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Tips in feestsfeer

Op zaterdag 2 oktober is het weer zover. Dan vindt immers het grootste beleg-
gingscongres van het najaar plaats namelijk de Dag van de Tips. De beurzen wis-
ten het voorbije jaar dan wel niet goed welke richting te kiezen, op basis van de 
evolutie van de inschrijvingen zijn we er van overtuigd dat beleggers weer massaal 
hun weg zullen vinden naar de Metropolis te Antwerpen. Voor zij die met ken-
nis van zaken handelen, is dit evenement immers sowieso een must. In de eerste 
plaats natuurlijk voor de tips. Maar dit jaar hebt u nog een extra reden om die dag 
alvast te noteren in uw agenda. Naar aanleiding van het 30-jarige bestaan van VFB 
wordt het immers een feesteditie!

Feesteditie met Vlaams minister-
president Kris Peeters

We mogen ervan uitgaan dat onze voorzit-
ter Paul Huybrechts in zijn welkomstwoord 
een kort eerbetoon brengt aan de stichters 
van VFB en al degenen die zich jarenlang, 
dikwijls belangeloos, hebben ingezet voor 
VFB. Iedere bezoeker krijgt alvast een feest-
nieuwsbrief waarin wordt teruggeblikt op 30 
jaar VFB. Een terugblik maar ook een blik 
vooruit. Hulde ook aan al de leden die op 
2 oktober op een hapje en een drankje zul-
len worden getrakteerd maar ook met een 
mooie attentie huiswaarts zullen keren. Bij 
een feesteditie hoort natuurlijk een promi-

nente gastspreker en dat is niemand minder dan Vlaams minister- president 
Kris Peeters. 
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Dag van de Tips, Tips en nog eens Tips…

Maar u komt natuurlijk in de eerste plaats voor de Tips. Voor deze feest-
editie legde VFB de lat weer erg hoog. En het resultaat mag gezien wor-
den. Voor de Tips zorgen onder meer de VFB-analisten Johan Braem en 
Gert De Mesure. Johan Braem verdiepte zich in de energiegerelateerde 
grondstoffen. Dit leidde tot een nog nooit gepubliceerde aandelenselec-
tie. Van Gert De Mesure krijgt u een selectie Utilities. Veilige aandelen 
met vaak een mooi dividendrendement waarvan er minstens één of twee 
in elke portefeuille van een VFB-belegger thuis horen. In India zou meer 
dan de helft van de bevolking jonger zijn dan 25 jaar, las ik onlangs nog op 
de blog van Mark Mobius. Daar maken ze zich wellicht nog geen zorgen 
over de vergrijzing. Dit in tegenstelling tot de Westerse wereld, waar de 
pensioenproblematiek hoog op de politieke agenda’s staat. Maar waarom 
niet rechtstreeks investeren in bedrijven die kunnen profiteren van de 
vergrijzing? We denken aan de farma- en verzorgingssector of de rust-
huizensector. Het is geen toeval dat Cofinimmo in versneld tempo het 
accent verlegt van de kantorenmarkt naar de rusthuizensector. Van Alain 
Deneef van Bank Degroof krijgt u op 2 oktober een selectie aandelen die 
zullen profiteren van de vergrijzing. Of is het misschien toch niet beter 
te beleggen in landen waar het vergrijzingsthema nog niet aan de orde is 
en de economie nog steeds tegen een verschroeiend tempo groeit? Dan 

moet u in de groeilanden zijn of beleggen in aandelen die sterk actief zijn 
in de groeilanden. Op de beurs van Brussel is Bekaert wel het levende 
bewijs. Jurgen Vluijmans van Dexia Asset Management is er alvast van 
overtuigd dat investeren in groeilanden een must blijft. Hij zal u wijzen 
op de kansen en meteen een aantal beleggingstips meegeven. 

De spectaculaire groei in de emerging markets vuurt de prijzen van 
de grondstoffen aan. Op de één of andere manier mogen deze dan ook 
niet ontbreken in een goed gediversifieerde portefeuille. Maar kiest u 
voor harde of zachte grondstoffen? Hoe belegt u best in grondstoffen? 
Via aandelen, via een tracker… En last but not least, in welke grondstof-
fen belegt u best? Eén ding is zeker: volgens onafhankelijk analist Koen 
Lauwers zijn grondstoffen een volwaardige activaklasse. De clash tus-
sen de twee grote Belgische beleggingsbladen wordt uitgevochten door 
Danny Reweghs van Inside Beleggen en Gert Bakelants van De Belegger. 
Beide zullen ze hun 3 favoriete aandelen komen verdedigen. 

Een boel concrete aankooptips met andere woorden. Om deze tips 
te situeren in de huidige economische context opent Peter Vanden Hou-
te, Chief Economist en tevens verantwoordelijk voor de economische re-
search bij ING, het congres met zijn macro-economische vooruitzichten. 

Deze Hollywood lounge van 1800 m2 is op 2 oktober 
volgebouwd met stands, het beurscafé, het beurs-

plein, de Miko-koffiebar, de Ter Beke proeverijen, de 
Duvel receptie en heel de dag projectie van de live 
presentaties in de zalen boven. Ook de VFB-stand 

zal dit jaar iets speciaal bieden.
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Vanzelfsprekend maken ook weer een rist ceo’s en cfo’s van bedrijven 
hun opwachting om zich aan u te komen voorstellen. Met KBC en Ageas 
hebben we twee nieuwbakken ceo’s laat ons maar zeggen, met name Jan 
Vanhevel en Bart De Smet. Nog een stuk meer nieuwbakken is Jo De 
Wolf die op 1 oktober bij Montea het roer overneemt van Dirk De Pauw 
en op 2 oktober zijn opwachting maakt op ons congres. Verder is er nog 
het stukje Waalse trots EVS terwijl ook Johnson & Johnson, Resilux en 
beurslieveling Nyrstar op de affiche prijken. Een programma een feest-
editie waardig!

Op 2 oktober keert u aldus weer gegarandeerd met een resem waar-
devolle tips, adviezen en informatie huiswaarts. Want niet te vergeten, op 
de talloze stands kan u nog persoonlijk uw vragen stellen aan de aanwe-
zige ceo’s en cfo’s. 

Standen, voordrachten, tips… het beleggersbloed stroomt altijd net 
iets harder op de grote congressen van VFB. Bij deze editie pakt VFB 
trouwens nog met een nieuw concept uit: workshops. Deze gaan door in 
een derde zaaltje. Er zullen onder meer een aantal workshops worden ge-
presenteerd over de clubwerking en anderzijds over productgerelateerde 
items. Het programma van deze workshops vindt u trouwens verder in 
deze E-Nieuwsbrief. Keuze te over en voor elk wat wils! Clubs hebben 
dus een goede reden om met 3 clubleden naar het congres te komen. We 
hebben trouwens extra voordelige inkomprijzen voorzien voor de clubs. 
Bekijk ook eens het familieaanbod. 

De congresgetrouwen moeten we ondertussen niet meer overtuigen 
van de toporganisatie in een perfecte congresomgeving. En beleggen mag 
dan wel een uiterst serieuze bezigheid zijn, de gezelligheid en de gemoe-
delijkheid zijn op de VFB-congressen nooit ver weg. We hopen u alles-
zins te mogen ontmoeten op zaterdag 2 oktober. Tot dan! 

