korte tijd al enkele succesjes 
boekte. We hopen dat hij ons iets wijzer kan maken over zijn aanpak en 
de toekomstvooruitzichten voor EVS, in de hoop dat het misschien terug 
de lieveling van weleer wordt.
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Daarna gaat het tussen het welbekende Solvay en het iets minder be-
kende VGP. Van WDP en Montea weten we dat het de markt voor logistiek 
vastgoed voor de wind gaat, zowel de verhuurmarkt (deels met dank aan 
e-commerce), als de investeringsmarkt (dankzij de hoge rendementen). 
Met zijn internationale aanwezigheid (11 landen) profiteert VGP ten volle 
van deze evolutie. Gecombineerd met een snelle rotatie van projecten 
genereert VGP een van de hoogste rendementen op eigen vermogen. De 
vraag is of VGP het hoge ontwikkelingstempo en dat hoog rendement op 
eigen vermogen kan aanhouden.

Het activiteitenprofiel van Solvay veranderde de jongste jaren ingrij-
pend. Cyclische activiteiten met een lage groei werden verkocht en de 
overnames waren gericht op de uitbouw van gespecialiseerde activiteiten 
met hogere marges. De groeiverwachtingen voor speciale polymeren en 
composiettechnologieën blijven hoog. We hopen een beter beeld te krij-
gen van de interne groei van deze groep.

Koen De Leus mag dit jaar het programma afsluiten. Het verslag 
van de China-uitstap van Koen kon u al lezen in de Gids voor de Beste 
Belegger. Maar welke conclusies knoopt hij eraan vast op het vlak van 
beleggen? De opmars van China en technologie zijn wat hem betreft niet 
meer te stoppen. Hoe speelt u daar als belegger best op in? Hoe past u uw 
portefeuille aan? Koen zal het ons weten te vertellen en komt met een 
aantal concrete tips.

10Gids voor de



Workshops

Een stevig programma met andere woorden en u zal –best vooraf- weer 
moeilijke keuzes moeten maken. Temeer daar er naast het hoofdpro-
gramma weer de interessante workshops zijn. Liefst 8! We zetten ze even 
op een rijtje: Leleux Associated Brokers, VectorVest Europe, Keytrade 
Bank, BlackRock, Pareto, 1Vermogensbeheer en ProBeleggen en Excelco. 
Onze websitebouwer Servico doet de volledig vernieuwde clubmodule 
uit de doeken. Teveel dus om allemaal alleen te doen. Breng dan ook één 
of meerdere vrienden/vriendinnen, familieleden… mee. Zo kan u ach-
teraf de informatie delen. Er zijn trouwens speciale tarieven voor dege-
nen die met meerdere personen komen of in clubverband.

In de wandelgangen

‘Inside’-informatie vangt u meestal op achter de coulissen of in de wan-
delgangen. Ook dit jaar zijn er weer de zowat 50 standhouders in de Hol-
lywoodzaal. Hier kan u een tête à tête hebben met de ceo, cfo of inves-
tor relations van een beursgenoteerd bedrijf. Die kans krijgt u niet vaak. 
Misschien zijn ze dan wel net iets loslippiger. Maak van de pauzes dan 
ook optimaal gebruik om de standen te bezoeken en te kuieren door de 
wandelgangen. En nuttig natuurlijk ook een lekker kopje koffie, u aan-
geboden door Miko. Want ook aan de koffiemachine wordt al eens wat 
info uitgewisseld. Net als op de receptie achteraf waar er meestal ook nog 
wel wat nieuws te rapen valt. ‘Tussen pot en pint’, maar voor wie met de 
wagen is: hou het bij eentje en er wordt ook frisdrank aangeboden. De 
receptie wordt u gratis aangeboden door VFB en brouwerij Het Anker 
(Gouden Carolus).

Tot zaterdag 30 maart in Kinepolis te Antwerpen!
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Voordeeltarieven

Net als de voorbije jaren blijft de prijs dezelfde. Een all-in prijs! 
Toegang tot de voordrachten en de standenzaal, gratis heel de 
dag lekkere Miko-koffie, broodjeslunch, vestiaire en toiletten: al-
les inbegrepen. En natuurlijk ook de receptie. Voor studenten die 
lid zijn is het tarief 12 euro. Ook clubs genieten een voordeeltarief. 
Clubs die 3 leden inschrijven, krijgen een korting van 10 % per lid. 
Clubs die 5 of meer leden inschrijven krijgen bovendien een gratis 
inkomkaart (dus zesde kaart gratis).
Brengt u uw inwonende partner, zoon of dochter mee, ook dan 
krijgt u een korting. En u weet het: hoe sneller uw kind start met 
aandelen, hoe hoger het wonderbaarlijke effect van de samenge-
stelde rente (lees: almaar rijkere opbrengsten)!

Win een MeXeM-pakket
MEXEM BENELUX verloot dit geweldige beleggerspakket onder de 
aanwezige leden op de VFB-Happening. Passeer langs de stand van 
MeXeM (standnr. 3015) en vul het deelnameformulier in. Onder de 
deelnemers zal een (gelukkige) winnaar worden getrokken. Dit in 
de grote zaal om 16u35 net voor de voordracht van Koen De Leus. 

Studentensponsors
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In tijden van extreem lage rente en met het vooruitzicht van de ver
grijzing, is goed beleggen meer dan ooit noodzakelijk om je levens
standaard op peil te houden. De meeste beleggers kijken echter aan 
tegen dramatisch slechte beleggingsprestaties omdat ze de wetten en 
de regels van de financiële markten niet kennen. Dit boek legt deze 
wetten en regels bloot.

