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Topaffiche met massa tips en adviezen

Zaterdag 10 oktober begeven weer heel wat VFB-leden zich in de vroege uurtjes 
richting Antwerpen. Voor deze editie van de Dag van de Tips vallen we inderdaad 
terug op de prachtige accommodatie van Kinepolis te Antwerpen. Voor wie de 
locatie nog niet bekend is: Groenendaallaan 394 te 2030 Antwerpen. De zalen met 
de erg comfortabele zetels kregen trouwens een opfrisbeurt.

Maar u komt natuurlijk in de eerste plaats voor het programma. Tips zijn er 
in overvloed. Net als vorig jaar te Gent brengen banken en beurshuizen alsook 
de beleggingsbladen hun top 3 voor het volgende jaar. Wagen zich aan deze op-
dracht: Patrick Casselman (BNP Paribas Fortis), Ken Van Weyenberg (Candri-
am), Tom Simonts (KBC Securities), Sven Sterckx (Dierickx, Leys Effectenbank), 
Geert Van Herck (Leleux Associated Brokers), Patrick Millecam (Value Square 
Vermogensbeheer), Marc Leyder (Van Lanschot Bankiers) en Hans D’Haese 
(Bank Degroof). Kroffinvest, Beurstips, Inside Beleggen, Mister Market Magazi-
ne en De Belegger zijn de beleggingsbladen op de affiche. U bent dus al verzekerd 
van 39 concrete aankooptips. Niet dat we er bij VFB voor pleiten dat u deze tips 
klakkeloos volgt, maar ze vormen ongetwijfeld een goede basis om zelf aan de slag 
te gaan en met kennis van zaken in actie te komen.

We starten de dag evenwel traditioneel met de macro-economische voor-
uitzichten. Dhr. Geert Gielens maakt hierbij zijn debuut op de VFB-congressen. 
Geert Gielens is sinds vorig jaar Chief 
Economist – hoofdeconoom zeg 
maar – van Belfius en volgde in die 
hoedanigheid Frank Lierman op.

En dan komen we bij de bedrijfs-
presentaties. En ook hier leggen we de 
lat, zoals steeds, weer erg hoog. On-
der meer Bert De Graeve (Bekaert), 
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Marc Hofman (Colruyt), Bart De Smet (Ageas), Willem Van Twembeke 
(Engie), John Porter (Telenet), Nicolas De Clercq (Kinepolis), Hilde 
Windels (Biocartis), Laurent Carlier (Befimmo) en Tom Debusschere 
(Deceuninck) maken zich nu al op om op 10 oktober achter het spreek-
gestoelte plaats te nemen.

Bert De Graeve heeft een uitzonderlijke staat van dienst en verdient 
daarvoor alleen al een plaats op een van onze grote congressen. Bert De 
Graeve bouwde zijn carrière uit bij Alcatel Bell te Antwerpen, was de gro-
te baas van de VRT en nadat hij achtereenvolgens cfo en ceo van Bekaert 
was, is hij nu voorzitter van de Zwevegemse staaltechnologiegroep. Te-
vens is hij voorzitter van de Chinese Kamer van Koophandel en bekleedt 
hij bestuursfuncties in nog een aantal bedrijven. Hij wordt als een van 
de machtigste bestuurders van België beschouwd. Bekaert maakte sterke 
tweedekwartaalresultaten bekend en zou volgens analisten wel eens aan 
het begin van een nieuwe cyclus kunnen staan.

Marc Hofman, cfo van Colruyt, is voor de VFB leden geen onbeken-
de. Al een aantal keren verscheen hij ten tonele op de Dag van de Tips, 
maar dan in de hoedanigheid van ceo van Ter Beke. Hoe gaat Colruyt 
zich wapenen tegen de combinatie Ahold/Delhaize en allerhande inter-
netinitiatieven. Een ding staat vast: de laagsteprijspolitiek blijft overeind.

Bart De Smet, ceo van Ageas, is te gast op vrijwel elk van onze con-
gressen. Zo niet als spreker dan wel als bezoeker en telkens weer persoon-
lijk aanwezig op de stand van Ageas. Ook Ageas kreeg nogal wat positieve 
analistencommentaren na de tweedekwartaalresultaten. Ageas maakte 

bovendien een nieuw inkoopprogramma voor eigen aandelen ter waarde 
van 250 miljoen euro bekend en analisten gaan ervan uit dat de verzeke-
raar beleggers wel eens zou kunnen verwennen met een hoger dividend. 
Is nu alles rozengeur en maneschijn bij Ageas? Hoe zit het trouwens met 

de rechtszaken? Is die 
dreiging verdwenen? 
En wat als de rente 
zou gaan stijgen?

Engie, dat vroe-
ger als GDF SUEZ door 
het leven ging, is al 
geruime tijd een un-
derperformer op de 
beurs. De winst over 

het eerste halfjaar daalde dan wel minder dan verwacht maar een daling 
van 12% is toch niet om over naar huis te schrijven. De daling is een ge-
volg van de lage energieprijzen in het algemeen, meer bepaald voor ruwe 
olie en de lagere productie in de Belgische nucleaire centrales. Maar er 
is misschien wel beterschap op komst. Willem Van Twembeke is, nadat 
Dirk Beeuwsaert zijn functie als algemeen directeur van de Europese 
energieactiviteiten neerlegde, nog de enige Belg in het directiecomité van 
de Franse nutsgroep. Hij is verantwoordelijk voor de internationale ener-
gie-activiteiten. Belangrijk om naar uit te kijken, zijn de initiatieven op 
het vlak van alternatieve energie, meer bepaald zonne- en windenergie.

Telenet daarentegen bevindt zich aan het andere spectrum van de 
koersprestaties en is steevast een outperformer. Zeker als we rekening 
houden met de dividenden en kapitaaluitkeringen die in het verleden 
werden uitgekeerd. Telenet beschouwt de aanwezigheid op de Dag van 
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Op de VFB-Dag van de Tips

Iedereen Belegger

Geen VFB-congres zonder de nodige promoties natuurlijk. Dit 
jaar kan u onder meer het ‘vers van de pers’-boek van Pierre 
Huylenbroeck kopen met een korting van maar liefst 25%. U 
betaalt dus geen 24,99 euro maar slechts 18,75 euro. Dit aan-
bod is enkel geldig tijdens het congres! ‘Iedereen Belegger; De 
beurs is er wél voor u’ is de ultieme bijbel voor de particuliere be-
legger. De ex-hoofdredacteur van De Tijd heeft eindelijk het be-
leggingsboek geschreven dat elke spaarder moet lezen. Naast 
een pleidooi voor aandelen vooral een heldere handleiding om 
zonder emoties te beleggen. Niemand kent de aandelenbeurs 
beter dan Pierre Huylenbroeck. De uitgever van Mister Market 
Magazine schrijft er al twintig jaar over. Huylenbroeck maakt 
op een heldere en enthousiaste manier duidelijk dat aandelen 
een hoeksteen vormen van onze economie én van elke slimme 
beleggingsportefeuille. Een financiële bolleboos zijn hoeft niet, 
gedisciplineerd zijn wel. Dit boek toont hoe het moet.