“VFB-congressen klinken 
harmonieus als symfonische 

orkesten. Alleen de beste musici 
mogen meespelen in het orkest.”
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Dag van de Tips

Ablynx
Aedifica
Ageas
Argenta
Artesoris
Banimmo
Behoorlijk Beleggen
Bekaert
Beursgazet.be
BeursTips
BinckBank
BlackRock
De Tijd, De Belegger
Deceuninck
Devgen
Duvel Moortgat

EVS
GDF SUEZ
Investor Equities
KBC Securities
Keytrade Bank
Kinepolis
Leleux Associated Brokers
Lotus Bakeries
Lynx
Melexis
Miko
Montea
Morningstar
Nyrstar
NYSE Euronext
Quest Management

Resilux
Roularta Media Group
Royal Bank of Scotland
Ter Beke
TEST AANKOOP INVEST
The House
ThromboGenics
TiGenix
TransStock Trading System
Umicore
Value Square
VFB
vwd group
Zetes

1980 - 2010

30 jaar

Standhouders (15 september)
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PROGRAMMA
	 Tijd	 Zaal	8	 Zaal	9

	08.30	–	09.10 Opening,	Miko	koffie	en	bezoek	aan	standen

	 09.10	–	09.15 Verwelkoming	 door Paul Huybrechts, voorzitter vfb

	 09.15	–	09.40	 PROMINENTE	SPREKER	30	JAAR	VFB	–	Vlaams	minister-president	KRIS	PEETERS

	 09.40	–	10.15 Macro-economische	vooruitzichten Peter Vanden Houte, Chief Economist ing België

	 10.20	–	10.55 AGEAS Bart De Smet, ceo GRONdSTOFFEN	als	volwaardige	activaklasse
  analist Johan Braem, vfb Koen Lauwers, onafhankelijk analist  

	 10.55	–	11.20	 Pauze	en	bezoek	aan	standen

	 11.20	–	12.00  KBC Jan Vanhevel, ceo MONTEA Jo De Wolf, ceo en Peter Verlinde, cfo
  analist Kristoff Van Houte, Kroffinvest analist Gert De Mesure, analist vfb

	 12.05	–	12.45 UTIlITIES:	een	selectie	veilige	kooptips	 Gert De Mesure, analist vfb EVS Jacques Galloy, cfo analist Geert Smet, De Belegger

	 12.45	–	14.00	 lunch	en	bezoek	aan	de	standen

	 14.00	–	14.35 JOhNSON	&	JOhNSON  Investeren	in	GROEIlANdEN	blijft	een must:
  Ludo Lauwers, Senior Vice President & Vice Chairman Management Board kansen	en	beleggingstips
  analist Tim Nijsmans, Dierickx, Leys & Cie Jurgen Vluijmans, Dexia am

	 14.40	–	15.15 Een	eigen	kijk	van	de	beleggingsbladen	 RESIlUx
  De strategen van De Belegger en Inside Beleggen stellen elk hun Top 3 voor Dirk De Cuyper, ceo
  Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen analist Bart Goemaere, Beurstips
  Gert Bakelants, hoofdredacteur De Belegger

	 15.15	–	15.45 Pauze	en	bezoek	aan	standen

	 15.45	–	16.20 NYRSTAR	 Roland Junck, ceo Energie	gerelateerde	grondstoffen
  Analist Danny Van Quaethem, Société Générale Johan Braem, analist vfb

	 16.25	–	17.00 Inspelen	op	dE	VERGRIJZING	met	5	KOOPTIPS	 door Alain Deneef, vermogensbeheerder Bank Degroof

	 17.00	–	18.30 30	jaar	VFB	Receptie	met	duvel	en	Vedett

6



Workshops	dag	van	de	Tips	2	oktober	2010

Seminar	Center
	 10.30	–	11.00 leleux	Associated	Brokers	 20	koopwaardige	aandelen	op	basis	van	fundamentele	analyse
	 	 	 (Geert Van Herck, analist Leleux Associated Brokers)

	 11.20	–	12.00	 BinckBank	 hoger	rendement	door	kostenbewust	beleggen
	 	 	 (Pieter-Jan Debusschere, Business Manager, BinckBank)

	 12.05	–	12.45	 NYSE	Euronext	liffe	 Opties:	een	meerwaarde	voor	uw	portefeuille?
	 	 	 Particuliere beleggers en opties: niet altijd een evidente relatie. Jammer, want opties zijn in 
   vele opzichten heel geschikte beleggingsinstrumenten om het rendement op uw portefeuille  
   te optimaliseren. Wij illustreren dit aan de hand van een aantal eenvoudige strategieën.
	 	 	 (Leen Van Wambeke, Business Development Manager Equity Derivatives, NYSE Liffe) 

	 13.15	–	13.50	 Royal	Bank	of	Scotland	 Technische	Analyse	met	Chart	Navigator
	 	 	 (Nico Bakker, technisch analist en consultant gelieerd aan RBS)

	 14.00	–	14.30	 NYSE	Euronext	 	de	flexibiliteit	van	ETF’s	gedurende	een	periode	van	onzekerheid
	 	 	 (Philip Tychon, Product Management ETFs NYSE Euronext)

	 14.35	–	15.05	 Morningstar	 Succesvol	beleggen	in	aandelen	en	fondsen
	 	 	 Kennis is macht. Dat geldt zeker bij beleggen waarbij informatie een cruciale impact kan hebben 
   op uw portefeuille. De analisten van Morningstar doen het werk voor u.  
   In deze workshop leert u hoe uw beleggingsportefeuille hiervan (gratis) kan profiteren! 
   (Pieter Bailleul, Product Manager, Morningstar)

	 15.10	–	15.40	 NYSE	Euronext	 Beweegt	de	beurs	af	en	toe	te	langzaam	voor	u?	Ontdek	dan	de	Turbo’s,	Sprinters	en	Speeders.
	 	 	 Turbo’s, Sprinters en Speeders zijn op de beurs verhandelbare hefboomproducten. 
   Met een hefboomproduct kunt u versneld inspelen op koersbewegingen van onder andere  
   de Bel20 Index, tarwe en de euro/dollar koers. Wilt u meer weten van de voor- en nadelen,  
   kom dan gerust langs bij onze workshop.
	 	 	 (Luka Hafner, Structured Products Manager, NYSE Euronext)

	 15.45	–	16.30	 VFB	 Een	gestructureerde	clubvergadering:	een	must	voor	het	behalen	van	superieure	rendementen!
	 	 	 (Danny Van Liedekerke,	bestuurder VFB)
  	 VFB-Trofee:	hoe	deelnemen	en	wedstrijdreglement?
	 	 	 (Patrick Nollet, directeur VFB)
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Hoe inschrijven?
U kan inschrijven
1) via de website www.VFB.be: om van het ledentarief te genieten, moet 

u aanloggen met login en paswoord. Vervolgens gaat u naar de acti-
viteit ‘Dag van de Tips 2010’ en klik dan op ‘Schrijf online in’. Na in-
schrijving krijgt u een e-mail met o.a. de gestructureerde mededeling 
om de betaling te verrichten.

2) via overschrijvingsopdracht: u schrijft het corresponderend bedrag 
over op de rekening KBC 403-7065211-95 van VFB. Vergeet niet om 
uw lidnummer te vermelden.

Koffie, receptie en broodjesbuffet zijn inbegrepen. Bij betaling vóór 29 
september 2010, ontvangt u uw toegangskaart(en) met de post. Op de 
Dag van de Tips zal u een lunchbon ontvangen.

Voordelen voor clubs
Ook clubs genieten voordelen: aangesloten clubleden krijgen een korting 
bij een globale inschrijving vanaf 3 leden per club. 

Combi-aanbod
(*) Voor niet-leden bestaat de mogelijkheid om te genieten van het ge-
combineerd aanbod: 1 jaar lid + toegang tot het congres voor slechts 50 
euro. Zie hiervoor ook onze website.

Gunstig tarief voor familieleden
Op vraag van onze leden voorzien wij een bijzonder tarief van 25 euro 
voor VFB-leden die hun echtgenote, partner of inwonende zoon of doch-
ter willen inschrijven. Gelieve dit in uw overschrijvingsopdracht te ver-
melden: bv. “lid+echtgenote”.

tarieven geldig 
tot en met 
26 09 2010

tarieven van 
toepassing vanaf

27 09 2010

vfb-leden 30 euro 35 euro

Iedereen die niet ingeschreven is en die 
zich ter plaatse aanbiedt
Niet-leden (*)

55 euro 55 euro

Jongeren <25 jaar 12 euro 12 euro

Clubs mits globale inschrijving 
van min 3 clubleden

20 euro pp 25 euro pp
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Met  dank aan onze sponsors
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Ageas: vallen er toch nog extraatjes uit de lucht?

Het is niet omdat de naam Fortis gewijzigd is dat dit aandeel verlost zou 
zijn van alle historische emoties. Nochtans is er een quasi tabula rasa ge-
maakt en lijkt dit bedrijf nog maar heel weinig op wat het een paar jaar 
geleden was. 

Operationeel blijft er enkel nog een verzekeraar over, een van de 
grootste op de Belgische markt maar bovendien een die stap voor stap 
vooruitgang maakt in de Aziatische groeimarkten. Niet dat alles nu van 
een leien dakje zou lopen, want qua rentabiliteit lijkt er zeker nog ruimte 
voor vooruitgang.

Het grote schaakspel tussen de Belgische staat en BNP Paribas heeft 
het oude Fortis niet alleen van een vermoedelijke ondergang gered, maar 
tevens nog een aantal erfenissen cadeau gedaan. Deze erfenissen zijn niet 
altijd eenvoudig om te begrijpen (de call optie, Royal Park Investments) 

en kunnen nog een belangrijk verschil betekenen tussen het onderliggen-
de resultaat van de verzekeraar en de finaal gerapporteerde netto winst.

Heel wat gewone beleggers zijn ongetwijfeld nog met hun oude 
aandelen blijven zitten en hebben het soms gigantische koersverlies ma-
terieel en emotioneel afgeschreven. Een andere keuze was er trouwens 
niet. Maar hoop doet leven en vooral de mogelijke opbrengsten uit die 
erfenissen doen menigeen soms nog dromen om wat verliezen te kunnen 
recupereren.

Zijn dit dromen die we best opbergen en baseren we ons voor de 
toekomst beter enkel op de verzekeringsactiviteit, of vallen er toch nog 
extraatjes in de bus?

Johan Braem 
Analist VFB

2009 apr aprjuli julioktoberoktober 2010
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Energie gerelateerde grondstoffen

We hebben destijds in onze geschiedenislessen allemaal gelezen dat het 
wiel de belangrijkste uitvinding is geweest. Toegegeven, een wagen met 
vierkante banden zou niet ver rijden, maar zonder een of andere vorm 
van energie zou hij evenmin vooruit gaan. 

Energie is in onze samenleving vandaag wellicht de belangrijkste 
input, niet alleen om ons voort te bewegen, maar ook om dingen te pro-
duceren of het leven gewoon aangenaam te maken. Wie zijn gedrag eens 
goed zou analyseren zal tot de vaststelling komen dat hij of zij nauwelijks 
een minuut verder kan, zonder direct of indirect op energie beroep te 
hebben gedaan. Licht, koelte, warmte, de gebruiksvoorwerpen die we 
gebruiken, zonder energie waren ze er niet geweest.

Aan de basis hiervan liggen enkele grondstoffen die we kunnen om-
zetten in een kracht die we energie noemen. Het zijn er niet zoveel: olie, 
gas, steenkool en uranium (kernenergie) zijn de voornaamste en ze zijn 
allemaal beperkt aanwezig. Andere zijn hernieuwbaar (wind, zon, etc.) 
maar de ontwikkelingen hier zijn nog relatief kleinschalig en de vraag 
rijst of ze de komende decennia al in staat zullen zijn om een van die 
eerste op een grootschalige wijze te vervangen.

Deze problematiek wordt meestal vanuit milieuoverwegingen bena-
derd, terecht, want het is niet mooi meer om aan te zien hoe deze pla-
neet wordt vervuild. Maar we zijn ook beleggers, en waar schaarste dreigt 
komt er opwaartse druk op de prijzen, wat altijd het perspectief op beleg-
gingswinsten opent.

In deze uiteenzetting gaan we eerst dieper in op de kern van het pro-
bleem, namelijk hoe evolueert het verbruik en de voorraden van deze 
grondstoffen. De volgende logische vraag is wie deze controleert en op 
termijn de beste vooruitzichten heeft. Per saldo komen we tot de conclu-
sie in welke beleggingsmand we best onze eieren leggen.

Johan Braem 
Analist VFB
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KBC: Wat is het potentieel van de gevallen Vlaamse bankreus? 

De laatste volledig Belgische grootbank blijft trouw aan de strategie als 
bankverzekeraar met een leidende positie in Vlaanderen en de opbouw 
van een tweede thuismarkt in Centraal-Europa. Door de bank- en finan-
ciële crisis moest KBC hulp inroepen van de overheid en werd de groep 
verplicht om haar ambities wat te temperen. 

Zo gingen al heel wat activiteiten de deur uit en KBC wil ook geld 
ophalen door de Tsjechische bankdochter CSOB op de beurs van Praag 
te laten noteren. Ook Centea en Fidea zullen verkocht worden. Om een 
behoorlijke prijs te ontvangen en voor de beursgang van CSOB is KBC 
echter afhankelijk van het financieel-economisch klimaat. 

Daarvan zal ook afhangen of KBC sneller dan verwacht en mogelijk 
tegen betere voorwaarden kapitaal aan de overheden zal kunnen terug-
betalen. De boekwaarde is sinds het dieptepunt van 2008 opnieuw sterk 
toegenomen en bedroeg op het einde van de eerste jaarhelft van 2010 te-
rug zo’n 30 euro per aandeel. Dat is ook het koersniveau waar het aandeel 
rond schommelt. 

De resultaten over de eerste jaarhelft waren met een onderliggende 
winst van 554 miljoen euro een stuk beter dan verwacht. De rentemarge 
steeg en de kosten gingen lager. 

 Net als voor de hele sector is de vraag wat een normaal winstniveau 
zou kunnen zijn de volgende jaren. Het zal zeker lager zijn dan voor de 
crisis, want de banken zullen verplicht worden om minder risico te ne-
men. Daarvoor heeft het Baselcomité strengere eisen uitgewerkt, waar de 
banken zich in de loop van de vol-
gende jaren moeten naar schik-
ken. Anderzijds zijn de banken 
de jongste tijd ondersteund door 
de rente en nemen ze veel hogere 
marges dan voor de crisis. 

Jan Reyns 
Journalist VFB
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Montea: mooie opportuniteiten in Frankrijk

De meeste vastgoedbevaks die de voorbije jaren de stap naar de beurs 
zetten, streven allemaal naar een minimumomvang om hun vaste kosten 
over een voldoende basis te kunnen spreiden. Groeien door aankopen 
gefinancierd met schulden, vormde voor die vastgoedbevaks het be-
langrijkste deel van de strategie in de voorbije jaren. Maar sommigen 
botsten bijna tegen de wettelijke maximumlimieten van de schuldgraad 
(maximaal 65 %). Daarbovenop kwam de economische crisis die ener-
zijds drukte op de vastgoedwaardering (wat indirect de schuldgraad 
verhoogde) en die anderzijds leidde tot een geleidelijke toename van 
de leegstand. Een van die vastgoedbevaks is Montea. De evolutie van de 
schuldgraad en de bezettingsgraad is geïllustreerd in de grafiek. Door de 
kapitaalverhoging is de schuldgraad ondertussen al gedaald naar 48,73 %, 
wat weer ruimte biedt om de geplande acquisities in Frankrijk te finan-
cieren.

 Montea werd in oktober 2006 naar de beurs gebracht en is gespeci-
aliseerd in logistiek en industrieel vastgoed in België en in Frankrijk. De 
groep heeft naast het Belgische statuut van vastgoedbevak ook het Franse 
statuut van SIIC (Société d’Investissements Immobiliers Cotée) en heeft 
een dubbelnotering op Euronext Parijs. 

Eind 2009 telde de groep projecten op 33 sites (22 in België, 11 in 
Frankrijk) voor een totale waarde van iets meer dan 200 miljoen euro. 
De totale oppervlakte ervan bedraagt 380.678 m2 voor 78 % gelegen in 
België, de resterende 22 % bevindt zich in Frankrijk. Daarnaast heeft de 
groep nog een oppervlakte van 69.720 m2 ontwikkelingspotentieel. Ter 
vergelijking: de vastgoedportefeuille had bij de beursgang eind 2006 een 
waarde van 101,2 miljoen euro. 

Doordat de schuldgraad bijna tegen het maximum van 65 % botste en 
omdat het bedrijf mooie opportuniteiten ziet in Frankrijk werd besloten 
een kapitaalverhoging door te voeren eind juni 2010. Ons inziens heeft 
een deel van deze operatie zijn weg niet gevonden naar eindbeleggers en 
blijft er koersdruk. De koers heeft zich immers niet kunnen herstellen 
na de kapitaalverhoging, waardoor deze vastgoedbevak nu het hoogste 
netto dividendrendement heeft van alle Belgische vastgoedbevaks. We 
gaan uit van een daling van dat dividend over 2010 van 1,78 euro naar 1,65 
euro en op een koers van 21,60 euro geeft dat 7,6 % netto. Voor WDP is 
dat 7,2 % en voor Intervest Offices 6,8 % netto. 

Gert De Mesure 
Analist VFB
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Hoe die moeilijke 
omgevingsfactoren in Eu-
ropa te omzeilen? Door 
overnames te doen (cfr. 
GDF SUEZ met Interna-
tional Power) die tot kos-
tenbesparingen kunnen 
leiden en door te investe-
ren in groeimarkten (cfr. 
GDF SUEZ met Interna-
tional Power). Ook wordt 
technologie belangrijker 
in dit verhaal. We denken 
dan aan elektriciteitscen-
trales met hogere rende-
menten en minder ver-
vuiling, aan alternatieve 
energiebronnen (wind- 
en zonneënergie) en aan 
‘smart-grid’ technologie 
(grid = netwerk). Het 
transport van elektrici-
teit kende ook de nodige 
uitdagingen en dit creëert 
dan weer kansen voor an-
dere bedrijven zoals Elia. 

Op onze presentatie zullen we proberen een antwoord te vinden op 
al deze uitdagingen.

Gert De Mesure 
Analist VFB 

Nut van nutsbedrijven in portefeuille

Belgische particuliere beleggers hebben altijd al iets met nutsbedrijven 
gehad dankzij hun historische belang in Electrabel, de dividendmachine 
bij uitstek. Veel beleggers hebben hun oude Electrabel-aandelen omge-
ruild voor aandelen van Suez Lyonnaise des Eaux, wat in de loop der ja-
ren uitgegroeid is tot GDF SUEZ, zodat die verbondenheid met de nuts-
sector min of meer gehandhaafd bleef. Verbonden of niet, dit jaar hebben 
beleggers nog niet veel plezier gehad aan hun belegging in de nutssector. 
Terwijl de brede markt (de DJ Stoxx 600) 3,7 % steeg, verloor de nuts-
sector 7,6 %. Deze prestatie houdt geen rekening met het aantrekkelijke 
dividend dat de nutsbedrijven in de loop van het jaar uitgekeerd heb-
ben. Maar hoe moeten we nu die mindere prestatie van de nutsbedrijven 
verklaren?

Een van de belangrijkste elementen is ongetwijfeld de beperkte 
winstgroei in de sector. De lagere economische activiteit leidt tot een 
lager elektriciteitsverbruik, een minder goede benutting van de elektrici-
teitscentrales en dus tot lagere winsten. Daarnaast is er ook het aspect van 
de lagere olieprijzen en de lage elektriciteitsprijzen die hun rol spelen. 
Dat de energiesector (vnl. bestaande uit de grote oliebedrijven) het dit 
jaar even slecht deed als de nutssector is hier een goede illustratie van. 

Een lagere elektriciteitsproductie en lagere prijzen in Europa wegen 
dus op de rendabiliteit van de nutsbedrijven en niet te vergeten is er de 
problematiek van het langer open houden van kerncentrales, waarvoor 
de elektriciteitsproducenten diep in de buidel moeten tasten (bv. in Bel-
gië en in Duitsland).

50

Dj stoxx

-0,81 %

Procent

600 3,71 %

Industriele goederen 15,40 %

Voeding & drank 13,56 %

Auto 13,37 %

Media 9,68 %

Farma 6,39 %

Technologie 5,64 %

Telecom 4,96 %

Basic resources 3,46 %

Financiele diensten 3,13 %

Chemie 2,93 %

Verzekeringen -0,41 %

Banken -1,08 %

Utilities -7,56 %

Energie -8,32 %

Bouw -11,67 %

Tabel: prestatie van 1 januari 2010 tot 8 september 2010
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EVS: niet extreem goedkoop, niet overdreven duur

Compressietechnologie, dat is de basis van de activiteiten van EVS. 
Live-beelden die doorgestuurd worden door camera’s worden gecompri-
meerd (samengedrukt) en opgeslagen op harde schijven. Daarna kunnen 
ze gedecomprimeerd worden om weer gebruikt te worden voor welke 

toepassing dan ook. In een eer-
ste fase werd deze technologie 
gebruikt om beelden van live-
sportopnamen te herhalen en 
eventueel vertraagd terug te 
spoelen (slow-motion). In een 
eerste fase werd deze (digitale) 
technologie alleen gebruikt 
voor die herhalingen en slow-
motions, met veel succes. In 
1998 werd voor de eerste maal 
een contract met de Olym-
pische Zomerspelen binnen 

gehaald en sindsdien heeft EVS op alle Olympische Zomer- en Winter-
spelen gefigureerd. En daar bleef het niet bij, ondertussen is EVS ook al 
de vaste partner van de Wereld- en Europabekers voetbal, van de Asean 
Games, de Commonwealth Games, van de Amerikaanse basketbalcom-
petitie en ga zo maar verder. 

Geleidelijk aan heeft EVS andere producten en diensten ontwikkeld 
rond deze basistechnologie om een meer compleet aanbod te kunnen 
commercialiseren rond de buitenopnamen. Maar daar heeft EVS zich 
niet tot beperkt en is het nog een stap verder gegaan, richting de studio, 
het hart van de beeldproductie (voor TV, film, Internet,…). Want ook in 
de studio wordt er geleidelijk aan afscheid genomen van de traditionele 
videocassette. 

Het betreft een markt die vele malen groter is dan de markt van ‘out-
side broadcast’ en die EVS heel veel groeimogelijkheden biedt. Vandaag 
heeft EVS 5 % van de markt (met een geschatte jaarlijkse omvang van 1,5 
miljard dollar), maar het streefdoel op termijn ligt op 15 %. Die studio-
markt heeft betrekking op de opslag, archivering, bewerking en het trans-
port van beelden. Vandaag is slechts 50 % van die markt gedigitaliseerd, 
de rest doet nog beroep op de traditionele cassette. Maar industrie-
experts verwachten dat tegen 2014 de digitale technologie goed zal zijn 
voor 80 % van het totaal. EVS zit dus goed voor de volgende jaren, maar 
vanzelf zal het niet gaan. Zo werft EVS massaal personeel aan om meer 
studiotoepassingen te kunnen ontwikkelen. Die toepassingen hebben al-
lemaal betrekking op het maken van programma’s, hetzij voor televisie, 
voor internet en nu zelfs voor mobiele telefoons. Liefst digitale beelden 
natuurlijk. Zijn die niet voorhanden, dan zal EVS de beelden van de tra-
ditionele videocassette met plezier digitaliseren en ze voorzien van ‘tags’, 
om later in de archieven bepaalde beelden rond een bepaald thema op 
te kunnen vragen. Zo is in het Brusselse kantoor van EVS een team van 
20 personen bezig met de digitalisering en archivering van 12.000 uren 
beeldmateriaal van een internationale sportfederatie (voetbal). Het be-
treft een project dat een jaar in beslag zal nemen, maar eenmaal achter 
de rug, zal deze federatie veel geld kunnen verdienen met het hergebruik 
van de digitale beelden.

Het is ook die studiomarkt die EVS toelaat om sterke halfjaarresulta-
ten te boeken, want door de crisis zijn de investeringen in opnamewagens 
voor ‘outside broadcast’ gedaald. Zo bestond de halfjaaromzet voor het 
eerst in de geschiedenis voor meer dan 50 % uit verkopen van studio-
apparatuur. In Azië was dat zelfs 69 % van de omzet dankzij een heel be-
langrijke klant in Maleisië. De zwakkere euro hielp de activiteiten van 
EVS ook vooruit, naast het blijvende succes van HD–apparatuur (hoge 
definitie). Sportevenementen spelen natuurlijk ook altijd een rol bij EVS, 
zeker in de ‘even-jaren’. Zo hadden we de Olympische Winterspelen, ge-
volgd door de Wereldbeker voetbal, naast de Commonwealth Games en 
gelijkaardige evenementen in Azië. In totaal steeg de halfjaaromzet met 
40 %, op kwartaalbasis was dat zelfs 62 %. De ebitmarge steeg slechts in 
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beperkte mate door de belangrijke investeringen in studioprojecten en 
door de lagere marge op de verhuur van apparatuur voor sportevenemen-
ten. In combinatie met betere resultaten bij XDC (digitale cinema) liet 
EVS een stijging van de nettowinst met 68 % optekenen, evenals van de 
winst per aandeel. Ondertussen heeft EVS opnieuw al een cashreserve 
van 20 miljoen euro opgebouwd en dit na de uitkering van 20 miljoen 
euro in juni 2010 en van 14 miljoen euro in november 2009. 

Door de beter dan verwachte resultaten en de verhoogde prognoses 
voor het volledige jaar verhogen we onze schatting van de winst per aan-
deel van 2010 van 2,24 euro eerder dit jaar naar 2,70 euro. Met een koers/
winstverhouding van 15,9 oogt het aandeel EVS niet extreem goedkoop, 
maar ook niet overdreven duur, rekening houdend met het potentieel dat 
EVS aanboort door de investeringen in de markt van studio-apparatuur. 
Koersen onder de 40 euro lijken ons dan ook gunstige instapmomenten 
bij een beleggingsperspectief op meer dan 1 jaar. 

Gert De Mesure 
Analist VFB

(in miljoen euro) % change09H1 10H1

Bedrijfsinkomsten 36,5 51,1 40,0 %

EBIT 17,4 25,5 46,6 %

EBIT-marge 47,7 % 49,9 %

Ne�owinst, deel groep 10,4 17,5 68,3 %

Winst per aandeel 0,77 1,29 67,5 %
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J&J: groeien, maar niet met geneesmiddelen?

Bij Johnson & Johnson denkt de doorsneebelegger eerst aan geneesmid-
delen (2,3 miljard dollar omzet), waarvan er overigens nogal wat geleverd 
worden door Janssen Pharmaceutica uit de Belgische Kempen. Maar de 
afdelingen medische apparaten (2,3 miljard dollar omzet) en de consu-
mentenproducten (15,8 miljard dollar) leveren meer dan de helft van de 
winst voor de groep.

Die spreiding is interessant want de jongste vijf jaren is duidelijk ge-
bleken dat het bedrijfsmodel voor geneesmiddelen onder druk staat door 
het verval van patenten en de concurrentie van generieken, de opkomst 
van de biotechnologie en de groeiende risico’s dat de ontwikkeling van 
een geneesmiddel de commercialisatie niet haalt. Het terugroepen van 
enkele producten de laatste maanden heeft de koers ook onder druk 
 gezet. 

Ondanks de moeilijkere omzetontwikkeling de laatste jaren (een 
sectorkwaal), slaagt J&J erin de winstgroei per aandeel toch behoorlijk 
te laten stijgen. In 2006 bedroeg de winst per aandeel 3,76 dollar, in 2007 
was dat 4,15 dollar, in 2008 groeide de winst tot 4,55 dollar en in 2009 tot 
4,63 dollar. 

Iets minder dan de helft van omzet en winst wordt buiten de Verenig-
de Staten gerealiseerd, waardoor voor Europese beleggers de dollarnote-
ring in belangrijke mate gecompenseerd wordt. In 2009 realiseerde J & J 
30,9 miljard dollar omzet in de VS, 15,9 miljard in Europa, 9,9 miljard in 
Azië/Pacific/Afrika.

De groep heeft netto geen schulden en het verwachte bruto dividend 
rendement bedraagt 3,4 % bij een koers van 58,74 dollar. 

Jan Reyns 
Journalist VFB

02/01/70 03/10/75 03/07/81 03/04/87 01/01/93 02/10/98 02/07/04 02/06/10

40

50

60

30

20

10

70

17



Resilux: Air0-Lux biedt potentieel

De financiële crisis van 2008/09 is geheel voorbij gegaan aan Resilux. 
Gelukkig maar, of moeten we zeggen, dat is normaal, want Resilux had al 
in 2004/05 een zware sectorcrisis ondergaan, een crisis die gekenmerkt 
werd door een tijdelijke daling van de volumes en door hoge overcapa-
citeit. Resilux heeft gelukkig die crisis kunnen overleven en is er dan ook 
als één van de sterkere uit de sector uitgekomen. De cijfers sindsdien 
spreken dan ook boekdelen. De sector is nu in een iets meer stabiele 
omgeving (ondanks de economische crisis) terecht gekomen en dat laat 
Resilux toe om rustig verder te groeien, vnl. intern en dus zonder over-
names, wat de evolutie van de netto financiële schuld ten goede komt. 

De halfjaarcijfers waren relatief goed. Zo 
steeg de omzet met 19,1 % tot 118,88 miljoen 
euro dankzij goede verkoopsprestaties in 
Spanje, Oost-Europa en Rusland. De verkoch-
te volumes stegen met 13,7 %, daarnaast namen 
de grondstoffenprijzen toe. Die worden steeds 
rechtstreeks doorgerekend aan de klant waar-
door de omzet sneller steeg dan het aantal 

verkochte eenheden. De bedrijfswinst en de bedrijfscashflow (of ebit 
en ebitda) stegen niet in dezelfde mate als de toename van de verkochte 
volumes door een belangrijke toename van de personeelskosten, een be-
wuste keuze. Resilux profiteerde van de beschikbaarheid van bekwame 
mensen om zijn organisatie en structuur te verstevigen met het oog op de 
technologische ontwikkelingen in de sector en om in te kunnen spelen 
op nieuwe groeimogelijkheden. 

 

Het financiële resultaat ging ongeveer 0,25 miljoen euro achteruit 
ondanks de daling van de rentelasten. Het verschil is te wijten aan wissel-
koersverschillen die nu 0,1 miljoen euro negatief waren, terwijl ze vorig 
jaar voor 0,2 miljoen euro positief waren. De nieuwe joint-venture Ari0-
Lux zorgde voor een negatieve bijdrage van 0,2 miljoen euro. 

Evolutie EBITDA
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(in miljoen euro) % change

Bedrijfsopbrengsten 99,84 118,88 19,1 %

Toegevoegde waarde 25,71 27,37 6,5 %

Bedrijfswinst 9,08 10,07 10,9 %

Bedrijfscash-�ow 14,32 15,48 8,1 %

Financieel resultaat -1,126 -1,381

Courant resultaat 7,956 7,956

Belastingen -1,735 -1,735

Ne�oresultaat, deel groep 6,22 7,06 13,6 %

Winst per aandeel 3,14 3,57 13,7 %

Evolutie Ebitda
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Door de hogere omzet en de hogere grondstoffenprijzen had Resi-
lux meer werkkapitaal nodig, waardoor de netto financiële schuld slechts 
heel beperkt daalde van 42,1 miljoen euro eind juni 2009 naar 41,4 mil-
joen euro eind juni 2010. 

De halfjaarcijfers waren dus heel goed en de vooruitzichten blijven 
ook heel goed. Maar als het over de nieuwe joint-venture Air0-Lux gaat 
en het potentieel dat hiermee aangeboord kan worden, dan wordt het 
pas echt interessant. Deze joint-venture ontwikkelt verpakkingen die een 
alternatief zijn voor de klassieke aerosol-spuitbussen. De heel schadelijke 
CFK’s van vroeger werden inderdaad gebannen, maar zijn vervangen 
door propaangas, ook niet optimaal naar veiligheid en gezondheid toe. 
De nieuwe spuitbussen werkend op het principe van drukverval, maken 
gebruik van 18 patenten en hebben talrijke belangrijke voordelen:

• beter en vriendelijker productieproces
• constante druk
• niet ontvlambaar of ontplofbaar
• lagere transportkosten
• mogelijk hergebruik
• geen toevoeging van chemische producten
• alle producten zijn mogelijk en het product is zichtbaar

 Tegen 2013 zou de joint-venture rendabel moeten zijn, maar dat zal 
niet beletten dat Resilux zelf ondertussen puike resultaten zal blijven 
neerzetten.

Gert De Mesure 
Analist VFB
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Nyrstar: strategie omgegooid

Nyrstar is een van de belangrijkste zinksmelters ter wereld en is ook een 
grote producent van lood, goud, zilver en zwavelzuur. Nyrstar haalt zijn 
inkomsten uit het verwerken van zinkconcentraat (zoals het opgedolven 
wordt) tot zuiver zink. In dat concentraat zit ook lood, goud en zilver, 
waardoor het bedrijf ook die metalen ‘produceert’. 

Nyrstar krijgt een verwerkingsloon van de mijnen die het concen-
traat leveren. Dat tarief wordt meestal voor een jaar vastgelegd, waardoor 
daarna de verwerkte volumes nog moeten verrekend worden. Het ver-
werkingsloon is gebaseerd op een forfaitair bepaalde hoeveelheid zink 
die elke ton aangekocht zinkconcentraat zal bevatten. Als Nyrstar daar 
meer kan uithalen dan levert dat een (metaal)bonus op. Er kan ook een 
premie verdiend worden op de zinkprijs, als die hoger is dan die waarop 
de verwerkingslonen gebaseerd zijn. Daardoor blijft de evolutie van de 
zinkprijs belangrijk. 

Mogelijk zal de zinkprijs in de tweede jaarhelft lager zijn dan in de 
eerste jaarhelft, wat de winst onder druk kan zetten. Nyrstar haalt ook al 
zijn inkomsten in dollar, wat het resultaat eveneens sterk kan beïnvloe-
den. Bovendien is de vraag naar zink afhankelijk van de conjunctuur. Al 
deze factoren kunnen de resultaten zeer sterk doen schommelen.

Vorig jaar besliste Nyrstar de strategie om te gooien door zelf actief 
te worden in de mijnbouw. Dat moet de afhankelijkheid van de leveran-
ciers verminderen en is het is extra belangrijk omdat de volgende jaren 
vele mijnen zullen sluiten. Tegen 2012 wil Nyrstar zichzelf al voor een 
kwart van het nodige zinkconcentraat voorzien. 

Door de overnames in mijnbouw, maar ook door het al vastleggen 
en aankopen van zinkconcentraat, is Nyrstar van een nettocashpositie 
naar een nettoschuld geëvolueerd van 400 miljoen euro terwijl het eigen 
vermogen 800 miljoen euro bedraagt (8 euro per aandeel). Voor dit jaar 
wordt (mede door de lagere zinkprijs) een genormaliseerde winst per 
aandeel verwacht van ongeveer 0,7 euro en volgend jaar 1,5 euro. Tegen 
een koers van 8,45 euro betekent dit dus 12 en 5,7 keer de winst. 

Jan Reyns 
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Sprekers en analisten

Paul Huybrechts 

Voorzitter VFB

VFB-voorzitter Paul Huybrechts was tijdens 
zijn loopbaan financieel journalist bij De 
Morgen en De Tijd, analist bij De Belegger en 
kaderlid bij beursmakelaar Dewaay. In 1999 
werd hij algemeen directeur bij Uitgeversbe-
drijf Tijd en hij bleef dit tot 2002. Sindsdien 
schreef hij boeken over gezondheid, over de 
vergrijzing (Naar Grijsland, de uitvaart van 
onze welvaart, met KBC-analist 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 mi-
nister 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 november 2007 voorzitter van de VFB. 

Peter Vanden Houte

Chief European Economist ING

Peter Vanden Houte (januari 1963) is licen-
tiaat economische wetenschappen aan de KU 
Leuven. Aan dezelfde universiteit was hij twee 
jaar werkzaam als wetenschappelijk medewer-
ker. Na zijn legerdienst trad hij in 1989 in dienst 

bij de BBL op de studiedienst. Aanvankelijk als conjunctuuranalist, later 
als specialist van de obligatie- en wisselmarkten. In 1997 werd hij samen 
met een collega bekroond met de tweejaarlijkse prijs van de Europese 
Investeringsbank voor hun werk over de euro conversiekoersen. In 2000 
verhuisde Peter naar Den Haag als Chief Economist van ING Investment 
Management, waar hij verantwoordelijk was voor de economische visie 
in de beleggingsstrategie. Na een jaar kwam hij weer naar België als Chief 
Economist van ING België en Chief European Economist op groepsni-
veau. Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan en is een regelmatige 
commentator in de Belgische pers en media. Hij is tevens voorzitter van de 
economische commissie van het VBO en ere-Fellow van het Hogenheu-
velcollege van de faculteit economie aan de KU Leuven.

Bart De Smet

Ceo Ageas

Bart De Smet (1957) is ceo van Ageas, met als 
specifieke verantwoordelijkheden Strategy 
& Development, Audit, Investor Relations, 
Communications en Corporate Secretariat. 
Hij is ook Voorzitter van Assuralia, Voorzit-
ter van Milleniumbcp Ageas, Vice-voorzitter 

van AG Insurance, F&B Insurance Holding, Fortis UK, AICA, Etiqa/
Maybank FH, IDBI en bestuurder van ageas SA/NV, ageas N.V., Brussels 
Liquidation Holding SA/NV, Ageas Utrecht, Ageas Insurance, Ageas Insu-
rance International, Fortis Luxembourg Vie en Credimo.

Hij begon 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 
bankactiviteiten. Bart De Smet maakte in 1998 de overstap naar Fortis. Hij 
werd lid van het directiecomité van Fortis AG en verantwoordelijk voor 
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Fortis Employee Benefits. In 2005 kreeg hij de leiding over het broker ka-
naal bij Fortis Insurance Belgium en twee jaar later werd hij ceo Fortis In-
surance Belgium. 

Johan Braem

Analist VFB en uitgever Behoorlijk Beleggen

Johan Braem is analist bij VFB en uitgever van het beleggingsblad Behoor-
lijk Beleggen. Na het behalen van zijn diploma 
in Handels- en Financiële Wetenschappen 
startte Johan Braem als auditor bij Deloitte. 
Hiermee was de basis gelegd voor een verdere 
financiële carrière bij diverse multinationals 
zoals Inchcape, BP Nutrition en BTR. Bij deze 
laatste was hij Group Controller voor de inter-
nationale divisie Mechanical Transmissions, 
waartoe toentertijd ook Hansen Transmissi-
ons behoorde. Medio jaren negentig stapte hij 
als medeaandeelhouder in de pas opgerichte 
Merit Group, waarvan de belangrijkste activi-
teit het Belgische call center Merit Communications was. Na de overname 
van Merit werkte hij als zelfstandig financieel consultant, enerzijds in de 
begeleiding van bedrijfsovernames, maar gaandeweg verschoof het accent 
volledig naar iets wat al sinds zijn studententijd een hobby was: beleggen 
en de beurs. In 2008 kwam zijn eerste boek uit (Behoorlijk Beleggen), wat 
na enkele maanden gevolgd werd door het gelijknamige wekelijkse beurs-
blad. Via dit kanaal richt hij zich tot beleggers die nood hebben aan meer 
diepgaande fundamentele aandelenanalyse.

Koen Lauwers

Onafhankelijk financieel analist

Koen Lauwers is sinds 1999 actief als 
onafhankelijk financieel analist en 
schrijft voor een aantal vooraanstaan-
de financiële publicaties in Nederland en België over uiteenlopende eco-
nomische en financiële onderwerpen. Tijdens deze periode heeft hij zich 
gespecialiseerd in de grondstoffenmarkten. Vanuit die rol schreef Koen 
Lauwers onder meer de grondstoffengids voor Royal Bank of Scotland 
(RBS) die bij de evenementen van Jim Rogers onder het publiek wordt 
verspreid. Daarnaast levert hij onafhankelijke expertise op het vlak van 
grondstoffen aan derde partijen. Koen Lauwers is Master in de Handels- 
en Consulaire Wetenschappen en heeft een aanvullend diploma in de Be-
leids- en Bedrijfsinformatica (Vrije Universiteit Brussel).

