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VFB-Dag van de Tips: 29 september in Gent

Tijd voor 
geldzaken!

De vakantie is, althans voor de meesten onder ons, achter de rug. Het begin van 
het jaar en de periode na de vakantie zijn van die momenten dat we onze geldza-
ken eens van dichterbij bekijken. En dat zal nu zeker het geval zijn. Aan de relatie-
ve rust die er op de beurzen de afgelopen vijf jaar toch wel heerste, lijkt een einde 
gekomen. Of dat inderdaad zo is, zal nog moeten blijken maar met de politieke 
spanningen en een mogelijke escalatie van de handels oorlog, is de kans op meer 
turbulentie alleszins toegenomen. En naarmate het jaar vordert, zal ook de brexit 
voor oplopende stress zorgen. Een ‘deal’ lijkt nog ver weg. Op vrijdag 29 maart 
2019, en dat is voor de beurzen eigenlijk morgen, verlaat het VK de Europese Unie.

De Dag van de Tips, na de VFB-Happening het tweede belangrijkste beleg-
gingscongres van het jaar, is een uitstekende gelegenheid om uw geldzaken op een 
rijtje te zetten. Trouwe bezoekers moeten we hiervan niet overtuigen. Zij weten 
dat het goed vertoeven is op de VFB-congressen en dat ze telkens weer tevreden 
huiswaarts keren. Met een hoop informatie, waardevolle tips en adviezen en een 
betere kijk op hun geldzaken.
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Kom dus op zaterdag 29 september ook naar het ICC te Gent. Daar 
zullen we je met open armen ontvangen. De bedrijfsvoordrachten vin-
den plaats in het groot auditorium op de eerste verdieping. Een prachtig 
auditorium met een uitstekende akoestiek en bijna 1000 comfortabele 
zitjes met handig schrijftablet. Hier krijgt u ook de TIPS voorgeschoteld. 
De workshops kan u volgen in de Hubert Van Eyckzaal op de eerste ver-
dieping aan de rechterkant. De korte bedrijfspresentaties door de ceo’s 
en cfo’s van de biotechbedrijven kan u meepikken tijdens de pauzes in 
het zaaltje aansluitend bij het biotechpaviljoen.
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Uw vraag aan Jan De Kerpel

De Belgen en biotech: het is niet zo massaal als de baksteen in de maag, 
maar de fantastische winst op aandelen zoals Ablynx, Argenx en Gala-
pagos mag en moet iedereen wakker maken: biotech is fantastisch. Voor 
een gezonder en langer leven van de mens én het kan een geweldige 
boost geven aan zijn portefeuille.

‘Wat zit er nog in de pijplijn in België en omstreken?’ is de volledige 
titel van de presentatie die Jan De Kerpel, de bekendste biotechanalist 
van de Lage landen u zal brengen. Na zijn carrière als analist bij KBC Se-
curities is hij nu managing director Life Sciences & Healthcare bij het 
Nederlandse Kempen. Jan De Kerpel zal ruim de tijd nemen om uw vra-
gen te beantwoorden. U kan ons al een vraag via mail bezorgen via redac-
tie@vfb.be. Wij spelen ze ruim op voorhand door aan Jan.

Jan De Kerpel
managing director Life 
Sciences & Healthcare 

bij het Nederlandse 
Kempen
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De Winter over de zomer van X-Fab 

Voor de bedrijfsvoordrachten zijn X-Fab, Befimmo, Animalcare en Engie 
van de partij. Als absolute supertip op de Dag van de Tips vorig jaar, mag 
X-Fab (Dhr. Rudi De Winter, ceo) natuurlijk niet ontbreken. Vandaag 
noteert het aandeel evenwel bijna 10 % lager. Brokken heeft het aandeel 
dus nog zeker niet gemaakt. Het eerste halfjaar verliep bedrijfsmatig naar 
wens maar in het derde kwartaal zou de omzet stabiliseren waardoor 
deze over heel het jaar aan de onderkant van de vooropgestelde vork zal 
uitkomen. Wat mogen we voor volgend jaar verwachten en heeft X-Fab 
last van de handelsoorlog? Deze en andere vragen, krijgt u ongetwijfeld 
beantwoord op 29 september. 
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Vastgoed in Brussel 

Als specialist in Belgische/Brusselse kan-
toorgebouwen heeft Befimmo (Dhr. Lau-
rent Carlier, cfo) het de voorbije 10 jaar niet 
onder de markt gehad. En het blijft een uit-
dagende omgeving, temeer doordat enkele 
grotere gebouwen van de GVV op korte ter-
mijn verlaten zullen worden en een grondige 
renovatie of herontwikkeling zich opdringt. 
Ondertussen is de beschikbaarheid van 
goed gelegen en kwaliteitsvolle kantoorge-
bouwen in het Brusselse in belangrijke mate 
afgenomen. Dat creëert allicht kansen voor 
spelers zoals Befimmo die aantrekkelijke 
projecten op stapel hebben staan. Beleggen in dierengeneesmiddelen

