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FINANCIËLE 
GEMOEDSRUST 

Al meer dan 70 jaar beheert familiebedrijf 
Leo Stevens & Cie de vermogens 

van zijn cliënten met een pure en 
persoonlijke aanpak. “Waar andere 

banken een gestandaardiseerde 
adviesstructuur aanbieden, staat Leo 

Stevens & Cie garant voor een à la carte 
menu op maat van de cliënt”, vertelt 
uitvoerend bestuurder Ive Mertens. 

De fundamenten voor het 
familiebedrijf werden in 1946 
gelegd toen Alfons Stevens 
tot wisselagent benoemd 
werd aan de beurs van 
Brussel en Antwerpen. Het 
was zijn zoon, Leo Stevens, 
die zich in 1968 toelegde op 
de deviezen- en goudhan-
del, met een grote groei in 
de Antwerpse Diamantbuurt 
tot gevolg. In 1987 vervoeg-
den Ingrid en Marc Stevens 
hun vader en werd er een 
opsplitsing gemaakt tus-
sen de beursvennootschap 
en het wisselkantoor. 

Toen het beursmonopolie van 
beursvennootschappen in 
1990 doorbroken werd en ban-
ken ook rechtstreeks beurs-
transacties konden verrichten, 
verschoof de focus van het 
Antwerpse familiebedrijf naar 
discretionair vermogensbeheer 
en patrimoniale begeleiding. 
In 2010 vervoegde Ive Mertens 
het team als bestuurder. Sinds 
begin dit jaar is hij CEO. 

Leo Stevens & Cie nv

Schildersstraat 33 
2000 Antwerpen

T. 03 242 03 70

info@leostevens.com  
www.leostevens.com 

Ive Mertens

Vermogensbeheer

Leo Stevens & Cie specialiseert 
zich in vermogensbeheer in de 
breedste zin van het woord. “Je 
kan ons bekijken als de finan-
ciële directeur of zelfs finan-
ciële dokter van een familie,” 
vertelt Ive. “We formuleren 
samen met de cliënt zijn fami-
liale doelstellingen, beheren 
vermogens, zetten structuren 
op of verhandelen effecten. 
Daarnaast zetten we alles op 
poten om, wanneer het zo ver 
is, het vermogen over te dragen 
naar de volgende generatie.”

“Wij hechten enorm veel 
waarde aan vertrouwen”, zegt 
Ive. “Onze cliënten geven 
immers erg veel uit han-
den. We spelen dus altijd 
open kaart. Onze diensten 
zijn dan ook geen gestan-
daardiseerde producten: als 
een cliënt op een specifieke 
manier wil beleggen, dan kan 
dat ook. Verantwoord beleg-
gen doen we sowieso. We 
trekken niet een zoveelste 
schuifje open met voorge-
schreven formules zoals dat 
soms bij grootbanken gebeurt.” 

Volledige 
controle

Steeds meer particulieren kie-
zen voor een vermogensbe-
heerder als Leo Stevens & Cie. 
“Wij hebben alles van A tot Z 
volledig zelf in de hand. Van 
analyse tot effectief uitvoeren 
van orders, alles gebeurt hier 
in eigen huis. Zo hebben we 
altijd de volledige controle over 
het hele proces”, vertelt Ive. 
Daarnaast kiest Leo Stevens 
& Cie steevast voor een trans-
parant beleid. “Elke transactie 
die wij doen wordt nauwgezet 
gedocumenteerd. Zo weet de 
cliënt op elk moment wat er 
met zijn vermogen gebeurt. 
Enkel zo kunnen we hem 
de financiële gemoedsrust 
bezorgen die hij verdient.”

Leo Stevens 2.0

De financiële sector is in bewe-
ging en ook Leo Stevens & Cie 
blijft niet achter. Ondertussen 
is de vierde generatie Stevens 
hard aan het werk om de rol 
van de oudere garde over te 

nemen. “We zijn een dyna-
misch bedrijf dat niet alleen 
actief bezig is op het vlak van 
next generation maar ook op 
het vlak van automatisering”, 
vertelt Ive. “Achter de scher-
men van vermogensbeheer 
komt heel wat administra-
tie kijken: orders uitvoeren, 
nauwgezette verslaggeving 
aan cliënten en toezichthou-
ders, wettelijke controles en 
boekhouding bijhouden … Dat 
gebeurt hier allemaal digitaal.” 

Als familiebedrijf hecht Leo 
Stevens & Cie veel waarde aan 
het intergenerationeel verder 
bouwen op zijn authentieke 
waarden: integriteit, respect, 
engagement, waarde voor je 
geld en proximiteit. “Ook al 
geven we onze cliënten altijd 
de optie om digitaal te com-
municeren, het is en blijft een 
people’s business, waar per-
soonlijk contact centraal staat. 
Dat zal nooit veranderen.” 

Lijnrecht tegenover 
de rest

Waar de rest van het bank-
wezen zijn aanbod alsmaar 
meer standaardiseert en de 
cliënt zich een nummer voelt, 
blijft Leo Stevens & Cie kiezen 
voor een persoonlijke, men-
selijke aanpak op maat van 
zijn cliënten. “Steeds meer 
kritische bedrijfsleiders door-
prikken de uniforme aanpak 
van andere banken en kiezen 
voor ons omdat wij nooit onze 
rol als vertrouwenspersoon 

uit het oog verliezen. Wij gaan 
een engagement aan met onze 
cliënten, ook als dat betekent 
dat er in het weekend een 
paar uur opgeofferd moe-
ten worden”, verklaart Ive.

Beursvennootschappen 
zoals Leo Stevens & Cie zijn 
onderworpen aan strenge 
regelgeving en staan onder 
rechtstreeks toezicht van de 
Nationale Bank van België. 
“We zijn dan ook sterk geïnfor-
matiseerd om op een renda-
bele manier te blijven groeien,” 
vertelt Ive. “Waar er vroeger 
230 beursvennootschappen 
waren in België, zijn er nu geen 
twintig meer. Leo Stevens & Cie 
is er daar één van en daar zijn 
we fier op. We behouden onze 
traditionele familiewaarden, 
maar we handelen nu op een 
moderne, efficiënte manier.” ��

Ive Mertens