Op magistrale wijze verweeft Jan Longeval wetenschap, filosofie, 
psychologie, neurologie, economie en praktische beurskennis. Hij 
komt daarbij niet alleen tot wonderlijke inzichten over de beurs, maar 
ook over de wereld. Zo is er een opmerkelijk verband tussen dansende 
stofdeeltjes in zonlicht, de beweging van stuifmeel in een kolf water, 
de turbulentie in de atmosfeer, schoencomputers in een casino en de 
koersbewegingen op de beurs. Ook hebben zandlawines, aardbevingen 
en beurscrashes meer met elkaar gemeen dan je zou denken en helpen 
de vorming van een embryo en de werking van een mierenkolonie je te 
begrijpen hoe je de beurs moet bespelen.

Laat je meeslepen door dit fascinerende boek, dat je in staat stelt om 
beter te beleggen om beter te leven.

“Waarschuwing. De vlotte lectuur van dit boek zal zelfs bij ervaren 
beleggers leiden tot een hogere opbrengst. Nognietbeleggers lopen 
het reële risico eindelijk gebeten te worden door de beursmicrobe. 
Een aanrader!”

Pascal Paepen – beleggingsexpert en docent aan de ku leuven, thomas more en cvo hik

“Jan Longeval is tegelijk een heerlijke verteller en een van 
’s lands grootste experts op het vlak van beurs en beleggen. 

Met dit boek zal je met heel veel plezier heel veel leren.”

Pierre Huylenbroeck – uitgever mister market magazine

“Een boek dat een helder inzicht geeft in alle denkstromingen 
binnen het beleggen. Als discipel van Jan Longeval – mijn grootste 
mentor – raad ik alle beleggers ten stelligste aan om deze 
beleggingsbijbel te lezen, zodat ze de talrijke beleggingsvalkuilen 
kunnen vermijden.”

Stijn Ceelen – country manager binckbank belgië
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God dobbelt niet op de 
beurs; Beter beleggen 
voor een beter leven.

Er valt weer heel wat te beleven op de VFB-Happening: bedrijfs-
presentaties, workshops, standenbezoek … En vergeet natuurlijk 
ook niet om even langs te komen op de VFB-(boeken)stand.

U zal er immers, een beetje in primeur, het eerste boek van 
Jan Longeval kunnen aankopen: God dobbelt niet op de beurs; 
Beter beleggen voor een beter leven. Bij het binnen komen, krijgt 
u een waardebon van 5 euro. Tegen afgifte van deze bon op de 
stand van VFB, zal u het boek kunnen aankopen tegen 23,5 euro 
i.p.v. 28,5 euro. Jan Longeval zal trouwens aanwezig zijn om het 
boek te signeren tijdens de pauzes. Een reden te meer om naar de 
Happening te komen!
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Over de auteur

Jan Longeval (°1965) is een onafhankelijk financieel
expert ten dienste van institutionele en vermogende
beleggers. Hij doceert ‘Advanced Asset and Portfolio
Management’ aan de Vlerick Business School en
stuurt er mee het Executive Programme on Asset
management aan. Voordien was hij hoofd vermo-
gensbeheer, bestuurder en lid van de groepsdirectie
bij Bank Degroof Petercam. Hij stond in de jaren
1980 mee aan de wieg van het professioneel vermo-

gensbeheer in België en was de eerste in Europa om de concepten uit Behavioral
Finance toe te passen op de beurs. God dobbelt niet op de beurs is zijn eerste boek.

“Als vooraanstaand en erudiet specialist geeft Jan Longeval ons een unieke kijk op de 
werking van de financiële markten, verrijkt met zijn eigen ervaring als professioneel 
belegger. Dit boek is buitengewoon. Het is verplichte lectuur voor elke persoon die geïn-
teresseerd is in beleggen en op zoek is naar een totaalvisie.”

Prof. dr. Bruno Colmant – Vlerick Business School, ULB, UCL, Lid van de Académie royale 
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

“Een caleidoscopisch overzicht van wetenschappelijke inzichten uit diverse domeinen 
en hoe ze kunnen helpen om een denkkader op te bouwen voor het fascinerende eco-
systeem van de financiële markten.”

Frank De Jonghe – Gastprofessor Universiteit Gent

“Een demonstratie van universeel inzicht. Een boek voor de gemotiveerde belegger en 
een wake-up call voor de professional die zijn oogkleppen wil afzetten.”

Marc Peeters – Voorzitter Median NV Financial Services for Professionals

Jan Longeval (°1965) is een onafhankelijk 
financieel expert ten dienste van institutio-
nele en vermogende beleggers. Hij doceert 
‘Advanced Asset and Portfolio Manage-
ment’ aan de Vlerick Business School en 
stuurt er mee het Executive Programme on 
Asset management aan. Voordien was hij 
hoofd vermo-gensbeheer, bestuurder en lid 
van de groepsdirectie bij Bank Degroof Pe-
tercam. Hij stond in de jaren 1980 mee aan 
de wieg van het professioneel vermogens-
beheer in België en was de eerste in Europa 
om de concepten uit Behavioral Finance 
toe te passen op de beurs.
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HAPPENING 2019