Voor het eerst verwelkomt VFB een Brits bedrijf op een congres. Maar 
met Belgische hoofdaandeelhouders (Chris Cardon en Marc Coucke) 
en een Belgische voorzitter ( Jan Boone). En aangezien een groot deel 
van de omzet in België en Europa wordt gerealiseerd, is het meer een 
Europees dan een Brits bedrijf. Het huidige Animalcare (Dhr. Chris Car-
don, ceo), ontstaan door een omgekeerde overname door het Belgische 
Ecuphar, is actief in dierengeneesmiddelen, een ongetwijfeld interessant 
en nieuw domein voor Belgische beleggers. Door een afstraffing van de 
koers lijkt de waardering aantrekkelijk. We bereiden u alvast optimaal 
voor op deze presentatie in het interview/dossier met Chris Cardon in 
deze Gids voor de Beste Belegger. (Zie pag. 12)

6Gids voor de



Engie: beter laat dan nooit

Worden de aandeelhouders van Engie (Dhr. Loïc Degras, Responsable 
des Relations Actionnaires Individuels et Salariés) eindelijk beloond 
voor hun geduld? Dat zou misschien wel eens kunnen. Engie is naar ei-
gen zeggen immers ‘Ready for Growth.’ Het driejarige transformatieplan 
is zo goed als afgerond. Engie heeft de meest vervuilende activiteiten af-
gestoten en legt zich nu toe op propere energie, 
netwerkbeheer en diensten aan klanten. De resul-
taten zouden hierdoor een stuk beter voorspel-
baar moeten worden. Fundamenteel is Engie niet 
duur en de verlaging van de Franse bronheffing 
gecombineerd met een iets hoger dividend is ook 
mooi mee genomen. 

Biotechpaviljoen

Tijdens de pauzes kan u een bezoek brengen aan het biotechpaviljoen 
waar een resem Belgische beursgenoteerde biotechbedrijven zich zullen 
voorstellen. U zal ook kunnen kennis maken met de bedrijfstop van deze 
biotechers. Want België is zich toch wel aan het ontwikkelen tot een waar 
biotechparadijs. Op de beurs ‘vechten’ de biotechbedrijven het qua aan-
tal zo stilaan uit met de GVV’s. En de successen van onder meer Ablynx, 
argenx, Galapagos … is geen enkele belegger ontgaan. Tijdens de pauzes 
kan u presentaties bijwonen van argenx, Biocartis, Bone Therapeutics, 
ThromboGenics (dat nu als Oxurion door het leven zal gaan) en Mithra 
Women’s Health. Voor de planning van de slots zie pag. 14.

TIPS!
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Inkomprijzen ongewijzigd

Voor het zoveelste jaar op rij blijven de inkomprijzen ongewijzigd. Het 
standaardtarief bedraagt 30 euro voor leden. Maar er zijn een aantal 
uitzonderingen (lees: voordeeltarieven). VFB-leden die nog student en 
jonger dan 25 jaar zijn, betalen slechts 12 euro. Als u een inwonende per-
soon meebrengt, geldt ook een bijzonder tarief. Clubs worden traditi-
oneel ook in de watten gelegd: Een clublid betaalt slechts 27 euro mits 
een globale inschrijving van minstens 3 leden. Clubs die 5 of meer leden 
inschrijven, krijgen een gratis inkomkaart (6de kaart gratis). Zie pag. 15.

En deze prijzen zijn all-inclusive: u hebt dus toegang tot de voor-
drachten, de workshops, de presentaties in het biotechpaviljoen en de 
standenzaal. De prijs is ook inclusief vestiaire, broodjeslunch, heel de 
dag lekkere Miko-koffie en een receptie aangeboden door VFB en Gentse 
Gruut. Meer dan gratis zouden we zelfs durven zeggen.

De Tips, daar kijken we natuurlijk vooral naar uit. Ook dit jaar zal weer 
een trein analisten de handschoen opnemen en hun top 3 toelichten. In 
totaal zal u met maar liefst 36 tips naar huis keren. Wat u vooral niet moet 
doen? Onmiddellijk orders plaatsen in deze aandelen! Want VFB wil juist 
voorkomen dat u klakkeloos adviezen van een ander (van wie dan ook) 
volgt. Maar u krijgt een mooie voorselectie en aan de hand hiervan kan 
u het huiswerk afmaken. Alleen of in clubverband. Als het erop aankomt, 
bent u verantwoordelijk voor uw (beleggings)daden.

Leerrijke workshops

Tot slot zijn er de leerrijke workshops. Workshops zijn er van Pareto, 
VectorVest Europe en BlackRock. Voor de planning en inhoud verwijzen 
we naar pag. 13.
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Workshops

Naast de voordrachten kan u ook naar de workshops waar u ook 
heel wat financieel lekkers wordt voorgesteld.