-25%
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de Tips als een uitgesproken opportuniteit om achteruit maar vooral 
vooruit te blikken. In oktober noteert Telenet immers exact 10 jaar op de 
beurs. Meteen ook één van de grootste beurssuccessen van de voorbije 10 
jaar. Een verjaar-
dag die dan ook 
mag en moet ge-
vierd worden. Ceo 
John Porter neemt 
zelf de honneurs 
waar.

Een nog gro-
ter beurssucces is 
Kinepolis. En CEO 
Eddy Duquenne 
mag dat gerust op zijn conto schrijven. Na het debacle met de overname 
van Cinemaxx in het begin van het millennium trappelde Kinepolis lange 
tijd ter plaatse. Met Eddy Duquenne kwam er een nieuwe overnamewind 
en een stevige internationale expansie waarbij Kinepolis een aantal kwan-
tumsprongen maakte. De nieuwe strategie legde ook meer focus op de 
verkoop van drank, snacks … en de B-to-B activiteiten (zoals dit congres 
bijvoorbeeld). De kwantumsprongen in de expansie vertaalden zich ook 
in de koers. Eddy Duquenne zal die dag evenwel niet tijdig terug zijn uit 
de VS. Niet getreurd, CFO Nicolas De Clercq, neemt zijn taak ter harte.

Het gaat allemaal 
zo verschrikkelijk hard 
in de Belgische biotech 
maar als ik mij goed 
herinner, was Biocartis 
de op één na laatste in 
de rij van nieuwkomers 
op het koersenbord. 
Eind april vond de 
beursintroductie plaats 

VFB-Corner

Geen vastgoed of biotechcorner bij deze editie. Wel een 
VFB-Corner, waar we ons zelf en de diensten die wij aanbie-
den eens extra in de verf kunnen zetten. Er is natuurlijk de 
traditionele hoofdstand waar u het boekenaanbod vindt, 
drankbonnetjes kan kopen (net als aan de balie) en met de 
meest uiteenlopende vragen terecht kunt. Aansluitend zijn 
er de standen voor de Beleggersacademie en de Trefpun-
ten. Wat mag u verwachten van de verschillende modules 
van de Beleggersacademie, met welke Module start u best 
rekening houdend met uw opleidingsniveau…? Kan u ‘zo-
maar’ naar een Trefpunt?

Een lesgever en de Trefpuntverantwoordelijken zullen pa-
raat zijn om u te informeren en uw vragen te beantwoor-
den.

In de namiddag zal ook Dhr. David Moons van Servico aan-
wezig zijn in deze corner. Servico is onze websitebouwer 
en David zal al uw vragen beantwoorden in verband met 
de website. David neemt in de namiddag trouwens ook een 
workshop voor zijn rekening over de werking van de ver-
nieuwde website.

Ook kan u er VFB-analist Gert De Mesure, in de vrije tijd die 
hem die dag nog rest, ontmoeten. 
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en met het positieve sentiment rond de sector en een naam als ‘Rudi Pau-
wels (ceo), was succes min of meer gegarandeerd. En dat was het ook. De 
vraag naar de aandelen overtrof liefst 6 keer het aanbod. Rudi Pauwels is 
een naam als een klok in de biotechwereld (Tibotec Virco, Galapagos …) 
Ook Biocartis, de specialist in het ‘snel stellen van diagnoses’ van kankers 
en infectieziekten via het minilab Idylla en testcassettes, zou wel eens 

een succesverhaal kun-
nen worden. Deputy 
ceo Hilde Windels is de 
enige vrouw in het top-
gezelschap.

Een stukje vastgoed 
mag natuurlijk ook niet 
ontbreken. Laurent Car-
lier, cfo van Befimmo, 
neemt dat voor zijn re-

kening. Befimmo is vandaag op Euronext Brussel de enige GVV (de vroe-
gere vastgoedbevak) die 100% in kantoren is belegd. Hoe is het gesteld 
met de Brusselse kantorenmarkt? De omstandigheden lijken niet meteen 
aantrekkelijk, maar is dat zo? Het hoge dividendrendement en de relatief 
lage koers-winstverhouding maken veel goed voor Befimmo.

Ceo Tom Debusschere van Deceuninck zegde in extremis nog toe en 
dat doet ons plezier. Ik kan mij niet herinneren of Deceuninck ooit al een 
voordracht gaf. Het zal alleszins lang geleden zijn. Is dat een teken aan de 
wand? De cijfers over het eerste halfjaar verrasten alleszins in positieve 
zin en de ceo toonde zich opvallend optimistisch over onder meer de 
heropleving van de bouwmarkt en de evolutie in de VS.

En dan zijn er nog de workshops. Deze vinden plaats in zaal 9 en 
zaal 11. Workshops zijn er van Pareto, VectorVest, TreeTop AM, Keyware, 
Funds for Good, BELSIPA en Goldman Sachs. U krijgt ook een uiteenzet-
ting over de werking en nieuwe mogelijkheden van de VFB-website.

Het wordt aldus weer een groot beleggersfeest op de 10 oktober in 
Kinepolis te Antwerpen. We zijn er nu al gerust in dat u die dag tevreden 
huiswaarts zal keren met een massa tips en informatie. Informatie die u 
ook kan vergaren door een bezoek te brengen aan de standen in de Hol-
lywoodzaal. Standen die worden bemand door ceo’s, cfo’s en Investor Re-
lations. U kan hier persoonlijk contact leggen met de bedrijfstop en uw 
vragen stellen. Bereid deze dag dan ook enigszins voor en maak vooraf 
een keuze welke voordrachten u wil volgen en welke stands u wenst te be-
zoeken. Want zoals telkens weer, zal u tijd tekort komen. Breng dan ook 
iemand mee of kom in clubverband. Net als bij andere edities genieten 
clubs korting als zich minstens 3 personen inschrijven. Schrijf alleszins 
in voor 1 oktober. Zo geniet u het verlaagd voorinschrijvingstarief. De 
tarieven blijven trouwens ook bij deze editie weer ongewijzigd. En zoals 
altijd: all-inclusive. Parking, vestiaire, toilet, lunch en natuurlijk niet te 
vergeten de heerlijke Miko-koffie zijn inbegrepen in de prijs.

