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INTERVIEW

Beleggen in holdings is 
beleggen in gemoedsrust

Wie in holdings belegt, kan zijn risico’s spreiden 
en meegenieten van de kennis, ervaring en het 

netwerk van ervaren beleggers.

Bovendien investeert u via holdings vaak 
in private equity en durfkapitaal, waar u 
anders als particuliere belegger geen 
toegang toe hebt. De grootste aandeel-
houders van deze holdings zijn meestal 
rijke families, die hun fortuin vergaard 
hebben via deze holdings. De beheer-
ders waken over het familiekapitaal en 
zoeken een duurzaam rendement. U kan 
uw wagonnetje vastkoppelen aan de 
trein van één van deze gefortuneerde 
families door te beleggen in hun hol-
dings.  En dan moet u gewoon de tijd zijn 
werk laten doen. 

Uiteraard zijn ook deze holdings onder-
hevig aan de economische cycli, maar 

op lange termijn doen ze het vaak beter 
dan de beursindices.

DE BELGISCHE HOLDINGS 
België is het holdingland bij uitstek. Dit is 
echt iets om fier op te zijn. Holdings zo-
als Brederode, Sofina, Ackermans & van 
Haaren en Gimv, die een erg solide track 
record hebben, houden een gezonde 
mix aan van beursgenoteerde aandelen 
en private equity. Wie belegt in deze hol-
dings, belegt in gemoedsrust. 

In deze editie nemen we de tijd om even 
stil te staan bij onze Antwerpse buren, de 
holdings Ackermans & van Haaren en 
GIMV.
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Ackermans & Van Haaren

Tom Bamelis, CFO

Ackermans & van Haaren is een typische industriële 
holding met roots die teruggaan tot in 1815. Sinds de 
beursgang in 1984 heeft deze Antwerpse holding een in-
drukwekkende groei gerealiseerd. De  beurskoers ging 
sindsdien 65 keer hoger. Over een periode van 30 jaar 
steeg het dividend jaarlijks op uitzondering van 2002, 
2008 en 2020. Dit toont aan hoe uitzonderlijk het par-
cours van Ackermans & van Haaren is. 

Ackermans & van Haaren heeft een “buy & hold” strate-
gie. Wanneer de holding een bedrijf koopt of er aande-
len van koopt, heeft het niet de intentie om dit ooit terug 
te verkopen. Hiermee onderscheidt het zich van de rest. 
De belangrijkste participaties zijn al jaren dezelfde. Wij 
hebben het genoegen gehad om de CFO van Acker-
mans & van Haaren, Tom Bamelis exclusief te intervie-
wen en diens kijk op 2021 te vernemen.

LS - Was 2020 één van 
de moeilijkste jaren in 
de geschiedenis van het 
bedrijf? Wat hebben jul-
lie hieruit geleerd? 
Tom Bamelis - Het was 
een zeer verrassend en 
moeilijk jaar. 2019 was een 
recordjaar, maar in maart 
2020 was er die plotse 
omslag. We publiceerden 
een update waarin we ons 
dividend en toekomstige 
verwachtingen in vraag 
stelden. Dit was zeker zeer 
ingrijpend. 

Tegelijkertijd heeft het AvH 
model zijn deugdelijkheid 
bewezen; de afgelopen 
maanden toonden aan dat 
het zinvol is om een gedi-
versifieerde portefeuille te 
hebben. Dat is altijd onze 
hoeksteen geweest en dat 
bewijst vandaag zijn waar-
de. Ook onze conservatieve 
financiële structuur (geen 
schuld op niveau van de 
holding) heeft zijn nut be-
wezen. En omdat we van-
daag meer zicht hebben op 
de toekomst is er ook beslist 
om alsnog een dividend uit 
te keren. De Bijzondere Al-
gemene Vergadering heeft 
dit unaniem goedgekeurd; 
we hebben dus vertrouwen. 