Want er is nog meer

Inderdaad! Op 29 september valt er nog heel wat te beleven:

U kan een zilvermuntstuk van 1 kg (!!!) winnen (The House/Silver-
fund).

U kan een successiescan winnen (Lemon Consult).

U kan het boek ‘Désiré Collen’ (biografie) van oud-voorzitter Paul 
Huybrechts en Frieda Van Wijck kopen tegen een korting. Een gesig-
neerd exemplaar nog wel.

Zorg dat ook u er dus bij bent op 29 september. Nergens anders krijgt u 
de gelegenheid om de echte beleggingssfeer op te snuiven als tijdens de 
VFB-congressen. Natuurlijk komt u in de eerste plaats voor de bedrijfs-
voordrachten, de leerrijke workshops en niet in het minst de TIPS. Maar 
breng zeker ook een bezoek aan de standen waar u een praatje kan maken 
met de ceo’s, cfo’s en investor relations officers van de beursgenoteerde 
bedrijven. En dat alles in een bijzonder gemoedelijke sfeer.

9Gids voor de



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)!

Studentensponsors
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 OPENING, Miko koffie en bezoek aan standen

VERWELKOMING
Door Sven STERCKX
Voorzitter VFB

TOP-3 VAN BANKEN EN BEURSHUIZEN
KBC Group (dhr. Tom SIMONTS), Leleux Associated Brokers (dhr. Dirk PEETERS), BNP Paribas Fortis (dhr. 
Patrick  CASSELMAN), Nagelmackers (dhr. Rik DHOEST), Dierickx Leys Private Bank (dhr. Werner WUYTS)

— — —  
TOP-3 Excelco (dhr. HERMANS)

TREKKING PRIJSWINNAAR ZILVERMUNTSTUK 
THE HOUSE / SILVERFUND

Jan VAN CUTSEM

09.00 – 09.10

08.30 – 09.00

 10.20 – 11.05 Pauze en bezoek aan standen 
Presentaties Mithra Women’s Health & Biocartis (in biotechpaviljoen)

12.05 – 12.10

11.05 – 12.05

09.45 – 10.20

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018 ICC  GENTZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018Z ICCI GENT
DAG VAN DE TIPS

X-FAB
Door Rudi DE WINTER CEO

Analist: Rik Dhoest, Head of Equity 
 Research Nagelmackers

 09.10 – 09.45

AUDITORIUM

Biotech: 
wat zit er nog in de pijplijn?
Dr Jan DE KERPEL, Managing Director Life 
 Sciences & Healthcare, Kempen Corporate Finance

Stel uw vraag aan Jan De Kerpel.
Mail: redactie@vfb.be
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ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018 ICC  GENTZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018Z ICCI GENT
DAG VAN DE TIPS AUDITORIUM

RECEPTIE AANGEBODEN DOOR VFB en GENTSE GRUUT

AANDELENSELECTIES VAN BELEGGINGSBLADEN
Mister Market Magazine – Inside Beleggen –  

Kroffinvest – Test-Aankoop invest –  
BeursTips – Smart Capital

ENGIE
Loïc DEGRAS, Responsable des Relations Actionnaires Individuels et Salariés

BEFIMMO
Laurent CARLIER, CFO

Analist: Gert DE MESURE,  
analist VFB

 12.10 – 13.00

 14.10 – 14.45

 15.25 – 16.00
 15.20 – 15.25

Lunch en bezoek aan standen 
Presentaties Bone Therapeutics, Oxurion & argenx (in biotechpaviljoen)

Pauze en bezoek aan standen

Pauze en bezoek aan standen
 VERLOTING SUCCESSIESCAN LEMON CONSULT

17.05 – 18.15

13.00 – 13.35

16.00 – 17.00

14.45 – 15.20

ANIMALCARE
Chris CARDON, CEO  
Analist: Gert DE MESURE, analist VFB

 13.35 – 14.10
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WORKSHOPSHubert Van Eyckzaal

 09.45 – 10.15 Pareto
Nalatenschapsplanning met 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 successierechten? Om te 
voorkomen dat uw dierbaren voor onaangename financiële verrassingen komen te staan, is het belangrijk uw successie tijdig te plannen. 
Dit geeft u de mogelijkheid een financiële kater te vermijden maar garandeert bovenal een menselijke overgang. Anthony Vandenbossche, 
financial consultant.

