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bescherming
financiële risico’s goed inschatten
een persoonlijke vermogensanalyse laten uitvoeren?  

overlappingen in patrimoniumstructurering uitschakelen?  

de juiste vennootschapsvorm hanteren?

U wilt uw inkomen zo goed mogelijk beschermen. U 
wilt het optimaliseren. En u wilt zoveel mogelijk kunnen 
reserveren van wat u verdient. Maar bent u zich ook 
bewust van alle financiële risico’s?  

Hebt u uw volledige vermogenssituatie al in kaart gebracht? Is uw financiële draagkracht toekomst-

bestendig? Wat is uw bestedingspatroon? Wat is uw spaarcapaciteit? Welke projecten of investeringen 

wilt u op privévlak realiseren? Over welke middelen dient u daartoe te beschikken? Op welk tijdstip?

Hoe schat u de impact in van inflatie en financiële repressie op uw koopkracht? Is uw spaargeld of 

effectenportefeuille bestand tegen renteschommelingen, beurscorrecties, volatiliteit? Welke risicopremie 

betaalt u? Liggen alle eieren in dezelfde mand of doet u aan activaspreiding en risicobeperking? Denkt 

u daarbij ook aan spreiding in beleggingsthema’s, beleggingsformules en beleggingsstijlen? Weet u hoe 

bodembewaking werkt?

In samenwerking met uw verzekeringsmakelaar analyseert Median uw persoonlijke financiële positie. 

En zal deze toetsen aan uw verwachtingen en doelstellingen. We gaan daarbij na of er tekortkomingen, 

onduidelijkheden of overlappingen zijn in de organisatie, instandhouding en potentiële overdracht van uw 

roerend en onroerend vermogen.

Vervolgens begeleiden we uw verzekeringsmakelaar om u klaar en duidelijk te adviseren over hoe u uw 

reserves kunt optimaliseren en beter kunt beschermen. We verifiëren hoe u zo mogelijk de lastendruk kunt 

verlagen en welke levensloopregeling voor u het meest geschikt is. We streven naar fiscaal verstandige, 

correcte en efficiënte oplossingen. Duurzaam en robuust. 

Zo bekijken we of u de juiste structuur gebruikt voor uw handelsonderneming. Zijn uw ondernemings-

risico’s goed afgedekt? Hoe staat het met uw persoonlijke aansprakelijkheid? Als handelaar dient u 

rekening te houden met het beginsel eenheid van vermogen. We onderzoeken wat voor u de aangewezen 

formule is en welke vennootschapsstructuur het best aan uw doeleinden beantwoordt. Daartoe werkt  

uw verzekeringsmakelaar graag samen met uw accountant, boekhouder of bedrijfsrevisor.

Synergie in vermogensengineering betekent de noodzakelijke verbindingen tot stand brengen tussen uw 

persoonlijke doelstellingen en bekommernissen in relatie tot uw gezin, uw bedrijf, uw leef- en werkomgeving. 

De integratie van uw wensen tot een samenhangend geheel is de reële meerwaarde die hieruit voortvloeit. 

Met gerichte oplossingen voor gerichte behoeften.

Samen met uw verzekeringsmakelaar zorgt Median door haar Mentor dienstverlening voor bescherming 

en gemoedsrust. Zo geniet u zonder zorgen van uw vermogen. 
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veerkracht
tegenslagen opvangen
aanvullende voorzieningen treffen?

uw pensioen doen aansluiten bij uw levensstandaard?

het voor u meest geschikte pensioenplan?
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Voor zelfstandigen, ondernemers, bedrijfsleiders en vrije beroepen zijn aanvullende voorzieningen zonder   

meer een noodzaak. Hoe eerder u de juiste maatregelen treft, hoe beter. Voorkomen is beter dan genezen.

Uw verzekeringsmakelaar kijkt in eerste instantie met ons na of u gebruik maakt van de meest geschikte 

verzekeringsformules voor zorg, hospitalisatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid dan wel het risico van 

omzetdaling en inkomensverlies. Tegenslagen zult u gemakkelijker opvangen. Veerkracht kunt u plannen. 

U wilt met een gerust gemoed uw pensioen tegemoet zien? U wilt er zeker van zijn dat u ook na uw loop-

baan uw levensstandaard kunt behouden? U wilt financieel onafhankelijk blijven?