Kan u deze crisis verge-
lijken met die van 2008-
2009?
De financiële crisis uit 2008 
vond ik nog ingrijpender 
hoor. Dexia en Fortis moes-
ten gered worden en KBC 
kreeg overheidssteun. De 
centrale banken en de 
overheden hadden deze 
keer alles onder contro-

le. Een andere crisis die ik 
mij goed herinner was die 
van 2000, de dotcom crisis. 
Toen maakte men een on-
derscheid tussen de nieuwe 
en oude economie. DEME 
werd toen gepercipieerd 
als een bedrijf uit de oude 
economie omdat we kapi-
taalintensief waren (zijn) 
en veel investeringen nodig 
hadden (hebben). Maar zie 
nu: 40% van de omzet komt 
van DEME Offshore en heeft 
voornamelijk betrekking op 
hernieuwbare energie. We 
zijn met projecten bezig 
rond waterstof en deep sea 
harvesting (zie verder). Die 
perceptie toen rond oud en 
nieuw was gewoon fout. 

Die indeling “oude versus 
nieuwe economie” wordt 
vandaag ook gemaakt. 
U kent mijn mening daar 
dus over (lacht). 

NICHE 
CFE is met het bagger-
bedrijf DEME - dat ook 
windmolens plaatst - 
actief in een oligopolis-
tische markt. Deze markt 
wordt grotendeels ver-
deeld tussen DEME, Bos-
kalis, Van Oord en Jan De 
Nul. Dit is een zeer inte-
ressante markt geble-
ken. Maar blijft dit zo? Er 
komt immers meer con-
currentie uit andere sec-
toren en regio’s. 
U spreekt over baggerac-
tiviteiten en offshore wind, 
maar DEME is veel meer dan 
dat alleen. DEME heeft ook 
een mooie milieuafdeling, 
goed voor 150-200 miljoen 
EUR omzet per jaar. Er is ook 
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In offshore wind zijn er meer en meer aanbieders. De fenomenale groei van deze markt trekt ook concurrenten 
aan en we zien dat bedrijven die actief zijn in offshore olie & gas mee bieden voor contracten. 

een activiteit in burgerlijke bouw, die ook 
sterk groeit. Maar om terug te komen op 
uw vraag. Oligopolie in de baggermarkt? 
Dat is misschien te eng. Ja, het klopt. Er 
zijn 4 grote westerse baggeraars actief. 
Maar eigenlijk moet je daar één grote 
Chinese partij aan toevoegen. En er zijn 
dan ook nog behoorlijk sterke regionale 
concurrenten. In offshore wind zijn er ook 
meer en meer aanbieders. De fenome-
nale groei van deze markt trekt daar bo-
venop ook concurrenten aan en we zien 
dat bedrijven die actief zijn in offshore 
olie & gas inderdaad mee bieden voor 
contracten. Vaak gaat dit wel niet over 
hele contracten, die ervaring hebben ze 
niet. En die heeft DEME wel (funderingen, 
kabels, aankoop materialen, logistiek,…). 
In hun eigen vakgebied (olie en gas) 
vinden ze weinig werk, dus zoeken ze in-
derdaad nieuwe terreinen op. Het is on-
duidelijk en het valt nog af te wachten of 
ze op termijn rendabel kunnen worden. 
In het verleden hebben aannemers zich 
daar ook aan gewaagd en die zijn terug 
vertrokken. Maar ook al zouden ze blijven, 
de markt groeit zeer sterk. Vroeger was 
er enkel offshore wind in Denemarken, 
VK, Duitsland, Nederland en België. Van-
daag is deze markt veel internationaler. 
DEME heeft vandaag een joint venture in 
Taiwan voor de bouw van offshore wind-
parken en ook elders in de wereld is er 
meer interesse. De VS staat nog nergens 
op dat vlak, maar dit kan snel wijzigen. 

Margedruk is dus wel mogelijk? 
Als er meer partijen strijden om dezelfde 
contracten, is margedruk een mogelijk-
heid. Bij DEME zitten we, om competitief 
te blijven, niet stil op het vlak van innova-
tie en dit doen we door o.a. te investeren 
in nieuwe schepen. 

Is de Chinese markt nog steeds af-
geschermd voor buitenlanders? Is 
dit ook nog zo in de VS?
In de VS is er heel specifieke wetgeving, 
“The Jones Act”. Voor offshore wind kun-
nen wij misschien wel logistieke oplos-

singen aanleveren, maar het blijft jam-
mer dat wij onze volledige diensten niet 
kunnen aanbieden. Dit zou efficiënter zijn 
voor deze lokale markten. DEME heeft in 
China, samen met COSCO Shipping, een 
joint venture opgezet. Maar zelfs met de 
steun van zo’n vooraanstaande partij is 
het erg moeilijk om business te doen. 

Het blijft wel jammer want zij zorgen 
voor concurrentie in Europa. 
Het is vooral zeer oneerlijk. De geopoli-
tieke spanningen hebben het enkel maar 
moeilijker gemaakt. 

DE VERRE TOEKOMST 
Kan u toelichting geven over de vol-
gende projecten: 

Deepsea harvesting?
De collega’s van DEME spreken niet meer 
over mining, maar wel over harvesting. 
DEME heeft in de Stille Oceaan een ex-
ploratieconcessie verworven van 2x de 
omvang van België. Ze onderzoeken of 
het mogelijk is om op grote diepte knol-
len te rapen op de zeebodem. De knollen 
die geoogst worden, zijn rijk aan nikkel, 
mangaan en kobalt. Dit is zeer belangrijk 
voor de elektrificatie van onze economie. 

Uiteraard zijn er vragen over de impact 
van deze activiteit, DEME levert grote in-
spanningen om dit op een verantwoor-
de manier te doen. Volgend jaar lance-
ren we opnieuw een onderzoeksproject 
– dat door wetenschappers en NGO’s 
gevolgd zal worden – om de impact 
op de zeebodem te onderzoeken. Deze 
exploratiefase zal ons gemakkelijk een 
paar 100 miljoen EUR kosten. En, belang-
rijk om weten, deze kosten worden niet 
gekapitaliseerd. Op termijn kan dit een 
nieuwe activiteit worden van DEME. 

We zijn hoopvol, maar we hebben nog 
een lange weg te gaan. Zo moeten de 
exploitatiemodaliteiten nog worden 
vastgelegd. Ook de technologie moet 
worden ontwikkeld. Er komt veel bij kij-

ken: knollen moet naar de oppervlakte 
worden gebracht, vervolgens naar het 
land, dan moeten ze worden verwerkt, 
etc. Het valt nog te zien in hoeverre DEME 
dit allemaal zelf zal doen. Mogelijks zal 
dit samen met partners gebeuren, maar 
dat ligt vandaag nog niet vast. 

Waterstof?
Ook dit is een DEME project. Waterstof 
wordt gezien als een oplossing voor de 
opslag en transport van energie. Water-
stof is niet nieuw. Wel nieuw is de mo-
gelijkheid om op steeds grotere schaal 
steeds goedkoper wordende hernieuw-
bare energie in te zetten voor de produc-
tie van groene waterstof. DEME (Con-
cessions) heeft een aantal initiatieven 
rond waterstof, die zich weliswaar nog in 
een studiefase bevinden. Er zijn projec-
ten in Oostende, Zeebrugge en Oman. 
Dit zorgt vandaag niet voor omzet, maar 
wie weet zal dit wel zo zijn binnen 10-15 
jaar van nu…

Wil u het volledige interview lezen? 
Dit kan u raadplegen op onze website 
www.leostevens.com/nl/actualiteit. Hier 
bespreken we o.a. ook nog de structuur 
van CFE, de private banking activiteiten, 
de positionering en werkzaamheden van 
Leasinvest, Extensa en SIPEF, de strategie 
van AvH Growh Capital en het dividend-
beleid.
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GIMV

Kristof Vande Capelle, CFO

GIMV werd in de jaren 80 opgericht als 
de Gewestelijke Investeringsmaatschap-
pij voor Vlaanderen. Het moest Vlaamse 
bedrijven helpen met hun internationale 
expansie. Vandaag bezit de Vlaamse Par-
ticipatiemaatschappij nog steeds 27,18% 
van GIMV. De rest zit sinds de beursgang 
van 1997 verspreid bij beleggers. GIMV is 
een echte private equity speler die zich 
beschouwt zich als een tijdelijke aandeel-
houder, en niet investeert in beursgeno-
teerde bedrijven. Met de investeringen 
wil de holding schaalvergrotingen creë-
ren waardoor de desbetreffende bedrij-
ven toonaangevend kunnen worden in 
hun sector. 

Tijdens de coronacrisis zijn er tal van be-
drijven die het goed blijven doen, GIMV is 
er zo één van. Begin december bezoch-
ten we de CFO Kristof Vande Capelle op 
het hoofdkantoor in Antwerpen. We be-
spraken de impact van de coronacrisis 
op GIMV en de competitiviteit van het 
businessmodel. 

