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Estate planning bij Leo Stevens voort-
aan in hiërogliefen? met Anouck 
Lejeune weet je maar nooit.

Begin maart werd het Leo Stevens 
team aangevuld met Anouck Lejeune, 
een estate planner pur sang. Maar dat 
had best wel anders kunnen lopen. 
Anouck zag 49 jaar geleden -op moe-
derdag notabene-  het levenslicht in 
Hasselt. Ze leefde heel haar jeugd in de 
Mode- en Jeneverstad, liep er school 
en woont ook vandaag nog in Raper-
tinge, deelgemeente in de rand van de 
Limburgse hoofdstad.

Op jonge leeftijd geraakte Anouck in 
de ban van het oude Egypte, in zoverre 
zelfs dat ze in de voetsporen wou tre-
den van Howard Carter, die een eeuw 
geleden het graf van Toetanchamon 
ontdekte. Eerder dan voor de vloek van 
de Farao vreesden haar ouders, ietwat 

pragmatisch, dat dochterlief als Egyp-
toloog een onzeker bestaan zou leiden 
en hun suggestie voor rechtenstudies 
vielen niet in dovemans oren. Na een 
Master Rechten aan de VUB behaalde 
Anouck er ook nog een aanvullende 
Master Fiscaliteit. Of er aan haar een 
begenadigde Egyptoloog verloren ging, 
zullen we nooit weten maar als toege-
wijd fiscalist was ze wel opgevallen bij 
haar mentor en promotor. Hij bracht 
Anouck binnen bij het gereputeerde 
fiscaal advocatenkantoor Tiberghien. 
Hier deed ze haar eerste werkervaring 
op (eerste jaar als fiscaal medewerker, 
tweede jaar verbonden aan de balie).

Na 3 jaar stapte Anouck over naar het 
IPFP (Instituut Persoonlijke Financiële 
Planning), destijds een dochteronder- 
neming van Van Lanschot België. 
Anouck maakte er financiële planningen 
op voor de private banking cliënten van 
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de bank en voor eigen cliënten van het 
Instituut. Na enkele jaren vond een re- 
organisatie van de dienst plaats en ging 
Anouck rechtstreeks en exclusief werken 
voor Van Lanschot Private Banking. In 
2011 volgde een overstap naar Puilaetco 
Dewaay Private Bankers. Hier ging 
Anouck, naast het “gewone “ private 
banking segment ook aan de slag voor 
het segment van de High-Net-Worth 
Individuals (HNWI). Na de overname 
door UBS werden de kaarten geschud 
en veranderde haar werksituatie. Anouck 
plooide zich terug op de zuivere estate 
planning. Na enkele enthousiaste en 
positieve verhalen van oud collega’s die 
de overstap hadden gemaakt naar Leo 
Stevens kwam deze Antwerpse beurs-
vennootschap op haar radar. Vooral het 
familiale karakter en de warme cliënt- 
gerichtheid konden Anouck bekoren.

En zo zit de juiste vrouw nu echt wel op 
de juiste plek. Anouck Lejeune neemt 
dan ook heel graag een nieuwe start 
als estate planner, in wat ook voor Leo 
Stevens een nieuwe functie wordt. In het 
kader van de groei en verdere professio-
nalisering wordt de dienstverlening rond 
successieplanning en wat daarbij komt 
kijken immers uitgebreid. Sinds de vorige 

minister van Justitie quasi alle rele-
vante wetboeken herschreef, zijn con-
stante bijscholing en opvolging immers 
onontbeerlijk, wat vaak ook moeilijk is in 
combinatie met andere private banking 
activiteiten van de beheerders. Het zal 
de kwaliteit van de planningsgesprek-
ken bij Leo Stevens dan ook op een 
hoger niveau tillen. Het uitgangspunt 
van Anouck wordt daarbij om vanaf dag 
1 in een cliëntenrelatie de cliënten bij te 
staan in hun planning. Zowel de opbouw 
ervan als de uitwerking en zeker ook de 
blijvende opvolging. Anouck ziet zich-
zelf hierbij als vertrouwenspersoon van 
families, over generaties heen en met 
meerdere dimensies. Alles moet uiter- 
aard fiscaal en juridisch in orde zijn. 
Maar naast die professionele excellentie 
gelooft zij evenzeer in de emotionele en 
psychologische component, waarbij een 
planning ook goed moet “aanvoelen” om 
de cliënten bovenal gemoedsrust aan te 
bieden.

In haar vrijetijd gaat Anouck graag  
wandelen. Ze leest ook graag en al 
zeker geschiedkundige werken over de  
katharen, tempeliers en natuurlijk de 
oude Egyptenaren. Maar bovenal is ze 
gesteld op haar familie. Ze heeft een 
unieke en erg warme band met haar 
ouders én met haar 15-jarige dochter 
Angelique. Hasselt heeft niet zomaar als 
bijnaam de Hoofdstad van de Smaak en 
Anouck is een echte foodie. De viergan-
gendiners die zij als echte keukenprinses 
traditioneel op zondag tevoren tovert 
voor haar kleine familie zijn dan ook 
legendarisch en geven haar steevast 
energie voor de werkweek. 

Anouck voelt zich gezegend met hun 
vriendschap en wordt er instant gelukkig 
van. Ook bij Leo Stevens trouwens, waar 
ze al na de eerste  maand een (h)echte 
klik ervaart. Naar eigen zeggen komt ze 
er nu al thuis en is ze vastbesloten om 
hier haar carrière te beëindigen….maar 
uiteraard nog niet meteen.  Daarvoor is 
Anouck nog veel te jong en vol plannen 
voor…jawel, een estate planning op maat 
voor al onze lezers! •
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Disclaimer
Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door 
de NBB (Nationale Bank van België).

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 onafhankelijkheid 
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 
financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publi-
catie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 
verantwoordelijkheid 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 
beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn 
louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoers-
schommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoe-
wel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de 
correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegaran-
deerd worden.

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.
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