In de wettelijke pensioenvoorzieningen is er geen gelijk speelveld tussen ambtenaren, werknemers 

en zelfstandigen. Vooral als u tot die laatste groep behoort, zal het pensioen van de eerste pijler niet 

volstaan. Werknemers kunnen immers nog genieten van extralegale voordelen toegekend door het  

bedrijf, waaronder het pensioensparen via de groepsverzekering. 

Als zelfstandige dient u zelf initiatief te nemen. U zult de blik moeten wenden naar de tweede pensioenpijler: 

de individuele pensioentoezegging (IPT) en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). 

Beide genieten een fiscaal gunstregime. Datzelfde geldt voor de derde pensioenpijler: het vrijwillig 

langetermijnsparen via pensioenspaarfondsen of dito verzekeringen, evenals via de traditionele  

individuele levensverzekeringen.

 

Vergeet ook de vierde pensioenpijler niet, het vrij sparen en beleggen zonder fiscale stimulans. Hieronder 

vallen onder meer bepaalde tak 21 spaarverzekeringen en de tak 23 beleggingsverzekeringen. Vooral dat  

laatste type levensverzekeringen is belangrijk in vermogensengineering. Het is tegelijk instrument 

van voorzorg, van beleggen en van vermogensoverdracht en successieplanning. Waarbij u toch fiscale  

voordelen kunt genieten.

Median staat uw verzekeringsmakelaar bij om u doeltreffend te adviseren. We inventariseren de 

pensioenkapitalen of rentes die u al opgebouwd heeft en die u nog mag verwachten. We sporen 

tegenstrijdigheden op en onderzoeken waar dient aangevuld of weggewerkt. Zo gewenst, gaan we na of  

uw IPT als waarborg kan dienen voor de financiering van een hypothecair krediet.

Samen met uw verzekeringsmakelaar becijfert Median in haar Mentor dienstverlening over welk kapitaal 

en inkomen u tijdens uw pensioen dient te beschikken om aan uw wensen te voldoen. We berekenen de 

jaarlijkse spaarinspanning die daarvoor nodig is. En we bekijken welke formule voor u het meest geschikt is 

om uw wettelijk pensioen adequaat aan te vullen. Fiscaal doordacht, veilig en renderend.

De vergrijzing van de samenleving vergt meer individuele 
verantwoordelijkheid. In de gezondheidszorg en in de 
pensioenorganisatie. Zelfredzaamheid is de tendens. 



begrijpen
de krachtlijnen van vermogensengineering
uw huwelijkscontract updaten?

uw samenlevingscontract correct opstellen?

de meest evenwichtige oplossing voor uw eigendomsoverdracht?
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Huwelijks- en samenlevingscontracten zijn dikwijls achterhaald. Ze zijn veelal niet aangepast aan de 

actuele wetgeving, de huidige gezinstoestand en vooral uw intenties inzake nalatenschap. Zoals de  

verdeling tussen overlevende echtgenoot en kinderen. Of de erfopvolging bij nieuw samengestelde  

gezinnen. Nochtans zijn deze contracten een uitstekend instrument van eigendomsoverdracht en 

successieplanning. 

Median kan in samenwerking met uw verzekeringsmakelaar uw huwelijkscontract verbeteren, 

aanvullen en updaten. Zo kan het verblijvingsbeding ‘langst leeft, al heeft’ fiscaalvriendelijk worden 

verfijnd om de langstlevende partner zo goed mogelijk te beschermen en tegelijk de kinderen 

niet nodeloos te belasten. Een zorgvuldig opgesteld keuzebeding zorgt voor het nodige comfort en  

de gewenste flexibiliteit. 

Het beding van aanwas en de tontine zijn dan weer rechtsfiguren waardoor de huwelijks- of 

samenlevingspartners elkaar onder bepaalde voorwaarden kunnen bevoordelen bij overlijden. Het gaat 

telkens om een kanscontract, waarbij de partners samen in onverdeeldheid roerende of onroerende 

goederen verwerven met het beding dat het deel van de eerststervende door aanwas automatisch  

in volle eigendom of in vruchtgebruik zal toekomen aan de langstlevende. Weet u wat de gelijk- 

waardigheid van de contractanten inhoudt? Wat de fiscale voordelen zijn? En de gevolgen voor uw  

nalatenschap? Heeft de langstlevende partner keuzemogelijkheid? Kent u het gebruik van de  

tontine in de levensverzekering?

