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VFB-Happening

Beleggen in 

technologie & innovatie

Kinepolis te Antwerpen is op 25 maart het Mekka voor elke belegger. Dan gaat 
immers de Happening door. Een VFB-Happening die dit jaar volledig in het teken 
staat van technologie en innovatie. Zonder dat we het altijd goed bese*en beho-
ren heel wat Belgische bedrijven tot de top op het vlak van innovatie en techno-
logie. Het leek ons dan ook meer dan verantwoord deze bedrijven eens op een 
voetstuk te plaatsen. 

Marc Lambo+e, ceo van de technologiefederatie Agoria, hee/ na het wel-
komstwoord van VFB-voorzi+er Sven Sterckx, de eer het congres te openen. 

Daarna komen we meteen 
toe aan de bedrijfsvoordrach-
ten. Bert De Graeve, voorzi+er 
van Bekaert, neemt hierbij als 
eerste achter het spreekgestoel-
te plaats. Met Chinese concur-
renten die constant op de loer 
liggen om marktaandeel in te 
pikken hee/ Bekaert geen an-
dere optie dan zwaar in te zet-
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ten op technologie. Jaarlijks investeert het 65 miljoen euro in onderzoek 
en ontwikkeling en dit in zijn centra in België en in China. Dat het onder-
tussen een portefeuille hee/ opgebouwd met 1.500 patenten, bewijst dat 
het geld goed besteed wordt. 

Na deze voordracht kan u een eerste keer een bezoek brengen aan 
de standen. Daarna begee/ u zich naar zaal 5 voor de presentatie van Jan 
De Wi+e, ceo van Barco, of naar zaal 6 voor de voordracht van Christian 

Reinaudo van Agfa-
Gevaert. 

In ons land is 
Barco de eerste partij 
die de nieuwste tech-
nologische snu2es op 
het vlak van beeld-
technologie in eigen 
producten verwerkt. 
De voorsprong die het 

daarmee opbouwt, kon het in het verleden slechts gedurende korte tijd 
behouden. Een eerste oplossing bestond erin om de markt af te dekken 
met een breder gamma producten. In een tweede fase werd sterker in-
gezet op complete systemen en connectiviteit. Dat Barco in Europa een 
torenhoog marktaandeel hee/ in digitale operatiekwartieren en markt-
leider is in digitale cinema is hier niet vreemd aan. 

Dat Agfa-Gevaert de juiste technologische weg is ingeslagen bewees 
de interesse van het Duitse Compugroup, waarbij natuurlijk de afdeling 
Health Care in het vizier kwam. Integrated Care en integrated care sy-
stems zijn de sleutelbegrippen van vandaag. De zorg van de patiënt vindt 
immers niet enkel binnen het ziekenhuis plaats maar ook daarbuiten, en 
dan vooral bij de huisartsen. En zelfs bij de patiënt thuis. In de gra3sche 
divisie is Agfa goed gepositioneerd met zijn inkje+echnologie.

Vervolgens zijn 
Roger Kearns van Sol-
vay en Alain Hubert 
van Keyware Techno-
logies aan de beurt. 
Solvay ondergaat al en-
kele jaren een grondige 
transformatie naar 
een ‘multi-gespeciali-
seerde chemiegroep’. 
De verkoop van de 
pvc-activiteiten was hierbij een belangrijke mijlpaal. Met de overname 
van Cytec versterkte de positie in hoogwaardige composietmaterialen, 
met vooral toepassingen in de vliegtuig- en auto-industrie, aanzienlijk. 
De eindmarkten zijn erg divers en deze eisen continu innovatie. Solvay 
staat haar klanten bij in de ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame 
producten en reikt oplossingen aan om hulpbronnen te optimaliseren en 
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milieuvriendelijker in 
te ze+en.

Wie natuurlijk ook 
niet mag ontbreken is 
Keyware, de specialist 
in verhuur en verkoop 
van betaalterminals 
(Ingenico, Worldline, 
Verifone …) en het 
regelen van betaalont-

vangsten via debet- of kredietkaart (Bancontact, Visa, V Pay, Mastercard, 
Maestro, JCB, Diners Club, American Express, Union Pay, elektronische 
maaltijdcheque …) Hoogtechnologie zeg maar want het platform kan 
worden opengesteld voor diverse toepassingen, gaande van betaaltermi-
nals tot websites, mobiele telefoons, ERP-systemen, PDA’s etc. 

Na de lunch maakt Koen Dejonckheere, ceo van Gimv, zijn opwach-
ting. De digitale transformatie van de industrie staat centraal in de inves-
teringspolitiek van GIMV. Het is niet onmiddellijk de technologie die van 
belang is, maar wel de toepassing ervan. Zo wordt bij elke mogelijke in-
vestering de digitale ‘readiness’ nagegaan, m.a.w. vormt de digitale trans-
formatie een oppor-
tuniteit, dan wel een 
bedreiging. De inde-
ling van haar investe-
ringen in 4 platforms, 
met name connected 
consumer, health care, 
smart industries en 
sustainable cities, illu-
streert het belang dat 
gehecht wordt aan de 
megatrends.

Daarna begroeten we in zaal 5 voor de eerste keer Mevr. Muriel De 
Lathouwer, ceo van EVS. Als marktleider in zijn niche zet EVS jaar in jaar 
uit zwaar in op innovatie en nieuwe productontwikkelingen. Vandaag 
draait het allemaal rond 4K (of ultrahoge de3nitie beeldkwaliteit) en IP 
(Internet Protocol, transmissie van beelden via IP). EVS hee/ zijn pro-
ductaanbod volledig klaar, het is nu aan de klanten om initiatief te nemen 
(lees: om te kopen!). 

Of kiest u voor zaal 6, waar Yves Vaneerdewegh van Quest for 
Growth u verwacht. Deze privak presenteerde zich bij de beursintroduc-
tie als een technologiefonds. En dat blij/ tot op vandaag nog steeds het 
geval met beleggingen in informatietechnologie en in de gezondheids-
zorg (biotechnologie 
en medische technolo-
gie). De voorbije jaren 
was er wel een grotere 
aandacht voor schone 
technologie of ‘clean-
tech’. In dit laatste werd 
zelfs een heel sterk 
presterend gespeciali-
seerd beleggingsfonds 
opgericht. 