 10.20 – 10.50 VectorVest Europe
Ontdek waarom onze ‘safety’ indicator écht het verschil maakt
Zeker tijdens een “mature bull market” is het belangrijk om weinig risico’s te nemen bij het aankopen van aandelen. VectorVest heeft een 
unieke eigen “safety” indicator voor ieder aandeel. Wij raden onze abonnees al ettelijke jaren aan om enkel aandelen met de hoogste safety in 
portefeuille te nemen. Als u op 2 januari 2018 de 10 Europese aandelen met de hoogste safety in PF nam, dan staat u vandaag (20/08/2018) op 
… + 20,5 %. Liefst 6 van die 10 aandelen zijn met meer dan 20 % gestegen. In dezelfde periode daalde de Eurostoxx50 met 3,0 %. Minder risico 
nemen levert extra rendement op. Is dit een toevalstreffer of halen we ieder jaar zo’n outperformance? Behalen de Amerikaanse aandelen met 
de hoogste safety ook zo’n uitmuntende resultaten? Welke aandelen scoren vandaag goed op safety? En vooral: hoe is die safety indicator 
opgebouwd? U ontdekt het allemaal tijdens deze VectorVest workshop. Tevens krijgt u enkele aandelentips van aandelen met een hoge safety. 
VectorVest is beleggerssoftware die fundamentele én technische analyse combineert. Als abonnee heeft u een database van 10.000 Ameri-
kaanse en Europese aandelen. Woon deze workshop bij en als VFB-lid kan u vandaag gratis en geheel vrijblijvend een VectorVest proefabon-
nement van 30 dagen afsluiten. Tom Van Noyen, VectorVest Europe.

 14.45 – 15.15 BlackRock
Hoe uw portefeuille voorbereiden op een nieuw tijdperk na jaren van soepel monetair beleid, lage ren-
tes en uitzonderlijk lage volatiliteit?
De wereldwijde economische groei blijft sterk en de bedrijfswinsten stijgen nog altijd. Maar de onzekerheid voor de toekomst en de volatiliteit 
neemt toe. Het einde van de langste stierenmarkt in de Amerikaanse beursgeschiedenis is misschien in zicht. Zowel de inflatie als de KT- als 
LT-rentes zitten in de lift. Ook de geopolitieke risico’s zijn terug van weggeweest met de dreigende handelsretoriek van president Trump, een 
nieuwe Italiaanse regering, Turkije … Na een schitterend 2017 is het meer dan ooit noodzakelijk voor beleggers om hun portefeuille grondig 
te evalueren. Moet u uit de markt gaan en winstnemen? Waar liggen de opportuniteiten? Hoe schokbestendig is uw portefeuille? Hoe kunt u 
optimaal diversifiëren? Stephan Desplancke, Director.
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10.30 - 10.40 Mithra Women’s Health Michael Dillen, Chief Legal Officer

10.45 - 10.55 Biocartis Herman Verrelst, ceo

12.20 - 12.30 Bone Therapeutics Thomas Lienard, ceo

12.35 - 12.45 Oxurion (ThromboGenics) Patrik De Haes, ceo

12.50 - 13.00 argenx Joke Comijn, Director Investor Relations

13.35 - 14.10 Animalcare (Auditorium) Chris Cardon, ceo

BIOTECHPAVILJOEN
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VFB-congressen zijn enkel toegankelijk voor VFB-leden.
De inschrijvingsmodaliteiten en formules voor VFB-leden vindt U hieronder.
Bent U nog geen VFB-lid, maak dan gebruik van ons aantrekkelijk gecombineerd aanbod ‘Lidmaat-
schap + congresdeelname.’

Inschrijving voor VFB-leden en hun familie
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 1 jaar lid + deelname aan de 
 Dag van de Tips op zaterdag 29 september 2018 Inschrijving

Volwassene 80 euro online of overschrijving

Studenten  < 25 jaar 25 euro online of overschrijving

 1 jaar lid + deelname aan de 
 Dag van de Tips op zaterdag 29 september 2018 Inschrijving

Volwassene 80 euro online of overschrijving

Studenten  < 25 jaar 25 euro online of overschrijving

 Bedrag Inschrijven via

  online overschrijving

VFB-leden 30 euro ja ja

VFB-studenten < 25 jaar 12 euro ja ja

VFB-clubs min 3 leden * 27 euro ja ja

VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

 Bedrag Inschrijven via

  online overschrijving

VFB-leden 30 euro ja ja

VFB-studenten < 25 jaar 12 euro ja ja

VFB-clubs min 3 leden * 27 euro ja ja

VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

Bij voorkeur online inschrijven via www.vfb.be. Om het ledentarief te genieten moet u zich eerst aan-
melden 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 ‘DvdT.’

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 + DvdT.’

Noot: VFB werkt met een elektronisch ticketsysteem. Na betaling en verwerking in onze boekhouding, 
ontvangt u een elektronisch ticket per e-mail. Dit e-ticket geldt als uw toegangskaart. Print dit ticket dan 
ook af en breng het zaterdag de 29ste mee. Dit ticket zal aan de ingang worden gescand, waarna u een 
polsbandje alsook een lunchbon ontvangt.