In de organisatie van uw onroerend patrimonium kunt u gebruik maken van constructies zoals 

vruchtgebruik en blote eigendom, erfpacht, cijnspacht en recht van opstal. Elk van deze rechtsfiguren 

vereist nauwkeurige redactie van documenten om misverstanden en fiscale problemen te vermijden. 

We verwijzen hier naar de definitie van fiscaal misbruik in de algemene antimisbruikbepaling,  

van toepassing voor de heffing van zowel registratierechten als erfbelasting. Bij bezittingen in het buiten-

land is ook de lokale regelgeving van belang en de eventuele impact van dubbelbelastingverdragen.

Transparant en doelgericht tewerk gaan. Dat is de opzet van Median binnen haar Mentor dienstverlening. 

Samen met uw verzekeringsmakelaar. In ondersteuning van zijn of haar advisering. Uiteraard geen 

standaardformules maar maatwerk. Waar authentieke akten vereist of gewenst zijn, werken uw 

verzekeringsmakelaar en Median graag samen met uw notaris. Uit deze aanpak put u vertrouwen en 

zekerheid voor de toekomst. Met behoud van controle en inkomsten zolang u leeft.

Wanneer werd uw huwelijkscontract of 
samenlevingscontract voor het laatst nagekeken 
en geüpdatet? Is het nog aangepast aan uw 
huidige gezinstoestand? En zijn uw intenties van 
nalatenschap nog steeds dezelfde? 



evenwicht
uw vermogen in balans

uw risicoprofiel op lange termijn bepalen?

de lasten op uw vermogen in kaart brengen?

uw toekomstperspectief berekenen?
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Uw vermogensopbouw vandaag bepaalt mee  
uw financiële toekomst. Maar beantwoordt uw huidig 
vermogen aan uw verwachtingen van morgen?  
Kent u de meerwaarde die vermogensengineering u op 
dat vlak kan bieden?
U weet ongetwijfeld dat bedrijven werken op basis van een business en financieel plan dat elk jaar 

wordt nagekeken en bijgestuurd. Om inkomsten en uitgaven in goede banen te leiden, reserves aan  

te leggen, investeringen mogelijk te maken. Median kan uw verzekeringsmakelaar bijstaan om op 

vrijwel dezelfde bedrijfsmatige manier voor u te handelen. Met een analyse van de sterktes en zwaktes,  

de kansen en bedreigingen in uw vermogensopbouw. Zo kunt u vlot de gepaste maatregelen nemen.

Het is dikwijls moeilijk het eigen denkkader te doorbreken en vanuit een helikopterperspectief de tijd te 

nemen naar zichzelf en genomen beslissingen te kijken. Op aangeven van uw verzekeringsmakelaar kan  

Median u helpen de kansen, obstakels en oplossingen in de realisatie van uw doelstellingen te 

ontdekken. Nieuwe impulsen leiden tot nieuwe inzichten in de wisselwerking en het evenwicht tussen de  

verschillende componenten van uw vermogen. Bouwstenen voor de toekomst. 

Uw verzekeringsmakelaar verleent diensten van verzekeringsbemiddeling conform de toepasselijke 

gedragsregels (AssurMiFID) en verzekeringswetgeving. In dat kader maakt hij uw cliëntenprofiel op  

aan de hand van onder meer de volgende maatstaven: uw gezinssituatie, uw financiële positie,  

uw verlangens en behoeften, uw toekomstperspectief, uw beroep, kennis en ervaring, uw financiële 

draagkracht, uw beleggingsdoelstellingen, uw beleggingshorizon en uw risicogevoeligheid. Median 

helpt uw verzekeringsmakelaar bij de analyse en interpretatie van de gegevens die u hebt meegedeeld  

en checkt of bijkomende informatie nodig is om tot de vereiste synthese te komen. 

Dankzij onze knowhow en expertise kan uw verzekeringsmakelaar een  duidelijke  strategie  voorstellen 

voor uw financiële toekomst. In samenhang met uw beleggingsdoelstellingen anticiperen we op de groei  

en het behoud van uw levensstandaard. We stellen voor uw verzekeringsmakelaar een transparant, 

coherent en evenwichtig verslag en actieplan op, dat met u in detail wordt besproken en be-

commentarieerd. Met concrete oplossingen voor uw vragen. Met bijstand in de redactie van  

juridische documenten. Met oog voor nazorg en bijsturing. De modaliteiten van de adviesverlening door  

uw verzekeringsmakelaar zijn vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst die hij of zij u ter goed- 

keuring voorlegt. Uiteraard beslist u zelf welke aanbevelingen u uiteindelijk wilt doorvoeren. 