In de eerste plaats lijkt Telenet ons een consumentenbedrijf, maar 
zonder sterk product zou het wel niet ver komen. En dat product is (of 
was) in de eerste plaats een netwerk, het traditionele kabelnetwerk. 
Ondertussen is er ook een mobiel netwerk bijgekomen. De constante 
honger naar meer data, verplicht Telenet tot belangrijke capaciteitsver-
hogende investeringen. Ook in zijn televisie-aanbod worden er belang-
rijke bedragen geïnvesteerd, zodat TV al lang niet meer het enige distri-
butiemedium is. En het gaat nog verder qua innovatie en investeringen, 
zo wordt er ook gewerkt aan mobiele betalingen en gerichte reclame. CFO 
Birgit Conix neemt de honneurs waar. 
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Gary Fry van Global Graphics hadden we eerder al eens te gast. 
Global Graphics is een klein bedrijf maar hee/ een sterke expertise rond 
page description languages of programmeertalen die tekst en gra3sche 
elementen beschrijven. Een van de belangrijkste toepassingen is deze van 
de RIP’s (raster image processors). Deze ze+en tekst en gra3sche elemen-
ten om en een afdrukbare vorm.

Met Françoise Chombar van Melexis een derde vrouw op het pro-
gramma. Melexis is wel hét technologisch succesverhaal van de Brusselse 
beurs over de voorbije jaren. Een technologiebedrijf puur sang dan nog 

wel. En ‘the sky lijkt 
wel the limit’. De semi-
conductor sector hee/ 
de wind in de zeilen 
en Melexis hee/ in die 
markt dan nog wel een 
uitzonderlijke niche-
markt: de auto. Bijna 
90 % van de omzet 
komt van de autosec-
tor. Door de aanhou-

dende vraag naar allerhande snu2es, meer veiligheid, zuiniger en groener 
rijden neemt de vraag naar chips voor de auto nog steeds toe. En met de 
doorbraak van de elektrische en de zelfrijdende auto zal dit aantal alleen 
nog maar stijgen. Maar u zal moeten kiezen tussen Melexis of Biocartis 
met Hilde Windels ad interim ceo. Met het moleculair diagnoseplatform 
IdyllaTM, een soort mini-lab, behoort Biocartis tot de technologische top-
pers op de Brusselse beurs. Momenteel biedt Biocartis zeven testen aan, 
vijf voor oncologie en twee voor infectieziekten. Door de uitbreiding van 
het aantal testen en de ‘installed base’ zal ook het aantal ‘cartridges’ zien-
derogen toenemen.

En na de laatste 
pauze is het tijd voor 
pen en papier. De 
naam Stefaan Genoe 
laat bij het grote pu-
bliek wellicht niet met-
een een belletje rinke-
len. Als Head of Equity 
Research bij Bank De-
groof Petercam is hij 
nochtans één van de 
allerbeste analisten van België en wellicht ver daarbuiten. Hij brengt ‘In-
vesteren in Benelux technologie aandelen’ waarbij beleggings ‘3loso3e’ 
gecombineerd wordt met een aantal namen, waardering …

Naast de voordrachten zijn ook de workshops een traditie geworden. 
Leerrijke workshops zijn er onder meer van VectorVest, Pareto, Bink-
Bank, MeDirect Bank en Keytrade Bank. En u wil natuurlijk ongetwijfeld 

ook een bezoek bren-
gen aan de standen. 
De Hollywoodzaal zal 
trouwens weer bijzon-
der goed gevuld zijn. 
En zoals u misschien 
al gemerkt hebt, heb-
ben we bij deze editie 
4 pauzes ingelast. Zon-
der evenwel aan de 
voordrachten te raken. 

U zal dus wat meer tijd hebben om de standen te bezoeken. En hier kan 
u zoals steeds persoonlijk contact leggen met ceo’s, cfo’s en investor re-
lations. Het wordt ongetwijfeld weer een drukke dag. Bereid uw bezoek 
dan ook goed voor. Welke voordrachten en/of workshops wilt u volgen? 
Welke standen wilt u bezoeken en met welke vragen zit u? 
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Een reden te meer 
misschien om niet 
alleen te komen. Zo 
kan u het ‘werk’ ver-
delen en later de in-
formatie uitwisselen. 
Voor inwonende geldt 
trouwens een voor-
deeltarief. En ook voor 
clubs gelden speciale 
tarieven.

Maar vergis u niet. 
Ook nu weer staan we 
garant voor een ge-
moedelijke sfeer. Dat 
is trouwens eigen aan 
de VFB-congressen. En 
de prijs is zoals altijd in 
Kinepolis te Antwer-
pen ‘all inclusive’. Alles 
inbegrepen: parking, 
vestiaire, lunch. En 

niet te vergeten natuurlijk: de receptie achteraf. Zorg dat ook u erbij bent 
op 25 maart.

beste belegger



E-tickets

Zoals reeds vermeld in het vorige magazine werken we met E-tickets. Na 
betaling en verwerking in onze boekhouding ontvangt u binnenkort een 
elektronisch ticket per e-mail.

Wist u dat u deze tickets ook zelf kan downloaden?

Hiervoor dient u aangemeld te zijn op onze website en dan kan u in 
uw pro3el (linksboven) naar uw events gaan. Onder uw events staat dan 
vermeld: Happening Kinepolis Antwerpen. 

Via ‘acties’ kan u overgaan tot het downloaden van uw ticket. 

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

Patrick Nollet, Directeur VFB

Studentensponsors
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SARAH NEWCOMB, PHD

NL versie door

Ben Granjé en Robert van Beek

OVER GELD, PSYCHOLOGIE EN HOE JE VERDER GERAAKT 

ZONDER JE WAARDEN UIT HET OOG TE VERLIEZEN: LOADED

W A A R D E ( N ) V O L ! 