Het wordt aldus een ‘werk’dag op 10 oktober. De gemoedelijke sfeer 
eigen aan de VFB-congressen blijft voor ons evenwel heilig. Gelijkgestem-
den onder elkaar die op het congres gaan en staan waar ze willen. En ach-
teraf natuurlijk nog even uitblazen en napraten tijdens de receptie. Een 
receptie die u wordt aangeboden door AB InBev.

Wij willen alle bezoekers nu al bedanken voor hun aanwezigheid. En 
natuurlijk ook alle medewerkers en vrijwilligers die deze dag mogelijk 
maken. Wij rekenen ook op u. Tot zaterdag 10 oktober in Kinepolis te 
Antwerpen. 

Patrick Nollet, Directeur VFB

KINEPOLIS ANTWERPEN
GROENENDAALLAAN 394, ANTWERPEN
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Opgelet
• Tot 1 oktober geniet u het verlaagd inschrijvingstarief. 

• Bij betaling voor 6 oktober ontvangt u uw toegangskaart(en) per post.

• De kaarten worden verstuurd vanaf 28 september.

Hoe schrijf ik in voor de Dag van de Tips?
• Ga naar www.vfb.be

• U meldt u aan met uw e-mailadres en paswoord

• U gaat in de menubalk naar event en klikt op ‘congressen’ en vervolgens op naam 
van het event (in dit geval Dag Tips 2015)

• Bovenaan het event klikt u op blauwe blokje ‘Inschrijven’. Als u vervolgens 
nogmaals klikt op ‘Inschrijven’ bent u ingeschreven. U kan ook het schuivertje 
1 verplaatsen om 2 of meer inwonende personen in te schrijven. U dient dan wel 
hun naam en voornaam in te geven. Vervolgens klikt u op ‘Inschrijven.’
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P
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a   Zaal 8 Zaal 9

08.30 – 09.15 OPENING, Miko koffie en bezoek aan standen

 09.15 – 09.25 VERWELKOMING - Voorzitter vfb

 09.25 – 10.00 MACRO-ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN 
  Geert GIELENS, Chief Economist Belfius

 10.05 – 10.40 ENGIE BEFIMMO 
  Willem VAN TWEMBEKE, ceo internationale  Laurent CARLIER, cfo 
  energieactiviteiten Analist: Gert DE MESURE, analist vfb 

  Analist: Werner WUYTS, Verantwoordelijke Studie & Analyse bij Dierickx Leys

 10.40 – 11.15 Pauze en bezoek aan standen

 11.15 – 11.50 BEKAERT 
  Bert DE GRAEVE, Voorzitter

 11.55 – 12.30 AGEAS BIOCARTIS 
  Bart DE SMET, ceo Hilde WINDELS, Deputy ceo 
  Analist: Danny VAN QUATHEM, Equity Expert Soc. Générale Private Banking Analist: Jan DE KERPEL, Senior Equity Analyst, Pharma & Biot., KBC Securities

 12.30 – 13.15 Lunch en bezoek aan de standen

13.15 – 14.25 AANDELENSELECTIES VAN BANKEN EN BEURSHUIZEN 
  Dierickx Leys Effectenbank (dhr. Sven Sterckx), Value Square Vermogensbeheer (dhr. Patrick Millecam),  
  Leleux Associated Brokers (dhr. Geert Van Herck), BNP Paribas Fortis (dhr. Patrick Casselman), KBC Securities / Bolero  
  (dhr. Tom Simonts), Van Lanschot (dhr. Marc Leyder), Candriam (Ken Van Weyenberg), Bank Degroof (Hans D’Haese) 
  Moderator: Gert DE MESURE, analist vfb

 14.30 – 15.05 COLRUYT DECEUNINCK 
  Marc HOFMAN, cfo Tom DEBUSSCHERE, ceo 
  Analist: Hans D’HAESE, Equity Analyst Bank Degroof Analist: Geert SMET, adjunct-hoofdredacteur De Belegger

 15.05 – 15.30 Pauze en bezoek aan standen

 15.35 – 16.10 TELENET KINEPOLIS 
  John PORTER, ceo Nicolas De Clercq, cfo 
  Analist: Patrick CASSELMAN, Senior Equity Specialist, BNP Paribas Fortis Analist: Guy SIPS, Small en mid caps-specialist van KBC Securities

 16.10 – 17.00 AANDELENSELECTIES VAN BELEGGINGSBLADEN  
  KROFFINVEST – BEURSTIPS – INSIDE BELEGGEN – MISTER MARKET MAGAZINE – DE BELEGGER 
  Moderator: Gert DE MESURE, analist vfb

 17.00 – 17.30 SLOTWOORD

 17.30 – 18.30 Receptie aangeboden door AB InBev
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W
o
rk
sh
o
p
s  10.00 – 10.30 Zaal 11  Pareto Financial Planning

Nalatenschap 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 partner en kinderen beschermen? 
Hoe het opgebouwd vermogen veilig stellen? En wat met die hoge successierechten? Om te voorkomen dat uw dierbaren voor onaangename verras-
singen 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. (Thijs Keenen, Senior Financial Consultant)

 10.45 – 11.15 Zaal 9  VectorVest
 Hoe elk aandeel analyseren in slechts 30 seconden
VectorVest is de enige tool die de kracht van fundamentele analyse combineert met het inzicht van technische analyse. VectorVest analyseert, sorteert 
en rangschikt wereldwijd meer dan 23.000 aandelen op waardering, veiligheid en momentum. Ieder aandeel krijgt iedere dag een aanbeveling: kopen, 
verkopen of houden. In slechts 30 seconden kan u een aandeel analyseren. Dankzij de Unisearch komt U terecht bij aandelen die voldoen aan de para-
meters die U belangrijk vindt. (Susan HayesCulleton, Directeur VectorVest Europa en Tom Van Noyen, VectorVest User Group Leader Vlaanderen)

 10.45 – 11.15 Zaal 11  TreeTop AM
Het Beleggingsuniversum van TreeTop Asset Management
Een wereldwijde en multisectorale strategie om op lange termijn een maximaal rendement na te streven. Het nieuwe platform TreeTop Online-eenvou-
dig en intuïtief-voor beginnende en ervaren beleggers. (Philippe Lowet, Senior Financial Advisor)

 12.45 – 13.15 Zaal 9  Keyware 
 De Tijd speelt in ons voordeel
Evolutie of revolutie in de markt voor elektronische betalingen? Het verhaal achter de snelle groei. Toelichting van de recente prestaties. (Stéphane 
Vandervelde, ceo & Alain Hubert, cfo)