Wij zorgen voor evenwicht en perspectief. Samen met uw vertrouwde verzekeringsmakelaar bepaalt u 

uw beleggingshorizon en risicoprofielsegmentering. Waarbij rendement op uw vermogen in verhouding 

dient te staan tot uw risicotolerantie. Met haar Mentor dienstverlening ondersteunt Median uw 

verzekeringsmakelaar door alle nuttige invalshoeken te belichten die relevant kunnen zijn voor uw 

doelstellingen. 

 



perspectief
uw verwachtingen  
beantwoorden
uw vermogen fiscaal correct overdragen?

schenken en toch controle behouden?

een maatschap of stichting geschikt voor u?
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Wenst u te schenken en toch controle of minstens toezicht uit te oefenen zolang u leeft? Diverse 

schenkingstechnieken kunnen aan uw wensen tegemoetkomen, al dan niet in combinatie, waaronder 

voorbehoud van vruchtgebruik, beding van conventionele terugkeer, vervreemdingsverbod, uit-

sluitingsclausule, aanvaarding van begunstiging. U kunt zichzelf een lijfrente toekennen op het 

geschonken vermogen. Bedenk wel dat u niet kunt geven en tegelijk de eigendom voorbehouden.  

Een schenking is in principe onherroepelijk, al zijn er uitzonderingen. 

In de praktijk hebt u voor roerende goederen de keuze uit een schenking met authentieke akte of 

via een onderhandse bankgift of handgift. Voor onroerende goederen is steeds de tussenkomst 

van een notaris vereist. De onderhandse transactie is meestal delicater dan wordt aangenomen. 

De redactie van de bijbehorende documenten, zoals het pacte adjoint, dient zorgvuldig te 

gebeuren om fiscale problemen te vermijden. Elke slordigheid of vergetelheid kan ongewenste 

gevolgen hebben. Dat geldt ook als u de rechten op een levensverzekering wilt schenken, wat  

bij beleggingsverzekeringen voordelig kan zijn. 

Naargelang de omstandigheden en de wil van de schenker, rijzen heel wat vragen, die een persoonlijk 

antwoord vergen. Hoever reikt het statuut van bevoorrechte erfgenaam? Kan ik een kind onterven? Kan 

ik mijn ene kind meer schenken dan het andere? Wat betekenen in het erfrecht de begrippen voorschot 

op erfdeel, inkorting en inbreng? Hoe kan ik mijn kind met een mentale of fysieke beperking maximaal 

beschermen? Wat kan ik bij een nieuw samengesteld gezin ondernemen om te voorkomen dat kinderen 

uit een huidige of vorige relatie worden benadeeld? Ik wil direct schenken aan mijn kleinkinderen. Kan dit 

zonder inmenging van mijn kinderen? Median bezit de competenties om deze vragen te beantwoorden  

en uw verzekeringsmakelaar de tools aan te reiken om u accuraat te adviseren.

Er bestaan ook meer gesofisticeerde vehikels in vermogensstructurering en successieplanning. Voor 

familievermogens bieden de burgerlijke maatschap en de private stichting interessante oplossingen 

om controle, discretie en flexibiliteit te verenigen. De Vlaamse decreetgever stimuleert bovendien 

familiebedrijven om de overdracht tijdig te plannen en heeft daarvoor een gunstregime voor de schenking 

van een familiebedrijf ingevoerd. 

Samen met uw verzekeringsmakelaar, zorgt Median met haar Mentor dienstverlening voor inzicht, 

overzicht en anticipatie. We schetsen de krachtlijnen om uw eigendomsoverdracht naadloos en flexibel te 

laten verlopen. Een doelmatige oplossing in het voordeel van u en uw erfgenamen.

Hebt u enig idee van het bedrag aan erfbelasting 
dat uw erfgenamen dienen te betalen? Kent u de 
verschillen tussen de drie gewesten in België? 
Regelt u de overdracht van uw vermogen via schenking, 
testament, maatschap, stichting of vennootschap?



gemoedsrust
genieten van uw vermogen 

vertrouwen
zekerheid voor de toekomst
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Onze functie? De financiële en juridische expert aanbevolen door uw verzekeringsmakelaar. 