(SPECIAAL) AANBOD

OP HAPPENING

20% KORTING

20 € I.P.V. 25 €

20 €
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Technologie

en innovatie

op een voetstuk

VFB-Happening

op 25 maart 

in Kinepolis 

Antwerpen

 OPENING, Miko ko"e en bezoek aan standen

RECEPTIE AANGEBODEN DOOR VFB

VERWELKOMING
Door Sven STERCKX

Voorzitter VFB

Marc LAMBOTTE
CEO Agoria

BEKAERT
Baron Bert De GRAEVE

Voorzitter

Investeren in Benelux technologie aandelen
Stefaan GENOE, Head of Equity Research Degroof Petercam

BARCO
Jan DE WITTE, CEO

Analist: Tom Simonts,  

Senior Financial Economist KBC Groep

GIMV
Koen DEJONCKHEERE

CEO

MELEXIS
Françoise CHOMBAR, CEO

Analist: Guy Sips,  

Senior Financial Analyst KBC Securities

EVS (Frans)

Muriel De Lathouwer, CEO

Analist: Gert De Mesure, analist VFB

KEYWARE TECHNOLOGIES
Alain HUBERT, CFO

Analist: Patrick Verelst, CEO VFB

QUEST FOR GROWTH
Yves VANEERDEWEGH, Head Quoted Equity

Analist: Xavier Vandoorne,  

Vermogensbeheerder Leo Stevens

BIOCARTIS
Hilde Windels, CEO (ad interim)

Analist: Frank De Mol,  

Adjunct Hoofdredacteur De Belegger

TELENET
Birgit CONIX, CFO

Analist: Patrick Casselman,  

Senior Equity Specialist BNP Paribas Fortis

GLOBAL GRAPHICS
Gary FRY, CEO

Analist: Bart Goemaere,  

Hoofdredacteur BeursTips

SOLVAY (Engels)

Roger Kearns, Member of the Executive 

 Committee. Analist: Geert Campaert,  

analist Dierickx Leys Private Bank

AGFA-GEVAERT (Engels)

Christian REINAUDO, CEO

Analist: Danny Reweghs,  

Directeur Strategie Inside Beleggen

. – .

. – .

 . – .

 . – .

 . – .

 . – .

Pauze en bezoek aan standen

Lunch en bezoek aan standen

Pauze en bezoek aan standen

Pauze en bezoek aan standen

. – .

.– .

 . – .

. – .

.– .

. – .

. – .

. – .

. – .

. – .

ZAAL 5 ZAAL 6 PROGRAMMA
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Geef met Laten Beleggen uw geld de kans om te groeien (en ga zelf voor gemoedsrust)
Een kant-en-klaar alternatief voor sparen bestaat er (nog) niet, maar met Laten Beleggen van Binck komt u al aardig in de buurt. 

Aan de hand van een persoonlijk beheerplan aangepast aan uw risicobereidheid, focust Binck op het behoud van uw levensstan-

daard. Benieuwd hoe we dat doen? Kom dan zeker luisteren naar het volledige verhaal. Niels Bossant, Trainer Binck Academy

 . – . VectorVest Europe
Ontdek kwaliteitsaandelen uit ieder land 
Iedere belegger wilt de winnaars van morgen in PF hebben. Dankzij onze unieke eigen indicatoren kan u aandelen makkelijk en 

snel analyseren. Handig, want een abonnee heeft toegang tot 9.800 Amerikaanse en Europese aandelen. U leert hoe VectorVest 

aandelen analyseert en hoe je op zoek gaat naar de beursparels uit ieder land. In deze workshop maakt u ook kennis met onze 

unieke stop loss: een bijzondere combinatie van fundamentele en technische analyse. Ontdek waarom Euronav in 2016 maar liefst 

16 x op ‘Sell’ sprong. Ontdek welke aandelen al meer dan 5 jaar niet meer op ‘Sell’ sprongen, en waarom. Tenslotte tonen we ook 

een aantal strategieën die in de periode 1996-2016 een CROR van minstens12  % (excl. dividenden) hebben opgebracht en dit met 

een beperkte maximale drawdown en een beperkt aantal transacties (13 tot max. 20 per jaar). Strategieën gebaseerd op kwaliteits-

aandelen. We kijken ook naar de huidige samenstelling van deze portefeuilles. Woon deze workshop bij en maak kennis met deze 

krachtige tool. Tom van Noyen, VectorVest User Group Leader België.

 . – . Pareto
Nalatenschapsplanning met het behoud van controle
Wist u dat 80  % van de Belgen hun nalatenschap niet plant? En u? Een overlijden gaat gepaard met heel wat vragen. Hoe kunnen 

de partner en kinderen worden beschermd? Hoe kan het opgebouwd vermogen worden veilig gesteld? En wat met die hoge suc-

cessierechten? Om te voorkomen dat uw dierbaren voor onaangename verrassingen komen te staan, is het belangrijk uw successie 

tijdig te plannen. Dit geeft u de mogelijkheid een 2nanciële kater te vermijden maar garandeert bovenal een menselijke overgang. 

Thijs Keenen, Senior Financial Consultant.

 . – . MeDirect Bank
Gespreid beleggen in topfondsen via kant-en-klare Modelportefeuilles  

(fondsenspaarplannen)
Door de lage spaarrente kiezen steeds meer Belgen voor beleggingsfondsen. Het uitgebreide aanbod aan fondsen maakt die 

keuze niet altijd eenvoudig. Daarom ontwikkelde MeDirect Bank samen met 2nanciële experts als Morningstar en MijnKapitaal 8 

kant-en-klare Modelportefeuilles met 8 tot 13 fondsen per portefeuille. U kunt kiezen uit portefeuilles met een verschillend beleg-

gingsdoel: kapitaalgroei of inkomen genereren. Met als bijkomend voordeel de mogelijkheid om maandelijks een bedrag bij te 

storten. Zo beschikt u over een echt fondsenspaarplan. Naast de investeringsstrategie bepaalt ook de kostenstructuur de resultaten 

van het beleggingsfonds. Instapkosten, beheerskosten, uitstapkosten, op lange termijn vreten ze aan het nettorendement voor de 

belegger. Daarom is het goed om te weten dat u deze kosten bij MeDirect Bank niet betaalt. Patricia Boydens, Business Development 