Jan Vanhevel

Voorzitter van het directiecomité,  
ceo KBC Groep

Sinds 1 september 2009 is Jan Vanhe-
vel voorzitter van het Directiecomité 
en ceo van KBC Groep. Onmiddellijk 
na het beëindigen van zijn studies in 
1971 – licentiaat Notariaat en doctor 
in de Rechten – startte Jan Vanhevel 
zijn carrière op de juridische dienst 
van de toenmalige Kredietbank (nu 
KBC). Vijf jaar later vervoegde hij het 
kredietdepartement van de bank, later 
als leidinggevende van de kredietaf-
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deling Zetel Antwerpen. In 1984 werd hij directeur van de Succursale 
Torengebouw. Enkele jaren later maakte dhr. Vanhevel de overstap naar 
de corporate banking activiteit van de bank. De daaropvolgende periode 
vervulde hij verschillende belangrijke leidinggevende posities binnen deze 
divisie. In 1996 werd hij benoemd tot lid van het Directiecomité van de 
Kredietbank. Na de fusie van 1998 van Kredietbank, CERA Bank en ABB 
Verzekeringen tot KBC, maakte dhr. Vanhevel mee de overstap naar het 
directiecomité van KBC Bank N.V. en KBC Groep, waar hij de afgelopen 
jaren mee zijn schouders zette onder het erg succesvolle Centraal- en Oost 
Europees expansieproject van KBC. 

Kristoff Van Houte

Hoofdredacteur Kroffinvest

Kristoff Van Houte is hoofdredacteur van het 
beleggingsblad Kroffinvest. Hij werd geboren 
op 22 september 1966 en is van opleiding bur-
gerlijk ingenieur.

Jo De Wolf

Ceo Montea

Jo De Wolf is actief in de Europese 
vastgoedsector sinds 1997. Na een 
eerste job als marketing directeur 
bij een Belgisch bedrijf, verbreedde 
hij zijn expertise op vastgoedgebied 
in verschillende bedrijven van Ac-
kermans & van Haaren. Via diverse 
functies was hij verantwoordelijk voor 
het asset management van Leasinvest 

Real Estate, het investeringsbeleid van Extensa Group en trad hij op als 
development manager voor de reconversie van het Tour & Taxisproject in 
Brussel. De voorbije vier jaar was hij hoofd van de vastgoedafdeling van de 
Brusselse luchthaven. Sinds 1 oktober vervoegde hij Montea in de functie 
van ceo. Jo De Wolf bezit masterdiploma’s in Real Estate en Toegepaste 
Economische Wetenschappen aan de KU Leuven, en Business Admini-
stration aan de Vlerick Management School in Gent. 

Peter Verlinde

Cfo Montea

Peter Verlinde (februari 1972) is sedert 
oktober 2008 financieel directeur (cfo) 
van Montea. Hij startte zijn carrière bij 
Artur Andersen Bedrijfsrevisoren, ging 
dan naar Mobistar, eerst als assistant 
controller en nadien als Departmen-
tal Controller Marketing en Business 
Controller. Vanaf 2003 werkte hij eerst 
als Group Financial Controller en dan 
als Group Finance/HR Director voor Fleetlogistics International NV/
Wheels Inc. Van 2006 tot 2008 was hij Finance & Administration Director 
bij ABX Logistics Bene Region. Hij behaalde zijn diploma Handelsweten-
schappen, specialisatie Accountancy, aan EHSAL (Economische Hoge-
school St.-Aloysius in Brussel). 
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Gert De Mesure

VFB-analist en opdrachten voor Euronext

Gert De Mesure is VFB-analist en vervult opdrach-
ten voor Euronext. Hij is tevens columnist voor De 
Morgen en oefent nog andere adviesfuncties uit. 
Sinds 2004 is hij actief als onafhankelijk analist en 
werkt(e) hij voor verschillende partijen zoals beursvennootschappen, be-
leggingsfondsen en beleggingsbladen, voor VFB en voor NYSE Euronext 
Brussel. Hij is ook docent voor de VFB-beleggersacademie, alsook voor de 
Katholieke Hogeschool Limburg. Sinds kort heeft hij ook een vergunning 
als makelaar in bank- en beleggingsdiensten.

Na zijn legerdienst ging Gert De Mesure in november 1987 aan deslag 
bij de toenmalige Generale Bank, waar hij in het commerciële netwerk van 
zetel Brussel terechtkwam en een opleiding volgde tot kantoordirecteur. 
In 1988 ging hij aan de slag bij de Fuji Bank als foreign exchange dealer 
(handel in USD/JPY). Bij Bank Delen zette hij vanaf 1991 de definitieve 
stap richting aandelenmarkten. Na een jaartje bij Ellips Communication 
als managing partner financiële communicatie, ging hij naar Delta Lloyd 
Securities in 1999, waar hij het tot head of equity strategy schopte.

Jacques Galloy 

Cfo EVS

Jacques Galloy is sinds 21 mei 
2002 directeur en Chief Financial 
Officer bij EVS. Na het behalen 
van zijn diploma van commerci-
eel ingenieur, startte zijn carrière 
bij PriceWaterhouseCoopers in 
Luxemburg, waarna hij overstapte 

naar RTL Group. Hij heeft de leiding van EVS Corporate Department en 
hij neemt actief deel aan de internationale ontwikkeling van de groep. Hij 
is eveneens voorzitter van de raad van bestuur XDC (digitale cinema).

Geert Smet

Financieel analist bij De Belegger

Geert Smet is sinds 1998 actief als financieel analist 
voor Belgische aandelen bij De Belegger, het beleg-
gingsweekblad van Mediafin. Sinds 2006 is Geert 
Smet adjunct-hoofdredacteur voor de publicaties van 
De Belegger. In Europees perspectief volgt hij de aan-
delen uit de auto-, bouw-, chemie-, en technologiesec-
tor. In het kader van Global Investor volgt hij 70 tal 
Amerikaanse blue chips. Qua Belgische aandelen spe-
cialiseert Smet zich in de holdings en voornamelijk 

technologiewaarden. Smet is licentiaat Handelswetenschappen aan Ehsal 
Brussel en behaalde een Postgraduaat Financiewezen aan de KU Leuven.

Ludo Lauwers

Senior Vice President Johnson & Johnson, Vice-Chairman Management 
Board Janssen Pharmaceutica

Ludo Lauwers is Senior Vice President bij Johnson & Johnson, en Beerse 
R&D Site Manager voor Janssen Research and Development. Hij is tevens 
vice-voorzitter van de raad van bestuur van Janssen Pharmaceutica en 
voorzitter van de raad van Janssen-Cilag International. 
Dr. Lauwers heeft de leiding van het Office for Strategy and Growth voor 
de Janssen Campus. In 1993 kwam hij bij Janssen Pharmaceutica Belgium 
als medisch directeur, en bekleedde nadien een aantal functies als Director 
of Clinical Development, Internal Medicine; Senior Director, Internal Me-

24



dicine, International Clinical R&D 
en Vice President Gastroenterology 
& Antifungals voor de Janssen Re-
search Foundation ( JRF). Ludo 
werd benoemd tot Beerse Site Ma-
nager for J&J Pharmaceutical R&D 
in juli 2000 en in october 2001 werd 
hij Vice President, Global Head, 
Postmarketing Medical Evaluation. 
In 2004 kreeg hij de algemene leiding 
van de ‘drug safety and pharmacovi-
gilance organization’ voor J&J, Bene-
fit Risk Management (BRM) en ze-
telde hij in de Veiligheidsraad. Voor 
zijn overstap naar Janssen was hij me-
disch directeur bij Upjohn Benelux, 

en Associate Director van het Department of Anesthesiology, en directeur 
van het ICU en de Medische Spoeddiensten van het Stuivenbergzieken-
huis in Antwerpen. 

Dr. Lauwers haalde zijn medisch diploma (MD) aan de KU Leuven 
in 1977. Hij heeft tevens het Europees diploma Intensive Care Medicine 
(EDIC). 