Met beproefde diagnoses. Met remedies naar maat. Met een luisterend oor voor uw doel- 

stellingen. Met een klare kijk op uw toekomstperspectief. Behoud en groei van uw 

levensstandaard. Een duidelijk streefdoel. Minder evident dan het lijkt. Bereikbaar met een gerichte  

aanpak. Met de tussenkomst en doorverwijzing van uw makelaar als vertrekpunt. 

Een analyse van uw huidige situatie. Bepaling van uw risicoprofiel. Een projectie naar de  

toekomst. Van synthese naar synergie en strategie. Van overzicht naar samenhang en efficiëntie. Een  

traject waarin wij uw verzekeringsmakelaar in elke fase kunnen bijstaan. Met deskundige ondersteuning  

in zijn of haar advisering. Met innovatieve en juridisch correcte oplossingen. Met een toegewijd  

en hoogopgeleid team.

Wij staan klaar met deskundige ondersteuning.

Wat kan Median voor u betekenen? 

Wij richten ons tot verzekeringsmakelaars en professionals in verzekeringsdistributie, financiële 

dienstverlening, pensioen- en zorgvoorzieningen. De makelaars die de Mentor diensten vandaag aanbieden 

kunnen u meer informatie verschaffen over onze aanpak en de meerwaarde.

 

Ons Mentor actieterrein is vermogensanalyse en patrimoniumstructurering, samengevat onder de noemer 

vermogensengineering. Voor particulieren en meer specifiek zelfstandigen, ondernemers, bedrijfsleiders, 

cliënten of toekomstige cliënten van erkende verzekeringsmakelaars. Onze troeven zijn knowhow,  

ervaring en expertise. In de opbouw, het beheer, de organisatie en de overdracht van roerend en  

onroerend vermogen. 

 

Wij richten ons niet rechtstreeks tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van 

financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving (niet-professionele cliënten).  

Uw relatiebeheerder is steeds een erkend verzekeringsmakelaar voor wie wij optreden als 

kennisplatform (Mentor Instituut voor Vermogensanalyse) en logistiek backoffice. Na zijn of haar tussen- 

komst kan Median de  Mentor diensten aanleveren, als ondersteuning van zijn of haar advisering.

  

Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn transparantie, coherentie en evenwicht. Gemoedsrust. Veer-

kracht. Bescherming. Inzicht. Dat willen wij u en uw verzekeringsmakelaar bieden. Concreet en pragmatisch.

Welke opdrachten kunt u Median toevertrouwen?

Median verstrekt geen raad over financiële planning in de zin van de toepasselijke regelgeving, maar con-

centreert zich met haar Mentor dienstverlening op vermogensanalyse en patrimoniumstructurering. Median 

biedt geen multidisciplinaire analyse en evenmin de optimalisatie van het gehele vermogen. Wij onder- 

steunen en inspireren verzekeringsmakelaars in hun advisering, met de bedoeling hen toe te laten aan hun  

clientèle een kwaliteitsvolle, deskundige, coherente en kostenefficiënte service in vermogensengineering te 

bieden door onze analyses, studies, assistentie en begeleiding.

Als kennisplatform en logistiek backoffice voor verzekeringsprofessionals fungeert Median als opdracht-

nemer voor punctuele juridisch-technische en juridisch-economische taken in ondersteuning van diensten 

van verzekeringsbemiddeling en vermogensengineering. Met focus op het burgerlijk recht, het fiscaal 

vermogensrecht, het successierecht, de drie extralegale pensioenpijlers, risicotolerantie en beleggings-

horizon binnen levensverzekeringen. 