 12.45 – 13.15 Zaal 11  Funds for Good
Een nieuwe vorm van verantwoord beleggen
Rendement EN een concrete maatschappelijke impact verwezenlijken. Funds For Good is een recente speler in de beleggingswereld die de jarenlange 
ervaring van top-beheerders (aan wie het beheer van de FFG producten wordt toevertrouwd) koppelt met een concrete maatschappelijke impact, hier 
bij ons in België. Deze impact wordt mogelijk gemaakt door het doorstorten van 50 % van de bedrijfswinst (dus niet het rendement van de belegger) 
aan een stichting. Deze unieke aanpak alsook de uitstekende fondsen worden op een bondige en ludieke manier toegelicht. (Marc Verhaeren, Managing 
Partner & Jasmien Coolen, Business Development)

 14.30 – 15.00 Zaal 11  BELSIPA
Verbeter uw rendement – een nieuwe kijk op gestructureerde beleggingen
De presentatie geeft een overzicht van de belangrijkste argumenten waarom gestructureerde beleggingen een interessant alternatief kunnen zijn voor 
beleggers in de huidige marktomgeving. Beleggers kunnen aan de hand van deze producten het rendement van hun portefeuille verbeteren, of het 
risico van hun portefeuille indekken. Enkele voorbeelden die beschikbaar zijn in België zullen aangehaald worden. Voor meer uitgebreide informatie kan 
men nadien terecht bij de Belgische spelers in dit zeer interessante marktsegment. (Bart Van der Veken, Senior Financial Engineer, Belfius Bank)

 15.05 – 15.35 Zaal 11  Goldman Sachs
Goldman Sachs Turbo’s en Traders toegepast in de huidige Trends door TradeIdee.nl
In deze workshop wordt ingegaan op de actuele stand van zaken in de financiële markten. De toepassing van Goldman Sachs Turbo’s en Traders worden 
toegelicht door de Turbo expert van Goldman Sachs (Turbo uitgever) en de marktenexpert van TradeIdee.nl (Professionele gebruiker van Turbo’s in 
concrete beleggingen). Stel uw vragen, vergroot uw kennis en ontvang actuele tips voor concrete toepassing. Doe er uw voordeel mee! (Jan Erftemijer, 
Executive Director Goldman Sachs Securities Division en Gökhan Erem, Director Leomont & Initiator TradeIdee.nl)

 15.05 – 15.35 Zaal 9  Servico
VFB website
Recent werd de VFB-website in een nieuw kleedje gestoken en werden een heleboel nieuwe functionaliteiten toegevoegd, waaronder communicatie 
tools met VFB en handige tools voor clubs. (David Moons, projectleider)
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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 80 euro. 
Inschrijving enkel via overschrijving.

Bij voorkeur online inschrijven via www.vfb.be. Om het ledentarief te genieten moet u zich eerst aanmelden op de website met 
uw emailadres 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’.

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 + DvdT’.

Enkele opmerkingen

Bij betaling vóór 6 oktober ontvangt u uw toegangskaart(en) per post. 
Op de Dag van de Tips zal u een lunchbon voor de broodjesmaaltijd ontvangen.
Gratis Miko koffie gans de dag.
Gratis parking, vestiaire en toiletten.

 1 jaar lid + deelname aan de 

Formule Dag van de Tips op zaterdag 10 oktober Inschrijving

Volwassene 65 euro online of overschrijving

Studenten  < 25 jaar 24 euro online of overschrijving

 1 jaar lid + deelname aan de 

Formule Dag van de Tips op zaterdag 10 oktober Inschrijving

Volwassene 65 euro online of overschrijving

Studenten  < 25 jaar 24 euro online of overschrijving

 Voorinschrijving Inschrijving Inschrijven via

 tot 1/10  na 1/10 online overschrijving

VFB-leden 30 euro 36 euro ja ja

VFB-studenten < 25 jaar 12 euro 12 euro ja ja

VFB-clubs min 3 leden * 27 euro 32 euro ja ja

VFB-leden + inwonenden ** 56 euro 62 euro ja ja

 Voorinschrijving Inschrijving Inschrijven via

 tot 1/10  na 1/10 online overschrijving

VFB-leden 30 euro 36 euro ja ja

VFB-studenten < 25 jaar 12 euro 12 euro ja ja

VFB-clubs min 3 leden * 27 euro 32 euro ja ja

VFB-leden + inwonenden ** 56 euro 62 euro ja ja
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Ablynx

Aedifica

Ageas

Analist.be

arGEN-X

Befimmo

Bekaert

BeursTips

BNP Paribas Fortis

Biocartis
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Sprekers

Paul Huybrechts

Voorzitter VFB

VFB-voorzitter Paul Huy-
brechts was tijdens zijn loop-
baan financieel journalist bij 
De Morgen en De Tijd, analist 
bij De Belegger en kaderlid bij 
beursmakelaar Dewaay. In 1991 
werd hij algemeen directeur 
bij Uitgeversbedrijf Tijd en hij 
bleef dit tot 2002. Sindsdien 
schreef hij boeken over ge-
zondheid, over de vergrijzing 
(Naar Grijsland, de uitvaart 
van onze welvaart, met KBC-econoom Koen De Leus) en over het Belgisch 
spoor (SOS NMBS. In het spoor van Karel Vinck). Hij verwerkte in 2008 
de dagboeken van de in 2006 overleden minister van Staat Hugo Schiltz 
tot een jeugdbiografie die in het voorjaar van 2009 verscheen. Huybrechts 
bleef de financiële markten altijd op de voet volgen en hij werd in novem-
ber 2007 voorzitter van VFB.

Geert Gielens

Chief Economist Belfius Bank

In maart 2014 werd Geert Gielens benoemd tot hoofdeconoom en di-
recteur Research van Belfius bank. In die functie formuleert hij voor de 
klanten van de bank zijn visie over de economie en wordt hij ook frequent 
gevraagd als spreker.

Voordien werkte Geert Gielens gedurende een 15-tal jaar in de mark-
tenzaal van Belfius. Daar nam hij verschillende functies op en hij was onder 
andere hoofd van een trading desk op Fixed Income producten en deri-
vaten, verantwoordelijke voor het ontwikkelen van pricing modellen en 
ontwikkelaar van producten op basis van rente- en aandelenderivaten.