MeDirect Bank & Marc Person van MijnKapitaal.be

 . – . Gaat het beursfeest nog lang door?
De visie van Keytrade Bank op de #nanciële markten
Geert Van Herck, hoofdstrateeg bij Keytrade Bank staat stil bij de actuele toestand van de wereldeconomie en de 2nanciële mark-

ten. Kunnen de beurzen nog verder stijgen en zijn de rentevoeten aan een stijgende trend begonnen ? Hij licht hierbij eveneens 

toe hoe Keytrade Bank binnen Keyprivate (online discretionair vermogensbeheer) met deze evoluties omgaat. Geert Van Herck, 

Chief Strategist Keytrade Bank.
10ten. Kunnen de beurzen nog verder stijgen en zijn de rentevoeten aan een stijgende trend begonnen ? Hij licht hierbij eveneens ten. Kunnen de beurzen nog verder stijgen en zijn de rentevoeten aan een stijgende trend begonnen ? Hij licht hierbij eveneens 

Geert Van Herck, Geert Van Herck, beste belegger
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Marc Lambo"e

CEO, Agoria

Marc Lambo+e (geboren op 7 maart 1956 in Antwerpen) is ceo van Agoria. 
Hij star+e zijn carrière als onderwijzer in Antwerpen. In 1985 werd hij trai-
ner in het Customer Education department bij het IT-bedrijf Unisys. Wat 
later verlegde hij zijn focus bij Unisys en bouwde zowel in België als inter-
nationaal een carrière op in de verkoop, marketing en algemene directie. In 
2014 werd hij CEO van Agoria.

Tot vorig academiejaar doceerde hij nog Internationaal Management 
en Strategisch Management aan de KU Leuven. Overtuiging en waarden: 
“Ik geloof dat bedrijfsleiders de verantwoordelijkheid dragen om het sta-
keholdersmodel te omarmen door actief bij te dragen aan de opbouw van 
een samenleving waar zakelijke doelstellingen en maatschappelijke verant-

woordelijkheden in even-
wicht zijn, zodat iedereen 
waardig en vredevol kan le-
ven met wederzijds respect 
voor de overtuigingen en 
levensdoelen van anderen.”

Bio’s Happening 2017

Sven Sterckx 

Voorzi%er VFB

Sven Sterckx werkt sinds sep-
tember 1996 bij de Dierickx 
Leys Private Bank. Momen-
teel is hij verantwoordelijk 
voor de afdeling vermogens-
beheer en lid van het beleg-
gingscomité. Van 1996 tot 
1999 verzorgde hij het advies 
van de E*ectenbank. Voor de 
overstap naar de 3nanciële 
sector werkte Sven Sterckx 
bij Atlas Copco, waar hij 
verantwoordelijk was voor 
de productieplanning. De 
47-jarige Antwerpenaar is Licentiaat in de Toegepaste Economische We-
tenschappen 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 voorzi+er van VFB.
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Bert De Graeve

Voorzi%er van de Raad van 
Bestuur van Bekaert

Bert De Graeve is Voorzi+er van 
de Raad van Bestuur van Be-
kaert sinds mei 2014. Hij begon 
zijn loopbaan in 1980 bij Arthur 
Andersen & Co en ging in 1982 
werken bij het Financieel Depar-
tement van Alcatel Bell. In 1991 
werd hij General Manager bij 
Shanghai Bell Telephone Equi-
pment Mfg. Cy in Shanghai. In 

1994 werd hij benoemd tot Vice President, Director Operations, Alcatel 
Trade International, en later Director International A*airs, Alcatel Alstom 
in Parijs. In 1996 werd hij Managing Director van de VRT waarna hij in 2002 
de overstap maakte naar Bekaert als cfo, om er ceo te worden van 2006 tot 
2014.

Bert De Graeve behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit 
Gent (1980), studeerde Financial Management aan het IPO (Antwerpen) 
en werd Master in Tax Management aan de VLEKHO (Brussel). Hij is ook 
voorzi+er van de Raad van Bestuur van Telenet NV en Sibelco NV, Onaf-
hankelijk Bestuurder van UCB, lid van de International Business Leaders’ 
Advisory Council for the Mayor of Shanghai (IBLAC), en lid van de Raad 
van Bestuur van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Jan De Wi"e 

Ceo Barco

Jan De Wi+e (52) was tot voor 
kort voorzi+er en ceo van Glo-
bal Healthcare IT bij General 
Electric. Deze divisie met een 
omzet van ongeveer 2 miljard 
dollar telt wereldwijd meer 
dan 4.000 werknemers en le-
vert klinische toepassingen en 
systeemsoftware-oplossingen 
aan medische zorgverleners 
wereldwijd. Hij werkte 16 
jaar bij General Electric’s He-
althcare-divisie in de Verenigde 
Staten en Frankrijk waarbij zijn 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid gaandeweg werd verruimd. Hij gaf 
in deze periode blijk van zijn managementkwaliteiten met een sterke groei 
van de omzet, goede verbeteringen van de operationele performantie en 
organisatorische e�ciëntie, beheer van de toeleveringsketen, technologi-
sche ontwikkeling en productontwikkeling en strategisch beheer. Hij was 
sinds 2007 directielid bij General Electric.

Vóór zijn loopbaan bij General Electric werkte De Wi+e vijf jaar bij 
McKinsey & Company Inc. in Brussel, Amsterdam en Zürich, waar hij 
klanten uit de industriële en de transportsector adviseerde op het vlak van 
strategie en business development, business process re-engineering en 
operationele verbetering. Tussen 1987 en 1991 bekleedde hij posities in het 
beheer van de toeleveringsketen en het productiebeheer bij de Belgische 
vestigingen van Procter & Gamble.

De heer De Wi+e hee/ een masterdiploma als burgerlijk ingenieur 
(elektromechanica) van de Katholieke Universiteit Leuven (1987) en een 
MBA van de Harvard Business School (1993).
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Tom Simonts

Senior Financial Economist KBC Groep

Sinds 1 januari 2017 is Tom Simonts Senior Financial Economist van KBC 
Groep. In die functie draagt hij samen met Steven Vandenbroeke en Ruben 
Vandemaele opinies, visies en kadering vanuit verschillende geledingen in 
KBC Groep en eigen meningen uit naar het grote publiek. 

Tom is vaak spreker op allerhande evenementen en gee/ lezingen 
voor de VFB (Vlaamse Federatie van Beleggers), entiteiten in en rond de 
KBC Groep en op di-
verse 3nanciële beur-
zen, maar ook voor 
studentenverenigin-
gen en op Business 
Schools. Tom is licen-
tiaat in de Toegepaste 
Economische Weten-
schappen, hij maakte 
1998 van KBC zijn eer-
ste en huidige werk-
gever. De eerste twee 
jaar van zijn carrière 
was hij verantwoor-
delijk voor de afwik-
keling en coördinatie 
van transacties op het 
toenmalige Easdaq. 
Sinds 2000 ging hij 
voor KBC Securities 
als aandelenbroker 
op diezelfde beurs én 
Nasdaq Europe aan 
de slag. 

Vanaf 2002 werkte Tom samen met macro-econoom Luc Van Hecke 
aan de macrostrategie van KBC Securities om het nadien tot Senior Equity 
Analyst te schoppen. Zijn werkgebied bestond initieel uit holdings en in-
vesteringsbedrijven in de Benelux en ver daarbuiten en werd later aange-
vuld met vastgoed en telecomwaarden. In 2012 maakte Tom de overstap 
naar Bolero, het online beleggingsplatform van KBC Securities. Sinds ok-
tober 2012 was hij daar marktenspecialist. In die functie hield hij samen 
met zijn team de Bolero-klanten op de hoogte van het belangrijkste beur-
snieuws, onder meer via nieuwsbrieven, Toms blog en via allerhande vide-
overslagen en webinars. 
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Alain Hubert

CFO Keyware Technologies

Alain Hubert (°1970) studeer-
de af aan de UGent (Universi-
teit Gent) richting toegepaste 
economie-accountancy en 
haalde zijn MBA in accoun-
tancy aan de Vlerick Leuven-
Gent Management School.

Hij star+e zijn loopbaan 
als auditor bij Bigonville, Del-
hove & Co in 1993. Vijf jaar 
later werd hij Partner-auditor 
bij Constantin Audit. Tus-
sen 1998–2013 fungeerde hij 
eveneens als bedrijfsrevisor. 
In 2008 ging hij aan de slag bij 
Ernst & Young Bedrijfsreviso-
ren. In zijn laatste functie daar 
was hij Executive Director in 

de afdeling Transaction Advisory Services. Hij was er onder andere ver-
antwoordelijk voor het managen van due diligence opdrachten, quality & 
risk management en administratieve ondersteuning.

In mei 2013 vervoegde hij Keyware Technologies, een ona�ankelijke 
Network Service Provider (NSP) die binnen zijn marktsegmenten een lei-
dinggevende rol speelt inzake oplossingen voor elektronisch betalen. Hij 
helpt mee aan de continue organische groei van de onderneming en speelt 
een belangrijke rol in de overname van de activa van concurrent GlobalPay, 
de 40 %-participatie in het Franse Magellan (specialist in betaalplatformen 
en betaalso/ware) en de recente acquisitie van het Belgische EasyOrder, 
gespecialiseerd in bestel- en betaalapps voor e- en m-commerce.

Patrick 

Verelst

Afgevaardigd 
bestuurder VFB

Patrick Verelst is li-
centiaat toegepaste 
economische weten-
schappen (KU-Leu-
ven) met bijkomen-
de opleidingen in 
3nanciële analyse en 
portefeuillebeheer. 
Hij werkte voorheen 
als analist, porte-
feuillebeheerder en 
Investor Relations 
en is afgevaardigd 
bestuurder van VFB.
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Roger Kearns

Lid directiecomité Solvay

Roger Kearns maakt deel uit van het directiecomité van Solvay. Hij door-
liep van bij het begin van zijn carrière bij Solvay verschillende technische, 
marketing en managementposities alvorens hij enkele keren verhuisde 
naar België en �ailand. In 2004 werd hij benoemd tot voorzi+er van Sol-
vay Advanced Polymers. Van 2008 tot 2012 was hij general manager voor de 
Azië-Paci3c-regio met thuisbasis Bangkok. Hij maakt sinds 2008 deel uit 
van het directiecomité van Solvay. In januari 2013 ging het naar het hoofd-

kwartier van Solvay 
in Brussel, waar hij in 
2015 de leiding nam 
van de integratie van 
Cytec in Solvay.

Hij hee/ een di-
ploma van chemical 
engineering aan het 
Georgia Institute of 
Technology en een 
MBA van de Stanford 
University.

Geert Campaert

 Analist Dierickx Leys Private Bank

Geert Campaert ge-
raakte sterk geïnte-
resseerd in de 3nan-
ciële wereld tijdens 
zijn studies Toege-
paste Economische 
We t e n s c h a p p e n 
aan de Universiteit 
Antwerpen. Hij ver-
diepte zich de jaren 
daarna verder in 
het beursgebeuren, 
met een bijzondere 
interesse voor value 
beleggen, in de stijl 
van Graham en Buf-
fe+. In 2010 star+e 
hij een eigen beleg-
gingsblad op met 
value beleggen als 
beleggingsfilosofie. 
Van 2011 tot 2013 was 
hij daarnaast ook 
op zelfstandige basis actief als analist voor VFB en vermogensbeheerders. 
Sinds 2013 werkt hij voltijds als analist voor Dierickx Leys Private Bank.
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werd hij benoemd tot President van Alcatel Asia Paci3c en verhuisde hij 
naar Shanghai (China), waar hij verbleef tot 2006. In die periode was hij 
ook de Ondervoorzi+er van de Raad van Bestuur van Alcatel Shanghai 
Bell, de Chinese joint venture tussen Alcatel en de Chinese overheid. Na 
zijn terugkeer naar Parijs in 2006 werd hij verantwoordelijk voor het ma-
nagement van het integratie en transitieproces als gevolg van de fusie van 
Alcatel en Lucent Technologies. Hij ging ook deel uitmaken van de Raad 
van Bestuur van Draka Comteq (Nederland). In 2007 werd hij benoemd 
tot President van Alcatel-Lucent Noord- en Oost-Europa en trad hij toe tot 
de Raad van Bestuur van Alcatel-Lucent (België). 