Enkel cliënten van verzekeringsmakelaars die met Mentor samenwerken, kunnen na doorverwijzing 

op ons een beroep doen voor gerichte opdrachten in patrimoniumstructurering op lange termijn,  

waaronder: 

 ➣ redactie of wijziging van het huwelijkscontract (al dan niet met keuze- en verblijvingsbeding) of 

samenlevingscontract, contract van aanwas of tontine, schenking (authentieke akte), onderhandse 

bankgift of handgift met pacte adjoint (al dan niet met beding van conventionele terugkeer en  

controlebehoud dan wel voorbehoud van vruchtgebruik, vervreemdingsverbod, uitsluitingsclausule, last 

van lijfrente);

 ➣ overdracht van vermogen met splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, overdracht van vermogen 

met generatiesprong, overdracht van rechten van een levensverzekeringscontract (verzekeringsgift), 

testamenten en legaten, burgerlijke maatschap (met inbreng van roerende of onroerende goederen, 

kunstcollecties of waardevolle verzamelingen), private stichting; 

 ➣ omvorming van eenmanszaak tot vennootschap, juridische check-up van uw vennootschap, verklaring 

van onbeslagbaarheid, verklaring van onverdeeldheid, redactie van kredietovereenkomst, redactie van 

zorgvolmacht (met aanwijzing van bewindvoerder of vertrouwenspersoon bij wilsonbekwaamheid).

Deze opsomming is niet limitatief. Het spreekt voor zich dat voor authentieke akten de tussenkomst van  

een notaris vereist is. 



vooruitzien 
uw financiële horizon bepalen
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Expertise, knowhow en ervaring.  
Reputatie en inzicht. Median in een notendop.
Median is in januari 2002 opgericht in Brussel door vennoten met specifieke knowhow en expertise in 
beleggingsverzekeringen en dakfondsen (fondsen van fondsen) binnen het kader van de Europese vrije 
dienstverlening. Median biedt internationale financiële instellingen, in casu levensverzekeraars en gespecialiseerde 
makers van financiële producten, diensten aan van marktonderzoek, gebruik van de marketinginstrumentenmix 
(waaronder productontwikkeling) en marketingcommunicatie.

Median fungeert daarbij als marketingcoördinator, draaischijf en aanspreekpunt voor de erkende 
verzekeringstussenpersonen, die met ons samenwerken, maar in alle autonomie optreden, financieel en 
administratief. Median zal vooreerst bemiddelen in het tot stand komen van de zakenrelatie tussen de 
verzekeringsmakelaar en de internationale levensverzekeraar. Met een doeltreffend dienstenplatform verzorgt 
Median nadien de doorlopende opleiding in productkennis en marktomgeving, naast de permanente onder- 
steuning in marketing en verzekeringsadministratie.

Median richt zich expliciet tot professionals in de financiële dienstverlening, gereglementeerde financiële 
instellingen en verzekeringstussenpersonen. Median richt zich principieel niet rechtstreeks tot de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving 
(niet-professionele cliënten). Median verstrekt aldus structureel geen diensten van verzekeringsdistributie  
aan retail verzekeringnemers en formuleert evenmin voorstellen van die aard.

Median is ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het nummer  
060870 A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nummer 
500014 A. Meer informatie op www.median.be.

Median levert geen diensten van beleggingsadvies of vermogensbeheer. Binnen het Mentor kader heeft Median  
als kernactiviteiten adviesverlening aan verzekeringsprofessionals, studies en analyses, redactie van civiel-
rechtelijke documenten. Meer informatie op www.mentorinstituut.be.

Median opereert in de context van haar Mentor dienstverlening (geïntegreerd sinds 15 mei 2017) als een 
kennisplatform en logistiek backoffice voor verzekeringsprofessionals, dat voor hen de ondersteunende diensten 
verzorgt van vermogensanalyse, patrimoniumstructurering, financiële administratie en marketingcommunicatie. 
Met visie, focus en transparantie in de informatievergaring en de klantenprofilering. Met schaalvoordelen en 
kostenefficiëntie. Ondersteund door de juridische, fiscale en economische competenties van medewerkers en 
externe experts. 

Median ontwerpt samen met haar institutionele partners en opdrachtgevers oplossingen voor het beheren van 
roerend patrimonium middels beleggingsverzekeringen. Met het accent op spreiding van beleggingen in diverse 
activaklassen, regio’s en sectoren. Met diversificatie in beleggingsthema’s en beleggingsstijlen. Met aandacht voor 
risicobescherming, financiële innovatie en wetenschappelijke beleggingsmethodes. Met het doel, maar niet de 
garantie, rendement te realiseren boven de risicovrije rente, met minstens behoud van koopkracht. In die context 
creëert Median eveneens modellen van risicoprofielen, die rekening houden met beleggingshorizon en 
beschikbaarheid van de activa, evenals met controlemechanismes zoals bodembewaking en beperking van  
het neerwaarts risico. 