Geert Gielens is Doctor in de Economische Wetenschappen aan de 
KU Leuven (1996). Hij heeft een aantal wetenschappelijke publicaties op 
zijn naam staan en is een paar jaar visiting professor aan de KU Leuven 
geweest. Momenteel is Geert Gielens fellow van het HogenHeuvelCollege 
en lid van de advisory board van het departement Accounting, Finance 
en Insurance van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de 
Leuvense universiteit.
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Willem Van Twembeke

Executive Vice President ENGIE, in charge of Energy International 
CEO ENGIE – Energy International

Willem Van Twembeke (1965) is CEO van Energy International (ENGIE) 
sinds 2013. Willem begon zijn carrière in de groep in 1991 als project mana-
ger bij Tractebel Engineering. In 1997 ging hij naar Latijns-Amerika, waar 
hij verschillende posities bekleedde in Chili en Peru. Van 2001 tot 2004 was 
hij ceo van Electroandina en van 2004 tot 2006 ceo van EnerSur, Gas Na-
tural de Lima y Callao en SUEZ Energy Peru. Hij keerde terug naar Brussel 
in 2006 als Deputy General Manager Trading and Portfolio Management 
(Electrabel). In 2010 werd hij aangesteld als Chief Operations Officer van 
GDF SUEZ Energy Latin 
America. Een jaar later 
vertrok hij naar Thailand 
om daar de rol van ceo 
van GDF SUEZ Energy 
Asia op zich te nemen.

Willem Van Twem-
beke heeft een Master 
of Science in Electrome-
chanica van de Katho-
lieke Universiteit Leu-
ven. Hij is eveneens in 
het bezit van een Master 
of Engineering van het 
Rensselaer Polytechnic 
Institute in New York en 
een Master in Bedrijfs-
kunde van de Katholie-
ke Universiteit Leuven.

Laurent Carlier

Cfo van Befimmo

Laurent Carlier is sinds juli 2006 Chief Financial Officer van Befimmo en 
lid van het management. Daarvoor was hij Financieel en Administratief 
Directeur bij Sodexo Pass Belux. Van 1996 tot 1999 werkte hij bij Sanofi 
Pharma 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 Factory Management Accountant in Nederland. 
Hij heeft een diploma 
H a n d e l s i n g e n i e u r 
van de Solvay Brus-
sels School of Econo-
mics and Management 
(ULB), een Licentie in 
fiscaal beheer (VUB) en 
een Postgraduaat Re-
gistered Controller aan 
de Erasmus-universiteit 
te Rotterdam.
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Bert De Graeve

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bekaert

Bert De Graeve is voorzitter vvan de raad van bestuur van Bekaert, Voor-
zitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité, Voorzitter van het Stra-
tegisch Comité en lid van het Audit- en Financieel Comité. Bert De Graeve 
(°1955) begon zijn loopbaan in 1980 bij Arthur Andersen & Co. In 1982 
ging hij werken bij het Financieel Departement van Alcatel Bell. In 1991 
werd hij General Manager bij Shanghai Bell Telephone Equipment Mfg. 
Cy in Shanghai. 

In 1994 werd bij benoemd tot Vice President, Director Operations, 
Alcatel Trade International in Parijs, waar hij 2 jaar later Director Inter-
national Affairs, Alcatel Alsthom werd. Nog in 1996 stapte hij over naar de 
Openbare Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en werd 
hij Managing Director VRT. In 2002 verliet hij de VRT voor Bekaert, waar 
hij Chief Financial and Administration Officer en General Secretary werd. 
In mei 2006 werd Bert De Graeve benoemd tot ceo van Bekaert en in mei 
2014 promoveerde hij er tot Voorzitter.

Bert De Graeve is Voorzitter van Telenet en onafhankelijk lid van de 
Raad van Bestuur. Hij is lid van de Raad van Bestuur van UCB en Sibelco 
en lid van het Directiecomité van het VBO, het Verbond van Belgische On-
dernemingen. Bert De Graeve is lid van de International Business Leaders’ 
Advisory Council for the Mayor of Shanghai (IBLAC), Voorzitter van de 
Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel en Voorzitter van de Belgisch-
Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Rusland en Wit-Rusland. Hij 
is ook lid van de Raad van Bestuur van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Bert De Graeve behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit 
Gent (1980). Hij studeerde ook Financial Management aan het IPO (Ant-
werpen) en werd Master in Tax Management aan de VLEKHO (Brussel).
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Bart De Smet

Ceo Ageas

Bart De Smet (1957) is CEO van Ageas, met als specifieke verantwoorde-
lijkheden Strategy & Development, Audit and Communications. Bart be-
gon zijn loopbaan bij Argenta in 1982. Van 1985 tot 1993 was hij Executive 
Vice President van het levenbedrijf van de Zwitserse verzekeraar Nationale 
Suisse. In 1994 ging hij in dienst bij ING Insurance België, waar hij lid was 
van het uitvoerend Comité, met verantwoordelijkheid voor individuele en 
groepslevensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en bankactivitei-
ten. Bart De Smet 
maakte in 1998 de 
overstap naar AG 
Insurance. Hij werd 
lid van het direc-
tiecomité en ver-
antwoordelijk voor 
Employee Benefits. 
In 2005 kreeg hij 
de leiding over het 
broker kanaal bij 
AG Insurance en 
twee jaar later werd 
hij CEO AG Insu-
rance. In Juni 2009 
werd Bart CEO van 
Ageas.

 Hilde Windels

Deputy ceo Biocartis

Hilde Windels is Deputy ceo. Ze heeft 20 jaar ervaring in de biotechsec-
tor met een track record van het opzetten en structureren van organisaties, 
private fundraising, fusies en overnames, openbare kapitaalmarkten en 
bedrijfsstrategie. Van 2009 tot midden 2011 werkte zij voor verscheidene 
biotechondernemingen als cfo. Van 1999 tot 2008 was ze cfo van het beurs-
genoteerde DevGen. Ze maakte ook deel uit van de raden van bestuur van 
DevGen, MDxHealth en FlandersBio. Mevrouw Windels behaalde een 
Masters in Economie aan de KU Leuven.
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Marc Hofman

Cfo van Colruyt Groep

Marc Hofman is cfo 
van Colruyt Group 
sinds april 2013. Na 
een licentiaatsop-
leiding TEW aan de 
Vlaamse Economi-
sche Hogeschool be-
gon hij zijn carrière 
in 1980 bij Arthur 
Andersen. In 1989 
werd hij Operations 
Manager bij Apple 
Computer België 
met verantwoorde-
lijkheid voor onder 
andere Finance, lo-
gistiek en IT. In 1991 
werd hij cfo bij de 
b e u r s g e n o t e e r d e 
toerismegroep SUN 
International. Medio 
1997 maakte hij de 

overstap naar Ter Beke als cfo voor de groep. Van eind 2007 tot maart 2013 
was hij er ceo en voorzitter van het directiecomité. Hij is 57 jaar, gehuwd 
en vader van 3 zonen. 