 OPENING, Miko koffie en bezoek aan standen

Verwelkoming
Door Sven STERCKX
Voorzitter VFB

Macro-economische vooruitzichten
Véronique GOOSSENS Belfius

EURONEXT
Vincent VAN DESSEL ceo

TOTAL
Jacques BEUCKELAERS  
ceo Raffinaderij Antwerpen

TEXAF
Jean-Philippe WATERSCHOOT ceo  
Christophe EVERS cfo

Analist: Danny Reweghs, directeur strategie inside beleggen

TER BEKE
Francis KINT ceo

Analist: Bart Goemaere, hoofdredacteur BeursTips

09.00 – 09.10

08.30 – 09.00

 10.30 – 11.00

 12.15 – 13.00

Pauze en bezoek aan standen

Lunch en bezoek aan standen

 09.15 – 09.50

11.00– 11.35

09.55 – 10.30

11.40 – 12.15

ZAAL 5 ZAAL 6 PROGRAMMA

ZATERDAG 
30 MAART
KINEPOLIS

ANTWERPEN
GROENENDAALLAAN 394

2030 ANTWERPEN

ACKERMANS & VAN HAAREN
Jan SUYKENS ceo
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ZAAL 5 ZAAL 6 

HAPPENING 2019

RECEPTIE AANGEBODEN DOOR BROUWERIJ HET ANKER EN VFB

ONSTUITBARE OPMARS CHINA EN TECHNOLOGIE. 
HOE UW PORTEFEUILLE AANPASSEN?
Koen DE LEUS hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

Solvay
Geoffroy RASKIN ir
Analist: Patrick Casselman, Senior Equity Specialist,  
BNP Paribas Fortis

MIKO
Frans VAN TILBORG ceo

Analist: Geert Smet,  
adjunct-hoofdredacteur De Belegger

VGP
Jan VAN GEET ceo

Analist: Gert De Mesure, analist VFB

VASTNED RETAIL
Rudi TAELEMANS ceo

Analist: Gert De Mesure, analist VFB

EVS (Engels)

Pierre DE MUELENAERE voorzitter

Analist: Gert De Mesure, analist VFB

STUDEREN EN BELEGGEN:  
VROEG BEGONNEN IS GEWONNEN
Jef POORTMANS redacteur TRENDS

 12.15 – 13.00

 14.15 – 14.50

 16.00 – 16.25

Lunch en bezoek aan standen

Pauze en bezoek aan standen

Pauze en bezoek aan standen

17.00 – 18.30

13.00– 13.35

13.40 – 14.15

15.25 – 16.00

16.25 – 17.00

14.50 – 15.25

PROGRAMMA

GALAPAGOS
Onno VAN DE STOLPE ceo

Analist: Sandra Cauwenberghs, Senior Financial Analyst, Pharma & Biotech, KBC Securities
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WORKSHOPSZAAL 11

 9.15 – 09.45 Servico
Communiceer optimaal en structureer je club met de VFB website
Er werden verschillende functionaliteiten toegevoegd aan de VFB-website die handig zijn voor je beleggingsclub om beter 
te communiceren en te structureren. Deze sessie toont deze vernieuwde functionaliteiten. David Moons, Zaakvoerder.

 9.50 – 10.20 Leleux Associated Brokers
Europese REITs
Overzicht van de Europese REIT markt en de bestaande regimes, met nadruk op de omringende landen, waar Belgische 
GVVs actief zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de waardering en het macro-scenario. Tot slot overlopen we een lijst van 
REITs, waarbij nader wordt ingegaan op een aantal waarden. Dirk Peeters, Financieel Analist

 10.30 – 11.00 VectorVest Europe
Strategie voor de (vrij) passieve belegger die op zoek is naar een uitstekend rendement?
In de VV database zitten honderden strategieën (FA en TA; long en short) waarvan we tijdens deze workshop 1 van de beste 
bespreken. Een goede strategie is een combinatie van een mooie CROR, een beperkte drawdown én zo weinig mogelijk 
transacties. Sinds 1996 behaalt deze strategie (PF van 10 aandelen) een CROR van ruim 15% (incl. beurstaks en excl. div, de 
werkelijke return ligt dus iets hoger) en er gebeurden gemiddeld slechts 10,5 transacties per jaar. Wat zijn de parameters? 
Kunnen ook niet-abonnees hiermee aan de slag? Welke aandelen werden opgepikt? Tom Van Noyen, VectorVest Europe.

 11.05 – 11.35 Keytrade Bank
KEYPRIVATE, performant online vermogensbeheer met een visie
Een presentatie over de mooie prestaties van Keyprivate in de eerste drie jaar van zijn bestaan. Daarnaast geeft Geert Van 
Herck zijn kijk op wat de financiële markten mogelijks in petto hebben voor beleggers. Geert Van Herck, Chief Strategist.

 11.40 – 12.10 BlackRock
Welke trends verdienen een plek in uw portefeuille
Megatrends – transformerende krachten die de wereldeconomie, het bedrijfsleven en de samenleving veranderen – beïn-
vloeden onze investeringsbeslissingen. Het identificeren van het potentieel voor verandering is een belangrijke drijfveer 
hiervoor. De meeste van deze evoluties vinden plaats in een cyclische manier en op korte tot middellange termijn. Structu-
rele verschuivingen die zich op langere termijn voordoen hebben onomkeerbare gevolgen voor de wereld om ons heen. 
Deze worden mega trends genoemd. Hoe onze portefeuille hieraan aanpassen. Stephan Desplancke, Director

 13.00 – 13.30 Pareto
Nalatenschapsplanning anno 2019 – 7 nieuwe regels met impact op uw vermogen
Met ingang vanaf 1 september 2018 heeft de federale wetgever zowel het erfrecht als het huwelijksvermogensrecht een 
nieuw jasje gegeven. Ook het Vlaams Gewest heeft van dat moment gebruik gemaakt om de erfbelasting op sommige 
punten te wijzigen. Met deze workshop verduidelijken we u graag de impact van enkele belangrijke regels op uw vermo-
gen. Thijs Keenen, Financial consultant.

 13.40 – 14.10 1Vermogensbeheer & ProBeleggen 
Beursderby der lage landen: koopwaardige Nederlandse en Belgische aandelen
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de verschillen en gelijkenissen tussen het beleggen in België en in Nederland. 
Specifiek worden een aantal koopwaardige Nederlandse en Belgische aandelen besproken. Jim Tehupuring en Stefaan 
Casteleyn van 1Vermogensbeheer en ProBeleggen

 14.50 – 15.20 Excelco
Hoe selecteert u excellente bedrijven?
In deze workshop nemen we u mee in de fundamentele analyses van Excelco. We kijken naar enkele excellente bedrijven 
en groeisectoren want deze bedrijven hebben een streepje voor op de beurs. De Excelco-software zit boordevol kwalitatie-
ve en kwantitatieve informatie over deze bedrijven. U vindt er welke bedrijven goed presteren en welke bedrijven het beter 
doen dan sectorgenoten. Jan Hermans, vennoot Excelco
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 9.15 – 09.45 Servico
Communiceer optimaal en structureer je club met de VFB website
Er werden verschillende functionaliteiten toegevoegd aan de VFB-website die handig zijn voor je beleggingsclub om beter 
te communiceren en te structureren. Deze sessie toont deze vernieuwde functionaliteiten. David Moons, Zaakvoerder.

 9.50 – 10.20 Leleux Associated Brokers
Europese REITs
Overzicht van de Europese REIT markt en de bestaande regimes, met nadruk op de omringende landen, waar Belgische 
GVVs actief zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de waardering en het macro-scenario. Tot slot overlopen we een lijst van 
REITs, waarbij nader wordt ingegaan op een aantal waarden. Dirk Peeters, Financieel Analist

 10.30 – 11.00 VectorVest Europe
Strategie voor de (vrij) passieve belegger die op zoek is naar een uitstekend rendement?
In de VV database zitten honderden strategieën (FA en TA; long en short) waarvan we tijdens deze workshop 1 van de beste 
bespreken. Een goede strategie is een combinatie van een mooie CROR, een beperkte drawdown én zo weinig mogelijk 
transacties. Sinds 1996 behaalt deze strategie (PF van 10 aandelen) een CROR van ruim 15% (incl. beurstaks en excl. div, de 
werkelijke return ligt dus iets hoger) en er gebeurden gemiddeld slechts 10,5 transacties per jaar. Wat zijn de parameters? 
Kunnen ook niet-abonnees hiermee aan de slag? Welke aandelen werden opgepikt? Tom Van Noyen, VectorVest Europe.

 11.05 – 11.35 Keytrade Bank
KEYPRIVATE, performant online vermogensbeheer met een visie
Een presentatie over de mooie prestaties van Keyprivate in de eerste drie jaar van zijn bestaan. Daarnaast geeft Geert Van 
Herck zijn kijk op wat de financiële markten mogelijks in petto hebben voor beleggers. Geert Van Herck, Chief Strategist.

 11.40 – 12.10 BlackRock
Welke trends verdienen een plek in uw portefeuille
Megatrends – transformerende krachten die de wereldeconomie, het bedrijfsleven en de samenleving veranderen – beïn-
vloeden onze investeringsbeslissingen. Het identificeren van het potentieel voor verandering is een belangrijke drijfveer 
hiervoor. De meeste van deze evoluties vinden plaats in een cyclische manier en op korte tot middellange termijn. Structu-
rele verschuivingen die zich op langere termijn voordoen hebben onomkeerbare gevolgen voor de wereld om ons heen. 
Deze worden mega trends genoemd. Hoe onze portefeuille hieraan aanpassen. Stephan Desplancke, Director

 13.00 – 13.30 Pareto
Nalatenschapsplanning anno 2019 – 7 nieuwe regels met impact op uw vermogen
Met ingang vanaf 1 september 2018 heeft de federale wetgever zowel het erfrecht als het huwelijksvermogensrecht een 
nieuw jasje gegeven. Ook het Vlaams Gewest heeft van dat moment gebruik gemaakt om de erfbelasting op sommige 
punten te wijzigen. Met deze workshop verduidelijken we u graag de impact van enkele belangrijke regels op uw vermo-
gen. Thijs Keenen, Financial consultant.

 13.40 – 14.10 1Vermogensbeheer & ProBeleggen 
Beursderby der lage landen: koopwaardige Nederlandse en Belgische aandelen
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de verschillen en gelijkenissen tussen het beleggen in België en in Nederland. 
Specifiek worden een aantal koopwaardige Nederlandse en Belgische aandelen besproken. Jim Tehupuring en Stefaan 
Casteleyn van 1Vermogensbeheer en ProBeleggen

 14.50 – 15.20 Excelco
Hoe selecteert u excellente bedrijven?
In deze workshop nemen we u mee in de fundamentele analyses van Excelco. We kijken naar enkele excellente bedrijven 
en groeisectoren want deze bedrijven hebben een streepje voor op de beurs. De Excelco-software zit boordevol kwalitatie-
ve en kwantitatieve informatie over deze bedrijven. U vindt er welke bedrijven goed presteren en welke bedrijven het beter 
doen dan sectorgenoten. Jan Hermans, vennoot Excelco
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Hoe inschrijven?

VFB-congressen zijn enkel toegankelijk voor VFB-leden.
De inschrijvingsmodaliteiten en formules voor VFB-leden vindt U hieronder in tabel 1.
Bent U nog geen VFB-lid, maak dan gebruik van ons aantrekkelijk gecombineerd aanbod ‘Lidmaatschap +  congresdeelname,’ zie tabel 2.

Tabel 1 Inschrijving voor VFB-leden en hun familie

* Prijs per clublid mits globale inschrijving van minstens 3 leden. Clubs die 5 of meer leden inschrijven krijgen een gratis inkomkaart.
** Aanbod geldig voor lid +  inwonende partner of inwonende zoon of dochter. Tarief is voor 2 personen.
 Voor 3 personen met voorinschrijving bedraagt het tarief 82 euro.

Bij voorkeur online inschrijven via www.vfb.be. Om het ledentarief te genieten moet u zich eerst aanmelden op de website met uw 
e-mailadres en wachtwoord.

Na inschrijving krijgt u een e-mail met betalingsinstructies.

Heeft u geen internet, schrijf dan het juiste bedrag over naar rekening BE76 4037 0652 1195 van VFB met vermelding ‘Happening’.

Tabel 2 Gecombineerd aanbod voor niet VFB-leden

U schrijft online in en ontvangt de betalingsinstructies of u schrijft het juiste bedrag over naar BE76 4037 0652 1195 met vermelding  
‘nieuw lid +  Happening.’

Na betaling en verwerking in onze boekhouding, ontvangt u een elektronisch ticket per e-mail. Dit e-ticket geldt als uw toegangskaart.

Toon dit ticket (QR-code) op uw smartphone of print het en breng het zaterdag de 30ste mee.

Dit ticket zal aan de ingang worden gescand, waarna u een polsbandje alsook een lunchbon ontvangt.

Gratis Miko koffie gans de dag. Gratis parking, vestiaire en receptie.

Inschrijving Bedrag Online Overschrijving
VFB-leden 30 euro ja ja
VFB-studenten < 25 jaar 12 euro  ja ja
VFB-clubs minimum 3 leden * 27 euro ja ja
VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

Inschrijving Bedrag Online Overschrijving
VFB-leden 30 euro ja ja
VFB-studenten < 25 jaar 12 euro  ja ja
VFB-clubs minimum 3 leden * 27 euro ja ja
VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

Formule 1 jaar lid + deelname Happening op 30 maart 2019 Inschrijving via
Volwassene 80 euro online of overschrijving
Studenten < 25 jaar 25 euro online of overschrijving

Formule 1 jaar lid + deelname Happening op 30 maart 2019 Inschrijving via
Volwassene 80 euro online of overschrijving
Studenten < 25 jaar 25 euro online of overschrijving
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Ackermans & van Haaren - SIPEF - Leasinvest RE
Aedifica
Ageas
Analist.be
argenx
ASIT BIOTECH
BEFIMMO
Bekaert
Biocartis
BlackRock
Bone Therapeutics
Care Property Invest
Cofinimmo
De Belegger 
Dierickx Leys Private Bank
EVS Broadcast Equipment
Excelco
FSMA
Gimv
Home Invest Belgium
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES
Keytrade Bank 
KEYWARE
Kinepolis Group

Leleux Associated Brokers 
Melexis
MeXeM Benelux
Miko
Montea
OXURION
PARETO
Quest for Growth
Recticel
RENDIMMO BVBA
Sequana Medical NV
SOLVAY
Test-Aankoop invest
The House / Silver Fund
TINC
TOTAL
TransStock-Modelportefeuilles
Upgrade Estate
VectorVest Europe
1Vermogensbeheer
VFB
WDP
Xior Student Housing

STANDEN Happening 2019
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Bio’s Happening 2019

Sven Sterckx

Voorzitter VFB

Sven Sterckx werkt 
sinds september 1996 
bij de Dierickx Leys 
Private Bank. Momen-
teel is hij verantwoor-
delijk voor de afdeling 
vermogensbeheer en 
lid van het beleggings-
comité. Van 1996 tot 
1999 verzorgde hij het 
advies van de Effecten-
bank. Voor de overstap 
naar de financiële sector 
werkte Sven Sterckx bij 
Atlas Copco, waar hij 
verantwoordelijk was 
voor de productieplan-
ning. De 47-jarige Ant-

werpenaar is Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en 
studeerde af aan het RUCA. Tevens behaalde hij de Master Of Finance aan 
het UFSIA.

Sven Sterckx is meer dan 10 jaar lid van de Raad van Bestuur en werd 
in november 2015 voorzitter van VFB.

Véronique 

Goossens

Chief economist en opinon 
leader van het Research team 

van Belfius Bank.

Véronique Goossens was 
van2006 tot 2018 ankervrouw 
en journaliste bij zakenzen-
der Kanaal Z. Ze is meer 
dan twintig jaar actief in de 
journalistiek en schreef ook 
een boek over de Nationale 
Bank. ‘Véronique heeft een 
zeer brede kijk op de econo-
mische en financiële actu-
aliteit, en staat bekend om haar kritische ingesteldheid. Haar ‘challenger 
spirit’ is één van de redenen waarom Belfius haar graag welkom heet,’ zei 
de bank in het persbericht bij haar aanstelling. Véronique Goossens stu-
deerde Politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen 
en communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.
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Vincent Van Dessel

Voorzitter en ceo van Euronext Brussel

Vincent Van Dessel is sinds december 2009 voorzitter en 
Chief Executive Officer van Euronext Brussel en lid van 
de raad van bestuur van de Euronext Group. Hij begon 
zijn carrière als aandelenhandelaar in 1984. In 1984 trad 
hij in dienst bij de Beurs van Brussel als directeur Mark-
ten en Noteringen. Bij de fusie van de beurzen van Am-
sterdam, Parijs en Brussel in Euronext in september 2000 
werd hij lid van het uitvoerend comité. Van januari 2000 
tot juni 2003 was hij voorzitter van de Markt Autoriteit 
in Brussel, verantwoordelijk voor de toelating van leden, 
noteringen, bedrijfsinformatie en supervisie op de mark-
ten. Sinds 2003 is hij General Manager van Euronext 
Brussel. Hij is licentiaat-doctorandus in de Toegepaste 
Economie aan de KU Leuven, en is gastdocent aan enkele 
universiteiten waarvan de KU Leuven, de Leuvense Ma-
nagement School en Paris Sorbonne.
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Jacques Beuckelaers 

Algemeen directeur van Total Antwerpen 

Jacques Beuckelaers studeerde af aan de Universiteit Gent als ingenieur 
elektromechanica. Daarnaast beschikt hij over nog twee andere diploma’s 
die hij aan de Universiteit Brussel behaalde als werkstudent aan het begin 
van zijn carrière: een bachelor in handelswetenschappen en een licentie 
in industriële veiligheid. Ondertussen werkt hij 35 jaar bij Total, waar hij 
in het begin verschillende operationele posities be-
kleedde in de Raffinaderij van Antwerpen en in het 
Hoofdkantoor in Brussel. 

In 2002 ging hij internationaal. Na posten in 
Leuna en Le Havre – respectievelijk als Technisch en 
Operationeel Directeur – werd hij in november 2012 
benoemd tot Algemeen Directeur van de Raffinaderij 
in Lindsey. Hij voerde er een grootschalige herstructu-
rering door van de Lindsey Oil Refinery door de capaciteit te verminderen 
en de organisatie te stroomlijnen, maar telkens met oog voor een goede 
sociale dialoog. Het project stimuleerde de concurrentiekracht van de To-
tal raffinaderij in het Verenigd Koninkrijk en zorgde voor een aanzienlijke 
competitiviteitsverbetering.

Jacques Beuckelaers werd op 1 oktober 2017 aangewezen als Algemeen 
Directeur van het Total Antwerp Platform.

Francis Kint

Ceo van ter Beke

Sinds 1 juni 2018 is Fran-
cis Kint (1962) ceo van 
de groep Ter Beke. Hij 
volgde Dirk Goeminne 
op, die op 31 mei 2018 
aftrad als ceo.

Francis Kint was 
daarvoor ceo van Vion, 
een internationale 
vleesproducent met 
hoofdkantoor in Box-
tel, Nederland. Vion 
levert wereldwijd vers 
varkens- en rundvlees, 
en afgeleide producten 
in retail, foodservice en 
de vleeswarenindustrie. 
Hij bouwde een internationale loopbaan uit bij onder andere Sara Lee, 
Chiquita, Fiskars en UNIVEG.

Francis Kint is burgerlijk ingenieur en is 56 jaar.
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Christophe Evers

Cfo van Texaf

Christophe Evers (1960) is 
handelsingenieur (Solvay 
Brussels School) en startte 
zijn carrière bij Umicore. 
Hij trad in 1989 in dienst bij 
Cobepa, waar hij financieel 
directeur werd en lid van het 
directiecomité. In 2001 werd 
hij lid van het directiecomité 
van bPost, belast met busi-
ness development, immobili-
en en alle activiteiten behalve 
Mail en Retail. Van 2004 tot 
2010 was hij vennoot van de 

zakenbank Drakestar Partners, gespecialiseerd in technologie. Christophe 
Evers is hoogleraar aan de Solvay Brussels School en de auteur van ver-
schillende publicaties.

Jean-Philippe 

Waterschoot

Ceo van Texaf

Jean-Philippe Waterschoot 
is burgerlijk ingenieur van 
opleiding (Faculté des Sci-
ences Appliquées ULB (ICME 
88) en begon zijn carrière bij 
de TEXAF-groep in 1989 in 
Lubumbashi. Hij bekleedde 
diverse operationele functies 
bij de textielfabriek UTEXAF-
RICA, waarvan hij ceo was 
tot de textielafdeling werd in-

gebracht in Congotex. Hij is bestuurder van de Fédération Nationale des 
Entreprises du Congo, bestuurder en permanent vertegenwoordiger van 
de CBL-ACP Kamer voor Koophandel, bestuurder van verschillende liefda-
digheids- en economische verenigingen in de DRC en Adviseur in Econo-
mische Diplomatie bij de Ambassade van België te Kinshasa. Hij is Officier 
van de Leopoldsorde.
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Onno Van de Stolpe

Ceo Galapagos

Onno van de Stolpe richtte Galapagos in 1999 op terwijl hij Managing Di-
rector Genomics was bij Introgene (het huidige Crucell). Voordat hij in 
1998 bij Introgene in dienst kwam, was hij Managing Director van Molecu-
lar Probes in Europa. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de op-
richting van een Europese vestiging van dit bedrijf nadat hij voor dit bedrijf 
in de VS had gewerkt. Hieraan voorafgaand werkte hij bij het Netherlands 
Foreign Investment Agency in Californië waar hij verantwoordelijk was 
voor het rekruteren van bedrijven in biotech en medische apparatuur om 
zich in Nederland te vestigen. Van de Stolpe startte zijn carrière als Mana-
ger Business Development bij Mogen in Leiden. Hij is afgestudeerd aan de 
Landbouwuniversiteit Wageningen.

Jan Suykens

Voorzitter van het executief 
comité van Ackermans & van 

Haaren

Jan Suykens (1960, Belg) is 
voorzitter van het executief 
comité van Ackermans & van 
Haaren sinds

2016. Hij is licentiaat in de 
toegepaste economische we-
tenschappen (UFSIA – 1982) en 
behaalde aansluitend een MBA 
(Columbia University  – 1984). 
Hij werkte een aantal jaren bij 
de Generale Bank in Corporate 
en Investment Banking vooral-
eer hij in 1990 Ackermans & van Haaren vervoegde.
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Rudi Taelemans

Co-ceo Vastned Retail België

Rudi Taelemans is co-ceo van vastgoedbevak Vastned Retail België. Deze 
Belg geboren in 1962 was voorheen onder andere actief als districtsleider 
en expansie en vastgoedverantwoordelijke bij Aldi en coo bij Vastned Re-
tail Belgium.

Frans Van Tilborg

ceo Miko-groep

Frans Van Tilborg (1965) is sinds mei 2010 ceo van de Miko-groep. Hij be-
gon in 1990 in de afdeling verkoop van Miko, met als missie een vendingaf-
deling op te bouwen. 
Vervolgens werd 
hij voor 8 jaar naar 
Engeland gedeta-
cheerd om daar een 
koffieser vice-ope-
ratie op te bouwen. 
In 2000 werd hij 
mede-gedelegeerd 
bestuurder. Hij is 
Licenciaat Toege-
paste Economische 
Wetenschappen aan 
UFSIA Antwerpen en 
Master of Business 
and Administration 
aan Saint Louis Uni-
versity (VS); hij is 
tevens International 
Executive INSEAD. 
Van Tilborg is ge-
huwd en heeft drie 
kinderen.
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Pierre De Muelenaere

Voorzitter van EVS

Pierre De Muelenaere is 
sinds begin 2018 voorzit-
ter van EVS. Hij richtte in 
1987 het Waalse techno-
logiebedrijf IRIS (Image 
Recognition Integrated 
Systems) op als spin-off 
van de UCL. Dat bedrijf 
is gespecialiseerd in de 
archivering en digitali-
sering van documenten. 
Na de overname door 
het Japanse Canon, bleef 
hij nog enkele jaren ceo 
van IRIS. Hij heeft meer 
dan 30 jaar ervaring in 
digitale beeldvorming 
en artificiële intelligen-
tie. Hij is bestuurder bij 

Proximus, Paira Daiza en Guberna. Hij is burgerlijk ingenieur in micro-
electronica (UCL) en behaalde een doctoraat in toegepaste wetenschappen 
in 1987.

Jef Poortmans

Journalist Trends

Jef volgt al jaren het 
reilen en zeilen in de 
financiële wereld. Hij 
werkt als journalist bij 
Trends waar hij de fi-
nanciële markten volgt. 
Voordien schreef hij on-
der meer voor het VFB 
magazine Gids voor de 
Beste Belegger, de Art-
senkrant en de Groene 
Amsterdammer. Hij 
won in 2018 de Citi 
Journalistic Excellence 
Award 2018, die elk jaar 
verdienstelijke financi-
ele en economische verslaggeving beloond. Sinds 2018 is hij ook lesgever 
aan de VFB-Beleggersacademie.
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Jan Van Geet

Ceo en oprichter VGP

Jan Van Geet is ceo en oprichter van VGP. Hij woont sinds 
1994 in de Tsjechische Republiek, en was eerst actief als al-
gemeen directeur van Ontex in Turnov, een producent van 
hygiënische verbruiksartikelen. In 1998 richtte Jan VGP op, en 
startte met de coördinatie en bouw van commerciële en semi-
industriële gebouwen voor rekening van derden. Sinds 2002 
is VGP volledig gefocust op de ontwikkeling van een eigen 
vastgoedportefeuille.
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De analysten

Bart Goemaere

Hoofdredacteur BeursTips 
& TuyauxBourse

Bart Goemaere werd mid-
den 2005 hoofdredacteur 
van het populaire beleg-
gingsblad BeursTips en zijn 
Franstalige zusje Tuyaux-
Bourse. Hij nam beide bla-
den midden 2005 over van 
stichter Johan Goossens. 
Voordien was hij in het 
buitenland actief als aan-
delenadviseur en adviseur 
bij private equity projecten. 
Bart Goemaere kan terug-
blikken op 15 jaar ervaring 
in de aandelenhandel en het doorgronden van bedrijven. Hij behaalde een 
diploma Industrieel Ingenieur Informatica aan de katholieke hogeschool 
Gent en rondde nadien een postgraduaat economie aan de UFSIA Antwer-
pen met succes af. Om zijn kennis te vervolledigen voegde hij een MBA 
aan de UFSIA Antwerpen en de Marquetty University in de VS aan zijn di-
ploma’s toe.

Koen De Leus

Hoofdeconoom van BNP 
Paribas Fortis

Koen De Leus (Bonhei-
den, 1969) is licentiaat 
handelswetenschappen 
(specialisatie accountan-
cy), EHSAL. Als analist van 
Tijd Beursmedia was hij 
vanaf 1998 nauw betrok-
ken bij het ontwerp en de 
berekening van Europese 
sectorindices. Van 2004 
tot januari 2006 was hij 
hoofdeconoom van Uitge-
versbedrijf Tijd. Van 2006 
tot juli 2012 werkte Koen 
als marktenspecialist bij 

Bolero, de online broker van KBC Securities. In augustus 2012 maakte hij 
de overstap naar moederbedrijf KBC om daar aan de slag te gaan als senior 
economist. Sinds september 2016 is hij hoofdeconoom van BNP Paribas 
Fortis.