Begin 2008 stapte Christian Reinaudo over naar Agfa-Gevaert, waar 
hij President van Agfa HealthCare werd. Christian Reinaudo trad toe tot 
de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert in 2010. Op 1 mei 2010 werd hij 
tevens CEO van Agfa-Gevaert. Op 18 oktober 2016 trad Christian Reinaudo 
toe tot de Raad van Bestuur van Domo Chemicals GmbH.

Christian Reinaudo

Ceo Agfa-Gevaert

Christian Reinaudo (°1954, Fransman) studeerde af aan de ‘Ecole de Phys-
ique et de Chimie Industrielles de Paris’ en hee/ een doctoraat van de Uni-
versiteit van Parijs (Frankrijk). Hij star+e zijn loopbaan bij Alcatel (toen 
nog ‘Compagnie Générale d’Electricité’) in 1978 in het Onderzoeks- en 
Ontwikkelingscentrum van Marcoussis (Frankrijk). Tijdens zijn periode 
bij Alcatel leidde hij activiteiten met een omzet van verschillende miljar-
den euro’s en internationale verkoop- en serviceorganisaties.

Van 1984 tot 1996 bekleedde hij verschillende functies binnen de ‘Ca-
ble’-Groep van Alcatel (nu Nexans), van onderzoek en ontwikkeling tot 
productie, aankoop, verkoopondersteuning en diensten. Begin 1997 werd 
hij President van de Submarine Networks Divisie. Nadat hij in 1999 tot 
President van de hele Optics Groep werd benoemd, trad hij begin 2000 
toe tot het Directiecomité van Alcatel als Executive Vice-President. In 2003 

18beste belegger



Danny Reweghs

Directeur Strategie Inside Beleggen

Danny Reweghs is di-
recteur strategie van 
Trends Inside Beleg-
gen van het media-
concern Roularta. Hij 
is vanaf de eerste dag 
in 1999 een van beurs-
gasten op Kanaal Z. 
Verder is hij medeau-
teur van de boeken 
‘De Beste beleggingen 
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 econo-
mische wetenschap-
pen aan de KU Leuven.

Koen Dejonckheere

Ceo Gimv

Koen Dejonckheere werd in 2008 aangesteld als ceo van Gimv. Voordien 
was hij Managing Director en hoofd van Corporate Finance bij KBC Secu-
rities. Eerder werkte Koen Dejonckheere bij Nesbic/Bencis, Halder Invest, 
Price Waterhouse Europe en de Bank Brussel Lambert. Koen Dejonckhee-
re kan daardoor bogen op een zeer uitgebreide ervaring als dealmaker in 
investment banking en private-equity in België en in het buitenland. 

Hij is lid van de Raad van Bestuur van Ziekenhuisgroep AZ Delta, 
Home Invest, Roularta en Enternext. Hij zetelt ook in de Raad van Bestuur 
van VOKA, is lid van het Directiecomité van het Verbond van Belgische On-
dernemingen (VBO) en voorzi+er van de Belgische Vereniging van Beurs-
genoteerde Bedrijven en bestuurder bij European Issuers.

Koen Dejonckheere behaalde een diploma Burgerlijk Ingenieur aan 
de Universiteit Gent en een MBA aan IEFSI-EDHEC in Rijsel (Frankrijk).
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Muriel De Lathouwer 

Ceo EVS

Muriel De Lathouwer is ceo van EVS sinds 2014 en lid van de raad van 
bestuur sinds 2013. Daarvoor werkte ze bijna 20 jaar in de telecom-, high 
tech, IT- en de mediasector. Ze begon haar carrière als IT-consultant bij 
Accenture, ging dan voor zeven jaar naar McKinsey, waar ze werkte als As-
sociate Principal met adviezen voor de grote kabel- en telecomoperatoren, 
en media- en high tech-bedrijven over de hele wereld. Meer recent was ze 
Chief Marketing O�cer en lid van het uitvoerend comité van de Belgische 
telecomoperator Base. Van opleiding is ze ingenieur nucleaire fysica (ULB, 
Brussel), en ze hee/ een MBA van Insead (Parijs).

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 Katho-
lieke Hogeschool Limburg. Hij 
hee/ een statuut als makelaar 
in bank- en beleggingsdiensten 
(FSMA-licentie) en sinds begin 
2016 is hij lid van het investe-
ringscomité van KeyPrivate 
(Keytrade Bank). Na zijn leger-
dienst 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 fo-
reign exchange dealer (handel in USD/JPY). Bij Bank Delen ze+e hij vanaf 
1991 de de3nitieve stap richting aandelenmarkten. Na een jaartje bij Ellips 
Communication als managing partner 3nanciële communicatie, ging het 
naar Delta Lloyd Securities in 1999, waar hij het tot head of equity strategy 
schopte.
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Yves Vaneerdewegh 

 Chief Investment O.cer Quoted Equity – Capricorn Venture Partners

Yves Vaneerdewegh is 
Chief Investment O�cer 
Quoted Equity bij Capri-
corn Venture Partners. Hij 
is verantwoordelijk voor 
het beheer van de geno-
teerde aandelen van Quest 
for Growth en de sicav 
Quest Cleantech Fund. 
Hij star+e bij Capricorn 
Venture Partners in febru-
ari 2005. Voordien werkte 
hij als portefeuillebeheer-
der bij Puilaetco (van 1997 
tot 2005) en als analist bij 
Hamburg-Mannheimer 
(van 1993 tot 1997). Yves 
Vaneerdewegh is handels-
ingenieur en behaalde 
eveneens het diploma in 
3nancial analysis van de 
BVFA. 

Xavier Vandoorne

Analist en vermogensbeheerder bij Leo Stevens Vermogensbeheer

Xavier Vandoorne is li-
centiaat toegepaste eco-
nomische wetenschap-
pen (UA) en behaalde een 
master persoonlijke 3nan-
ciële planning (UAMS). Bij 
vermogensbeheerder Leo 
Stevens te Antwerpen is 
hij 3nancieel analist/por-
tefeuillebeheerder.
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Birgit Conix

Chief Financial O.cer Telenet

Birgit Conix trad in oktober 2013 in dienst bij Telenet als Chief Financial 
O�cer (CFO). Mevr. Conix hee/ meer dan 20 jaar 3nanciële ervaring in 
diverse sectoren zoals de fast moving consumer goods, medische hulpmid-
delen en farmacie. Voordat ze aan de slag ging bij Telenet, was mevr. Conix 
Regionaal Financieel Directeur voor de West-Europese tak van Heineken 
en zetelde ze ook in Heinekens West-Europees managemen+eam en in het 
Global Finance Leadership Team. Voordat ze in 2011 aan de slag ging bij 
Heineken, vervulde ze verschillende internationale topfuncties bij John-
son & Johnson op 
vlak van 3nance, 
strategie en busi-
ness operations. 
Voor Johnson & 
Johnson, werkte 
ze bij Tenneco 
en Reed-Elsevier. 
Mevr. Conix ver-
wierf een Master 
of Science in Busi-
ness Economics 
aan de universiteit 
van Tilburg in 
Nederland en een 
MBA aan de Uni-
versity of Chicago 
Booth School of 
Business in de VS.

Patrick Casselman

Senior Equity Specialist BNP Paribas Fortis

Patrick Casselman, geboren te Knokke in 1967, studeerde Toegepaste Eco-
nomische Wetenschappen (met een specialisatie ‘Financiering’) aan de Uni-
versiteit van Antwerpen in de periode 1985–1989. Na het afstuderen deed hij 
een eerste professionele ervaring op in de auditsector bij Ernst&Young, van 
waaruit hij kennis maakte met 
het bedrijfsleven. Een jaar later 
(1990) koos hij evenwel voor de 
banksector, waarin hij bouwde 
aan reeds een 26 jarige carrière. 
Begonnen als kredietanalist bij 
het toenmalige Kredietbank, 
doorliep hij achtereenvolgens 
volgende departementen: kre-
dietafdeling, corporate banking, 
asset management en private 
banking. Vooral in die laatste 2 
departementen specialiseerde 
hij zich op het vlak van aande-
lenanalyse, fondsbeheer en be-
leggingsstrategie. Hij verwierf 
bekendheid in de Belgische 
beleggerswereld via optredens 
op Kanaal Z, persartikels en 
presentaties voor beleggers omtrent beursvooruitzichten en aandelentips. In 
november 2013 stapte hij over naar BNP Paribas Fortis Private Banking, in de 
functie van Senior Equity Specialist. Voornaamste verantwoordelijkheden 
zijn de aandelenstrategie en internationale stock picking ten behoeve van de 
diverse klantensegmenten.
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Bart Goemaere

Hoofdredacteur BeursTips & TuyauxBourse

Bart Goemaere werd mid-
den 2005 hoofdredacteur 
van het populaire beleg-
gingsblad BeursTips en 
zijn Franstalige zusje Tuy-
auxBourse. Hij nam beide 
bladen midden 2005 over 
van stichter Johan Goos-
sens. Voordien was hij in 
het buitenland actief als 
aandelenadviseur en ad-
viseur bij private equity 
projecten. Bart Goemaere 
kan terugblikken op 15 jaar 
ervaring in de aandelen-
handel en het doorgronden 
van bedrijven. Hij behaalde 
een diploma Industrieel In-
genieur Informatica aan de 
katholieke hogeschool Gent en rondde nadien een postgraduaat economie 
aan de UFSIA Antwerpen met succes af. Om zijn kennis te vervolledigen 
voegde hij een MBA aan de UFSIA Antwerpen en de Marque+y University 
in de VS aan zijn diploma’s toe.

Gary Fry 

Ceo Global Graphics

Gary Fry werd be-
noemd tot ceo van 
Global Graphics in juni 
2008. Voordien was hij 
managing director van 
Adobe Systems Bene-
lux. Voor zijn komst 
naar Adobe, vervulde 
de heer Fry verschei-
dene verkoops- en 
managementfuncties 
in de IT-sector. Zo was 
hij o.m. European sales 
manager voor Catalyst 
Solutions, een toon-

aangevende leverancier van ondernemingsbrede IT-oplossingen, Head of 
industrial support sales voor Oracle, en werkte hij negen jaar bij IBM, aan-
vankelijk in engineering en vervolgens in verkoop.
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Françoise Chombar 

Ceo Melexis

Françoise Chombar (°1962) is medeoprichter en ceo van Melexis. Voor-
dien werkte Françoise Chombar voor Elmos GmbH, een Duitse leveran-
cier van halfgeleiders, waar ze verantwoordelijk was voor de productie-
planning en Customer Service. Ze werkte ook voor de Elex-groep, waar ze 
verschillende functies bekleedde, waaronder Purchasing O�cer.

Mevrouw Chombar 
is momenteel lid van de 
Raad van Bestuur van 
Umicore, een wereld-
speler in materiaaltech-
nologie en recyclage. Ze 
is ook voorzi+er van het 
STEM-platform, een ad-
viesraad aan de Vlaamse 
overheid, met als doel 
jongeren aan te moedi-
gen te kiezen voor een 
wetenschappelijke en 
technologische studierichting. Ze was ook 17 jaar mentor van het vrouwen-
netwerk SOFIA, een coaching, networking en educatief programma voor 
vrouwen die actief zijn in de pro3tsector.

Françoise Chombar haar langetermijnverbintenis om actief te pleiten 
voor meer STEM (Science, Technology, Engineering or Mathematics), 
meer inclusiviteit en genderevenwicht wordt gedreven door een diepe 
overtuiging van hun positieve maatschappelijke impact.