Tom Debusschere 

Ceo Deceuninck

Op 9 februari 2009 benoemde de Raad van Bestuur van Deceuninck Tom 
Debusschere tot ceo. Tom Debusschere (1967) is Burgerlijk Ingenieur met 
een postgraduaat ‘Bedrijfskundig Ingenieur’. Hij startte zijn carrière in 1992 
als Logistiek Manager bij Deceuninck. In 1995 startte hij een negenjarige 
opdracht bij de Amerikaanse divisie Dayton Technologies waar hij door-
groeide tot Vice President Operations.
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 In 2004 ging hij aan de slag bij de Belgische Unilin-groep als hoofd 
van de divisie Unilin Decor, een leverancier van meubelonderdelen en deel 
uitmakend van de beursgenoteerde Amerikaanse Mohawk-groep.

Op 1 december 2008 kwam hij terug naar Deceuninck als VP Marke-
ting & Sales. 

Hij is voorzitter van EPPA (European PVC Window Profiles and Rela-
ted Building Products Association) en zetelt in de Belgische Commissie 
Corporate Governance en in de Raden van Bestuur van EuPC (European 
Plastic Converters) en Essenscia (Federatie van de chemische industrie, 
kunststoffen en life sciences).

John Porter

Chief Executive Officer Telenet

John Porter werd Chief Executive Officer bij Telenet in april 2013. Hij is 
momenteel voorzitter van de raad van bestuur en niet-uitvoerende be-
stuurder van de genoteerde vennootschap Enero en OOh!media, de groot-
ste ‘outdoor media’ vennootschap van Australië. Van 1995 tot mei 2012 was 
hij Chief Executive Officer van AUSTAR United Communications, een 
toonaangevende leverancier van betaaltelevisie en gerelateerde produc-
ten in regionaal Australië. De vennootschap werd volledig overgenomen 
door Foxtel, een joint venture tussen News Corp en Telstra, in mei 2012. 
De heer Porter leidde de groei van Austar sinds de oprichting en werd er 
ceo naar aanleiding van de beursgang in 1999. Daarvoor was de heer Porter 
Chief Operating Officer Azië Pacific voor United International Holdings, 
de voorganger van het latere Liberty Global. Van 1989 tot 1994 was John 
Porter president van de Ohio divisie van Time Warner Communications. 
Hij begon zijn carrière bij Group W Broadcasting and Cable, als directeur 
Government Relations voor hij General Manager werd van Westinghouse 
Cable Systems in Texas en Alabama.
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Nicolas De Clercq

Cfo van Kinepolis Group

Nicolas De Clercq, 43 jaar, heeft een jarenlange internationale financiële 
ervaring in verschillende sectoren.

Voordat hij bij Kinepolis Group als CFO startte, was hij Vice President 
Finance bij USG People, financieel verantwoordelijk voor zowel de Neder-
landse als Duitse markt van USG People.

Voorheen had hij diverse management posities bij KBC (Kredietbank), 
Telenet, Solvus en USG People. Hij heeft een uitgebreide management er-
varing in zowel finance als IT, (integratie van) overnames en was verant-
woordelijk voor diverse BackOffice en Shared service center integraties en 
de stroomlijning van financiële en operationele processen.

Hij staat nu bijna 4 jaar aan het hoofd van Corporate Finance van Ki-
nepolis Group.
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Analisten

Gert De Mesure

VFB-analist

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 Odisee en voor de Katho-
lieke Hogeschool Limburg. Hij 
bekwam recent ook een statuut 
als makelaar in bank- en beleg-
gingsdiensten van de FSMA. 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 aande-
lenmarkten. Na een jaartje bij Ellips Communication als managing partner 
financiële communicatie, ging het naar Delta Lloyd Securities in 1999, waar 
hij het tot head of equity strategy schopte.

Werner Wuyts

Vermogensbeheerder bij Dierickx, Leys en Cie

Werner Wuyts is vermogensbeheerder bij Effectenbank Dierickx Leys en 
Cie, waar hij tevens verantwoordelijk is voor Studie en Analyse. Hij be-
haalde een Graduaat Expeditie, en is financieel analist BVFA-ABAF.
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Jan De Kerpel

Senior Equity Analyst KBC Securities

Dr. Jan De Kerpel volgt de biotech- 
en farmasector op. In 2010 werd hij 
door Financial Times & Starmine 
verkozen tot beste Europese biote-
chanalist en in 2012 tot nummer 1 
Belgische analist in de Extel Institu-
tional Investor survey. Op de Star-
mine European Award Biotechno-
logy 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 Odisee Management School. Hij is bestuurder 
bij FlandersBio, de biotech-sectororganisatie in Vlaanderen.

Danny Van Quaethem

Hoofdanalist Société Générale Private Banking

Danny Van Quaethem is 
aandelenexpert bij Société 
Générale Private Banking. 
Hij is een generalist met een 
brede marktvisie. Hij legt zich 
toe op de opvolging van de 
chemie-, farma-, HPC- en voe-
dingssector. Warren Buffett 
en Peter Lynch beschouwt 
hij als zijn belangrijke inspi-
ratiebronnen. Danny Van 
Quaethem werd geboren op 
27 november 1961 te Beernem. 
Hij is licentiaat Germaanse 
filologie. Na een voorberei-
dend jaar financiële weten-
schappen behaalde hij in 1989 
het diploma van financieel 
analist (ABAF). Van 1988 tot 

1995 was hij analist bij het beleggingsblad Afinas Rapport en van 1995 tot 
1997 bij De Belegger. Sindsdien is hij in dienst van Société Générale Private 
Banking (aanvankelijk Bank De Maertelaere).
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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 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, financieel analist 
bij Cera Bank en werkte hij voor de 
beursnieuwsbrieven ‘Swingtrend’ en 
‘Cash!’ van Trends. Hij was ook vijf 
jaar lang gastdocent ‘Beleggingsthe-
orie’ en ‘Nationaal en Internationaal 
Betalingsverkeer’ aan de Katholieke 
Hogeschool Kempen. Hij behaalde 
een Master als Handelsingenieur 
aan de KU Leuven en publiceerde 
een heel aantal artikels over de vraag 
of beleggingsadvies uitzonderlijke 
rendementen oplevert.

Geert Smet

Adjunct hoofdredacteur De Belegger

Geert Smet is sinds 1998 actief als financieel analist voor Belgische aande-
len bij De Belegger, het beleggingsweekblad van Mediafin. 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 Odisee Brussel en behaalde een 
Postgraduaat Financiewezen aan de KU Leuven.
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Patrick Millecam

Gedelegeerd bestuurder Value Square

Patrick Millecam 
(1968) is gedelegeerd 
bestuurder en lid van 
de Raad van Bestuur 
van Value Square – een 
vennootschap voor 
vermogensbeheer en 
beleggingsadvies. Hij 
is er verantwoordelijk 
voor het Asset Ma-
nagement (Analyse en 
Discretionair beheer). 
Hij behaalde het di-
ploma van licentiaat in 
de Economische We-
tenschappen aan de 
Universiteit van Gent 
en een diploma bij-
zonder licentiaat Be-
drijfsinformatica aan 
de Vrije Universiteit 
van Brussel. Hij startte 
zijn carrière in 1993 als financieel analist bij Bank Corluy, dat in 2005 werd 
overgenomen door ABN AMRO. Als fondsbeheerder behaalde hij diverse 
awards.