* Prijs per clublid mits globale 
inschrijving van minstens 3 leden. 
Clubs die 5 of meer leden inschrij-
ven krijgen een gratis inkomkaart.

** Aanbod geldig voor lid + inwonen-
de partner of inwonende zoon of 
dochter. Tarief is voor 2 personen.
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Standenlijst

Biotechpaviljoen

ANIMALCARE

argenx

BIOCARTIS

Bone Therapeutics

Mithra Women’s Health

Oxurion (ThromboGenics)

Ageas

Analist

BEFIMMO

BeursTips

BinckBank

Care Property Invest

De Tijd

ENGIE

EXCELCO

FNG Group

BlackRock

Lemon Consult 

Miko

PARETO

Rendement Plus

Skagen Funds

Test-Aankoop invest

The House / Silver Fund

TransStock-Modelportefeuilles

VectorVest Europe

X-FAB Silicon Foundries

VFB

ICC GENT VAN RYSSELBERGHEDREEF 2 9000 | GENT

16Gids voor de



Bereikbaarheid en parking

Het International Convention Center is gelegen in het Cita-
delpark en is makkelijk bereikbaar. Een routeplan vindt u op de 
VFB-website. Onder het Sint-Pietersplein, op 10 minuten (800 m) 
wandelafstand van Gent ICC, is er een publieke parking met 700 
ondergrondse parkeerplaatsen (maximum 8 euro per dag). Op de 
website van VFB, onder de inschrijvingspagina voor de Dag van de 
Tips, vindt u allerhande autoroutes en de wandelroutes van het 
Sint-Pietersstation naar ICC en van het Sint-Pietersplein naar ICC.

U kan natuurlijk ook met de trein komen en gebruik maken van 
het weekendbiljet aan 50 % korting!

Links naar de online routeplannetjes (pdf-files) of achteraan in 
deze E-BB.

Routeplan ICC
Parking Sint-Pieters
Wandelroute Parking Sint-Pietersplein - ICC
Wandelroute Parking Sint-Pieters Station

Sven Sterckx 
voorzitter VFB

ICC GENT
VAN RYSSELBERGHEDREEF 2 9000 | GENT
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CV’ en bio’s Dag van de Tips 2018 

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 Marquetty University 
in de VS aan zijn diploma’s toe.

Chris Cardon 

Chief Strategic Officer Animal Care

Chris Cardon is Chief Strategic Officer, oprichter en een van de hoofdaan-
deelhouders van Animalcare. Tot september 2018 was hij ceo bij de groep 
die in 2017 fusioneerde met Ecuphar. Dat is het bedrijf dat Chris Cardon 
eerst als Cardon Pharma oprichtte in 2001 en uitbouwde tot een Europese 
speler in dierengeneesmiddelen. In 1996 was hij oprichter van Mooss Phar-
ma, dat in 2001 werd overgenomen door Omega Pharma. Chris Cardon 
studeerde in 1993 af als apotheker aan de Universiteit van Gent. In 1995 
behaalde hij een MBA aan de Vlerick Leuven-Gent Management School.
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Danny Reweghs

Directeur Strategie Inside Beleggen

Danny Reweghs is sinds 2006 directeur strategie van Moneytalk en de ad-
viesbrief Inside Beleggen van het mediaconcern Roularta. Hij was meer 
dan 10 jaar (tot 2006) hoofdredacteur van Cash, de financiële bijlage bij 
Trends. Hij is vanaf de eerste dag in 1999 een van beursgasten op Kanaal Z. 
Verder is hij medeauteur 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 economische 
wetenschappen aan de KU Leuven.

Dirk Peeters 

Senior buy-side analist bij Leleux Associated Brokers

Dirk is sinds 2016 senior buy-side analist bij Leleux Associated Brokers, 
met een waaier aan verantwoordelijkheden in zowel aandelen als obliga-
ties.

Dirk startte zijn carriere bij KMPG Financial Audit Group als junior 
auditor en werkte daarna gedurende 19 jaar als sell-side analist bij o.a. KBC 
Securities, ING Financial Markets en Bank Degroof. Hij specialiseerde zich 
vooral op de financiële sector en de GVV’s. Van 1998 t.e.m. 2001 was hij dis-
cretionair beheerder bij Puilaetco voor de Europese institutionele manda-
ten en de Euro Equities fondsen. 

Hij behaalde een diploma Handelsingenieur aan de VUB (Solvay), een 
diploma financiële analyse bij de ABAF/VBFA en een postgraduaat verzeke-
ringen (pass/fail) aan de KU Leuven.
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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 verant-
woordelijk 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 Belgische small en mid cap-
bedrijven op.