LS - Het zijn hectische maanden geweest. Hoe heeft u de 
afgelopen 12 maanden ervaren? 
Kristof Vande Capelle - Eind 2019 en begin 2020 waren we 
heel hoopvol voor onze bedrijven. De cijfers van die maanden 
waren zeer goed. In maart was er dan die plotse knik als gevolg 
van de coronapandemie. Maar ondanks deze moeilijke peri-
ode heeft GIMV (en haar portefeuille) zich zeer veerkrachtig 
getoond. Het is een moeilijke situatie, maar we zijn er van over-
tuigd dat we er versterkt zullen uitkomen (zie onder).  

BOOTS ON THE GROUND
Alvorens we de impact van de coronacrisis op de ver-
schillende activiteiten bekijken, wens ik graag de struc-
tuur van GIMV te bespreken. Jullie hebben 4 thema’s 
waarin jullie investeren, zijnde: Connected Consumer, 
Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. 
Vanwaar deze keuze?  
De beslissingen rond deze structuur hebben we genomen in 
2013. Dit was een strategische keuze. Als wij op een duurzame 
manier waarde willen creëren, moesten we inspelen op maat-

schappelijke trends en ons daarin specialiseren. Wij hebben 
onze organisatie daar op geënt. Dit betekent concreet dat 
onze mensen worden opgedeeld per thema of platform. Deze 
aanpak combineren we met boots on the ground (België, Ne-
derland, Duitsland en Frankrijk). Een collega van Health & Care 
uit België zal meer contact hebben met een collega Health & 
Care uit Nederland, dan met zijn Belgische collega’s in andere 
platformen. 

Wat was de impact van het Coronavirus op deze seg-
menten? 
De afdeling Connected Consumer investeert – zoals de naam 
doet vermoeden – in bedrijven die contact hebben met con-
sumenten (B2C). Ik ontken zeker niet dat een aantal bedrijven 
in dit segment lijden onder de coronamaatregelen. Zo werden 
bedrijven als Ellis Gourmet Burgers en la Croissanterie verplicht 
de deuren te sluiten. 

Health & Care bleef groeien, ondanks corona. Uiteraard was 
er impact, afhankelijk van de activiteiten, maar de algemene 
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De huidige crisis is fundamenteel anders dan die van 2008-2009. Vandaag is er geen 
gebrek aan liquiditeit, in 2008-2009 waren de kapitaalmarkten “dicht”.

trend hier is wel groei. Sommige bedrijven moesten verplicht 
sluiten. France Thermes, dat thermale resorts uitbaat in Frank-
rijk, is daar een voorbeeld van. Onze CEO zei onlangs: “Dat is 
onze Kinepolis”. Ze hebben het vastgoed in eigendom, maar 
de activiteiten werden stopgezet. De boekingen voor 2021 zijn 
veelbelovend. We maken ons hier vandaag geen al te grote 
zorgen over omdat de financiële situatie van het bedrijf nog 
altijd sterk is. 
Sommige bedrijven bleven open, maar moesten hun activitei-
ten anders organiseren, omwille van de prioritering voor coro-
nazorg. Zo is Equipe actief in handchirurgie. Een aantal van hun 
medewerkers zijn tijdelijk in de coronadiensten gaan werken. 
Ook omwille van veiligheid werd de activiteit soms terugge-
schroefd. Maar die volumes komen terug. 
Andere bedrijven deden het dan weer opvallend beter. Me-
di-Markt en Arseus zagen een opleving en overstegen hun ver-
wachtingen. Medi-Markt levert o.a. incontinentiemateriaal voor 
mensen thuis. Deze volumes zijn sterk gestegen. 

Bij Smart Industries zien we een dubbele dynamiek. Alle be-
drijven die bezig zijn met digitalisatie en software doen het zeer 

goed, denk maar aan bedrijven zoals Cegeka. Automobiel en 
kapitaalgoederen daarentegen hebben het wat minder goed 
gedaan. Veel B2B klanten stellen investeringen in kapitaalgoe-
deren uit. Het automobiel segment zat reeds in 2019 in moei-
lijker vaarwater. Corona heeft daar geen goed aan gedaan. 
Maar we zien wel dat de volumes terug aantrekken. In septem-
ber en oktober hebben deze bedrijven opnieuw zeer goed ge-
draaid. Alro Group, dat zowel onderdelen voor trucks als elek-
trische auto’s coat, draaide in oktober 2020 reeds terug op 95% 
van oktober vorig jaar. Over het volledige jaar zal dit uiteraard 
lager liggen, maar die volumes komen ongetwijfeld terug. Er is 
geen structurele reden om te twijfelen aan de herstelcapaciteit 
van deze bedrijven.

Sustainable cities blijft het goed doen, ondanks corona. Kop-
loper hier is Itho Daalderop-Climate for Life. Deze ochtend 
hebben we de verkoop van deze participatie aangekondigd 
(interview werd afgenomen op 3 december 2020). Dit bedrijf 
is marktleider in oplossingen voor energieneutraal wonen in de 
Benelux. De residentiële bouw heeft weinig impact gekend van 
corona. 
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MEER M&A ACTIVITEIT VERWACHT 
LS: Hadden jullie gehoopt op meer koopjes, door CO-
VID-19? In mei zei uw CEO Dejonckheere nog: "De cash-
berg is voldoende comfortabel om daarnaast ook actief 
nieuwe koopjes te gaan doen. Op dit moment worden de 
acute cashnoden voor bedrijven nog afgedekt door het 
systeem, maar dat blijft niet zo. De kapitaalmarkten zul-
len zeker na de zomer, wanneer de halfjaarcijfers gepas-
seerd zijn en er meer zicht zal zijn op schuldposities en 
winstmultiples, draaien als een tierelier. We zullen een 
toevloed zien van kapitaalverhogingen en beursintro-
ducties."
“Koopjes” is een gevaarlijk woord in onze sector. We zijn geen 
koopjesjagers. De huidige crisis is fundamenteel anders dan 
die van 2008-2009. Vandaag is er geen gebrek aan liquiditeit, 
in 2008-2009 waren de kapitaalmarkten “dicht”. Wie toen liqui-
diteiten had, maakte het verschil. Vandaag is er heel veel geld 
aanwezig in onze markt. Ondanks deze crisis blijven kwalitatie-
ve bedrijven het goed doen. Bij interessante investeringsop-
portuniteiten zijn wij lang niet de enige geïnteresseerden. Wan-
neer de waarderingen te hoog liggen, doen we niet mee. Dus 
koopjes zijn er vandaag niet in de markt. 

We horen een gelijkaardig verhaal bij andere investeer-
ders. Zal deze trend zich voortzetten?
Laat ons kijken naar wat er de komende 24 maanden zal ge-
beuren. Er zullen veel bedrijven terug actiever worden (na de 

lockdown) en dit zal een impact hebben op hun werkkapitaal. 
De tijdelijke (overheids)maatregelen zullen wegvallen. Er zal 
dus opnieuw een normalisering optreden in de markt. We zul-
len nog moeten zien welke bedrijven dat aankunnen en welke 
bedrijven moeten opteren voor een “alternatieve” kapitaal-
structuur. We sluiten niet uit dat er de komende 12-24 maan-
den meer M&A activiteit zal zijn, we rekenen daar zelfs op. Wij 
staan sterk om in zo’n markt te kunnen handelen. 

De laatste 5 boekjaren klopte GIMV de doelstelling om 
een return op de portefeuille boven 15 procent te halen. 
Dit wordt dit jaar moeilijker. Wat zijn de doelstellingen 
voor dit jaar en de komende jaren?
Die target van 15% blijft intact, maar we bekijken dit niet op 6 
maanden of 1 jaar. Het is een lange termijn target. Er zijn be-
paalde fluctuaties. De voorbije jaren zaten we boven die 15%. De 
eerste helft van het jaar zaten we (niet-geannualiseerd) aan 
12%. We hopen voor dit jaar om die 15% rendementsdoelstelling 
terug te kunnen halen.

Wil u het volledige interview lezen? Dit kan u raadplegen op 
onze website www.leostevens.com/nl/actualiteit. Hier bespre-
ken we o.a. ook nog het sterke historische groeiparcours, de 
verschillende evoluties in de private equity markt, de toegeno-
men waarderingen, de wijze waarop GIMV zich financiert, het 
dividendbeleid, de kostenstructuur en de Vlaamse verankering. 
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Disclaimer

LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 

overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-

antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 

kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 

belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 

die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 

deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 

geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 

geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 

zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-

wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-

schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 

informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-

melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in 

deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 

is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 

de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
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