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Persbericht BEAMA
Nieuw voorzitterschap BEAMA
Aansluitend bij de Algemene Vergadering van 7 juni 2011 maakt de Belgische Vereniging
van Asset Managers (BEAMA) haar nieuwe Voorzitter bekend. De keuze is bij algemene
consensus uitgegaan naar Myriam Vanneste (Dexia Asset Management).
Zij volgt Erwin Schoeters (KBC Asset Management/KBC Private Banking) op die
tijdens de voorbije drie jaren de Vereniging op zeer dynamische wijze bestuurd heeft.
BEAMA heeft bij dezelfde beslissing ook twee Ondervoorzitters aangesteld: het betreft
Hugo Lasat (Petercam) en Paul Van Eynde (ING Investment Management).

De uittredende Voorzitter benadrukte in zijn dankwoord aan de Algemene Vergadering
het project rond financiële vaardigheid van beleggers dat intussen is uitgemond in een
speciaal hiervoor ingericht gedeelte van de BEAMA website. Aan de retailbelegger worden
zo heel wat begrippen en inzichten aangereikt. BEAMA‟s uitgangspunt is met andere
actoren die in dit vlak actief zijn of worden, zoveel mogelijk “kruiselingse links” te leggen,
om dit nog verder uit te bouwen.
België is leider in de markt van ICB‟s die duurzaam en maatschappelijk verantwoord
investeren. BEAMA zet haar reflexie verder in dit domein rekening houdende met de
evolutie op Europees vlak. De Vereniging heeft eveneens werkzaamheden verricht
betreffende de rol van de asset managers op het vlak van Corporate Governance.
De werking van BEAMA werd bovendien uitgediept door de oprichting van enkele
nieuwe werkgroepen zoals particulier portfolio management (PAM) en institutioneel
portfolio management (IAM). De eerste werkgroep speelt in op de bedrijfsomstandigheden
van de zelfstandige vermogensbeheerders in het ruimere kader van de financiële
distributie en mogelijke nieuwe toekomstige regelgeving van financiële tussenpersonen.
De tweede werkgroep speelt in op de rol van asset managers in de pensioenmarkt en
meer in het bijzonder hoe we vanuit onze rol de Belgische en buitenlandse
pensioenfondsen kunnen ondersteunen.
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Ondertussen werd werk gemaakt van de voorbereiding van de UCITS IV-regelgeving. De
Vereniging werkt aan de nationale implementatie van bepaalde topics, alsook aan verdere
verduidelijking van het document “Essentiële beleggersinformatie”, het zgn. KID document
(KII).
BEAMA heeft voorts haar actieve input opgeleverd aan Europese consultaties, waaronder
deze met betrekking tot de "Implementing measures on the Alternative Investment Fund
Directive (AIFMD)".
BEAMA benadrukt de belangrijke rol die de Asset Management sector heeft in de
ontwikkeling van de derde pijler pensioenspaarfondsen.
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Nieuwe samenstelling van het Directiecomité BEAMA
Voorzitter:
Myriam Vanneste (Dexia Asset Management)
Ondervoorzitters:
Hugo Lasat (Petercam)
Paul Van Eynde (ING Investment Management)
Leden van het Directiecomité:
Olivier Lafont (BNP Paribas Investment Partners)
Johan Lema (KBC Asset Management)
Eric Nols (Degroof Fund Management Company)
Marc Vermeiren (RBC Dexia Investor Services Belgium)
Josette Leenders is de Secretaris-generaal.

Doel en activiteiten van BEAMA
De Vereniging heeft tot doel de bevordering en de ontwikkeling van het „Asset
Management‟ in België alsook de verdediging van de beroepsbelangen en de morele
belangen van haar leden. Onder Asset Management wordt in ruime zin verstaan de
bevordering, het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van ICB‟s, het
institutioneel beheer, het beheer voor privécliënten en het beleggingsadvies. In die
hoedanigheid vertegenwoordigt zij haar leden ten opzichte van de overheid en de
bevoegde Belgische, buitenlandse of supranationale instellingen.
Bij gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering van BEAMA werd aan de leden
van de Vereniging, in avant-première, ook het jaarverslag aangeboden (overzicht van de
activiteiten in 2010-2011).
Dit jaarverslag gaat verder in op de dossiers en consultaties van het voorbije werkingsjaar
en geeft een statistische beschrijving van de Belgische markt van ICB‟s en
vermogensbeheer.
Meer informatie is beschikbaar op de site www.beama.be.
BEAMA is een constituerende vereniging van Febelfin (www.febelfin.be) en is voorts ook
aangesloten bij de European Fund and Asset Management Association (www.efama.org).
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Asset Management in België
BEAMA maakt volgende indeling met betrekking tot Asset Management
vermogensbeheer:
 het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van ICB‟s;
 het institutioneel beheer;
 het beheer voor privé-cliënten;
 het beleggingsadvies.

of

De totale activa in vermogensbeheer die vanuit België beheerd worden voor Belgische en
buitenlandse klanten stegen gedurende 2010 met 5,4% om einde 2010 uit te komen op
227,22 miljard EUR.
Het vermogen onder collectief beheer, in vergelijking tot het discretionair beheer en
beleggingsadvies, vormt de grootste groep binnen het asset management.

Belgische ICB-markt
De totale netto activa van de Belgische en buitenlandse ICB‟s, publiek verdeeld op de
Belgische markt, zijn in de loop van 2010 gestegen met 2,7 miljard EUR, d.i. 2,2%, en
bedroegen 127,03 miljard EUR op 31 december 2010.
Er werden in 2010 netto inschrijvingen in de ICB-sector genoteerd ten bedrage 2,83
miljard EUR.
De totale netto activa van de ICB‟s die hoofdzakelijk in vastrentende waarden beleggen,
namen licht af met 0,30 miljard EUR.
De ICB‟s die, geheel of gedeeltelijk, in niet-vastrentende activa investeren zagen hun netto
activa met 3,06 miljard EUR in waarde stijgen. Binnen deze groep vertegenwoordigden de
pensioenspaarfondsen op 31 december 2010 een record netto actief van 12,04 miljard
EUR verdeeld over 1,350 miljoen pensioenspaarrekeningen. Deze vooruitgang is enerzijds
toe te schrijven aan koersstijgingen van de onderliggende effecten in portefeuille ten
belope van 0,75 miljard EUR en anderzijds aan nieuwe netto intekeningen ter waarde van
0,17 miljard EUR.
Brussel, 9 juni 2011
Belgian Asset Managers Association (BEAMA), Member of Febelfin
e-mail: info@beama.be
Tel: + 32 2 507 68 77

FEBELFIN, de Belgische Federatie van de Financiële sector, werd op 28 maart 2003 opgericht. De beroepsfederatie bestaat
uit vijf aangesloten leden, namelijk de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische
Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van
Beursleden (BVBL) en de Belgische Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut.
De federatie Febelfin, www.febelfin.be, volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te
nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de
sector: dienstverlening,vertrouwen en transparantie,dynamiek en proactiviteit.