Voor hij bij KBC van start 
ging, was Guy portfolio-mana-
ger bij Quest for Growth, finan-
cieel analist bij Cera Bank en 
werkte hij voor de beursnieuws-
brieven ‘Swingtrend’ en ‘Cash!’ 
van Trends. Hij was ook vijf jaar 
lang gastdocent ‘Beleggingsthe-
orie’ en ‘Nationaal en Internati-
onaal Betalingsverkeer’ aan de 
Katholieke Hogeschool Kempen. Hij behaalde een Master als Handelsin-
genieur aan de KU Leuven en publiceerde een heel aantal artikels over de 
vraag of beleggingsadvies uitzonderlijke rendementen oplevert.

Gert De Mesure

VFB-analist en opdrachten 
voor Euronext

Gert De Mesure is VFB-
analist en is sinds 2004 
actief als onafhankelijk 
analist. Hij werkt(e) voor 
verschillende partijen zo-
als beursvennootschap-
pen, beleggingsfondsen, 
beursgenoteerde bedrij-
ven en beleggingsbla-
den en verricht tevens 
adhoc-opdrachten. Hij 
is ook docent voor de 
VFB-beleggersacademie, 
voordien was hij gastdo-
cent voor EHSAL en voor 
de Katholieke Hogeschool Limburg. Hij heeft een statuut als makelaar in 
bank- en beleggingsdiensten (FSMA-licentie) en sinds begin 2016 is hij lid 
van het investeringscomité van KeyPrivate (Keytrade Bank). Na zijn leger-
dienst ging Gert De Mesure in november 1987 aan de slag bij de toenma-
lige 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 aandelenmark-
ten. Na een jaartje bij Ellips Communication als managing partner finan-
ciële communicatie, ging het naar Delta Lloyd Securities in 1999, waar hij 
het tot head of equity strategy schopte.
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Jan De Kerpel

Managing Director Head Life Sciences &  
Healthcare bij Kempen Corporate Finance

Dr. Jan De Kerpel volgt de biotech- en farmasector op. In 2010 werd hij 
door Financial Times & Starmine verkozen tot beste Europese biotecha-
nalist en in 2012 tot nummer 1 Belgische analist in de Extel Institutional In-
vestor survey. Op de Starmine European Award Biotechnology 2015 werd 
hij eveneens tot ‘Top Earnings Estimator’ verkozen.

Na een ruime ervaring in de farma-en biotechsector startte Jan De 
Kerpel in 2007 bij KBC. Na zijn Master en Doctor in de Wetenschappen 
aan de universiteit van Leuven, startte Jan zijn carrière bij Tibotec (nu 
JNJ), waar hij Senior R&D-wetenschapper was van twee nieuwe HIV-ge-
neesmiddelen: Prezista en Intelence. In 2002 begon hij bij het beursgeno-
teerde DevGen, waar hij verschillende geneeskundige programma’s leidde. 
Hij verliet DevGen als R&D-directeur, om bij KBC Securities de farma- en 
biotechsector op te volgen en mee te werken aan verschillende belangrijke 
financiële transacties voor biotechbedrijven uit de Benelux, zoals bijvoor-
beeld de beursintroductie van Ablynx (’07), Movetis (’09), Genticel (’14) 
en  Argen-X (’14), Biocartis en Kiadis (’15). Op zijn naam staan zes patenten 
en hij is co-auteur van verschillende peer-gereviewde wetenschappelijke 
artikels. Hij heeft diploma’s van Leuven Business School, behaalde een 
MBA aan Vlerick Management School, aangevuld met een specialisatie 
Corporate Finance aan de EHSAL Management School. Hij is bestuurder 
bij FlandersBio, de biotech-sectororganisatie in Vlaanderen.

Sinds midden 2017 werd hij Managing Director Head Life Sciences & 
Healthcare bij Kempen Corporate Finance.
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Laurent Carlier

CFO Befimmo

Laurent Carlier is sinds 
juli 2006 Chief Financial 
Officer van Befimmo. 
Daarvoor was hij finan-
cieel en administratief 
directeur bij Sodexo Pass 
Belux. Van 1996 tot 1999 
werkte hij bij Sanofi Phar-
ma Belgium als controller 
en later als financieel en 
ICT-directeur. Hij startte 
zijn loopbaan in 1991 bij 
Unilever als internal audit 
team leader in Parijs en 
vervolgens als Manufac-
turing Unit Controller in 
Nederland. Hij heeft een 

diploma handelsingenieur van de Ecole de commerce Solvay (ULB), een 
licentie fiscaal beheer (VUB) en registered controller aan de Erasmus-uni-
versiteit te Rotterdam.

Kristoff Van Houte

Hoofdredacteur 
Kroffinvest

Kristoff Van Houte 
is hoofdredacteur 
van het beleggings-
blad Kroffinvest. 
Hij werd geboren 
op 22 september 
1966 en is van op-
leiding burgerlijk 
ingenieur.
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Loïc Degras

Verantwoordelijk investor relations Engie 

Loïc Degras is sinds 
2016 verantwoordelijk 
voor de relaties met de 
particuliere aandeel-
houders bij Engie. Hij 
is Fransman en hou-
der van een master in 
Finance aan het hoger 
instituut van handel 
in Parijs. Hij begon 
zijn carrière bij Engie 
in 2007 bij de dienst 
communicatie, waar 
hij gedurende drie jaar 
analist was en de finan-
ciële communicatie 
verzorgde. In 2011werd 
hij gepromoveerd tot 
verantwoordelijk in-
vestor relations met 
institutionele partijen.

Patrick Casselman

Senior Equity Specialist BNP Paribas Fortis

Patrick Casselman, gebo-
ren te Knokke in 1967, stu-
deerde Toegepaste Eco-
nomische Wetenschappen 
(met een specialisatie ‘Fi-
nanciering’) aan de Uni-
versiteit van Antwerpen 
in de periode 1985–1989. 
Na het afstuderen deed hij 
een eerste professionele 
ervaring op in de auditsec-
tor bij Ernst&Young, van 
waaruit hij kennis maakte 
met het bedrijfsleven. 
Een jaar later (1990) koos 
hij evenwel voor de bank-
sector, waarin hij bouwde 
aan reeds een 26 jarige 
carrière. Begonnen als kre-
dietanalist bij het toenma-
lige Kredietbank, doorliep hij achtereenvolgens volgende departementen: 
kredietafdeling, corporate banking, asset management en private banking. 
Vooral in die laatste 2 departementen specialiseerde hij zich op het vlak 
van aandelenanalyse, fondsbeheer en beleggingsstrategie. 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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Patrick 

Verelst

Afgevaardigd 
bestuurder VFB

Patrick Verelst is licen-
tiaat toegepaste econo-
mische wetenschappen 
(KU Leuven) met bij-
komende opleidingen 
in financiële analyse 
en portefeuillebeheer. 
Hij werkte voorheen 
als analist, portefeuil-
lebeheerder en Investor 
Relations en is afge-
vaardigd bestuurder 
van VFB.

Paul Hermans

Directeur Excelco

Paul Hermans stu-
deerde in Leuven Toe-
gepaste Economische 
Wetenschappen. Hij 
begon zijn loopbaan 
als docent financiële 
analyse en fiscaliteit 
aan het Hoger Han-
dels- en Taleninstituut 
te Genk. Hij stond aan 
de wieg van Fiscalc en 
bouwde dat bedrijf 
uit tot marktleider in 
software voor accoun-
tants. Later stichtte hij 
Fiscalc Edities voor de 
ontwikkeling van on-
line databanken. Daar-
bij werd het project 
Fisconet voor de Overheidsdienst Financiën gerealiseerd. Hij gaf heel wat 
seminaries aan de Fiscale Hogeschool/EHSAL in Brussel.

Hij was adviseur van verschillende bedrijven en maakte enkele jaren 
deel uit van de directie van Wolters Kluwer België. Zijn professionele ken-
nis en ervaring zijn verwerkt in de software voor fundamentele analyse van 
Excelco.
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Rik Dhoest

Hoofd analyse aandelen Bank Nagemackers

Rik Dhoest is sinds septem-
ber 1999 werkzaam in de 
bankwereld. Eerst bij Bank 
Nagelmackers als buy-side 
analist, later als institutio-
neel beheerder. Bank Na-
gelmackers werd in 2005 
overgenomen door Delta 
Lloyd Bank In deze bank is 
hij nu nog steeds werkzaam. 
Na het afsplitsten van de 
Nederlandse moedergroep 
werd Delta Lloyd Bank te-
rug herdoopt in Bank Na-
gelmackers. Hij startte zijn 
carrière in september 1984 
in de private school Au Pe-
tit Lorrain (nu Leerwijzer). 
Daarna werkte hij bij het 
Ministerie van Financiën 
(directe belastingen en thesaurie) tot september 1999. Rik Dhoest werd 
geboren op 25 mei 1964 in Oostende. Hij behaalde in 1984 het diploma Re-
gent Nederlands- Engels- Economie (Sint-Thomas) in Brussel, in 1990 het 
diploma van licentiaat handels- en consulaire wetenschappen aan EHSAL 
in Brussel, het diploma geaggregeerde hoger secundair onderwijs aan de 
Administratieve en Economische Hogeschool Brussel in 1995 alsook een 
Master in Finance en Accountancy in 2002 aan de EHSAL te Brussel

Pierre 

Huylenbroeck

Uitgever Mister Market

Pierre Huylenbroeck 
publiceert sinds maart 
2014 Mister Market 
Magazine, een twee-
wekelijks digitaal tijd-
schrift voor beleggers, 
met nieuws, interviews, 
inzichten, tips en een 
op de voet te volgen 
portefeuille van Belgi-
sche aandelen. Voor-
dien werkte hij ruim 20 
jaar lang bij De Tijd, als 
hoofdredacteur, senior 
writer, chef van de re-
dactiecellen Markten & 

Conjunctuur en Geld & Beleggen, en nieuwsmanager. Hij schreef meerde-
re boeken, zoals ‘De Reuzen van de Beurs’, ‘40 Meesterwerken uit de finan-
ciële geschiedenis’ en ‘100 wijsheden over beurs en beleggen’ en, in 2015, 
‘Iedereen Belegger’. Hij studeerde in 1991 aan de Vrije Universiteit Brussel 
af als Handelsingenieur en werkte tot 1993 in de marktenzaal van Banque 
Indosuez Belgique. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen (Lola 17j 
en Milo (15j). Hij loopt, drinkt graag wijn, bier en whisky, en houdt van 
lezen, film, kunst en schoonheid, en gezellige avonden met vrienden. Hij 
werd lang geleden gestoken door een extreem hardnekkige microbe van de 
financiële theorie en de financieel-economische geschiedenis.
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Stefan Pintjens

Senior Financial Analyst Test-Aankoop invest

Stefan Pintjens is sinds 1995 actief als financieel analist voor het beleggings-
weekblad Test-Aankoop invest (voorheen Budget Week) waar hij deel 
uitmaakt van een internationaal team van 30 analisten uit België, Luxem-
burg, Italië, Spanje en Portugal van de Belgische Verbruikersunie en haar 
Europese zusterorganisaties. Naast de fundamentele analyse van een aantal 
Belgische mid- en small caps behoren ook de bank- en distributiesector tot 
zijn specialisatieterrein evenals vastgoedbeleggingen (vastgoedvennoot-
schappen en -certificaten). Tevens behartigt hij de belangen van de con-
sument in geld-, bank- en beleggingszaken. Voordien was hij enkele jaren 
werkzaam als assistent aan de Universiteit Antwerpen (RUCA) waar hij ook 
het diploma van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen 
met specialisatie financiële economie behaalde en een aantal artikels over 
het bank- en financiewezen publiceerde.

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 Eco-

nomische 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.
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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 geeft lezingen 
voor de VFB (Vlaamse Federatie van Beleggers), entiteiten in en rond de 
KBC Groep en op diverse financiële beurzen, maar ook voor studentenver-
enigingen en op Business Schools. Tom is licentiaat in de Toegepaste Eco-
nomische Wetenschappen, hij maakte 1998 van KBC zijn eerste en huidige 
werkgever. De eerste twee jaar van zijn carrière was hij verantwoordelijk 
voor de afwikkeling en coördinatie van transacties op het toenmalige Eas-
daq. Sinds 2000 ging hij voor KBC Securities als aandelenbroker op die-
zelfde 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 
investeringsbedrijven in 
de Benelux en ver daar-
buiten en werd later aan-
gevuld met vastgoed en 
telecomwaarden. In 2012 
maakte Tom de overstap 
naar Bolero, het online 
beleggingsplatform van 

KBC Securities. Sinds oktober 2012 was hij daar marktenspecialist. In die 
functie hield hij samen met zijn team de Bolero-klanten op de hoogte van 
het belangrijkste beursnieuws, onder meer via nieuwsbrieven, Toms blog 
en via allerhande videoverslagen en webinars.

Werner Wuyts

Vermogensbeheerder bij Dierickx, Leys Private Bank

Werner Wuyts is vermogensbeheerder bij Effectenbank Dierickx Leys Pri-
vate Bank waar hij tevens verantwoordelijk is voor Studie en Analyse. Hij 
behaalde een Graduaat Expeditie, en is financieel analist BVFA-ABAF.
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Nieuw
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Nieuw
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Hoe bereikt u het ICC in Gent
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VFB-Sponsors
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• ARGENX
• ASCENCIO
• ASIT BIOTECH
• ATENOR
• BINCKBANK
• BIOCARTIS
• BONE THERAPHEUTICS
• COFINIMMO
• COLRUYT
• DECEUNINCK
• EVS BROADCAST EQUIPMENT
• GLOBAL GRAPHICS
• GREENYARD
• INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV
• KBC ANCORA
• KBC GROEP
• KIADIS PHARMA
• LOTUS BAKERIES
• MDXHEALTH

VFB-BEDRIJFSLEDEN
• MEDIRECT BANK
• MIKO
• MITHRA WOMEN’S HEALTH   
• MONTEA
• QRF
• QUEST FOR GROWTH
• RECTICEL
• RESILUX
• SIPEF
• TELENET
• TEXAF
• TINC
• TREETOP ASSET MANAGEMENT
• UMICORE
• VAN DE VELDE
• VASTNED RETAIL BELGIUM
• WDP
• WERELDHAVE BELGIUM
• XIOR STUDENT HOUSING
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