
Goed plannen, investeren en advi-
seren vraagt huiswerk, zelfdiscipline 
en geduld. Om deze beloftes voor de 
toekomst te kunnen garanderen en 
gezien de sterke groei in particuliere 
en institutionele cliënten, hebben wij 
de voorbije jaren verder geïnvesteerd 
in kwaliteit, hoofdzakelijk dan in de ver-
sterking van ons human capital. Sinds 
begin 2021 hebben we maar liefst 20 
nieuwe medewerkers aangeworven om 
onze huidige ploeg te versterken. Een 
kwaliteitsvolle ploeg van specialisten, 
ieder in hun domein, ten dienste van 
onze cliënten, elke dag opnieuw. We zijn 
dan ook trots dat we recent onze ploeg 
van private bankers nog verder hebben 
kunnen uitbreiden met drie nieuwe, 
sterke krachten met tonnen ervaring. 
We stellen ze graag even aan u voor.

Hendrik (Hein) Poelmans
Als nestor van het huis kan Hein Poel-
mans terugblikken op een mooie car-
rière als bankier. Als fiscaal jurist bij de 
toenmalige grootste Belgische Bank was 
hij één van de grondleggers om porte-
feuillebeheer om te vormen naar globaal 
vermogensbeer door het integreren van 
burgerrechtelijke,  internationaal privaat-
rechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten 
van het individu en diens familie. Met 
veel enthousiasme heeft Hein het globaal 
vermogensbeheer uitgebouwd en de 
implementatie hiervan klaargestoomd, 
reeds lang voor de herregulering van de 
financiële instellingen zelf.

Vervolgens werd hem verzocht om met 
zijn gezin naar het buitenland te vertrek-
ken om er een Zwitsers-Belgische bank 
op te richten. Later maakte Hein deel uit 
van verschillende directiecomités  van 
Luxemburgse en  Zwitserse huizen.

Hein Poelmans was lang lid van de Inter-
national Tax Planning Association (ITPA)
en hield tientallen seminaries in binnen- 
en buitenland. Na terugkomst naar België 
heeft hij zich hoofdzakelijk toegelegd op 

het concreet begeleiden van verschil-
lende vermogende families. 

Hein betreurt de industrialisering van het 
‘métier’. Het lijkt wel of het niet meer toe-
gelaten is om over individuele aandelen 
en obligaties te praten. Moeten we ons 
allen verschuilen achter het eenduidig 
verdienmodel van (profiel)fondsen? 
Hein is overtuigd van niet! Leo Stevens 
Private Banking heeft voor hem de pure 
origine van weleer weten te bewaren, de 
essentie, het individueel beheer op maat 
van vermogende families met een te 
investeren familiekapitaal waar transpa-
rantie een heel grote rol speelt.

Tekst Jo Goiris

COLLEGA'S IN DE KIJKER

Leo Stevens verwelkomt 
nieuwe private bankers met tonnen ervaring

Moeten we ons allen  
verschuilen achter het 
eenduidig verdienmodel 
van (profiel)fondsen? 
Hein is overtuigd van niet!
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Piet Loones
Piet Loones groeide op in Oostduinkerke 
maar verruilde na zijn studies West- voor 
Oost-Vlaanderen. Na een graduaat 
Marketing behaalde hij een Licentie in 
de Economische Wetenschappen aan 
de Université de Mons. Daar groeide zijn 
interesse voor cijfers en de passie voor 
economie. Ideaal om in de banksector 
aan de slag te gaan. Hij startte bij KBC 
in de universitaire ploeg en werd aan-
sluitend trader in de dealingroom. Bij 
KBLux ging voor Piet een nieuwe wereld 
open als private banker, die hij verder 
exploreerde bij Puilaetco. In de zetel te 
Antwerpen werkte hij samen met onze 
CEO Ive Mertens. Na een periode van 12 
jaar als regioverantwoordelijke Gent bij  

 
Merit Capital voelde zijn recente overstap 
dan ook als “thuiskomen bij oude beken-
den”. Piet geraakte vooral gecharmeerd 
door de mogelijkheid om via Leo Stevens 
Private Banking zijn cliënten een degelijk 
en onafhankelijk advies te kunnen geven, 
omkaderd binnen een goede, professio-
nele structuur. 

Piet is gehuwd en heeft 2 flinke zonen. 
Ontspannen doet Piet op diverse manie-
ren. Zo geniet hij van actief en passief 
fietsen, al dan niet samen met zijn zoon. 
Hij is ook een veellezer die zeker 20 boe-
ken per jaar verslindt in diverse genres. 
Verder is hij een fervente kaartspeler.

Martine Smets
Martine kan terugblikken op ruim 30 jaren 
bankervaring. Haar professionele loop-
baan kende een andere start want na 
haar studies wiskunde stond ze 4 jaar in 
het onderwijs. Om dan toch overstag te 
gaan voor de lokroep van de banksec-
tor. Marktenzalen en Private Banking zijn 
daarbij de rode draad. Eerst 13 jaar dea-
lingroom KBC voor Institutional en Cor-
porate Sales, gevolgd door 6 jaar in de 
marktenzaal van ING. Daar zette Martine 
vervolgens ook de eerste stappen in  
Private Banking en behaalde ze ook het 
certificaat van Certified Private Banker. Na 
een passage bij Van Lanschot Bankiers 
was Martine de voorbije 10 jaar regiover-
antwoordelijke Vlaams-Brabant bij Merit 
Capital. De waarden van Leo Stevens 
Private Banking, de onafhankelijkheid en 
het werken in teamverband waren voor 
haar de doorslaggevende factoren om 
voor Leo Stevens te kiezen. 