Aandelenselecties banken en beurshuizen

Sven Sterckx

Verantwoordelijke Vermogensbeheer Effectenbank Dierickx, Leys & Cie, 
ondervoorzitter VFB

Sven Sterckx werkt sinds 
september 1996 bij de Ef-
fectenbank Dierickx, Leys 
& Cie. Momenteel is hij 
verantwoordelijk voor de 
afdeling vermogensbeheer 
en lid van het beleggingsco-
mité. Van 1996 tot 1999 ver-
zorgde hij het advies van 
de Effectenbank. Voor de 
overstap naar de financiële 
sector werkte Sven Sterckx 
bij Atlas Copco, waar hij 
verantwoordelijk was voor 
de productieplanning. 

De 45-jarige Antwer-
penaar is Licentiaat in de 
Toegepaste Economische 
Wetenschappen en stu-
deerde af aan het RUCA. 

Tevens behaalde hij de Master Of Finance aan het UFSIA. Sven Sterckx is 
ondervoorzitter van de raad van bestuur van VFB.
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Patrick Casselman

Senior Equity Specialist BNP Paribas Fortis

Patrick Casselman, geboren te Knokke in 1967, studeerde Toegepaste 
Economische Wetenschappen (met een specialisatie ‘Financiering’) aan 
de Universiteit van Antwerpen in de periode 1985–1989. Na het afstu-
deren 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 25 jarige carrière. Begonnen als kredietanalist 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, fondsbe-
heer en beleggingsstrategie. 
Hij verwierf bekendheid 
in de Belgische beleggers-
wereld via optredens op 
Kanaal Z, persartikels en 
presentaties voor beleg-
gers omtrent beursvooruit-
zichten en aandelentips. In 
november 2013 stapte hij 
over naar BNP Paribas For-
tis Private Banking, in de 
functie van Senior Equity 
Specialist. Voornaamste 
verantwoordelijkheden zijn 
de aandelenstrategie en in-
ternationale stock picking 
ten behoeve van de diverse 
klantensegmenten.

Geert Van Herck

Financieel analist bij Leleux Associated Brokers

Geert Van Herck begon 
zijn carrière als economist 
bij de toenmalige Ant-
werpse spaarbank Anhyp. 
Na de fusie van Anhyp met 
Ippa Bank tot AXA Bank 
België werd hij belast met 
de analyse van de financi-
ele markten ten behoeve 
van het directiecomité van 
de bank. Na zijn vertrek 
bij AXA Bank België ging 
Geert Van Herck aan de 
slag als financieel analist bij 
De Belegger. In die functie 
analyseerde hij bedrijven 
uit de staal-, mijnbouw-, 
bouw-, olie- en nutssector. 
Na een jaar op de econo-
mische studiedienst van 
werkgeversfederatie Agoria, pakte Geert de draad van de financiële analyse 
weer op bij de Brusselse beursvennootschap Leleux Associated Brokers. 
Geert Van Herck behaalde een master in handels-, diplomatieke en finan-
ciële wetenschappen aan de Odisee en het diploma van financieel analist 
(ABAF).
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Tom Simonts 

Marktenspecialist van Bolero 

Sinds oktober 2012 is Tom Simonts de marktenspecialist van Bolero. Da-
gelijks houdt hij Bolero-cliënten op de hoogte van het belangrijkste beur-
snieuws in de nieuwsbrief Beurs bij ’t Ontbijt en Beurs bij de Lunch. Tom 
is ook spreker op de talrijke Bolero-evenementen, en geeft economische 
lezingen voor VFB (Vlaamse Federatie van Beleggers) en andere financi-
ele beurzen. Naast het veelvuldig economisch nieuws dat hij verspreidt via 
Twitter en publicaties allerhande, wordt hij ook uitvoerig geciteerd in de 
pers.

Tom is licentiaat in de Toe-
gepaste Economische Weten-
schappen die in 1998 van KBC 
zijn eerste en huidige werkgever 
maakte. De eerste twee jaar van 
zijn carrière was hij verantwoor-
delijk voor de afwikkeling en co-
ordinatie 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 sa-
men met macro-econoom Luc 
Van Hecke aan de macro-strate-
gie, terwijl hij als aandelenana-
list geleidelijk aan de coverage 
van de Belgische en Europese 
holdings en investeringsbedrijven onder zijn hoede begon te nemen. Een 
functie die later deels uitgebreid zou worden met enkele vastgoed-, tele-
com en softwarebedrijven.

Marc Leyder

Directeur Beleggingsadvies, Van Lanschot Bankiers België

Marc Leyder (1967) is verantwoordelijk voor het Beleggingsadvies bij Van 
Lanschot Bankiers België. Hij studeerde in 1989 af als licentiaat in de Toe-
gepaste Economische Wetenschappen (UFSIA). Hij startte zijn professio-
nele loopbaan in 1991 bij Bank Corluy als financieel analist voor Belgische 
aandelen. Vanaf 1992 was hij er verantwoordelijk voor het beheer van de 
emerging market portefeuilles. Na de overname van Bank Corluy was hij 
verantwoordelijk 
voor ABN AMRO 
Asset Management 
Belgium. Begin 
2009 maakte hij de 
overstap naar Van 
Lanschot Bankiers 
België. Naast zijn 
bancaire functies 
is Marc gastdocent 
aan de KU Leuven 
– Faculteit Econo-
mie & Bedrijfswe-
tenschappen Cam-
pus Brussel in het 
masterjaar van de 
richting ‘Finance 
& Risk Manage-
ment’.
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Ken Van Weyenberg 

Investment Specialist Private Clients & Asset Allocation bij Candriam

Ken Van Weyenberg 
is Investment Specia-
list Private Clients & 
Asset Allocation bij 
Candriam Investors 
Group sinds 2010.Voor 
hij actief was in de sec-
tor voor vermogens-
beheer, was hij aan de 
slag als journalist bij 
Kanaal Z/Canal Z, de 
Belgische televisiezen-
der die zich toespitst 
op economische ver-
slaggeving. Daarna 
ging Ken Van Wey-
enberg werken voor 
het redactieteam van 
Moneytalk & Cash als 
financieel journalist. 
En in 2009 werd hij 
analist voor Kanaal 
Z/Canal Z. Vóór zijn loopbaan in de journalistiek en de financiële sector 
behaalde hij een Professionele Bachelor Journalistiek aan de Artevelde 
Hogeschool in Gent.

Hans D’Haese

Sell-side aandelen 
analist voeding & 

dranken, detailhandel 
en holdings bij Bank 

Degroof Petercam 

Hans D’Haese analy-
seert aandelen van de 
Belgische voeding- & 
drankensector, detail-
handel en holdings 
voor Bank Degroof 
Petercam. Na het 
behalen van een di-
ploma in Business 
Administration  ging 
hij in 1987 in dienst 
bij BNP Paribas For-
tis. Hij werkte ook 
voor Deutsche Bank, 
waar hij actief was in 
private banking. Na 
een paar jaar stapte 
hij over naar de studiedienst van het Gentse de Buck Vermogensbankiers, 
waar hij werkte als een buy-side analist en mede verantwoordelijk was voor  
het bepalen van de beleggingsstrategie. Later werd hij ook verantwoorde-
lijk voor het commerciële beleggingsadviesteam van de bank. Hij nam deel 
aan een aantal gerichte opleidingen op het gebied van financiële analyse en 
werkt nu reeds meer dan 10 jaar als sell-side aandelenanalist bij Bank De-
groof Petercam. In 2009 was hij N°1. stock pickerbij de StarMine Analyst 
Awards voor de financial services sector in Europa. 
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Aandelenselecties beleggingsbladen

Kristoff Van Houte

Hoofdredacteur Kroffinvest

Kristoff Van Houte 
is hoofdredacteur 
van het beleg-
gingsblad Krof-
finvest. Hij werd 
geboren op 22 sep-
tember 1966 en is 
van opleiding bur-
gerlijk ingenieur.

Pierre Huylenbroeck

Uitgever Mister Market Magazine

Pierre Huylenbroeck publiceert sinds maart 2014 Mister Market Maga-
zine, een tweewekelijks digitaal tijdschrift voor beleggers, met nieuws, 
interviews, inzichten en tips. Voordien werkte hij ruim 20 jaar lang bij De 
Tijd. Hij is de vorige hoofdredacteur van de krant. Hij was er ook senior 
writer, chef van de redactiecellen Markten & Conjunctuur en Geld & Be-
leggen, en nieuwsmanager. Hij schreef meerdere boeken, zoals ‘De Reuzen 
van de Beurs’, ‘40 Meesterwerken uit de financiële geschiedenis’ en ‘100 
wijsheden over beurs en beleggen.’ In oktober verschijnt zijn nieuw boek 
‘Iedereen Belegger’. Hij studeerde in 1991 aan de Vrije Universiteit Brussel 
af als Handelsingeni-
eur en werkte tot 1993 
in de marktenzaal van 
Banque Indosuez Bel-
gique. Hij is getrouwd 
en vader van twee 
kinderen (Lola 16j en 
Milo (13j). Hij loopt, 
drinkt graag wijn, bier 
en whisky, en houdt 
van lezen, film en ge-
zellige avonden met 
vrienden. Hij werd 
lang geleden gesto-
ken door een extreem 
hardnekkige microbe 
van de financiële the-
orie en de financieel-
economische geschie-
denis.
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Bart Goemaere

Hoofdredacteur BeursTips 
& TuyauxBourse

Bart Goemaere werd 
midden 2005 hoofdre-
dacteur van het populaire 
beleggingsblad BeursTips 
en zijn Franstalige zusje 
TuyauxBourse. Hij nam 
beide bladen midden 
2005 over van stichter Jo-
han Goossens. Voordien 
was hij in het buitenland 
actief als aandelenad-
viseur en adviseur bij 
private equity projecten. 
Bart Goemaere kan te-

rugblikken 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 Antwerpen met succes af. Om zijn kennis te ver-
volledigen voegde hij een MBA aan de UFSIA Antwerpen en de Marquetty 
University in de VS aan zijn diploma’s toe.

Frank De Mol

Adjunct hoofdredacteur De Belegger

Frank De Mol is adjunct hoofdredacteur bij De Belegger. Hij studeerde 
af aan de Hogeschool Odisee (nu HUB) 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 eind-
verhandeling ‘goudmijnen 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 in-
vulling van de rubriek 
personal finance, maar 
later steeds meer voor 
de aandelen- en obli-
gatiemarkten. Hij volgt 
voor aandelen onder 
meer de sectoren ‘ge-
zondheidszorg, toeris-
me, drank, uitzend …’ 
Hij werd in 2006 Ad-
junct Hoofdredacteur 
bij De Belegger. Hij 
verzorgde ook gedu-
rende 7 jaar wekelijks 
het beurspraatje bij 
KanaalZ en levert ge-
regeld bijdragen voor 
TIJD.TV. Hij is tevens 
auteur van het boek 
‘Wegwijs in fondsen’.
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STUDENTENSPONSORSDanny 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 licen-
tiaat in de eco-
nomische weten-
schappen aan de 
KU Leuven.
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VFB-Sponsors

D i e r i c k x  L e y s
EFFECTENBANK
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www.avh.be
http://www.bekaert.be
http://www.elia.be
http://www.barco.be
http://www.insidebeleggen.be
http://www.terbeke.be/
http://www.leasinvest.be
http://www.umicore.be/nl/


• ABLYNX
• AEDIFICA
• ARGENTA
• ARGEN-X
• ATENOR
• BANIMMO
• BANK DE GROOF
• BEFIMMO
• BINCKBANK
• BONE THERAPHEUTICS
• BPOST
• CANDRIAM
• CELYAD (EX-CARDIO3 

BIOSCIENCES)
• CARE PROPERTY 

INVEST
• CMB
• COFINIMMO
• COLRUYT
• DECEUNINCK
• FAGRON (EX-ARSEUS)
• FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTSB
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• GLOBAL GRAPHICS
• GREENYARD FOODS
• IMMOBEL
• INTERVEST OFFICES 

& WAREHOUSES NV
• KBC ANCORA
• KBC GROEP
• KIADIS PHARMA
• LOTUS BAKERIES
• MATERIALISE
• MDXHEALTH
• MEDIRECT BANK
• MIKO
• MONTEA
• NYRSTAR
• OPTIMA
• QRF
• QUEST FOR 
 GROWTH
• REALDOLMEN
• RECTICEL

• RESILUX
• SAXO BANK
• SIOEN
• SIPEF
• TELENET
• TEXAF
• TIGENIX
• TINC
• TREE TOP ASSET 

MANAGEMENT
• VALUE SQUARE 

VERMOGENSBEHEER
• VAN DE VELDE
• VAN LANSCHOT
• VASCO DATA SECURITY
• VASTNED RETAIL 

BELGIUM
• WDP
• WEGHSTEEN
• WERELDHAVE BELGIUM
• ZETES
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