Mevrouw Chombar hee/ een Master diploma tolk (Nederlands, 
Engels en Spaans) van de Universiteit Gent, waar ze het ereambassadeur-
schap aan de faculteit Toegepaste Taalkunde ontving in januari 2012.

Guy Sips

Small en mid caps-specialist van KBC Securities

Guy Sips is de small en mid caps-specialist van KBC Securities in een waai-
er aan sectoren. Hij belandde bij KBC in 2005 na de fusie van KBC/Alma-
nij/Gevaert en de herpositionering van de activiteiten binnen KBC Groep. 
Bij Gevaert was hij verantwoordelijk voor een fonds van beursgenoteerde 
small en mid caps. Hij beheerde dit fonds tot 2008, waarna hij verhuisde 
naar de Proprietary Trading Desk. Sinds 2010 volgt hij als analist de Belgi-
sche small en mid cap-bedrijven op.

Voor hij bij KBC van start ging, was Guy portfolio-manager bij 
Quest for Growth, 3nancieel analist bij Cera Bank en werkte hij voor de 
b e u r s n i e u w s b r i e -
ven ‘Swingtrend’ en 
‘Cash!’ van Trends. 
Hij was ook vijf jaar 
lang gastdocent ‘Be-
leggingstheorie’ en 
‘Nationaal en Inter-
nationaal Betalings-
verkeer’ aan de Ka-
tholieke Hogeschool 
Kempen. Hij behaalde 
een Master als Han-
delsingenieur aan de 
KU Leuven en publi-
ceerde een heel aantal 
artikels over de vraag 
of beleggingsadvies 
uitzonderlijke rende-
menten oplevert.
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Hilde Windels

Ceo (ad interim) Biocartis

Hilde Windels, is vandaag CEO (ad interim) van Biocartis. Ze hee/ zo’n 20 
jaar ervaring in biotech, met een track record in het opbouwen en structu-
reren van organisaties, private fondsophalingen, fusies en overnames, pu-
blieke kapitaalmarkten en bedrijfsstrategie. Van september 2015 tot febru-
ari 2017 was ze Deputy CEO van Biocartis. Van 2011 tot september 2015 was 
ze CFO van Biocartis. Van 2009 tot mid-2011 werkte ze als ona�ankelijke 
CFO voor verschillende private biotechbedrijven. Van 1999 tot 2008 was 
Hilde Windels CFO van het beursgenoteerde Devgen. Ze was tevens lid van 
de raad van bestuur van Devgen, MDxHealth en FlandersBio. Vandaag is 
ze bestuurder bij Erytech en VIB. Hilde Windels behaalde een Masters in 
Economie aan de KU Leuven.
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Frank De Mol

Adjunct hoofdredacteur De Belegger

Frank De Mol is adjunct hoofdredacteur bij De Belegger. Hij studeerde af 
aan de Hogeschool EHSAL (nu Odisee) in 1991 voor Handelswetenschap-
pen, specialisatie bedrijfsmanagement. Leerde de knepen van het vak bij 
professor Roland Van der Elst, 
die ook als promotor optrad voor 
zijn eindverhandeling ‘goudmij-
nen in tijden van onzekerheid’. 
Hij behaalde nadien ook nog 
het diploma Master of Personal 
Financial Planning aan UAMS te 
Antwerpen. Na zijn legerdienst 
trad hij in 1992 in dienst bij De 
Belegger. Eerst vooral voor de 
invulling van de rubriek personal 
3nance, maar later steeds meer 
voor de aandelen- en obligatie-
markten. Hij volgt voor aande-
len onder meer de sectoren ‘ge-
zondheidszorg, toerisme, drank, 
uitzend …’ Hij werd in 2006 Ad-
junct Hoofdredacteur bij De Belegger. Hij verzorgde ook gedurende 7 jaar 
wekelijks het beurspraatje bij KanaalZ en levert geregeld bijdragen voor 
TIJD.TV. Hij is tevens auteur van het boek ‘Wegwijs in fondsen’.

Stefaan Genoe

Head of Equity Research Degroof Petercam

Stefaan Genoe hee/ meer 
dan 15 jaar ervaring in 
aandelen research. Aan-
vankelijk begonnen als 
analist gespecialiseerd in 
de technologiesector werd 
hij in 2002 verantwoor-
delijk voor het Petercam 
aandelen research team in 
Amsterdam en in 2005 ver-
antwoordelijk voor de Pe-
tercam groep aandelen re-
search. Vandaag is Stefaan 
Head of Equity Research 
bij Degroof Petercam, dat 
met 13 analisten in Amster-
dam en Brussel een van de 
grootste en meest ervaren 
teams hee/ voor Benelux 
aandelen. Hij hee/ een 

Master diploma in handelswetenschappen van de HUB.
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VFB-Sponsors
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• ABLYNX

• ARGENTA

• ARGENX

• ASCENCIO

• ASIT BIOTECH

• ATENOR

• BINCK

• BIOCARTIS

• BONE THERAPHEUTICS

• CANDRIAM

• CARE PROPERTY 

INVEST

• COFINIMMO

• COLRUYT

• DECEUNINCK

• EVS BROADCAST 

EQUIPMENT

• FRANKLIN TEMPLETON 
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• GREENYARD

• INTERVEST OFFICES 

& WAREHOUSES NV

• KBC ANCORA

• KBC GROEP

• KIADIS PHARMA

• LOTUS BAKERIES

• MDXHEALTH

• MEDIRECT BANK

• MIKO

• MITHRA 

PHARMACEUTICALS   

• MONTEA

• QRF

• QUEST FOR 

GROWTH

• REALDOLMEN

• RECTICEL

• RESILUX

• SIOEN

• SIPEF

• TELENET

• TEXAF

• TIGENIX

• TINC

• TREETOP ASSET 

MANAGEMENT

• UMICORE

• VAN DE VELDE

• VASTNED RETAIL 

BELGIUM

• WDP

• WERELDHAVE BELGIUM

• XIOR STUDENT 

HOUSING

• ZETES