Tim Nijsmans

Vermogensbeheerder Dierickx, Leys Effectenbank

Tim Nijsmans is vermogensbeheerder en 
lid van het beleggingscomité sinds 2006 bij 
het Antwerps beurshuis Dierickx, Leys en 
Cie. Voordien werkte hij daar een jaar als 
adviseur en trader. Van 2003 tot 2005 deed 
hij ervaring op bij Fortis Investments en 
Fortis Bank Insurance. Nijsmans is licenti-

aat in de Handelswetenschappen behaald op Lessius Hogeschool en haal-
de een postgraduate Investment Adviser bij Ehsal Management School.

Jurgen Vluijmans

Investment Specialist Equity bij Dexia Asset Management 

Jurgen Vluijmans (1981) begon in 2007 bij 
Dexia Asset Management, de vermogens-
beheervennootschap van Dexia Groep, als 
Investment Specialist. Hij is gespecialiseerd 
in aandelenbeheer en SRI (duurzame fond-
sen). Voor hij bij Dexia begon, werkte hij als 
financieel journalist bij Cash/Inside Beleg-
gen (Roularta Media Group) en was hij een 
regelmatige gast op de beurszender Kanaal Z, 
waarop hij verslag uitbracht over de beursac-
tualiteit. Jurgen heeft een masterdiploma in de 
taalkunde en volgde verschillende bijkomen-

de opleidingen op het gebied van accountancy en financiële instrumenten. 
Hij is bovendien een regelmatig schrijver in de VFB Nieuwsbrief en in an-
dere nationale en buitenlandse media (De Tijd, Agefi, Financial Times). 

Danny Reweghs

Directeur strategie Inside Beleggen

Danny Reweghs is sinds 2006 directeur strategie 
van de adviesbrief Inside Beleggen van het medi-
aconcern Roularta. Hij was meer dan 10 jaar (tot 
2006) hoofdredacteur van Cash, de financiële bij-
lage bij Trends. Hij is vanaf de eerste dag in 1999 
een van beursgasten op Kanaal Z. Verder is hij 

25



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 wetenschap-
pen aan de KU Leuven.

Gert Bakelants

Hoofdredacteur van De Belegger

Gert Bakelants is hoofdredacteur van De 
Belegger en verdiende zijn sporen al eer-
der bij de financiële magazines Cash! en 
Inside Beleggen. Hij verzorgde gedurende 
vijf jaar het beursgesprek op Kanaal Z en 
komt regelmatig als columnist in Netto aan 
bod. Met de Beursbijbel schreef hij een 
basiswerk voor de beginnende en gevor-
derde aandelenbelegger. Bakelants zag het 

levenslicht in 1969 en werd op rijpe leeftijd vader van een dochter, naar 
eigen zeggen zijn meest waardevolle bezit. 

Dirk De Cuyper

Ceo Resilux

Dirk De Cuyper is als Gedele-
geerd Bestuurder van Resilux 
verantwoordelijk voor het dage-
lijks bestuur. Hij werkte, na het 
behalen van diploma’s marke-
ting en distributie en technische 
kwalificaties, voor Netstal Ma-
schinen AG, een fabrikant van 
industriële machines waaronder 
machines voor het vervaardigen 
van PET preforms, onder meer 
als subcontractor in verkoop en 
service voor de PET-afdeling. 

Bart Goemaere

Hoofdredacteur BeursTips & TuyauxBourse

Bart Goemaere werd mid-
den 2005 hoofdredacteur van 
het populaire beleggingsblad 
BeursTips en zijn Franstalige 
zusje TuyauxBourse. Hij nam 
beide bladen midden 2005 
over van stichter Johan Goos-
sens. Voordien was hij in het 
buitenland actief als aande-
lenadviseur en adviseur bij 
private equity projecten. Bart 
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Goemaere kan terugblikken op 15 jaar ervaring in de aandelenhandel en 
het doorgronden van bedrijven. Hij behaalde een diploma Industrieel In-
genieur Informatica aan de katholieke hogeschool Gent en ronde 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. 

Roland Junck

Chief Executive Officer Nyrstar 

Roland Junck werd benoemd 
tot ceo van Nyrstar in febru-
ari 2009 na 16 maanden als niet-
uitvoerend bestuurder van de 
raad van bestuur. In 2006, bij de 
megafusie van Arcelor en Mittal 
Steel, werd Roland Junck gede-
legeerd bestuurder van Arcelor-
Mittal. Hij begon zijn carrière 
in de staalindustrie in 1980 bij 
Arbed en trad er in 1996 toe tot 
het management. In 1998 werd 
hij vice-president bij Aceralia in 
Spanje. Bij het ontstaan van Ar-

celor in 2002 uit Usinor, Arbed en Aceralia werd hij verantwoordelijk voor 
vlak koolstofstaal. Roland Junck is bestuurder van verschillende Europese 
vennootschappen zoals Agfa-Gevaert NV, Interseroh SE, Samhwa Steel SA 
en Talvivaara Mining Company Plc; Roland Junck behaalde het diploma 
Mechanical Engineer aan de Federal Polytechnic in Zürich en een MBA 
aan de Sacred Heart University in Luxemburg.

Danny Van Quaethem

Hoofdanalist Société Générale Private Banking

Danny Van Quaethem is hoofdanalist bij Société 
Générale Private Banking NV. Hij is een generalist 
met een brede marktvisie. Als buy-side analist legt 

hij zich toe op de opvolging van de chemie-, farma- en voedingssector. Hij 
heeft tevens een coördinerende taak bij het internationale aandelenonder-
zoek van SGPB. De film “Wall Street” wekte in 1987 zijn passie voor de 
financiële markten. Warren Buffett en Peter Lynch beschouwt hij als zijn 
belangrijkste inspiratiebronnen.

Danny Van Quaethem werd geboren op 27 november 1961 te Beer-
nem. Hij is licentiaat Germaanse filologie. Na een voorbereidend jaar fi-
nanciële wetenschappen 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.

Alain Deneef

Senior asset manager Bank Degroof

Alain Deneef startte in januari 2010 bij Bank 
Degroof als senior asset manager, na 10 jaar 
werkzaam geweest te zijn bij Roularta Me-
dia Group als financieel analist, journalist en 
hoofdredacteur voor de beleggingsbladen In-
side Beleggen en Cash. Gedurende 5 jaar was 
hij wekelijks te gast bij de financiële zender Kanaal Z en Canal Z om de 
beursactualiteit toe te lichten. In 2009 werd hij algemeen hoofdredacteur 
van de businessbladen van de Roulartagroep Trends, Trends/Tendances, 
Cash, Moneytalk, Inside Beleggen en Bizz.
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Vlaamse

word lid
en word

een betere

belegger

federatie van

beleggingsclubs

en beleggers vzw

www.vfb.be

http://www.vfb.be
http://www.dierickx.be
http://www.leleux.be/
http://www.suez-environnement.com/
http://www.thrombogenics.com/
http://homeinvestbelgium.be/site/
www.avh.be
http://www.cera.be/kbcancora/NL/
http://www.bekaert.be
http://www.elia.be
http://www.gimv.be
http://www.barco.be
http://www.insidebeleggen.be
http://www.ucb.com
http://www.kinepolis.com
http://www.binck.com/be/welkom/nl_default.asp
http://nl.gbl.be/default.asp
http://gbm.rbs.com/psp/public/pagebuilder.aspx?page=gp1434
http://www.delhaize.com/default.aspx?language=nl-BE
http://www.keytrade.be
http://www.melexis.com
http://www.tessenderlo.com
http://www.nyse.com
http://www.solvay.com
http://www.gdfsuez.com
http://www.evs.tv
http://www.terbeke.be/
http://www.kbcsecurities.be/
http://www.bolero.be/nl/accueil_nl.asp
http://www.tijd.be
http://www.leasinvest.be
http://www.umicore.be/nl/
http://www.duvel.be
http://www.fortisbank.com/nl/index.asp
http://www.ageas.com/nl/Pages/index_nl.aspx
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