Samen met Paul Huybrechts schreef Koen in 2006 het boek ‘Naar 
Grijsland,’ waarin hij dieper ingaat op de maatschappelijke gevolgen van 
de vergrijzing. In 2012 publiceerde hij ‘Gouden Beursleuzen,’ waarin hij es-
sentiële beurstips van ’s werelds beste beleggers actualiseert. Koen is een 
regelmatige gast in de actualiteitenprogramma’s en wordt vaak geciteerd in 
de geschreven pers. Zijn jongste boek is ‘De Winnaarseconomie: Uitdagin-
gen en kansen van de digitale revolutie.’ Daarin geeft hij een overzicht van 
de belangrijkste macro economische en sociale implicaties van de vierde 
Industriële Revolutie die op ons afkomen.
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Danny Reweghs

Directeur Strategie Inside Beleggen

Danny Reweghs is directeur strategie van Trends Inside Beleggen van het 
mediaconcern Roularta. Hij is vanaf de eerste dag in 1999 een van beurs-
gasten op Kanaal Z. Verder is hij medeauteur van de boeken ‘De Beste be-
leggingen tot 2010’ en ‘Rendabel beleggen in moeilijke beurstijden.’ Ruim 
een decennium was hij lid van de raad van bestuur van VFB. Hij is licentiaat 
in de economische wetenschappen aan de KU Leuven.

Sandra Cauwenberghs

Senior Financieel analiste KBC Securities

Sandra vervoegde in 2017 het analistenteam van KBC Securities om zich 
toe te spitsen op de biotech- en farmasector. Ze is Master in Biochemie 
(KUL) en werkte 10 jaar lang aan academisch onderzoek (PhD, post-doc) in 
verschillende wetenschappelijke domeinen (hematologie, atherosclerose, 
ontstekingen, kanker, angiogenese en metabolisme) in Maastricht, Aken 
en aan de KUL/VIB.

Later ging Sandra aan de slag bij een Immuno-Oncology spin-off (iTe-
os; UCL & LICR) in zijn start-upfase. Ze was er verantwoordelijk voor ver-
schillende target-valideringsprogramma’s met grote farmaspelers (Pfizer) 
en het initiëren van een nieuw ‘Target Drug Discovery Program’ (kleine 
molecules en genetische screening) om zo de pijplijn te ondersteunen.
Sandra is auteur van 18 wetenschappelijke pulicaties en heeft verschillende 
octrooien op haar naam staan.
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Geert Smet

Financieel analist De Belegger

Geert Smet is sinds 1998 actief 
als financieel analist voor Belgi-
sche aandelen bij De Belegger, 
het beleggingsweekblad van Me-
diafin. Sinds 2006 is Geert Smet 
adjunct-hoofdredacteur voor de 
publicaties van De Belegger. In 
Europees perspectief volgt hij 
de aandelen uit de auto-, bouw-
, chemie-, en technologiesector. 
Op Wall Street volgt hij een 
100-tal Amerikaanse blue chips 
en technologiewaarden. Qua 
Belgische aandelen specialiseert 
Smet zich in een aantal small-en midcaps en de technologiewaarden. Smet 
is licentiaat Handelswetenschappen aan Ehsal Brussel en behaalde een 
Postgraduaat Financiewezen aan de KU Leuven.

Gert De Mesure

VFB-analist en opdrachten voor 
Euronext

Gert De Mesure is VFB-analist 
en is sinds 2004 actief als onaf-
hankelijk analist. Hij werkt(e) 
voor verschillende partijen zoals 
beursvennootschappen, beleg-
gingsfondsen, beursgenoteerde 
bedrijven en beleggingsbla-
den en verricht tevens adhoc-
opdrachten. Hij is ook docent 
voor de VFB-beleggersacademie, 
voordien was hij gastdocent voor 
EHSAL en voor de Katholieke 
Hogeschool Limburg. Hij heeft een statuut als makelaar in bank- en beleg-
gingsdiensten (FSMA-licentie) en sinds begin 2016 is hij lid van het inves-
teringscomité van KeyPrivate (Keytrade Bank). Na zijn legerdienst ging 
Gert De Mesure in november 1987 aan de slag bij de toenmalige Generale 
Bank, waar hij in het commerciële netwerk van zetel Brussel terecht kwam 
en een opleiding volgde tot kantoordirecteur. In 1988 vertrok hij naar de 
Fuji Bank als foreign exchange dealer (handel in USD/JPY). Bij Bank Delen 
zette hij vanaf 1991 de definitieve stap richting aandelenmarkten. Na een 
jaartje bij Ellips Communication als managing partner financiële commu-
nicatie, ging het naar Delta Lloyd Securities in 1999, waar hij het tot head 
of equity strategy schopte.
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• ARGENX
• ASCENCIO
• ASIT BIOTECH
• ATENOR
• BINCKBANK
• BIOCARTIS
• BONE THERAPHEUTICS
• CELYAD
• EVS BROADCAST EQUIPMENT
• GLOBAL GRAPHICS
• GREENYARD
• INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV
• KBC ANCORA
• KBC GROEP
• KIADIS PHARMA
• LOTUS BAKERIES
• MEDIRECT BANK
• MIKO
• MITHRA WOMEN’S HEALTH   

VFB-BEDRIJFSLEDEN
• MONTEA
• QRF
• QUEST FOR GROWTH
• RECTICEL
• RESILUX
• SEQUANA MEDICAL
• SIPEF
• TELENET
• TEXAF
• TINC
• UMICORE
• VAN DE VELDE
• VASTNED RETAIL BELGIUM
• WDP
• WERELDHAVE BELGIUM
• XIOR STUDENT HOUSING
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