Na haar kinderjaren in het Limburgse 
Halen groeide Martine op in Tienen. Toch 
ligt haar hart al meerdere jaren aan 
onze Belgische kust en 5 jaar geleden 
verhuisde ze dan ook definitief naar 
Knokke. Hier komt ze echt tot rust door er 
te wandelen en de vele kunstgalerijtjes te 
bezoeken. ‘Pura Vida’, de naam van de 
strandbar aan het Rubensplein in Knokke, 
vat het voor Martine allemaal samen: 
rustig genieten van het pure leven, in het 
zonnetje met een cocktail of rosé wijntje. 
Cultuur neemt een prominente plaats in 
haar leven; in en met een toneelabon-
nement komt ze ruimschoots aan haar 
trekken. Martine is gehuwd en heeft één 
dochter. 

Piet Loones

Lievelingsboek(en)   
‘Het achtste leven (voor Brilka)’ 
van Nino Haratischwili en  
‘Post voor mevrouw Bromley’  
van Stefan Brijs

Lievelingsfilm 
Crimi's zoals ‘The bridge’, 
misdaad zoals ‘The godfather’ 
maar ook ‘The lord of the rings’ 
en ‘Game of Thrones’ 

Lievelingsmuziek 
Piet is qua muziek “blijven hangen 
in de jaren ‘80”, al geniet hij ook 
van groepen als Rammstein of 
Metallica

Favoriete reisbestemming  
Piet houdt van meer actieve 
vakanties, zoals fiets- of ski- 
vakanties

Martine Smets

Lievelingsboek  
‘Een klein leven’ van Hanya 
Yanagihara

Lievelingsfilm/serie  
de Netflix serie ‘Borgen’ 

Lievelingsmuziek  
Martine heeft een heel ruime 
interesse van Agnes Obel en 
Diana Krall, over Gregory Porter 
tot Coldplay

Favoriete reisbestemming  
Belgische kust

Piet Loones - Private banker

Martine Smets - Private banker



Gwen Kemland
Private bankers en hun cliënten kunnen 
niet zonder degelijke ondersteuning. 
Daarom werd recent dan ook een extra 
private banking assistente aangetrokken: 
Gwen Kemland.

Gwen is geboren en getogen in Herentals. 
Ze haalde een bachelor management 
assistant en viel in de prijzen met haar 
Engelstalige bachelorproef over het vre-
desproces in Noord-Ierland. Ze hield er 
een voorliefde voor het land aan over 
dat ze intussen al enkele keren bezocht, 
net als Groot Brittannië, Schotland en 
Australië. Eerdere werkervaring deed ze 
op bij BNP Paribas Fortis op de afde-
ling securities handling. Daarna volgde 
Rabobank.be, tot het bedrijf zich vorig 
jaar strategisch terugtrok uit België. Ze 
startte er met administratief werk maar 
“bemande” er uiteindelijk de cliëntendesk, 
wat ze ervaarde als boeiend en afwisse-
lend werk. Dat belooft ook de nieuwe job 
bij Leo Stevens haar te leveren.

Tot rust komt Gwen door te lezen en 3 keer 
per week te lopen. Maar ook van cultuur 
krijgt ze ’t warm: toneelvoorstellingen van 
Shakespeare tot Ivo Van Hove. Ze bezoekt 
ook graag tentoonstellingen in binnen- 
en buitenland zoals Picasso in de Bozar, 
Klimt in het Van Goghmuseum,… Tenslotte 
verricht ze vrijwilligerswerk bij Praatwijzer 
waar ze elke donderdag Nederlandse les 
geeft aan anderstaligen in het kader van 
hun inburgeringstraject. Tenslotte een 
leuk weetje mocht u Gwen tijdens een of 
ander event ontmoeten…misschien ruik 
je haar vooraleer je ze ziet… want Gwen 
is naar eigen zeggen verslaafd aan par-
fum. Ze heeft een grote verzameling, past 
haar parfum aan “the mood of the day” 
en het seizoen aan, en wisselt van geur-
tjes zoals van kleren. Het gaat hierbij niet 
om de grote en gekende namen, wel om 
kleinere ambachtelijke parfummakers 
als Necessities in Antwerpen, Parfumerie 
Miglot in Gent, ParfuMaria in Utrecht, Fin 
du Jour… •

Gwen Kemland

Lievelingsboek(en)  
‘The Catcher in the Rye’ van J.D. 
Salinger

Lievelingsfilm  
'Call Me by Your Name’ 

Lievelingsmuziek 
Gwen heeft een erg brede 
smaak, van de Beatles tot 
klassiek, over jazz 

Favoriete reisbestemming  
Gwen reist graag, maar heeft het 
niet zo voor strand- of zwem-
badvakanties. Geef haar maar 
een actieve citytrip of wandel- 
vakantie. Ze houdt erg van Italië 
en heeft familie in Sicilië

Gwen Kemland - Private banking assistente



Leo Stevens 
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen andere 
financiële instelling in België: puur en persoonlijk.

Schildersstraat 33
2000 Antwerpen
T +32 3 242 03 70
F +32 3 242 03 89

BTW BE0404.496.829
RPR Antwerpen
info@leostevens.com
www.leostevens.com

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.

&PUUR   PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER


